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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.  იგი არ არის დამტკიცებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (შემდგომში საბჭო) მიერ.  ეს მოდული შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს 

IFRS for SMEs® სტანდარტის (შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში. 

 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® Foundation-ს. 

საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

ელ.ფოსტა: Info@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org 

 
პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, 

კონკრეტული მიზნით გამოყენებისთვის შესაფერისობის, საავტორო უფლებების დაურღვევლობისა და სიზუსტის გარანტია, გამორიცხულია 

იმ ზომით, რამდენადაც შესაძლებელია მათი გამორიცხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული 

ზომით, საბჭო და ფონდი პირდაპირ იხსნიან ყველა პასუხისმგებლობას, რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულებით, სამოქალაქო 

სამართალდარღვევით ან სხვა მიზეზით (მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პასუხისმგებლობით დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) 

ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან 

არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე დაყრდნობით 

განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში 

არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, 

ავტორებსა და გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც 

გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ 

არამხოლოდ, პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან 

ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რჩევას, იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების 

მიღების საფუძველი და არ უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირისგან მიღებული 

რჩევის შემცვლელად.  შესაბამისი საბუღალტრო მოთხოვნებისთვის გამოყენებულ უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოცემული სტანდარტი.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოყენებული ნებისმიერი პირის, კომპანიის ან/და ადგილის დასახელება გამონაგონია და შემთხვევითია 

რეალურ ადამიანებთან, საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება. 
 

გამოყენების უფლება: მართალია, ფონდი ამ მოდულის საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენების მომხრეა, მაგრამ მისი გამოყენება უნდა 

მოხდეს ქვემოთ მოცემული გამოყენების პირობების შესაბამისად.  თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ 

დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია.  ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან 

დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

უნდა დარწმუნდეთ, რომ სარგებლობთ ჩვენს ვებგვერდზე არსებული ყველაზე ახალი მასალებით.  ამ მოდულის გამოყენების უფლებას ვადა 

გაუვა მოდულის გამოყენების შეწყვეტის ან განახლების შემთხვევაში, ასეთ დროს, საჭიროა მისი გამოყენების ან/და მისი ხელმისაწვდომობის 

შეწყვეტა.  თქვენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობაა დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა 

მიიღოთ ინფორმაცია სტანდარტში შეტანილი ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და 

მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

გამოყენების პირობები 

1) მომხმარებელს უფლება აქვს მოახდინოს ამ მოდულის სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუქცია ნაბეჭდი ან ერთეული ელექტრონული 

დოკუმენტის სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა)  დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

(ბ)  არ იყენებთ და არ ახდენთ რეპროდუქციას და არ აძლევთ სხვა პირებს უფლებას გამოიყენონ ან მოახდინონ მოდულზე, ან მოდულში 

გამოსახული ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

(გ)  არ იყენებთ და არ ახდენთ მოდულზე ან მოდულში წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშნების რეპროდუქციას, როდესაც სრულად, ან 

ნაწილობრივ  იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და 

(დ) უფლება გაქვთ ეს მოდული სრულად განათავსოთ თქვენს ვებგვერდზე, თუ დაურთავთ ჩვენი ვებგვერდის მკაფიო ბმულს 

(დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად თქვენი ვებგვერდის ჩვენს ვებგვერდთან ბმის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პირობების 

გვერდი). 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

3) ამ პუბლიკაციის რომელიმე ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა)   დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

(ბ)  დოკუმენტაცია მოიცავდეს განცხადებას, რომ ამ მოდულის ავტორი არის ფონდი და მოდულის დედანი ხელმისაწვდომია ფასს-ის 

ვებგვერდზე www.ifrs.org; 

(გ)   დოკუმენტაცია მკაფიო ადგილას სათანადო ფორმით მოიცავდეს პასუხისმგებლობაზე უარის თქმას, როგორც ეს წარმოდგენილია 

ზემოთ; 

(დ)  ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და 

(ე)    ციტატა არ უნდა იქნეს გამოყენებული შეცდომაში შემყვან კონტექსტში. 

თუ აპირებთ ამ მოდულის ნებისმიერი ნაწილის ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით მიწოდებას ნებისმიერი სხვა მიზნით, გთხოვთ, 

დაუკავშირდეთ ფონდს, რადგან დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ.  დამატებითი 

ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

პუბლიკაციისა და საავტორო უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ ფასს ფონდის პუბლიკაციების დეპარტამენტს:  

ელ.ფოსტა: publications@ifrs.org  Web: www.ifrs.org  
 

სასაქონლო ნიშნები  

 

ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, Standards®‘International Accounting’, ‘IAS®’, ‘IASB®’, IASB® 

ლოგო, ‘IFRIC®’, ‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, 

‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ და ‘SIC®’.  მოთხოვნის შემთხვევაში, ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის 

სასაქონლო ნიშნების შესახებ.   
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სარჩევი 

ფასს ფონდი: IFRS for SMEs® სტანდარტის დამხმარე მასალა (ვერსია 2019-01) 

 

შესავალი ________________________________________________________________________ 1 
IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? _________________________ 1 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-16 განყოფილების -„საინვესტიციო ქონება“ - შინაარსი ამ 
მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული. მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების 
ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია. ლექსიკონში განსაზღვრული 
ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად შემოდის მე-16 

განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 
საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. ეს 
შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის 
დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

როდესაც 2009 წელს პირველად გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტი, საბჭომ განაცხადა, რომ 

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

საჭიროების შესაფასებლად.  ამ მიზნით, 2012 წლის ივნისში საბჭომ გამოაქვეყნა მოთხოვნა 

გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა.  შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა 

მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში 

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული 

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

ასევე 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე მოდული. 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1-ელ 

იანვარსა და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო 

სტანდარტის ვადაზე ადრე გამოყენება, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, საწარმო ვალდებული იყო 

გაემჟღავნებინა ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 
 

აღნიშნული მოდული ეთმობა საინვესტიციო ქონების ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების ზოგად მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის მე-16 განყოფილების - 

„საინვესტიციო ქონება“- გამოყენებით. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს 

ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების 

უკეთ გასაგებად. ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც 

საჭიროა საინვესტიციო ქონების აღრიცხვისას. გარდა ამისა,  წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის  

შესამოწმებლად და სიტუაციური მაგალითები, რომლებიც მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 
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საინვესტიციო ქონების ბუღალტრული აღრიცხვისა და გამჟღავნების პრაქტიკაში გამოყენების 

შესაძლებლობას იძლევა. 

 

ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ, მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში:  

 განასხვავოთ საინვესტიციო ქონება საწარმოს სხვა აქტივებისგან; 

 შეაფასოთ საინვესტიციო ქონების ერთეულები როგორც თავდაპირველი აღიარებისას, ისე 

შემდგომში; 

 განსაზღვროთ, როდის ხდება საინვესტიციო ქონების ერთეულების გადატანა აქტივის სხვა 

კლასში და აღრიცხოთ აღნიშნული გადატანა;  

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია საინვესტიციო 

ქონების შესახებ; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა საინვესტიციო 

ქონების სათანადოდ აღრიცხვისთვის. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს სტანდარტისა და 2015 

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს ფასს 

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

მსს ფასს სტანდარტში მოცემულია დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ 

სტანდარტზე გადასვლა და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 
 

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამოცემულია ორ ნაწილად: ნაწილი (ა) მოიცავს წინასიტყვაობას, ყველა 

სავალდებულო მასალას და 21-ე, 22-ე და 23-ე განყოფილებების დანართებს; ხოლო ნაწილი (ბ) 

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
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ამასთან, მსს-ს დანერგვის ჯგუფი (SMEIG), რომელიც ეხმარება საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის 

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

„კითხვები და პასუხები“ (Q&As).  ეს „კითხვები და პასუხები“ წარმოადგენს არასავალდებულო 

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს 

ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის გამოცემის 

დროს (2019 წლის იანვარი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული აღნიშნული 

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

მე-16 განყოფილების მიზანს წარმოადგენს საინვესტიციო ქონების სააღრიცხვო მიდგომის, 

წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების დადგენა, ისე რომ ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლები ინფორმირებულები იყვნენ საწარმოს საინვესტიციო ქონების შესახებ და ასეთ 

ინვესტიციებში ცვლილებების შესახებ.   

16.2 პუნქტით საინვესტიციო ქონება განმარტებულია, როგორც ქონება, რომელსაც ფლობს 

მესაკუთრე, ან მოიჯარე ფინანსური იჯარის პირობებით, საიჯარო შემოსავლების მიღების ან 

ღირებულების ზრდის, ან ორივე მიზნით. განმარტება გამორიცხავს ქონებას, რომელიც 

‘გამოიყენება საქონლის წარმოების ან მიწოდების, მომსახურების გაწევის ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისათვის’ (იხ. მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“) ან 

‘გასაყიდად საწარმოს ჩვეული საქმიანობის პროცესში’ (იხ. მე-13 განყოფილება - „მარაგები“).   

მე-16 განყოფილება მოითხოვს, რომ საწარმომ საწყისი აღიარებისას საინვესტიციო ქონების 

ყველა ერთეული აღრიცხოს თვითღირებულებით. საწყისი აღიარების შემდგომი შეფასება 

იქნება ან თვითღირებულების ან რეალური ღირებულების მოდელი. შერჩეული მიდგომა 

დამოკიდებულია გარემოებებზე და არა სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევაზე.  თუ საწარმოს 

შეუძლია საინვესტიციო ქონების ერთეულის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება,  

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, მან 

აღნიშნული ქონება უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით.  

სხვა შემთხვევაში, საინვესტიციო ქონების ერთეული აღირიცხება მე-17 განყოფილების 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.    

როდესაც საწარმო განსაზღვრავს საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულებას, ის იყენებს 

11.27–11.32 პუნქტის მითითებებს (იხ. მე-11 განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები”). ცვლილებები რეალურ ღირებულებაში, თითოეული საანგარიშგებო 

თარიღისთვის, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 
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რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ?  
 

2015 წლის შესწორებებით მე-16 განყოფილებაში განხორციელებული ცვლილება არის ახალი 

მოთხოვნების შედეგი, რომელიც გულისხმობს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

თვითღირებულების მოდელით აღრიცხული საინვესტიციო ქონების განცალკევებით 

წარდგენას და განმარტებით შენიშვნებში მოდელის გამოყენების განცალკევებით გამჟღავნებას. 

იქამდე მოითხოვებოდა, რომ თვითღირებულების მოდელით აღრიცხული საინვესტიციო 

ქონება ჩართულიყო ძირითად საშუალებებში.  

დამატებით, აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა სარედაქციო ხასიათის ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 
 

16.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება მიწის ნაკვეთებსა და შენობა-ნაგებობებში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვას, რომლებიც აკმაყოფილებს 16.2 პუნქტში 

მოცემულ საინვესტიციო ქონების განმარტებას, ასევე ზოგიერთ ქონებრივ ინტერესს, 

რომელიც მოიჯარეს გააჩნია ჩვეულებრივი (საოპერაციო) იჯარის საფუძველზე (იხ. 

პუნქტი 16.3) და აისახება როგორც საინვესტიციო ქონება.  ეს განყოფილება ეხება 

მხოლოდ ისეთი საინვესტიციო ქონების აღრიცხვას, რომლის რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, 

შესაძლებელია მუდმივად, ნებისმიერ დროს. ასეთი საინვესტიციო ქონება უნდა 

აღიარდეს რეალური ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით.  

ყველა სხვა საინვესტიციო ქონება აღირიცხება თვითღირებულების მოდელით, 

რომელიც აღწერილია მე-17 განყოფილებაში – „ძირითადი საშუალებები“ და დარჩება 

მე-17 განყოფილების მოქმედების სფეროში, სანამ შესაძლებელი არ გახდება მათი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება და მოსალოდნელი არ იქნება, რომ მისი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელი იქნება ნებისმიერ დროს 

მომავალშიც. 

 

შენიშვნები 
 

მხოლოდ საინვესტიციო კომპანიები (ქონებაში ინვესტიციის განმახორციელებელი 

საწარმოები) არ წარმოადგენენ იმ საწარმოებს, რომლებიც ფლობენ საინვესტიციო 

ქონებას. მრავალი საწარმო, რომლის ძირითად საქმიანობასაც არ წარმოადგენს 

საინვესტიციო ქონების ფლობა (მაგალითად, ზოგიერთი მწარმოებელი და საცალო 

მოვაჭრე) ქონებას ფლობენ სხვა მხარეებზე გაქირავებისა და კაპიტალის ღირებულების 

ზრდისთვის. მსგავსი ქონება შეესაბამება საინვესტიციო ქონების განმარტებას. 

საინვესტიციო ქონების ბუღალტრული აღრიცხვა არ წარმოადგენს სააღრიცხვო 

პოლიტიკის არჩევანს.  ამის მაგივრად, ის გამომდინარეობს გარემოებებიდან.  თუ 

საწარმომ იცის ან შეუძლია საინვესტიციო ქონების ერთეულის რეალური 

ღირებულების შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 

მუდმივად, ნებისმიერ დროს, მან აღნიშნული ქონება უნდა შეაფასოს რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით. საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელი, ყველა საინვესტიციო 

ქონებისათვის, რომლისთვისაც საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს ქონების 

რეალური ღირებულება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 

მუდმივად, ნებისმიერ დროს. მე-4 განყოფილება - „ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგება“ - მოითხოვს, რომ საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აისახოს რეალური ღირებულებით შეფასებული, ცვლილებების 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, საინვესტიციო ქონებისგან და ძირითადი 

საშუალებებისგან განცალკევებით (იხ. 4.2(ე), 4.2(ეა) და 4.2(ვ) პუნქტები).  

მოთხოვნის გამოყენება მოიცავს მსს-ს მიზანშეუწონელ დანახარჯებს ან ძალისხმევას, 

თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების საზღაური), 

ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა მცდელობა) 
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არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის მიღებით მიიღებენ ის 

პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ მსს-ს ფინანსურ ანგარიშგებას (იხ. 

2.14ბ პუნქტი).  თუ მსს უკვე ფლობს ან შეუძლია მარტივად და მცირე დანახარჯებით 

მოიპოვოს მოთხოვნის შესასრულებლად საჭირო ინფორმაცია, მიზანშეუწონელ 

დანახარჯთან ან ძალისხმევასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის 

გათავისუფლების გამოყენება აღარ იქნება მართებული.  ასეთ შემთხვევებში, 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის ინფორმაციით მიღებული სარგებელი 

მოსალოდნელია, რომ გადააჭარბებს მსს-ს ნებისმიერ მომავალ დანახარჯს ან 

ძალისხმევას. იმის შეფასება, ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარებისას, 

მაგალითად ოპერაციის თარიღისთვის, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას 

დასჭირდება თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, უნდა 

ეფუძნებოდეს ამ დროისთვის მოთხოვნის შესრულებასთან დაკავშირებულ 

დანახარჯებსა და სარგებელს. თუ მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

მიზეზით განთავისუფლება  შეეხება თავდაპირველი აღიარების შემდგომ შეფასებას, 

მაშინ ამ შემდგომი თარიღისთვის ხელახლა უნდა შეფასდეს მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა, მოცემული თარიღისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის 

საფუძველზე  (იხ. 2.14(გ) პუნქტი).   

საწარმოს ხელმძღვანელობა იყენებს მსჯელობას იმის განსასაზღვრად შესაძლებელია 

თუ არა საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  

მსს ფასს სტანდარტი არ განსაზღვრავს რას ნიშნავს ‘მუდმივად, ნებისმიერ დროს’.  16.1 

პუნქტის ფარგლებში ‘მუდმივად, ნებისმიერი დრო’ გულისხმობს, რომ ‘ხდება 

გარკვეული დროის განმავლობაში და სავარაუდოა, რომ გაგრძელდება გარკვეული 

დროის განმავლობაში’.  მაგალითად, ერთჯერადი არასავალდებულო შეთავაზება, 

თავისთავად არ წარმოადგენს ‘მუდმივად, ნებისმიერ დროს’. 

მაგალითი, როდესაც რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე ნებისმიერ დროს, შესაძლოა 

მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს: არ არსებობს უახლესი ოპერაცია შესადარისი 

ქონებისთვის; არ არსებობს მიმდინარე კოტირებული ფასები; დაკვირვებადი 

გარიგების ფასები მიანიშნებს, რომ გამყიდველი იძულებული იყო გაეყიდა; და 

რეალური ღირებულების ალტერნატიული საიმედო შეფასება (როგორიც არის 

დისკონტირებული ფულადი ნაკადების პროგნოზები) არ არის ხელმისაწვდომი ან 

შეფასებისთვის მოითხოვს ისეთ დანახარჯს ან დაქირავებულ პირთა დროს, რომ 

რეალური ღირებულების ცოდნის სარგებელი არსებითად გადაჭარბებულია და 

აღნიშნული გარემოებები მოსალოდნელია, რომ გაგრძელდება გარკვეული დროის 

განმავლობაში. 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლების 

გამოყენება შესაძლებელია საწარმოს მხოლოდ ერთ ან ზოგიერთ საინვესტიციო 

ქონებაზე, მაგრამ არა ყველაზე, მაგალითად სპეციალიზებული ბუნების ან 

ადგილმდებარეობის მქონე კონკრეტულ ქონებაზე. 

როდესაც, საწარმო საინვესტიციო ქონებისთვის იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯის 

ან ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლებას, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი 

და მიზეზები, რის გამოც ამ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა (იხ. 2.14დ პუნქტი და 17.32(გ)). 
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საინვესტიციო ქონების განმარტება და თავდაპირველი აღიარება 
 

16.2 საინვესტიციო ქონება არის ქონება (მიწა ან შენობები, ან შენობის ნაწილი, ან ორივე 

ერთად), რომელსაც ფლობს მესაკუთრე, ან მოიჯარე ფინანსური იჯარის პირობებით, 

საიჯარო შემოსავლების მიღების ან ღირებულების ზრდის ან ორივე მიზნით, გარდა 

ისეთი მიზნებისა, როგორიცაა: 

(ა) გამოყენება საქონლის წარმოების ან მიწოდების, მომსახურების გაწევის ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისათვის; ან 

(ბ) გაყიდვა საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში. 

 

შენიშვნები 
 

საინვესტიციო ქონება გამოიმუშავებს ფულად ნაკადებს მეტწილად საწარმოს მიერ 

ფლობილი სხვა აქტივებისგან დამოუკიდებლად. დამოუკიდებელი ფულადი ნაკადები 

საინვესტიციო ქონებას ასხვავებს მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონებისგან 

(აღწერილია 16.2(ა) პუნქტში). ქონების გამოყენება პროდუქციის წარმოებაში ან 

მომსახურებაში, როგორც ქარხანა, ან მომსახურების ან პროდუქციის მიწოდებაში, 

როგორც საცალო მაღაზიების პუნქტი, ან ადმინისტრაციული მიზნებისთვის, როგორც 

სათაო ოფისი, გამოიმუშავებს არა მხოლოდ ქონებაზე მისაკუთვნებელ ფულად 

ნაკადებს, არამედ ასევე  წარმოებაში ან მისაწოდებლად გამოიყენებულ სხვა აქტივებზე 

მისაკუთვნებელ ფულად ნაკადებს.   

თუ მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონება მოსალოდნელია, რომ გამოიყენება ერთზე 

მეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მაშინ ის არის ძირითადი საშუალება 

(იხ. განყოფილება 17 - „ძირითადი საშუალებები“). 

ზოგიერთ შემთხვევაში, საწარმო ფლობს იჯარით გაცემულ ქონებას და ის დაკავებული 

აქვს მის მშობელ საწარმოს ან სხვა შვილობილ საწარმოს. ქონება არ შეესაბამება 

საინვესტიციო ქონების განმარტებას კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

რადგან ჯგუფის პოზიციიდან ქონება არის მესაკუთრის მიერ დაკავებული. თუმცა, 

საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ქონება წარმოადგენს 

საინვესტიციო ქონებას, რადგან ის შეესაბამება 16.2 პუნქტში მოცემულ განმარტებას. 

16.2(ბ) პუნქტში განხილული მიზნით ფლობილი ქონება წარმოადგენს მარაგს (იხ. მე-13 

განყოფილება - „მარაგები“).  

იხ. 16.4 პუნქტი შერეული ტიპის მიზნებისთვის გამოყენებული ქონების 

კლასიფიკაციისათვის. 

საწარმოს ზოგიერთ შემთხვევაში სჭირდება მსჯელობა, იმის დასადგენად ქონება 

კლასიფიცირდება თუ არა საინვესტიციო ქონებად.  მაგალითად, როდესაც საწარმო 

თავისი ქონების დროებით მფლობელებს სთავაზობს დამატებით მომსახურებას, 

საწარმოს სჭირდება მსჯელობა, რათა გადაწყვიტოს როგორ აღრიცხოს ქონება. თუ 

მომსახურება მთლიან შეთანხმებასთან მიმართებით ნათლად უმნიშვნელოა, ქონება 

წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას.  

მსს ფასს სტანდარტი არ განსაზღვრავს, როგორ უნდა დაკლასიფიცირდეს 

განუსაზღვრელი მიზნით ფლობილი მიწა. განუსაზღვრელი მიზნით შეძენილი 

მიწისთვის სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისას, საწარმოს შეუძლია (მაგრამ არ 

მოეთხოვება) გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნები (იხ. 

მსს ფასს სტანდარტის 10.6 პუნქტი).   

ბასს 40 - „საინვესტიციო ქონება“  - განსაზღვრავს, რომ განუსაზღვრელი მიზნით 

შეძენილი მიწა კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება (იხ. ბასს 40-ის 8(ბ) 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590595
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590609
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590575
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პუნქტი), რადგან საწარმომ უნდა მიიღოს საინვესტიციო გადაწყვეტილება, იმის 

შესახებ გამოიყენოს აღნიშნული მიწა, როგორც მარაგი თუ მესაკუთრის მიერ 

დაკავებული ქონების სახით განვითარებისთვის (იხ. ბასს 40-ის დასკვნების 

საფუძვლის ბ67(ბ)(ii) პუნქტი).  

16.2(ბ) პუნქტში განხილული მიზნით ფლობილი ქონება წარმოადგენს მარაგს (იხ. მე-13 

განყოფილება - „მარაგები“).   

 

მაგალითები—საინვესტიციო ქონება 
 

მაგ. 1  საწარმო ფლობს შენობას, რომელსაც აქირავებს მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე 

(მოიჯარე) საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით. 

შენობა საწარმოს (მეიჯარის) მიერ კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონების 

ერთეული.  აღნიშნული წარმოადგენს ქონებას, რომელიც ფლობილია საიჯარო 

შემოსავლების მისაღებად.  

მაგ. 2 საწარმო, რომელიც ფლობს შენობას, აქირავებს მას დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე, 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით.  საწარმო შენობის მოიჯარეებს სთავაზობს 

დასუფთავების, დაცვისა და ტექნიკურ მომსახურებას.    

თუ საწარმოს მიერ გაწეული მომსახურება მთლიან შეთანხმებასთან მიმართებით 

უმნიშვნელოა, ქონება წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას. ხშირ შემთხვევაში, 

დასუფთავების, დაცვისა და ტექნიკური მომსახურება იქნება უმნიშვნელო და აქედან 

გამომდინარე, შენობა დაკლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება.  

როდესაც გაწეული მომსახურებები მნიშვნელოვანია, ქონება უნდა დაკლასიფიცირდეს, 

როგორც ძირითადი საშუალება.  მაგალითად, თუ საწარმო ფლობს და მართავს 

სასტუმროს, მთლიან შეთანხმებასთნ მიმართებით სტუმრებისთვის გაწეული 

მომსახურება არის მნიშვნელოვანი. 

მაგ. 3 საწარმო ფლობს შენობას, რომელსაც აქირავებს მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე 

(მოიჯარე) საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით. მოიჯარე შენობას იყენებს ბუტიკის 

ტიპის სასტუმროს ფუნქციონირებისთვის და გასწევს მსგავსი სასტუმროსთვის 

დამახასიათებელ სხვადასხვა სახის მომსახურებას. საწარმო სასტუმროს სტუმრებისთვის 

არ გასწევს რაიმე სახის მომსახურებას და სასტუმროს სტუმრების რაოდენობა საიჯარო 

შემოსავალზე გავლენას არ ახდენს (ე.ი. საწარმო წარმოადგენს პასიურ ინვესტორს).    

საწარმოსთვის შენობა წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას. საწარმო წარმოადგენს 

პასიურ ინვესტორს და არ არის ჩართული სასტუმროს მართვის საქმიანობაში. 

მაგ. 4 საწარმო (მშობელი საწარმო) ფლობს შენობას, რომელსაც თავის შვილობილ საწარმოზე 

აქირავებს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით. შვილობილი საწარმო იყენებს შენობას 

თავისი პროდუქციით საცალო ვაჭრობის პუნქტად.  

მშობელი საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შენობა არ 

კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონების ერთეული. კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგება წარადგენს მშობელ და მის შვილობილ საწარმოს, როგორც 

ერთ საწარმოს.  ჯგუფი შენობას იყენებს პროდუქციის მისაწოდებლად. აქედან 

გამომდინარე, კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შენობა აღირიცხება, 

როგორც ძირითადი საშუალების ერთეული. 

მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში (თუ მზადდება; იხ. 9.24 

პუნქტი) შენობა კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება.  აღნიშნული 

წარმოადგენს ქონებას, რომელიც ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად. 
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შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეთანხმება 

აღირიცხება საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის სახით მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ 

მიხედვით.  იჯარით აღებული ქონება შვილობილი საწარმოსთვის არ წარმოადგენს 

საინვესტიციო ქონებას. 

მაგ. 5 საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი, როგორც გრძელვადიანი ინვესტიცია, რადგან დროთა 

განმავლობაში ის მოელის მისი ღირებულების ზრდას. უახლოეს მომავალში საიჯარო 

შემოსავლის გამომუშავება არ არის მოსალოდნელი.  

მიწა კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება. ის წარმოადგენს ქონებას, 

რომელიც ფლობილია ღირებულების ზრდის მიზნით.  მიწა არ არის გასაყიდად 

გამიზნული საწარმოს ჩვეული საქმიანობის პროცესში; ასევე, არ გამოიყენება 

წარმოებისათვის ან პროდუქციის ან მომსახურების მისაწოდებლად ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისთვის. 

მაგალითები—არ წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას 
 

მაგ. 6 საწარმო ფლობს შენობას, რომელსაც მესამე დამოუკიდებელ მხარეს გადასცემს 

ფინანსური იჯარით.  

შენობა საწარმოს (მეიჯარის) მიერ არ კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო 

ქონება. მე-20 განყოფილების მიხედვით, იჯარის ვადის დასაწყისში საწარმო შეწყვეტდა 

შენობის აღიარებას. ფინანსური იჯარით აღებულ შენობასთან დაკავშირებით საწარმო 

აღიარებდა აქტივს და წარადგენდა მას, როგორც მოთხოვნას (იხ. 20.17 პუნქტი).  
 

მაგ. 7 საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი, მისი მცირე მონაკვეთებად დაყოფისა და ჩვეული 

საქმიანობის პროცესში  მოსალოდნელი 40%-იანი მოგების მარჟით გაყიდვის მიზნით.  

მიწისგან საიჯარო შემოსავლის გამომუშავება არ არის მოსალოდნელი.  

მიწა არ კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება (იხ. 16.2(ბ) პუნქტი).  ის 

კლასიფიცირდება, როგორც მარაგი.  ის არის გასაყიდად გამიზნული ჩვეული 

საქმიანობის პროცესში (იხ. 13.1 პუნქტი). 

 

მაგ. 8 საწარმო ფლობს შენობას, რომელსაც იყენებს სასტუმროდ ფუნქციონირებისთვის (ე.ი. ის 

ანაზღაურების სანაცვლოდ ოთახებს აქირავებს მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე). საწარმო 

სასტუმროს სტუმრებს სასტუმროსათვის დამახასიათებელ სხვადასხვა სახის 

მომსახურებას სთავაზობს. ზოგიერთი მომსახურება ჩართულია ოთახის დღიურ 

საფასურში (მაგ. საუზმე და ტელევიზია); სხვა მომსახურებებისთვის გადახდა ხდება 

ცალკე (მაგ. სხვა სახის კვება, მინიბარი და მიმდებარე ტერიტორიაზე გიდის მომსახურება).    

რადგან საწარმო აქტიურად არის ჩართული შენობაში არსებულ სასტუმროს 

საქმიანობაში, ის უნდა კლასიფიცირდეს, როგორც ძირითადი საშუალება (იხ. 17.2 

პუნქტი). ფულადი სახსრების შემოსვლა (შემოსავალი ოთახების გაქირავებიდან და 

შემოსავალი სხვა მომსახურების გაწევიდან) დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ 

მართავს ის სასტუმროს. აქედან გამომდინარე, შენობა არ წარმოადგენს საინვესტიციო 

ქონებას.  

 

16.3 ქონებრივი ინტერესი, რომელიც მოიჯარეს გააჩნია ჩვეულებრივი იჯარის 

ხელშეკრულებით, შეიძლება კლასიფიცირებულ და აღრიცხულ იქნეს, როგორც 

საინვესტიციო ქონება წინამდებარე განყოფილების გამოყენებით მხოლოდ და მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ქონება სხვა მხრივ დააკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების 

განმარტებას და მოიჯარეს დროის ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ქონებრივი ინტერესის 
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რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე.   ამგვარი ალტერნატიული კლასიფიკაცია გამოიყენება უძრავი 

ქონების ცალკეული ობიექტის მიმართ. 

 

შენიშვნები 
 

მე-20 განყოფილების - „იჯარა“  - გამოყენებით, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ფარგლებში მოიჯარე თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ აღიარებს 

იჯარით აღებულ აქტივს და არ აღიარებს მასთან დაკავშირებულ საიჯარო 

ვალდებულებას. თუ მოიჯარე წინასწარ გადაიხდის ქონებრივ ინტერესთან 

დაკავშირებულ გადასახდელს, რომელიც დაკავებული აქვს საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში, მოიჯარე ვალდებულია აღრიცხოს აღნიშნული 

გადასახდელი, როგორც წინასწარ გადახდილი ხარჯი და არა როგორც ქონების 

ერთეული.   

თუმცა, შემდეგი პირობის შესრულების შემთხვევაში, 16.3 პუნქტი საწარმოს (როგორც 

მოიჯარეს) უფლებას აძლევს აღიაროს საიჯარო აქტივი (ქონებრივი ინტერესი) და 

მასთან დაკავშირებული საიჯარო ვალდებულება უძრავი ქონების ცალკეული 

ობიექტების მიმართ და აღრიცხოს ქონებრივი ინტერესი როგორც საინვესტიციო 

ქონება. პირობა იმაში მდგომარეობს, რომ ქონება სხვა შემთხვევაში აკმაყოფილებს 

საინვესტიციო ქონების განმარტებას და მოიჯარეს შეუძლია საინვესტიციო ქონების 

რეალური ღირებულების  შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.   

როდესაც აღნიშნული გზით ხდება საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის აღრიცხვა, 

საწარმო თავდაპირველად აღიარებს საიჯარო აქტივს (ქონებრივი ინტერესი) და მასთან 

დაკავშირებულ საიჯარო ვალდებულებას, მათი ფინანსური იჯარის სახით აღრიცხვით 

(იხ. 16.6 პუნქტი). შემდგომ, საწარმოს მოეთხოვება ქონებრივი ინტერესი აღრიცხოს 

რეალური ღირებულებით (იხ. 16.7 პუნქტი). 

 

მაგალითები—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით აღებული ქონებრივი 
ინტერესი და სხვა ქონებრივი ინტერესი 

 

მაგ. 9 საწარმო (როგორც მოიჯარე) საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში ქირაობს 

შენობას (შენობა 1) მესამე დამოუკიდებელი მხარისგან. გარდა ამისა, საწარმო (როგორც 

მეიჯარე) შენობა 1-ს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში ქვეიჯარით 

გასცემს მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე. საწარმო მოგებას იღებს შენობა 1-ის საიჯარო 

ინტერესიდან, თავისი მოიჯარეებისგან თავის მეიჯარესთან შედარებით უფრო მეტი 

თანხის მოთხოვნით.   

მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საწარმოს შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება, შეუძლია, მაგრამ არ მოეთხოვება, რომ 

შენობაში თავისი საიჯარო ინტერესი დააკლასიფიციროს, როგორც საინვესტიციო 

ქონების ერთეული. აღნიშნული კლასიფიკაცია დასაშვებია, რადგან საინვესტიციო 

ინტერესი შენობაში სხვა შემთხვევაში შეესაბამება საინვესტიციო ქონების განმარტებას 

(ე.ი. ის ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად). თუ საწარმო ირჩევს, რომ 

ქონებრივი ინტერესი აღრიცხოს როგორც საინვესტიციო ქონება, მან უნდა აღრიცხოს 

ის მე-16 პუნქტის გამოყენებით. 

თუ საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს ქონებრივი ინტერესის რეალური 

ღირებულება, ეკრძალება შენობაში თავისი საიჯარო ინტერესის აღრიცხვა 
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საინვესტიციო ქონების ერთეულად. გამოიყენება მე-20 განყოფილების მოთხოვნები, 

რომლებიც უკავშირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას. 

 

მაგ. 10 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში, მაგრამ აღნიშნულ მაგალითში საწარმო ირჩევს 

თავისი ინტერესი შენობა 1-ში აღრიცხოს, როგორც საინვესტიციო ქონება.   

შემდგომ საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმო (როგორც მოიჯარე) იჯარით იღებს სხვა 

შენობას (შენობა 2) საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში მესამე 

დამოუკიდებელი მხარისგან და კიდევ ერთხელ (როგორც მეიჯარე) შენობა 2-ს 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში, ქვეიჯარით გასცემს მესამე 

დამოუკიდებელ მხარეზე.   

საწარმოს შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს შენობა 1-სა და შენობა 2-ში თავისი ინტერესის 

რეალური ღირებულება.    

საწარმოს სურს, რომ ახალი იჯარა აღრიცხოს, როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარა და არა როგორც რეალური ღირებულებით ასახული საინვესტიციო ქონება.  

საწარმოს შეუძლია ასახოს ახალი იჯარა, როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა.  

სპეციალური შერჩევა, რომელიც ნებადართულია 16.3 პუნქტის შესაბამისად, 

დასაშვებია უძრავი ქონების ცალკეული ობიექტების მიმართ. 

მაგ. 11 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. შემდგომ საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმო 

ყიდულობს სხვა შენობას (შენობა 3) და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში, 

შენობა 3-ს იჯარით გასცემს მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე. საწარმოს შეუძლია 

განსაზღვროს შენობა 3-ის რეალური ღირებულება, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.   

საწარმომ შეიძინა შენობა 3. შესაბამისად, რადგან ქონება ფლობილია საიჯარო 

შემოსავლების მიღების მიზნით, შენობა კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო 

ქონება. საწარმოს არ გააჩნია კლასიფიკაციის არჩევანი. 

საწარმო შენობა 1-სა და შენობა 3-ში თავის ინტერესს აღრიცხავს, როგორც 

საინვესტიციო ქონებას. შენობა 2-ში მისი ინტერესი აღირიცხება, როგორც საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა.   

მაგ. 12 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში. შემდგომ საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმო, 

როგორც მოიჯარე, ფინანსური იჯარის ფარგლებში იჯარით იღებს სხვა შენობას (შენობა 

4).  ის როგორც მეიჯარე, იჯარით გასცემს შენობა 4-ს მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე.  

საწარმოს შეუძლია განსაზღვროს შენობა 4-ის რეალური ღირებულება,  

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.   

საწარმომ შენობა 4 ფინანსური იჯარით შეიძინა.  შესაბამისად, რადგან ქონება 

ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მიღების მიზნით, შენობა კლასიფიცირდება, 

როგორც საინვესტიციო ქონება. საწარმოს არ გააჩნია კლასიფიკაციის არჩევანი. 

საწარმო თავის ინტერესს შენობა 1-ში, შენობა 3-სა და შენობა 4-ში აღრიცხავს, როგორც 

საინვესტიციო ქონებას.  მისი ინტერესი შენობა 2-ში აღირიცხება, როგორც საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა. 

 
 

16.4 შერეული მიზნით გამოყენებული ქონება უნდა დაიყოს საინვესტიციო ქონებად და 

ძირითად საშუალებად.  თუმცა, თუ საინვესტიციო ქონების რომელიმე კომპონენტის 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 
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დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, მთლიანი ქონება უნდა აღირიცხოს, როგორც 

ძირითადი საშუალება, მე-17 განყოფილების შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

ზოგიერთი ქონება მოიცავს ისეთ ნაწილს, რომელსაც ფლობენ საიჯარო შემოსავლების 

მიღების ან კაპიტალის ღირებულების გაზრდის მიზნით (საინვესტიციო ქონება), და 

ასევე, ისეთ ნაწილს, რომელიც გამოიყენება საქონლის წარმოების ან მიწოდების, ან 

მომსახურების გაწევის ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის (ძირითადი 

საშუალებები).  
 

მაგალითები—შერეული მიზნით გამოყენებული ქონება 
 

მაგ. 13 საწარმო ფლობს შენობას, რომელსაც გასცემს მესამე დამოუკიდებელ მხარეებზე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით.  საწარმო შენობის მოიჯარეებს სთავაზობს 

დასუფთავების, დაცვისა და ტექნიკურ მომსახურებას. აღნიშნულის შესასრულებლად, 

საწარმოს შენობის ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი იკავებს შენობის 

ფართობის 1%-ზე ნაკლებ ნაწილს.  

საწარმოს (მეიჯარე) მიერ მთლიანი შენობა კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო 

ქონება. ის წარმოადგენს ქონებას, რომელიც ფლობილია საიჯარო შემოსავლების 

მისაღებად. მფლობელის მიერ დაკავებული შენობის ნაწილი (მესაკუთრის მიერ 

ქონების დაკავება) უმნიშვნელოა და ამიტომ შენობა შერეული მიზნით გამოყენებულ 

აქტივად აღრიცხვას არ საჭიროებს.  

 

მაგ. 14 საწარმო ფლობს შენობას, რომელსაც აქირავებს მესამე დამოუკიდებელ მხარეებზე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით.  საწარმოს შენობის ადმინისტრაციული და 

ტექნიკური პერსონალი იკავებს შენობის ფართობის 25%-ს.    

საწარმო (მფლობელი) იკავებს შენობის ფართობის 25%-ს.  შერეული მიზნით 

გამოყენებული შენობა უნდა დაიყოს საინვესტიციო ქონებად და ძირითად 

საშუალებად.   

თუმცა, თუ საინვესტიციო ქონების რომელიმე კომპონენტის რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე, მთლიანი ქონება უნდა აღირიცხოს, როგორც ძირითადი საშუალება, მე-17 

განყოფილების გამოყენებით.   
 

მაგ. 15 საწარმო ფლობს ორსართულიან შენობას. 1-ლი სართული გაცემულია საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარით მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე. მე-2 სართული დაკავებული 

აქვს საწარმოს ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს. საწარმოს შეუძლია 

საიმედოდ შეაფასოს შენობის თითოეული სართულის რეალური ღირებულება, 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   

საწარმოს (მეიჯარე) მიერ შენობის 1-ლი სართული კლასიფიცირდება, როგორც 

საინვესტიციო ქონების ერთეული, რადგან ის ფლობილია საიჯარო შემოსავლების 

მისაღებად (იხ. 16.2 პუნქტი). ის შეფასებულია რეალური ღირებულებით თითოეულ 

საანგარიშგებო თარიღში, რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით.  

შენობის მე-2 სართული კლასიფიცირდება, როგორც ძირითადი საშუალება, რადგან ის 

ფლობილია წარმოებისათვის ან პროდუქციის ან მომსახურების მისაწოდებლად ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისთვის (იხ. 16.2(ა) პუნქტი).  ის აღირიცხება, 
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თვითღირებულების მოდელის ან გადაფასების მოდელის გამოყენებით (იხ. 17.15 

პუნქტი). 
 

თუ მე-2 სართულის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია, მაშინ ისიც თვითღირებულების 

მოდელის გამოყენებით აღირიცხება, მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ 

- გამოყენებით. ის მაინც ძირითადი საშუალებებისგან განცალკევებით გამჟღავნდება 

(იხ. მე-4 განყოფილების - „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება“ -  4.2(ეა) პუნქტი). 

 

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას 
 

16.5 საწარმომ საინვესტიციო ქონება თავდაპირველად უნდა აღიაროს თვითღირებულებით.  

შეძენილი საინვესტიციო ქონების თვითღირებულება მოიცავს მისი შეძენის ფასსა და 

ნებისმიერ დანახარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია უშუალოდ საინვესტიციო 

ქონების შეძენასთან, როგორიცაა იურიდიული ან საბროკერო მომსახურების 

ღირებულება, ქონების გადაცემასთან დაკავშირებული გადასახადები და სხვა მსგავსი 

გარიგების დანახარჯები. თუ გადახდა გადავადებულია და საკრედიტო პერიოდი 

აღემატება სტანდარტულ პერიოდს, მაშინ საინვესტიციო ქონების თვითღირებულება 

იქნება ყველანაირი სამომავლო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება.  საწარმომ 

17.10-17.14 პუნქტების მიხედვით უნდა განსაზღვროს იმ საინვესტიციო ქონების 

თვითღირებულება, რომელიც თვითონ საწარმოს მიერ არის აშენებული. 

 

მაგალითი—შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას 
 

მაგ. 16 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ შეიძინა საოფისე შენობა 1,000,000ფე-ად.(1) შესყიდვის 

ფასი დაფინანსებული იყო 1,000,000ფე-ის ოდენობის სესხით.  საწარმოს წარმოეშვა 

სესხის აღების საკომისიო 10,000ფე-ის ოდენობით. სესხი უზრუნველყოფილია შენობით. 

შენობის შეძენისას წარმოიშვა საკუთრების გადაცემის დაუბრუნებადი გადასახადები და 

პირდაპირი იურიდიული მომსახურების დანახარჯები შესაბამისად, 50,000ფე და 

10,000ფე-ის ოდენობით.   

20X1 წელს საწარმომ შენობა კაპიტალურად გაარემონტა, რათა შეექმნა მაღალხარისხიანი 

საცხოვრებელი აპარტამენტები, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით მესამე 

დამოუკიდებელ მხარეზე გადაცემის მიზნით. კაპიტალური რემონტის დანახარჯები 

წარმოადგენდა: 

 100,000ფე მშენებლობის ნებართვა; და 

 1,500,000ფე მშენებლობის დანახარჯები (მათ შორის 60,000ფე შესყიდვის 

დაბრუნებადი გადასახადები). 

20X1 წლის 1-ელ ოქტომბერს დასრულდა კაპიტალური რემონტი და აპარტამენტები 

მზად იყო გაქირავებისთვის.   

ადგილობრივმა მთავრობამ საწარმოს შენობაზე დააკისრა ქონებით მომსახურების 

გადასახადი, თვიურად 1,000ფე-ის ოდენობით. 

რა არის შენობის თვითღირებულება საწყისი აღიარებისას? 

აღწერა გამოთვლა ან მიზეზი ფე მითითება მსს ფასს 

სტანდარტზე 

                                                             
(1) ამ მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში ფულადი სიდიდეები გამოისახება 

‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე). 
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შესყიდვის ფასი შესყიდვის ფასი 1,000,000 16.5 & 17.10(ა) 

სესხის აღების 

საკომისიო 

ურთიერთგადაიფარება ვალდებულების 

შეფასების საპირისპიროდ 

- 11.13 

გადაცემის 

გადასახადები 

პირდაპირ მიკუთვნებადი დანახარჯი 50,000 16.5 & 17.10(ა) 

იურიდიული 

მომსახურების 

საფასური 

პირდაპირ მიკუთვნებადი დანახარჯი 10,000 16.5 & 17.10(ა) 

მშენებლობის 

ნებართვა 

პირდაპირ მიკუთვნებადი დანახარჯი 100,000 16.5 & 17.10(ბ) 

მშენებლობის 

დანახარჯები 

1,500,000ფე - 60,000ფე დაბრუნება 1,440,000 16.5 & 17.10(ბ) 

მომსახურების 

გადასახადები: 

   

- მშენებლობაში 1,000ფე x 9 თვე ხელახალი 

განვითარებისთვის  

9,000 16.5 & 17.10(ბ) 

- მშენებლობის 

შემდეგ 

საოპერაციო ხარჯი, მოგებაში ან 

ზარალში 

- 16.5 & 5.6 

ნასესხებ 

სახსრებთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები*  

ხარჯის სახით აღიარებულია მოგებაში ან 

ზარალში  

- 25.2 

შენობის 

თვითღირებულება 

 2,609,000  

 

*  სესხის აღების საკომისიოს ამორტიზაცია იქნება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდით დათვლილი ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების ნაწილი. 

 

16.6 ისეთი ქონებრივი ინტერესის თავდაპირველი თვითღირებულება, რომელიც მოიჯარეს 

გააჩნია იჯარის ხელშეკრულებით და კლასიფიცირებულია, როგორც საინვესტიციო 

ქონება, ისე უნდა დადგინდეს, როგორც განსაზღვრულია ფინანსური იჯარისთვის 20.9 

პუნქტის შესაბამისად, მაშინაც კი, თუ მოცემული იჯარა, სხვა შემთხვევაში, 

კლასიფიცირებული იქნებოდა, როგორც ჩვეულებრივი იჯარა, მე-20 განყოფილების – 

„იჯარა“ - მიხედვით.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქტივი უნდა აღიარდეს ქონების 

რეალურ ღირებულებასა და მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელ 

ღირებულებას შორის უმცირესი თანხით.  ამასთან, 20.9 პუნქტის მიხედვით, 

ეკვივალენტური თანხა აღიარდება, როგორც ვალდებულება. 

 

 
მაგალითი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით აღებული ქონებრივი 
ინტერესი 

 

მაგ. 17 საწარმო (როგორც მოიჯარე) ქირაობს შენობას მესამე დამოუკიდებელი მხარისგან 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით.  შემდგომ, საწარმო ქვეიჯარით გასცემს შენობას 

სხვადასხვა მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით.  

საწარმო იღებს მოგებას შენობის საიჯარო ინტერესიდან თავისი მოიჯარეებისგან თავის 

მეიჯარესთან შედარებით უფრო მეტი თანხის მოთხოვნით. ის თავის ინტერესს იჯარით 

გაცემულ შენობაში აკლასიფიცირებს საინვესტიციო ქონებად და საწყისი აღიარების 
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შემდეგ, ქონებრივ ინტერესს აფასებს რეალური ღირებულებით.  როდესაც ქონებაში 

ინტერესი პირველად აღიარდა, ქონებრივი ინტერესის რეალურ ღირებულებასა და 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებას შორის უმცირესი 

თანხა იყო 10,000ფე. 

საწყისი აღიარებისას საწარმო აღიარებს ქონებრივ ინტერესსა და შესაბამის საიჯარო 

ვალდებულებას 10,000ფე-ის ოდენობით, შემდეგნაირად: 

დბ საინვესტიციო ქონება (აქტივი) 10,000ფე     

 კრ  ფინანსური იჯარის ვალდებულება (ვალდებულება)   10,000ფე  

ქონებაში ინტერესისა და საიჯარო გადასახდელების გადახდის ვალდებულების აღიარების ჩანაწერი. 

 

საწყისი აღიარების შემდგომი შეფასება 
 

16.7 საინვესტიციო ქონება, რომლის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, უნდა 

შეფასდეს რეალური ღირებულებით ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის, 

რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით.  თუ 

ქონებრივი ინტერესი, რომელიც მოიჯარეს გააჩნია იჯარის ხელშეკრულებით, 

კლასიფიცირებულია, როგორც საინვესტიციო ქონება, ამ შემთხვევაში რეალური 

ღირებულებით ასახული მუხლი იქნება ეს ქონებრივი ინტერესი და არა თავად 

ქონება.  რეალური ღირებულების განსაზღვრის შესახებ მითითებები მოცემულია 

11.27–11.32 პუნქტებში.  ყველა სხვა დანარჩენი საინვესტიციო ქონება საწარმომ უნდა 

აღრიცხოს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, მე-17 განყოფილების 

შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

საწყისი აღიარების შემდგომი შეფასება გამომდინარეობს გარემოებებიდან და არა 

თვითღირებულების მოდელსა და რეალური ღირებულების მოდელს შორის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანიდან. თუ საწარმოს შეუძლია საინვესტიციო ქონების 

ერთეულის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, მან აღნიშნული 

ქონება უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით.  სხვა შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი, მე-17 

განყოფილების შესაბამისად. 

16.1 პუნქტის ქვემოთ არსებული შენიშვნები განმარტავს ‘მიზანშეუწონელ დანახარჯს 

ან ძალისხმევას, მუდმივად, ნებისმიერ დროს’.   

თუ დადგენილია, რომ ერთი ან მეტი ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ 

დროს, შეუძლებელია, ასეთი საინვესტიციო ქონებისთვის გამოიყენება 

თვითღირებულების მოდელი.  სხვა საინვესტიციო ქონება შეფასდება რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით.   

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით აღრიცხული საინვესტიციო ქონება 

ექვემდებარება 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით 

გაუფასურებაზე შემოწმებას. როდესაც, საანგარიშგებო თარიღში არსებობს 

ინდიკატორი, რომ შესაძლოა ქონება იყოს გაუფასურებული, საწარმოს მოეთხოვება 

შეაფასოს საინვესტიციო ქონების ანაზღაურებადი ღირებულება.  ქონების 

ანაზღაურებადი ღირებულება არის მის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ 
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რეალურ ღირებულებასა (იხ. 27.14 პუნქტი) და გამოყენების ღირებულებას (იხ. 27.15–

27.20 პუნქტები) შორის უდიდესი. თუ ქონების გამოყენების ღირებულება არ აღემატება 

მის საბალანსო ღირებულებას (თუ აღემატება, მაშინ არ არის გაუფასურებული), 

საწარმომ უნდა შეაფასოს ქონების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება. ეს ასეა იმ შემთხვევაშიც, თუ საწარმომ უკვე დაადგინა, რომ ქონების 

რეალური ღირებულების შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, შეუძლებელია (ე.ი. დაბრკოლება უფრო მაღალია 

გაუფასურების ტესტირებისთვის). 

მსგავსად, თვითღირებულების მოდელით აღრიცხულ საინვესტიციო ქონებას 

დაერიცხება ცვეთა.  ცვეთის დათვლისთვის საწარმოს ქონების ნარჩენი ღირებულების 

შეფასება სჭირდება. აქტივის ნარჩენი ღირებულება არის შეფასებითი თანხა, რომელსაც 

საწარმო ამჟამად მიიღებდა აქტივის გაყიდვიდან, გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული 

დანახარჯების გამოკლებით, თუ აქტივი უკვე იქნებოდა იმ ასაკის და ისეთ 

მდგომარეობაში, როგორშიც სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოსთვის იქნება. 

აღნიშნული შეფასებისთვის არ არსებობს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით გათავისუფლების უფლება. 

 

მაგალითები—აღიარების შემდგომი შეფასება 
 

მაგ. 18 საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს თავისი რომელიმე საინვესტიციო ქონების 

რეალური ღირებულება, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 

მუდმივად, ნებისმიერ დროს. საწყისი აღიარების შემდეგ, ის აფასებს საინვესტიციო 

ქონებას თვითღირებულებით, ნებისმიერი დაგროვილი ცვეთისა და ნებისმიერი 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.  

საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისია. ის თავის 

საინვესტიციო ქონებას აღრიცხავს მე-17 განყოფილებაში განსაზღვრული 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით (იხ. 17.15ა პუნქტი). ის ასევე მიჰყვება 

აღნიშნული განყოფილების გამჟღავნების მოთხოვნებს. საწარმო ასევე წარადგენს 2.14დ 

და 17.32(გ) პუნქტებით  მოთხოვნილ განმარტებით შენიშვნას, იმის შესახებ, რომ 

საწარმო იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლების უფლებას, და განმარტავს მიზეზებს, რის გამოც ამ მოთხოვნის 

გამოყენებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა.  ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში, საინვესტიციო ქონება წარდგენილი იქნება ძირითადი 

საშუალებებისგან განცალკევებით—იხ. 4.2(ე) და (ეა) პუნქტები. 

მაგ. 19 საწარმოს შეუძლია მუდმივად, ნებისმიერ დროს საიმედოდ შეაფასოს თავისი 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება. საწყისი აღიარების შემდეგ, საწარმო 

ყველა თავის საინვესტიციო ქონებას რეალური ღირებულებით აფასებს.  

საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისია. ის თავის 

საინვესტიციო ქონებას რეალური ღირებულებით აფასებს თითოეულ საანგარიშგებო 

თარიღში, რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 

მაგ. 20 საწარმოს გააჩნია ბევრი საინვესტიციო ქონება. ხელმძღვანელობას შეუძლია 

განსაზღვროს თავისი საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება, გარდა  

მოშორებით არსებული შენობისა, საიმედოდ მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. ხელმძღვანელობას არ შეუძლია 

საიმედოდ შეაფასოს მოშორებით არსებული შენობის რეალური ღირებულება.  

ხელმძღვანელობა ყველა თავის საინვესტიციო ქონებას, საწყისი აღიარების შემდეგ, 
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აფასებს რეალური ღირებულებით, გარდა მოშორებით არსებული შენობისა, რომელსაც 

ის მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელით აფასებს. 

საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისია—თუ საწარმოს 

შეუძლია საინვესტიციო ქონების ერთეულის რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ 

დროს, მან აღნიშნული ქონება უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით.  სხვა შემთხვევაში, უნდა გამოიყენოს მე-

17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელი.   

როდესაც მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელი გამოიყენება, 

საინვესტიციო ქონება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარდება რეალური 

ღირებულებით შეფასებული საინვესტიციო ქონებისგან და ძირითადი 

საშუალებებისგან განცალკევებით.  მე-17 განყოფილების მიხედვით მოთხოვნილი 

განმარტებითი შენიშვნები გაკეთდება თვითღირებულების მოდელით აღრიცხული 

ძირითადი საშუალებების განმარტებითი შენიშვნებისგან განცალკევებით.  2.14დ 

პუნქტის მიხედვით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები მეორდება 17.32(გ) 

პუნქტში.  

მაგ. 21 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 1,000,000ფე-ად შეიძინა 5-სართულიანი, 

ახალაშენებული საოფისე შენობა.  შენობა შეძენილ იქნა მესამე მხარისგან საიჯარო 

შემოსავლის მიღების მიზნით. შენობის შეძენიდან მცირე დროში, საწარმომ გააქირავა ის 

ორ მოიჯარეზე: ერთი მათგანი იკავებს ორ სართულს და მეორე - სამ სართულს.   

საწარმოს შეუძლია საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს და 

20X1 წლის 31 დეკემბერს რეალური ღირებულება იყო 1,085,000ფე.  20X2 წლის 31 

დეკემბერს რეალური ღირებულება იყო 1,206,000ფე. 

როგორ აღრიცხავს საწარმო საინვესტიციო ქონებას?  

საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში არის მისი რეალური ღირებულება 1,085,000ფე-ის 

ოდენობით; და 20X2 წლის 31 დეკემბერს მისი რეალური ღირებულება 1,206,000ფე-ის 

ოდენობით. 

წლის განმავლობაში გამომუშავებული საიჯარო შემოსავლის გარდა, 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება მოიცავს 

რეალური ღირებულების ზრდას 85,000ფე-ით (1,085,000ფე-ს გამოკლებული 

1,000,000ფე). 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგება მოიცავს რეალური ღირებულების ზრდას 121,000ფე-ის ოდენობით 

(1,206,000ფე-ს გამოკლებული 1,085,000ფე) და დამატებით ამ წლის განმავლობაში 

გამომუშვებულ საიჯარო შემოსავლებს. 

 
 

კლასიფიკაციის შეცვლა 

16.8 თუ რეალური ღირებულებით შეფასებული საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება აღარ არის შესაძლებელი მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, საწარმომ ეს აქტივი უნდა აღრიცხოს მე-17 

განყოფილების შესაბამისად მანამ, სანამ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება არ გახდება ისევ შესაძლებელი.  საბალანსო ღირებულება, რომელიც 

საინვესტიციო ქონებას ექნება ზემოაღნიშნული ბოლო თარიღისთვის, გახდება მისი 

თვითღირებულება მე-17 განყოფილების მიხედვით.   16.10(ე) (iii) პუნქტის თანახმად, 
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აუცილებელია ამ ცვლილების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება განმარტებით 

შენიშვნებში.  ეს ცვლილება გარემოებების ცვლილებაა და არა სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილება. 

 
შენიშვნები 

 

სააღრიცხვო პოლიტიკების ცვლილება და წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება 

იწვევს შესადარისი მონაცემების გადაანგარიშებას (იხ. მე-10 განყოფილება - 

„სააღრიცხვო პოლიტიკები, შეფასებები და შეცდომები“).  მსგავსად, როდესაც 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მუხლის წარდგენა ან კლასიფიკაცია იცვლება, საწარმოს 

მოეთხოვება შესადარისი თანხების რეკლასიფიკაცია (იხ. 3.11–3.13 პუნქტები).  

აღნიშნული რეტროსპექტული მიდგომა, აუცილებელია ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებისათვის შესადარისი ინფორმაციის მისაწოდებლად, რომელიც 

ობიექტურად წარადგენს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიანობის შედეგებსა 

და ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ ინფორმაციას.  

კლასიფიკაციის ცვლილება განსხვავებულია.  აღნიშნული ხდება, როდესაც იცვლება 

გარემოებები ან ერთეულის გამოყენება, რის შედეგადაც ხდება მისი აღრიცხვისა და 

წარდგენისთვის განსხვავებული მოთხოვნების გამოყენება (მაგალითად, როდესაც 

მფლობელი იკავებს ქონებას, რომელიც ადრე ფლობილი იყო საიჯარო შემოსავლების 

გამომუშავების მიზნით, ქონება გადადის საინვესტიციო ქონებიდან ძირითად 

საშუალებებში). როდესაც კლასიფიკაცია იცვლება, შესადარისი პერიოდის 

კლასიფიკაცია უცვლელი რჩება, რადგან ისინი ობიქტურად წარადგენენ გარემოებებსა 

და გამოყენებას, რომელიც ჰქონდა აქტივს შესადარის პერიოდში (ე.ი. სწორია, რომ 

ქონება კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად მიმდინარე პერიოდში, მაგრამ 

საინვესტიციო ქონებად შესადარის პერიოდში).   

თუ გარემოებები შეიცვალა და საინვესტიციო ქონების ერთეულის რეალური 

ღირებულების საიმედო შეფასება აღარ არის შესაძლებელი მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, ქონება შემდგომში 

აღირიცხება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, მანამ სანამ რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება კვლავ არ გახდება შესაძლებელი. დასაშვებია, რომ  

ქონების საბალანსო ღირებულება კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში იყოს მისი 

თვითღირებულება.   

თუ გარემოებები შეიცვალა და საინვესტიციო ქონების ერთეულის, რომელიც 

აღრიცხულია თვითღირებულების მოდელით, რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელი გახდა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 

მუდმივად, ნებისმიერ დროს, ქონება შემდგომში აისახება რეალური ღირებულებით 

(მანამ სანამ რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება იქნება შესაძლებელი).  

სტანდარტში არ არის ნახსენები, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ფიქსირდება 

განსხვავება: (i) საბალანსო ღირებულებასა, იმ თარიღში როდესაც რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება გახდა შესაძლებელი და (ii) რეალურ ღირებულებას 

შორის.  მსს ფასს სტანდარტის 5.2(ბ) და 5.4 პუნქტები მოითხოვს შემოსავლისა და 

ხარჯის ერთეულების აღიარებას მოგებაში ან ზარალში თუ სტანდარტი სხვაგვარად არ 

მოითხოვს ან ნებას არ რთავს. შესაბამისად, საწარმო სხვაობას აღიარებს მოგებაში ან 

ზარალში. კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში ქონების რეალური ღირებულების 

ხელახალი შეფასებისას აღიარებული შემოსულობა ან ზარალი მოგებაში ან ზარალში 

განცალკევებით უნდა გამჟღავნდეს, თუ აღნიშნული არსებითია (იხ. 3.2 და 16.10(ე) 

პუნქტები). 
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მაგალითი—კლასიფიკაციის შეცვლა  
 
მაგ. 22 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა საინვესტიციო ქონება 1,000,000ფე-ად 

(რომელიც ასე გადანაწილდა: შენობა 700,000ფე; და მიწა 300,000ფე). 20X2 წლის 31 

დეკემბერს საწარმომ შეაფასა ქონების რეალური ღირებულება 1,200,000ფე-ად (რომელიც 

ასე გადანაწილდა: შენობა 840,000ფე; და მიწა 360,000ფე) და საინვესტიციო ქონება 

აღნიშნული ოდენობით აღიარა თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 20X2 

წლის 31 დეკემბერს ხელმძღვანელობას ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება აღარ შეუძლია. ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ შენობის დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 30 წელია. შენობის ნარჩენი ღირებულება მიიჩნევა 

ნულის ტოლად.  

ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ წრფივი მეთოდი ასახავს შენობის მოსალოდნელი 

ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების ხასიათს.   

20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ რეალური ღირებულებით ასახული საინვესტიციო 

ქონების კლასიფიკაცია უნდა შეცვალოს თვითღირებულებით ასახულ საინვესტიციო 

ქონებად.  კლასიფიკაციის ცვლილება უნდა განხორციელდეს ქონების 1,200,000ფე-ის 

ოდენობის საბალანსო ღირებულებით. დასაშვებია, რომ აღნიშნული ოდენობა იყოს 

ქონების თვითღირებულება. 20X3 წლის 1-ლი იანვრიდან საწარმომ შენობას უნდა 

დაარიცხოს ცვეთა წრფივი მეთოდის გამოყენებით, მისი დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის, 30 წლის, განმავლობაში ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე. 

საწარმო აღიარებს ერთი წლის ცვეთას 28,000ფე-ის ოდენობით (840,000/30 წელი) 

მოგებაში ან ზარალში 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 20X3 

წლის 31 დეკემბერს საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება არის 1,172,000ფე 

(1,200,000ფე გამოკლებული 28,000ფე).  საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს რეკლასიფიკაცია, 

როგორც გარემოებების ცვლილება. 

მაგ. 23 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 1,000,000ფე-ად შეიძინა საინვესტიციო ქონება.  

რადგან, საწარმოს არ შეუძლია საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, ის აღრიცხავს ქონებას 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით. 

ხელმძღვანელობის შეფასებით შენობის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 50 

წელს, შეძენის თარიღიდან.  შენობის ნარჩენი ღირებულება მიჩნეულია ნულის ტოლად.  

ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ცვეთის წრფივი მეთოდი ასახავს შენობის 

მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების ხასიათს.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს იმ მიწის ღირებულება, რომელზეც განთავსებულია შენობა, 

შეფასდა 200,000ფე-ად. 

20X3 წელს საწარმოს ქონების გვერდით არსებულ მიწას შეეცვალა მიზნობრიობა, 

სასოფლო-სამეურნეოს ნაცვლად გახდა საცხოვრებელი მიწა. მიზნობრიობის შეცვლის 

შემდეგ, საწარმოს ქონების მიმდებარედ საწარმოს შენობის მსგავსი ბევრი შენობა აშენდა 

და აღნიშნული ქონებების უმრავლესობა 20X3 წლის დეკემბერში გაიყიდა.  უახლოეს 

წლებში,  მოსალოდნელია მიმდებარედ უფრო მეტი მსგავსი შენობის აშენება და გაყიდვა.   

20X3 წლის 31 დეკემბერს (საწარმოს საანგარიშგებო წლის ბოლო) ხელმძღავნელობას 

შეუძლია საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა, 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 2,000,000ფე-ად.  

ხელმძღვანელობამ აღნიშნული განსაზღვრა საწარმოს ქონების გვერდით მიწაზე 

არსებული მსგავსი ქონების უახლესი, გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით 

განხორციელებული გაყიდვების და საწარმოს ქონებისთვის სპეციფიკური ფაქტორების 

კორექტირებების გათვალისწინებით. საწარმო მოელის, რომ მომავალ წლებშიც 
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შესაძლებელი იქნება ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   

საწარმომ უნდა აღიაროს ცვეთის ხარჯი 16,000ფე-ის ოდენობით 20X3 წლის მოგებაში 

ან ზარალში ((1,000,000 [ჯამური თვითღირებულება] - 200,000 [მიწის ღირებულება])/50 

წელი), რადგან ქონება აღირიცხება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.   

20X3 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ხელახლა უნდა შეაფასოს საინვესტიციო ქონება 

2,000,000ფე-ად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, რადგან რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. საწარმომ ქონების კლასიფიკაცია, 

თვითღირებულების მოდელით ასახული საინვესტიციო ქონება, უნდა შეცვალოს  

რეალური ღირებულებით ასახულ საინვესტიციო ქონებით, ქონების 952,000ფე-ის 

ოდენობის საბალანსო ღირებულებით (ე.ი. 1,000,000ფე გამოკლებული 48,000ფე 

დაგროვილი ცვეთა); და აღიაროს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების 

ზრდა (1,048,000ფე), როგორც შემოსავალი მოგებაში ან ზარალში 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. თუ აღნიშნული არსებითია, განმარტებით 

შენიშვნებში შემოსავალი უნდა გამჟღავნდეს განცალკევებით (იხ. 3.2 პუნქტი).   

 

16.9 16.8 პუნქტში აღწერილი სიტუაციის გარდა, სხვა შემთხვევებში, საწარმომ ამა თუ იმ 

ქონების საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში გადატანა, ან პირუკუ, უნდა მოახდინოს 

მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ქონება პირველად დააკმაყოფილებს 

საინვესტიციო ქონებად აღიარების კრიტერიუმებს, ან პირიქით, როდესაც პირველად 

ვეღარ დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს. 

 
მაგალითები—კლასიფიკაციის შეცვლა, სხვა  

 

მაგ. 24 20X2 წლის 1-ელ იანვარს, რეორგანიზაციის შემდეგ, საწარმომ გაათავისუფლა შენობა, 

რომელსაც ის ფლობდა და რომელიც წლების განმავლობაში დაკავებული ჰქონდა 

ადმინისტრაციულ თანამშრომლებს. საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს 

ყველა ძირითადი საშუალებისათვის.  20X2 წლის 1-ელ იანვარს შენობის საბალანსო 

ღირებულება იყო 600ფე (1,000ფე თვითღირებულება, გამოკლებული 400ფე დაგროვილი 

ცვეთა).   

შენობის განთავისუფლების შემდეგ, საწარმოს სურდა მისი გაქირავება და მეიჯარის 

სტატუსით გააფორმა ხელშეკრულება შენობის მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე 

შვიდწლიანი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით გაცემის თაობაზე. საწარმოს არ 

შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს შენობის რეალური ღირებულება, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  

20X2 წლის 1-ელ იანვრამდე შენობა კლასიფიცირდებოდა, როგორც ძირითადი 

საშუალება.  თუმცა, 20X2 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეცვალა შენობის გამოყენების 

მიზანი და მოხდა შენობის საინვესტიციო ქონებად რეკლასიფიკაცია. 

რადგან, საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ განსაზღვროს შენობის რეალური 

ღირებულება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, 

ნებისმიერ დროს, მან უნდა გააგრძელოს მე-17 განყოფილების თვითღირებულების 

მოდელის გამოყენება. შესაბამისად, არ მოხდება შენობის ხელახალი შეფასება.  თუმცა, 

შენობა (საბალანსო ღირებულებით 600 ფე) გადავა ძირითადი საშუალებებიდან 

საინვესტიციო ქონებაში, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით. 
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მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 24-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში საწარმოს შეუძლია 

საიმედოდ შეაფასოს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  20X2 წლის 1-ელ 

იანვარს შენობის რეალური ღირებულება შეადგენდა 6,000ფე-ს.   

20X2 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო ამ ქონების კლასიფიკაციას შეცვლიდა და ძირითადი 

საშუალებიდან გადაიტანდა რეალური ღირებულებით შეფასებულ საინვესტიციო 

ქონებაში, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 20X2 წლის 1-ელ იანვარს შენობის საბალანსო 

ღირებულება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით იყო 600ფე. იგივე თარიღში 

შენობის რეალური ღირებულება იყო 6,000ფე. საწარმო 5,400ფე-ის ოდენობის სხვაობას 

შემოსავლის სახით აღიარებს მოგებაში ან ზარალში, 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. თუ შემოსავალი არსებითია, განცალკევებით 

გამჟღავნდება განმარტებით შენიშვნებში. 

20X2 წლის 1-ლი იანვრის შემდეგ, საწარმო ქონებას შეაფასებს რეალური 

ღირებულებით, თუ მას შეეძლება საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის 

ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, ყოველი საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს. ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი აღიარდება იმ პერიოდის 

მოგებაში ან ზარალში, რომელშიც რეალური ღირებულება შეიცვლება. 

 

მაგ. 26 20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ დაიწყო შენობის გარემონტება ჩვეული საქმიანობის 

პროცესში გაყიდვის მიზნით.  შენობა ადრე კლასიფიცირდებოდა, როგორც 

საინვესტიციო ქონება. საწარმოს არ შეუძლია საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს და ამიტომ, ის საწყისი აღიარების შემდეგ 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით შეაფასა.  20X3 წლის 1-ელ იანვარს შენობის 

საბალანსო ღირებულება იყო 700ფე (2,000ფე თვითღირებულება, გამოკლებული 1,300ფე 

დაგროვილი ცვეთა).  

გამოყენების ცვლილების ეფექტი არის საინვესტიციო ქონებიდან, რომელიც ასახულია 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების გამოკლებით, 700ფე-

ის გადატანა მარაგებში (იხ. მე-13 განყოფილება - „მარაგები“). მე-13 განყოფილების 

გამოყენებით ქონების დასაშვები საწყისი ღირებულება შემდგომი აღრიცხვისათვის 

არის 700ფე. 

მაგ. 27 ფაქტები იგივეა, რაც 26-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგლითში, საწარმოს შეუძლია 

საიმედოდ შეაფასოს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს და შესაბამისად  ის 

საწყისი აღიარების შემდგომ შეაფასა რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს შენობის რეალური ღირებულება შეადგენდა 8,000ფე-

ს.  

გამოყენების ცვლილების ეფექტი არის საინვესტიციო ქონებიდან,  რომელიც 

აღიარებულია რეალური ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით, 8,000ფე-ის 

გადატანა მარაგებში (იხ. მე-13 განყოფილება). მე-13 განყოფილების გამოყენებით 

ქონების დასაშვები საწყისი ღირებულება შემდგომი აღრიცხვისათვის არის 8,000ფე 

(ე.ი. გამოყენების ცვლილების თარიღში მისი რეალური ღირებულება). 

მაგ. 28 20X4 წლის 15 ივლისს ხელმძღვანელობამ დაიწყო სხვა შესაძლო გამოყენების გზების 

შეფასება, იმ საინვესტიციო ქონებისათვის, რომელიც შეიძინა წლების წინ და აფასებს 
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რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 20X4 წლის 30 სექტემბერს 

გამართულ შეხვედრაზე ხელმძღვანელობამ გააანალიზა შენობის შესაძლო გამოყენების 

გზები და გადაწყვიტა, რომ გაარემონტოს კვლევისა და განვითარების ცენტრის მიერ 

გამოსაყენებლად. აღნიშნულ შეხვედრაზე ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, ყველა 

მოიჯარეს შეატყობინოს, რომ მათ უნდა გაათავისუფლონ შენობა 20X5 წლის 1-ელ 

იანვარს ან მანამდე და შენობის ადრე დატოვების მოთხოვნის გამო, ადგილობრივი 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად მათ გადაუხდიან კომპენსაციას.  20X4 

წლის 15 ოქტომბერს ყველა მოიჯარეს გაეგზავნა გამოსახლების შესახებ ცნობა, მას 

შემდეგ, რაც ხელმძღვანელობამ გაიარა კონსულტაცია იურისტებთან. 20X5 წლის 1-ელ 

იანვარს მოიჯარეებმა გაათავისუფლეს შენობა და დაიწყო შენობის გარემონტება 

კვლევისა და განვითარების ცენტრისათვის. 20X5 წლის 31 მარტს დასრულდა 

გარემონტება და საწარმოს კვლევისა და განვითარების გუნდმა დაიკავა შენობა. 

როდის შეწყდა შენობის საინვესტიციო ქონებად აღიარება? 

შენობის საინვესტიციო ქონებად აღიარება შეწყდა 20X5 წლის 1-ელ იანვარს, როდესაც 

მოიჯარეები გამოასახლეს შენობიდან.  აღნიშნულ თარიღში ის გახდა ძირითადი 

საშუალება—პროდუქციის წარმოების მიზნით ფლობილი (იხ. 16.2(ა) პუნქტი). 

 

განმარტებითი შენიშვნები 
 
16.10 საწარმომ ყველა თავისი საინვესტიციო ქონებისთვის, რომელიც აღიარებულია 

რეალური ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით (იხ. პუნქტი 16.7), უნდა 

გაამჟღავნოს: 

(ა) საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების დასადგენად გამოყენებული 

მეთოდები და მნიშვნელოვანი დაშვებები; 

(ბ) რამდენად ეფუძნება საინვესტიციო ქონების (რომელიც აღიარებულია ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, ან შენიშვნებშია განმარტებული) რეალური ღირებულება ისეთი 

დამოუკიდებელი შემფასებლის შეფასებას, რომელსაც გააჩნია აღიარებული და 

შესაფერისი პროფესიული კვალიფიკაცია და უახლესი გამოცდილება იმავე 

ადგილმდებარეობისა და კატეგორიის საინვესტიციო ქონების შეფასებაში, 

როგორიც შესაფასებელი საინვესტიციო ქონებაა.  თუ ამგვარი შეფასება არ 

გაკეთებულა, თავად ეს ფაქტი უნდა გამჟღავნდეს; 

(გ) საინვესტიციო ქონების გაყიდვის შესაძლებლობასთან, ან გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსავლისა და გასვლის შედეგად მიღებული შემოსულობების გადარიცხვასთან 

დაკავშირებული შეზღუდვების არსებობა და ამ შეზღუდვების სიდიდე; 

(დ) საინვესტიციო ქონების შესყიდვასთან, მშენებლობასთან ან რეკონსტრუქციასთან, 

ან სარემონტო, საექსპლუატაციო მომსახურებასთან ან გაუმჯობესებასთან 

დაკავშირებული სახელშეკრულებო ვალდებულებები; 

(ე) საინვესტიციო ქონების პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსთვის არსებული 

საბალანსო ღირებულებების შეჯერება ისე, რომ ცალ-ცალკე იყოს ნაჩვენები:  

(i) შემოსვლა, სადაც ცალკე იქნება გამოყოფილი საინვესტიციო ქონების 

შემოსვლა, რომელიც განპირობებულია საწარმოთა გაერთიანების მეშვეობით 

შეძენით; 

(ii) რეალური ღირებულების კორექტირებებიდან წარმოქმნილი წმინდა 

შემოსულობა ან ზარალი; 

(iii) ამა თუ იმ ქონების საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში გადატანა, ან პირუკუ, 

რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და 
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დაგროვილი გაუფასურების გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით; (იხ. 

პუნქტი 16.8); 

(iv) საინვესტიციო ქონების გადატანა მარაგისა და მესაკუთრის მიერ დაკავებული 

ქონების კლასიფიკაციაში, ან პირიქით; და 

(v) სხვა ცვლილებები. 

ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა საწარმოს არ ევალება წინა პერიოდებისთვის. 

 

შენიშვნები 
 

ზემოთ მოყვანილ განმარტებით შენიშვნებთან ერთად, 8.5 პუნქტი მოითხოვს 

გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის გამჟღავნებას, რომელიც რელევანტურია 

ფინანსური ანგარიშგების გასაგებად. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო საინვესტიციო ქონებისათვის იყენებს 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლებას, მე-17 

განყოფილების მიხედვით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები უნდა წარდგეს  

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით აღრიცხული ძირითადი საშუალებების 

განმარტებითი შენიშვნებისგან განცალკევებით. 2.14დ პუნქტის მიხედვით მოთხოვნილი 

განმარტებითი შენიშვნები მეორდება 17.32(გ) პუნქტში.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 29 ჯგუფს შეუძლია თავისი საინვესტიციო ქონების შესახებ განმარტებითი შენიშვნები  

წარადგინოს შემდეგნაირად: 
 

  

 

მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე  
 შპს XYZ 

[ამონარიდი] 20X2 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებიდან 

   20X2 20X1  
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მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე  
  შენიშვნა ფე ფე  

 …     

 გრძელვადიანი აქტივები     

 ძირითადი საშუალებები (2) 14 3,118 2,125 4.2 (ე) 

 საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების 

შედეგად მიღებული თანხით  

15 3,838 2,763 4.2 (ეა) 

 საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია 

რეალური ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში 

ან ზარალში ასახვით; 

16 16,530 10,000 4.2 (ვ) 

 …     

 შპს XYZ 

[ამონარიდი] 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნები 

 შენიშნვა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა ( ამონარიდი)  

 საინვესტიციო ქონება 

საინვესტიციო ქონება თავდაპირველად აღიარდება 

თვითღირებულებით. შემდგომ, ის ფასდება რეალური ღირებულებით, 

რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით.  თუმცა, თუ ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, ის ფასდება 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით და 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგება განცალკევებით. 

როდესაც საინვესტიციო ქონება ფასდება თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, ცვეთა ერიცხება ისე, რომ 

ხდება შენობის შეფასებული ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული 

თვითღირებულების განაწილება მათ შეფასებულ სასარგებლო 

მომსახურების ვადებზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით. მიწას გააჩნია 

განუსაზღვრელი სასარგებლო მომსახურების ვადა და შესაბამისად, 

ცვეთა არ ერიცხება. ჯგუფის არსებული შენობების სასარგებლო 

მომსახურების ვადა არის აშენების თარიღიდან 75 წელი.   

როდესაც, საინვესტიციო ქონება ფასდება თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით და შემდგომ მისი რეალური 

8.5 

17.31(ა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.31(ბ) 

 

17.31(გ) 

                                                             
(2) არც რეალური ღირებულებით შეფასებული საინვესტიციო ქონება, და არც თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით 

აღრიცხული საინვესტიციო ქონება, კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებებად; ეს კატეგორია იმის საჩვენებლად არის, რომ 

საინვესტიციო ქონება აღიარდება ძირითადი საშუალებებისგან განცალკევებით. 
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მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე  
ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, 

საინვესტიციო ქონება გადადის რეალური ღირებულებით ასახულ 

საინვესტიციო ქონებაში. კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში 

ნებისმიერი სხვაობა საბალანსო ღირებულებასა და რეალურ 

ღირებულებას შორის, აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში. 

 …  
 

  

 

 

შენიშვნა 5 მოგება დაბეგვრამდე 

 

დაბეგვრამდე მოგების განსაზღვრისათვის ხარჯის (შემოსავლის) სახით აღიარდა 

შემდეგი ერთეულები:  

  20X2 20X1  

  
ფე ფე  

 საიჯარო შემოსავალი საინვესტიციო ქონებიდან (X) (X) 23.30 (ბ)(viii) 

 საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების 

ზრდა, მის რეალური ღირებულებით (მოგებაში 

ან ზარალში ასახვით) ასახულ საინვესტიციო 

ქონებად კლასიფიკაციისას (იხ. შენიშვნა 16). 
(800) – 3.2 

 საინვესტიციო ქონების გასვლასთან 

დაკავშირებული შემოსულობა, რომელიც 

ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით (100) (X) 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

შენიშვნა 15 საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით 

  ფე  

თვითღირებულება  3,000 17.31(დ) 

დაგროვილი ცვეთა  (237) 17.31(დ) 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს 
 2,763 17.31 (ე) 
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შემოსვლა  600 17.31 (ე)(i) 

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი  1,250 17.31 (ე)(iii) 

გადავიდა რეალური ღირებულებით ასახულ 

საინვესტიციო ქონებაში  
 (710) 17.31 (ე )(v) 

ცვეთა  (65) 17.31 (ე)(vii) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს 
 3,838 17.31 (ე) 

    

თვითღირებულება  4,100 17.31(დ) 

დაგროვილი ცვეთა  (262) 17.31(დ) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს 
 3,838 17.31 (ე) 

    

20X2 წლის 31 დეკემბერს ცხრილში მოცემული საინვესტიციო ქონება, 

853ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებით, დაგირავდა A ბანკისგან 

600ფე-ის ოდენობის სესხის უზრუნველსაყოფად. სესხს ერიცხება 

წლიური ფიქსირებული პროცენტი 3%-იანი განაკვეთით და სრულად 

დაიფარება 20X8 წლის 31 დეკემბერს. ჯგუფის საინვესტიციო ქონება არ 

დაგირავებულა უზრუნველყოფის სახით 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   

17.32(ა) 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საინვესტიციო ქონება, 3,383ფე-ის 

(20X1 2,763ფე) ოდენობის საბალანსო ღირებულებით, აღირიცხებოდა 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, 

რადგან ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 

ნებისმერ დროს. აღნიშნული ქონების რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, რადგან არ არსებობს 

უახლესი ოპერაცია შესადარისი ქონებისათვის და რეალური 

ღირებულების ალტერნატიული საიმედო შეფასება (მაგალითად, 

დაფუძნებული დისკონტირებული ფულადი ნაკადების პროგნოზებზე) 

არ არის ხელმისაწვდომი, აღნიშნული არის მუდმივი და 

მოსალოდნელია, რომ გაგრძელდება გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში.   

17.32(გ) 

წლის განმავლობაში, 710ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულების 

მქონე საინვესტიციო ქონებისთვის რეალური ღირებულების საიმედო 

შეფასება, გახდა ხელმისაწვდომი, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  

შესაბამისად, აღნიშნული ქონება გადავიდა რეალური ღირებულებით 

ასახულ საინვესტიციო ქონებაში (იხ. შენიშვნა 16). ქონების რეალური 

ღირებულება კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში  იყო 1,510ფე.  სხვაობა 

(800ფე) რეალურ ღირებულებასა და წინა საბალანსო ღირებულებას 

შორის აღიარდა მოგებაში ან ზარალში.  მომავალი ცვლილებები 

რეალურ ღირებულებაში, ასევე აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

 

 

 შენიშვნა 16: რეალური ღირებულებით ასახული საინვესტიციო ქონება, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით 

 

   ფე   

 საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს  10,000  16.10(ე) 
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 შემოსვლა  2,100  16.10(ე)(i) 

 საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი  3,020  16.10(ე)(i) 

 თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების 

შედეგად მიღებული თანხით ასახული საინვესტიციო 

ქონებიდან გადმოტანილი საინვესტიციო ქონების 

რეალური ღირებულება   1,510  16.10(ე)(iii) 

 რეალური ღირებულების ზრდა წლის განმავლობაში  1,700  16.10(ე)(ii) 

 გასვლა  (1,800)  16.10(v) 

 საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს  16,530  16.10(ე) 

  
    

 710ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულების მქონე საინვესტიციო 

ქონებისთვის წლის განმავლობაში შესაძლებელი გახდა რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  

შესაბამისად, ქონება თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით ასახული საინვესტიციო ქონებიდან 

კლასიფიცირდა რეალური ღირებულებით ასახულ საინვესტიციო 

ქონებად (იხ. შენიშვნა 15).  ქონების რეალური ღირებულება 

კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში  იყო 1,510ფე.  სხვაობა (800ფე) 

რეალურ ღირებულებასა და წინა საბალანსო ღირებულებას შორის 

აღიარდა მოგებაში ან ზარალში.  რეალურ ღირებულებაში მომავალი 

ცვლილებები, ისევე, როგორც ცვლილებები რეალური ღირებულებით 

ასახული ყველა საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულებაში, 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.  

 თითოეული წლის ბოლოს, საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულება განისაზღვრება  დამოუკიდებელი შემფასებლების მიერ, 

რომელთაგან თითოეულს გააჩნია მათ მიერ შესაფასებელი ქონების 

შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება იმავე 

ადგილმდებარეობისა და კატეგორიის საინვესტიციო ქონების 

შეფასებაში. შემფასებლები იყენებენ შესადარისი ქონების მიმდინარე 

საბაზრო ფასს, გამოყენების ხასიათის, ადგილმდებარეობისა და 

მდგომარეობის ნებისმიერი სხვაობის კორექტირებით. 

16.10(ა) & (ბ) 

 

 

 საინვესტიციო ქონება 4,000ფე-ის ოდენობის საბალანსო 

ღირებულებით (20X1: 3,800ფე) დაგირავდა B ბანკიდან 3,000ფე-ის 

ოდენობის (20X1: 3,000ფე) სესხის უზრუნველსაყოფად. სესხს ერიცხება 

წლიური ფიქსირებული პროცენტი 2.5%-იანი განაკვეთით და 

სრულად გადასახდელია 20X9 წლის 31 დეკემბერს. ჯგუფს არ 

შეუძლია გაყიდოს დაგირავებული ქონება, B ბანკის წერილობითი 

თანხმობის გარეშე.   
16.10(გ) 

 20X2 წლის 31 დეკემბერს, ჯგუფს საინვესტიციო ქონებებთან 

დაკავშირებულ მომავალ კაპიტალურ დანახარჯებზე ჰქონდა 4,000ფე-

ის ოდენობის საინვესტიციო ვალდებულება. ვალდებულება 

წარმოშობილია ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულებიდან, რომლის 

ფარგლებშიც მესამე მხარე ააშენებს საოფისე შენობას ჯგუფის მიერ 

ფლობილ თავისუფალ მიწის ნაკვეთზე. 16.10(დ) 
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ჯგუფი გეგმავს საოფისე შენობის გაქირავებას.  ხელშეკრულება 

მოითხოვს, რომ მშენებლობა დაიწყოს 20X3 წლის 30 ივნისს და 

დასრულდეს 20X5 წლის 30 ივნისამდე.  ჯგუფს არ გააჩნდა 

სახელშეკრულებო ვალდებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს.  

 

16.11 მე-20 განყოფილების მიხედვით, საინვესტიციო ქონების მესაკუთრე განმარტებით 

შენიშვნებში საიჯარო ხელშეკრულებების შესახებ ასახავს იმავე ინფორმაციას, 

რომელიც მოეთხოვებათ მეიჯარეებს.  საწარმო, რომელსაც საინვესტიციო ქონება 

აღებული აქვს ფინანსური ან ჩვეულებრივი იჯარით, განმარტებით შენიშვნებში 

ფინანსური იჯარის ხელშეკრულებების შესახებ გაამჟღავნებს მოიჯარეებისთვის 

მოთხოვნილ ინფორმაციას, ხოლო ჩვეულებრივი იჯარის ხელშეკრულებებისთვის _ 

მეიჯარეებისთვის მოთხოვნილ ინფორმაციას. 

 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 30 20.30 პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები ჯგუფს შეუძლია წარადგინოს 

შემდეგნაირად: 

  მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე 

 შპს XYZ 

[ამონარიდი] 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნები 

 შენიშნვა 16 საინვესტიციო ქონება (ამონარიდი)  

 …  
 

 

 ჯგუფი მესამე დამოუკიდებელ მხარეებზე იჯარით გასცემს რამდენიმე 

საოფისე შენობას, შეუქცევადი ფიქსირებულგანაკვეთიანი საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში, საბაზრო ფასად. ჯგუფის 

არცერთი იჯარა შეიცავს განახლების ან შესყიდვის პირობას. საიჯარო 

ქირა ექვემდებარება გადახედვას 5 წლის შემდეგ. 

 

 

 

 

16.11 & 

20.30(გ) 

 
 20X2 წლის 31 

დეკემბერს 

20X1 წლის 31 

დეკემბერს  

 
 ფე ფე  

 
შეუქცევად საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარაზე 

ჯგუფის მიერ მისაღები მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები: 

 

16.11 & 

20.30(ა) 
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საანგარიშგებო თარიღიდან 

არაუგვიანეს 1 წლისა 

2,550 2,400 

 

 
საანგარიშგებო თარიღიდან 1 წლის 

შემდეგ და არაუგვიანეს 5 წლისა 

10,900 10,000 

 

 
საანგარიშგებო თარიღიდან 5 წლის 

შემდეგ. 

8,460 7,850 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფას სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას.  ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის  მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

შეფასებისას. შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმ 

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც  

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.   

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ, რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

 

კლასიფიკაცია 

 

საინვესტიციო ქონება არის ქონება, რომელსაც ფლობენ საიჯარო შემოსავლების მიღების, ან 

ღირებულების ზრდის, ან ორივე მიზნით. ძირითადი საშუალებების ერთეულისგან 

განსხვავებით საინვესტიციო ქონება გამოიმუშავებს ფულად ნაკადებს მეტწილად საწარმოს 

მიერ ფლობილი სხვა აქტივებისგან დამოუკიდებლად. უმეტეს შემთხვევაში, მცირე 

სირთულეს წარმოადგენს იმის განსაზღვრა, ქონება წარმოადგენს თუ არა საინვესტიციო 

ქონებას. თუმცა, ზოგიერთი ქონების ერთეულის კლასიფიკაციისათვის მნიშვნელოვანი 

მსჯელობა არის საჭირო. მაგალითად: 

 ზოგიერთი ქონება შედგება ისეთი ნაწილისგან, რომელსაც საწარმო ფლობს საიჯარო 

შემოსავლების მიღების ან ღირებულების ზრდის მიზნით და ისეთი ნაწილისგან, 

რომელიც გამოიყენება საქონლის ან მომსახურების წარმოებაში ან მისაწოდებლად, ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისთვის. ასეთი ქონება, რომელიც შერეული ტიპის 

მიზნებისთვის გამოიყენება, უნდა დაიყოს საინვესტიციო ქონებად და ძირითად 

საშუალებად.  იმის განსაზღვრა, თუ ქონების რომელი ნაწილი უნდა დაკლასიფიცირდეს 

საინვესტიციო ქონებად და რომელი ძირითად საშუალებად, შესაძლოა მოითხოვდეს 

მსჯელობას.  

 ზოგიერთ შემთხვევაში, საწარმო თავისი ქონების დროებით მფლობელებს უწევს 

დამატებით მომსახურებებს, როგორიც არის უსაფრთხოება და ტექნიკური მომსახურება.  

უმეტეს შემთხვევაში, უსაფროთხოება და ტექნიკური მომსახურება იქნება უმნიშვნელო და 

ამიტომ, შენობა დაკლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება.  სხვა შემთხვევებში, 

კომპანიამ შესაძლოა გააქირავოს ავეჯით სრულად გაწყობილი ოფისები, მთელი რიგი 

მომსახურებების ჩათვლით, როგორებიცაა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემა და 

ადმინისტრაციული მომსახურება. მსგავსი შეთანხმებები ბუნებით წარმოადგენენ 

მომსახურების გაწევას და ქონება აღირიცხება მე-17 განყოფილების -„ძირითადი 
საშუალებები“ - მიხედვით.  თუმცა, არსებობს რამდენიმე მაგალითი, როცა რთულია იმის 

განსაზღვრა გაწეული მომსახურება უმნიშვნელოა თუ არა.   
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როდესაც მნიშვნელოვანი მსჯელობა არის საჭირო იმის განსასაზღვრად კლასიფიცირდება თუ 

არა ქონება საინვესტიციო ქონებად, საწარმომ უნდა შეიმუშაოს კრიტერიუმები, ისე, რომ 

გამოიყენოს ეს მსჯელობა მუდმივად.   

 

1შეფასება 

 

საწარმოს მოეთხოვება საინვესტიციო ქონება საწყისი აღიარებისას თვითღირებულებით 

შეაფასოს. საინვესტიციო ქონების ერთეულის საწყისი აღიარებისას თვითღირებულების 

შეფასებისთვის მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა მოიცავდეს: 

 თუ ქონებასთან დაკავშირებული გადახდა გადავადებულია და საკრედიტო პერიოდი 

აღემატება სტანდარტულ პერიოდს—იმ დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრას, 

რომლის მიხედვითაც მოხდება ქონების თვითღირებულებაში ჩასართავი დღევანდელი 

ღირებულების მისაღებად ყველა მომავალი გადასახდელის დისკონტირება. 

 თუ ერთეული შეძენილია არაფულად აქტივზე გაცვლით—არაფულადი აქტივის რეალური 

ღირებულების შეფასებას. 

საწყისი აღიარების შემდეგ საწარმოს მოეთხოვება, საინვესტიციო ქონება, რომლის რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, თითოეულ საანარიშგებო თარიღში 

შეაფასოს რეალური ღირებულებით.  ყველა სხვა საინვესტიციო ქონება აღირიცხება მე-17 

განყოფილების თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.  საწარმოს ხელმძღვანელობამ 

უნდა გამოიყენოს მსჯელობა იმის განსასაზღვრად, შესაძლებელია თუ არა საინვესტიციო 

ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.   

იმ შემთხვევაში, როდესაც საწყისი აღიარების შემდეგ შეფასებისთვის გამოიყენება 

თვითღირებულების მოდელი, საინვესტიციო ქონების ცვეთის აღრიცხვისთვის 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა მოიცავდეს: 

 საინვესტიციო ქონების ერთეულთან დაკავშირებით თავდაპირველად აღიარებული 

თანხის განაწილებას, მის მნიშვნელოვან ნაწილებზე, რომლებიც 17.16 პუნქტის 

გამოყენებით მოითხოვება, რომ განცალკევებით იცვითებოდეს; 

 ქონების (ან ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილის) სასარგებლო მომსახურების  ვადის 

შეფასებას; 

 ქონების ნარჩენი ღირებულების შეფასებას; და 

 შესაბამისი ცვეთის მეთოდის განსაზღვრა, რომელიც ასახავს ხასიათს, რომლის 

მიხედვითაც საწარმო საინვესტიციო ქონების (ან ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილის) 

გამოყენებას მოელის.  

თვითღირებულების მოდელით ასახული საინვესტიციო ქონების გაუფასურების 

აღრიცხვისთვის მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა მოიცავდეს: 

 იმის შეფასებას, არსებობს თუ არა რაიმე ინდიკატორი, რომ საინვესტიციო ქონების 

ერთეული შესაძლოა გაუფასურებული იყოს; და 

 თუ არსებობს რაიმე ინდიკატორი, რომ საინვესტიციო ქონება შესაძლოა იყოს 

გაუფასურებული—საინვესტიციო ქონების ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრას. 

როდესაც, საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ 

დრო, აუცილებელია მსჯელობა საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების 

შესაფასებლად.  შეფასების მეთოდიდან გამომდინარე, მსჯელობა შესაძლოა მოიცავდეს: 
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 მომავალი საიჯარო შემოსავლის, დატვირთულობის კოეფიციენტის, საიჯარო ქირისგან 

თავისუფალი პერიოდების და დისკონტირების განაკვეთის შეფასებას; 

 მსგავს ტერიტორიაზე მსგავსი ქონებებისთვის შემოსავლიანობის შეფასებას; 

 იმის შეფასებას, თუ  რამდენად მსგავსია სხვა ქონება, ქონებაში ნებისმიერი სხვაობის 

კორექტირებას, მათ ადგილმდებარეობას, და რამდენი ხნის წინ მოხდა და რამდენად ხშირი 

იყო წინა ოპერაციები; და 

 ქონებების სტრუქტურული მდგომარეობის შეფასებას. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის 

საინვესტიციო ქონების აღრიცხვასა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავება ფასს 

სტანდარტის სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 40 - „საინვესტიციო ქონება“) და მსს ფასს სტანდარტს 

(იხ. მე-16 განყოფილება - „საინვესტიციო ქონება“) შორის არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე და პრინციპების გამოყენების 

შესახებ მნიშვნელოვნად ნაკლებ მითითებას მოიცავს, ვიდრე ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსია. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია (ბასს 40) იძლევა სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანის 

უფლებას მოგებაში ან ზარალში ასახული რეალური ღირებულებისა (რეალური 

ღირებულების მოდელი) და თვითღირებულების მოდელს შორის. არჩეული პოლიტიკა 

უნდა გამოიყენებოდეს ყველა საინვესტიციო ქონებისთვის (მცირე გამონაკლისების გარდა–

იხ. ბასს 40-ის 32ა და 50 პუნქტები). მსს ფასს სტანდარტი არ იძლევა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის არჩევანის უფლებას, ამის ნაცვლად, საინვესტიციო ქონების ბუღალტრული 

აღრიცხვისას მისი გამოყენება დამოკიდებულია გარემოებებზე.  თუ საწარმოს შეუძლია, 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს, მოითხოვება, რომ 

ქონება შეფასდეს რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. საწარმომ 

საინვესტიციო ქონების სხვა ერთეულებისათვის უნდა გამოიყენოს მე-17 განყოფილების - 

„ძირითადი საშუალებები“  - თვითღირებულების მოდელი. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით შეირჩა რეალური 

ღირებულების მოდელი, კრიტერიუმები, რომელსაც ინდივიდუალური ქონება უნდა 

აკმაყოფილებდეს, იმისათვის, რომ გათავისუფლდეს რეალური ღირებულების 

შეფასებისგან, უფრო მკაცრია, ვიდრე მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით. ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, საწარმომ უნდა განსაზღვროს, რომ 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, უწყვეტად, 

ნებისმიერ დროს, შეუძლებელია. ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში არ არსებობს 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლება. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, საწარმოს, რომელიც ირჩევს 

თვითღირებულების მოდელს, მოეთხოვება, რომ განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოს 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება. მსს ფასს სტანდარტს არ გააჩნია 

გამჟღავნების ეკვივალენტური მოთხოვნა.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, თუ საწარმო იყენებს რეალური 

ღირებულების მოდელს და განსაზღვრავს, რომ საინვესტიციო ქონების ერთეულის 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, უწყვეტად, ნებისმიერ დროს, შეუძლებელია 

და აღნიშნული ერთეულისთვის იყენებს თვითღირებულების მოდელს, საინვესტიციო 

ქონების ნარჩენ ღირებულებად მიჩნეულია ნული. მსს ფასს სტანდარტი არ მოიცავს 

ეკვივალენტ დაშვებას, როდესაც საინვესტიციო ქონება აღირიცხება მე-17 განყოფილების 

თვითღირებულების მოდელის მიხედვით.  

 მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას, შერეული ტიპის მიზნებისთვის გამოყენებული 

ქონება დაყოფილია საინვესტიციო ქონებისა და ძირითადი საშუალების კომპონენტებად, 

მაგრამ თუ საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია, მაშინ მოითხოვება, 

რომ მთლიანი ქონება აღირიცხოს როგორც ძირითადი საშუალება. ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია მოითხოვს კომპონენტების განცალკევებით აღრიცხვას, თუ შესაძლებელია 
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მათი განცალკევებით გაყიდვა (ან ფინანსური იჯარის ფარგლებში განცალკევებით გაცემა).  

თუ კომპონენტების განცალკევებით გაყიდვა არ არის შესაძლებელი, ქონება აღირიცხება, 

როგორც საინვესტიციო ქონება, მხოლოდ მაშინ თუ უმნიშვნელო კომპონენტი გამოიყენება 

წარმოების ან პროდუქციისა და მომსახურების მიწოდების ან ადმინისტრაციული 

მიზნებისთვის.  

 მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელის გამოყენებისას, სხვაობებისთვის იხ. 

მე-17 მოდული - „ძირითადი საშუალებები“ და თვითღირებულების მოდელით 

აღრიცხული საინვესტიციო ქონების გაუფასურებაზე შემოწმებასთან დაკავშირებული 

განსხვავებებისთვის იხ. 27-ე მოდული - „აქტივების გაუფასურება“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590595
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით საინვესტიციო ქონების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.   

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.   

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.     

  

კითხვა 1 

საინვესტიციო ქონება განმარტებულია, როგორც: 

 (ა)  ჩვეული საქმიანობის პროცესში გასაყიდად გამიზნული ქონება (მიწა ან შენობა, ან 

შენობის ნაწილი, ან ორივე ერთად). 

 (ბ)  მხოლოდ საიჯარო შემოსავლების მიღების მიზნით ფლობილი ქონება (მიწა ან შენობა, 

ან შენობის ნაწილი, ან ორივე ერთად). 

 (გ)  მხოლოდ ღირებულების ზრდის მიზნით ფლობილი ქონება (მიწა ან შენობა, ან 

შენობის ნაწილი, ან ორივე ერთად). 

 (დ)  საიჯარო შემოსავლების მიღების, ან ღირებულების ზრდის, ან ორივე მიზნით 

ფლობილი ქონება (მიწა ან შენობა, ან შენობის ნაწილი, ან ორივე ერთად). 

კითხვა 2 

ქონებრივი ინტერესი, რომელიც მოიჯარეს გააჩნია საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ხელშეკრულებით, შეიძლება კლასიფიცირებულ და აღრიცხულ იქნეს, როგორც საინვესტიციო 

ქონება, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ: 

 (ა)  ქონება სხვა მხრივ დააკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და მოიჯარეს 

დროის ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ქონებრივი ინტერესის რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე. გარდა ამისა, საწარმო საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში 

ფლობილ ყველა თავის შესაბამის ქონებრივ ინტერესს, აღრიცხავს საინვესტიციო 

ქონების სახით. 

 (ბ)  ქონება სხვა მხრივ დააკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და 

მოიჯარეს დროის ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ქონებრივი ინტერესის რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე (მიუხედავად იმისა, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში 

ფლობილი სხვა  შესაბამისი ქონებრივი ინტერესი, აღირიცხება თუ არა საინვესტიციო 

ქონების სახით; ე.ი. საწარმოს არჩევანის გაკეთება შეუძლია უძრავი ქონების 

ცალკეული ობიექტებისთვის). 

 (გ)  ქონება სხვა მხრივ დააკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და მოიჯარე 

აღრიცხავს ყველა საინვესტიციო ქონებას (და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ფარგლებში ფლობილ შესაბამის  ქონებრივ ინტერესს) რეალური ღირებულებით, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში აღიარებით. 
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 (დ)  ქონება სხვა მხრივ დააკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და მოიჯარე 

აღრიცხავს ყველა საინვესტიციო ქონებას (და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ფარგლებში ფლობილ  შესაბამის ქონებრივ ინტერესს) მე-17 განყოფილების - 

„ძირითადი საშუალებები“  - თვითღირებულების მოდელის მიხედვით. 

 

კითხვა 3 

საწარმო, თავის საკუთრებაში არსებულ შენობას იყენებს საწოლითა და საუზმით 

მომსახურების გასაწევად.  საწარმო თავის სტუმრებს ასევე სთავაზობს ისეთი ტიპის 

მომსახურებებს, როგორიცაა ოთახის დალაგება-დასუფთავება, სატელიტური ტელევიზია და 

უკაბელო ინტერნეტი. ოთახის დღიური ქირა მოიცავს ყველა ამ მომსახურების გადასახდელს. 

გარდა ამისა, მოთხოვნის შემთხვევაში, საწარმო სტუმრებს სთავაზობს ტურებს (ექსკურსიებს) 

მიმდებარე ტერიტორიაზე. ექსკურსიის მომსახურების საფასური გადაიხდება ცალკე. 

საწარმომ შენობა უნდა აღრიცხოს, როგორც: 

 (ა)  მარაგი. 

 (ბ)  საინვესტიციო ქონება. 

 (გ)  ძირითადი საშუალებები. 

კითხვა 4 

საწარმომ, საინვესტიციო ქონება საწყისი აღიარების შემდგომ უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  ან რეალური ღირებულებით ან თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით 

(ერთნაირი სააღრიცხვო პოლიტიკა ყველა საინვესტიციო ქონებისათვის). 

 (ბ)  ან რეალური ღირებულებით ან თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით 

(თავისუფალი არჩევანი მუხლობრივად). 

 (გ)  რეალური ღირებულებით. 

 (დ)  რეალური ღირებულებით, ის ქონებები, რომელთა რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს; ყველა სხვა საინვესტიციო ქონება აღირიცხება  

მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელის მიხედვით. 

 

კითხვა 5 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით აღრიცხული საინვესტიციო ქონება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგება:  

 (ა)  ძირითადი საშუალებების ნაწილის სახით. 

 (ბ)  განცალკევებული სტრიქონის მუხლის სახით. 

 (გ)  სტრიქონის მუხლის სახით ასახულ საინვესტიციო ქონებასთან აგრეგირებულად, 

რომელიც აღიარებულია რეალური ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 

 (დ)  ან ძირითადი საშუალების ნაწილის სახით ან აგრეგირებულად საინვესტიციო 

ქონებასთან, რომელიც ასახულია რეალური ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში. 
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კითხვა 6 

შვილობილი საწარმო (მეიჯარე) ფლობს შენობას საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით, 

მშობელი საწარმოსგან (მოიჯარე) საიჯარო შემოსავლების მიღების მიზნით. მშობელი საწარმო 

ნაქირავებ შენობას იყენებს თავისი ადმინისტრაციული ფუნქციებისათვის. შენობის რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე 

შესაძლებელია, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. 

როგორ აღირიცხება შენობა კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში და შვილობილი 

საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში?   

 (ა)  შვილობილი საწარმოსთვის, როგორც ძირითადი საშუალებების ერთეული და 

ჯგუფისთვის, როგორც საინვესტიციო ქონება. 

 (ბ)  შვილობილი საწარმოსთვის, როგორც საინვესტიციო ქონება და ჯგუფისთვის, 

როგორც ძირითადი საშუალებების ერთეული. 

 (გ)  ორივეს მიერ, შვილობილი საწარმოს მიერ და ჯგუფის მიერ, როგორც საინვესტიციო 

ქონება. 

 (დ) ორივეს მიერ, შვილობილი საწარმოს მიერ და ჯგუფის მიერ, როგორც ძირითადი 

საშუალებების ერთეული. 

კითხვა 7 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა შენობა 95,000ფე-ად, რაც მოიცავდა 5,000ფე 

შესყიდვის დაუბრუნებად გადასახადებს. ნასყიდობის ხელშეკრულების თანახმად გადახდა 

სრულად უნდა განხორციელდეს 20X1 წლის 31 დეკემბერს. შესყიდვის გადასახადები 

გადაიხდება შესყიდვის ფასთან ერთად.  20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ გასწია და 

გადაიხადა 2,000 ფე ოდენობის იურიდიული მომსახურების საფასური. 

შენობა ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მიღების და ღირებულების ზრდის მიზნით. 

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის წლიური 10%-ი. 

საწარმომ შენობის თავდაპირველი ღირებულება უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  88,364ფე-ად. 

 (ბ)  97,000ფე-ად. 

 (გ)  102,000ფე-ად. 

 (დ) 107,000ფე-ად. 

 
 

კითხვა 8 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 100,000ფე-ად შეიძინა საინვესტიციო ქონება (შენობა) 

მოშორებით არსებულ ადგილზე.  საწყისი აღიარების შემდეგ საწარმო საინვესტიციო ქონებას 

აფასებს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, რადგან ქონების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს ხელმძღვანელობამ: 

 შეაფასა შენობის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეძენის თარიღიდან 50 წლით; 

 მიიჩნია, რომ შენობის ნარჩენი ღირებულება ნულია;    
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 შეაფასა, რომ საწარმო შენობიდან მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად 

მოიხმარს შეძენის თარიღიდან 50 წლის განმავლობაში; და 

 უარი განაცხადა მოულოდნელ შემოთავაზებაზე მესამე მხარისგან, რომელსაც სურდა 

შეეძინა შენობა 130,000ფე-ად.  აღნიშნული წარმოადგენს ერთჯერად შეთავაზებას, 

რომელიც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ განმეორდება უახლოეს მომავალში. 

საწარმომ შენობის  საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  98,000ფე-ად. 

 (ბ)  100,000ფე-ად. 

 (გ)  130,000ფე-ად. 

 (დ) 127,400ფე-ად. 

კითხვა 9 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ხელახლა შეაფასა მე-8 კითხვაში განხილული 

საინვესტიციო ქონების ნარჩენი სასარგებლო მომსახურების ვადა 73 წლით. გადასინჯული 

შეფასება გამყარებულია ახალი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა 

20X2 წლის ბოლოს. 

საწარმომ შენობის საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  130,000ფე-ად. 

 (ბ)  96,676ფე-ად. 

 (გ)  126,533ფე-ად. 

 (დ) 97,333ფე-ად. 

 
 

კითხვა 10 

20X4 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი და დაიწყო მასზე სათაო 

ადმინისტრაციული ოფისის შენება. 20X5 წლის 1-ელ იანვარს მშენებლობა დასრულდა და იქ 

ადმინისტრაციული პერსონალი გადავიდა. 20X8 წლის 1-ელ იანვარს საწარმოს 

ადმინისტრაციულმა პერსონალმა დატოვა აღნიშნული ოფისი და ისინი ახალშეძენილ შენობაში 

გადავიდნენ.  შენობა მაშინვე გადასცეს დამოუკიდებელ მესამე მხარეს საოპერაციო იჯარით. 

20X9 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ მოიჯარისგან მიიღო შეთავაზება საწარმოსგან შენობის 

შესყიდვის შესახებ მყისიერი გადახდის პირობით.    

შესაძლებელია შენობის რეალური ღირებულების მუდმივად, ნებისმიერ დროს საიმედოდ 

შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

საწარმომ შენობა უნდა აღრიცხოს, როგორც: 

 (ა)  საინვესტიციო ქონება 20X4 წლის 1-ლი იანვრიდან გასვლის (გაყიდვის) თარიღამდე 

(20X9 წლის 31 დეკემბერი).  

 (ბ)  ძირითადი საშუალება 20X4–20X9 წლების განმავლობაში. 

 (გ)  ძირითადი საშუალება 20X4-20X7 წლებში და, როგორც საინვესტიციო ქონება 20X8-

20X9 წლებში. 

 (დ)  საინვესტიციო ქონება 20X4 და 20X8-20X9 წლებში და, როგორც ძირითადი საშუალება 

20X5-20X7 წლებში. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (დ)—იხ. 16.2 პუნქტი. 

კითხვა 2 (ბ)—იხ. 16.3 პუნქტი. 

კითხვა 3 (გ)—შეთანხმება საწარმოსა და სასტუმროს სტუმრებს შორის არის 

მომსახურების გაწევა და არა ქონება, რომელიც წარმოადგენს პასიურ 

ინვესტიციას. 

კითხვა 4 (დ)—იხ. 16.7 პუნქტი. 

კითხვა 5 (ბ)—იხ. 4.2(ეა) პუნქტი.  

კითხვა 6 (ბ)—იხ. 16.2 პუნქტი. ქონება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ 

კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება, რადგან ჯგუფის 

პოზიციიდან ქონება არის მესაკუთრის მიერ დაკავებული. თუმცა, საწარმოს 

პოზიციიდან, რომელიც ფლობს მას, ქონება წარმოადგენს საინვესტიციო 

ქონებას, რადგან ის შეესაბამება 16.2 პუნქტში მოცემულ განმარტებას.   

კითხვა 7 (ა)—იხ. 16.5 პუნქტი. გამოთვლა—(95,000ფე შესყიდვის ფასი, მათ შორის 

დაუბრუნებადი გადასახადები) ÷ 1.1 = 86,364ფე შესყიდვის ფასის დღევანდელი 

ღირებულება + 2,000ფე პირდაპირი დანახარჯები (იურიდიული მომსახურების 

საფასური) = 88,364ფე. 

კითხვა 8 (ა)—იხ. 16.7 და 17.15ა პუნქტები. გამოთვლა—100,000ფე თვითღირებულება, 

გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა (100,000ფე ცვეთადი ღირებულება ÷ 50 

წელი სასარგებლო მომსახურების ვადა × 1 წელი გამოყენების პერიოდი)  = 

98,000ფე.  ერთჯერადი შეთავაზება თავისთავად არ ნიშნავს, რომ რეალური 

ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა შესაძლებელია, მუდმივად, ნებისმიერ 

დროს. 

კითხვა 9 (ბ)—გამოთვლა—98,000ფე საბალანსო ღირებულება (და ცვეთადი ღირებულება, 

რადგან ნარჩენი ღირებულება არის ნული) × 73 ÷ 74 წელი (დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა, შეფასებული მიმდინარე საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისიდან) = 96,676 საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს. საწარმომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების ეფექტი უნდა 

აღრიცხოს პერსპექტიულად მოგებაში ან ზარალში ასახვით, იმ საანგარიშგებო 

პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება და შემდგომ პერიოდებშიც 

(იხ. 10.16(ბ) პუნქტი). 

კითხვა 10         (გ)—იხ. 16.2, 16.9 და 17.2 პუნქტები.  

   

 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590595
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590609
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS40c_2003-12-01_en-3.html&scrollTo=SL46590575
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით საინვესტიციო ქონების აღრიცხვისა და 

წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური 

მაგალითების ამოსახსნელად.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ  მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

20X1 წელს A მსს-ს ათი იდენტური, ერთმანეთისგან განცალკევებით მდგომი სახლის 

საკუთრების უფლების შეძენისას წარმოეშვა (და გადაიხადა) შემდეგი ხარჯები. თითოეულ 

სახლს და მიწას, რომელზეც ეს სახლია განთავსებული, გააჩნია განცალკევებული საკუთრების 

უფლება. 

 

თარიღი ფე დამატებითი ინფორმაცია 

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი 

200,000,000 ათი სახლის შესყიდვის აგრეგირებული ფასი; ფასის 20% 

მისაკუთვნებელია მიწაზე 

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი 

20,000,000 საკუთრების გადაცემის დაუბრუნებადი გადასახადები (არ 

შედის 200,000,000ფე შესყიდვის ფასში) 

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი 

1,000,000 შეძენასთან პირდაპირ დაკავშირებული იურიდიული 

მომსახურების ხარჯები 

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი 

10,000 წინა მფლობელისათვის 20X1 წლის 30 ივნისს 

დასრულებული 6-თვიანი პერიოდისთვის წინასწარ 

გადახდილი, ადგილობრივი მთავრობის დაუბრუნებადი 

ქონების გადასახადის  ანაზღაურება 

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი 

500,000 სარეკლამო კამპანია მოიჯარეების მოსაზიდად 

20X1 წლის 2 იანვარი 200,000 გახსნის ღონისძიება, ახალი, გაქირავების საქმიანობის 

წამოწყების აღსანიშნავად, რომელმაც ადგილობრივი 

პრესის დიდი ინტერესი გამოიწვია 

20X1 წლის 30 ივნისი  20,000 ადგილობრივი მთავრობის წლიური დაუბრუნებადი 

ქონების გადასახადი 20X2 წლის 30 ივნისს დასრულებული 

წლისთვის 

20X1 წლის 

განმავლობაში 

120,000 ყოველდღიური რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯები, 

მათ შორის ხელფასები და მომსახურე ადმინისტრაციულ 

და ტექნიკურ  პერსონალთან დაკავშირებული სხვა 

დანახარჯები. აღნიშნული დანახარჯები თანაბრად 

მიკუთვნებადია ათი ერთეულიდან თითოეულზე. 

    

A მსს ათი ერთეულიდან ერთ-ერთს იყენებს ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის 

განთავსებისთვის.  დანარჩენი ცხრა ერთეული გაქირავებულია მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე 

შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით.   

შენობის დაკავებამდე, მოიჯარეები A მსს-ს უხდიან ორი თვის ქირის ტოლ დაბრუნებად 

დეპოზიტს.  იმ შემთხვევაში თუ გაქირავებული შენობა არ დაზიანებულა საიჯარო პერიოდის 

განმავლობაში, A მსს აბრუნებს დეპოზიტს საიჯარო პერიოდის ბოლოს, როდესაც მოიჯარე 
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ათავისუფლებს დაკავებულ ქონებას.  20X1 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს მიერ ფლობილი 

დეპოზიტები ჯამში შეადგენდა 270,000ფე-ს.  20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის მიღებული საიჯარო ქირა ჯამში შეადგენდა 1,550,000ფე-ს, რომლიდანაც 50,000ფე 

ეკუთვნის 20X2 წლის იანვარს.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს A მსს-მ ერთეულებთან დაკავშირებით განახორციელა შემდეგი 

შეფასებები: 

 შენობების სასარგებლო მომსახურების ვადა არის შეძენის თარიღიდან 50 წელი; 

 საწარმო შენობების მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს გამოიყენებს თანაბრად, მისი 

შეძენის თარიღიდან 50 წლის განმავლობაში; და 

 შეფასებული ნარჩენი ღირებულება არის ნული. 

A მსს თავისი ძირითადი საშუალებების აღრიცხვისთვის იყენებს თვითღირებულების 

მოდელს. 

A მსს-ს მიერ დეპოზიტის ფლობა არის მთავარი საქმიანობის თანმდევი საქმიანობა და 

აღნიშნული თავისთავად არ ხდის A მსს-ს საჯაროდ ანგარიშვალდებულს.  შესაბამისად, 

აღნიშნული არ უშლის ხელს A მსს-ს გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტი.   

 

შემთხვევა 1: 

დაუშვით, რომ ერთეულების რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა შესაძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს და 

მესაკუთრის მიერ დაკავებული ერთეულის ნარჩენი ღირებულება ნულის ტოლია.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს თითოეული ერთეულის რეალური ღირებულება საიმედოდ შეფასდა 

25,000,000ფე-ად. 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის A მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში საინვესტიციო 

ქონების შედეგებს. 

 

შემთხვევა 2: 

დაუშვით, რომ ერთეულების რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა შეუძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის A მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში საინვესტიციო 

ქონების შედეგებს. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 -  პასუხი: შემთხვევა 1 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით  

180,000,000ფე (ა)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—მიწა)(2)  4,000,000ფე (ბ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—შენობები) 16,000,000ფე (ბ)   

 კრ  ფულადი სახსრები   200,000,000ფე  

საინვესტიციო ქონების ცხრა ერთეულისა და მესაკუთრის მიერ დაკავებული ერთი ქონების აღიარების 

ჩანაწერი. 

 

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით 

18,000,000ფე (გ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—მიწა) 400,000ფე (დ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—შენობები) 1,600,000ფე (დ)   

 კრ  ფულადი სახსრები   20,000,000ფე  

საინვესტიციო ქონების ცხრა ერთეულისა და მესაკუთრის მიერ დაკავებული ერთი ქონების გადაცემის 

დაუბრუნებადი გადასახადების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით 

900,000ფე (ე)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—მიწა) 20,000ფე (ვ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—შენობები) 80,000ფე (ვ)   

 კრ  ფულადი სახსრები   1,000,000ფე  

ცხრა ერთეულ საინვესტიციო ქონებასა და მესაკუთრის მიერ დაკავებულ ერთ ქონებაზე პირდაპირ 

დაკავშირებული იურიდიული დანახარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 10,000ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   10,000ფე  

20X1 წლის  30 ივნისს დასრულებული 6-თვიანი პერიოდისთვის წინასწარ გადახდილი ადგილობრივი 

მთავრობის ქონების გადასახადების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 500,000,ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   500,000,ფე  

მოიჯარეების მოსაზიდად სარეკლამო კამპანიაზე გაწეული დანახარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

 

 

 

                                                             
(2) მიწა და შენობა აღირიცხება განცალკევებული საბუღალტრო ანგარიშზე, ცვეთის გამოთვლის გასამარტივებლად 

(მაგალითად, შენობას ერიცხება ცვეთა და მიწას არ ერიცხება). 
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20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 200,000,ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   200,000,ფე  

საინვესტიციო ქონების საქმიანობის გახსნის ღონისძიების დანახარჯის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 30 ივნისი 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 20,000ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   20,000ფე  

20X2 წლის 30 ივნისს დასრულებული 12-თვიანი პერიოდისთვის 20X1 წლის 30 ივნისს გადახდილი 

ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადის აღიარების ჩანაწერი. 

 

სხვა ოპერაციები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 10,000ფე     

 კრ  წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000ფე  

20X1 წლის 30 ივნისს დასრულებული 6-თვიანი პერიოდისთვის 20X1 წლის 1-ელ იანვარს  წინასწარ 

გადახდილი ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადების ხარჯის სახით აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 10,000ფე     

 კრ  წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000ფე  

20X1 წლის 30 ივნისს გადახდილი ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადის, რომელიც მოიცავს 

მიმდინარე საანგარიშგებო წლის ბოლო 6-თვიან პერიოდს,  აღიარების ჩანაწერი. 10,000ფე დარჩება აქტივის 

სახით, რადგან ის დაკავშირებულია მომდევნო საანგარიშგებო წლის პირველ 6-თვიან პერიოდთან. 

 

დბ ფულადი სახსრები 270,000ფე     

 კრ  საიჯარო დეპოზიტები (ვალდებულება)   270,000ფე  

20X1 წელს მოიჯარეებისგან მიღებული საიჯარო დეპოზიტის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფულადი სახსრები 1,550,000ფე     

 კრ  მოგება ან ზარალი (ამონაგები—საიჯარო შემოსავალი)   1,500,000ფე  

 კრ  ავანსად მიღებული იჯარა (ვალდებულება)   50,000ფე  

20X1 წელს მოიჯარისგან მიღებული ქირის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 120,000ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   120,000ფე  

20X1 წელს ერთეულების ყოველდღიური რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები—ცვეთა) 353,600ფე (ზ)    

 კრ  დაგროვილი ცვეთა (ძირითადი საშუალებები—

შენობები) 

  353,600ფე  

20X1 წელს მესაკუთრის მიერ დაკავებული შენობის ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 
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დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით 

26,100,000ფე (კ)    

 კრ  მოგება ან ზარალი (რეალური ღირებულების 

შემოსულობა—საინვესტიციო ქონება) 

  26,100,000ფე  

20X1 წელს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს ამ სიტუაციური 

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

 
(ა) საინვესტიციო ქონება: 9/10 x 200,000,000ფე = 180,000,000ფე. 

(ბ) ძირითადი საშუალებები: 1/10 x 200,000,000ფე = 20,000,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 20,000,000 = 4,000,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 20,000,000ფე – 4,000,000ფე = 16,000,000ფე. 

(გ) საინვესტიციო ქონება: 9/10 x 20,000,000ფე = 18,000,000ფე. 

(დ) ძირითადი საშუალებები: 1/10 x 20,000,000ფე = 2,000,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 2,000,000 = 400,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 2,000,000ფე – 400,000ფე = 1,600,000ფე. 

(ე) საინვესტიციო ქონება: 9/10 x 1,000,000ფე = 900,000ფე. 

(ვ) ძირითადი საშუალებები: 1/10 x 1,000,000ფე = 100,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 100,000 = 20,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 100,000ფე – 20,000ფე = 80,000ფე. 
(ზ)  [17,680,000ფე(ი)(შენობის თვითღირებულება, მინუს ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება] ÷ 50 წელი 

(მომავალი ეკონომიკური სარგებლის თანაბრად გამოყენება შენობის 50-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში) = 353,600ფე (წლიური ცვეთა). 

(თ) ქონების ჯამური თვითღირებულება: 200,000,000ფე (შესყიდვის ფასი) + 20,000,000ფე (გადაცემის 

დაუბრუნებადი გადასახადები) + 1,000,000ფე (იურიდიული მომსახურების ხარჯები) = 221,000,000ფე.  

შენობის თვითღირებულება = 221,000,000ფე × 80% = 176,800,000ფე. 
(ი) 10% (მესაკუთრის მიერ დაკავებული)-176,800,000ფე(თ) = 17,680,000ფე მესაკუთრის მიერ დაკავებული 

შენობის თვითღირებულება (ძირითადი საშუალება). 
(კ) 225,000,000ფე(ლ) რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს, მინუს 198,900,000ფე(მ) 

(თვითღირებულება) = 26,100,000ფე შემოსულობა. 

(ლ) 25,000,000ფე × 9 საინვესტიციო ქონების ერთეულები = 225,000,000ფე საინვესტიციო ქონების 9 ერთეულის 

რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 
(მ) 90% (საინვესტიციო ქონება) 221,000,000ფე(თ) = 198,900,000 საინვესტიციო ქონების თვითღირებულება. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 -  პასუხი: შემთხვევა 2(3)   

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (თვითღირებულება—

მიწა)  

36,000,000ფე (ა)    

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (თვითღირებულება—

შენობები) 

144,000,000ფე (ა)   

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—მიწა)  4,000,000ფე (ბ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—შენობები)  16,000,000ფე (ბ)   

 კრ  ფულადი სახსრები   200,000,000ფე  

საინვესტიციო ქონების ცხრა ერთეულისა და მესაკუთრის მიერ დაკავებული ერთი ქონების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ  საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (თვითღირებულება—

მიწა) 

3,600,000ფე (გ)    

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (თვითღირებულება—

შენობები) 

14,400,000ფე(გ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—მიწა) 400,000ფე (დ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—შენობები) 1,600,000ფე (დ)   

 კრ  ფულადი სახსრები   20,000,000ფე  

ქონების შეძენისას წარმოქმნილი გადაცემის დაუბრუნებადი გადასახადების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ  საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (თვითღირებულება—

მიწა) 

180,000ფე (ე)    

დბ საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (თვითღირებულება—

შენობები) 

720,000ფე (ე)   

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—მიწა) 20,000ფე (ვ)    

დბ ძირითადი საშუალებები (თვითღირებულება—შენობები) 80,000ფე (ვ)   

 კრ  ფულადი სახსრები   1,000,000ფე  

ქონების შეძენაზე პირდაპირ მიკუთვნებადი იურიდიული ხარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

                                                             

(3) ერთეულების რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე 

შეუძლებელია, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  აქედან გამომდინარე, 16.1 პუნქტის გამოყენებისას, A მსს ერთეულებს 

აღრიცხავს მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.  4.2(ეა) პუნქტის გამოყენებისას, ის 

ამჟღავნებს თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით ასახულ საინვესტიციო ქონებას, როგორც განცალკევებულ სტრიქონის მუხლს. 
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დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 10,000ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   10,000ფე  

20X1 წლის  30 ივნისს დასრულებული 6-თვიანი პერიოდისთვის წინასწარ გადახდილი ადგილობრივი 

მთავრობის ქონების გადასახადების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 500,000,ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   500,000,ფე  

მოიჯარეების მოსაზიდად სარეკლამო კამპანიაზე გაწეული დანახარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 200,000,ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   200,000,ფე  

საინვესტიციო ქონების საქმიანობის გახსნის ღონისძიების დანახარჯის აღიარების ჩანაწერი. 
 

 

20X1 წლის 30 ივნისი 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯი (აქტივი) 20,000ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   20,000ფე  

20X2 წლის 30 ივნისს დასრულებული 12-თვიანი პერიოდისთვის 20X1 წლის 30 ივნისს გადახდილი ადგილობრივი 

მთავრობის ქონების გადასახადის აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

სხვა ოპერაციები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 10,000ფე     

 კრ  წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000ფე  

20X1 წლის 30 ივნისს დასრულებული 6-თვიანი პერიოდისთვის 20X1 წლის 1-ელ იანვარს  წინასწარ გადახდილი, 

ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადების ხარჯის სახით აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 10,000ფე     

 კრ  წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000ფე  

20X1 წლის 30 ივნისს გადახდილი ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადის, რომელიც მოიცავს მიმდინარე 

საანგარიშგებო წლის ბოლო 6-თვიან პერიოდს,  აღიარების ჩანაწერი. 10,000ფე დარჩება აქტივის სახით, რადგან ის 

დაკავშირებულია მომდევნო საანგარიშგებო წლის პირველ 6-თვიან პერიოდთან. 

 

დბ ფულადი სახსრები 270,000ფე     

 კრ  საიჯარო დეპოზიტები (ვალდებულება)   270,000ფე  

20X1 წელს მეიჯარისგან მიღებული საიჯარო დეპოზიტის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფულადი სახსრები 1,550,000ფე     

 კრ  მოგება ან ზარალი (ამონაგები—საიჯარო შემოსავალი)   1,500,000ფე  

 კრ  ავანსად მიღებული იჯარა (ვალდებულება)   50,000ფე  

20X1 წელს მოიჯარისგან მიღებული ქირის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 120,000ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   120,000ფე  
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20X1 წელს ერთეულების ყოველდღიური რემონტისა და ექსპლუატაციის ხარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები—ცვეთა) 353,600ფე (ზ)    

 კრ  დაგროვილი ცვეთა (ძირითადი საშუალებები—შენობები)   353,600ფე  

20X1 წელს მესაკუთრის მიერ დაკავებული შენობის ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 3,182,400ფე (ი)    

 კრ  დაგროვილი ცვეთა (საინვესტიციო ქონება, რომელიც 

ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით) 

  3,182,400ფე  

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით აღრიცხული საინვესტიციო ქონების 20X1 წლის ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს ამ სიტუაციური მაგალითის 

პასუხის ნაწილს: 

(ა) საინვესტიციო ქონება: 9/10 x 200,000,000ფე = 180,000,000ფე.  

მიწის ელემენტი: 20% x 180,000,000 = 36,000,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 180,000,000ფე – 36,000,000ფე = 144,000,000ფე. 

(ბ) ძირითადი საშუალებები: 1/10 x 200,000,000ფე = 20,000,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 20,000,000 = 4,000,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 20,000,000ფე – 4,000,000ფე = 16,000,000ფე. 

(გ) საინვესტიციო ქონება: 9/10 x 20,000,000ფე = 18,000,000ფე.  

მიწის ელემენტი: 20% x 18,000,000 = 3,600,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 18,000,000ფე – 3,600,000ფე = 14,400,000ფე. 

(დ) ძირითადი საშუალებები: 1/10 x 20,000,000ფე = 2,000,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 2,000,000 = 400,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 2,000,000ფე – 400,000ფე = 1,600,000ფე. 

(ე) საინვესტიციო ქონება: 9/10 x 1,000,000ფე = 900,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 900,000 = 180,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 900,000ფე – 180,000ფე = 720,000ფე. 

(ვ) ძირითადი საშუალებები: 1/10 x 1,000,000ფე = 100,000ფე. 

მიწის ელემენტი: 20% x 100,000 = 20,000ფე. 

შენობის ელემენტი: 100,000ფე – 20,000ფე = 80,000ფე. 

(ზ)  [17,680,000ფე(თ) შენობის თვითღირებულება, მინუს ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება] ÷ 50 წელი (მომავალი 

ეკონომიკური სარგებლის თანაბრად გამოყენება შენობის 50-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში) = 353,600ფე წლიური ცვეთა—ძირითადი საშუალებები. 

(თ) ქონების მთლიანი თვითღირებულება: 200,000,000ფე შესყიდვის ფასი + 20,000,000ფე გადაცემის 

დაუბრუნებადი გადასახადები + 1,000,000ფე იურიდიული მომსახურების ხარჯები = 221,000,000ფე.  შენობების 

თვითღირებულება = 221,000,000ფე × 80% = 176,800,000ფე. 

176,800,000ფე-ის 10% მესაკუთრის მიერ დაკავებული = 17,680,000ფე მესაკუთრის მიერ დაკავებული შენობის 

თვითღირებულება (ძირითადი საშუალება). 
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176,800,000ფე-ის 90% საინვესტიციო ქონება = 159,120,000ფე საინვესტიციო ქონების შენობების 

თვითღირებულება, ასახული თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.   

(ი) [159,120,000ფე(თ) შენობის თვითღირებულება, მინუს ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება] ÷ 50 წელი 

(მომავალი ეკონომიკური სარგებელის თანაბრად გამოყენება შენობის 50-წლიანი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის განმავლობაში) = 3,182,400ფე წლიური ცვეთა—საინვესტიციო ქონება ასახული თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

B მსს ფლობს საინვესტიციო ქონების ერთ ერთეულს, შენობას, საიჯარო შემოსავლების მიღების 

მიზნით და მიწას, რომელზეც განთავსებულია აღნიშნული შენობა. 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

ქონების საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 2,010,000ფე-ს, 990,000ფე დაგროვილი ცვეთის 

გამოკლების შემდეგ. B მსს საინვესტიციო ქონებას (ორივეს, მიწას და შენობას) აფასებს მე-17 

განყოფილების  თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, რადგან ქონების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. B მსს შენობას ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდის გამოყენებით, 50 წლის განმავლობაში, ნულის ტოლ ნარჩენ ღირებულებამდე. ქონებაში 

გადახდილი 3,000,000ფე-დან, 750,000ფე მიკუთვნებულია მიწაზე.  მიწა და შენობა გაქირავებულია, 

მესამე დამოუკიდებელ მხარეზე, წელიწადში 150,000ფე-ად.  იჯარის ვადა სრულდება 20X5 წლის 

31 დეკემბერს. 

 

20X2 წლის 30 ივნისს, B მსს-მ შეიძინა C მსს-ს მთლიანი საკუთარი კაპიტალი, როდესაც C მსს-ს 

ქონების რეალური ღირებულება შეადგენდა: 

 

აღწერა საქმიანობის მიზანი ფე 

A ქარხანა ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად და 

ღირებულების ზრდის მიზნით 

1,500,000 

B ქარხანა ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად და 

ღირებულების ზრდის მიზნით 

9,000,000 

A ოფისი ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად და 

ღირებულების ზრდის მიზნით 

7,000,000 

A მიწა (თავისუფალი) შეძენილია შენობის ასაშენებლად, რომელსაც დაიკავებს C მსს-ს 

ადმინისტრაციული პერსონალი  

4,000,000 

B მიწა (თავისუფალი) ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად და 

ღირებულების ზრდის მიზნით 

1,000,000 

C მიწა (თავისუფალი) ფლობილია საიჯარო შემოსავლების მისაღებად და 

ღირებულების ზრდის მიზნით 

2,000,000 

სულ  24,500,000 

 

ამ ქონების რეალური ღირებულების განსაზღვრა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე შესაძლებელია, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. 
 

20X2 წლის 30 ივნისს C მსს-ს საინვესტიციო ქონება გაიცა იჯარით მესამე მხარეზე, შემდეგნაირად: 

 

აღწერა დარჩენილი პერიოდი ქირა 

A ქარხანა 2.5 წელი  80,000ფე წლიურად 

B ქარხანა 1.5 წელი  450,000ფე წლიურად 

A ოფისი 3.5 წელი  350,000ფე წლიურად 
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დამატებით, B მიწა იჯარით გაცემულია მესამე მხარეზე, რომელიც მიწას იყენებს მსხვილფეხა 

რქოსანი საქონლის საძოვრად.  B მიწაზე საიჯარო ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება აქვს ორივე 

მხარეს, ერთი თვით ადრე გაფრთხილების საფუძველზე და თვიური ქირა შეადგენს 2,8000ფე-ს. 
 

20X2 წლის 30 სექტემბერს, მოულოდნელი შეთავაზებების პასუხად, C მსს-მ გაყიდა B ქარხანა 

9,100,000ფე-ად. 
 

20X2 წლის 1-ელ ოქტომბერს, როდესაც B მიწის რეალური ღირებულება შეადგენდა 1,050,000ფე-ს, 

C მსს-მ შეცვალა მიზანი, რომლითაც ფლობდა B მიწას. მან დაუყოვნებლივ დაიწყო B მიწაზე 

საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა, ჩვეული საქმიანობის პროცესში გაყიდვის მიზნით.  

20X2 წლის 12 ოქტომბერს  500,000ფე-ის დანახარჯის სანაცვლოდ, C მსს-ს გადაეცა მშენებლობის 

ნებართვა, C მიწაზე საოფისე შენობის ასაშენებლად. C მსს მოელის, რომ საოფისე შენობას 

გამოიყენებს მესამე დამოუკიდებელი მხარისგან საიჯარო შემოსავლების გამომუშვებისა და 

ღირებულების ზრდისთვის. 20X2 წლის 16 დეკემბერს C მსს-მ გააფორმა ხელშეკრულება D 

საწარმოსთან (მესამე დამოუკიდებელი მხარე), რომლის ფარგლებშიც D საწარმო ააშენებს საოფისე 

შენობას. 10,000,000ფე-ის ოდენობის ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულების მიხედვით 

მშენებლობა უნდა დაიწყოს 20X3 წლის 30 ივნისს და დასრულდეს 20X5 წლის 30 ივნისს. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს B მსს-ს საინვესტიციო ქონება დაგირავდა A ბანკისგან 3,000,000ფე-ის 

ოდენობის სესხის უზრუნველსაყოფად. აღებული სესხი B მსს-მ მიიღო 20X2  წლის 30 დეკემბერს 

და სესხს ერიცხება წლიური ფიქსირებული პროცენტი 3%-იანი განაკვეთით.  სესხი სრულად 

დაიფარება 20X8 წლის 31 დეკემბერს. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს B მსს-მ შეიძინა ოფისის შენობა—B ოფისი—3,000,000ფე-ად.  B მსს-ს 

ადმინისტრაციულმა პერსონალმა დაუყოვნებლივ დაიკავა შენობა. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს ჯგუფის ყველა საინვესტიციო ქონების (მათ შორის B მსს-ს შენობის) 

რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. 

 

ჯგუფის თითოეული ქონების რეალური ღირებულების შემოწმების მიზნით, 20X2 წლის 31 

დეკემბერს ხელმძღვანელობამ დაიქირავა დამოუკიდებელი შემფასებელი, რომელსაც გააჩნია 

აღიარებული და შესაფერისი პროფესიული კვალიფიკაცია და უახლესი გამოცდილება იმავე 

ადგილმდებარეობისა და კატეგორიის საინვესტიციო ქონების შეფასებაში. შემფასებელმა ქონების 

რეალური ღირებულება შეაფასა იგივე ტერიტორიაზე მსგავსი ქონების უახლესი გაშლილი ხელის 

მანძილის პრინციპით განხორციელებული გაყიდვების ფასის გათვალისწინებით, გაყიდვის 

საბოლოო ოპერაციის შემდეგ საბაზრო პირობების ცვლილებისა და გაყიდული ქონებებისა და 

ჯგუფის ქონებას შორის განსხვავების კორექტირებით. 

 
აღწერა რეალური ღირებულება (ფე) 
B მსს-ს ქონება 5,000,000 

A ქარხანა 1,700,000 

A ოფისი 7,500,000 

B ოფისი 3,000,000 

A მიწა (თავისუფალი) 4,500,000 

B მიწა (და მშენებლობის პროცესში მყოფი 

შენობები) 

2,200,000 

C მიწა (თავისუფალი) 3,000,000 
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მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს B მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 16.10 პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი 

შენიშვნები როგორ წარდგება საინვესტიციო ქონებისთვის, რომელიც ასახულია რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით.  
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სიტუაციური მაგალითი 2 -  პასუხი 

 

[ამონარიდი] B მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 
 

 

შენიშვნა 13 საინვესტიციო ქონება, ასახული რეალური ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით 

 ფე  

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს – 
 

გადმოტანილი საინვესტიციო ქონებიდან, რომელიც ასახულია 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით (შენიშვნა 12) 5,000,000  

შემოსვლა 500,000 
(ა) 

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 20,500,000 
(ბ) 

მარაგებში გადატანილი (1,050,000) 
(გ) 

გასვლა (9,100,000) 
(დ) 

რეალური ღირებულების ზრდა წლის განმავლობაში 1,350,000 
(ე) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს 17,200,000 
(ვ) 

 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება განსაზღვრულია დამოუკიდებელი, შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე შემფასებლის მიერ, რომელსაც გააჩნია აღიარებული და შესაფერისი 

პროფესიული კვალიფიკაცია და უახლესი გამოცდილება ჯგუფის ქონების მსგავსი 

ადგილმდებარეობისა და კატეგორიის მქონე ქონების შეფასებაში. შემფასებელმა რეალური 

ღირებულება შეაფასა მიმდინარე საბაზრო ფასის და შესადარისი უძრავი ქონების უახლესი 

ოპერაციის გამოყენებით, ქონების ბუნების, ადგილმდებარეობისა და მდგომარეობის 

ნებისმიერი განსხვავების და ასევე, ოპერაციის განხორციელებიდან საბაზრო პირობების 

ნებისმიერი ცვლილებების კორექტირებით.  

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს ჯგუფმა გააფორმა ხელშეკრულება D საწარმოსთან, რომლის 

ფარგლებშიც D საწარმომ უნდა ააშენოს საოფისე შენობა ჯგუფის მიერ ფლობილ თავისუფალ 

მიწაზე.  10,000,000ფე-ის ოდენობის ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულების მიხედვით 

მშენებლობა უნდა დაიწყოს 20X3 წლის 30 ივნისს და დასრულდეს 20X5 წლის 30 ივნისს. 

სახელშეკრულებო ვალდებულებები არ არსებობდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საინვესტიციო ქონება, 5,000,000ფე-ის ოდენობის საბალანსო 

ღირებულებით, დაგირავდა A ბანკისგან 3,000,000ფე-ის ოდენობის სესხის 

უზრუნველსაყოფად. სესხს ერიცხება წლიური ფიქსირებული პროცენტი 3%-იანი განაკვეთით 

და სრულად დაიფარება 20X8 წლის 31 დეკემბერს. ჯგუფის საკუთრებაში მყოფი საინვესტიციო 

ქონება არ იყო დაგირავებული 20X1 წლის 31 დეკემბერს (და აღნიშნულ თარიღში ის 

დაკლასიფიცირდა, როგორც თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით აღრიცხული 

საინვესტიციო ქონება (იხ. შენიშვნა 12)). 

 

წლის განმავლობაში, 1,965,000ფე-ის(თ) ოდენობის საბალანსო ღირებულების მქონე 

საინვესტიციო ქონებისთვის, ხელმისაწვდომი გახდა რეალური ღირებულების საიმედო 
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შეფასება, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. შესაბამისად, ეს ქონება თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით ასახული საინვესტიციო ქონებიდან (იხ. შენიშვნა 12) კლასიფიცირდა 

რეალური ღირებულებით ასახულ საინვესტიციო ქონებად. ქონების რეალური ღირებულება 

კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში  იყო 5,000,000ფე. სხვაობა (3,035,000(ზ)ფე) რეალურ 

ღირებულებასა და წინა საბალანსო ღირებულებას შორის აღიარდა მოგებაში ან ზარალში.  

მომავალი ცვლილებები რეალურ ღირებულებაში, ისევე, როგორც რეალური ღირებულებით 

ასახული ყველა საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულებაში ცვლილებები, აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში. 

 

ზემოთ მოცემული განმარტებითი შენიშვნების გარდა, მოითხოვება შემდეგი განმარტებითი 

შენიშვნები: 

 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში განცალკევებით წარდგება: ძირითადი 

საშუალებები; საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით; და საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია რეალური 

ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 

 საინვესტიციო ქონებისთვის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ განმარტებითი შენიშვნა (მე-

8 განყოფილების შესაბამისად); 

 საიჯარო შემოსავალი საინვესტიციო ქონებიდან (23-ე განყოფილების შესაბამისად); 

 მე-17 განყოფილებაში მოცემული განმარტებითი შენიშვნების გამჟღავნება საინვესტიციო 

ქონების შესახებ, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით; 

 მე-17 განყოფილებაში მოცემული განმარტებითი შენიშვნების გამჟღავნება ძირითად 

საშუალებების შესახებ (რომელიც ასევე მოიცავს მესაკუთრის მიერ დაკავებულ ქონებას); 

და 

 მე-20 განყოფილების მიხედვით მეიჯარისთვის მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები, 

ჯგუფის მიერ იჯარით გაცემული საინვესტიციო ქონების გაქირავების შესახებ. 
 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს ამ სიტუაციური 

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა) 500,000ფე C მიწაზე მშენებლობის ნებართვის მიღების ღირებულება, 16.5 და 17.10 პუნქტები. 

(ბ) 20,500,000ფე = 24,500,000ფე (რეალური ღირებულება C მსს-ს ქონების შეძენის თარიღში, იხ. 19.14 პუნქტი) 

გამოკლებული 4,000,000ფე (A მიწის რეალური ღირებულება, რომელიც შეესაბამება ძირითადი 

საშუალებების და არა საინვესტიციო ქონების განმარტებას). 

20,500,000ფე მოიცავს: 

  შენობები: 1,500,000ფე A ქარხანა + 9,000,000ფე B ქარხანა + 7,000,000ფე A ოფისი = CU17,500,000.  

  მიწა: 1,000,000ფე B მიწა + 2,000,000ფე C მიწა = 3,000,000ფე.  
(გ) 1,050,000ფე B მიწის საბალანსო ღირებულება (ე.ი. 1,000,000ფე თვითღირებულება + 50,000ფე რეალური 

ღირებულების ზრდა) იმ თარიღში, როდესაც ის აღიარდებოდა საინვესტიციო ქონებად, რომელიც 

ასახულია რეალური ღირებულებით და გახდა მარაგი (ე.ი. ჩვეული საქმიანობის პროცესში გასაყიდად 

გამიზნული; იხ. 13.1(ა) პუნქტი). 
(დ) 9,100,000ფე საბალანსო ღირებულება (ე.ი. 9,000,000ფე თვითღირებულება + 100,000ფე B ქარხნის შენობის 

რეალური ღირებულების ზრდა—საინვესტიციო ქონება ასახული რეალური ღირებულებით).   
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(ე)  

აღწერა  

რეალური ღირებულება 20X2 
წლის 31 დეკემბერს; ან  

გაყიდვასა ან გამოყენების 
ცვლილებას შორის უახლეს 

თარიღში 
 რეალური ღირებულება 
20X2 წლის 30 ივნისს  

 რეალური 
ღირებულების 
ზრდა  

 A ქარხანა  1,700,000 1,500,000 200,000 

 B ქარხანა  9,100,000* 9,000,000 100,000 

 A ოფისი  7,500,000 7,000,000 500,000 

 B მიწა  1,050,000** 1,000,000 50,000 

 C მიწა  3,000,000 2,500,000*** 500,000 

 რეალური ღირებულების 

მთლიანი ზრდა     1,350,000 

შენიშვნა: 

* გაყიდვიდან შემოსავალი 20X2 წლის 30 სექტემბერს. 

**რეალური ღირებულება გამოყენების ცვლილებამდე 20X2 წლის 1-ელ ოქტომბერს.  

*** 2,000,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულება 20X2 წლის 30 ივნისს + 500,000ფე ნებართვის 

ღირებულება 20X2 წლის 12 ოქტომბერს = 2,500,000ფე 
 

(ვ) 5,000,000ფე B მსს-ს ქონება + 1,700,000ფე A ქარხანა + 7,500,000ფე A ოფისი + 3,000,000ფე C მიწა = 

17,200,000ფე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს.   

(ზ) 5,000,000ფე რეალური ღირებულება, გამოკლებული 1,965,000ფე (თ)  B მსს-ს შენობის საბალანსო 

ღირებულება კლასიფიკაციის შეცვლის თარიღში = 3,035,000ფე 20X2 წელს აღიარებული შემოსულობა. 
(თ)  2,010,000ფე საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს, გამოკლებული 45,000ფე ცვეთა 20X1 

წლისთვის (ი) = 1,965,000ფე. 
(ი) 2,250,000ფე თვითღირებულება ÷ 50 წელი = 45,000ფე წლიური ცვეთა. 

 


