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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 © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

30 Cannon Street | London EC4M 6XH | United Kingdom 

ტელეფონი: +44 (0)20 7246 6410 

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 ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული 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 მოდული 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 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 : 

30 Cannon Street | London | EC4M 6XH | United Kingdom  

ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730 

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org  
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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-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - 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-17 
განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია ფასს 
ფონდის 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 იანვარს 

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 

 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია ძირითადი საშუალებების აღრიცხვისა და წარდგენის 

პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - 

შესაბამისად.  იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-

განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ეს 
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მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა ძირითადი 

საშუალებების აღრიცხვისას. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, 

აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

  

 

  

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

ფარგლებში: 

 განასხვავოთ ძირითადი საშუალებების ერთეულები საწარმოს სხვა აქტივებისგან; 

 განსაზღვროთ, თუ როდის ხდება ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებების 

ერთეულების აღიარება; 

 შეაფასოთ ძირითადი საშუალებების ერთეულები როგორც თავდაპირველი აღიარებისას, 

ისე შემდგომში, ორივე - თვითღირებულებისა და გადაფასების - მოდელის გამოყენებით; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია ძირითადი 

საშუალებების შესახებ; 

 განსაზღვროთ, როდის ხდება ძირითადი საშუალებების ერთეულების აღიარების შეწყვეტა 

ან მათი კლასიფიკაციის ცვლილება და ასახოთ აღიარების შეწყვეტა ან აღნიშნული 

გადატანა; და  

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა ძირითადი 

საშუალებების 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, 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 
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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.  
 

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 მსს 

ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.   ამ მოდულის გამოცემის 

დროს (2018 წლის ივლისი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული აღნიშნული 

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  
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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-17 განყოფილების მიზანს წარმოადგენს ძირითადი საშუალებების მიმართ ისეთი 

სააღრიცხვო მიდგომის განსაზღვრა, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს 

მისცემს საწარმოს მიერ ძირითად საშუალებებში ჩადებული ინვესტიციებისა და ასეთ 

ინვესტიციებში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიღების 

შესაძლებლობას.  ძირითადი საშუალებებთან დაკავშირებით წარმოშობილი მთავარი 

საკითხებია: აქტივების აღიარება, მათი საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა და მათთან 

დაკავშირებული ცვეთისა და გაუფასურების ზარალის აღიარება.    

წინამდებარე განყოფილებით მოითხოვება საწარმომ ძირითადი საშუალებები აღრიცხოს 

თვითღირებულებით თავდაპირველი აღიარებისას, ხოლო შემდგომ თვითღირებულების ან 

გადაფასების მოდელის გამოყენებით (იხ. პუნქტი 17.15).   

გადაფასების მოდელის გამოყენებით ძირითადი საშუალებების ერთეულების აღრიცხვისას, 

გადაფასება უნდა ტარდებოდეს საკმარისად რეგულარულად, რათა საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოს აქტივის საბალანსო ღირებულება არსებითად არ განსხვავდებოდეს მისი რეალური 

ღირებულებისგან. 

ძირითადი საშუალებების ერთეულს ცვეთა ერიცხება მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში. აქტივის ცვეთადი ღირებულებიდან უნდა გამოიქვითოს მისი ნარჩენი 

ღირებულება.  თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ბოლო წლიური საანგარიშგებო თარიღის 

შემდეგ მნიშვნელოვნად შეიცვალა საწარმოს მოლოდინები, მან უნდა გადასინჯოს აქტივის 

ნარჩენი ღირებულება, არსებული ცვეთის მეთოდი და ცვეთის ნორმა.   გარდა ამისა, ყოველი 

საანგარიშგებო თარიღისთვის საწარმომ უნდა შეაფასოს არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, 

რომ ძირითადი საშუალების ერთეული შეიძლება იყოს გაუფასურებული (ე.ი. საბალანსო 

ღირებულება შეიძლება აჭარბებდეს აქტივის ანაზღაურებად ღირებულებას).   თუ არსებობს 

რაიმე მსგავსი ნიშანი, ძირითადი საშუალების ერთეული მოწმდება გაუფასურებაზე. 

როდესაც ხდება ძირითადი საშუალებების ერთეულის საწარმოდან გასვლა, გასვლასთან 

დაკავშირებული შემოსულობა ან ზარალი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.   
 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  

 

ქვემოთ მოცემულია ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა მე-17 განყოფილებაში მსს ფასს 

სტანდარტის 2015 წლის შესწორების შედეგად:  

 2012 წელს გამოცემული დოკუმენტის - „ფასს სტანდარტების ყოველწლიური 
გაუმჯობესება, 2009-2011 წლების ციკლი“  მიერ  ბასს 16-ში - „ძირითადი საშუალებები“ - 

შესული ცვლილების შესაბამისად შეიცვალა სათადარიგო ნაწილების, დამხმარე 

მოწყობილობების და ტექმომსახურებისა და რემონტისთვის განკუთვნილი 

მოწყობილობების ძირითადი საშუალების ან მარაგების სახით კლასიფიცირებასთან 

დაკავშირებული საკითხი  (იხ. პუნქტი 17.5). 
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 დაემატა ბასს 16-ის 70-ე პუნქტში მოცემული გამონაკლისი, რომლის თანახმადაც თუ 

საწარმოსათვის შეუძლებელია შეცვლილი ნაწილის საბალანსო ღირებულების 

განსაზღვრა, მან შეიძლება გამოიყენოს შემცვლელი ნაწილის ღირებულება იმის 

მაჩვენებლად, თუ რა იყო შეცვლილი ნაწილის ღირებულება შეძენის ან შექმნის მომენტში 

(იხ. პუნქტი 17.6).  

 დაემატა გადაფასების მოდელის გამოყენების შესაძლებლობა (იხ. პუნქტები 17.15-17.15დ, 

17.31(ე)(iv) და 17.33). 

 შედეგობრივად შეიცვალა ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნები იმ შემთხვევისთვის, 

როდესაც საწარმო საინვესტიციო ქონებას თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით 

აფასებს.  
 

გარდა ამისა, შეტანილია სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 
 

17.1 ეს განყოფილება ეხება ძირითადი საშუალებების, ასევე ისეთი საინვესტიციო ქონების 

აღრიცხვას, რომლის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, შესაძლებელი არ არის ნებისმიერ დროს.  მე-16 

განყოფილება – „საინვესტიციო ქონება“ - ეხება ისეთ საინვესტიციო ქონებას, რომლის 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

მაგ. 1 საწარმო (მშობელი) ფლობს შენობას ჩვეულებრივი (საოპერაციო) იჯარით შვილობილი 

საწარმოსგან საიჯარო შემოსავლების მიღების მიზნით.   შვილობილი საწარმო შენობას 

იყენებს საცალო მაღაზიად საკუთარი საქონლის რეალიზაციისთვის. 

მშობელი საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში (იხ. პუნქტი 9.2) 

შენობა კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად.  კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება მშობელ და შვილობილ საწარმოებს ერთ საწარმოდ წარადგენს.  

კონსოლიდირებული საწარმო შენობას იყენებს საქონლის მიწოდების მიზნით 1 

სააღრიცხვო პერიოდზე მეტი ხნით. 

მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში (მომზადების 

შემთხვევაში, იხ. პუნქტი 9.24) შენობა კლასიფიცირდება საინვესტიციო ქონებად (იხ. 

პუნქტი 16.2); ეს არის ქონება, რომელსაც მესაკუთრე ფლობს საიჯარო შემოსავლების 

მიღების მიზნით.   აქედან გამომდინარე, ქონება აღირიცხება მე-16 განყოფილების - 

“საინვესტიციო ქონება” - შესაბამისად, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე, შესაძლებელი არ არის ნებისმიერ დროს.  ასეთ შემთხვევაში, მშობელი 

საწარმო ამ ქონებას აღრიცხავს მე-17 განყოფილების მოთხოვნების გამოყენებით. 

17.2 ძირითადი საშუალებები არის მატერიალური აქტივები, რომლებიც:  

(ა) იმყოფება საწარმოს განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის წარმოებაში, 

საქონლის ან მომსახურების მისაწოდებლად, იჯარით გასაცემად ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისათვის; და    

(ბ) გათვალისწინებულია ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი ხნით გამოსაყენებლად.  

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტი არ ადგენს ისეთი მიწის კლასიფიკაციის პირობებს, რომლის 

სამომავლო გამოყენების წესი განუსაზღვრელია.  ასეთი მიწის სააღრიცხვო 

პოლიტიკის შემუშავებისას საწარმოს უფლება აქვს (თუმცა არ ევალება) გამოიყენოს 

სრული ფასს სტანდარტი (იხ. მსს ფასს სტანდარტის 10.6 პუნქტი).   ბასს 40-ის - 

“საინვესტიციო ქონება” - მიხედვით, მიწა, რომლის სამომავლო გამოყენების წესი 

განუსაზღვრელია, კლასიფიცირდება საინვესტიციო ქონებად (იხ. ბასს 40-ის 8(ბ) 

პუნქტი), რადგან შემდგომი გადაწყვეტილება ასეთი მიწის მარაგად გამოყენების 

შესახებ ან მესაკუთრის მიერ ამ ქონების დაკავების შესახებ იქნება საინვესტიციო 

გადაწყვეტილება (იხ. ბასს 40-ის დასკვნის საფუძველი პუნქტი B67(ბ)(ii)).  
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ძირითადი საშუალებების შემადგენლობაში არ შედის ჩვეული საქმიანობის პროცესში 

გასაყიდად გამიზნული აქტივები, ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული წარმოების 

პროცესში მონაწილე აქტივები და ნედლეულისა და მასალების სახით წარმოდგენილი 

აქტივები, რომლებიც განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისათვის ან 

მომსახურების გასაწევად.   ასეთი აქტივები არის მარაგები (იხ. მე-13 განყოფილება - 

„მარაგები“).  

არამატერიალური აქტივები ასევე არ შედის ძირითადი საშუალებების 

შემადგენლობაში.  ისინი აღირიცხება მე-18 განყოფილების - “არამატერიალური 
აქტივები გუდვილის გარდა” - გამოყენებით.  

 

მაგალითები - ძირითადი საშუალებების ერთეულები 

 

მაგ. 2  საწარმო ფლობს ქარხნის შენობას, რომელსაც იყენებს საკუთარი საქონლის წარმოების 

პროცესში.  

შენობა კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად.   ის არის ფიზიკური აქტივი, 

რომელიც გამოიყენება საქონლის წარმოების პროცესში და გათვალისწინებულია ერთ 

საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი ხნით გამოსაყენებლად.  

მაგ. 3  საწარმო ფლობს შენობას, რომელიც დაკავებულია ადმინისტრაციული პერსონალის 

მიერ.  

შენობა კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად.  ის არის ფიზიკური აქტივი, 

რომელიც გამოიყენება ადმინისტრაციული მიზნებისათვის და გათვალისწინებულია 

ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი ხნით გამოსაყენებლად.  

მაგ. 4 საწამოს ფლობს მსუბუქი ავტომობილების პარკს.  ავტომობილები გამოიყენება 

გაყიდვების პერსონალის მიერ თავიანთი სამუშაო მოვალეობების შესრულებისთვის.  

ავტომობილები კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად.   ისინი წარმოადგენენ 

ფიზიკურ აქტივებს, რომლებიც საქონლის მიწოდების პროცესში ერთ საანგარიშგებო 

პერიოდზე მეტი ხნით გამოიყენება.  

მაგ. 5 საწარმო ფლობს მსუბუქ ავტომობილს ფინანსური დირექტორის საქმიანი და პირადი 

გამოყენებისთვის.  

ავტომობილი კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად.   ის არის ფიზიკური აქტივი, 

რომელიც ადმინისტრაციული მიზნებისათვის ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი 

ხნით გამოიყენება. 

მაგ. 6 საწარმომ დადო ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე ერთიანი გადახდით შეიძინა 

არსებული შენობა და იმ მიწის გამოყენების უფლება, რომელზეც ეს შენობა მდებარეობს 

(ამ იურისდიქციაში მიწის თავისუფალი ფლობა არ არის შესაძლებელი).  შენობა 

დაკავებულია საწარმოს ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ. ამ მიწის მიმდინარე 

წლიური ქირა ნომინალურია.  

პირველ რიგში, საწარმოს სჭირდება შეაფასოს ეს შეთანხმება შინაარსობრივად 

წარმოადგენს შეძენას, ფინანსურ იჯარას თუ ჩვეულებრივ (საოპერაციო) იჯარას. 

საწარმოს შეუძლია ხელშეკრულება ჩათვალოს ერთიანად, ან გაყოს მიწისა და შენობის 
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კომპონენტებად. შეთანხმების შინაარსი დამოკიდებულია ფაქტებსა და 

ხელშეკრულების პირობებზე, რაც უფრო დეტალურად არის განხილული მე-20 

მოდულში - იჯარა. აქტივი (ან აქტივები) აღირიცხება მე-17 განყოფილების მიხედვით, 

როგორც ძირითადი საშუალებები, თუ შეთანხმება ჩაითვლება ფინანსურ იჯარად 

(სავარაუდოდ დამატებითი განმარტებითი შენიშვნებით, როგორც მოითხოვება მე-20 

განყოფილებით - „იჯარა“)  ან შინაარსის მიხედვით შეძენად. თუ რომელიმე 

ელემენტი საოპერაციო იჯარად შეფასდება, მაშინ ამ ელემენტისთვის აქტივი არ 

აღიარდება, გარდა წინასწარ გადახდილი ქირისა. 

მაგ. 7 საწარმო ფლობს მსუბუქი ავტომობილების პარკს. ავტომობილები გაქირავებულია 

მომხმარებლებზე საოპერაციო იჯარით.  

ავტომობილები კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებებად, რადგან იჯარით გაიცემა 

სხვა მხარეზე. გარდა ამისა, ავტომობილები კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად 

და არა საინვესტიციო ქონებად, რადგან საინვესტიციო ქონებად მხოლოდ მიწისა და 

შენობის კლასიფიცირებაა შესაძლებელი. 

 

 

17.3 ძირითადი საშუალებების შემადგენლობაში არ შედის:   

(ა) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიოლოგიური აქტივები (იხ. 

34-ე განყოფილება – „სპეციალიზებული საქმიანობა“); ან  

(ბ) მინერალური რესურსების მოპოვების უფლებები და სასარგებლო წიაღისეულის 

მარაგი, როგორიცაა ნავთობი, ბუნებრივი გაზი და სხვა მსგავსი 

არაკვლავწარმოებადი რესურსები. 

 

  შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ბიოლოგიურ აქტივად მოიაზრება ცოცხალი 

ცხოველი ან მცენარე.  ამავე სტანდარტის თანახმად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა 

წარმოადგენს საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდად, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციად ან დამატებით ბიოლოგიურ აქტივად გარდაქმნის 

პროცესის მართვა.    
  

  მაგალითები - ერთეულები, რომლებიც არ წარმოადგენს ძირითად საშუალებას 
 

მაგ. 8 საწარმოს საქმიანობას წარმოადგენს უსაფრთხოების სერვისით მომხმარებელთა 

უზრუნველყოფა. ამისათვის იგი ყიდულობს გაწვრთნილ საგუშაგო ძაღლებს, რათა 

დახმარება გაუწიონ კომპანიის თანამშრომლებს მომხმარებელთა შენობა-ნაგებობებისა 

და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვის პროცესში.   

საგუშაგო ძაღლები კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებებად.  მიუხედავად იმისა, 

რომ  საგუშაგო ძაღლები წარმოადგენენ ბიოლოგიურ აქტივს, საწარმო არ არის 

დაკავებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით.  

 

მაგ. 9 საწარმო ფლობს მსხვილფეხა საქონლის ჯოგს, რაც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

ფარგლებში სანაშენე პროდუქციის წარმოებისთვის გამოიყენება.   საწარმო ასევე 

ფლობს ტრაქტორს და ტრეილერს, რასაც იყენებს საქონლის საკვების 

ტრანსპორტირებისთვის.  

მიუხედავად იმისა, რომ მსხვილფეხა საქონელი აკმაყოფილებს ძირითადი 

საშუალების განმარტებას - ისინი წარმოადგენენ მატერიალურ აქტივებს, 
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გამოიყენებიან რა სანაშენოდ ერთზე მეტი საანგარიშგებო წლის განმავლობაში - 

მოხდება მათი ბიოლოგიურ აქტივებად აღრიცხვა, 34.2 პუნქტის გამოყენებით.  

ისინი არ შედის მე-17 განყოფილების - “ძირითადი საშუალებები “- მოქმედების 

სფეროში (იხ. პუნქტი 17.3 (ა)). 

ტრაქტორი და ტრეილერი კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებებად.  ისინი 

წარმოადგენენ მატერიალურ აქტივებს, რომლებიც პროდუქციის საწარმოებლად 

გამოიყენება ერთზე მეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში.     

 

მაგ. 10 საწარმომ მიიღო დიდ ქალაქში ტაქსის მართვის ლიცენზია.  

ტაქსის ლიცენზია არ წარმოადგენს ძირითადი საშუალებების ერთეულს.  ის არის 

არამატერიალური აქტივი (იხ. განყოფილება 18 - “არამატერიალური აქტივები 
გუდვილის გარდა”).  
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აღიარება 
 

17.4 საწარმომ უნდა გამოიყენოს 2.27 პუნქტში განსაზღვრული აღიარების კრიტერიუმები 

იმის დასადგენად, უნდა აღიაროს თუ არა ესა თუ ის ძირითადი საშუალება.   მაშასადამე, 

საწარმომ ძირითადი საშუალებების ღირებულება უნდა აღიაროს აქტივად მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ:  

(ა) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მომავალში ამ აქტივის გამოყენებით მიიღებს 

ეკონომიკურ სარგებელს; და 

(ბ) საწარმოსათვის შესაძლებელია აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება. 
 

17.5 ისეთი ელემენტები, როგორიცაა სათადარიგო ნაწილები, დამხმარე მოწყობილობები და 

ტექმომსახურებისა და რემონტისთვის განკუთვნილი მოწყობილობები აღიარდება 

წინამდებარე განყოფილების შესაბამისად, როდესაც ისინი აკმაყოფილებს ძირითადი 

საშუალების განმარტებას.  სხვა შემთხვევაში, კლასიფიცირდება როგორც მარაგი.  

 

შენიშვნები 
 

ისეთი ერთეულები, როგორიცაა სათადარიგო ნაწილები და დამხმარე მოწყობილობა 

აღიარდება ძირითად საშუალებად, როდესაც ისინი აკმაყოფილებენ ძირითადი 

საშუალებების განმარტებას.   მაგალითად, თუ ასეთი ერთეულების გამოყენება 

მოსალოდნელია ერთზე მეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში (იხ. პუნქტი 

17.2(ბ)), კლასიფიცირდებიან ძირითად საშუალებებად.   თუ ისინი ვერ 

დააკმაყოფილებენ ამ განმარტებას, მაშინ ისინი კლასიფიცირდებიან, როგორც 

მარაგები.  საწარმომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს  არსებითობის პრინციპის გავლენა 

კაპიტალიზაციის პოლიტიკის შედეგებზე.   საწარმოს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ იგი არ მოახდენს ისეთი ერთეულების 

კაპიტალიზებას, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი საშუალებების განმარტებას, 

თუ მათი ხარჯად აღიარება ფინანსურ ანგარიშგებაზე არსებით გავლენას არ ახდენს 

(იხილეთ განყოფილება 2) და აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზანს არ წარმოადგენს 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგებისა და 

ფულადი ნაკადების წინასწარგამიზნული სასურველი წარდგენა (იხ. პუნქტი 2.6).  

ისეთი ერთეულების მაგალითებს, რომლებიც შეიძლება არაარსებითად ჩაითვალოს, 

წარმოადგენს სათადარიგო ნაწილები და სამუშაო იარაღები.    

  

მაგალითები - სათადარიგო ნაწილები და დამხმარე მოწყობილობა  
 

მაგ. 11 საწარმო აწარმოებს ქიმიურ ნივთიერებებს. იგი იყენებს სამრეწველო დანადგარს, 

რომლის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 10 წელს. აღნიშნულ ქარხანაში 

გამოიყენება სპეციალიზებული დამხმარე მოწყობილობა, რომელიც 

ინდივიდუალურად შეესაბამება ამ დანადგარის სამუშაო მოთხოვნებს.   დამხმარე 

მოწყობილობის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 5 წელს.    

დამხმარე მოწყობილობა კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად.   მოსალოდნელია, 

რომ საწარმო მას გამოიყენებს ერთზე მეტი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. 

მაშასადამე, იგი აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალებების განმარტებას, რომელიც 

მოცემულია 17.2 პუნქტში.   

 

მაგ. 12 საწარმო აწარმოებს ქიმიურ ნივთიერებებს. სამრეწველო დანადგარს ამუშავებს 

ჩვეულებრივი ხელსაწყოების გამოყენებით.   ხელმძღვანელობის შეფასებით 

დანადგარის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 3 წელს და იგი 
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კლასიფიცირებულია, როგორც ძირითადი საშუალება.   საწარმოს აღნიშნული 

ხელსაწყოების შესანახად გამოყოფილი აქვს პატარა საწყობი და ინჟინრები 

მოთხოვნისთანავე იღებენ ახალ ხელსაწყოს. საწარმოს მოლოდინით თითოეული 

ხელსაწყო გამოყენებული იქნება 1 წელზე ნაკლები დროის განმავლობაში, სანამ 

ინჟინრები მათ ახლით არ ჩაანაცვლებენ.   

აღნიშნული სამუშაო ხელსაწყოები არ წარმოადგენს ძირითად საშუალებებს, რადგან 

მოსალოდნელია მათი ერთ წელზე ნაკლები ხნის განმავლობაში გამოყენება.   ისინი 

კლასიფიცირდება, როგორც მარაგები.    

 

მაგ. 13 კერძო საავადმყოფოში დამონტაჟებულია ორი იდენტური დამხმარე გენერატორი.    

ერთი გენერატორი საავადმყოფოს უზრუნველყოფს ელექტროენერგიით, როდესაც 

ეროვნული ელექტროქსელიდან წყდება ელექტრომომარაგება.  მეორე გენერატორი 

გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ პირველი გენერატორი ვერ იმუშავებს ეროვნული 

ელექტროქსელიდან ელექტრომომარაგების შეწყვეტის შემთხვევაში.     

ორივე დამხმარე გენერატორი წარმოადგენს ძირითადი საშუალებების ერთეულებს.   

აღნიშნული სათადარიგო მოწყობილობის გამოყენება მოსალოდნელია ერთზე მეტი 

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, თუმცა არარეგულარულად.  

17.6 ზოგიერთი ძირითადი საშუალების ელემენტები საჭიროებს რეგულარულ შეცვლას 

(მაგალითად, შენობის ჭერი).    თუ მოსალოდნელია, რომ ამგვარი ელემენტის 

შეცვლით საწარმო მომავალში მიიღებს დამატებით ეკონომიკურ სარგებელს, მან 

ძირითადი საშუალების საბალანსო ღირებულებას უნდა დაამატოს შემცვლელი 

ნაწილის ღირებულება მაშინ, როდესაც დანახარჯები გაიწევა ელემენტის შეცვლაზე.   

შეცვლილი ნაწილების საბალანსო ღირებულების აღიარება შეწყდება 17.27-17.30 

პუნქტების შესაბამისად, იმის მიუხედავად, მათ ცალკე ერიცხებოდა თუ არა ცვეთა.  

თუ საწარმოსათვის შეუძლებელია შეცვლილი ნაწილის საბალანსო ღირებულების 

განსაზღვრა, მას ჩანაცვლების ღირებულების გამოყენება შეუძლია საორიენტაციოდ, 

იმის დასადგენად, როგორი ღირებულება ჰქონდა შეცვლილ ნაწილს შეძენის მომენტში 

ან მშენებლობის დროს.    17.16 პუნქტის მიხედვით, თუ ძირითადი საშუალების 

მთავარი კომპონენტებისთვის დამახასიათებელია ეკონომიკური სარგებლის 

მოხმარების მნიშვნელოვნად განსხვავებული წესი, საწარმომ, ასეთ აქტივთან 

დაკავშირებით, თავდაპირველად აღიარებული ღირებულება უნდა გაანაწილოს მის 

მთავარ კომპონენტებზე და თითოეულ ასეთ ნაწილს ცალ-ცალკე დაარიცხოს ცვეთა, 

მათი სასარგებლო მომსახურების ვადების განმავლობაში. 

 

შენიშვნები 
 

17.6 პუნქტში გამახვილებულია ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ 17.16 პუნქტის 

მოთხოვნების შესაბამისად, თუ ძირითადი საშუალების მთავარი კომპონენტებისთვის 

დამახასიათებელია ეკონომიკური სარგებლის მოხმარების განსხვავებული წესი, 

საწარმომ ძირითადი საშუალების ელემენტი უნდა გაყოს მთავარ კომპონენტებად. ეს 

მოთხოვნა იგივენაირად მოქმედებს ისეთ შემთხვევაშიც, თუ ამგვარი ინფორმაცია 

ცნობილი გახდება მოგვიანებით, მაგალითად, კომპონენტის ჩანაცვლების 

გაუთვალისწინებელი საჭიროების შემთხვევაში.    
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მაგალითები - შემცვლელი ნაწილები 

 

მაგ. 14 საწარმოს, რომელიც აწარმოებს სოფლის მეურნეობის ქიმიურ ნივთიერებებს, 

მოეთხოვება, რომ მათი გადამამუშავებელი დანადგარი დაფარული იყოს დამცავი 

საფარით, რომლის კოროზიული მდგომარეობა შემოწმდება ყოველ 6 თვეში.  თუ 

შემოწმების შედეგად გამოვლინდება საფარის დაზიანება, საწარმომ დაუყოვნებლივ 

უნდა შეცვალოს იგი.  გამოცდილება აჩვენებს, რომ აღნიშნული საფარის შეცვლა 

საჭიროა, საშუალოდ ყოველ 4 წელიწადში.   საწარმო დამცავ საფარს არიცხავს ცვეთას 

წრფივი მეთოდით, წინასწარი შეფასებით 4 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში, ნულოვანი ნარჩენი ღირებულებით. დანადგარის დანარჩენ ნაწილებს 

ცვეთა ერიცხება ასევე წრფივი მეთოდით, წინასწარ შეფასებული სასარგებლო 

მომსახურების 20 წლიანი ვადის განმავლობაში.  

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ტექნიკური შემოწმების შედეგად 

გამოვლინდა, რომ 100,000 ფე(1) საბალანსო ღირებულების მქონე 3 წლის საფარი 

[400,000 ფე-ს (თვითღირებულება) გამოკლებული 300,000 ფე (დაგროვილი ცვეთა)] 

დაზიანებულია.  საფარი დაუყოვნებლივ ჩანაცვლდა ახლით, რომლის ღირებულება 

შეადგენს 420,000 ფე-ს.  

შემცვლელი საფარის აღიარებისთვის, საწარმომ 420,000 ფე უნდა აღიაროს 

ქიმიკატების დამამუშავებელი დანადგარის საბალანსო ღირებულებაზე დამატებით.   

შეცვლილ საფარს ცვეთა დაერიცხება თანაბრად მისი წინასწარ შეფასებული 4 წლიანი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  

ძველი საფარის ჩანაცვლების შემდეგ, საწარმომ მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს 

ხარჯი 100,000 ფე-ის ოდენობით, რომელიც მან გასწია დაზიანებული საფარის 

აღიარების შეწყვეტის გამო (იხ. პუნქტი 17.28).  

  

მაგ. 15 ფაქტები იგივეა, რაც მე-14 მაგალითში, ქვემოთ მოცემული ორი პირობის გარდა: 

(ა) ჩანაცვლებული საფარის ღირებულება მისი შეცვლის მომენტისთვის ცნობილი არაა;       

(ბ) საფარს ცვეთა განცალკევებით არ ერიცხებოდა, რადგან მისი ჩანაცვლების საჭიროება 

მოსალოდნელი არ იყო გადამამუშავებელი დანადგარის სასარგებლო მომსახურების 

ვადის განმავლობაში.   საფარს ცვეთა სხვა ნაწილებთან ერთად წრფივი მეთოდით 

ერიცხებოდა, წინასწარ შეფასებული 20-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში.          

შემცვლელი საფარის აღიარებისთვის, საწარმომ  420,000 ფე უნდა აღიაროს ძირითად 

საშუალებებში, ქიმიური ნივთიერებების დამამუშავებელი დანადგარის საბალანსო 

ღირებულებაზე დამატებით.   ახალ საფარს ცვეთა დაერიცხება მისი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში.   აქტივის მოსალოდნელი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განსაზღვრისას, საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა 

არსებული ინფორმაცია, მათ შორის ის, თუ რამდენად ახდენს გავლენას  წინა საფარის 

ჩანაცვლების საჭიროება აღნიშნულ ვადასთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე.    

 

როდესაც ძველი საფარი მოშორდება, საწარმომ დაზიანებული საფარის აღიარების 

შეწყვეტის შედეგად წარმოშობილი ხარჯი უნდა ასახოს მოგებაში ან ზარალში (იხ. 

პუნქტი 17.28).  დაზიანებული საფარის ღირებულება უნდა შეფასდეს მისი 

ჩანაცვლების მომენტში არსებული სააღრიცხვო ღირებულების გამოთვლით, იმ 

                                                        

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

‘ფულადი ერთეულებით (ფე)’.  
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დაშვებით, რომ საფარის თავდაპირველი ღირებულება შეადგენდა 420,000 ფე-ს.   

სააღრიცხვო ღირებულება შეფასდება 357,000 ფე-დ (17/20 * 420,000).  საბოლოოდ, 

აღიარების შეწყვეტის შედეგად მოგებაში ან ზარალში ასახული ხარჯი იქნება 357,000 

ფე. 

 

17.7 ძირითადი საშუალების (მაგალითად, ავტობუსის) უწყვეტი ექსპლუატაციის პირობა 

შეიძლება იყოს რეგულარულად სრულმასშტაბიანი ტექნიკური შემოწმებების ჩატარება 

დეფექტების გამოსავლენად, იმის მიუხედავად, ძირითადი საშუალების რომელიმე 

ნაწილი შეცვლილი იყო თუ არა.    როდესაც ასეთი სრულმასშტაბიანი შემოწმება 

ტარდება, შესაბამისი დანახარჯები აღიარდება ძირითადი საშუალების საბალანსო 

ღირებულებაში, როგორც შეცვლა, თუ აკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს.   

ამასთან, შეწყდება წინა სრულმასშტაბიან შემოწმებასთან დაკავშირებული 

დანახარჯების ნარჩენი საბალანსო ღირებულების აღიარება (სათადარიგო 

ნაწილებისგან განსხვავებით).     ასე უნდა გაკეთდეს ყოველთვის, იმის მიუხედავად, 

წინა სრულმასშტაბიანი ტექნიკური შემოწმების დანახარჯები ასახული იყო თუ არა 

ძირითადი საშუალების შეძენის, ან მშენებლობის ოპერაციის ღირებულებაში.  თუ 

აუცილებელია, მომავალი ანალოგიური შემოწმების დანახარჯების წინასწარი შეფასება 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ინდიკატორი იმის დასადგენად, რამდენი იყო 

მიმდინარე შემოწმების კომპონენტის ღირებულება ძირითადი საშუალების შეძენის ან 

მშენებლობის მომენტში. 

 

  მაგალითი - ტექნიკური შემოწმება, რომელიც წარმოადგენს აქტივის 
ექსპლუატაციის პირობას  

 

მაგ. 16 საწარმო, რომელიც საქმიანობს პირველი კლასის საავიაციო მომსახურების სფეროში, 

ვალდებულია ყოველ 2 წელიწადში ეროვნულ საავიაციო ორგანოებს  თავისი 

რეაქტიული თვითმფრინავების დეფექტების გამოსავლენად ჩაატარებინოს ტექნიკური 

შემოწმება. მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის შუაში ჩატარდა ტექნიკური შემოწმება 

20,000 ფე-ის დანახარჯებით.    

საწარმო აღიარებს 20,000 ფე-ის ღირებულების აქტივს (ძირითადი საშუალებები) 

ტექნიკური შემოწმებისათვის. ტექნიკური შემოწმებისთვის გამოყოფილი აქტივი 

უნდა აღიარდეს, როგორც ხარჯი (ცვეთა) მოგებაში ან ზარალში თანაბრად, წინასწარ 

შეფასებული 2-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში (ე.ი. 5,000 ფე 

ხარჯი მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში).  ტექნიკური 

შემოწმებისთვის გამოყოფილი აქტივი სრულად იქნება გაცვეთილი შემდეგი 

შემოწმების თარიღისთვის.  შედეგად, აღარ დარჩება ღირებულება, რომლის 

აღიარების შეწყვეტა იქნება საჭირო.   

 

 

 

 

17.8 მიწა და შენობა-ნაგებობები განცალკევებადი აქტივებია, ამიტომ საწარმომ ისინი ცალ-

ცალკე უნდა აღრიცხოს მაშინაც კი, თუ ისინი ერთად არის შეძენილი. 
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შენიშვნები 
 

მიწისა და შენობა-ნაგებობების ცალ-ცალკე აღრიცხვის მოთხოვნის მიზანია 

კომპონენტებზე ცვეთის დარიცხვის გამარტივება (იხ. პუნქტი 17.16), კერძოდ კი, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ ნარჩენი ღირებულების შეფასებისას, მიწის ღირებულების 

ზრდამ არ გადაფაროს მიწისა და შენობის ერთეულის შენობის ელემენტზე ცვეთის 

დარიცხვის საჭიროება. 
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ძირითადი საშუალებების შეფასება აღიარებისას   
 

17.9 საწარმომ ძირითადი საშუალება თავდაპირველი აღიარებისას უნდა შეაფასოს   

თვითღირებულებით. 

თვითღირებულების კომპონენტები 

17.10 ძირითადი საშუალების თვითღირებულება მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ყველა 

ელემენტს: 

(ა) მისი ნასყიდობის ფასს, მათ შორის, იურიდიული და საბროკერო მომსახურების 

ღირებულებას, საიმპორტო საბაჟო გადასახადებსა და     

შესყიდვის დაუბრუნებად გადასახადებს, ყოველგვარი სავაჭრო ფასდათმობებისა 

და შეღავათების გარეშე; 

(ბ) ნებისმიერ დანახარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის 

დანიშნულების ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან,   

რაც აუცილებელია აქტივის გამოსაყენებლად ხელმძღვანელობის მიერ დასახული 

მიზნებისათვის;   ეს დანახარჯები შეიძლება მოიცავდეს აქტივისთვის ადგილის 

მომზადების დანახარჯებს, აქტივის ადგილზე მიტანისა და 

ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის დანახარჯებს, მონტაჟისა და აწყობის დანახარჯებს, 

ასევე მისი ფუნქციური შესაძლებლობების ტესტირების დანახარჯებს; 

(გ) აქტივის დემონტაჟის, ლიკვიდაციისა და ადგილმდებარეობის აღდგენის 

დანახარჯების თავდაპირველ შეფასებას, რის ვალდებულებასაც საწარმო იღებს 

შეძენის მომენტში, ან შემდეგში, როდესაც გარკვეული დროის განმავლობაში 

საწარმო აქტივს იყენებს სხვა მიზნებისთვის, რაც დაკავშირებული არ არის 

მოცემულ პერიოდში მარაგის წარმოებასთან.  
 

შენიშვნები 
 

მარაგების წარმოების დანახარჯების აღიარების საკითხი განხილულია მე-13 

განყოფილებაში (იხილეთ პუნქტი 13.5).   

 
17.11 ძირითადი საშუალებების თვითღირებულებაში არ ჩაირთვება შემდეგი სახის    

დანახარჯები და საწარმომ ისინი უნდა აღიაროს ხარჯად მათი გაწევისთანავე: 

ა) ახლი სიმძლავრეების ათვისების დანახარჯები; 

ბ) ახალი პროდუქციისა და მომსახურების ათვისების დანახარჯები (სარეკლამო 

საქმიანობის დანახარჯების ჩათვლით);            

გ) ახალ ადგილზე ან მომხმარებელთა ახალ კლასთან ბიზნესის წარმოების 

დანახარჯები (პერსონალის სწავლების ჩათვლით);   

დ) ადმინისტრაციული და სხვა საერთო ზედნადები დანახარჯები; და    

ე) ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები (იხ. 25-ე განყოფილება - 

„ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები“). 
 

17.12 ძირითადი საშუალებების შექმნასთან ან მოდერნიზაციასთან დაკავშირებულია 

ზოგიერთი სახის არაარსებითი საქმიანობა, რომელიც აუცილებელი არ არის აქტივის 

დანიშნულების ადგილზე მისატანად, ან მის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად. ასეთ 

დამხმარე ოპერაციებთან/საქმიანობასთან დაკავშირებული შემოსავალი და ხარჯები 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 
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მაგალითი - შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას 
 

მაგ. 17 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მოწყობილობა 600,000 ფე-ად, რომელიც 

მოიცავდა შესყიდვის დაბრუნებად გადასახადს - 50,000 ფე-ს.   აღნიშნული 

მოწყობილობის შესყიდვის ფასის დაფარვის მიზნით საწარმომ სესხის სახით აიღო 

605,000 ფე.  გარდა ამისა, სესხის აღების მომსახურების საფასურის სახით საწარმომ 

ბანკს უნდა გადაუხადოს 5,000 ფე.  სესხის უზრუნველყოფა მოხდა შეძენილი 

მოწყობილობით.    

20X1 წლის იანვარში საწარმომ დახარჯა 20,000 ფე მოწყობილობის ადგილზე მისატანად 

და 100,000 ფე მის დასამონტაჟებლად.   მოწყობილობის 10-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის დასრულებისას, საწარმოს ევალება მოწყობილობის დემონტაჟი 

და იმ შენობის აღდგენა, სადაც აღნიშნული მოწყობილობა იყო განთავსებული.    

მოწყობილობის დემონტაჟისა და შენობის აღდგენის ხარჯების დღევანდელი 

ღირებულება წინასწარი შეფასებით შეადგენს 100,000 ფე-ს.  

20X1 წლის იანვარში პროდუქციის საწარმოებლად მოწყობილობის გაუმჯობესების 

მიზნით, საწარმოს ინჟინრებმა გასწიეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ხარჯები:  

• მასალები - 55,000 ფე 

• შრომის ანაზღაურება - 65,000 ფე 

• შეკეთების აღნიშნული პროცედურის განხორციელებისას გამოყენებული მანქანა-

დანადგარების ცვეთა - 15,000 ფე 

20X1 წლის იანვარში მოწყობილობის ახალი ერთეული გამოყენების შესწავლის მიზნით 

საწარმოს პერსონალი დატრენინგდა. ტრენინგის ხარჯები მოიცავს: 

• ექსპერტ-ინსტრუქტორის ხარჯი - 7,000 ფე 

• შრომის ანაზღაურება - 3,000 ფე 

20X1 წლის თებერვალში საწარმოს ტექნიკურმა ჯგუფმა შეამოწმა მოწყობილობა, 

ამასთანავე, საწარმოს ხელმძღვანელობის მიზნების შესაბამისად ფუნქციონირების 

მიზნით, ინჟინერთა გუნდმა დანადგარს მოდიფიკაცია ჩაუტარა. მოწყობილობის 

შემოწმების ფაზაში გასწიეს ქვემოთ მოცემული ხარჯები: 

• მასალები (წუნდებული პროდუქციის გაყიდვიდან ანაზღაურებული 3,000 ფე-ს 

გამოკლებით) - 21,000 ფე 

• შრომის ანაზღაურება - 16,000 ფე 

მოწყობილობა გამოსაყენებლად მზად იყო 20X1 წლის 1-ელ მარტს.    თუმცა, საწყის 

ეტაპზე შეკვეთების დაბალი რიცხვის გამო,  საწარმომ მარტის განმავლობაში მიიღო 

23,000 ფე-ის ღირებულების ზარალი მოწყობილობის გამოყენებაზე. ამის შემდეგ კი 

საწარმო მოწყობილობის გამოყენებით მოგებას იღებდა.  

რამდენს შეადგენს მოწყობილობის თვითღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას?  
 

აღწერა გამოთვლა ან მიზეზი ფე მითითება მსს ფასს 
სტანდარტზე 

შესყიდვის ფასი 600,000 ფე-ს (შესყიდვის ფასი) 

გამოკლებული 50,000 ფე (შესყიდვის 

დაბრუნებადი გადასახადი)  

550,000 17.10(ა) 

სესხის აღების 

მომსახურების 

საფასური 

ურთიერთგადაფარვა ვალდებულების 

შეფასების საპირისპიროდ 

- 11.13 
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ტრანსპორტირების 

დანახარჯები 

პირდაპირი დანახარჯები 20,000 17.10(ბ) 

დამონტაჟების 

ხარჯები 

პირდაპირი დანახარჯები 100,000 17.10(ბ) 

გარემოს 

(ადგილის) 

აღდგენასთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები 

მოწყობილობის დამონტაჟების შედეგად 

წარმოშობილი დემონტაჟისა და გარემოს 

(ადგილის) აღდგენის ვალდებულება 

100,000  17.10(გ) 

მომზადების 

დანახარჯები 

მასალები (55,000 ფე) + შრომის 

ანაზღაურება (65,000 ფე) + ცვეთა (15,000 

ფე) 

135,000  17.10(ბ) 

ტრენინგის 

ხარჯები 

აღიარებულია ხარჯის სახით მოგებაში 

ან ზარალში.  მოწყობილობა 

ფუნქციონირებდა საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მიერ დასახული 

მიზნების შესაბამისად ტრენინგის 

ხარჯების გაწევის გარეშე 

- 17.11 (გ) & 5.4 

შემოწმების 

ხარჯები 

21,000 ფე მასალები (წუნდებული 

პროდუქციის გაყიდვიდან 

ანაზღაურებული 3,000 ფე-ს 

გამოკლებით) + 16,000 ფე შრომის 

ანაზღაურება  

37,000  17.10(ბ) 

საოპერაციო 

ზარალი 

აღიარებულია ხარჯის სახით მოგებაში 

ან ზარალში 

- 5.4 

ნასესხებ 

სახსრებთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები 

აღიარებულია ხარჯის სახით მოგებაში 

ან ზარალში 

- 17.11 (ე)  &  25.2 

მოწყობილობის 

თვითღირებულება 

 942,000  
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თვითღირებულების განსაზღვრა 

17.13 ძირითადი საშუალების თვითღირებულება განისაზღვრება აღიარების თარიღისთვის 

გადასახდელი მიმდინარე ფასის ეკვივალენტური ოდენობით.  თუ გადახდა 

გადავადებულია და საკრედიტო პერიოდი აღემატება სტანდარტულ პერიოდს, მაშინ 

ძირითადი საშუალების თვითღირებულება იქნება ყველანაირი სამომავლო 

გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება. 

 
მაგალითი - თვითღირებულების განსაზღვრა, როდესაც გადახდა 

გადავადებულია 
 

მაგ. 18 საწარმომ შეიძინა დანადგარი 2 მილიონ ფე-ად ორწლიანი უპროცენტო კრედიტით.    

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი შეადგენს წლიურ 10%-ს. 

დანადგარის თვითღირებულებაა 1,652,893 ფე (ე.ი. მომავალი გადასახდელების 

დღევანდელი ღირებულება).      

გამოთვლა: 2,000,000 ფე (მომავალი გადასახდელი) x 1/(1.1)2. 

შენიშვნა:  დისკონტის პოზიციის დახურვა საპროცენტო ხარჯის სახით აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში, 165,289 ფე და 181,818 ფე-ის სახით, შესაბამისად შეძენის 

შემდგომ პირველ და მეორე 12-თვიან საანგარიშგებო პერიოდებში.     ამასთან, 

გაყიდვიდან 2 წელიწადში, ვალის დაფარვის შედეგად მოხდება 2,000,000 ფე-ის (ე.ი. 

1,652,893 ფე + 165,289 ფე + 181,818 ფე) ვალდებულების აღიარების შეწყვეტა.    

 

აქტივების გაცვლა 

17.14 ძირითადი საშუალება შეიძლება შეძენილ იქნეს არაფულად აქტივზე ან აქტივებზე, ან 

ერთდროულად ფულად და არაფულად აქტივებზე გაცვლით.  საწარმომ შეძენილი 

აქტივი უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც (ა) 

გაცვლის ოპერაციას არა აქვს კომერციული შინაარსი, ან (ბ) შეუძლებელია როგორც 

მიღებული, ისე გადაცემული აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება. 

ასეთ შემთხვევაში, აქტივის თვითღირებულება განისაზღვრება გადაცემული აქტივის 

საბალანსო ღირებულებით. 

 

შენიშვნები 
 

მიუხედავად იმისა, რომ მსს ფასს სტანდარტი არ იძლევა მითითებებს იმის შესახებ, თუ 
როგორ ხდება შეფასება იმისა, თუ რამდენად აქვს გაცვლის ოპერაციას კომერციული 
ხასიათი, ან როდისაა შესაძლებელი აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ 
შეფასება, ფასს სტანდარტების სრული ვერსია ამ მითითებებს მოიცავს.     

 

თუ მსს ფასს სტანდარტში არაა მოცემული ნათელი მითითებები, საწარმოს შეუძლია 

10.6 პუნქტის გამოყენებით, გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

მოთხოვნები და მითითებები. 
 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით (ბასს 16, პუნქტი 25), საწარმო ადგენს 

აქვს თუ არა გაცვლის ოპერაციას კომერციული შინაარსი იმის გათვალისწინებით 

იცვლება თუ არა  მისი მომავალი ფულადი ნაკადები ოპერაციის შედეგად.  გაცვლის 

ოპერაციას აქვს კომერციული შინაარსი, თუ:   

ა) მიღებული აქტივის ფულადი ნაკადების კონფიგურაცია (რისკი, დრო და თანხა) 

განსხვავდება გაცემული აქტივის ფულადი ნაკადების კონფიგურაციისგან; ან 

ბ) ამ ნაწილში საწარმოს ოპერაციები გავლენას ახდენს საწარმოსათვის სპეციფიკურ 

ღირებულებაზე, რაც გაცვლის შედეგია; და 
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გ) (ა) ან (ბ) პუნქტი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია გაცვლილი აქტივების რეალურ 

ღირებულებასთან შედარებით. 

 
ბასს 16-ის 26-ე პუნქტის შესაბამისად, აქტივის რეალური ღირებულება საიმედოდ 
განისაზღვრება, თუ:  

 
(ა)   ამ აქტივისთვის რეალური ღირებულებების გონივრული შეფასებების დიაპაზონში 

ცვალებადობა მნიშვნელოვანი არ არის; ან 
(ბ)   შესაძლებელია ამ დიაპაზონში რეალური ღირებულების განსხვავებული 

მნიშვნელობების ალბათობების შეფასება და მათი გამოყენება რეალური 
ღირებულების შესაფასებლად.    

   
 
 
მაგალითი - აქტივების გაცვლა  

 

მაგ. 19 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ ძველი სატვირთო ავტომანქანა გაცვალა ნავზე.  ძველი 

სატვირთოს საბალანსო ღირებულება შეადგენს 500,000 ფე-ს, მისი რეალური ღირებულება 

კი 750,000 ფე-ს.  ნავის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია და იგი 

შეადგენს 750,000 ფე-ს. გაცვლის ოპერაციას აქვს კომერციული შინაარსი.       

როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ ძველი სატვირთოს ნავზე გაცვლის ოპერაცია?   

 

დბ ძირითადი საშუალება (ნავი) 750,000 ფე (ა)   

 კრ ძირითადი საშუალება (სატვირთო ავტომანქანა)   500,000 ფე  

 კრ მოგება ან ზარალი    250,000 ფე(ბ)  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს შესრულებული გაცვლის ოპერაციის ჩანაწერი (ძველი სატვირთო 
ავტომანქანის ნავზე გაცვლა). 

 
(ა) 17.14 პუნქტის შესაბამისად, საწარმო აღიარებს ნავს 750,000ფე თვითღირებულებით.  

(ბ) 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ  ძველი სატვირთოს გაცვლის შედეგად მიღებული  შემოსულობა - 

250,000ფე - უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში. 
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თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასება 
 

17.15 საწარმომ უნდა აირჩიოს 17.15(ა) პუნქტში აღწერილი თვითღირებულების მოდელი, ან 

17.15(ბ) პუნქტში აღწერილი გადაფასების მოდელი, როგორც საწარმოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა და შერჩეული პოლიტიკა გამოიყენოს ძირითადი საშუალებების მთელი კლასის 

მიმართ.  საწარმომ თვითღირებულების მოდელი უნდა გამოიყენოს ისეთი საინვესტიციო 

ქონების აღრიცხვისთვის, რომლის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  საწარმომ 

ძირითადი საშუალების ყოველდღიური საექსპლუატაციო მომსახურების დანახარჯები 

უნდა აღიაროს იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, რომლის განმავლობაშიც ეს 

დანახარჯები იყო გაწეული. 
 

თვითღირებულების მოდელი 
17.15ა   თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, საწარმომ ყველა ძირითადი საშუალება უნდა აღრიცხოს 

მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.  
 

გადაფასების მოდელი 
 

17.15ბ ძირითადი საშუალება, რომლის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია, საწარმომ უნდა ასახოს გადაფასებული ღირებულებით (რაც გადაფასების 

მომენტისათვის მისი რეალური ღირებულების ტოლი იქნება), შემდგომში დაგროვილი 

ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხების გამოკლებით.  გადაფასება 

საკმარისად რეგულარულად უნდა ტარდებოდეს, რათა აქტივის საბალანსო ღირებულება 

არსებითად არ განსხვავდებოდეს მისი რეალური ღირებულებისაგან საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს.   რეალური ღირებულების განსაზღვრის შესახებ მითითებები 

მოცემულია 11.27–11.32 პუნქტებში.   როდესაც ძირითადი საშუალების რომელიმე 

ობიექტის გადაფასება ხდება, მთლიანად უნდა გადაფასდეს ძირითადი საშუალებების ის 

კლასი, რომელსაც მოცემული აქტივი მიეკუთვნება.  
 

17.15გ თუ გადაფასების შედეგად აქტივის საბალანსო ღირებულება იზრდება, ნამეტი უნდა 

აღიარდეს სხვა სრულ შემოსავალში, დაგროვდეს საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში და 

ეწოდოს „გადაფასების ნამეტი“. თუმცა, მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიარდეს 

გადაფასებიდან მიღებული ნამეტი თანხა იმ ოდენობით, რომლითაც კომპენსირდება იმავე 

აქტივთან დაკავშირებით, ადრე მოგებაში ან ზარალში აღიარებული გადაფასებით 

განპირობებული შემცირების თანხა. 
 

17.15დ თუ გადაფასების შედეგად აქტივის საბალანსო ღირებულება მცირდება, შემცირების თანხა 

მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიარდეს.  თუმცა, სხვა სრულ შემოსავალში უნდა აღიარდეს 

გადაფასებიდან მიღებული შემცირების თანხა იმ ოდენობით, რა სიდიდის საკრედიტო 

ნაშთიც არსებობს გადაფასების ნამეტში ამ აქტივთან დაკავშირებით.  გადაფასებით 

განპირობებული შემცირების თანხის ასახვა სხვა სრულ შემოსავალში ამცირებს საკუთარი 

კაპიტალის განყოფილებაში „გადაფასების ნამეტი“ პოზიციაში დაგროვილ თანხას.  

 
შენიშვნები 

 

ძირითადი საშუალების კლასი არის მსგავსი ბუნებისა და საწარმოს საქმიანობაში 

მსგავსი გამოყენების მქონე აქტივების ჯგუფი. ცალკე კლასის მაგალითებია:   

 მიწა;   

 მიწა და შენობა-ნაგებობები;   



მოდული 17— ძირითადი საშუალებები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 

2018-06)  21 

 მანქანა-დანადგარები;  

 სატრანსპორტო საშუალებები; და   

 საოფისე აღჭურვილობა. 

მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს ძირითადი საშუალებების კლასის ერთეულების 

ერთდროულად გადაფასებას.  ეს ეწინააღმდეგება ბასს 16-ის 38-ე პუნქტს.  თუმცა, 

17.15ბ პუნქტის შესაბამისად, გადაფასება საკმარისად რეგულარულად უნდა 

ტარდებოდეს, რათა აქტივის საბალანსო ღირებულება არსებითად არ განსხვავდებოდეს 

მისი რეალური ღირებულებისაგან საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.     

როდესაც პირველად ხდება ძირითადი საშუალების გადაფასება რეალური 

ღირებულებით და რეალური ღირებულება ადრინდელ საბალანსო ღირებულებაზე 

მაღალია, ნამეტი უნდა დაკრედიტდეს გადაფასების ნამეტის სახელწოდების ქვეშ.  

შემდგომი წლიური ცვეთა უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე გადაფასების გარეშე 

იქნებოდა.    

მსს ფასს სტანდარტი, ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მსგავსად, არ განასხვავებს 

რეზერვების კატეგორიებს, და არ განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა აისახოს რეზერვებს 

შორის მოძრაობა.   თუმცა ზოგიერთ იურისდიქციაში, არსებობს საკანონმდებლო 

მოთხოვნები გარკვეული ტიპის რეზერვების შექმნასა და შენარჩუნებასთან 

დაკავშირებით.  ზოგიერთი საწარმო ამჯობინებს გაზრდილი ცვეთის ტოლი თანხა 

გადაიტანოს გადაფასების ნამეტიდან გაუნაწილებელ მოგებაში, რეზერვის გადატანის 

სახით.  მაშინ, როცა ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მიდგომა უკეთ 

წარმოადგენს ინფორმაციას, იგი არ არის მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნა. ზოგიერთ 

იურისდიქციაში გადაფასების ნამეტში არსებული ნაშთი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს 

კაპიტალიზაციის/ბონუსური ემისიის დასაფინანსებლად.   როდესაც ბონუსური 

ემისიის დაფინანსება ხდება გადაფასების ნამეტზე არსებული ნაშთის გამოყენებით ან 

როდესაც დამატებითი ცვეთის თანხა გადაფასების ნამეტიდან გადააქვთ 

გაუნაწილებელ მოგებაში, გადაფასების ნამეტში არსებული ნაშთი შედარებით დაბალი 

იქნება შემდგომი თარიღისთვის, ვიდრე ეს სხვა შემთხვევაში იქნებოდა.   შესაბამისად,  

იმ შემთხვევაში თუ გადაფასების შედეგად აქტივის საბალანსო ღირებულება 

შემცირდება, 17.15დ პუნქტი ადგენს შემცირების თანხის ოდენობას, რომელიც უნდა 

აღიარდეს სხვა სრულ შემოსავალში:  (ა) აქტივის საბალანსო ღირებულების შემცირების 

თანხასა და (ბ) შეფასების თარიღისთვის ამ აქტივთან დაკავშირებულ  გადაფასების 

ნამეტში არსებულ ნაშთს შორის უმცირესი ოდენობით.        

17.15გ პუნქტში განხილულია ის შემთხვევა, როდესაც აქტივის ღირებულების 

შემცირების შემდგომ კვლავ იზრდება მისი ღირებულება.   შემცირების თანხა 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, თუ იგი არ გამოიყენება ადრინდელი ნამეტის 

საკომპენსაციოდ.   იგივე აქტივის საბალანსო  ღირებულების შემდგომი ზრდა 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში იმ ოდენობით, რა სიდიდეც  საჭიროა ამ აქტივის 

გადაფასების შედეგად მიღებული შემცირების თანხის საკომპენსაციოდ და ნამეტის 

დანარჩენი ოდენობა აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში.  შემდგომი გადაფასების 

ნამეტი, რომელიც აღიარდება მოგებაში ან ზარალში არ აღემატება ამ აქტივის 

გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხის ოდენობას, რომელიც მანამდე იყო 

აღიარებული მოგებაში ან ზარალში.   არ არის აუცილებელი ის  თანხები, რომლებიც 

უნდა აღიარდეს სხვა სრულ შემოსავალში, ზუსტად ისე დაკორექტირდეს, როგორც ეს 

დადგენილია 17.15დ პუნქტით. 

როდესაც ხდება აქტივის ჩამოფასება მის საბალანსო ღირებულებაზე დაბლა, აქტივი 

შეიძლება იყოს ან არ იყოს გაუფასურებული. როდესაც აქტივის გამოყენების 

ღირებულება (იხ. პუნქტი 27.15) მაღალია როგორც აქტივის რეალურ ღირებულებაზე, 
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ისე მის ადრინდელ საბალანსო ღირებულებაზე, იგი  გაუფასურებულად არ ჩაითვლება.   

თუმცა, როდესაც აქტივი გაუფასურებულია, 27-ე განყოფილება ითხოვს, რომ 

გადაფასებულ აქტივთან დაკავშირებული გაუფასურების ზარალი უნდა აისახოს, 

როგორც გადაფასების შემცირება (იხ. პუნქტი 27.6).  ამასთანავე, 27-ე განყოფილების 

მოთხოვნის შესაბამისად, გადაფასებული აქტივის გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირების თანხა უნდა განიხილოს, როგორც გადაფასების ნამეტი (იხ. პუნქტი 

27.30(ბ)).  

როდესაც ხდება ცვეთადი აქტივების გადაფასება, ცვეთის ხარჯი კვლავ ერიცხება, ე.ი. 

გადაფასება არ მოქმედებს ცვეთის დარიცხვის საჭიროებაზე. 

 

აქტივის აღიარების შეწყვეტის დროს გადაფასების ნამეტში დარჩენილი ნაშთი, 

რომელიც უკავშირდება ამ აქტივს, შესაძლოა გადაფასების ნამეტიდან გადატანილ 

იქნეს გაუნაწილებელ მოგებაში.  

 
მაგალითი - თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასება: 
თვითღირებულების მოდელი  

 

მაგ. 20 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმო ფლობს დანადგარს, რომლის თავდაპირველი 

თვითღირებულება შეადგენს 500,000 ფე-ს, ხოლო დაგროვილი ცვეთა - 80,000 ფე-ს.   

საწარმომ დაადგინა, რომ დანადგარის დაზიანების გამო, აუცილებელია მასზე 

გაუფასურების დარიცხვა 120,000 ფე-ის ოდენობით.    

საწარმო მის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებების მიმართ იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს. 

რამდენს შეადგენს დანადგარის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს? 

 

  ფე  

თვითღირებულება  500,000  

დაგროვილი ცვეთა   (80,000)  

გაუფასურებამდე არსებული 

საბალანსო ღირებულება  420,000  

გაუფასურების თანხა  (120,000)  

საბალანსო ღირებულება  300,000  

 
 

მაგალითები - თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასება: გადაფასების 
მოდელი 

 

გადაფასების ნამეტი  

 
მაგ. 21 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი 500,000 ფე-ად.  20X1 წლის 

31 დეკემბერს, მიწა შეფასდა 600,000 ფე-ად. საწარმო იყენებს გადაფასების მოდელს მის 

მფლობელობაში არსებული მიწისა და შენობა-ნაგებობების მიმართ.      

 

როგორ უნდა ასახოს საწარმომ მიწის ღირებულების ზრდა 20X1 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის? 

შენიშვნა: უგულებელვყოთ გადავადებული გადასახადი 
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 დბ მიწა 100,000 ფე (ა)  

 კრ სხვა სრული შემოსავალი - გადაფასების თანხა(ბ)   100,000 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის მიწის რეალური ღირებულების ზრდის ჩანაწერი 

 
(ა) 

გადაფასების ნამეტი 600,000 ფე – 500,000 ფე = 100,000 ფე. 

(ბ) 
სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული თანხის ოდენობა გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

„გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდებით (იხ. პუნქტი 17.15გ)  

 

 

 

 

 

გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხა, რომლითაც კომპენსირდება 

გადაფასების ნამეტი  

 

მაგ. 22 ფაქტები იგივეა, რაც 21-ე მაგალითში.  20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის მიწა შეფასდა 

300,000 ფე-ად. მიწა გაუფასურებული არაა, ვინაიდან მისი გამოყენების ღირებულება მის 

რეალურ ღირებულებაზე მეტია.   
 

როგორ უნდა ასახოს საწარმომ მიწის გადაფასება 20X2 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის? 

შენიშვნა: უგულებელვყოთ გადავადებული გადასახადი 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ სხვა სრული შემოსავალი - გადაფასების თანხა(გ) 100,000 ფე (ა)  

დბ მოგება ან ზარალი - გადაფასებით განპირობებული 

შემცირების თანხა 

200,000 ფე (ბ)  

 კრ მიწა   300,000 ფე 

20X2 წლის 31 დეკემბერს მიწის რეალური ღირებულების შემცირების ჩანაწერი 

 

(ა) 100,000 ფე აკომპენსირებს ადრინდელი გადაფასების ნამეტს, რომელიც აღიარდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   

(ბ) გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხა 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის = 600,000 ფე - 300,000 ფე = 

300,000 ფე. 

დეფიციტის მეტობა ადრე აღიარებული გადაფასების ნამეტზე = 300,000 ფე - 100,000 ფე = 200,000 ფე. 

(გ) სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული შემცირების თანხა ამცირებს იმ თანხის ოდენობას, რომელიც 

დაგროვდა საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში „გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდებით (იხ. პუნქტი 

17.15დ).  
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გადაფასების ნამეტი, რომელიც აკომპენსირებს ადრინდელი გადაფასებით 

განპირობებულ შემცირების თანხას  

 

მაგ. 23 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი 500,000 ფე-ად. 20X1 წლის 31 

დეკემბერს აღნიშნული აქტივი შეფასდა 300,000 ფე-ად.  20X2 წლის 31 დეკემბერს, მიწა 

შეფასდა 600,000 ფე-ად.  

 

როგორ უნდა ასახოს საწარმომ აქტივის გადაფასება  20X1 წლის 31 დეკემბრით და  20X2 
წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლებისათვის? 
 

შენიშვნა: უგულებელვყოთ გადავადებული გადასახადი 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - შეფასებით განპირობებული შემცირების 

თანხა   

200,000 ფე (ა)  

 კრ მიწა   200,000 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მიწის რეალური ღირებულების შემცირების ჩანაწერი. 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მიწა 300,000 ფე (ბ)  

 კრ მოგება ან ზარალი    200,000 ფე(გ) 

 სხვა სრული შემოსავალი - გადაფასების თანხა(ე)   100,000 ფე(დ) 

20X2 წლის 31 დეკემბერს მიწის ღირებულების ზრდის ჩანაწერი. 

 

(ა) გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო 

წლისთვის:  500,000 ფე - 300,000 ფე = 200,000 ფე. 

(ბ) გადაფასების ნამეტი 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის:  600,000 ფე - 

300,000 ფე = 300,000 ფე. 

(გ) ადრე მოგებაში ან ზარალში აღიარებული გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხის 

კომპენსაცია ე.ი. 200,000 ფე (იხ.(ა) ზემოთ) (იხ. პუნქტი 17.15გ)        
(დ) გადაფასების ნამეტის ოდენობას 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის დასრულებული წლისთვის (300,000 ფე) (იხ.(ბ) 

ზემოთ) გამოკლებული ადრინდელი გადაფასების შედეგად მიღებული შემცირების თანხის კომპენსაცია 

(200,000 ფე) (იხ. (ა) ზემოთ) = 100,000 ფე. 
(ე) სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული თანხის ოდენობა გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

„გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდებით (იხ. პუნქტი 17.15გ). 
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გადაფასების ნამეტი: ცვეთის გავლენა  

 

მაგ. 24 საწარმო თავისი შენობა-ნაგებობების მიმართ იყენებს გადაფასების მოდელს.   20X5 

წლის 31 დეკემბრისთვის საწარმოს საოფისე შენობის პირვანდელი ღირებულებაა 500,000 

ფე, მისი საბალანსო ღირებულება - 420,000 ფე, ხოლო რეალური ღირებულება - 600,000 

ფე.     

 

როგორ უნდა ასახოს საწარმომ შენობის გადაფასება 20X5 წლის 31 დეკემბერს 
დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის?   
 

20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ დაგროვილი ცვეთა  80,000 ფე (ა)  

დბ  შენობის თვითღირებულება/ღირებულება 100,000 ფე (ბ)  

 კრ სხვა სრული შემოსავალი - გადაფასების თანხა(გ)   180,000 ფე 

20X5 წლის 31 დეკემბერს საოფისე შენობის რეალური ღირებულების ზრდის ჩანაწერი. 

  
(ა) 

20X5 წლის 31 დეკემბერს შენობის რეალური ღირებულებით გადაფასების ერთ-ერთი მიდგომა იქნებოდა 

დაგროვილი ცვეთის ნულამდე შემცირება.     

(ბ) 
შენობების მთლიანი საბალანსო ღირებულება გაიზრდებოდა (დადებეტდებოდა) 100,000 ფე-ის ოდენობით, 

რათა მიეღწია განახლებული რეალური ღირებულების თანხამდე -  600,000 ფე.   

(გ) 
180,000 ფე ოდენობის გადაფასების ნამეტი აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში.  იგი წარმოადგენს 

სხვაობას რეალურ ღირებულებასა (600,000 ფე) და საბალანსო ღირებულებას (420,000 ფე) შორის.  

სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული თანხის ოდენობა გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

„გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდებით (იხ. პუნქტი 17.15გ). 
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გადაფასების ნამეტი, რომელიც აკომპენსირებს ადრინდელი გადაფასებით 

განპირობებულ შემცირების თანხას: ცვეთის გავლენა  

 

მაგ. 25 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა საოფისე შენობა 500,000 ფე-ად 20 წლიანი 

სასარგებლო მომსახურების ვადითა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით.  20X5 

წლის 31 დეკემბერს შენობის რეალური ღირებულება შეადგენს 300,000 ფე-ს. საწარმო 

იყენებს გადაფასების მოდელს.   20X6 წლის 31 დეკემბრიდან 20X9 წლის 31 დეკემბრამდე, 

აქტივის საბალანსო ღირებულება არსებითად არ განსხვავდებოდა მისი რეალური 

ღირებულებისგან. აქედან გამომდინარე, აქტივის გადაფასების თანხების კორექტირება 

არ მოითხოვებოდა. თუმცა, 20X10 წლის განმავლობაში ბაზარზე მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა უძრავი ქონების ფასები.  20X10 წლის 31 დეკემბერს შენობა შეფასდა 400,000 

ფე-ად. 

 

როგორ უნდა ასახოს საწარმომ აქტივის გადაფასება  20X5 წლის 31 დეკემბრით და  20X10 
წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლებისათვის? 

შენიშვნა: უგულებელვყოთ გადავადებული გადასახადი 
 

20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ  დაგროვილი ცვეთა 125,000 ფე   

დბ მოგება ან ზარალი - გადაფასებით განპირობებული 

შემცირების თანხა 

75,000 ფე (ა)  

 კრ საოფისე შენობა    200,000 ფე 

20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის აქტივის ღირებულების 

შემცირების ჩანაწერი. 

 

20X10 წლის 31 დეკემბერი 

დბ  დაგროვილი ცვეთა 100,000 ფე (ბ)  

დბ საოფისე შენობა 100,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი   75,000 ფე(გ) 

 კრ სხვა სრული შემოსავალი - გადაფასების თანხა(ე)   125,000 ფე(დ) 

20X10 წლის 31 დეკემბერს აქტივის ღირებულების ზრდის ჩანაწერი. 

 

(ა) 
წლიური ცვეთა: 500,000 ფე/20 წელი = 25,000 ფე 

დაგროვილი ცვეთა: 20X1-დან 20X5-მდე = 25,000 ფე x 5 წელი = 125,000 ფე 

20X5  წლის 31 დეკემბრისთვის საბალანსო ღირებულება = 500,000 ფე - 125,000 ფე = 375,000 ფე 

გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხა 20X5  წლის 31 დეკემბრისთვის: 375,000 ფე - 300,000 ფე 

= 75,000 ფე 

(ბ) 
წლიური ცვეთა: 20X6-დან 20X10-მდე = 300,000 ფე/15 წელი = 20,000 ფე 

დაგროვილი ცვეთა: 20X6-დან 20X10-მდე = 20,000ფე x 5 წელი = 100,000 ფე 

(გ) 
17.15გ პუნქტის გამოყენებით, კომპენსირდება 75,000ფე, რომელიც ადრე იქნა აღიარებული მოგებაში ან 

ზარალში. 

(დ) 
საბალანსო ღირებულება 20X10 წლის 31 დეკემბრისთვის = 300,000 ფე - 100,000 ფე = 200,000 ფე 

გადაფასების ნამეტი 20X10 წლის 31 დეკემბრისთვის = 400,000 ფე - 200,000 ფე = 200,000 ფე 
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თანხა, რომელიც აღიარებულია სხვა სრულ შემოსავალში 20X10 წლის 31 დეკემბრისთვის = 200,000 ფე - 

75,000 ფე = 125,000 ფე 

(ე) 
სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული თანხა გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

„გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდებით (იხ. პუნქტი 17.15გ).  
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ცვეთა 
 

17.16 თუ ძირითადი საშუალების მთავარი კომპონენტებისთვის დამახასიათებელია 

ეკონომიკური სარგებლის მოხმარების მნიშვნელოვნად განსხვავებული წესი, საწარმომ 

ასეთ აქტივთან დაკავშირებით თავდაპირველად აღიარებული ღირებულება უნდა 

გაანაწილოს მის მთავარ კომპონენტებზე და თითოეულ ასეთ ნაწილს ცალ-ცალკე 

დაარიცხოს ცვეთა, მათი სასარგებლო მომსახურების ვადების განმავლობაში.  დანარჩენ 

აქტივებს ცვეთა მათი სასარგებლო მომსახურების ვადების მიხედვით ისე უნდა 

დაერიცხოს, როგორც ერთ აქტივს.   მიწას გააჩნია განუსაზღვრელი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა და ამიტომ მას არ დაერიცხება ცვეთა, ზოგიერთი გამონაკლისის 

გარდა, როგორიცაა, მაგალითად კარიერები და ნაგავსაყრელად გამოყენებული 

ადგილები. 

 
 

მაგალითი - ძირითადი საშუალების მთავარი კომპონენტების ცვეთა 
 

მაგ. 26 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მძიმე ტექნიკის ერთეული 600,000 ფე-ად.   

აღნიშნული მანქანა შედგება სამი, თანაბარი ღირებულების მქონე კომპონენტისაგან:  i) 

უძრავი ნაწილები - ხელმძღვანელობის შეფასებით მათ აქვთ 25-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა ნარჩენი ღირებულების გარეშე; ii) მოძრავი ნაწილები - 

ხელძღვანელობის შეფასებით მათი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 5 წელს 

ნარჩენი ღირებულების გარეშე; და (iii) საფუძველი - ხელმძღვანელობის შეფასებით 

მისი სასარგებლო მომსახურების ვადაა 25 წელი ნარჩენი ღირებულების გარეშე.   გარდა 

ამისა, ხელმძღვანელობის აზრით, წრფივი მეთოდი ასახავს საწარმოს მიერ აღნიშნული 

მანქანის ყველა კომპონენტისგან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების 

წესს.    

 

რა ოდენობის ცვეთა უნდა დაარიცხოს საწარმომ აქტივს 20X1 წელს?  

საწარმომ თავდაპირველად აღიარებული ღირებულება (600,000 ფე) უნდა გაანაწილოს 

მანქანის სამივე კომპონენტზე. თუმცა, ცვეთის ხარჯის განსაზღვრისას შესაძლებელია 

უძრავი ნაწილებისა და მანქანის საფუძვლის დაჯგუფება, ვინაიდან ამ კომპონენტების 

სასარგებლო მომსახურების ვადა ერთი და იგივეა და ორივე მათგანზე ცვეთა წრფივი 

მეთოდით ირიცხება.   თვითღირებულების 1/3 (200,000 ფე) განაწილდება მოძრავ 

ნაწილებზე, ხოლო 2/3 (400,000 ფე) საფუძვლისა და უძრავი ნაწილების 

კომპონენტებისგან შემდგარ ჯგუფზე.  

20X1 წელს მანქანის ცვეთის ხარჯი იქნება 56,000ფე ((400,000 ფე ÷ 25) + (200,000 ÷ 5)).  

17.17  ყოველი პერიოდის ცვეთის ხარჯი უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში, თუ 

წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილებით არ მოითხოვება ამ დანახარჯის 

აღიარება რომელიმე აქტივის თვითღირებულებაში.   მაგალითად, საწარმოო 

დანიშნულების ძირითადი საშუალების ცვეთის თანხა ჩაირთვება მარაგის 

თვითღირებულებაში (იხ. მე-13 განყოფილება - „მარაგები“). 

 
შენიშვნები 
 

ყოველი პერიოდის ცვეთის თანხა ჩვეულებრივ აისახება მოგებაში ან ზარალში. 

თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში აქტივში განივთებული ეკონომიკური სარგებელი 

საწარმოს მიერ გამოიყენება სხვა აქტივების საწარმოებლად. ამ შემთხვევაში, ცვეთის 
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თანხა სხვა აქტივის ღირებულების ნაწილს შეადგენს და ჩართულია მის საბალანსო 

ღირებულებაში. მაგალითად, საწარმოო დანიშნულების მანქანა-დანადგარების 

ცვეთის თანხა ჩაირთვება მარაგის გადამუშავების თვითღირებულებაში (იხ. მე-13 

განყოფილების 13.8 პუნქტი). 

 

 
მაგალითები - ცვეთის თანხა, რომელიც ნაწილდება აქტივის 
თვითღირებულებაზე 

 

მაგ. 27 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მანქანა-დანადგარი 1,200,000 ფე-ად. 

ხელმძღვანელობის შეფასებით მანქანა-დანადგარს აქვს 10-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა (შეძენის თარიღიდან) და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება.  

გარდა ამისა, ხელმძღვანელობის აზრით, წრფივი მეთოდი ასახავს საწარმოს მიერ 

აღნიშნული მანქანა-დანადგარისგან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის 

გამოყენების წესს.  

20X1 წელს საწარმო 8 თვის განმავლობაში იყენებდა აღნიშნულ მანქანა-დანადგარს  

მარაგების შესაქმნელად. ამის შემდეგ, იგი გამოიყენებოდა საწარმოს მიერ მშენებარე 

ახალი ქარხნის კომპონენტების დასამზადებლად.   

საწარმო აღნიშნულ მანქანა-დანადგარს აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელის  

გამოყენებით. 

წლის ცვეთის თანხა შეადგენს 120,000 ფე-ს (გამოთვლა:  1,200,000 ფე ÷ 10 წელი).   

20X1 წელს საწარმომ უნდა გაანაწილოს 80,000 ფე (ე.ი. 8/12 თვე x 120,000 ფე) 20X1 

წელს შექმნილი მარაგების თვითღირებულებაზე და 40,000ფე ახალი ქარხნის 

მიმდინარე მშენებლობის თვითღირებულებაზე (ე.ი. 4/12 თვე  x 120,000 ფე). 

მაგ. 28 ფაქტები იგივეა, რაც 27-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ საწარმო მანქანა-დანადგარის 

მიმართ იყენებს გადაფასების მოდელს.  20X1 წელს 120,000 ფე ოდენობის ცვეთის 

დარიცხვის შემდეგ მანქანა-დანადგარი გადაფასდა 1,300,000 ფე-ად. 

20X1 წელს საწარმომ უნდა გაანაწილოს 80,000 ფე (ე.ი. 8/12 თვე x 120,000 ფე) 20X1 

წელს შექმნილი მარაგების თვითღირებულებაზე და 40,000 ფე ახალი ქარხნის 

მიმდინარე მშენებლობის თვითღირებულებაზე (ე.ი. 4/12 თვე  x 120,000 ფე). 

გადაფასების შედეგად მიღებული ზრდის თანხა, რომელიც აღიარდა სხვა სრულ 

შემოსავალში და დაგროვდა საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში „გადაფასების 

ნამეტის“ სახელწოდებით შეადგენს 220,000 ფე-ს (1,300,000 ფე - 1,080,000 ფე).  20X2 

წლის განმავლობაში ცვეთის თანხა იანგარიშება აქტივის გადაფასებული 

ღირებულებიდან (1,300,000 ფე).  20X2 წლის ცვეთა შეადგენს 144,444 ფე-ს (1,300,000 

ფე/9 (დარჩენილი წლების ოდენობა)).   
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ცვეთადი ღირებულება და ცვეთის პერიოდი 
 

17.18 საწარმომ აქტივის ცვეთადი ღირებულება უნდა გაანაწილოს სისტემატურ 

საფუძველზე, მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

 

სასარგებლო მომსახურების ვადა არის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც 

მოსალოდნელია საწარმოს მიერ აქტივის გამოყენება ან მოცემული აქტივისგან 

გარკვეული რაოდენობის პროდუქციის ან მსგავსი ნაწარმის მიღება.  აქედან 

გამომდინარე,  აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეიძლება მისი 

ეკონომიკური მომსახურების ვადაზე ნაკლები აღმოჩნდეს.  აქტივის სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მაგალითები იხილეთ 

ქვემოთ, 17.21 პუნქტში. 
 

17.22 პუნქტში განსაზღვრულია თუ როგორ უნდა შეარჩიოს საწარმომ ცვეთის 

დარიცხვის მეთოდი, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში 

აქტივის ცვეთადი ღირებულების განაწილების მიზნით.   
 

17.19 ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ცვლილება აქტივის გამოყენების წესში, 

მნიშვნელოვანი მოულოდნელი ფიზიკური ცვეთა, ტექნოლოგიური პროგრესი და 

საბაზრო ფასების ცვლილებები, შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ აქტივის ნარჩენი 

ღირებულება ან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეიცვალა უკანასკნელი 

საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ.  თუ არსებობს რაიმე მსგავსი ნიშნები, საწარმომ უნდა 

გადახედოს წინა შეფასებებს, და თუ ახლანდელი შეფასებები მნიშვნელოვნად 

განსხვავებულია, უნდა შეცვალოს აქტივის ნარჩენი ღირებულება, ცვეთის მეთოდი ან 

სასარგებლო მომსახურების ვადა.  საწარმომ, ნარჩენი ღირებულების, ცვეთის მეთოდის 

ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება უნდა ასახოს, როგორც სააღრიცხვო 

შეფასების ცვლილება 10.15 – 10.18 პუნქტების შესაბამისად.  

 
შენიშვნები 

 

ძირითადი საშუალებების ერთეულის ცვეთადი ღირებულება არის მისი 

თვითღირებულება ან თვითღირებულების ჩამნაცვლებელი (ფინანსურ 

ანგარიშგებაში) სხვა თანხა ნარჩენი ღირებულების გამოკლებით. 

ძირითადი საშუალების ერთეულის ნარჩენი ღირებულება არის შეფასებითი თანხა, 

რომელსაც საწარმო ამჟამად მიიღებდა  აღნიშნული ერთეულის გაყიდვიდან, 

გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული დანახარჯების გამოკლებით, თუ აქტივი უკვე 

იქნებოდა იმ ასაკის და ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც სასარგებლო მომსახურების 

ვადის ბოლოსთვის იქნება. ნარჩენი ღირებულება არ წარმოადგენს აქტივის იმ 

ღირებულებას, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის მისი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის ბოლოს. 

10.16 პუნქტის გამოყენებით, საწარმომ სააღრიცხვო შეფასებაში შეტანილი 

ცვლილების შედეგი მოგებაში ან ზარალში პერსპექტიულად უნდა ასახოს: 

(ა)   იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება, თუ ეს 

ცვლილება ზემოქმედებს მხოლოდ მოცემულ პერიოდზე; ან 

(ბ)   იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც ეს ცვლილება განხორციელდა და 

შემდგომ  პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება გავლენას ახდენს აღნიშნულ 

პერიოდებზე.  
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მაგალითი  - ცვეთის გადასინჯული შეფასება  

 
 

მაგ. 29 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მანქანა-დანადგარი 500,000 ფე-ად.   

საწარმო აღნიშნულ მანქანა-დანადგარს აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელის  

გამოყენებით.  ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული შეფასებით დანადგარის 

სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენდა 20 წელს, ხოლო მისი ნარჩენი 

ღირებულება ნულს.   გარდა ამისა, ხელმძღვანელობა მიიჩნევდა, რომ წრფივი 

მეთოდი ასახავს აღნიშნული მანქანა-დანადგარიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური 

სარგებლის გამოყენების ხასიათს.    

20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლის ბოლოს, მანქანა-

დანადგართან დაკავშირებით საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული 

შეფასება შეიცვალა. მათი შეფასებით, ახლა დანადგარის სასარგებლო მომსახურების 

ვადა უტოლდება 25 წელს (შეძენის თარიღიდან), ხოლო მისი ნარჩენი ღირებულება 

100,000 ფე-ს. ხელმძღვანელობა კვლავ მიიჩნევს, რომ წრფივი მეთოდი ასახავს 

აღნიშნული აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების 

ხასიათს.   

როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ მანქანა-დანადგართან დაკავშირებით გაკეთებული 
გადასინჯული შეფასება 20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო 
წლის ბოლოს? 

 
დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი 14,286 ფე (ა)  

 კრ  დაგროვილი ცვეთა      14,286 ფე 

20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლის ბოლოსთვის არსებული ცვეთის 
ხარჯის ჩანაწერი. 

(ა) (400,000(ბ) ფე-ს გამოკლებული 100,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება) ÷ 21 (მიმდინარე საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისში არსებული სასარგებლო მომსახურების ვადა) = 14,286 ფე. 

10.16 პუნქტის შესაბამისად, იმ საანგარიშგებო პერიოდში დარიცხული ცვეთა, როდესაც ცვლილება მოხდა 

(ე.ი. 20X5), ისევე როგორც შემდგომ პერიოდებში (დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა, რომელიც 

შეიცვალა) დარიცხული ცვეთა შესწორდება. 

(ბ) 500,000 ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული [4 წელი × 25,000(გ) ფე (დარიცხული წლიური ცვეთა)] = 400,000 

ფე 20X5 წლის 1-ლი იანვრისთვის  (ე.ი. 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის) არსებული ნარჩენი საბალანსო 

ღირებულება. 

(გ) თავდაპირველად დარიცხული წლიური ცვეთა = 500,000 ფე  ÷ 20 წელი = 25,000 ფე. 

 
17.20 აქტივზე ცვეთის  დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია მისი გამოყენება, ანუ 

როდესაც აქტივი იმყოფება იმ ადგილას და მოყვანილია ისეთ სამუშაო მდგომარეობაში, 

რომ შესაძლებელია აქტივის ექსპლუატაცია ხელმძღვანელობის მიერ დასახული 

მიზნების შესაბამისად. აქტივზე ცვეთის დარიცხვა წყდება მას შემდეგ, როდესაც 

შეწყდება მისი აღიარება.  აქტივზე ცვეთის დარიცხვა არ წყდება იმ შემთხვევაში, 

როდესაც აქტივი მოცდენილია, ან გამოსულია აქტიური მოხმარებიდან, თუ აქტივზე 

სრულად არ არის დარიცხული ცვეთა.   თუმცა პრაქტიკაში გამოყენებული ცვეთის 

მეთოდების შესაბამისად, ცვეთის ხარჯი შეიძლება ნული იყოს, თუ აქტივი არ 

მონაწილეობს წარმოების პროცესში.  
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მაგალითი - ცვეთის დარიცხვის დაწყება და შეწყვეტა 

 

მაგ. 30 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მანქანა-დანადგარი 3 მილიონ ფე-ად.  

ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული შეფასებით დანადგარის სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეადგენდა 20 წელს, ხოლო მისი ნარჩენი ღირებულება ნულს. 

გარდა ამისა, ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ წრფივი მეთოდი ასახავს აღნიშნული 

მანქანა-დანადგარიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების 

ხასიათს.    

მანქანა-დანადგარი დამონტაჟდა და გამოსაყენებლად მომზადდა 20X1 წლის 1-ლი 

თებერვლისთვის, ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად.  თუმცა, 

დანადგარის სამართავად საჭირო თანამშრომლების გადამზადებასთან 

დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი შეფერხების გამო, წარმოება დაიწყო 20X1 წლის 

1-ელ მარტს.   

20X3 წლის 1-ლი ივნისიდან 20X3 წლის 30 ივლისამდე დანადგარი მოცდა, რადგან 

თანამშრომლები, რომლებიც მას ამუშავებდნენ, შეუერთდნენ ინდუსტრიულ 

აქტივობას მუშაობის შეჩერების ფორმით.    

20X5 წლის 30 სექტემბერს საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა მანქანა-

დანადგარის გაყიდვა.  20X5 წლის 15 ოქტომბერს ხელმძღვანელობამ ამ 

გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა მემანქანეებს და დანადგარის გაყიდვის თაობაზე 

განცხადება განათავსა ადგილობრივ და სამრეწველო პრესაში.  20X5 წლის 1-ელ 

ნოემბერს საწარმომ დანადგარის გაყიდვის თაობაზე მოლაპარაკებების წარმოება 

დაიწყო დამოუკიდებელ მესამე მხარესთან.  20X6 წლის 2 თებერვალს გაფორმდა 

მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულება და დანადგარის ფლობასთან დაკავშირებული 

რისკები და სარგებელი იმავე თარიღში გადავიდა გამყიდველიდან მყიდველზე.  

 

როდის იწყებს საწარმო დანადგარზე ცვეთის დარიცხვას?   

საწარმო დანადგარზე ცვეთის დარიცხვას იწყებს იმ თარიღიდან, როდესაც 

შესაძლებელია მისი გამოყენება.  მოცემულ შემთხვევაში ეს თარიღია 20X1 წლის 1-ლი 

თებერვალი, როდესაც დანადგარი დამონტაჟდა საწარმოს ქარხანაში და მოყვანილ 

იქნა ისეთ სამუშაო მდგომარეობაში, როდესაც შესაძლებელი იყო აქტივის 

ექსპლუატაცია საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად.  

როდის წყვეტს საწარმო დანადგარზე ცვეთის დარიცხვას?  
 

საწარმო დანადგარზე ცვეთის დარიცხვას წყვეტს იმ თარიღიდან, როდესაც შეწყდება 

მისი აღიარება (ე.ი. როდესაც დანადგარი გაიყიდა, 20X6 წლის 2  თებერვალს). 

შენიშვნა - დანადგარზე ცვეთის დარიცხვა კვლავ გრძელდება, მას შემდეგ, რაც 
გადაწყდება, რომ  სავაჭრო გარიგების შედეგად მოხდება მისი საბალანსო 
ღირებულების უმეტესწილად ანაზღაურება და მას შემდეგაც, როდესაც მესამე 
მხარესთან დაიწყება მოლაპარაკებები აქტივის გაყიდვის თაობაზე.   თუმცა, 27.9(ვ) 
პუნქტის გამოყენებისას, აქტივის წინასწარ ნავარაუდევ თარიღზე ადრე, 
ექსპლუატაციიდან ამოღების გეგმის არსებობის შემთხვევაში საწარმომ უნდა 
დაადგინოს გაუფასურებულია თუ არა აქტივი. (იხ. პუნქტი 17.26).  

საწარმო დროებით ხომ არ წყვეტს დანადგარზე ცვეთის დარიცხვას 20X3 წლის 1-ლი 
ივნისიდან 30 ივლისამდე? 
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არა, საწარმო დროებით არ წყვეტს ცვეთის დარიცხვას იმ პერიოდში, როდესაც 

დანადგარი მოცდენილია. აქტივზე ცვეთის დარიცხვა წყდება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც შეწყდება მისი აღიარება ან სრულად გაიცვითება.   თუმცა, პრაქტიკაში 

გამოყენებული ცვეთის მეთოდების შესაბამისად (მაგ. წარმოებულ ერთეულთა 

მეთოდი), ცვეთის ხარჯი შეიძლება ნული იყოს, თუ აქტივი არ მონაწილეობს 

წარმოების პროცესში.  

17.21 აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრისას საწარმომ უნდა 

გაითვალისწინოს ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ფაქტორი: 

ა) საწარმოს მიერ აქტივის მოსალოდნელი გამოყენების რეჟიმი (დატვირთვა).  აქტივის 

დატვირთვა შეფასდება აქტივის მოსალოდნელი სიმძლავრის ან ფიზიკური 

მწარმოებლურობის მიხედვით; 

ბ) სავარაუდო ფიზიკური ცვეთა, რაც დამოკიდებულია ისეთ საწარმოო ფაქტორებზე, 

როგორიცაა ცვლების რაოდენობა, რომლის განმავლობაშიც გამოყენებული იქნება 

აქტივი და საწარმოს სარემონტო სამუშაოებისა და მიმდინარე ტექმომსახურების 

გეგმა, ასევე აქტივის შენახვისა და ტექმომსახურების წესი მისი მოცდენის პერიოდში; 

გ) ტექნიკური ან კომერციული მოძველება, რომელიც გამოწვეულია საწარმოო პროცესის 

ცვლილებით ან გაუმჯობესებით, ან მოცემული აქტივის მეშვეობით წარმოებულ 

საქონელზე ან მომსახურებაზე ბაზრის მოთხოვნის ცვლილებით;  

დ)აქტივის გამოყენების საკანონმდებლო ან მსგავსი შეზღუდვები, მაგალითად, 

შესაბამისი იჯარის ვადის გასვლა. 

 
მაგალითი - აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა 

 

მაგ. 31 საწარმო, ანაზღაურების პაკეტის ნაწილის სახით, ყველა უფროს მენეჯერს 

ინდივიდუალური სარგებლობისთვის გადასცემს მათ მიერ შერჩეულ მდიდრულ 

ავტომობილს. ყოველ ორ წელიწადში, საწარმო ახლით ცვლის ძველ ძვირადღირებულ 

ავტომობილებს, მათი გამოყენების წესის მიუხედავად.  

საწარმო ყიდის და ანახლებს თავის ძვირადღირებულ ავტოპარკს ყოველ ორ 

წელიწადში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსალოდნელია აღნიშნული ავტომობილების 

ეკონომიკური მიზნით გამოყენება, ერთი ან მეტი მომხმარებლის მიერ, კიდევ სულ 

მცირე სამი წლის განმავლობაში.  

საწარმოსთვის ავტომობილების სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 2 წელს.  

ის ფაქტი, რომ ავტომობილების გამოყენება შეიძლებოდა ხუთი წლის განმავლობაში, 

გავლენას არ ახდენს საწარმოს მიერ მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განსაზღვრაზე. სასარგებლო მომსახურების ვადა არის პერიოდი, როდესაც 

მოსალოდნელია საწარმოს მიერ ავტომობილების გამოყენება (ე.ი. ორი წელი).  

მაგ. 32 საწარმო არ გეგმავს თავისი საწარმოო მოწყობილობებისთვის რეგულარული 

ტექნიკური მომსახურების ჩატარებას.  რეგულარული ტექმომსახურების ჩატარების 

შემთხვევაში აღნიშნული მოწყობილობების გამოყენება შესაძლებელი იქნებოდა 5 წლის 

განმავლობაში.  თუმცა, მოსალოდნელი ტექნიკური მომსახურების ჩატარების 

სავარაუდო ხასიათიდან გამომდინარე მოწყობილობები გამოუსადეგარი გახდება სამ 

წელიწადში.     

საწარმოსთვის საწარმოო მოწყობილობების სასარგებლო მომსახურების ვადა 

შეადგენს 3 წელს (ე.ი. პერიოდს, როდესაც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ 

მოწყობილობების გამოყენება, ტექნიკური შემოწმების მოსალოდნელი 
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პერიოდულობისა და ხარისხის გათვალისწინებით).   ის ფაქტი, რომ რეგულარული 

ტექნიკური შემოწმება მოწყობილობების სასარგებლო მომსახურების ვადას 5 წლამდე 

გაზრდიდა, აღნიშნული ვადის შეფასებისას არ წარმოადგენს  რელევანტურ ფაქტორს, 

მაშინ როდესაც საწარმო არ აპირებს თავისი აქტივებისათვის რეგულარული 

ტექნიკური მომსახურების ჩატარებას.   

 

მაგ. 33 საწარმოს ის მოწყობილობა, რომელსაც იგი იყენებს დაპატენტებული მედიკამენტის 

საწარმოებლად, შესაძლებელია  ექსპლუატაციაში იყოს 10 წლის განმავლობაში.   

თუმცა, საწარმო აპირებს ამ მედიკამენტის წარმოების შეწყვეტას და შესაბამისად 

მოწყობილობის ექსპლუატაციიდან ამოღებას 5 წლის შემდეგ, როდესაც მედიკამენტის 

პატენტის ვადა ამოიწურება, ხოლო მის ნაცვლად დაბალფასიანი უპატენტო 

მედიკამენტის წარმოება საწარმოსთვის არამომგებიანი გახდება.    

საწარმოსთვის მოწყობილობის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 5 წელს 

(ე.ი. პერიოდს, როდესაც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ მოწყობილობის გამოყენება,  

საწარმოო პროცესის მოსალოდნელი თავისებურებების გათვალისწინებით).   ის 

ფაქტი, რომ მოწყობილობა გამოსაყენებლად გამოსადეგი იქნებოდა 10 წლის 

მანძილზე, საწარმოს მიერ მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებისას არ 

წარმოადგენს  რელევანტურ ფაქტორს, რადგან საწარმო აპირებს ამ მოწყობილობის 

გამოყენების შეწყვეტას 5 წლის შემდეგ.  

  

მაგ. 34 საწარმო ფლობს ძირითადი საშუალების ერთეულის გამოყენების უფლებას ფინანსური 

იჯარის პირობით.   აღნიშნული მოწყობილობის ფუნქციონირება შესაძლებელია 15 

წლის განმავლობაში.   თუმცა, იჯარის ვადა შეადგენს 13 წელს და საწარმო 

ვალდებულია აქტივი დაუბრუნოს მეიჯარეს იჯარის ვადის დასრულებისას.     

საწარმოსთვის ამ აქტივის გამოყენების სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 13 

წელს - პერიოდს, როდესაც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ მოწყობილობის 

გამოყენება, მეიჯარის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით (ე.ი. 

იჯარის ვადის 13 წელი).   ის ფაქტი, რომ აღნიშნული აქტივის ფიზიკური 

მდგომარეობა იძლევა მისი ფუნქციონირების შესაძლებლობას კიდევ 2 წლის 

მანძილზე, საწარმოსთვის არ წარმოადგენს  რელევანტურ ფაქტორს, ვინაიდან 

საწარმო არ აპირებს ამ აქტივის გამოყენებას დამატებითი 2 წლის განმავლობაში.    
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ცვეთის მეთოდი 
 

17.22 საწარმომ უნდა შეარჩიოს ცვეთის გაანგარიშების ისეთი მეთოდი, რომელიც ასახავს 

საწარმოს მიერ ამ აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების 

ხასიათს.  ცვეთის დასაშვები მეთოდებია: წრფივი მეთოდი, კლებადი ნაშთის მეთოდი 

და მეთოდი, რომელიც ეყრდნობა აქტივის მოსალოდნელ გამოყენებას, როგორიცაა 

წარმოებულ ერთეულთა მეთოდი. 

 
შენიშვნები 

 

ცვეთის მეთოდის შერჩევისას საწარმოს არ აქვს არჩევანის თავისუფლება. უნდა 

შეირჩეს ცვეთის ის მეთოდი, რომელიც ყველაზე კარგად შეესაბამება საწარმოს მიერ 

აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების გზებს საწარმოს 

მიერ აქტივის მოხმარების შედეგად.  გარდა ამისა, ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ 

მეთოდისგან, რომელიც მიღებულია საგადასახადო მიზნებისათვის. ცვეთის რომელი 

მეთოდიც არ უნდა შეირჩეს, ცვეთის განაკვეთმა აქტივის საბალანსო ღირებულება მისი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოსთვის უნდა დაიყვანოს აქტივის ნარჩენ 

ღირებულებამდე.  

 
მაგალითები - ცვეთის მეთოდი 

 

მაგ. 35 საწარმო იყენებს მანქანა-დანადგარს სახიფათო ქიმიური პრეპარატების საწარმოებლად.  

სამრეწველო რეგულაციების თანახმად აღნიშნული დანადგარის  წარმოების 

მოცულობის ზღვარია 1 მილიონი ლიტრი, რის შემდეგაც საჭიროა მისი 

ექსპლუატაციის შეწყვეტა, დეზინფიცირება და გადამუშავება.  საწარმო ვარაუდობს, 

რომ დანადგარი მიაღწევს წარმოების მოცულობის ზღვარს (1 მილიონ ლიტრს) მისი 

შეძენიდან 4 წელიწადში.  

წარმოებულ ერთეულთა მეთოდი შესაძლოა წარმოადგენდეს ყველაზე შესაფერის 

ცვეთის მეთოდს, რომელიც საწარმომ შეიძლება გამოიყენოს დანადგარზე ცვეთის 

დარიცხვისთვის.  აღნიშნული მეთოდი ასახავს საწარმოს მიერ ამ აქტივიდან 

მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესს.   ამ მეთოდის 

გამოყენებით, დანადგარის მეშვეობით წარმოებული ქიმიური პრეპარატის 

თითოეული ლიტრის თვითღირებულება იქნებოდა დანადგარის თვითღირებულების 

1/1,000,000 (მივიჩნიოთ, რომ საწარმოს მიერ დანადგარის აღრიცხვა ხდება 

თვითღირებულების მეთოდის გამოყენებით). თუ აქტივის გამოყენების რეჟიმი  

სხვადასხვა საანგარიშგებო პერიოდში განსხვავებული იქნებოდა, ცვეთის წრფივი 

მეთოდი ვერ ასახავდა საწარმოს მიერ ამ აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური 

სარგებლის გამოყენების წესს. 

მაგ. 36 საწარმო, ანაზღაურების პაკეტის ნაწილის სახით,   ყველა უფროს მენეჯერს 

ინდივიდუალური სარგებლობისთვის გადასცემს მათ მიერ შერჩეულ მდიდრულ 

ავტომობილს. ყოველ ორ წელიწადში, საწარმო ახლით ცვლის ძველ ძვირადღირებულ 

ავტომობილებს, მათი გამოყენების წესის მიუხედავად. 

წრფივი მეთოდი შესაძლოა წარმოადგენდეს ყველაზე შესაფერის მეთოდს, რომელიც 

საწარმომ შეიძლება გამოიყენოს ძვირადღირებულ ავტომობილებზე ცვეთის 

დარიცხვისას.   აღნიშნული მეთოდი ასახავს საწარმოს მიერ ამ აქტივიდან 

მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესს.  ამ მეთოდის 

გამოყენებით, აღნიშნული აქტივის ყოველი წლის ცვეთის ხარჯი ავტომობილის 
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ცვეთადი ღირებულების ნახევარს შეადგენს.  თუმცა, საწარმოს შესაძლოა დასჭირდეს 

ავტომობილის ნარჩენი ღირებულების ხელახლა განსაზღვრა, თუ აქტივის 

გამოყენების წესი საწარმოს მოლოდინების შესაბამისი არ არის.   

17.23 თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ბოლო წლიური საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა ამა თუ იმ აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური 

სარგებლის გამოყენების ხასიათი, საწარმომ უნდა გააანალიზოს ცვეთის არსებული 

მეთოდი და იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე პერიოდის მოლოდინები განსხვავებულია, 

საწარმომ უნდა შეცვალოს აქტივის ცვეთის მეთოდი, აქტივის მოხმარების ახალი 

სტრუქტურის ასახვის მიზნით.  აღნიშნული ცვლილება აისახება, როგორც სააღრიცხვო 

შეფასების ცვლილება, 10.15–10.18 პუნქტების შესაბამისად. 

 
მაგალითი - ცვეთის მეთოდის ცვლილება 

 
მაგ. 37 20X1 წლის  1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მანქანა-დანადგარი 500,000 ფე-ად.    

ხელმძღვანელობის შეფასებით მისი ნარჩენი ღირებულება ნულის ტოლია.  20X5 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული ფინანსური წლის ბოლოს საწარმოს შეფასება 

აღნიშნული მანქანა-დანადგარის მიმართ შეიცვალა.  საწარმომ ცვეთის გაანგარიშების 

კლებადი ნაშთის მეთოდი (ცვეთის წლიური ნორმა - 8%) შეცვალა წრფივი მეთოდით 

(ცვეთის წლიური ნორმა - 6%), რადგან ხელმძღვანელობის შეფასებით წრფივი მეთოდი 

უკეთესად ასახავს საწარმოს მიერ ამ აქტივიდან დარჩენილი მოსალოდნელი 

ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესს.      

როგორ უნდა ასახოს საწარმომ მანქანა-დანადგარის მიმართ შეცვლილი შეფასება 20X5 
წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის? 

 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი 21,492 ფე(ა)  

 კრ დაგროვილი ცვეთა  21,492 ფე 

(ა) 

358,196 ფე(ბ) x 6% = 21,492 ფე 

(ბ) წლის 

დასასრული  
წლიური ცვეთა საბალანსო ღირებულება წლის ბოლოს  

20X1 (500,000) x 8% = 40,000  460,000 (500,000 - 40,000)  

20X2  460,000 x 8% = 36,800 423,200 (460,000 – 36,800)  

20X3 423,200 x 8% = 33,856 389,344 (423,200 – 33,856)  

20X4 389,344 x 8% = 31,148 358,196 (389,344 – 31,148) 
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გაუფასურება 
 

გაუფასურების აღიარება და შეფასება 

17.24 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უნდა გამოიყენოს 27-ე 

განყოფილების – „აქტივების გაუფასურება“ - მოთხოვნები, რათა განსაზღვროს, 

გაუფასურდა თუ არა ესა თუ ის ძირითადი საშუალება, ან ძირითადი საშუალებების 

ჯგუფი, ხოლო თუ გაუფასურებულია, როგორ უნდა აღიაროს და შეაფასოს 

გაუფასურების ზარალი.  ამ განყოფილებაში განმარტებულია, როდის და როგორ უნდა 

გადასინჯოს საწარმომ თავისი აქტივების საბალანსო ღირებულება, როგორ უნდა 

განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება და როდის უნდა აღიაროს ან 

აღადგინოს (უკუგატარებით) გაუფასურების ზარალი. 
 

გაუფასურების კომპენსაცია 

17.25 კომპენსაცია, რომელიც საწარმოს მისაღები აქვს მესამე მხარეებისაგან ძირითადი 

საშუალების დაზიანების, დაკარგვის ან გაცემის შემთხვევაში, უნდა აისახოს იმ 

პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც წარმოიშვა კომპენსაციის მიღების 

მოთხოვნა. 

 

 

მაგალითი - გაუფასურება 

 

მაგ. 38 20X6 წლის 30 სექტემბერს ხანძრის შედეგად განადგურდა მანქანა-დანადგარი, რომლის 

საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 500,000 ფე-ს [თვითღირებულებას (600,000 ფე) 

გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა (100,000 ფე)].   საწარმომ მაშინვე შეიტანა მოთხოვნა 

სადაზღვევო კომპანიაში მანქანა-დანადგარის შეცვლის ხარჯის (700,000 ფე) 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. თუმცა, სადაზღვევო კომპანიამ საკითხის განხილვის 

შემდეგ მიიჩნია, რომ ზარალი საწარმოს დაუდევრობის შედეგი იყო.  

20X6 წლის 15 ნოემბერს სახანძრო სამსახურმა დაასრულა გამოძიება და სადაზღვევო 

კომპანიასა და საწარმოს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხანძარი 

ელექტროსადენების დაზიანებამ გამოიწვია.  ამ დასკვნის შემდეგ, სადაზღვევო 

კომპანიამ აცნობა საწარმოს, რომ მის მიერ მოთხოვნილი 700,000 ფე სრულად 

ანაზღაურდებოდა.   20X6 წლის 30 ნოემბერს სადაზღვევო კომპანიამ საწარმოს 700,000 

ფე გადაუხადა. 

15 დეკემბერს საწარმომ აღნიშნული თანხით (700,000 ფე) შეიძინა ჩამნაცვლებელი 

მანქანა-დანადგარი, რომელიც მაშინვე დამონტაჟდა და მომზადდა გამოსაყენებლად.      
 

როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ მანქანა-დანადგარი  20X6 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის? 

 
 

20X6 წლის 30 სექტემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - მანქანა-დანადგარის გაუფასურება 500,000 ფე   

 კრ დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურება 

(მანქანა-დანადგარის) 
  500,000 ფე 

ხანძრის შედეგად განადგურებული მანქანა-დანადგარის გაუფასურების ჩანაწერი. 
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დბ დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურება 

(მანქანა-დანადგარის) 
600,000 ფე   

 კრ ქარხანა (პირვანდელი ღირებულება)   600,000 ფე 

ხანძრის შედეგად განადგურებული მანქანა-დანადგარის აღიარების შეწყვეტის ჩანაწერი. 

20X6 წლის 15 ნოემბერი 

დბ მოთხოვნა 700,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი - სადაზღვევო კომპენსაცია   700,000 ფე 

ხანძრის შედეგად განადგურებულ მანქანა-დანადგართან დაკავშირებით სადაზღვევო კომპანიისგან 
მისაღები კომპენსაციის ჩანაწერი. 

20X6 წლის 30 ნოემბერი 

დბ ფულადი სახსრები  700,000 ფე   

 კრ მოთხოვნა   700,000 ფე 

ხანძრის შედეგად განადგურებულ მანქანა-დანადგართან დაკავშირებით სადაზღვევო კომპანიისგან 
მიღებული კომპენსაციის ჩანაწერი. 

20X6 წლის 15 დეკემბერი 

დბ ძირითადი საშუალება (მანქანა-დანადგარი, 

თვითღირებულება) 
700,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   700,000 ფე 

ახალი მანქანა-დანადგარის შეძენის ჩანაწერი. 

 

გასაყიდად გამიზნული ძირითადი საშუალებები 

17.26 27.9(ვ) პუნქტში აღნიშნულია, რომ აქტივის საწარმოდან გასვლა იმაზე უფრო ადრე, 

ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, მიანიშნებს ამ აქტივის გაუფასურებაზე. 

ამიტომ საწარმომ უნდა შეაფასოს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება, რათა 

დაადგინოს, გაუფასურებულია თუ არა ეს აქტივი. 

აღიარების შეწყვეტა 
 

17.27 საწარმომ ძირითადი საშუალების აღიარება უნდა შეწყვიტოს:  

(ა) გაყიდვის/გასვლის შემთხვევაში; ან   

(ბ) როდესაც მისი გამოყენებიდან ან გაყიდვიდან არანაირი ეკონომიკური სარგებლის 

მიღება აღარ არის მოსალოდნელი. 

 
მაგალითები - აღიარების შეწყვეტა 

 

მაგ. 39 20X5 წლის 14 დეკემბერს საწარმომ გაყიდა მანქანა-დანადგარი.  აღნიშნული მანქანა-

დანადგარი მაშინვე გადაეცა მყიდველს.  

საწარმომ მანქანა-დანადგარის აღიარება უნდა შეწყვიტოს 20X5 წლის 14 დეკემბერს, 

მაშინ, როდესაც დანადგარის ფლობასთან დაკავშირებული რისკები და სარგებელი 
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გადაეცა მყიდველს, ჩავთვალოთ, რომ 23.10 პუნქტში ყველა სხვა პირობა 

დაკმაყოფილებულია (იხ. 17.29 პუნქტი ქვემოთ).  

მაგ. 40 20X4 წლის 31 დეკემბერს, ნელი ტემპით მიმდინარე გაყიდვების გამო, საწარმომ მუყაოს 

ყუთების დამამზადებელი დანადგარი წარმოებიდან დროებით ამოიღო.  უახლოეს 

მომავალში მუყაოს ყუთებზე მოთხოვნის გაზრდის მოლოდინის საფუძველზე, 

საწარმომ აღნიშნული დანადგარი არ გაყიდა.      

20X6 წლის 30 ივნისს ხელმძღვანელობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ არ არის 

მოსალოდნელი საბაზრო პირობების ისე გაუმჯობესება, რომ საწარმო კვლავ 

მოახერხებს მუყაოს ყუთების წარმოებას.   მაშასადამე, საწარმომ გადაწყვიტა 

აღნიშნული დანადგარის ნარჩენის სახით გაცემა.  20X6 წლის 15 ივლისს საწარმომ იგი 

სამრეწველო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე მოათავსა. 

მიუხედავად იმისა, რომ 20X4 წლის 31 დეკემბრისა და 20X5 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით დანადგარი არ გამოიყენებოდა, საწარმომ ამ თარიღებისათვის მისი 

აღიარება არ შეწყვიტა, რადგან მისი გამოყენებით ან საწარმოდან გასვლით კვლავ იყო 

მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება. 20X4 წლის 31 

დეკემბრისთვის საწარმომ უნდა გადასინჯოს აქტივის გაუფასურების საკითხი, ხოლო  

20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის საწარმო კვლავ განიხილავს თუ რამდენად  არის 

საჭირო კიდევ ერთი გაუფასურების ტესტის ჩატარება.   

20X6 წლის 30 ივნისს საწარმომ უნდა შეწყვიტოს დანადგარის აღიარება. ამ თარიღის 

შემდეგ, მისი გამოყენებით ან საწარმოდან გასვლით მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის მიღება უკვე აღარ არის მოსალოდნელი. 

17.28 საწარმომ ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი 

შემოსულობა ან ზარალი უნდა ასახოს იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც 

მისი აღიარება შეწყდა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წინამდებარე სტანდარტის მე-

20 განყოფილება – „იჯარა“ - მოითხოვს განსხვავებული მიდგომის გამოყენებას, აქტივის 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის შემთხვევაში).  საწარმომ ასეთი სახის შემოსულობას არ 

უნდა მიანიჭოს ამონაგების კლასიფიკაცია. 

 

მაგალითები - როდის უნდა აღიაროს საწარმომ აღიარების შეწყვეტის შედეგად 
წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი  

 
მაგ. 41 20X5 წლის 14 დეკემბერს საწარმომ 20,000 ფე საბალანსო ღირებულების მქონე მანქანა-

დანადგარი გაყიდა 35,000 ფე-ად.  აღნიშნული მანქანა-დანადგარი მაშინვე გადაეცა 

მყიდველს.  

საწარმომ მანქანა-დანადგარის აღიარება უნდა შეწყვიტოს 20X5 წლის 14 დეკემბერს, 

მაშინ, როდესაც დანადგარის ფლობასთან დაკავშირებული რისკები და სარგებელი 

გადაეცა მყიდველს, ჩავთვალოთ, რომ 23.10 პუნქტში ყველა სხვა პირობა 

დაკმაყოფილებულია (იხ. 17.29 პუნქტი ქვემოთ). საწარმომ 20X5 წლის 14 დეკემბერს 

15,000 ფე ოდენობის შემოსავალი (დანადგარის გასვლასთან დაკავშირებული 

შემოსულობა) უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში. 

მაგ. 42 20X4 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ მუყაოს ყუთების დამამზადებელი დანადგარი 

წარმოებიდან ამოიღო, მაშინ, როდესაც დანადგარის საბალანსო ღირებულება 

შეადგენდა 12,000 ფე-ს.   თუმცა, ვინაიდან საწარმო ელოდა მუყაოს ყუთებზე 

მოთხოვნის ზრდას უახლოეს მომავალში, საწარმომ აღნიშნული დანადგარი დაიტოვა.       
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საწარმოს შეფასებით დანადგარს აქვს 8,000 ფე-ის ოდენობის ანაზღაურებადი 

ღირებულება, ხოლო მისი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 10 

წელს 5,000 ფე ნარჩენი ღირებულებით. 

20X6 წლის ივნისში სახელმწიფომ იმ იურისდიქციაში, სადაც მთავარი მუყაოს 

მწარმოებელი საწარმოები საქმიანობდნენ, გამოაცხადა მნიშვნელოვანი სუბსიდიების 

გაცემის პროგრამა, თავიანთ იურისდიქციაში აღნიშნული საწარმოების მომგებიანობის 

დაცვის მიზნით.    შედეგად, 20X6 წლის 30 ივნისს საწარმოს ხელმძღვანელობა მივიდა 

იმ დასკვნამდე, რომ არ არის მოსალოდნელი საბაზრო პირობების ისე გაუმჯობესება, 

რომ საწარმო კვლავ მოახერხებს მუყაოს ყუთების წარმოებას.     ამიტომ, საწარმომ, 20X6 

წლის 1-ელ ივლისს, მუყაოს ყუთების დამამზადებელი დანადგარი ნარჩენის სახით 

გაყიდა 5,000 ფე-ად, მაშინ როცა მისი ნარჩენი ღირებულება შეადგენდა 7,550 ფე-ს. 

20X6 წლის 1-ელ ივლისს (გაყიდვის თარიღი) საწარმომ დანადგარის გაყიდვით 

მიღებული ზარალი (2,550 ფე) უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში.     ზარალი (2,550 

ფე) არის ის ოდენობა, რომლითაც დანადგარის ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 

(7,550 ფე) აღემატება მისი გაყიდვიდან მიღებულ ამონაგებს (5,000 ფე).        

 

შენიშვნები:  

 20X4 წლის 31 დეკემბერს დანადგარი გაუფასურდა, მისი საბალანსო ღირებულება 

შემცირდა 4,000 ფე-ით, 8,000 ფე-მდე.   4,000 ფე ოდენობის გაუფასურების 

ზარალი აღიარებულ იქნა მოგებაში ან ზარალში 20X4 წლის 31 დეკემბერს.   

 ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის (ე.ი. 20X5 წლის 31 დეკემბერს, 

იმ დაშვებით, რომ საწარმო არ ამზადებს შუალედურ ფინანსურ ანგარიშგებას), 

საწარმომ უნდა განიხილოს საჭიროა თუ არა კიდევ გაუფასურების ტესტის 

ჩატარება (იხ. განყოფილება 27 - „აქტივების გაუფასურება“). 

 იმ დაშვებით, რომ 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის ადგილი აღარ ექნება აქტივის 

გაუფასურებას ან გაუფასურების კომპენსირებას, 20X5 წლის 1-ლი იანვრიდან 

20X6 წლის 31 ივნისამდე 450 ფე ოდენობის ცვეთის ხარჯი აისახებოდა მოგებაში 

ან ზარალში (ე.ი. 8,000 ფე (საბალანსო ღირებულება 20X5 წლის 1-ელ იანვარს) 

გამოკლებული 5,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება) = 3,000 ფე (ცვეთადი 

ღირებულება).   3,000 ÷ 10 (დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა) = 300 ფე 

(წლიური ცვეთა).  300 ფე × 18/12 თვე = 450 ფე (ცვეთა 18 თვის განმავლობაში). 

 

 

17.29 აქტივის გასვლის თარიღის დასადგენად საწარმომ უნდა გამოიყენოს საქონლის 

გაყიდვიდან მიღებული ამონაგების აღიარებისთვის დადგენილი კრიტერიუმები, 

რომლებიც ჩამოყალიბებულია 23-ე განყოფილებაში - „ამონაგები“. მე-20 განყოფილება 

ეხება აქტივის გასვლას უკუიჯარის პირობით გაყიდვის გზით. 

 

მაგალითი - გასვლის თარიღი 
 
მაგ. 43 20X5 წლის 8 აგვისტოს საწარმომ 40,000 ფე-ად კრედიტით გაყიდა დანადგარი.   

აღნიშნული დანადგარი მაშინვე გადაეცა მყიდველს. თუმცა, საწარმომ, გადახდის 

უზრუნველსაყოფად, დაიტოვა დანადგარზე საკუთრების იურიდიული უფლება მანამ, 

სანამ მყიდველი სრულად არ დაფარავს მისი შესყიდვის ფასს.   საკუთრების 

იურიდიულ უფლებაზე უარის თქმა მყიდველს დანადგარის გამოყენების უფლებას არ 

უზღუდავს.  მყიდველმა 8 სექტემბერს სრულად დაფარა საწარმოს წინაშე არსებული 
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ვალდებულება და მას მაშინვე გადაეცა დანადგარზე საკუთრების იურიდიული 

უფლება.    

საწარმომ დანადგარის აღიარება უნდა შეწყვიტოს 20X5 წლის 8 აგვისტოს.   ამ 

თარიღისთვის მყიდველს გადაეცა დანადგარის ფლობასთან დაკავშრებული 

მნიშვნელოვანი რისკები და სარგებელი (იხ. პუნქტი 23.10(ა)).  გარდა ამისა, 

გაყიდვიდან მიღებული თანხა ფიქსირებულია (40,000 ფე) და მოსალოდნელია მისი 

საწარმოში შემოდინება (იხ. პუნქტი 23.10(გ) და (დ)). გადახდის უზრუნველსაყოფად 

საკუთრების იურიდიული უფლების პასიურად შენარჩუნება თავის თავში არ 

გულისხმობს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას ან კონტროლს გაყიდულ 

საქონელზე (იხ. პუნქტი 23.10(ბ)).   გამყიდველი აღარ მოელის გაყიდვის 

ოპერაციასთან დაკავშირებით დამატებითი ხარჯების გაწევას (იხ. პუნქტი 23.10(ე)).   

17.30 საწარმომ ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი 

შემოსულობა ან ზარალი უნდა განსაზღვროს, როგორც სხვაობა ძირითადი საშუალების 

გასვლის შედეგად წარმოქმნილ წმინდა შემოსულობასა (თუ ასეთი არსებობს) და მის 

საბალანსო ღირებულებას შორის. 

 
 

შენიშვნები 
 

ეს მოთხოვნა გამოიყენება იმის მიუხედავად, თუ რომელ მოდელს იყენებს საწარმო 

ძირითადი საშუალებების მიმართ - გადაფასების მოდელს თუ თვითღირებულების 

მოდელს.   

 

როდესაც საწარმო ყიდის ძირითად საშუალებას, რომლის მიმართაც იყენებდა 

გადაფასების მოდელს, მაშინ შესაძლებელია ამ აქტივთან დაკავშირებული ნაშთი 

კვლავ ასახული იყოს გადაფასების ნამეტში გაყიდვის თარიღისთვის.  

 

მსს ფასს სტანდარტი არ ადგენს, როგორ, როდის და რა ოდენობით არის 

შესაძლებელი თანხების გადატანა საკუთარი კაპიტალის ერთი კომპონენტიდან 

სხვაში (იხ. მსს ფასს სტანდარტის პუნქტი 2.22).  აღნიშნულთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ ანგარიშგების მომმზადებლებმა, მე-2 

განყოფილებაში წარმოდგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით. მე-2 

განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად, ფინანსურ ანგარიშგებაში  წარმოდგენილი 

ინფორმაცია უნდა იყოს აღქმადი, შესაბამისი და საიმედო.  ზოგიერთმა საწარმომ 

შესაძლოა ამჯობინოს, რომ ამ აქტივთან დაკავშირებით დაგროვილი ნაშთი 

მთლიანად ან ნაწილობრივ გადაიტანოს გადაფასების ნამეტიდან გაუნაწილებელ 

მოგებაში (შემოსავალში) ან საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტში. ზოგიერთი 

საწარმოსთვის კი შესაძლოა ასეთი გადატანა დადგენილი ან აკრძალული იყოს 

ადგილობრივი კანონმდებლობით. 

 
 
 
 
 
 
 
მაგალითები - აღიარების შეწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი შემოსულობა ან 
ზარალი  
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მაგ. 44 20X5 წლის 1-ელ ნოემბერს საწარმომ გაყიდა მესაკუთრის მიერ დაკავებული შენობა 3.5 

მილიონ ფე-ად. გაყიდვის თარიღისთვის შენობის საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 

2 მილიონ ფე-ს. უძრავი ქონების აგენტმა საკომისიოდ მიიღო აქტივის გაყიდვიდან 

მიღებული შემოსავლის 10%. გაყიდვასთან დაკავშირებული იურიდიული 

მომსახურების გადასახადის ოდენობა შეადგენდა 10,000 ფე-ს.  საწარმო აღნიშნულ 

შენობას აღრიცხავდა თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.   

20X5 წლის 1-ელ ნოემბერს საწარმო  შენობის გაყიდვის შედეგად მიღებულ  

შემოსულობას (1,140,000 ფე) აღიარებს მოგებაში ან ზარალში. 

გამოთვლა: გასაყიდ ფასს (3,500,000 ფე) გამოკლებული უძრავი ქონების აგენტის 

საკომისიო გადასახადი (350,000 ფე) გამოკლებული იურიდიული მომსახურების 

გადასახადი (10,000 ფე) = წმინდა გასვლის ამონაგები (3,140,000 ფე). 

წმინდა გასვლის ამონაგებს (3,140,000 ფე) გამოკლებული საბალანსო ღირებულება 

(2,000,000 ფე) = შენობის საწარმოდან გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა 

(1,140,000 ფე).  

მაგ. 45 ფაქტები იგივეა, რაც 44-ე მაგალითში, გარდა შემდეგისა: საწარმო შენობას აღრიცხავდა 

გადაფასების მოდელის გამოყენებით. შენობის გასვლის თარიღისთვის მისი საბალანსო 

ღირებულება შეადგენდა 3 მილიონ ფე-ს.  

20X5 წლის 1-ელ ნოემბერს საწარმომ შენობის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა 

(140,000 ფე) უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში.   

 

წმინდა გასვლის ამონაგებს (3,140,000 ფე) (ისევე, როგორც 44-ე მაგალითში) 

გამოკლებული საბალანსო ღირებულება (3,000,000 ფე) = შენობის გაყიდვიდან 

მიღებული შემოსულობა (140,000 ფე).  

 

საწარმომ შესაძლოა ამჯობინოს ამ ქონების გადაფასების ნამეტის მუხლში არსებული 

ნაშთი გადაიტანოს გაუნაწილებელი მოგების რეზერვში ან სხვა რეზერვში. თუ 

საწარმო აღნიშნულ ნაშთს გადაიტანდა გაუნაწილებელი მოგების მუხლში, 

გაუნაწილებელ მოგებაში არსებული ნაშთი იგივე იქნება, რაც იქნებოდა იმ 

შემთხვევაში, თუ საწარმო შენობის აღრიცხვისთვის თვითღირებულების მოდელს 

გამოიყენებდა.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 
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17.31 საწარმომ ძირითადი საშუალებების თითოეული კლასისთვის, რომელიც განსაზღვრა 

4.11(ა) ქვეპუნქტის შესაბამისად და ასევე ცალკე საინვესტიციო ქონებისთვის, რომელიც 

ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით, უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) პირვანდელი ღირებულების განსაზღვრისთვის გამოყენებული შეფასების 

საფუძველი;  

(ბ)    გამოყენებული ცვეთის მეთოდები;  

(გ)    სასარგებლო მომსახურების ვადები ან გამოყენებული ცვეთის ნორმები;  

(დ) პირვანდელი ღირებულება და დაგროვილი ცვეთა (დაგროვილ გაუფასურების 

ზარალთან ერთად) საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის; და  

(ე) საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი და საბოლოო საბალანსო ღირებულებების 

შეჯერება, სადაც ცალ-ცალკე იქნება ნაჩვენები: 

(i) შემოსვლა;  

(ii) გასვლა; 

(iii) შეძენა საწარმოთა გაერთიანების გზით; 

   (iv)  გადაფასებით გამოწვეული ღირებულების მატება ან კლება, 17.15(ბ) - 17.15(დ) 

პუნქტების შესაბამისად, ასევე გაუფასურებით განპირობებული 

ღირებულების მატება ან კლება, რომელიც აღიარებული ან აღდგენილია სხვა 

სრულ შემოსავალში, 27-ე განყოფილების შესაბამისად;     

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

რომელიც აღიარებულია რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით (იხ. პუნქტი 16.8);  

(vi) გაუფასურების ზარალი, რომელიც აღიარებული ან აღდგენილია მოგებაში ან 

ზარალში, 27-ე განყოფილების შესაბამისად;  

(vii) ცვეთა; და  

(viii) სხვა ცვლილებები. 

ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა საწარმოს არ ევალება წინა პერიოდებისთვის. 

 
შენიშვნები 
 

4.11(ა) პუნქტის თანახმად, საწარმოს ევალება ძირითადი საშუალებების შესახებ 

ინფორმაცია გაამჟღავნოს საწარმოსთვის შესაბამისი კლასიფიკაციის მიხედვით. 

აქტივების თითოეულ კლასში გაერთიანებულია მსგავსი ეკონომიკური შინაარსისა და 

დანიშნულების აქტივები (იხ. ტერმინების ლექსიკონი).  ძირითადი საშუალებების 

ცალკეული კლასის მაგალითებია:  

(ა) მიწა;  

(ბ) მიწა და შენობა-ნაგებობები;  

(გ) მანქანა-დანადგარები;  

(დ) ნავები;  

(ე) თვითმფრინავი;  

(ვ) სატრანსპორტო საშუალებები;  

(ზ) ავეჯი და მოწყობილობები; 

(თ) საოფისე აღჭურვილობა.  

 

მაგალითი - კლასები  
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მაგ. 46 საწარმო ფლობს ქვემოთ ჩამოთვლილ ძირითად საშუალებებს:  

 ქონება A - თავისუფალი მიწის ნაკვეთი, სადაც იგეგმება ახალი სათაო 

ადმინისტრაციული ოფისების აშენება; 

 ქონება B - მიწის ნაკვეთი, რომელსაც საწარმო იყენებს ნაგავსაყრელად; 

 ქონება C - მიწის ნაკვეთი, სადაც მდებარეობს ამჟამინდელი სათაო 

ადმინისტრაციული ოფისი; 

 ქონება D - მიწის ნაკვეთი, სადაც მდებარეობს გაყიდვების ოფისი;  

 ქონებები E1-E10 - 10 ცალკეული საცალო სავაჭრო მაღაზია და მიწა, რომელზეც 

ისინია განთავსებული. 

 მოწყობილობა A - სათაო და გაყიდვების ოფისებში დამონტაჟებული 

კომპიუტერული სისტემა, რომელიც გაერთიანებულია საცალო ვაჭრობის 

მაღაზიებში არსებულ სავაჭრო ტერმინალების კომპიუტერულ სისტემასთან; 

 მოწყობილობა B - თითოეული საცალო სავაჭრო მაღაზიის სავაჭრო ტერმინალის 

კომპიუტერული სისტემა; 

 სათაო და გაყიდვების ოფისის ავეჯი და მოწყობილობები; 

 საცალო სავაჭრო მაღაზიის მოწყობილობები და აპარატურა. 

 

საწარმო ფლობს მხოლოდ ერთ საინვესტიციო ქონებას - უძრავი ქონება F - 

თავისუფალი მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ფლობს კაპიტალის ზრდის მიზნით.  

შეუძლებელია მიწის ნაკვეთის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მუდმივად, მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე.  
 

ძირითადი საშუალებების რამდენი კლასი უნდა გაამჟღავნოს საწარმომ განმარტებით 
შენიშვნებში?  
 

ამ კითხვაზე სათანადო პასუხის გასაცემად საჭიროა არსებითობის შეფასება. 

აქტივების კლასში ერთიანდება მსგავსი ეკონომიკური შინაარსისა და დანიშნულების 

აქტივთა ჯგუფები.   

მიწა შენობის გარეშე თავისი ეკონომიკური შინაარსით განსხვავდება იმ აქტივისგან, 

რომელშიც გაერთიანებულია მიწა და შენობა.   

შედეგად, მიწა შენობის გარეშე და მიწა შენობასთან ერთად განეკუთვნება აქტივების 

ცალკე კლასს. ამასთან, ნაგავსაყრელად გამოყენებული მიწა განსხვავდება 

თავისუფალი მიწის ნაკვეთისგან ეკონომიკური შინაარსისა და დანიშნულების 

მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ უძრავი ქონების აქტივები - A და F თავისი 

ეკონომიკური შინაარსით სავარაუდოდ მსგავსია, რადგან საწარმო უძრავ ქონება F-ს 

საინვესტიციო ქონების სახით ფლობს, საწარმომ იგი ძირითადი საშუალებებისგან 

განცალკევებით უნდა ასახოს, როგორც ეს მოთხოვნილია 4.2 პუნქტში.  საწარმომ 

უნდა განსაჯოს საცალო ვაჭრობის მაღაზიები თავისი ეკონომიკური შინაარსითა და 

დანიშნულებით საკმარისად განსხვავდება თუ არა სხვა საოფისე შენობებისაგან, და 

შესაბამისად შეადგენს თუ არა მიწისა და შენობების ცალკე კლასს.    

კომპიუტერული აპარატურა ორგანიზაციის ერთ სისტემაშია გაერთიანებული და 

სავარაუდოდ დაკლასიფიცირდება აქტივების განცალკევებული კლასის სახით.    

ავეჯი და აპარატურა, რომელიც ადმინისტრაციული მიზნებისთვის გამოიყენება, 

შეიძლება ჩაითვალოს მაღაზიის ავეჯისგან საკმარისად განსხვავებულ აქტივებად და 

შესაბამისად, დაკლასიფიცირდნენ აქტივების ორ განცალკევებულ კლასად. 
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მაგალითი - განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 47   საწარმოს, რომელიც იყენებს თვითღირებულების მოდელს, შეუძლია ძირითადი 

საშუალებების თითოეული კლასისათვის 17.31 პუნქტში მოცემული განმარტებითი 

შენიშვნები წარმოადგინოს შემდეგი სახით:    

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონარიდი) 

ძირითადი საშუალებები 
 

ძირითადი საშუალების ერთეულების შეფასება ხდება შემდეგნაირად: 

თვითღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი.  აქტივებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება აქტივების ნარჩენი 

ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულების განაწილებით მათი წინასწარ 

შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით.   

მიწას აქვს სასარგებლო მომსახურების განუსაზღვრელი ვადა და შესაბამისად, მას 

ცვეთა არ ერიცხება.  ძირითადი საშუალების სხვა ერთეულების წინასწარ შეფასებული 

სასარგებლო მომსახურების ვადებია: 

 
 შენობები                                              60 წელი         

 მანქანა-დანადგარები                       10 წელი 

 საოფისე აღჭურვილობა                   3 წელი    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა 4 ძირითადი საშუალებები 
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თავისუფ
ალი მიწა 

მიწა და 
შენობა-

ნაგებობები 

მანქანა-
დანადგარები 

საოფისე 
აღჭურვილობა 

მთლიანი 
თანხა 

 ‘000 ფე ‘000 ფე ‘000 ფე ‘000 ფე ‘000 ფე 

თვითღირებულება 1,100 10,000 13,000 4,400 28,500 

დაგროვილი ცვეთა  (4,133) (3,200) (2,300) (9,633) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 1-ელ იანვარს 1,100 5,867 9,800 2,100 18,867 

შემოსვლა   2,000 1,000 3,000 

საწარმოთა გაერთიანებისას 

შეძენილი 

 

5,000 4,000 2,000 11,000 

 

გასვლა 

  

(1,400)(ა) 

 

(1,200 )(გ) 

 

(300 )(ე) 

 

(2,900) 

ცვეთა  (243) (1,700) (2,250) (4,193) 

გაუფასურების თანხა   (600)  (600) 

უცხოური ქვედანაყოფის 

გადაყვანის შედეგად 

მიღებული საკურსო სხვაობა (200)    (200) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს 900 9,224 12,300 2,550 24,974 

      

      

თვითღირებულება 900 13,000(ბ) 16,000(დ) 6,400(ვ) 36,300 

დაგროვილი ცვეთა  (3,776 )(ბ) (3,700 )(დ) (3,850 )(ვ) (11,326) 

შენიშვნა: ეს გამოთვლები წარმოადგენს სამუშაო ვერსიას და არ არის რეალური ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების ნაწილი.    

გამოთვლები (‘000ფე) 

(ა) 2,000 ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული 600 ფე (დაგროვილი ცვეთა). 

(ბ) 10,000 ფე + 5,000 ფე გამოკლებული 2,000 ფე(ა) და 4,133 ფე + 243 ფე გამოკლებული 600 ფე(ა) 

(გ) 3,000 ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული 1,800 ფე (დაგროვილი ცვეთა) 

(დ) 13,000 ფე + 2,000 ფე + 4,000 ფე გამოკლებული 3,000 ფე(გ) და 3,200 ფე + 1,700 ფე + 600 ფე 

გამოკლებული 1,800 ფე(გ) 

(ე) 1,000 ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული 700 ფე (დაგროვილი ცვეთა) 

(ვ) 4,400 ფე + 1,000 ფე + 2,000 ფე გამოკლებული 1,000 ფე(ვ) და 2,300 ფე + 2,250 ფე - 700 ფე(ე)  

 

 

 

 
 

17.32 გარდა ზემოაღნიშნულისა, ასევე უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  
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(ა) ძირითადი საშუალებების საკუთრების უფლებაზე შეზღუდვების არსებობის 

ფაქტები და ამ ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები, ასევე 

ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად დაგირავებული ძირითადი საშუალებების 

არსებობის ფაქტები და მათი საბალანსო ღირებულებები;  

(ბ) სახელშეკრულებო ვალდებულებების თანხა, რომლებიც ეხება ძირითადი 

საშუალებების შეძენას; და 

(გ) თუ საწარმოს აქვს საინვესტიციო ქონება, რომლის რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე, მან უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და ასევე მიზეზები, 

რის გამოც მოცემული საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების შეფასებას 

სჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა.    
 

 
მაგალითი - განმარტებითი შენიშვნები 

 
მაგ. 48 საწარმოს შეუძლია ძირითად საშუალებებთან დაკავშირებული სხვა განმარტებითი 

შენიშვნები წარმოადგინოს შემდეგნაირად: 

 

შენიშვნა 3 მოგება დაბეგვრამდე (ამონარიდი) 

დაბეგვრამდე მოგების განსაზღვრისათვის შემდეგი ერთეულები აღიარდა ხარჯის 

(შემოსავლის) სახით.   

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

ძირითადი საშუალებების ცვეთა  4,250,000 4,500,000 

ქარხნის გაუფასურება 1,000,000 - 

ქონების გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა (50,000) (400,000) 

 

შენიშვნა 4 ძირითადი საშუალებები (ამონარიდი) 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს საკუთრებაში არსებული 120,000 ფე საბალანსო 

ღირებულების მქონე ქონება დაგირავებული იყო B ბანკისგან მიღებული 100,000 ფე 

ოდენობის სესხის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული გირავნობის ხელშეკრულება 

არსებობდა 20X1 წლის 31 დეკემბერსაც. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს აღნიშნულმა საწარმომ A საწარმოსთან გააფორმა 

ხელშეკრულება საოფისე შენობის აშენების თაობაზე.  1,000,000 ფე ღირებულების 

ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულების თანახმად, მშენებლობა უნდა დაიწყოს 20X4 

წლის 30 ივნისს და დასრულდეს 20X5 წლის 30 ივნისს. 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

საწარმოს ძირითადი საშუალებების შეძენასთან დაკავშირებით არ აქვს აღებული 

სახელშეკრულებო ვალდებულებები.  
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17.33 როდესაც ძირითადი საშუალებები ასახულია გადაფასებული ღირებულებით, უნდა 

გამჟღავნდეს შემდეგი ინფორმაცია:  

(ა)   გადაფასების თარიღი;  

(ბ)   მოწვეული იყო თუ არა დამოუკიდებელი შემფასებელი;  

(გ) მეთოდები და მნიშვნელოვანი დაშვებები, რომლებიც გამოყენებული იყო ამ 

ძირითადი საშუალებების რეალური ღირებულების შესაფასებლად;   

(დ) ძირითადი საშუალებების თითოეული გადაფასებული კლასისთვის საბალანსო 

ღირებულება, რომელიც აღიარდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს აქტივები აისახებოდა 

თვითღირებულების მოდელით; და  

(ე) გადაფასებით მიღებული ნამეტი თანხა, პერიოდის განმავლობაში მომხდარი 

ცვლილებისა და აქციონერებზე ამ ნაშთის განაწილებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი შეზღუდვის მითითებით. 

   

მაგალითი - განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 49 საწარმო, რომელიც მიწისა და შენობა-ნაგებობების მიმართ იყენებს გადაფასების 

მოდელს, 17.33 (ა)-(ე) პუნქტში მოცემული განმარტებითი შენიშვნები უნდა 

წარმოადგინოს შემდეგი სახით:    

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონარიდი) 

ძირითადი საშუალებები 

მიწა და შენობა-ნაგებობები ფასდება დამოუკიდებელი შემფასებლების მიერ რეალური 

ღირებულებით, შენობა-ნაგებობების შემდგომი ცვეთის გამოკლებით.  გადაფასება ხდება 

სულ მცირე ყოველ სამ წელიწადში, იმ შემთხვევაში თუ საწარმო საჭიროდ არ მიიჩნევს 

გადაფასების უფრო რეგულარულად ჩატარებას იმაში დასარწმუნებლად, რომ 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საბალანსო ღირებულება არსებითად არ განსხვავდება 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივის რეალური ღირებულებისგან.  ყველა სხვა 

ძირითადი საშუალების შეფასება ხდება შემდეგნაირად: თვითღირებულებას გამოკლებული 

დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი.   
 

გადაფასების შედეგად მიწისა და შენობა-ნაგებობების საბალანსო ღირებულების ზრდის 

თანხა აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში და დაგროვდება საკუთარი კაპიტალის 

განყოფილებაში „გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდებით თუ ისინი არ აკომპენსირებენ იმავე 

აქტივის გადაფასებით განპირობებულ შემცირების თანხას, რომელიც ადრე აღიარებული 

იყო მოგებაში ან ზარალში. რა შემთხვევაშიც ნამეტი უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში.  

გადაფასების შედეგად მიწისა და შენობა-ნაგებობების საბალანსო ღირებულების შემცირების 

თანხა აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში იმ ოდენობით, რა სიდიდის საკრედიტო ნაშთიც 

არსებობს გადაფასების ნამეტში ამ აქტივთან დაკავშირებით.  ყველა სხვა სახის შემცირების 

თანხა აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.  
 

აქტივებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება აქტივების თვითღირებულების ან ნარჩენი 

ღირებულებით შემცირებული შეფასებული თანხის განაწილებით მათი წინასწარ 

შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით.  მიწას 

აქვს სასარგებლო მომსახურების განუსაზღვრელი ვადა და შესაბამისად, მას ცვეთა არ 

ერიცხება.  ძირითადი საშუალების სხვა ერთეულების წინასწარ შეფასებული სასარგებლო 

მომსახურების ვადებია: 
 

 შენობები                                             60 წელი 
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 მანქანა-დანადგარები                      10 წელი 

 საოფისე აღჭურვილობა                   3 წელი  

 

 

 

 

შენიშვნა 4 ძირითადი საშუალებები (ამონარიდი) 

მიწისა და შენობა-ნაგებობების რეალური ღირებულებები 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დამოუკიდებელმა შემფასებელმა შეაფასა მიწა და შენობა-

ნაგებობები. რეალური ღირებულების შეფასება ეფუძნება მსგავს აქტივებთან დაკავშირებულ 

უახლეს საბაზრო ოპერაციებს, რომელიც შესრულებულია მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის 

მანძილის“ პრინციპით.   

თუ მიწისა და შენობა-ნაგებობების მიმართ გამოყენებული იქნებოდა თვითღირებულების 

მოდელი, საბალანსო ღირებულება აისახება შემდეგნაირად: 

 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

თვითღირებულება  4,250,000 3,000,000 

დაგროვილი ცვეთა  (1,000,000) (250,000) 

საბალანსო ღირებულება 3,250,000 2,750,000 

 

გადაფასების ნამეტი  

გადაფასების ნამეტი წარმოიშობა მიწისა და შენობა-ნაგებობების 

გადაფასების შედეგად. 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

ნაშთი წლის დასაწყისში 3,000,000 3,000,000 

ნამეტი, რომელიც წარმოიშობა მიწისა და შენობა-

ნაგებობების გადაფასების შედეგად 

1,000,000 - 

გაუფასურების ზარალი   - - 

ნაშთი წლის ბოლოს  4,000,000 3,000,000 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს 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 სახსრების მოძრაობის 

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

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 

 

ძირითადი საშუალებები არის ის მატერიალური აქტივები, რომლებიც იმყოფება საწარმოს 

მფლობელობაში და გამოიყენება საქონლის ან მომსახურების წარმოებაში ან მისაწოდებლად, 

ადმინისტრაციული მიზნებისთვის ან სხვებზე იჯარით გასაცემად (იმ შემთხვევაში თუ ისინი 

არ კლასიფიცირდება საინვესტიციო ქონებად).  გარდა ამისა, ეს აქტივები 

გათვალისწინებულია ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი ხნით გამოსაყენებლად.  უმეტეს 

შემთხვევაში, საწარმოები სირთულეს  აწყდებიან იმის განსაზღვრისას, წარმოადგენს თუ არა 

ქონება ძირითად საშუალებას.  თუმცა, ქონების კლასიფიცირებისათვის საჭიროა 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა. 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 განსაზღვრისთვის, თუ ქონების რომელი ნაწილი უნდა 

დაკლასიფიცირდეს საინვესტიციო ქონებად და რომელი ძირითად საშუალებად, 

საჭიროა მსჯელობა.  

 ზოგიერთ შემთხვევაში, საწარმო თავისი ქონების დროებით მფლობელებს 

უზრუნველყოფს უსაფრთხოების დაცვითა და მიმდინარე რემონტით. ხშირ შემთხვევაში 

ისეთი ტიპის მომსახურების გაწევა, როგორიცაა უსაფრთხოების დაცვა და მიმდინარე 

რემონტი, უმნიშვნელოა და შესაბამისად შენობა კლასიფიცირდება საინვესტიციო 

ქონებად.  სხვა შემთხვევებში, კომპანიამ შესაძლოა გააქირავოს ავეჯით სრულად 

გაწყობილი ოფისები, მთელი რიგი მომსახურებების ჩათვლით, როგორებიცაა 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემა და ადმინისტრაციული მომსახურება. ასეთი 

შეთანხმებები მომსახურების პირობის ნაწილს წარმოადგენს, შესაბამისად, ქონება 

კლასიფიცირდება, როგორც  მესაკუთრის მიერ დაკავებული და აღირიცხება მე-17 
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განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - შესაბამისად.  თუმცა, ზოგიერთ 

შემთხვევაში რთულია იმის განსაზღვრა გაწეული მომსახურება უმნიშვნელოა თუ არა. 

როდესაც მნიშვნელოვანი მსჯელობა არის საჭირო იმის განსასაზღვრად კლასიფიცირდება 

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

გამოიყენოს ეს მსჯელობა მუდმივად.   

როდესაც შესაძლებელია საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება მუდმივად, ნებისმიერ დროს, მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის 

გარეშე, თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საწარმომ საინვესტიციო ქონება რეალური 

ღირებულებით უნდა შეაფასოს.   სხვა შემთხვევაში, საინვესტიციო ქონება თავდაპირველი 

აღიარების შემდეგ ფასდება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, მე-17 

განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - შესაბამისად.   საწარმოს ხელმძღვანელობამ 

მსჯელობის საფუძველზე უნდა განსაზღვროს შესაძლებელია თუ არა საინვესტიციო ქონების 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან 

ძალისხმევის გარეშე მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  მე-11 განყოფილების 11.27-11.32 

პუნქტებში მოცემულია მითითებები რეალური ღირებულების განსაზღვრის შესახებ, ხოლო 

მე-2 განყოფილების - „კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“ - 2.14ა-2.14დ პუნქტებში 

წარმოდგენილია მითითებები მიზანშეუწონელი დანახარჯებისა და ძალისხმევის 

მნიშვნელობის შესახებ. 

ძირითადი საშუალებების სათანადოდ აღრიცხვისა და წარდგენის მიზნით აუცილებელია 

ერთეულები დაიყოს საწარმოს მოთხოვნების შესაბამისი კლასიფიკაციის მიხედვით (იხ. 

პუნქტი 17.31).   აქტივების კლასი წარმოადგენს მსგავსი ბუნებისა და საწარმოს ოპერაციებში 

ანალოგიური მიზნებისთვის გამოყენებული აქტივების დაჯგუფებას (იხ. ტერმინების 

ლექსიკონი).  უმეტეს შემთხვევაში, საწარმო მცირე სირთულეს აწყდება ძირითადი 

საშუალებების ერთეულების კლასიფიცირებისას.  თუმცა, შესაძლოა საჭირო გახდეს 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა ზოგიერთი ერთეულის კლასიფიცირებისთვის.   

 

შეფასება 

 

საწარმომ ძირითადი საშუალება თავდაპირველი აღიარებისას თვითღირებულებით უნდა 

შეაფასოს.   

თავდაპირველი აღიარებისას ძირითადი საშუალების თვითღირებულების შეფასებისთვის 

მნიშვნელოვანი მსჯელობები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:  

 თუ გადახდა გადავადებულია და საკრედიტო პირობა სცილდება ჩვეულებრივი 

საკრედიტო პირობების ფარგლებს - დისკონტირების განაკვეთი განსაზღვრას, 

რომლითაც დისკონტირდება ყველა მომავალი გადასახდელი, რათა მიაღწიოს იმ 

დღევანდელ ღირებულებას, რომელიც ჩაირთვება ქონების თვითღირებულებაში.   

 თუ ძირითადი საშუალების შეძენა მოხდა არაფულადი აქტივის სანაცვლოდ - 

არაფულადი აქტივის რეალური ღირებულების შეფასებას. 

 თუ შესაძლებელია - ძირითადი საშუალების დემონტაჟისა და გატანის, ისევე, როგორც 

ადგილის განახლების ხარჯების შეფასებას, რომლის გაწევის ვალდებულებასაც იგი 

იღებს აღნიშნული ძირითადი საშუალების შეძენისას.  

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საწარმომ ძირითადი საშუალების ყველა ერთეული უნდა 

შეაფასოს ან თვითღირებულების მოდელის (ე.ი. თვითღირებულებას გამოკლებული 

დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი)  ან გადაფასების მოდელის (ე.ი. 

რეალურ ღირებულებას გამოკლებული გადაფასების შემდგომი დაგროვილი ცვეთა და 

შემდგომი დაგროვილი გაუფასურების ზარალი) გამოყენებით.    ძირითადი საშუალებების 

ცვეთის აღრიცხვისთვის მნიშვნელოვანი მსჯელობები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: 
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 ძირითადი საშუალებების ერთეულებისთვის თავდაპირველად აღიარებული 

ღირებულების განაწილებას მის მთავარ კომპონენტებზე, რომლებიც 17.16 პუნქტის 

შესაბამისად განცალკევებით უნდა გაიცვითოს; 

 ძირითადი საშუალების ერთეულის (ან ერთეულის მნიშვნელოვანი ნაწილის) 

სასარგებლო მომსახურების ვადა შეფასებას; 

 ძირითადი საშუალების ერთეულის (ან ერთეულის მნიშვნელოვანი ნაწილის) ნარჩენი 

ღირებულების შეფასებას; და 

 ცვეთის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც ასახავს საწარმოს მიერ ძირითადი 

საშუალების ერთეულის (ან ერთეულის მნიშვნელოვანი ნაწილიდან) გამოყენების წესს.   

 

ძირითადი საშუალების გაუფასურების აღრიცხვისთვის მნიშვნელოვანი მსჯელობები 

შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: 

 ძირითადი საშუალებების ერთეულის  გაუფასურების ნიშნის არსებობის შეფასებას; და  

 თუ არსებოს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ძირითადი საშუალება შეიძლება გაუფასურდეს - 

ძირითადი საშუალების ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრას. 

ძირითადი საშუალებების მიმართ გადაფასების მოდელის გამოყენების შემთხვევაში 

მნიშვნელოვანი მსჯელობები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: 

 გადაფასების ჩატარების სიხშირის განსაზღვრას, რაც დამოკიდებულია გადასაფასებელი 

ძირითადი საშუალებების რეალური ღირებულების ცვლილებაზე; და  

 იმ ძირითადი საშუალების რეალური ღირებულების შეფასებას, რომლის იდენტური 

აქტივისთვის აქტიური ბაზარი არ არსებობს.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან  

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, ძირითადი 

საშუალებების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავება ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 16 - „ძირითადი საშუალებები“) და მსს ფასს 

სტანდარტს (იხ. განყოფილება 17 - „ძირითადი საშუალებები”) შორის არის:  

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით საწარმოებს მოეთხოვებათ ნარჩენი 

ღირებულების, აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადისა და ცვეთის მეთოდის 

ყოველწლიური გადასინჯვა.  მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით კი აღნიშნული 

გადასინჯვა საჭიროა მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა გასული წლის საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

ჩართული გადაფასების ნამეტი შეიძლება გადატანილ იქნეს პირდაპირ გაუნაწილებელ 

მოგებაზე, როდესაც წყდება აქტივის აღიარება.  მსს ფასს სტანდარტი კი ამასთან 

დაკავშრებით მითითებებს არ იძლევა.   

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის თანახმად, ერთი კლასის ძირითადი საშუალებების 

გადაფასება ერთდროულად უნდა მოხდეს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული აქტივების 

შერჩევითი გადაფასება და საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში განსხვავებული 

თარიღებისათვის შეფასებული დანახარჯებისა და ღირებულებების ერთმანეთში არევა. 

მსს ფასს სტანდარტი ამასთან დაკავშირებით მითითებებს არ იძლევა.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს, რომ განსაკუთრებული აქტივის 

შეძენასთან, წარმოებასთან ან მშენებლობასთან უშუალოდ დაკავშირებული ნასესხები 

სახსრების დანახარჯები უნდა აღირიცხოს აღნიშნული აქტივის თვითღირებულებაში. 

მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები მათი გაწევისთანავე ხარჯად უნდა აღიარდეს.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია საწარმოს უფლებას აძლევს გამოიყენოს 

თვითღირებულების მოდელი ნაყოფის მომცემი კულტურების მიმართ (ისინი 

ბიოლოგიური აქტივების ქვეკლასს განეკუთვნებიან).  თუმცა, მსს ფასს სტანდარტი 

კონკრეტულად ნაყოფის მომცემ მცენარეებს არ ეხება, არამედ იგი მოითხოვს, რომ 

საწარმომ გამოიყენოს რეალური ღირებულების მოდელი იმ ბიოლოგიური აქტივების 

მიმართ, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა  შესაძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე, ხოლო თვითღირებულების 

მოდელი - ყველა სხვა ბიოლოგიური აქტივის მიმართ.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია იძლევა მითითებებს იმის შესახებ, თუ რომელი 

რეალური ღირებულება უნდა იქნეს გამოყენებული აქტივების გაცვლასთან 

დაკავშირებით. კერძოდ, თუ საწარმოს შეუძლია, საიმედოდ განსაზღვროს მიღებული ან 

გაცემული აქტივის რეალური ღირებულება, მაშინ მიღებული აქტივის 

თვითღირებულების დასადგენად გამოიყენება გაცემული აქტივის რეალური 

ღირებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიღებული აქტივის რეალური 

ღირებულება უფრო ზუსტად არის გამოხატული. მსს ფასს სტანდარტი ზუსტად არ 

განსაზღვრავს თუ რომელი აქტივის რეალური ღირებულება უნდა იქნეს გამოყენებული 

შეძენილი აქტივის თვითღირებულების განსაზღვრისას.  
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 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნების შესაბამისად, გასაყიდად 

გამიზნულად კლასიფიცირებულ გრძელვადიან აქტივებს ცვეთა არ ერიცხება (ფასს 5). 

მსს ფასს სტანდარტში ფასს 5-ის შესაბამისი განყოფილება არ არის წარმოდგენილი, 

ხოლო მე-17 განყოფილება აქტივის გაყიდვის გეგმის არსებობის შემთხვევაში არ 

მოითხოვს ცვეთის დარიცხვის შეწყვეტას.  აქედან გამომდინარე, გრძელდება აქტივზე 

ცვეთის დარიცხვა.  

 2014 წლის მაისში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ 

(ბასსს-მა) შეცვალა ბასს 16, რომლის თანახმადაც, ცხადი გახდა, რომ შეუსაბამოა ცვეთის 

ისეთი მეთოდის გამოყენება, რომელიც  აქტივის მონაწილეობით განხორციელებული 

საქმიანობიდან მიღებულ ამონაგებს ეყრდნობა.  ბასს 16-ში აღნიშნული ცვლილება 

განხორციელდა იმდენად გვიან, საბჭოს მიერ ვერ იქნა გათვალისწინებული მსს ფასს 

სტანდარტის ცვლილებებისას. შედეგად, მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით, აღნიშნული 

აკრძალვა არ მოქმედებს.  

 

აქტივის გაუფასურების ტესტის ჩატარებასთან დაკავშირებით არსებული განსხვავებებისთვის 

იხილეთ მოდული 27 - „აქტივების გაუფასურება“.  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ძირითადი საშუალებების 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 

ძირითადი საშუალებები განისაზღვრება, როგორც: 

 (ა)   მატერიალური აქტივები, რომლებიც გასაყიდადაა გამიზნული საწარმოს ჩვეული 

საქმიანობის პროცესში. 

 (ბ)   მატერიალური აქტივები, რომელსაც საწარმო ფლობს საიჯარო შემოსავლების 

მიღების ან ღირებულების ზრდის მიზნით, ან ორივე ერთად. 

 (გ)   მატერიალური აქტივები, რომლებიც გამოიყენება საქონლის ან მომსახურების 

წარმოებაში ან მისაწოდებლად, იჯარით გასაცემად ან ადმინისტრაციული 

მიზნებისთვის, და გათვალისწინებულია ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი ხნით 

გამოსაყენებლად. 

კითხვა 2 

საწარმოს, მის საკუთრებაში არსებულ შენობაში, გახსნილი აქვს სასტუმრო საუზმით 

მომსახურებით.  საწარმო თავის სტუმრებს ასევე სთავაზობს ისეთი ტიპის მომსახურებებს, 

როგორებიცაა ოთახის დალაგება-დასუფთავება, სატელიტური ტელევიზია და უკაბელო 

ინტერნეტი.  ოთახის დღიური ქირა მოიცავს ყველა ამ მომსახურებას.  გარდა ამისა, 

მოთხოვნის შემთხვევაში, საწარმო სტუმრებს სთავაზობს ტურებს (ექსკურსიებს) მიმდებარე 

ტერიტორიაზე.  ექსკურსიის მომსახურების საფასური გადაიხდება ცალკე.  

საწარმომ შენობა უნდა აღრიცხოს, როგორც: 

 (ა)  ძირითადი საშუალება 

 (ბ)  საინვესტიციო ქონება 

 (გ)  მარაგი 

კითხვა 3 

თუ საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს, მან თავდაპირველი აღიარების შემდეგ 

ძირითადი საშუალება უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  თვითღირებულებით. 

 (ბ)  თვითღირებულებით, გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი. 
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 (გ)  თვითღირებულებით, გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი დამატებული ყოველდღიური მომსახურების ხარჯები. 

 (დ)  თვითღირებულებით, დამატებული ყოველდღიური მომსახურების ხარჯები. 

 

 

კითხვა 4 

საწარმოს საქმიანობა მოიცავს პირველი კლასის საავიაციო მომსახურების გაწევას.  საწარმოს 

მფლობელობაში არსებული ერთადერთი ძირითადი საშუალება არის 10,400,000 ფე-ად 

შეძენილი თვითმფრინავი.  თვითმფრინავის თვითღირებულება ნაწილდება მის შემადგენელ 

ძირითად ნაწილებზე შემდეგნაირად: რეაქტიული ძრავა (60%), კორპუსი (20%), საავიაციო 

აღჭურვილობა (10%) და თვითმფრინავის ავეჯი და აპარატურა (10%).  

თვითმფრინავის ფუნქციონირების პირობას წარმოადგენს საავიაციო ორგანოების მიერ 

ტექნიკური შემოწმების ჩატარება ყოველ სამ წელიწადში. ტექნიკური შემოწმების ხარჯები 

შეადგენს 400,000 ფე-ს. თვითმფრინავს, საწარმოსთვის გადაცემამდე, ჩაუტარდა ტექნიკური 

შემოწმება მწარმოებელი კომპანიის ხარჯით. 

საავიაციო რეგულაციების მიხედვით, რეაქტიული ძრავა ახლით უნდა ჩანაცვლდეს მაშინ, 

როდესაც თვითმფრინავის ფრენის მანძილი 2 მილიონ საჰაერო მილს გაუტოლდება.  

ხელმძღვანელობას სურს თვითმფრინავი ახალი ძრავით აღჭურვოს, მაშინ როდესაც საჭირო 

გახდება მისი ჩანაცვლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითმფრინავის გამოყენება შესაძლებელი 

იქნება დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, რის შემდეგაც საწარმო მას ექსპულატაციიდან 

ამოიღებს.  

საწარმოს ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ თვითმფრინავის კორპუსის ან საავიაციო 

აღჭურვილობის ჩანაცვლება საჭირო არ გახდება. თუმცა, ხელმძღვანელობის შეფასებით 

თვითმფრინავის ავეჯისა და აპარატურის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 5 წელს, 

რის შემდეგაც ის ახლით შეიცვლება. 

რამდენს შეადგენს თვითმფრინავის თითოეული იმ ძირითადი ნაწილის თვითღირებულება, 

რომლებსაც ცვეთა ცალ-ცალკე უნდა დაერიცხოს? 

 (ა)  6,240,000 ფე - რეაქტიული ძრავა, 2,080,000 ფე - კორპუსი, 1,040,000 ფე საავიაციო 

აღჭურვილობა და 1,040,000 ფე თვითმფრინავის ავეჯი და აპარატურა. 

 (ბ)  10,400,000 ფე - რეაქტიული თვითმფრინავი. 

 (გ)  6,000,000 ფე - რეაქტიული ძრავა, 3,000,000 ფე - კორპუსი და აღჭურვილობა, 1,000,000 

ფე - ავეჯი და აპარატურა და 400,000 ფე - ტექნიკური შემოწმება.  

კითხვა 5 

ფაქტები იგივეა, რაც 4-ე კითხვაში. 

ცვეთის რომელი მეთოდია ყველაზე შესაფერისი საწარმოს მიერ თვითმფრინავის ძირითად 

ნაწილებზე ცვეთის დათვლისთვის? 

 (ა)  წრფივი მეთოდი თვითმფრინავის ყველა ნაწილის მიმართ. 

 (ბ)  წარმოებულ ერთეულთა მეთოდი რეაქტიული ძრავების მიმართ, რომელიც 

დაეფუძნება ფრენის მანძილს და წრფივი მეთოდი თვითმფრინავის ყველა სხვა 

ნაწილის მიმართ.  
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 (გ) თვითმფრინავის ყველა ნაწილის მიმართ წარმოებულ ერთეულთა მეთოდი, რომელიც 

დაეფუძნება ფრენის მანძილს. 

 (დ) კლებადი ნაშთის მეთოდი თვითმფრინავის ყველა ნაწილის მიმართ. 

 

 

 

კითხვა 6 

შვილობილი საწარმო ფლობს შენობას საოპერაციო იჯარით მშობელი საწარმოსგან საიჯარო 

შემოსავლების მიღების მიზნით.  მშობელი საწარმო დაქირავებულ შენობას იყენებს 

პროდუქციის საწარმოებლად. შესაძლებელია შენობის რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე მუდმივად, ნებისმიერ 

დროს. 

შენობა აღირიცხება: 

 (ა)  შვილობილი საწარმოს მიერ  ძირითადი საშუალების სახით, ხოლო ჯგუფის მიერ 

საინვესტიციო ქონების სახით. 

 (ბ)  ძირითადი საშუალების სახით როგორც შვილობილი საწარმოს, ისე ჯგუფის მიერ. 

 (გ)  საინვესტიციო ქონების სახით როგორც შვილობილი საწარმოს, ისე ჯგუფის მიერ. 

 (დ)  შვილობილი საწარმოს მიერ საინვესტიციო ქონების სახით, ხოლო ჯგუფის მიერ 

ძირითადი საშუალების სახით. 

 კითხვა 7 

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

შესყიდვის დაუბრუნებად გადასახადს. ნასყიდობის ხელშეკრულების თანახმად გადახდა 

უნდა განხორციელდეს 20X1 წლის 31 დეკემბერს (შესყიდვის გადასახადების ჩათვლით). 20X1 

წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ გასწია და გადაიხადა 2,000 ფე ოდენობის იურიდიული 

მომსახურების საფასური.  

შენობა დაკავებულია საწარმოს ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ. 

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი შეადგენს წლიურ 10%-ს. 

საწარმომ შენობის თავდაპირველი თვითღირებულება უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  102,000 ფე-ად 

 (ბ)  97,000 ფე-ად 

 (გ)  88,364 ფე-ად 

 (დ)  107,000 ფე-ად 

 

კითხვა 8 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მიწა და შენობა-ნაგებობა 300,000 ფე-ად. აქედან 

100,000 ფე დაკავშირებულია შენობის, ხოლო 200,000 ფე - მიწის შეძენასთან. 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საწარმოს შეფასებით: 

 შენობის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს შეძენის თარიღიდან 40 წელს; 

 შენობის ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 20,000 ფე-ს; 
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 საწარმო შენობიდან მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად მოიხმარს  შეძენის 

თარიღიდან 40 წლის განმავლობაში; 

 შენობის რეალური ღირებულება შეადგენს 130,000 ფე-ს.  
 

შენობა დაკავებულია საწარმოს იმ პერსონალის მიერ, რომელიც გაყიდვების მიმართულებით 

მუშაობს. 

საწარმო მის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებების მიმართ იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს. 

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

 (ა)  100,000 ფე-ად 

 (ბ)  98,000 ფე-ად 

 (გ)  130,000 ფე-ად 

 (დ)  127,250 ფე-ად 

 

კითხვა 9 

დავუშვათ იგივე ფაქტები, რაც მე-8 კითხვაშია. 20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ქონება 

ხელახლა შეაფასა შემდეგნაირად: 

 შენობის სასარგებლო მომსახურების ვადად შეძენის თარიღიდან 60 წელი; 

 შენობის ნარჩენ ღირებულებად 10,000 ფე; 

 საწარმო შენობიდან მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად მოიხმარს  შეძენის 

თარიღიდან 60 წლის განმავლობაში; და 

 შენობის რეალურ ღირებულებად 160,000 ფე.  
 

საწარმო მის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებების მიმართ იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს. 

საწარმომ საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  96,508 ფე-ად 

 (ბ)  96,000 ფე-ად 

 (გ)  160,000 ფე-ად 

 (დ)  125,263 ფე-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 ახლადშეძენილ 

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.    
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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. 

 

კითხვა 11 

თუ საწარმო იყენებს გადაფასების მოდელს, მან ძირითადი საშუალებები უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  თვითღირებულებით, გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი. 

 (ბ)  დღევანდელი ღირებულებით. 

 (გ)  გადაფასების მომენტისათვის არსებული აქტივის რეალური ღირებულებით, 

შემდგომში დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხების 

გამოკლებით. 

 

კითხვა 12 

როდესაც საწარმო იყენებს გადაფასების მოდელს და აქტივის საბალანსო ღირებულება 

გაიზარდა გადაფასების შედეგად, იმ დაშვებით, რომ წინა წლებში საბალანსო ღირებულება არ 

შემცირებულა, გადაფასების ნამეტი აღიარდება: 

 (ა)  სხვა სრულ შემოსავალში და გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

„გაუნაწილებელი მოგების“ სახელწოდების ქვეშ. 

 (ბ)  მოგებაში ან ზარალში.  

 (გ)  გაუნაწილებელ მოგებაში.  

 (დ)  სხვა სრულ შემოსავალში და გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში 

„გადაფასების ნამეტის“ სახელწოდების ქვეშ. 

 

კითხვა 13 

როდესაც საწარმო იყენებს გადაფასების მოდელს და აქტივის საბალანსო ღირებულება 

შემცირდა გადაფასების შედეგად, მაშინ გადაფასებით განპირობებული შემცირების თანხა 

აღიარდება:   

 (ა)  პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში, რადგან ეს არის არარეალიზებული შემოსულობა.  

 (ბ)  მოგებაში ან ზარალში.   
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 (გ)  სხვა სრულ შემოსავალში იმ ოდენობით, რა სიდიდის საკრედიტო ნაშთიც არსებობს 

გადაფასების ნამეტში ამ აქტივთან დაკავშირებით და რა სიდიდის მეტობაც არსებობს 

(საკრედიტო ნაშთის ზევით) მოგებაში ან ზარალში.    

 (დ)  სხვა სრულ შემოსავალში. 

 

კითხვა 14 

საწარმო ძირითადი საშუალებების მიმართ სააღრიცხვო პოლიტიკად ირჩევს გადაფასების 

მოდელს. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა შენობა 10,000 ფე-ად. ხელმძღვანელობის 

შეფასებით:   

 შენობას აქვს 10-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი 

ღირებულება;  

 საწარმო შენობიდან მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად მოიხმარს  

შეძენის თარიღიდან 10 წლის განმავლობაში. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს აქტივის რეალური ღირებულება არის 8,000 ფე. 

როგორ უნდა აღიაროს საწარმომ ცვეთა და აქტივის საბალანსო ღირებულების შემცირება 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ბოლოს?  

 (ა)  ორივე - 1,000 ფე-ის ცვეთა და საბალანსო ღირებულების 1,000 ფე-ით შემცირება - 

მოგებაში ან ზარალში.  

 (ბ)  ორივე - 1,000 ფე-ის ცვეთა და საბალანსო ღირებულების 1,000 ფე-ით შემცირება - 

გაუნაწილებელ მოგებაში. 

 (გ)  1,000 ფე-ის ცვეთა მოგებაში ან ზარალში და საბალანსო ღირებულების 1,000ფე-ით 

შემცირება სხვა სრულ შემოსავალში.  

 (დ)  ორივე - 1,000 ფე-ის ცვეთა და საბალანსო ღირებულების 1,000 ფე-ით შემცირება - სხვა 

სრულ შემოსავალში.  

 

კითხვა 15 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ინფორმაცია არ უნდა გამჟღავნდეს იმ ძირითად 

საშუალებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ასახულია გადაფასებული ღირებულებით?  

 (ა)  შემფასებლის ვინაობა.  

 (ბ)  გადაფასების ძალაში შესვლის თარიღი.  

 (გ)  გადაფასებით მიღებული ნამეტი, ცვლილების მითითებით.  

 (დ)  მეთოდები და მნიშვნელოვანი დაშვებები, რომლებიც გამოყენებული იყო ამ 

ძირითადი საშუალებების რეალური ღირებულების შესაფასებლად.  
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (გ) იხ. პუნქტი 17.2. 

კითხვა 2 (ა) მიზეზი -  იგი წარმოადგენს აქტიური კომერციული საქმიანობის ნაწილს 

ურთიერთდაკავშრებული ფულადი ნაკადებით, და არა პასიურ ინვესტიციას (იხ. 

16.2(ა) და 17.2(ა) პუნქტები). 

კითხვა 3 (ბ) იხ. პუნქტი 17.15. 

კითხვა 4 (გ) იხ. 17.7 და 17.16 პუნქტები.   

გამოთვლა—თვითღირებულებას გამოკლებული აქტივის გადაცემამდე ჩატარებული 

ტექნიკური შემოწმების ღირებულება = 10,000,000 ფე.  განაწილება: 60% ძრავა, 

30% კორპუსი და აღჭურვილობა და 10% თვითმფრინავის ავეჯი და აპარატურა. 

კითხვა 5 (ბ) იხ. პუნქტი 17.22. 

კითხვა 6 (დ) იხ. 9.2 და 16.2 პუნქტები. 

კითხვა 7 (გ) გამოთვლა—95,000 ფე (შესყიდვის ფასი შესყიდვის დაუბრუნებადი გადასახადის 

ჩათვლით) ÷ 1.1 = 86,364ფე (შესყიდვის ფასის დღევანდელი ღირებულება) + 2,000ფე 

(პირდაპირი დანახარჯები (იურიდიული მომსახურების საფასური)) = 88,364ფე.  

კითხვა 8 (ბ) გამოთვლა—100,000 ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული (80,000 ფე (ცვეთადი 

ღირებულება) ÷ 40 (სასარგებლო მომსახურების ვადა) × 1 (გამოყენების პერიოდი)) 

დაგროვილი ცვეთა = 98,000 ფე.  

კითხვა 9 (ა) გამოთვლა: 
 

 ფე  

თვითღირებულება 100,000  

გამოკლებული: 20X1 წლის ცვეთა 2,000 [80,000 ფე (ცვეთადი ღირებულება) ÷ 40 

(სასარგებლო მომსახურების ვადა) × 1 

(გამოყენების პერიოდი)] 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 

ბოლოს 

98,000  

გამოკლებული: 20X2 წლის ცვეთა 1,492 [88,000 ფე (დარჩენილი ცვეთადი 

ღირებულება) ÷ 59 (დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა) × 1 (გამოყენების 

პერიოდი)] 

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 

ბოლოს 

96,508  

 

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

კითხვა 11 (გ) იხ. პუნქტი 17.15ბ. 

კითხვა 12 (დ) იხ. პუნქტი 17.15გ. 

კითხვა 13 (გ) იხ. პუნქტი 17.15დ. 

კითხვა 14 (ა) გამოთვლა - ცვეთა: (10,000 ფე – 0) ÷ 10 (წელი) = 1,000 ფე. საბალანსო 

ღირებულება: 10,000 ფე – 1,000 ფე = 9,000 ფე. სხვაობა საბალანსო ღირებულებასა 

(ცვეთის დარიცხვის შემდეგ) და რეალურ ღირებულებას შორის: 9,000 ფე – 8,000 ფე 

= 1,000 ფე (იხ. პუნქტი 17.15დ). 

კითხვა 15 (ა) იხ. პუნქტი 17.33. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ძირითადი საშუალებების 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 

 

მსს (მცირე და საშუალო საწარმო) A-მ გასწია (და გადაიხადა) ქვემოთ მოცემული დანახარჯები 

მიწისა და მასზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობის შეძენისას.  

 

თარიღი ფე დამატებითი ინფორმაცია  

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 200,000,000 შესყიდვის ფასი; ფასის 20% დაკავშირებულია მიწასთან  

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 20,000,000 საკუთრების გადაცემის დაუბრუნებადი გადასახადი (იგი არაა 

ჩართული 200,000,000 ფე 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 30 ივნისი  20,000 ადგილობრივი მთავრობის წლიური დაუბრუნებადი ქონების 

გადასახადი 20X2 წლის 30 ივნისს დასრულებული წლისთვის 

20X1 წლის განმავლობაში 120,000 ყოველდღიური რემონტისა და ტექმომსახურების ხარჯები, 

მათ შორის ხელფასები და ადმინისტრაციული და ტექნიკურ 

მომსახურე პერსონალთან დაკავშირებული სხვა დანახარჯები.  

    

20X1 წლის 31 დეკემბერს მსს A-მ გააკეთა ქვემოთ მოცემული შეფასებები: 

 

 შენობის სასარგებლო მომსახურების ვადა - შეძენის თარიღიდან 50 წელი 

 შენობის ნარჩენი ღირებულება - 20,000,000 ფე 

 საწარმო შენობისგან მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს გამოიყენებს თანაბრად მისი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, მისი შეძენის თარიღიდან 

 მიწისა და შენობის რეალური ღირებულება: 250,000,000 ფე — 54,500,000 ფე ასახავს მიწის 

ელემენტს, ხოლო 195,500,000 ფე ასახავს შენობის ელემენტს. 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის A მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში ძირითადი 

საშუალებების შედეგებს. დავუშვათ, რომ A მსს-მ აირჩია თვითღირებულების მოდელი.  
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შენიშვნა: უგულებელვყოთ გადავადებული გადასახადი 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 
 

დბ მიწა (თვითღირებულება)  40,000,000 ფე (ა)    

დბ  შენობები (თვითღირებულება) 160,000,000 ფე (ა)   

 კრ ფულადი სახსრები   200,000,000 ფე  

ქონების შეძენის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მიწა (თვითღირებულება) 4,000,000 ფე (ბ)    

დბ შენობები (თვითღირებულება) 16,000,000 ფე (ბ)   

 კრ ფულადი სახსრები   20,000,000 ფე  

ქონების შეძენისას გადახდილი საკუთრების გადაცემის დაუბრუნებადი გადასახადების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მიწა (თვითღირებულება) 200,000 ფე (გ)    

დბ შენობები (თვითღირებულება) 800,000 ფე (გ)   

 კრ ფულადი სახსრები   1,000,000 ფე  

ქონების შეძენასთან პირდაპირ დაკავშირებული იურიდიული მომსახურების ხარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 10,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   10,000 ფე  

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

მთავრობის ქონების გადასახადის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 30 ივნისი 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 20,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   20,000 ფე  

20X1 წლის 30 ივნისს წინასწარ გადახდილი, 20X2 წლის 30 ივნისს დასრულებული 12-თვიანი პერიოდის 

ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

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

 კრ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000 ფე  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს წინასწარ გადახდილი ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადის, რომელიც 

მოიცავს 20X1 წლის 30 ივნისს დასრულებული პირველი 6-თვიანი პერიოდის გადასახადს, ხარჯის სახით 

აღიარების ჩანაწერი. 

 

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

 კრ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000 ფე  

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

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

ვინაიდან იგი უკავშირდება მომდევნო საანგარიშგებო წლის პირველ 6-თვიან პერიოდს.) 
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დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 120,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   120,000 ფე  

20X1 წლის განმავლობაში ჩატარებული ყოველდღიური რემონტისა და ტექმომსახურების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 3,136,000 ფე (დ)    

 კრ დაგროვილი ცვეთა (ძირითადი საშუალებები - შენობები)   3,136,000 ფე  

20X1 წლის განმავლობაში შენობების ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და შენიშვნები წარმოადგენს ამ სიტუაციური მაგალითის პასუხის ახსნას: 

 

(ა) მიწის ელემენტი: 20% x 200,000,000 ფე = 40,000,000 ფე 

შენობის ელემენტი: 80% x 200,000,000 ფე = 160,000,000 ფე 

(ბ) მიწის ელემენტი: 20% x 20,000,000 ფე = 4,000,000 ფე 

შენობის ელემენტი: 80% x 20,000,000 ფე = 16,000,000 ფე 

(გ) მიწის ელემენტი: 20% x 1,000,000 ფე = 200,000 ფე 

შენობის ელემენტი: 80% x 1,000,000 ფე = 800,000 ფე 

(დ)  160,000,000 ფე(ა) + 16,000,000 ფე(ბ) + 800,000 ფე(გ) = 176,800,000 ფე (შენობების თვითღირებულება).   

[176,800,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 20,000,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება)] ÷ 50 წელი (საწარმო მოიხმარს 

შენობისგან მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად 50-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში) = 3,136,000 ფე (წლიური ცვეთა)  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

მე-2 სიტუაციურ მაგალითში ყველა მონაცემი 1-ლი მაგალითის იდენტურია, გარდა იმისა, 

რომ 20X1 წლის 31 დეკემბერს მსს A იყენებს გადაფასების მოდელს.   

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის მსს A-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში ძირითადი 

საშუალებების შედეგებს.   

შენიშვნა: უგულებელვყოთ გადავადებული გადასახადი 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ მიწა (თვითღირებულება) 40,000,000 ფე (ა)    

დბ შენობები (თვითღირებულება) 160,000,000 ფე (ა)   

 კრ ფულადი სახსრები   200,000,000 ფე  

ქონების შეძენის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მიწა (თვითღირებულება) 4,000,000 ფე (ბ)    

დბ შენობები (თვითღირებულება) 16,000,000 ფე (ბ)   

 კრ ფულადი სახსრები   20,000,000 ფე  

ქონების შეძენისას გადახდილი საკუთრების გადაცემის დაუბრუნებადი გადასახადების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მიწა (თვითღირებულება) 200,000 ფე (გ)    

დბ შენობები (თვითღირებულება) 800,000 ფე (გ)   

 კრ ფულადი სახსრები   1,000,000 ფე  

ქონების შეძენასთან პირდაპირ დაკავშირებული იურიდიული მომსახურების ხარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 10,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   10,000 ფე  

20X1 წლის 30 ივნისს დასრულებული 6 თვისთვის წინასწარ გადახდილი ადგილობრივი მთავრობის ქონების 

გადასახადის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 30 ივნისი 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 20,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   20,000 ფე  

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

20X2 წლის 30 ივნისით დასრულებული 12-თვიანი პერიოდის გადასახადს) აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

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

 კრ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000 ფე  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს წინასწარ გადახდილი ადგილობრივი მთავრობის ქონების გადასახადის, რომელიც 

მოიცავს 20X1 წლის 30 ივნისს დასრულებული პირველი 6-თვიანი პერიოდის გადასახადს, ხარჯის სახით 

აღიარების ჩანაწერი. 

 

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

 კრ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000 ფე  

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

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

სახით, ვინაიდან იგი უკავშირდება მომდევნო საანგარიშგებო წლის პირველ 6-თვიან პერიოდს.) 
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დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 120,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   120,000 ფე  

20X1 წლის განმავლობაში ჩატარებული ყოველდღიური რემონტისა და ტექმომსახურების აღიარების ჩანაწერი. 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 3,136,000 ფე (დ)    

 კრ დაგროვილი ცვეთა (ძირითადი საშუალებები - შენობები)   3,136,000 ფე  

20X1 წლის განმავლობაში შენობის ცვეთის აღიარების ჩანაწერი.     

      

დბ დაგროვილი ცვეთა (ძირითადი საშუალებები - შენობები)       3,136,000 ფე (ე)   

დბ  შენობები (რეალური ღირებულება) 18,700,000 ფე (ვ)   

დბ მიწის თვითღირებულება/ღირებულება 10,300,000 ფე (ვ)   

 კრ სხვა სრული შემოსავალი - გადაფასების თანხა   32,136,000 ფე (ზ) 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მიწისა და შენობა-ნაგებობების რეალური ღირებულების აღიარების ჩანაწერი. 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და შენიშვნები წარმოადგენს ამ სიტუაციური მაგალითის პასუხის ახსნას: 

 

(ა) მიწის ელემენტი: 20% x 200,000,000 ფე = 40,000,000 ფე 

შენობის ელემენტი: 80% x 200,000,000 ფე = 160,000,000 ფე 

(ბ) მიწის ელემენტი: 20% x 20,000,000 ფე = 4,000,000 ფე 

შენობის ელემენტი: 80% x 20,000,000 ფე = 16,000,000 ფე 

(გ) მიწის ელემენტი: 20% x 1,000,000 ფე = 200,000 ფე 

შენობის ელემენტი: 80% x 1,000,000 ფე = 800,000 ფე 

(დ)  160,000,000 ფე(ა) + 16,000,000 ფე(ბ) + 800,000 ფე(გ)  = 176,800,000 ფე შენობების თვითღირებულება.  

[176,800,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 20,000,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება)] ÷ 50 წელი (საწარმო მოიხმარს შენობისგან 

მოსალოდნელ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად 50-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში) = 3,136,000 ფე 

წლიური ცვეთა 

(ე) 20X1 წლის 31 დეკემბერს რეალური ღირებულებით შენობის ხელახალი შეფასების ერთ-ერთი მიდგომა იქნებოდა დაგროვილი 

ცვეთის არსებული ნაშთის ნულამდე შემცირება გადაფასების დროისთვის. 

   

(ვ) 

 

თვითღირებულება  

(ფე)  

ცვეთა 

(ფე)  

საბალანსო 

ღირებულება(ფე)  

რეალური 

ღირებულება (ფე)  

გადაფასების 

ნამეტი (ფე) 

ელემენტი          

მიწა 44,200,000  -  44,200,000  54,500,000  10,300,000 

შენობა 176,800,000  3,136,000  173,664,000  195,500,000  21,836,000 

 

შენობის პირვანდელი ღირებულება გადაფასების შედეგად გაიზარდა 18,700,000 ფე-ით (21,836,000 ფე - 

3,136,000 ფე(დ)) 

(ზ) 
32,136,000 ფე ოდენობის გადაფასების ნამეტი აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში რეალურ ღირებულებასა (250,000,000 ფე 

(54,500,000 ფე + 195,500,000 ფე)) და საბალანსო ღირებულებას [217,864,000 ფე (44,200,000 ფე + 173,664,000 ფე)] შორის არსებული 

სხვაობით.  

სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული თანხის ოდენობა გროვდება საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში „გადაფასების 

ნამეტის“ სახელწოდებით (იხ. პუნქტი 17.15გ). 
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

B მსს ფლობს ძირითადი საშუალების ერთ ერთეულს - საოფისე შენობას ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის და მიწას, რომელზეც ეს შენობა მდებარეობს.   20X1 წლის 31 დეკემბერს 

აღნიშნული ქონების საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 2 მილიონ ფე-ს, 1 მილიონი ფე 

ოდენობის დაგროვილი ცვეთის გამოკლებით.  B მსს შენობას ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდის გამოყენებით 50-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, 

ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე.   

 

20X2 წლის 30 ივნისს B მსს-მ შეიძინა C მსს. C მსს-ს მფლობელობაში  20X2 წლის 30 ივნისს 

არსებული ძირითადი საშუალებების შესახებ ინფორმაცია შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ 

ცხრილში. 

 

აღწერა დარჩენილი 
სასარგებლო 

მომსახურების ვადა 

საბალანსო 
ღირებულება (ფე) 

ნარჩენი 
ღირებულება (ფე) 

რეალური 
ღირებულება (ფე) 

ქარხნის A შენობა  10 წელი 1,000,000 100,000 1,500,000 

ქარხნის B შენობა  15 წელი 6,000,000 1,500,000 9,000,000 

საოფისე A შენობა  20 წელი 4,500,000 2,500,000 7,000,000 

მიწის A ნაკვეთი 

(თავისუფალი) 

განუსაზღვრელი 300,000 4,000,000 4,000,000 

მიწის B ნაკვეთი 

(თავისუფალი) 

განუსაზღვრელი 6,000 1,000,000 1,000,000 

მიწის C ნაკვეთი 

(თავისუფალი) 

განუსაზღვრელი 9,000 2,000,000 2,000,000 

მთლიანი თანხა  11,815,000  24,500,000 

 

C მსს გეგმავს მიწის A და C ნაკვეთების ისე გამოყენებას, როგორც ეს ქვემოთაა მოცემული. C 

მსს გეგმავს მიწის B ნაკვეთზე საკუთარი სარგებლობისთვის ახალი საოფისე შენობის აშენებას. 

20X2 წლის 30 ივნისს, როდესაც მსს B-მ შეიძინა მსს C, მსს B-მ თანხმობა განაცხადა აღნიშნული 

გეგმის განხორციელებაზე. 

 

20X2 წლის 30 სექტემბერს, შეთავაზების მიღების შედეგად, C მსს-მ გაყიდა ქარხნის B შენობა 

9,100,000 ფე-ად.  

 

20X2 წლის 1-ელ ოქტომბერს, ჯგუფის საოფისე შენობების საჭიროებასთან დაკავშირებით მსს 

B-სთან ერთად ხელახალი შეფასების შემდეგ, მსს C-მ გააუქმა B მიწის ნაკვეთზე საოფისე 

შენობის აშენების გეგმა, აღნიშნული ტერიტორია დაყო 30 ნაკვეთად და დაიწყო თითოეულ 

მათგანზე საცხოვრებელი ნაგებობების აშენება მათი (მიწის ნაკვეთების ჩათვლით) ჩვეული 

საქმიანობის პროცესში გაყიდვის მიზნით.   

 

20X2 წლის 12 ოქტომბერს C მსს-მ მიიღო 500,000 ფე ღირებულების მშენებლობის ნებართვა 

მიწის C ნაკვეთზე საოფისე შენობის ასაშენებლად. C მსს-ს გამიზნული აქვს აღნიშნული 

საოფისე შენობის გამოყენება იმ პერსონალისთვის, რომელიც საფოსტო ვაჭრობის ოპერაციების 
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წარმოების მიმართულებით მუშაობს.   

 

20X2 წლის 1-ელ ნოემბერს C მსს-მ დაიწყო ნაგავსაყრელის ფუნქციონირება მიწის A ნაკვეთზე. 

მიწის A ნაკვეთის ნაგავსაყრელად გადაკეთების დანახარჯი შეადგენდა 100,000 ფე-ს. საწარმოს 

მოლოდინით, ნაგავსაყრელის სათანადოდ ფუნქციონირება შესაძლებელი იქნება 10 წლის 

განმავლობაში, სანამ იგი სრულად შეივსება. შევსების შემდეგ, C მსს აპირებს ნაგავსაყრელის 

ტერიტორია უსასყიდლოდ გადასცეს რომელიმე სამშენებლო კომპანიას ტერიტორიის 

აღდგენისა (სამშენებლო კომპანიის ხარჯით) და განვითარების მიზნით (იმ პირობით, რომ 

ყველანაირ მოგებას აღნიშნული სამშენებლო კომპანია მიიღებს). 

 

20X2 წლის 16 დეკემბერს C მსს-მ D საწარმოსთან (დამოუკიდებელი მესამე მხარე) გააფორმა 

ხელშეკრულება, მიწის C ნაკვეთზე საოფისე შენობის აშენების პირობით. 10 მილიონი ფე 

ღირებულების ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულების შესაბამისად მშენებლობა უნდა 

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

20X2 წლის 30 დეკემბერს B მსს-მ მის საკუთრებაში არსებული საოფისე შენობა A დააგირავა A 

ბანკისგან მიღებული 3 მილიონი ფე ოდენობის სესხის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული სესხი 

B მსს-მ მიიღო 20X2 წლის 30 დეკემბერს, წლიური 3%-იანი ფიქსირებული საპროცენტო 

განაკვეთით. სესხი სრულად უნდა დაიფაროს 20X8 წლის 31 დეკემბერს. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს B მსს-ს ჯგუფმა განხილვის შემდეგ დაამტკიცა ყველა ძირითადი 

საშუალების სასარგებლო მომსახურების ვადა, ნარჩენი ღირებულება და ის ცვეთის მეთოდი, 

რომლის გამოყენებასაც აპირებს. გარდა ამისა, გაუფასურების მაჩვენებლების გადასინჯვის 

შედეგად აღმოჩნდა, რომ ძირითადი საშუალებების არცერთი ერთეული არ იყო 

გაუფასურებული. 

 

მიწა, რომელზეც შენობა-ნაგებობებია განთავსებული არაარსებითი ერთეულებია. 

 

B მსს თავის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებების მიმართ იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს. 

 

შეადგინეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს როგორ შეიძლება ძირითადი საშუალებების 

წარდგენა და გამჟღავნება B მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლის ბოლოს.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მოდული 17— ძირითადი საშუალებები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 

2018-06)  70 

სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი 

 

ამონარიდი B მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან:  

 

აღწერა შენიშვნა  20X2  20X1  

ძირითადი საშუალებები 14 
 

16,789,167 ფე 
 

2,000,000 ფე 
 

 

 

ამონარიდი B მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებიდან: 
 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 
 

ძირითადი საშუალებები 

ძირითადი საშუალებების ერთეულების შეფასება ხდება შემდეგნაირად: თვითღირებულებას გამოკლებული 

დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი.   

აქტივებზე ცვეთის დარიცხვა ხდება აქტივების ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულების 

განაწილებით მათი წინასწარ შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადაზე, წრფივი მეთოდის გამოყენებით.  

მიწას, გარდა ნაგავსაყრელის ტერიტორიისა, აქვს სასარგებლო მომსახურების განუსაზღვრელი ვადა და, 

შესაბამისად, მას ცვეთა არ ერიცხება. შენობების სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს აშენების 

თარიღიდან 50 წელს.  ნაგავსაყრელის ტერიტორიის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს მისი გათხრის 

თარიღიდან 10 წელს. 

  

შენიშვნა 3 მოგება დაბეგვრამდე 

დაბეგვრამდე მოგების განსაზღვრისას შემდეგი ერთეულები აღიარდა ხარჯის (შემოსავლის) სახით.  

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

 

    

ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული 

მოგება (225,000) (ა) – 

 

ცვეთა 435,833 (პ)+(ი) 60,000 (ბ) 
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შენიშვნა 14 ძირითადი საშუალებები 

 

აღწერა ნაგავსაყრელის 

ტერიტორია  

(ფე) 

 

თავისუფალი 

მიწის 

ნაკვეთი (ფე) 

 

მიწა და 

შენობა-

ნაგებობები 

(ფე) 

 

 

მთლიანი 

თანხა 

(ფე) 

თვითღირებულება     3,000,000  3,000,000 

დაგროვილი ცვეთა     (1,000,000)  (1,000,000) 

საბალანსო ღირებულება 20X1 

წლის 31 დეკემბერს 

    
2,000,000  2,000,000 

        

საწარმოთა გაერთიანებისას 

შეძენილი 

  7,000,000(დ)  

 

17,500,000 (ე) 24,500,000 

მარაგებში გადატანილი   (1,000,000) (ვ)   (1,000,000) 

გამოყენების თავისებურების 

ცვლილების გამო ხელახლა 

განაწილებული 

4,000,000  (4,000,000)     

შემოსვლა 100,000  500,000 (გ)   600,000 

გასვლა     (8,875,000) (ზ) (8,875,000) 

ცვეთა (68,333) (პ)   (367,500) (ი) (435,833) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს 
4,031,667  2,500,000  10,257,500  16,789,167 

        

თვითღირებულება 4,100,000  2,500,000 (მ) 11,500,000 (ნ) 18,100,000 

დაგროვილი ცვეთა (68,333) (პ)   (1,242,500) (ო) (1,310,833) 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს ჯგუფმა D საწარმოსთან გააფორმა ხელშეკრულება ჯგუფის საკუთრებაში მყოფ 

თავისუფალ მიწის ნაკვეთზე საოფისე შენობის აშენებისთვის.  10,000,000 ფე ღირებულების 

ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულების თანახმად 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 B მსს-მ მის საკუთრებაში არსებული ქონება (6,887,500ფე(ჟ) ოდენობის საბალანსო 

ღირებულებით) დააგირავა A ბანკისგან მიღებული 3,000,000 ფე ოდენობის სესხის უზრუნველსაყოფად. სესხს 

პროცენტი ერიცხება წლიური 3%-იანი ფიქსირებული განაკვეთით. სესხის სრულად დაფარვა უნდა მოხდეს 

20X8 წლის 31 დეკემბერს. ჯგუფის საკუთრებაში მყოფ ქონებაზე გირავნობა გაუქმდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 

 

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

მაგალითისთვის მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების ამონარიდს: 

(ა)  9,100,000 ფე (ქარხნის B შენობის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი) მინუს 8,875,000(ზ) (საბალანსო ღირებულება) = 

225,000 ფე (ქარხნის B შენობის გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა).  

(ბ) 3,000,000 ფე (თვითღირებულება) ÷ 50 (წელი) = 60,000 ფე (წლიური ცვეთა). 

(გ) 500,000 ფე მიწის C ნაკვეთზე მშენებლობის ნებართვის მიღების ღირებულება (იხ. პუნქტები 16.5 და 17.10(ბ)). 

(დ) 4,000,000 ფე (მიწის A ნაკვეთი) + 1,000,000 ფე (მიწის B ნაკვეთი) + 2,000,000 ფე (მიწის C ნაკვეთი) = 7,000,000 ფე ე.ი. 

საწარმოთა გაერთიანების (ჯგუფის) ღირებულება განისაზღვრება შეძენის თარიღისთვის მათი რეალური 

ღირებულებით (იხ. პუნქტი 19.14) 



მოდული 17— ძირითადი საშუალებები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 

2018-06)  72 

(ე) 1,500,000 ფე (ქარხნის A შენობა) + 9,000,000 ფე (ქარხნის B შენობა) + 7,000,000 ფე (საოფისე A შენობა) = 17,500,000 ფე 

(შენობები). საწარმოთა გაერთიანების (ჯგუფის) ღირებულება განისაზღვრება შეძენის თარიღისთვის მათი რეალური 

ღირებულებით - იხილეთ მსს ფასს სტანდარტი, პუნქტი 19.14.  

(ვ) 1,000,000 ფე მიწის B ნაკვეთის საბალანსო ღირებულება. ახლა იგი გამიზნულია საწარმოს ჩვეული საქმიანობის 

პროცესში გასაყიდად (ე.ი. მარაგი)  იხილეთ მსს ფასს სტანდარტი, პუნქტი 13.1(ა). 

(ზ) 9,000,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 125,000 ფე (დაგროვილი ცვეთა(თ)) = 8,875,000 ფე ქარხნის B შენობის საბალანსო 

ღირებულება მისი გასვლის თარიღისთვის.  

(თ) (9,000,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 1,500,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება)) ÷ 15 (წელი) × 3/12 (თვე) = 125,000 ფე 

ქარხნის B შენობის დაგროვილი ცვეთა მისი გასვლის თარიღისთვის (20X2 წლის 30 ივნისიდან 30 სექტემბრამდე). 

(ი) 60,000 ფე (B მსს-ს ქონება(ბ)) + 70,000 ფე (ქარხნის A შენობა (კ)) + 125,000 ფე (ქარხნის B შენობა (თ)) + 112,500 ფე (საოფისე A 

შენობა (ლ)) = 367,500 ფე.  

(კ) [1,500,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 100,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება)] ცვეთადი ღირებულება ÷ 10 (სასარგებლო 

მომსახურების ვადა) x 6/12 (თვე) = 70,000 ფე. 

(ლ) [7,000,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 2,500,000 ფე (ნარჩენი ღირებულება)] ცვეთადი ღირებულება  ÷ 20 (სასარგებლო 

მომსახურების ვადა)  x 6/12 (თვე) = 112,500 ფე. 

(მ) 2,500,000 ფე მიწის C ნაკვეთი. 

(ნ) 3,000,000 ფე (B მსს-ს ქონება) + 1,500,000 ფე (ქარხნის A შენობა) + 7,000,000 ფე (საოფისე A შენობა) = 11,500,000 ფე 

შენობები.  

(ო) 1,060,000 ფე (B მსს-ს ქონება) + 70,000 ფე (ქარხნის A შენობა (კ)) + 112,500 ფე (საოფისე A შენობა (ლ)) = 1,242,500 ფე. 

(პ) [4,100,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება] ცვეთადი ღირებულება ÷ 10 

(სასარგებლო მომსახურების ვადა) x 2/12 (თვე) = 68,333 ფე. 

(ჟ) 7,000,000 ფე (თვითღირებულება) მინუს 112,500 ფე(ლ)(ცვეთა) = 6,887,500 ფე 

 

 

 

 

 


