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

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (შემდგომში საბჭო) მიერ. ეს მოდული შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს IFRS for SMEs® სტანდარტის 

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

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

საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

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

გამოყენებისთვის შესაფერისობის, საავტორო უფლებების დაურღვევლობისა და სიზუსტის გარანტია, გამორიცხულია იმ ზომით, რამდენადაც შესაძლებელია 

მათი გამორიცხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭო და ფონდი პირდაპირ იხსნიან ყველა  

პასუხისმგებლობას, რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულებით, სამოქალაქო სამართალდარღვევით ან სხვა მიზეზით (მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ 

პასუხისმგებლობით დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან 

დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე 

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

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

გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, 

ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ 

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

საფუძველი და არ უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირისგან მიღებული რჩევის შემცვლელად. 

შესაბამისი 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 : 

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 განათლების თანამშრომლების მიერ.   
ამ მოდულში მოცემულია ამონარიდები მსს ფასს სტანდარტის მე-2 განყოფილებიდან -
„კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“  და აღნიშნულია ნაცრისფერი ფონით.  მსს 
ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია.  

მე-2 განყოფილების ტექსტში ტერმინები თავდაპირველი გამოყენებისას მოცემულია 
მუქად და ახსნილია ლექსიკონში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი 
ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ 
არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®   სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა. შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა მსს 
ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში საბჭოს 

მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1 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 
 

აღნიშნული მოდული მორგებულია კონცეფციებზე, რომლებიც დაკავშირებულია მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან. მე-2 განყოფილების 

კონცეფციები ეფუძნება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სტრუქტურულ 
საფუძვლებს (გამოქვეყნებული 1989 წელს). სტრუქტურული საფუძვლები გადაისინჯა 2010 

წელს და შეეცვალა სახელი ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლებით 
(კონცეპტუალური საფუძვლები) და 2018 წელს გადაისინჯა ხელმეორედ. აღნიშნულ 

მოდულში წარმოდგენილი ზოგიერთი შენიშვნა მიღებულია კონცეპტუალური საფუძვლების 

დასკვნის საფუძვლებიდან, თუ სპეციალურად არ არის მითითებული შენიშვნები მოდის 2018 
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წლის ვერსიიდან. მითითებები, რომლებიც ეხება კონცეპტუალურ საფუძვლებს არ 

გულისხმობს, რომ მსს ფასს სტანდარტის მომხმარებლები უნდა იცნობდნენ კონცეპტუალურ 
საფუძვლებს. მითითებები ასევე არ მიანიშნებს განზრახვაზე შეცვალოს მე-2 განყოფილების 

მნიშვნელობა ან გამოყენება, იმისათვის რომ აისახოს კონცეპტუალური საფუძვლების 

შესწორებები.  

მოდული წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და 

მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. იგი განსაზღვრავს 

მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც მოითხოვება, მსს ფასს სტანდარტის საფუძველზე 

შედგენილი კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებისას. გარდა ამისა, 

მოდული მოიცავს კითხვებს, რომლებიც დაგეხმარებათ შეაფასოთ, რამდენად კარგად გაიგეთ 

მსს ფასს სტანდარტის საფუძველზე შედგენილი კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები. 

 

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

ფარგლებში: 

 მცირე და საშუალო საწარმოს საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზნის 

გაგებას; 

 გამოიყენოთ მსჯელობა სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისა და გამოყენებისას, 

რომელიც გვაძლევს ერთდროულად საიმედო და შესაბამის ინფორმაციას, ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებელთა ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის; 

 გესმოდეთ, ხარისხობრივი მახასიათებლები, რომლებიც ფინანსურ ანგარიშგებაში 

წარმოდგენილ ინფორმაციას ხდის სასრგებლოს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებისათვის; 

 განსაზღვროთ, ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები და მათი ძირითადი აღიარებისა და 

შეფასების პრინციპები; 

 გესმოდეთ, როგორ გამოიყენოთ მიზანშეუწონელი დანახარჯისა ან ძალისხმევისგან 

განთავისუფლება; და 

 გესმოდეთ, ზოგადი პრინციპები, როდესაც მოითხოვება ან ნებადართულია 

ურთიერთგადაფარვა. 

 

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 
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 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, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო მოთხოვნების 

ნაწილს. 

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

განყოფილება - „ამონაგები“  მოიცავს დანართებს. აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

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

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 
 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომლებსაც არ გააჩნიათ უფლებამოსილება 

საწარმოს მოსთხოვონ მათ 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. 

პირველ რიგში, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების მიზანია: 

(ა)   დაეხმაროს მომმზადებლებს შეიმუშაონ შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკები, როდესაც   

სტადარტი არ ითვალისწინებს კონკრეტულ ოპერაციას; და 

(ბ)  დაეხმაროს ყველა მხარეს მსს ფასს სტანდარტის გაგებასა და აღქმაში. 
 

მე-2 განყოფილების ძირითადი კონცეფციები, რომლებიც ხელს უწყობს საერთო 

დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანს, არის ფინანსური ანგარიშგების 

ინფორმაციის ხარისხობრივი მახასიათებლები და ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების 

განმარტებები (განსაზღვრული ქვემოთ). მე-2 განყოფილება ასევე უზრუნველყოფს ზოგიერთი 

ძირითადი ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების აღიარების, შეფასებისა და წარდგენის 

პრინციპებს.  

როდესაც მსს ფასს სტანდარტი სპეციალურად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა მოვლენას 

ან გარემოებას, საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა იმსჯელოს და თვითონ შეიმუშაოს და 

გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია 
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იქნება მომხმარებელთათვის ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო 

მოთხოვნილებების შესაბამისი და საიმედო. თუ აღნიშნული მსჯელობის შედეგად, 

ხელმძღვანელობას არ შეუძლია გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნები და 

მითითებები განსაზღვრული მსგავსი და მონათესავე საკითხებისთვის, მაშინ მან უნდა 

გაითვალისწინოს მე-2 განყოფილების ძირითადი პრინციპები (იხ. 10.4 და 10.5 პუნქტები) და 

ასევე გაითავლისწინოს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების განმარტებები, აღიარების 

კრიტერიუმები და შეფასების კონცეფციები.  

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  

 

2015 წლის ჩასწორებების მიხედვით, მსს ფასს სტანდარტის მე-2 განყოფილების ძირითადი 

ცვლილებები გულისხმობდა მსს ფასს სტანდარტის ზოგიერთ განყოფილებაში გამოყენებული 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მითითებების დამატებით განმარტებას—

ეყრდნობა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გამოყენების 2012/01-ის კითხვა-

პასუხს—და ასევე საწარმოებისთვის ახალ მოთხოვნებს შესაბამისი განყოფილებების 

ფარგლებში, რომ გაამჟღავნონ აღნიშნული განთავისუფლების გამოყენების მიზეზები (იხ. 

2.14ა–2.14დ). 

ასევე სხვა პუნქტებშიც არის შეტანილი უმნიშვნელო შესაბამისი ცვლილებები, მსს ფასს 

სტანდარტის სხვა განყოფილებებში შეტანილი ცვლილებების ასახვისთვის. დამატებით, 

აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა სარედაქციო ცვლილებებს.   

 

მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 
 

2.1 ამ განყოფილებაში აღწერილია მცირე და საშუალო საწარმოების (მსს) ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნები და ის ხარისხობრივი მახასიათებლები, რომლებიც მსს-ის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემულ ინფორმაციას მომხმარებლებისთვის სასარგებლოს 

ხდის. იგი ასევე ადგენს იმ კონცეფციებსა და ძირითად პრინციპებს, რომლებიც 

საფუძვლად უდევს მსს-ის ფინანსურ ანგარიშგებას. 

 

შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშები მნიშვნელოვანწილად ეყრდნობა შეფასებებს, მსჯელობასა და 

მოდელებს და არა ეკონომიკური მოვლენების ზუსტ ასახვას. მსს ფასს სტანდარტის მე-

2 განყოფილება ასახავს 1989 წლის სტრუქტურული საფუძვლების კონცეფციის 

განმარტებებს, რომლებიც დაკავშრებულია აღნიშნულ შეფასებებთან, მსჯელობებთან 

და მოდელებთან. მსს-ებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მიზნების გამოხატვით, 

ხარისხი, რომელიც ინფორმაციას ხდის სასარგებლოს და საფუძვლად უდევს მე-2 

განყოფლების პრინციპებსა და კონცეფციებს, ემსახურება ორ მნიშვნელვან ფუნქციას.  

ის:  

(ა)   ეხმარება მომმზადებლებს შეიმუშაონ შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკა როდესაც 

სტანდარტი არ ითვალისწინებს კონკრეტულ ოპერაციას ან მოვლენას, ან როდესაც 

სტანდარტი სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევის უფლებას იძლევა; და 

(ბ)  ეხმარება ყველა მხარეს მსს ფასს სტანდარტის გაგებასა და აღქმაში.  
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მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი 
 

2.2 მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების 

მოძრაობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა 

ფართო წრეებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ იმის უფლებამოსილება, რომ საწარმოს 

მოსთხოვონ მათ სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება და დაეხმაროს მათ ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

  

შენიშვნები 
 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, ანგარიშვალდებული 

საწარმოს, ფინანსური ინფორმაციის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების 

მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, 

რომლებსაც არ გააჩნიათ უფლებამოსილება საწარმოს მოსთხოვონ მათ სპეციფიკურ 

საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება. მე-2 განყოფილება 

ცალსახად არ განსაზღვრავს ძირითადი მომხმარებლების ჯგუფს. მსს ფასს 

სტანდარტის დასკვნის საფუძვლების BC80 პუნქტის მიხედვით, გარე მომხმარებლების 

ძირითად ჯგუფს წარმოადგენს: 

(ა)   ბანკები, რომლებიც გასცემენ სესხს მსს-ებზე. 

(ბ)   მომწოდებლები, რომლებიც თანამშრომლობენ მსს-ებთან და იყენებენ მსს-ების  

ფინანსურ ანგარიშგებას  კრედიტით გაცემისა და ფასების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებისას.  

(გ)   საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები და სხვები, რომლებიც იყენებენ მსს-ის 

ფინანსურს ანგარიშგებას მსს-ების შესაფასებლად.  

(დ)  მსს-ების მომხმარებლები, რომლებიც იყენებენ მსს-ების ფინანსურ ანგარიშგებას 

ბიზნეს ურთიერთობის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. 

(ე)   მსს-ების აქციონერები, რომლებიც არ მონაწილეობენ საწარმოს მართვაში. 

აღნიშნული ჯგუფებიდან, თითოეულს მოუწევს მიიღოს განსხვავებული 

გადაწყვეტილება მსს-დან გამომდინარე. თუმცა, ხშირად ამ გადაწყვეტილებების 

მთავარი საფუძველია, საწარმოს მომავალი წმინდა ფულადი სახსრების 

შემოსულობების, მათი მიღების ვალდების და მასთან დაკავშირებული 

განუსაღვრელობების (პერსპექტივების) და ხელმძღვანელობის მიერ საწარმოს 

ეკონომიკური რესურსების განკარგვის შეფასება.  

შეფასებების გასაკეთებლად გარე მომხმარებლებს სჭირდებათ ინფორმაცია 

(კონცეპტუალური საფუძვლები პუნქტი 1.4): 

(ა)  საწარმოს ეკონომიკური რესურსების, საწარმოს მიმართ არსებული მოთხოვნებისა 

და აღნიშნული რესურსებისა და მოთხოვნების ცვლილებების შესახებ; და 

(ბ)  რამდენად რაციონალურად და ეფექტიანად შეასრულა საწარმოს 

ხელმძღვანელობამ და მმართველმა საბჭომ,  დაკისრებული ვალდებულება 

საწარმოს ეკონომიკური რესურების გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების შინაარსისა და ფორმის სტანდარტის 

შექმნისას, მნიშვნელოვანია ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებელთა მოთხოვნები.  

მსს-ს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შესაძლოა ნაკლები ინტერესი 
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ჰქონდეთ ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით მომზადებული საერთო 

დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების გარკვეული ინფორმაციის მიმარათ.  

მაგალითად, მსს-ების ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები, უფრო მეტად 

დაინტერესებულნი არიან ისეთი ინფორმაციით, რომელიც მოიცავს  მოკლევადიან 

ფულად ნაკადებს, ლიკვიდურობას, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

სიძლიერეს და საპროცენტო ხარჯების დაფარვის შესაძლებლობას,  მოგება ან ზარალის 

და საპროცენტო ხარჯის დაფარვის ისტორიულ ტენდენციას, ვიდრე ისეთი 

ინფორმაციით, რომელიც დაეხმარებათ გრძელვადიანი ფულადი ნაკადების, მოგება ან 

ზარალისა და საკუთარი კაპიტალის ღირებულების პროგნოზირებაში.   

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის ან მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით 

მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების გარე მომხმარებლებს გააჩნიათ მსგავსი 

მიზნები, მიუხედავად საწარმოს ტიპისა ფასს სტანდარტის სრული ვერსიის 

გამარტივებით მსს ფასს სტანდარტის შემუშავებისას,  საბჭომ აღიარა, რომ 

განსხვავებები მსს-ს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების ტიპებსა და 

მოთხოვნებში და ასევე მსს-ს ბუღალტრული აღრიცხვისთვის საჭირო ექსპერტების 

ხელმისაწვდომობის შეზღუდულობა და დანახაჯრები, მიანიშნებს რომ 

განცალკევებული სტანდარტი მსს-სთვის მართებულია. 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებები არ მოიცავს და შეუძლებელია, რომ 

მოიცავდეს მთელ ინფორმაციას, რომელიც ესაჭიროებათ მომხმარებლებს (მაგ.: 

მესაკუთრეები, რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, 

არსებული და პოტენციური კრედიტორებია და საკრედიტო სააგენტოები), 

ზემოაღნიშნულ მომხმარებლებს სჭირდებათ სხვა წყაროებიდან მოპოვებული 

ინფორმაციის გათვალისწინებაც, როგორიცაა, მაგალითად საერთო ეკონომიკური 

პირობები და მოლოდინები, პოლიტიკური მოვლენები და პოლიტიკური კლიმატი და 

დარგისა და საწარმოს პერსპექტივები. 

 

2.3 ფინანსური ანგარიშგება ასევე გვიჩვენებს საწარმოს ხელმძღვანელობის 

ანგარიშვალდებულების - მისთვის მინდობილი რესურსების უნარიანი მართვის 

შედეგებს. 

 

შენიშვნები 
 

მომხმარებლები იღებენ რესურსების განაწილების გადაწყვეტილებებს და ასევე 

გადაწყვეტილებებს იმის შესახებ, რამდენად რაციონალურად და ეფექტიანად 

შეასრულა საწარმოს ხელმძღვანელობამ და მმართველმა საბჭომ დაკისრებული 

ვალდებულება საწარმოს ეკონომიკური რესურების გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

შეფასება უფლებას აძლევს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს 

ხელმძღვანელობას მოსთხოვოს პასუხისმგებლობა აიღონ თავიანთ ქმედებეზე. 

ხელმძღვანელობის საქმიანობის შედეგების შესაფასებლად, ხშირად სასარგებლოა, 

ინფორმაცია რომელიც აჩვენებს რესურსების გადანაწილების გადაწყვეტილებებს. 
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ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის ხარისხობრივი მახასიათებლები 
 
შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის ხარისხობრივი მახასიათებლები განსაზღვრავს 

იმ ინფორმაციის მახასიათებლებს, რომლებიც სასარგებლოა მომხმარებლებისათვის 

ანგარიშავლდებულ საწარმოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღებისთვის.   

ხარისხობრივი მახასიათებლების გამოყენება ინტერაციული პროცესია, რომელიც არ 

ემორჩილება წინასწარდადგენილ მოქმედებებს. ზოგჯერ, შეიძლება აუცილებელი იყოს 

რომელიმე ხარისხობრივი მახასიათებლის შემცირება მეორეს მაქსიმალურად 

უზრუნველყოფის მიზნით. მაგალითად, შესადარისობის ხარისხის დროებით 

შემცირება მსს ფასს სტანდარტის შესწორებების პერსპექტიულად გამოყენების 

შედეგად, შეიძლება გამართლებული იყოს ინფორმაციის შესაბამისობის, ან 

საიმედოობის უზრუნველსაყოფად უფრო ხანგრძლივ პერიოდში. ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მომხმარებლებისთვის შესადარისი ინფორმაციის არარსებობის, 

კომპენსაცია შეიძლება ნაწილობრივ უზრუნველყოფილ იქნეს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში სათანადო განმარტებითი ინფორმაციის მიწოდებით. 

 

აღქმადობა  
 

2.4 ფინანსურ ანგარიშგებაში ინფორმაცია იმგვარად უნდა იყოს წარმოდგენილი, რომ იგი 

გასაგები იყოს მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ ბიზნესის, ეკონომიკური 

საქმიანობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაციის 

გულდასმით შესწავლის სურვილი.  თუმცა, აღქმადობა არ შეიძლება იყოს 

გამამართლებელი მიზეზი იმისა, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აისახოს 

ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად შესაფერისი რაიმე ინფორმაცია იმის 

გამო, რომ იგი შეიძლება ძალიან ძნელად გასაგები იყოს ზოგიერთი 

მომხმარებლისათვის. 

 

შენიშვნები 
 

ინფორმაციას აღქმადს ხდის კლასიფიცირება, ხარისხობრივი მახასიათებლის 

მიხედვით დალაგება და ნათლად და ლაკონურად წარდგენა -. რთულად გასაგები 

ინფორმაცია, რაც შეიძლება ნათლად უნდა იქნეს წარდგენილი და ახსნილი.  

მომხმარებლები პასუხისმგებლები არიან, რომ გულდასმით შეისწავლონ წარდგენილი 

ფინანსური ინფორმაცია.  დამატებით, მომხმარებლებს შესაძლოა დასჭირდეთ 

მრჩევლების მოძიება, განსაკუთრებით კომპლექსური ეკონომიკური მოვლენის 

გასაგებად. 

 
მაგალითები—აღქმადობა 

 

მაგ. 1 საწარმომ გადაწყვიტა არ აღრიცხოს გადავადებული გადასახადი, რადგან 

ხელმძღავნელობა მიიჩნევს, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები ვერ გაიგებენ 

აღნიშნულ ფინასნურ ინფორმაციას.  

საწარმოს არ შეუძლია განაცხადოს მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობა, თუ 

ხელმძღვანელოვა იმის გამო გადაწყვეტს არ აღრიცხოს გადავადებული გადასახადი 29-
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ე განყოფილების ‘გადავადებული გადასახადი’ მიხედვით, რომ ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლები ვერ გაიგებენ აღნიშნულ ფინანსურ ინფორმაციას.  

 

მაგ. 2 საწარმო ფლობს საინვესტიციო ქონებას. აღნიშნული იურისდიქციის საგადასახადო 

კანონმდებლობის მიხედვით, მოითხოვება ქონების რეალური ღირებულების წლიური 

სერტიფიცირებული შეფასების წარდგენა. თუმცა, ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები ვერ გაიგებენ აღნიშნული ინფორმაციის 

ცვალებადობას. შესაბამისად, ის ირჩევს, რომ გამოიყენოს აღნიშნულ თავში არსებული 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით განთავსუფლება და არ 

აღრიცხოს ქონება რეალური ღირებულებით.  

საწარმოს არ შეუძლია განაცხადოს მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ, თუ 

ხელმძღვანელობა იმის გამო გადაწყვეტს არ აღრიცხოს საინვესტიციო ქონება მე-16 

განყოფილების ‘საინვესტიციო ქონება’ მიხედვით, რომ ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლები ვერ გაიგებენ აღნიშნულ ფინანსურ ინფორმაციას.  

 

შესაბამისობა 
 

2.5 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს 

მომხმარებელთა ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო 

მოთხოვნილებებს.  ინფორმაციას მაშინ გააჩნია შესაბამისობის თვისება, თუ იგი 

გავლენას ახდენს მომხმარებელთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე იმით, რომ მას 

ეხმარება საწარმოს წარსული, მიმდინარე და მომავალი საქმიანობის შეფასებაში, ან 

თავისი ადრინდელი შეფასებების დადასტურებაში ან შესწორებაში. 

 
შენიშვნები 
 

აშკარაა, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას, ფინანსური ინფორმაცია სასარგებლოა 

მხოლოდ მაშინ თუ მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებაზე.  

შესაბამისობა არის ტერმინი, რომელიც აღწერს აღნიშნულ შესაძლებლობას.  

მფლობელების, პოტენციური მფლობელების, გამსესხებლების და სხვა კრედიტორების  

გადაწყვეტილებების უმეტესობა დაფუძნებულია საკუთარი კაპიტალის ინვესტიციის, 

სესხის ან სხვა საკრედიტო ინსტრუმენტების უკუგების ოდენობისა და დროის შესახებ 

წარმოსახვით ან ნათელ პროგნოზებზე. შესაბამისად, ინფორმაციას შეუძლია გავლენა 

იქონიოს აღნიშნულ გადაწყვეტილებებზე, მხოლოდ მაშინ, თუ ის დაეხმარება 

მომხმარებლებს გააკეთონ ახალი პროგნოზები (საპროგნოზო თვისება) ან დაეხმაროს 

მომხმარებლებს, რომ დაადასტურონ ან შეასწორონ ადრე გაკეთებული პროგნოზები 

(დამადასტურებელი თვისება) ან ორივე მათგანი. ინფორმაციას გააჩნია საპროგნოზო 

თვისება, თუ მისი გამოყენება შესაძლებელია წარსული ან მიმდინარე მოვლენების 

საბოლოო შედეგების პროგნოზისთვის.   

ფინანსური ინფორმაციის საპროგნოზო და დამადასტურებელი თვისებები 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ინფორმაციას, რომელსაც გააჩნია საპროგნოზო 

თვისება, ხშირად გააჩნია ასევე დამადასტურებელი თვისებაც. მაგალითად, 

ინფორმაცია მიმდინარე წლის ამონაგების შესახებ, რომლის გამოყენებაც 

შესაძლებელია მომავალი წლების ამონაგების პროგნოზირების საფუძვლად, შეიძლება 

ასევე შევუდაროთ მიმდინარე წლის ამონაგების პროგნოზს, რაც გამოთვლილი იყო 

წინა წლებში. ამგვარი შედარების შედეგები მომხმარებელს ეხმარება იმ 
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პროცესების/მეთოდების შეცვლასა და გაუმჯობესებაში, რომლებიც წინა პერიოდებში 

გამოიყენა პროგნოზების გამოსათვლელად. 

ისეთი ინფორმაცია, რომლის გამეორება ყველას შეუძლია, არის სტანდარტიზებული 

ტექსტი, ზოგადი ბუნების და იურისდიქციაში არსებულ ყველა საწარმოს ესადაგება, 

შესაძლოა არ იყოს შესაბამისი.  ის ასევე მოიცავს პოლიტიკის ანგარიშგებებს, 

რომლებიც არ არის შესაბამისი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების გასაგებად. 

მაგალითად  ანგარიშგება მეთოდებისა და მნიშვნელოვანი დაშვებების შესახებ, 

როდესაც გადაფასების მეთოდით აღრიცხული ძირითადი საშუალება  ფასდება 

რეალური ღირებულებით, (მე-17 განყოფილების ‘ძირითადი საშუალებები’ პუნქტი 

17.33(გ)), მაშინ, როდესაც არცერთი ერთეული არ არის ასახული გადაფასებული 

თანხით. 

 

 

არსებითობა 
 

2.6 ინფორმაცია არსებითია და, მაშასადამე, შესაბამისია, თუ მისი გამოტოვება ან 

დამახინჯება გავლენას მოახდენს მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.  არსებითობა 

დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი ინფორმაციის, ან 

შეცდომის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს შესაბამისი 

კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით.  ამასთან, მიუღებელია, საწარმომ მსს 
ფასს-ის მოთხოვნებიდან არარსებითი გადახვევები გააკეთოს, ან ამგვარი გადახვევები 

შეუსწორებელი დატოვოს იმ მიზნით, რომ მიღწეულ იქნეს საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგების, ან ფულადი სახსრების 

მოძრაობის წინასწარგამიზნული სასურველი წარდგენა. 

 
შენიშვნები 

 
არსებითობა წარმოადგენს შესაბამისობის ასპექტს, რადგან არაარსებითი ინფორმაცია 

ვერ ახდენს გავლენას მომხმარებლების გადაწყვეტილებაზე. ნავარაუდებია, რომ 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს გააჩნიათ ბიზნესის, ეკონომიკური 

საქმიანობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაციის 

გულდასმით შესწავლის სურვილი (იხ. 2.4 პუნქტი). ინფორმაცია არსებითია, თუ მისი 

გამოტოვება ან დამახინჯება ინდივიდუალურად, ან ერთობლივად, გავლენას 

მოახდენს იმ მომხმარებლის ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მიღებულია 

ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე.  

არსებითობა გამომდინარეობს იმ ელემენტების ხასიათიდან, ან სიდიდიდან (ან ორივე 

აღნიშნული ფაქტორიდან), რომელსაც ეხება მოცემული ინფორმაცია, კონკრეტული 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების კონტექსტში. შესაბამისად, საბჭოს არ შეუძლია, 

არსებითობისთვის დაადგინოს ერთიანი რაოდენობრივი ზღვარი, ან წინასწარ 

განსაზღვროს, რა შეიძლება იყოს არსებითი რომელიმე მოცემულ სიტუაციაში.  

საწარმომ არ უნდა წარადგინოს მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მოთხოვნილი 

კონკრეტული განმარტებითი შენიშვნები, თუ ინფორმაცია არაარსებითია. უფრო 

მეტიც, საწარმომ არ უნდა გამოიყენოს საკუთარი სააღრიცხვო პოლიტიკა, როდესაც 

მისი გემოყენების  ეფექტი არაარსებითია (იხ. პუქნტი 10.3).  
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ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება დიდი რაოდენობის სამეურნეო ოპერაციებისა და 

სხვა მოვლენების დამუშავების რაოდენობრივი შედეგები, რომლებიც დაჯგუფებულია 

შინაარსის ან ფუნქციების მიხედვით. მონაცემთა აგრეგირებისა და კლასიფიცირების 

საბოლოო სტადიას წარმოადგენს დაჯგუფებული და კლასიფიცირებული მონაცემების 

წარდგენა, რომლებიც წარმოქმნიან უშუალოდ ფინანსური ანგარიშგების მუხლებს.   

თუ ცალკე აღებული რომელიმე მუხლი არაარსებითია, იგი აგრეგირდება სხვა 

მუხლებთან და აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში ან მის განმარტებით შენიშვნებში.   

ნაკლებად არსებითი მუხლი, რომლის ცალკე მუხლად ასახვა არ მოითხოვება 

უშუალოდ ფინანსურ ანგარიშგებაში, შესაძლოა იმდენად არსებითი შინაარსის მქონე 

იყოს, რომ განმარტებით შენიშვნებში იმსახურებდეს ცალკე წარმოდგენას. 

 

მაგალითები—არაარსებითი მუხლები 
 

მაგ. 3 20X9 წელს, საწარმოს 20X8 წლის ფინანსური ანგარიშგების გამოცემის დამტკიცების 

შემდეგ, საწარმომ აღმოაჩინა შეცდომა 20X8 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული 

წლისთვის ცვეთის ხარჯის დათვალში. შეცდომა გულისხმობდა, რომ საწარმოს 20X8  

წლის 31 დეკემრით დასრულებული წლისთვის წარდგენილი 600,000ფე-ის(1) ოდენობის 

მოგება დაბეგვრამდე შემცირებული იყო 150ფე-ით. 

შესაძლოა შეცდომა არაარსებითია—რადგან  ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აღნიშნული 

სიდიდის შეცდომამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლების მიერ  მიღებულ ეკონმიკურ გადაწყვეტილებაზე. ამგვარად, საწარმოს 

შეუძლია არ იხელმძღვანელოს 10.21 პუნქტში განსაზღვრულ წინა პერიოდის 

შეცდომების კორექტირების მოთხოვნებით. 

 

მაგალითები—არსებითი მუხლები 
 

მაგ. 4 ფაქტები იგივეა, რაც მე-3 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, თუ შეცდომა 

ჩასწორდებოდა საწარმო დაარღვევდა სესხის პირობას მნიშვნელოვან გერძელვადიან 

ვალდებულებაზე. 

შეცდომა არსებითია—მან შესაძლოა გავლენა იქონიოს მომხმარებლების მიერ 

ფინანსური ანაგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. 

მაგ. 5 20X9 წელს, საწარმოს 20X8 წლის ფინანსური ანგარიშგების გამოცემის დამტკიცებამდე, 

საწარმომ აღმოაჩინა სისტემური შეცდომა დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულების გამოთვლაში თანამშრომლების საპენსიო სქემასთან დაკავშირებით.  

შემდგომში გამოკვლევამ დაადგინა, რომ დადგენილგადასახდელიან პროგრამასთან 

დაკავშირებული გამოთვლები, რომელიც  20X0 წელს დაიწყო, იყო შეცდომით 

შესრულებული.   20X8 წლის  დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგება, შეცდომის 

დაგროვილი ეფექტის შედეგად გაზრდილია 600,000ფე-ით. საწარმომ 20X7 წლის 31 

დეკემბერს ჯამური საკუთარი კაპიტალი წარადგინა 950,000ფე-ის ოდენობით.   

შეცდომა არსებითია—მან შესაძლოა გავლენა იქონიოს მომხმარებლების მიერ 

ფინანსური ანაგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. 

 

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

სიდიდეები გამოისახება ‘ფულად ერთეულში (ფე)’. 
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ზემოთ მოყვანილ ყველა მაგალითში (მაგალითები 3-დან 5-ის ჩათვლით) საწარმოს 

ხელმძღვანელობა აფასებს წარმოადგენს თუ არა ინფორმაციის გამოტოვება ან 

დამახინჯება კონკრეტულ გარემოებებში არსებითს. 

 

საიმედოობა 
 

2.7 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა იყოს საიმედო.  

ინფორმაცია საიმედოა მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ არის 

ტენდენციური და სამართლიანად წარმოაჩენს იმას, რის წარმოსაჩენადაც არის 

გამიზნული, ან რასაც უნდა წარმოაჩენდეს, გონივრული მოლოდინის ფარგლებში.  

ფინანსური ანგარიშგება მიკერძოებული, ტენდენციურია (ე.ი. არ არის ნეიტრალური), 

თუ ინფორმაცია იმგვარად არის შერჩეული ან წარდგენილი, რომ იგი გამიზნულად 

ახდენს გავლენას მომხმარებელთა გადაწყვეტილებებზე ან მსჯელობაზე, 

წინასწარდასახული შედეგის ან შედეგების მისაღწევად. 

 
შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშგება, ეკონომიკური მოვლენების შესახებ, წარმოდგენას გვიქმნის 

სიტყვებისა და ციფრების მეშვეობით. ფინანსური ინფორმაცია სასარგებლო რომ იყოს, 

ის არა მარტო შესაბამისი ეკონომიკური მოვლენების შესახებ უნდა გვიქმნიდეს 

წარმოდგენას, არამედ ასევე სამართლიანად უნდა წარმოაჩენდეს იმ მოვლენებს, 

რომლის ასახვისთვისაც არის განკუთვნილი.   

სამართლიანი წარდგენა არ ნიშნავს ‘სიზუსტეს ყველა ასპექტში’. შეცდომების 

არარსებობა არ ნიშნავს ‘სიზუსტეს ყველა ასპექტში’. მაგალითად, შეუძლებელია 

არადაკვირვებადი (არაემპირიული) ფასის ან ღირებულების შეფასების მიკუთვნება 

ზუსტი, ან არაზუსტი ინფორმაციის კატეგორიებზე. თუმცა, ამგვარი შეფასების 

წარდგენა შეიძლება სამართლიანი იყოს, თუ თანხა ზუსტად და ნათლად იქნება 

დახასიათებული, როგორც შეფასებითი მნიშვნელობა, ახსნილი იქნება შეფასების 

პროცესის ხასიათი და მისთვის დამახასიათებელი შეზღუდვები და შეცდომები 

დაშვებული არ იყო შეფასებითი მნიშვნელობის დასადგენად სათანადო პროცესის 

შერჩევასა და გამოყენებაში. სხვა სიტყვებით, საიმედოობა, სიზუსტის ტოლი არ არის. 

ნეიტრალური ასახვა გულისხმობს ფინანსური ინფორმაციის შერჩევას, ან წარმოდგენას 

მიუკერძოებლად. ნეიტრალური ასახვა არ გულისხმობს ტენდენციურობას, 

ორიენტაციას იმაზე, რომ მომხმარებლების ყურადღება მიმართოს რომელიმე 

მიმართულებით, წინასწარგამიზნულად რაიმეზე გაამახვილოს, ან პირიქით 

შეასუსტოს მათი ყურადღება, ან რაიმე სხვა გზით მოახდინოს ზემოქმედება 

მომხმარებლის მოსაზრებებზე, რათა გაიზარდოს იმის ალბათობა, რომ ფინანსურ 

ინფორმაციას მომხმარებლები მიიჩნევენ ხელსაყრელად ან არახელსაყრელად.   
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შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობა  
 

2.8 ფინანსურ ანგარიშგებაში ოპერაციები და სხვა მოვლენები უნდა აისახოს და 

წარდგენილი იყოს მათი შინაარსის საფუძველზე და არა მხოლოდ მათი 

სამართლებრივი ფორმის შესაბამისად.  ამგვარი მიდგომა ამაღლებს ფინანსური 

ანგარიშგების საიმედოობას. 

 
 

 
შენიშვნა 
 
სამართლებრივი ფორმის საფუძვლებზე წარდგენამ, რომელიც განსხვავდება 

ძირითადი ეკონომიკური მოვლენის ეკონმომიკური შინაარსისგან, შესაძლოა 

გამოიწვიოს არასამართლიანი წარდგენა. სამართლებრივი ფორმა ზოგადად უნდა 

განიხილებოდეს, როგორც ძირითადი ეკონომიკური მოვლენის ეკონომიკური 

შინაარსის ძირითადი მტკიცებულება. თუმცა, არსებობს ბევრი შემთხვევა, როდესაც 

აღნიშნული არ მართლდება. ზოგიერთი მსგავსი მოვლენისათვის, საწარმომ შესაძლოა 

ჩაატაროს ფაქტებისა და გარემოებების სიღრმისეული გადასინჯვა, რომ მივიდეს 

მსჯელობამდე, რომელიც უარყოფს სამართლებრივ ფორმას. სხვა შემთხვევებში, 

აღნიშნული პრაქტიკა კარგად გასაგებია და რეგულარულად გამოიყენება. 

 
მაგალითები—შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობა 

 

მაგ. 6 ძვირადღირებული იახტის მწარმოებელმა, ბანკს მიჰყიდა იახტა 1,000,000ფე-ად და 

ამავდროულად გააფორმა ხელშეკრულება ბანკისგან იახტის ერთ წელიწადში 

1,080,000ფე-ად გამოსყიდვის. 

ოპერაციის განხორციელების თარიღში, იახტის რეალური ღირებულება იყო 2,000,000ფე 

და მწარმოებლების დამატებითი სესხის პროცენტი დაახლოებით წლიურ 8%-ს 

შეადგენს. 

ბანკს არ აქვს იახტის გაყიდვის უფლება.  

იახტის მწარმოებელმა არ უნდა აღიაროს იახტის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები.  

ორი ოპერაციის შინაარსი აღებული ერთად ნიშნავს იმას, რომ მწარმოებელმა ისესხა 

1,000,000ფე ბანკიდან და აღნიშნული სესხი უზრუნველყოფილია მწარმოებლის 

იახტით (მარაგი).  შესაბამისად, მწარმოებელმა უნდა აღიაროს 1,000,000ფე მიღებული 

ბანკისგან, როგორც უზრუნველყოფილი ვალდებულება და იახტა დარჩეს, 

მწარმოებლის მარაგებში. 

80,000ფე (გამოსყიდვის ღირებულებას 1,080,000ფე-სა და გასაყიდ ფასს 1,000,000ფე-ს 

შორის სხვაობა) აღიარდება, როგორც ხარჯი (ფინანსური დანახარჯები) სესხის 

პერიოდის განმავალობაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით. 

მაგ. 7 ფაქტები იგივეა რაც მე-6 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში მწარმოებელს აქვს 

არჩევანი (არა ვალდებულება), რომ გაყიდვიდან ერთ წელიწადში ბანკისგან  

გამოისყიდოს იახტა 1,080,000ფე-ად. 



მოდული 2—კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები 
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რადგან, იახტის რეალური ღირებულება მნიშვნელოვნად მაღალია იახტის 

გამოსასყიდად გადასახდელ ფასზე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ საწარმო არ 

გამოიყენებს ოფციონს მოქმედების ვადის გასვლამდე. შესაბამისად, ორი ოპერაციის 

შინაარსი აღებული ერთად ნიშნავს კვლავ იმას, რომ მწარმოებელმა ისესხა 1,000,000ფე 

ბანკიდან და აღნიშნული სესხი უზრუნველყოფილია მწარმოებლის იახტით (მარაგი).  

შესაბამისად, მწარმოებელმა უნდა აღიაროს 1,000,000ფე მიღებული ბანკისგან, როგორც 

უზრუნველყოფილი ვალდებულება და იახტა დარჩეს, მწარმოებლის მარაგებში.  

80,000ფე (გამოსყიდვის ღირებულებას 1,080,000ფე-სა და გასაყიდ ფასს 1,000,000ფე-ს 

შორის სხვაობა)  აღიარდება, როგორც ხარჯი (ფინანსური დანახარჯები) სესხის 

პერიოდის განმავალობაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით. 

 

 

წინდახედულობა 
 

2.9 განუსაზღვრელობები, რომლებიც თან ახლავს ბევრ მოვლენასა და სიტუაციას, 

ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა აისახოს მათი ხასიათისა და სიდიდის შესაბამისად და 

პროფესიული წინდახედულობის გამოჩენით.  წინდახედულობა გულისხმობს 

გარკვეული დონის სიფრთხილის გამოჩენას განუსაზღვრელობების პირობებში 

მსჯელობისას, რაც აუცილებელია სააღრიცხვო შეფასებების გამოსათვლელად, რათა 

აქტივებისა და შემოსავლების შეფასებები არ იყოს გადიდებული, ან ვალდებულებებისა 

და ხარჯების შეფასებები - შემცირებული.  ამასთან, წინდახედულობის პრინციპი არ 

გულისხმობს არც აქტივებისა და შემოსავლების განზრახ შემცირებას, არც 

ვალდებულებებისა და ხარჯების განზრახ გადიდებას.   მოკლედ რომ ვთქვათ, 

წინდახედულობა არ ნიშნავს იმას, რომ დასაშვებია მიკერძოებულობა. 

 
შენიშვნები 
 
წინდახედულობა გულისხმობს განუსაზღვრელობის პირობებში მსჯელობისას 

სიფრთხილის გამოჩენას. წინდახედულობის გამოჩენა გულისხმობს, რომ აქტივები და 

შემოსავლები არ არის გადაჭარბებული და ვალდებულებები და ხარჯები - 

შემცირებული.  ამასთან, წინდახედულობის პრინციპი არ გულისხმობს არც აქტივებისა 

და შემოსავლების შემცირებას, არც ვალდებულებებისა და ხარჯების გადიდებას. 

მსგავსმა უზუსტობებმა შესაძლოა გამოიწვიოს შემოსავალის ან ხარჯების გადიდება ან 

შემცირება მომავალ პერიოდებში. შესაბამისად, ხელმძღვანელობას არ შეუძლია 

წინდახედულობის კონცეფციის გამოყენებით, განზრახ იქონიოს გავლენა აქტივების, 

ვალდებულების ან შემოსავლის კონსერვატიულ შეფასებებზე. 

 

სისრულე 
 

2.10 იმისათვის, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია საიმედო იყოს, 

იგი უნდა იყოს სრულყოფილი, არსებითობის მოსაზრებებისა და ამგვარი ინფორმაციის 

მოსამზადებლად საჭირო დანახარჯების გათვალისწინებით.  ინფორმაციის 

გამოტოვებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი საიმედოობისა და შესადარისობის ხარისხის 

დაქვეითება. 



მოდული 2—კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები 
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შენიშვნები 
 

სრულყოფილი ასახვა გულისხმობს ყველანაირი ინფორმაციის მიწოდებას, ყველა 

აუცილებელი აღწერილობისა და განმარტების ჩათვლით, რომელიც აუცილებელია 

იმისთვის, რომ მომხმარებელმა ნათელი წარმოდგენა შეიქმნას იმ ეკონომიკური 

მოვლენების შესახებ, რომელიც უნდა ასახოს ამ ინფორმაციამ. მაგალითად, ჯგუფის 

აქტივების სრულყოფილი ასახვა, როგორც მინიმუმი, გულისხმობს ჯგუფის აქტივების 

ხასიათის აღწერას, ჯგუფის ყველა აქტივის რაოდენობრივად გამოსახვას, ასევე იმის 

განმარტებას, რას ასახავს მოცემული ციფრობრივი მონაცემები (მაგალითად, 

პირვანდელი ღირებულება ან რეალური ღირებულება). გარდა ამისა, ზოგიერთი 

მუხლისთვის სრულყოფილი ასახვა შეიძლება გულისხმობდეს ამ მუხლების ხასიათსა 

და რაოდენობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ფაქტების განმარტებას, იმ 

ფაქტორებისა და გარემოებების ახსნას, რომლებსაც შეუძლია გავლენის მოხდენა მათ 

რაოდენობასა და ხასიათზე და ასევე რაოდენობრივი მონაცემების განსაზღვრისთვის 

გამოყენებული პროცესის აღწერას. 

 

 

შესადარისობა 
 

2.11 ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს უნდა შეეძლოთ საწარმოს სხვადასხვა წლების 

ფინანსური ანგარიშგებების შედარება, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი 

საქმიანობის შედეგების ტენდენციების დასადგენად.  გარდა ამისა, ფინანსური 

ანგარიშგების მეშვეობით, მომხმარებლებს უნდა შეეძლოთ სხვადასხვა საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის, მათი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების 

მოძრაობის შედარება და შეფასება.  ამგვარად, მსგავსი ოპერაციებისა და სხვა 

მოვლენებისა და პირობების ფინანსური შედეგების შეფასება და ასახვა უნდა ხდებოდეს 

ერთი და იმავე მეთოდით მთელი საწარმოს მასშტაბით და კონკრეტულ საწარმოში - 

წლების მანძილზე, ასევე სხვა ანალოგიურ საწარმოებთან თავსებადი მეთოდებით.  

ამასთან ერთად, აუცილებელია, რომ მომხმარებლები ინფორმირებულები იყვნენ 

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის, 

მასში შეტანილი ცვლილებებისა და ამ ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების 

შესახებაც. 

 

შენიშვნები 
 

მომხმარებლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი მოიცავს ალტერნატიულ 

ვარიანტებს შორის არჩევანის გაკეთებას, მაგალითად, გაზარდონ  თუ არა კრედიტი 

საწარმოში. აქედან გამომდინარე, ინფორმაცია მსს-ს შესახებ უფრო სასარგებლოა, თუ 

შესაძლებელია მისი შედარება სხვა მსს-ს შესახებ არსებულ ანალოგიურ 

ინფორმაციასთან და იმავე მსს-ს სხვა პერიოდის, ან თარიღის ანალოგიურ 

ინფორმაციასთან. შესადარისობა ინფორმაციის ისეთი ხარისხობრივი მახასიათებელია, 

რომელიც მომხმარებლებს განსახილველ ელემენტებს შორის მსგავსებისა და 

განსხვავების დადგენისა და გააზრების საშუალებას აძლევს.  

უცვლელობა დაკავშირებულია, მაგრამ არ  წარმოადგენს იგივეს რაც 

შესადარისობა.უცვლელობა გულისხმობს ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ ერთი 

და იმავე მუხლების მიმართ ერთი და იმავე მეთოდების გამოყენებას სხვადასხვა 
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პერიოდებში, ან ერთსა და იმავე პერიოდში სხვადასხვა საწარმოების მიერ.   

შესადარისობა არის მიზანი, რომლის მიღწევასაც ხელს უწყობს უცვლელობის მიზნის 

მიღწევა.  

შესაბამისი ეკონომიკური მოვლენების სამართლიანი წარდგენა შინაარსობრივად უნდა 

მოიცავდეს შესადარისობის გარკვეულ ხარისხსაც, სხვა ანგარიშვალდებული საწარმოს 

ანალოგიური ეკონომიკური მოვლენების სამართლიან წარდგენასთან. 

შესადარისობის, როგორც ხარისხოვბრივი მახასიათებლის მნიშვნელოვანი როლია,  

რომ მომხმარებლები ინფორმირებულები იყვნენ იმ სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ, 

რომლებიც გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად, ასევე ამ 

პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილების და მსგავსი ცვლილებებით გამოწვეული 

ეფექტების შესახებ. საწარმოს შესადარისობის მიღწევაში ეხმარება გამოყენებული 

სააღრიცხვო პოლიტიკის განმარტებით შენიშვნებში წარდეგნა.  

 

დროულობა 
 

2.12 იმისათვის, რომ ფინანსური ინფორმაცია შესაბამისი იყოს, იგი გავლენას უნდა 

ახდენდეს მომხმარებლების ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.  დროულობა 

გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებლებისთვის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

გადაწყვეტილებების მისაღებად შესაფერის ვადებში.       თუ მიზანშეუწონლად 

დაყოვნდება ინფორმაციის მიწოდება, მან შეიძლება დაკარგოს შესაბამისობის თვისება.  

ხელმძღვანელობას შეიძლება დასჭირდეს ფინანსურ ანგარიშგებაში ინფორმაციის 

დროულად მიწოდებისა და ინფორმაციის საიმედოობის თვისებებს შორის 

დაბალანსებულობის მიღწევა.  ინფორმაციის შესაბამისობასა და საიმედოობას შორის 

ოპტიმალური თანაფარდობის ძირითად კრიტერიუმად მიიჩნევა მომხმარებელთა 

უზრუნველყოფა ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად აუცილებელი 

ინფორმაციით. 

 

შენიშვნები 
 

ინფორმაციის დროულობა ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს 

ინფორმაცია ხელთ ჰქონდეთ იმ დროს, როდესაც მას შეუძლია გავლენის მოხდენა მათ 

მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. საზოგადოდ, რაც უფრო ძველია ინფორმაცია, 

მით უფრო ნაკლებად სასარგებლოა. თუმცა, ზოგიერთი ინფორმაცია შეიძლება 

დროული დარჩეს საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრების შემდეგ დიდი ხნის 

განმავლობაში იმის გამო, რომ ზოგიერთ მომხმარებელს შეიძლება აინტერესებდეს 

ტენდენციების დადგენა და შეფასება. 

 

 

ბალანსი ინფორმაციის სარგებლიანობასა და დანახარჯებს შორის 
 

2.13 ინფორმაციით მიღებული სარგებელი უნდა აღემატებოდეს მისი მომზადებისთვის 

საჭირო დანახარჯებს.                  სარგებლისა და დანახარჯების შეფასება, ძირითადად, 

მსჯელობის საფუძველზე ხდება.  გარდა ამისა, აუცილებელი არაა, დანახარჯები იმ 

პირებმა გასწიონ, ვინც სარგებელს იღებს. ამასთან, ხშირად ინფორმაციიდან სარგებელს 

მომხმარებელთა ფართო წრეები იღებენ. 
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2.14 ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაცია ინვესტორებს ეხმარება უკეთესი 

გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც განაპირობებს ფასიანი ქაღალდების ბაზრების 

უფრო ეფექტურ ფუნქციონირებას და ამცირებს კაპიტალის ღირებულებას მთელი 

ეკონომიკის მასშტაბით.  აქედან ცალკეული საწარმოებიც იღებენ სარგებელს, რაც 

გამოიხატება ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე შესვლის გაადვილებაში, საზოგადოებრივ 

ურთიერთობებზე დადებითი გავლენის მოხდენასა და, შესაძლოა, კაპიტალის 

ღირებულების შემცირებაშიც.   გარდა ამისა, სარგებელი შეიძლება მოიცავდეს 

ხელმძღვანელობის მხრიდან უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებასაც, რადგან შიდა 

მოხმარებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ინფორმაცია ხშირად, ნაწილობრივ მაინც, 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებისთვის მომზადებულ ინფორმაციას 

ეფუძნება. 

 
 
 
შენიშვნები 
 

საბჭო ითვალისწინებს ხარჯებთან დაკავშირებულ შეზღუდვას, როდესაც იხილავს 

ფინანსური ანგარიშგების ახალი მოთხოვნების შედეგად მიღებულ სარგებელს—

ფინანსური ინფორმაციის მომზადება და წარდგენა ყოველთვის ხარჯებთანაა 

დაკავშირებული, და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხარჯები იყოს გამართლებული 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენით მიღებული სარგებლით. 

საბჭო დანახარჯებს განიხილავს სხვადასხვა პერსპექტივიდან. პირები, რომლებიც 

ფინანსურ ინფორმაციას წარადგენენ, მეტ ძალისხმევას იჩენენ ფინანსური 

ინფორმაციის შეგროვებაზე, დამუშავებაზე, შემოწმებასა და გავრცელებაზე, მაგრამ, 

საბოლოო ჯამში, ამ დანახარჯების მატარებლები გამოდიან მომხმარებლები, რაც 

გამოიხატება მათი უკუგების შემცირებით. ანალოგიურად, ფინანსური ინფორმაციის 

მომხმარებლებსაც უწევთ დანახარჯების გაწევა, კერძოდ მიწოდებული ინფორმაციის 

გაანალიზების და ინტერპრეტაციის დროს. თუ მომხმარებლებს აუცილებელი 

ინფორმაცია არ მიეწოდებათ, მათ მოუწევთ დამატებითი დანახარჯების გაწევა, რათა 

საჭირო ინფორმაცია მოიპოვონ რომელიმე სხვა წყაროდან, ან განსაზღვრონ მისი 

შეფასებითი მნიშვნელობა.  

ისეთი ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც გამოხატავს ოპერაციების 

ეკონომიკურ შინაარსს და არის აღქმადი, შესაბამისი, არსებითი, საიმედო, 

წინდახედული, სრული და შესადარისი  მომხმარებლებს ეხმარება, უფრო 

დამაჯერებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები. მსგავსი დამაჯერებლობა შედეგად 

იძლევა მთელი ეკონომიკის მასშტაბით უფრო ეფექტიანად ფუნქციონირებას.  

სარგებელს იღებენ ასევე ინდივიდუალური მომხმარებლები, როდესაც 

გადაწყვეტილებებს იღებენ დიდი მოცულობის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თუმცა, 

შეუძლებელია, რომ საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება შეიცავდეს 

ყველანაირ ინფორმაციას, რომელსაც თითოეული ინდივიდუალური მომხმარებელი 

შესაფერისად მიიჩნევს.  

მსს ფასს სტანდარტის შემუშავებისას, საბჭომ შექმნა ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიისგან განსხვავებით გამარტივებული მიდგომები, მომხმარებლების 

საჭიროებებსა და ხარჯი-სარგებლის ანალიზის საფუძველზე. პრაქტიკაში 

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტზე გადასვლის სარგებელი, განსხვავდება 

სხვადასხვა წარმდგენ საწარმოებში. განსხვავება პირველ რიგში დამოკიდებულია 

ხასიათზე, რიცხვებზე და მომხმარებლებისთვის აუცილებელი ფინანსური 
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ანგარიშგებისთვის საჭირო ინფორმაციაზე. დანახარჯების შეზღუდვის გამოყენებამ, 

შესაძლოა შედეგად გამოიწვიოს მოთხოვნები სტანდარტში, რომლებიც არ 

უზრუნველყოფს ხარისხობრივი მახასიათებლების ან მე-2 განყოფილების სხვა 

ძირითადი კონცეფციების მაქსიმალურობას. მსს ფასს სტანდარტის თანმიმდევრული 

აღქმის შესანარჩუნებლად, სასარგებლოა იმის გაგება რატომ გადაწყვიტა საბჭომ, რომ 

ზოგიერთი მოთხოვნისათვის სასარგებლო იყო ხარისხობრივი მახასიათებლები არ 

ყოფილიყო მაქსიმალური. აღნიშნული მიზეზები, როგორც წესი განსაზღვრულია 

დასკვნის საფუძვლებში, რომელიც თან ახლავს, მაგრამ არ წარმოადგენს მსს ფასს 

სტანდარტის ნაწილს. 

 

 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა 
 

2.14ა  წინამდებარე სტანდარტი ითვალისწინებს საწარმოს განთავისუფლებას ზოგიერთი 

მოთხოვნისგან მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის მიზეზით. ამგვარი 

განთავისუფლების გამოყენება დაუშვებელია სტანდარტის სხვა მოთხოვნების მიმართ. 

 

2.14ბ იმის დადგენა, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესასრულებლად აუცილებელი ინფორმაციის 

მოპოვებას ან განსაზღვრას დასჭირდება თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან 

ძალისხმევა, დამოკიდებულია საწარმოს კონკრეტულ გარემოებებზე, ასევე 

ხელმძღვანელობის განსჯასა და გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება ამ მოთხოვნის 

გამოყენებასთან დაკავშირებულ დანახარჯებსა და სარგებელს. ამგვარი 

გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია იმის განხილვა, რა გავლენას იქონიებს 

მოცემული ინფორმაციის არქონა იმ პირთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, 

რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ ანგარიშგებას. მიიჩნევა, რომ ამა თუ 

იმ მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მსს-ის მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან 

ძალისხმევა, თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების 

საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა მცდელობა) 

არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის მიღებით მიიღებენ ის 

პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ მსს-ის ფინანსურ ანგარიშგებებს. მსს-

თვის მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის შეფასება, როგორც წესი, უფრო 

ნაკლებად რთულია, ვიდრე საჯარო ანგარიშვალდებულების მქონე საწარმოებისთვის, 

რადგან მსს-ები ანგარიშვალდებულები არ არიან საზოგადოების დაინტერესებული 

მხარეების წინაშე. 
 

2.14გ  იმისათვის, რომ საწარმომ შეაფასოს, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ 

არა მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა ფინანსურ ანგარიშგებაში 

თავდაპირველი აღიარებისას, მაგალითად მსს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, 

იგი უნდა დაეყრდნოს თავდაპირველი აღიარების მომენტისთვის ამ მოთხოვნასთან 

დაკავშირებულ დანახარჯებსა და სარგებელს. თუ მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლება შეეხება თავდაპირველი აღიარების შემდგომ 

პერიოდსაც, მაგალითად მუხლის შემდგომ შეფასებას, მაშინ ამ შემდგომი თარიღისთვის 

ხელახლა უნდა შეფასდეს მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, მოცემული 

თარიღისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე. 
 

2.14დ  იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

მიზეზით განთავისუფლება ეხება 19.15 პუნქტში აღწერილ სიტუაციას, რომლის 

შესახებაც განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნება მოითხოვება 19.25 
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პუნქტის შესაბამისად, ყველა სხვა შემთხვევაში, როდესაც საწარმო იყენებს 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლების 

უფლებას, მან განმარტებით შენიშვნებში უნდა მიუთითოს ეს ფაქტი და განმარტოს 

მიზეზები, რის გამოც ამ მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა. 

 
შენიშვნები 
 

ზოგიერთი განთავსუფლება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნებიდან, ეფექტურია 

როდესაც შეუძლებელია მოთხოვნის შესრულება. მაგალითად, 3.12 პუნქტი მოითხოვს, 

რომ როდესაც საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებაში ცვლის ელემენტების წარდგენის 

ფორმას ან კლასიფიკაციას, ის აკლასიფიცირებს შესადარის ოდენობებს გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც რეკლასიფიკაცია შეუძლებელია. ლექსიკონში ახსნილია, რომ 

ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულება შეუძლებელია თუ საწარმოს არ შეუძლია მისი 

დაკმაყოფილება ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად. მაგალითს, 

როდესაც რეკლასიფიკაცია შესაძლოა შეუძლებელი იყოს წარმაოდგენს სიტუაცია, 

როდესაც ხანძარმა გაანადგურა ინფორმაცია და საწარმოს ინფორმაციის სიმცირის გამო 

არ შეუძლია ელემენტების რეკლასიფიკაცია ადრეული პერიოდიდა. შეუძლებლობის 

შემოწმება რთულია.      

მიუხედავად იმისა რომ, შეუძლებლობის მიზეზით განთავისუფლება არც თუ ისე 

მარტივია, მასთან შედარებით  უფრო მარტივია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლება. მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლება წარმოადგენს პრაქტიკულ 

მიზანშეწონილობას რომელიც აბალანსებს იმ ელემენტების აღრიცხვის ღირებულებას, 

რომელიც მოითხოვება განყოფილების მიხედვით ან ინფორმაციის ნაწილის 

გამჟღავნებას აღნიშნული ბუღალტრული აღრიცხვის ან გამჟღავნების 

მომხამრებელბისთვის სარგებლის მისაღებად. საწარმოს მოეთხოვება, რომ ფრთხილად 

შეაფასოს განთავისუფლების მოსალოდნელი ეფექტი ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებზე, აღნიშნულ დანახარჯის ან ძალისხმევის მოთხოვნასთან 

მიმართებაში.  თუ საწარმო უკვე ფლობს ან შეუძლია მარტივად და ნაკლები 

დანახარჯებით მოიპოვოს აუცილებელი ინფორმაცია მოთხოვნის შესასრულებლად, 

ნებისმიერი მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლება, რომელიც შესაძლებელი იყო გამოყენებულიყო აღნიშნულ 

მოთხოვნაზე აღარ იქნება მართებული. რადგან, აღნიშნულ შემთხვევაში, ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლების სარგებელი აღნიშნული ინფორმაციის ფლობის 

მოსალოდნელია, რომ გადააჭარბებს ნებისმიერ მომავალ დანახარჯს ან ძალისხმევას 

საწარმოს მხრიდან. 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლების 

გამოყენება მოითხოვს განხილვას,  როგორ გავლენას იქონიებს ფინანსური 

ანგარიშგების მოსალოდნელ მომხმარებლებზე, თუ აღნიშნული განთავისუფლება 

გამოიყენება. შესაბამისად, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლების გამოყენება შესაძლოა მარტივი იყოს მსს-ებისთვის, ვიდრე საჯარო 

ანგარიშვალდებულებულების მქონე საწარმოებისთვის, რადგან განთავისუფლება 

გამოიყენება სწორედ მომხმარებელთა სარგებელთან დაკავშირებით და მსს არ არის 

ანგარიშვალდებული საზოგადოების დაინტერესებული მხარეების წინაშე.  

საწარმომ, თითეული საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა გააკეთოს ახალი შეფასება 

მოიცავს თუ არა მოთხოვნა მიზანშეუწონელ დანახარჯს ან ძალისხმევას. 
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მსს ფასს სტანდარტის 2.13 და 2.14 პუნქტები გამოკვეთს ბალანსს სარგებელსა და 

დანახარჯებს შორის და აღნიშნავს ზოგად პრინციპს, რომელსაც საბჭო ეხება 

სტანდარტის დამუშავების გადაწყვეტილებების მიღებისას.  ამგვარად, მსს ფასს 

სტანდარტის ფარგლებში არსებული მოთხოვნები, შემუშავდა სარგებელსა და ხარჯს 

შორის ბალანსის გათვალისწინებით. დამატებით, მსს ფასს სტანდარტი უფლებას 

იძლევა გარკვეულ განსაზღვრულ გარემოებებში მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლების. განთავისუფლების გამოყენება 

შესაძლებლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მსს ფასს სტანდადტი ცალსახად 

განსაზღვრავს, რომ მოთხოვნაზე მისი გამოყენება შესაძლებელია.  

 

            

 ელემენტები 
 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღწერილია საანგარიშგებო პერიოდში მომხდარი ყველა 

სამეურნეო ოპერაციისა და მოვლენის ფინანსური შედეგები, რომლებიც 

დაჯგუფებულია ფართო კატეგორიებად, მათი ეკონომიკური მახასიათებლების 

მიხედვით. ამგვარ ფართო კატეგორიებს უწოდებენ ფინანსური ანგარიშგების 

‘ელემენტებს’. ფინანსური მდგომარეობის შეფასებასთან პიდაპირ დაკავშირებული 

ელემენტები, რომელიც ნაჩვენებია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (ზოგჯერ 

უწოდებენ ბალანსს), არის აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი.  

საქმიანობის შედეგების შეფასებასთან პირდაპირ დაკავშირებული ელემენტები, 

რომლებიც ნაჩვენებია სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, არის შემოსავალი და 

ხარჯები. შემოსავალი და ხარჯები განისაზღვრება, აქტივებსა და ვალდებულებებში 

ცვლილებების გათვალისწინებით. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებასა და 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში ელემენტების წარდგენა მოიცავს ქვეჯგუფების 

შექმნის პროცესს. მაგალითდ, საწარმოს საქმიანობაში ხარჯები შესაძლოა 

დაკლასიფიცირდეს შინაარსის ან ფუნქციების მიხედვით, ისე, რომ  

მომხმარებლებისთვის ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით ასახოს 

ყველაზე სასარგებლო ინფორმაცია (იხ. 5.11 პუქნტი), ხოლო ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში მიმდინარე და გრძელვადიანი აქტივები და მიმდინარე 

და გრძელვადიანი ვალდებულებები წარდგენილია განცალკევებული კლასიფიკაციით, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ლიკვიდობის მიხედვით წარდგენილი ინფორმაცია 

უფრო საიმედო და შესაბამისია (იხ. 4.4 პუნქტი). 

 

 

ფინანსური მდგომარეობა 
 

2.15   საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა არის მისი აქტივების, ვალდებულებებისა და 

საკუთარი კაპიტალის თანაფარდობა გარკვეული თარიღისთვის, რომლისთვისაც 

წარდგენილია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება. ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების ზემოაღნიშნული ელემენტები შემდეგნაირად განიმარტება: 

(ა) აქტივი არის რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს წარსულში მომხდარი  

მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც საწარმო მომავალში მოელის  

 ეკონომიკური სარგებლის მიღებას; 

(ბ) ვალდებულება საწარმოს მიმდინარე პერიოდის ვალდებულებაა, რომელიც  

 წარმოიშვა წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა  
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გამოიწვევს საწარმოდან რესურსების გასვლას, რომელშიც განივთებულია  

 ეკონომიკური სარგებელი; და 

(გ) საკუთარი კაპიტალი არის საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება  

 ყველა ვალდებულების გამოკლების შემდეგ. 

 
 
 
 
 
შენიშვნები 
 

საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება ინფორმაციას იძლევა 

ანგარიშვალდებული საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, ანუ ინფორმაციას 

ანგარიშვალდებული საწარმოს ეკონომიკური რესურსებისა (აქტივები) და მის მიმართ 

არსებული მოთხოვნების შესახებ (ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი). გარდა 

ამისა, ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს ინფორმაციას ისეთი ოპერაციებისა და სხვა 

მოვლენების შედეგების შესახებ, რომლებიც იწვევს ანგარიშვალდებული საწარმოს 

ეკონომიკური რესურსებისა და მოთხოვნების ცვლილებას. აღნიშნული ინფორმაცია 

სასარგებლოა საწარმოსთვის რესურსების მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილებების 

მისაღებად. 

ეკონომიკური რესურსები და მოთხოვნები  

ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს ეკონომიკური რესურსებისა და მის 

მიმართ არსებული მოთხოვნების ხასიათისა და სიდიდის შესახებ, მომხმარებლებს 

დაეხმარება ანგარიშვალდებული საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების დადგენაში. აღნიშნული ინფორმაცია მომხმარებლებს ეხმარება 

ანგარიშვალდებული საწარმოს ლიკვიდობისა და გადახდისუნარიანობის, 

დაფინანსების დამატებით წყაროებზე მისი მოთხოვნილებების შეფასებაში, მსგავსი 

ინფორმაცია ასევე ეხმარება მომხმარებლებს შეაფასონ, რამდენად წარმატებით 

მოიპოვებს საწარმო დაფინანსებას. ინფორმაცია საწარმოს მიმართ არსებული 

მოთხოვნების გადახდებზე და პრიორიტეტულობაზე, მომხმარებლებს დაეხმარება 

მომავალი ფულადი ნაკადების პროგნოზირებაში, კერძოდ, თუ როგორ განაწილდება 

ფულადი ნაკადები საწარმოსა და კრედიტორებს შორის.  

მომხმარებლების შეფასება ანგარიშვალდებული საწარმოს მომავალი ფულადი 

ნაკადების პერსპექტივების შესახებ, განსხვავდება სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური 

რესურსებისთვის. ზოგიერთი მომავალი ფულადი ნაკადი პირდაპირ წარმოიქმნება 

არსებული ეკონომიკური რესურსებიდან როგორიცაა, მაგალითად მოთხოვნები.  სხვა 

ფულადი ნაკადები წარმოიქმნება მომხმარებლებისთვის საქონლის, ან მომსახურების 

წარმოებისა და გაყიდვის მიზნით რამდენიმე ტიპის რესურსის ერთობლივი 

გამოყენების შედეგად. მართალია, აღნიშნული ფულადი ნაკადების მიკუთვნება 

შეუძლებელია ცალკეული ეკონომიკური რესურსისთვის (ან საწარმოს მიმართ 

არსებული მოთხოვნისათვის), მაგრამ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის 

აუცილებელია იცოდნენ იმ რესურსების ხასიათი და ოდენობა, რომლის გამოყენებაც 

ანგარიშვალდებულ საწარმოს შეუძლია თავის საქმიანობაში. 
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2.16 ზოგიერთი მუხლი, რომელიც აკმაყოფილებს აქტივებისა და ვალდებულებების 

განმარტებას, შესაძლოა არ აისახოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 

როგორც აქტივი ან ვალდებულება, რადგან არ აკმაყოფილებს 2.27–2.32 პუნქტებში 

განსაზღვრულ აღიარების კრიტერიუმებს. კერძოდ, იმისათვის, რომ დაკმაყოფილდეს 

აღიარების ალბათობის კრიტერიუმი, სანამ აქტივი ან ვალდებულება აღიარდება, 

საკმარისად სარწმუნო უნდა იყოს მოლოდინი იმისა, რომ მომავალში საწარმო მიიღებს 

ეკონომიკურ სარგებელს, ან საწარმოდან გავა ეკონომიკური სარგებელი. 

 
 
 
შენიშვნები 
 

18.14 და 18.15 პუნქტები კონკრეტულად კრძალავს გარკვეული არამატერიალური 

აქტივების აღიარებას, როგორიც არის ბრენდი, ჟურნალ-გაზეთების სახელწოდება, 

პუბლიკაციების სათაურები, მომხმარებელთა სია და საწარმოში შექმნილი ის 

ელემენტები, რომლებიც მსგავსია შინაარსით, რადგან საწარმოში შექმნილი მსგავსი 

ტიპის არამატერიალური ელემენტები იშვითად და შესაძლოა არასდროს 

შეესაბამებოდეს აღიარების კრიტერიუმებს.  

მე-18 განყოფილება ‘არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა’  ასევე განმარტავს, 

რომ სამეცნიერო კვლევაზე, ტრენინგზე, რეკლამაზე და ახალი საქმიანობის დაწყებაზე 

გაწეული დანახარჯი, არამატერიალურ აქტივად აღიარების საფუძველს არ იძლევა, 

რომელიც უნდა აღიარდეს ფინანსურ ანგარიშგებაში. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ 

აღიარების კრიტერიუმების მითითებების ინტერპრეტაცია საკმაოდ შემზღუდავი და 

სუბიექტურია. აკრძალვა ასევე მხედველობაში იღებს იმ ფაქტს, რომ ხანდახან ძნელია 

განსაზღვრო რამდენადაა საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივი საწარმოში 

შექმნილი გუდვილისგან გამიჯვნადი.  

 

აქტივები 
 

2.17 აქტივებში განივთებული მომავალი ეკონომიკური სარგებელი არის აქტივების უნარი, 

ხელი შეუწყოს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულადი სახსრებისა და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლას საწარმოში. ფულადი სახსრების შემოსვლა 

შესაძლოა განხორციელდეს, როგორც აქტივის გამოყენების, ასევე საწარმოდან მისი 

გასვლის შედეგად. 

 
შენიშვნები 
 

აქტივმა შესაძლოა საწარმოსთვის გამოიმუშაოს ეკონომიკური სარგებელი 

უფლებამოსილების მინიჭებით ან ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთი ან მეტის 

განხორციელების შესაძლებლობის მინიჭებით: 

(ა)   მიიღოს სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები ან სხვა აქტივი; 

(ბ)   სხვა მხარესთან ხელსაყრელი პირობით გაცვალოს აქტივები; 

(გ)   ფულადი ნაკადების შემოდინება ან ფულადი ნაკადების გადინების თავიდან 

არიდება, მაგალითად შემდეგი გზით:  
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(i)  აქტივის ინდივიდუალურად ან სხვა აქტივებთან ერთად გამოყენება 

პროდუქციის საწარმოებლად ან მომსახურების გაწევისათვის;   

(ii)   აქტივის გამოყენება სხვა აქტივების ღირებულების გასაუმჯობესებლად; ან  

(iii)  აქტივის სხვა მხარეზე იჯარით გადაცემა; 

(დ)  აქტივის გაყიდვით ფულადი სახსრების ან სხვა აქტივის მიღება; ან 

(ე)   ვალდებულებების დაფარვა აქტივების გადაცემით. 

 

 

2.18 მრავალ აქტივს, მაგალითად ძირითად საშუალებებს, ფიზიკური ფორმა გააჩნია. 

თუმცა, აქტივის არსებობის ერთადერთი განმსაზღვრელი ნიშანი ფიზიკური ფორმა არ 

არის. ზოგიერთი აქტივი არამატერიალურია. 

 
შენიშვნები 

 

აქტივების ერთადერთი განმსაზღვრელი თვისება ფიზიკური ფორმა არ არის—

მაგალითად, ლიცენზიები, პატენტი, საავტორო უფლება და მომხმარებელთა სია 

წარმოადგენს აქტივებს, თუ მათგან მოსალოდნელია მომავალი ეკონომიკური 

სარგებელის მიღება და თუ საწარმოს გააჩნია მასზე კონტროლი ფინანსური აქტივების 

უმეტესობა წარმოადგენს სახლეშეკრულებო უფლებებს (იხ. ლექსიკონი).. 

 

მაგალითი—ფულადი სახსრები 
 

მაგ. 8 საწარმო ფლობს ფულად სახსრებს  

ფულადი სახსრები წარმოადგენს საწარმოს აქტივს—საწარმო განსაზღვრავს ფულადი 

სახსრების განთავსების მიზანს და აქედან გამომდინარე მოელის, რომ წარმოქმნის 

ფულადი სახსრების შემოსვლას (ე.ი ფულადი სახსრები უწევს მომსახურებას საწარმოს, 

რესურსებზე განკარგულების ფლობიდან გამომდინარე). 

 
მაგალითები—აქტივები, რომლებსაც გააჩნია ფიზიკური ფორმა 

 

მაგ. 9 საწარმო ფლობს მანქანას, რომელიც აწარმოებს  პროდუქციას. 

მანქანა არის ფიზიკური აქტივი, რომელიც გამოიყენება პროდუქციის საწარმოებლად, 

ხოლო ამ პროდუქციის გაყიდვებიდან  მოსალოდნელია ფულადი სახსრების შემოსვლა. 

მაგ. 10    საწარმო ფლობს ქარხნის შენობას, რომელშიც ის აწარმოებს პროდუქციას. 

შენობა არის ფიზიკური აქტივი, რომელიც გამოიყენება პროდუქციის საწარმოებლად, 

ხოლო ამ პროდუქციის გაყიდვებიდან მოსალოდნელია ფულადი სახსრების შემოსვლა. 

მაგ. 11 საწარმო ფლობს ავტომობილების პარკს. ავტომობილებს იყენებენ დისტრიბუციის 

განყოფილებაში დასაქმებული თანამშრომლები, თავიანთი მოვალეობის 

შესასრულებლად.  
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ავტომობილები არის ფიზიკური აქტივი, რომელიც გამოიყენება პროდუქციის 

მიწოდებისთვის. საწარმო მოელის, ავტომობილების საბალანსო ღირებულების 

ანაზღაურებას, პროდუქციის გაყიდვებიდან ფულადი სახსრების შემოდინების გზით.  

მაგ. 12 საწარმო, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას ფლობს ავტომობილს, რომელსაც 

ექსკლუზიურად იყენებს ფინანსური ოფიცერი მისი საქმიანობისთვის.  

ავტომობილი არის ფიზიკური აქტივი, რომელიც გამოიყენება საწარმოს 

ადმინისტრაციისთვის. საწარმო მოელის, ავტომობილის საბალანსო ღირებულების 

ანაზღაურებას, პროდუქციის გაყიდვებიდან წარმოქმნილი ფულადი სახსრების 

შემოდინებით. 

მაგ. 13 საწარმო ფლობს მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ნახირი,  რომელიც წარმოადგენს 

საწარმოს სანაშენე მეურნეობას. 

მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი არის მატერიალური აქტივი, რომელიც გამოიყენება 

ხბოების სახით ნამატის მისაღებად. საწარმო მოელის ფულადი სახსრების შემოსვლის 

წარმოქმნას ხბოების გაყიდვებიდან. 

მაგ. 14 საწარმო ფლობს შენობას, რომელიც საოპერაციო იჯარით გაცემული აქვს 

დამოუკიდებელი მესამე მხარისათვის, საიჯარო გადასახადების სანაცვლოდ.  

შენობა არის საწარმოს აქტივი, რომელსაც საწარმო იყენებს საიჯარო შემოსავლების  

გამომუშვებისთვის. საწარმო მოელის, შენობის საბალანსო ღირებულების 

ანაზღაურებას, გაქირავების შედეგად წარმოქმნილი ფულადი სახსრების შემოსვლით. 

მაგალითები—აქტივები, რომლებსაც არ გააჩნია ფიზიკური ფორმა 
 

მაგ. 15 საწარმო ფლობს ბრენდის სახელს, რომელიც შეიძინა კონკურენტისგან. ბრენდის სახელი 

სამართლებრივად დაცულია სავაჭრო ნიშნით, ადგილობრივი სასაქონლო ნიშნების 

თვითმმართველობის ორგანოში რეგისტრაციის გზით.  

ბრენდის სახელი (სავაჭრო ნიშანი) წარმოადგენს საწარმოს არამატერიალურ აქტივს.  

აღნიშნული არის საწარმოს აქტივი—კონტროლი დამტკიცებულია იურიდიული 

უფლებით და საწარმო შეიძენდა ბრენდს, იმ მოლოდინით, რომ ბრენდი გაზრდიდა 

საწარმოს მომავალ ამონაგებს ან პროდუქციის გაყიდვით ან კონკურენტებისთვის 

პროდუქციის გაყიდვის აკრძალვით (მომავალი ეკონომიკური სარგებელი). აქტივი 

(ბრენდი (საფირმო ნიშანი)) არის არამატერიალური აქტივი—აღნიშნულს არ გააჩნია 

ფიზიკური ფორმა (აღნიშნული წარმოადგენს იურიდიულ უფლებას). 

 

მაგ. 16 საწარმო ფლობს 20 ტაქსზე A ქალაქში მუშაობის ლიცენზიას.  ტაქსის ლიზენცია 

შესაძლებელია გადაეცეს სხვა კვალიფიციურ ოპერატორებს.  

ტაქსის ლიცენზია არის საწარმოს არამატერიალური აქტივები. ლიცენზიაარის 

საწარმოს აქტივი, რადგან საწარმოს გააჩნია კონტროლის იურიდიული უფლება 

იმუშაოს 20 ტაქსით ქალაქში, მგზავრობის საფასურიდან მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის მისაღებად. აქტივებს (ტაქსის ლიცენზიას) არ გააჩნია ფიზიკური ფორმა 

(აღნიშნული წარმოადგენს იურიდიულ უფლებას). 
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მაგ. 17 A საწარმო ფლობს 100 ჩვეულებრივ აქციას, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B 

საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე.   

აქციები B საწარმოში არის A საწარმოს საინვესტიციო აქტივი—A საწარმოს გააჩნა 

კონტროლი აქციებზე (ე.ი. ის წყვეტს, გაყიდოს თუ დაიტოვოს აღნიშნული აქციები).  A 

საწარმო  მოელის მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლას B-ში აქციების 

ფლობით. აღნიშნული შესაძლოა მოხდეს რამდენიმე გზით, მათ შორის დივიდენდის 

სახით ფულადი სახსრების შემოდინებით და/ან აქციების გაყიდვიდან შემოსავლით 

და/ან B-სთან ურთიერთობით სტატეგიული ან სხვა სინერგიული ან ეკონომიკური 

სარგებელით. 

 

 

2.19 აქტივის არსებობის დასადგენად მთავარი არ არის საკუთრების უფლება. მაგალითად, 

იჯარით აღებული ქონება მიიჩნევა აქტივად, თუ საწარმო აკონტროლებს იმ 

ეკონომიკურ სარგებელს, რომლის მიღებაც ივარაუდება ამ ქონების გამოყენებით. 

 
შენიშვნები 

 

იჯარის უფრო დეტალურად განხილვისთვის გამოიყენეთ მე-20 მოდული.  
 

 

 

ვალდებულებები 
 

2.20 საწარმოს ვალდებულების განუყოფელი დამახასიათებელი ნიშანია ის, რომ მას გააჩნია 

მიმდინარე ვალდებულება, რაღაც კონკრეტული გზით იმოქმედოს ან რაიმე გააკეთოს. 

ამგვარი ვალდებულება შეიძლება იყოს იურიდიული, ან კონსტრუქციული. 

იურიდიული ვალდებულება არის სამართლებრივად გამყარებული ვალდებულება, 

რომელიც წარმოიშობა მბოჭავი ხელშეკრულების ან საკანონმდებლო მოთხოვნების 

საფუძველზე. კონსტრუქციული ვალდებულება ისეთი ვალდებულებაა, რომელიც 

წარმოიშობა საწარმოს ქმედებიდან ისეთ შემთხვევაში, როდესაც: 

(ა) საწარმომ წარსულში ჩამოყალიბებული პრაქტიკით, გამოქვეყნებული პოლიტიკის  

     ან საკმარისად კონკრეტული მიმდინარე განცხადების საშუალებით სხვა მხარეებს  

    აჩვენა, რომ იგი მომავალში თავის თავზე აიღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას; და 

(ბ) შედეგად, საწარმომ ამ მხარეებს შეუქმნა სამართლიანი მოლოდინი იმისა, რომ იგი  

     შეასრულებს ამ პასუხისმგებლობას. 

 
შენიშვნები 

 

ვალდებულების უმეტესობა ჩამოყალიბებულია ხელშეკრულების, კანონმდებლობის ან 

კანონმდებლობის მსგავსი მნიშვნელობის საფუძველზე და წარმოადგენს იურიდიული 

ძალის მქონე უფლებას მფლობელი მხარისათვის (ან მხარეებისთვის). თუმცა ასევე 

შესაძლოა  ვალდებულებები წარმოიქმნას დარგში დანერგილი ზოგადი პრაქტიკიდან, 

გამოქვეყნებული პოლიტიკიდან ან კონკრეტული განცხადებებიდან, თუ საწარმომ 

შეუქმნა დასაბუთებული მოლოდინი სხვა მხარეებს, რომ შეასრულებს აღნიშნულ 

ვალდებულებებს.  ვალდებულებები, რომელბიც წარმოიქმნება მსგავს სიტუაციებში 

მოიხსენიება, როგორც ‘კონსტრუქციული ვალდებულება’. 
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ზოგიერთი კანონმდებლობის  მიერ მოთხოვნილ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

ვალდებულება სახელად „საერთო რეზერვები“ განუსაზღვრელი შემთხვევებისთვის ან 

მომავალი ზარალისათვის აღიარდება კონსერვატიზმის ცნების საფუძველზე. მსგავსი 

რეზერვები, ხანდახან მოიხსენიება, როგორც ანარიცხები. აღნიშნული რეზერვები არ 

შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტში არსებული ვალდებულებების განმარტებას, რადგან 

არ არსებობს მიმდინარე ვალდებულება განსაზღვრული გზით მოქმედების ან რაიმეს 

გაკეთების.  შესაბამისად, მსგავსი ‘საერთო რეზერვების’ ვალდებულებების სახით 

აღიარება აკრძალულია. 

მსგავსად, ვალდებულება რომელიც წარმოიქმენა საწარმოს მომავალი ქმედებებიდან, 

არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად სავარაუდოა, არ წარმოადგენს მიმდინარე 

ვალდებულებებს და ამასთანავე არ შეესაბამება ვალდებულების განმარტებას.   

მაგალითად, მიუღებელია მოსალოდბელი მომავალი ზარალისთვის ვალდებულების 

აღიარება, რადგან საწარმოს არ გააჩნია მიმდინარე ვალდებულება, იმისათვის რომ 

წარმოექმნას აღნიშნული ზარალი. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ მოსალოდნელი 

ზარალი შესაძლოა იყოს საწარმოს აქტივების გაუფასურების ინდიკატორი.  

გაუფასურების ზარალის აღიარება განხილულია 27-ე განყოფილებაში „გაუფასურების 
ზარალი“. დამატებით, თუ საწარმომ გააფორმა წაგებიანი ხელშეკრულება (იხ.  21-ე 

გაყოფილების დანართის პუქტი 21ა.2), რომლის ფარგლებშიც საწარმოს გააჩნია 

გარდაუვალი ვალდებულება, რომ წარმოექმნება ზარალი, მაშინ ვალდებულების 

აღიარება აღნიშნული ზარალისათვის დასაშვებია, რადგან ის წარმოიქმნება წარსული 

მოვლენების შედეგად—მბოჭავი ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველზე. 

 
 
 
 
 

მაგალითები—ვალდებულებები 
 

მაგ. 18 A საწარმოს გააჩნია სახელშეკრულებო ვალდებულება, რომ B საწარმოს გადაუხადოს 

10,000ფე, პროდუქციისთვის რომელიც შესყიდულია 30 დღიანი კრედიტით B 

საწარმოსგან 20X0 წლის 30 დეკემბერს.  

სავალო ინსტრუმენტი (სავაჭრო ვალდებულება) არის A საწარმოს ფინანსური 

ვალდებულება—პროდუქციის კრედიტით შესყიდვა ქმნის სახელშეკრულებო 

ვალდებულებას (იურიდიული ვალდებულება) A საწარმომ გადაუხადოს B საწარმოს , 

(მოსალოდნელი ფულადი სახსრების გასვლა). 

მაგ. 19 საწარმოს წარმოების პროცესის ნარჩენებმა დააბინძურა საწარმოს ტერიტორიაზე 

არსებული მიწისქვეშა წყლები. საწარმოს კანონმდებლობის მიხედვით მოეთხოვება 

აღადგინოს დაბიძნურებული გარემო.  

საწარმოს გააჩნია ვალდებულება—საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს 

კანონმდებლობის მიხედვით აღადგინოს გარემოზე მიყენებული ზიანი (ე.ი. 

მავალდებულებელი მოვლენა). გარემოს აღდგენა გამოიწვევს ფულადი სახსრების 

გასვლას.  

მაგ. 20 საწარმომ წარმოადგინა წერილობითი განაცხადი, ახალი ხელოვნების ცენტრის 

მშენებლობისათვის არსებითი თანხის შეტანის თაობაზე. საწარმოს აღმასრულებლებმა 

გამართეს პრესკონფერენცია, რომ განეცხდებინათ წერილობითი განაცხადის შესახებ. 
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საწარმოსთან შეთანხმებით, საქველმოქმედო ორგანიზაციამ, რომელიც აშენებს 

ხელოვნების ცენტრს, დაადასტურა საწარმოს მხრიდან განაცხადი სამშენებლო 

მასალების მიწოდების თაობაზე და მშენებლობისთვის მოითხოვა დამატებითი 

თანხების შეტანის დაპირება.  ადგილობრივი კანონმდებლობით, საქველმოქმედო 

ორგანიზაციაზე გარანტიის გაცემა არ წარმოადგენს იურიდიული ძალის მქონეს. 

მართალია, დაპირების შესახებ განაცხადი შესაძლოა არ იყოს იურიდიული ძალის 

მქონე, მაგრამ პრესკონფერენციაში მონაწილეობით და მისი სახელის შეუამავლის 

სახით გამოყენების უფლების გაცემით, საწარმომ მიანიშნა, რომ მან აიღო 

ვალდებულება შეასრულოს მიცემული გარანტია და შექმნა დასაბუთებული 

მოლოდინი ხელოვნების ცენტრის მხრიდან, რომ ის შეასრულებს აღნიშნულს (ე.ი. 

მისმა ქმედებებმა გამოიწვია კონსტრუქციული ვალდებულება). 

საწარმოს გააჩნია ვალდებულება—მას გააჩნია კონსტრუქციული ვალდებულება (ე.ი. 

გამომდიანრე მისი ქცევიდან, საწარმოს არ გააჩნია რეალური ალტერნატივა, გარდა 

იმის, რომ გამოიყენოს არსებითი თანხები ახალი საშემსრულებლო ხელოვნების 

ცენტრის მშენებლობაში.   

მაგალითები—არ არის ვალდებულებები—არა მავალდებულებელი მოვლენა 
 

მაგ. 21 საწარმო, რომელიც ამუშავებს 10 ბენზინგასამართ სადგურს, ფლობს მიწასა და შენობებს. 

მას აღნიშნული სადგურებისთვის, ურჩევნია არ შეიძნოს სახანძრო დაზღვევა, არამედ 

‘თვითონ დააზღვიოს’ ხანძრის შედეგად მიღებული ზარალი.  საწარმოს წარსული 

გამოცდილებით საიმედოდ შეუძლია შეაფასოს, ხანძრის მოხდენის საშუალო 

სტატისტიკური ალბათობა და შესაძლო მიყენებული ზარალის ოდენობა (100,000ფე-ს 

ოდენობის ზარალი 10 წელიწადში ერთხელ) . საწარმოს სურს, მიმდინარე 10 წლის 

განმავლობაში, ყოველ წელს აღიაროს 10,000ფე-ის ვალდებულება და დაკავშირებული 

ხარჯები, მოსალოდნელი ზარალის ასახვისათვის.  საწარმო აკეთებს დაშვებას,  რომ 

ზარალი მაღალი ალბათობით მოსალოდნელია, ოდენობისსაიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია და თუ ის შეიძენდა დაზღვევას, მას მოუწევდა ხარჯის აღიარება 

თითოეულ საანგარიშგებო პერიოდში. 

ფაქტი, რომ საწარმოს ეკისრება ხანძრის რისკი, არ ქმნის ვალდებულებას, რომელიც 

უნდა აღიარდეს, როგორც ვალდებულება. საწარმო, რომელიც შეიძენს დაზღვევას, 

თანხას იხდის იმისათვის, რომ რისკს გადასცეს მესამე მხარეს და იმ თარიღში როდესაც 

აღნიშნული განხორციელდება, გადახდა შესაბამისად აღიარდება, როგორც აქტივი 

(მომსახურებისთვის გადახდილი ავანსი) და შემდგომ ხარჯის სახით აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში იმ პერიოდში როდესაც დაიფარება დაზღვევა, იმის მიუხედავად 

წარმოიქმნება თუ არა ხანძრის შედეგად მიღებული ზარალი. 

ერთ-ერთ სადგურზე ხანძარი იქნება მოვლენა, რომელიც გამოიწვევს გაუფასურების 

ტესტის ჩატარებას, ხანძრის შედეგად დაზიანებულ აქტივზე. გაუფასურების ტესტმა 

შედეგად შესაძლოა გამოიწვიოს გაუფასურების ზარალის აღიარება მოგებაში ან 

ზარალში. 

მაგ. 22 სათხილამურო კურორტის ოპერატორი საქმიანობს სეზონურ ბიზნესში. მისი 

შემოსავლების მერყეობა წლიდან წლამდე, მეტწილად დამოკიდებულია ამინდზე.  

ხელმძღვანელობასა და საწარმოს მფლობელებს სჯერათ, რომ შემოსავლების 

ცვალდებადობის გამო, წინდახედული ქმედება იქნება, გადაავადონ ‘კარგი წლის’ 

მოგების აღიარება გარდაუვალი ‘ცუდი წლისათვის’, კარგ წელს ანარიცხის აღიარებით 

და ცუდ წელს ანარიცხის ანულირებით. ასევე ადგილობრივი კანონმდებლობა ნებას 
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აძლევს, მოგების გადასახადის მიზნებისთვის კარგ წელიწადში მიღებული მოგების 

დაბეგვრა გადავადდეს (მხოლოდ გარკვეული მოცულობის) რათა საწარმომ შეძლოს 

ოპერირების გაგრძელება ცუდ წელიწადში. საწარმოს ხელმძღვანელობა და 

მფლობელები ფინანსური ანგარიშგებაში აღიარებენ დაბეგვრის მიზნისთვის 

გადავადებული თანხის ოდენობის ტოლ ანარიცხს. 

კარგი წლის დასასრულს, საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულება ცუდი წლის 

მოლოდინში ზემოთა არწერილი გზით მოქმედების ან რაიმეს გაკეთების. მსს ფასს 

სტანდარტის მიხედვით არ არის მიზანშეწონილი ანარიცხის აღიარება, რადგან ის არ 

შეესაბამება ვალდებულების განმარტებას.   

დარიცხვა, რომელიც ნებადართულია ადგილობრივი შემოსავლის დაბეგვრის 

მიზნებისთვის, არ არის იგივე ხარჯი ან ვალდებულება, რომელიც ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის ექვემდებარება აღიარებას.  აღნიშნულმა ელემენტებმა 

შესაძლოა გამოიწვიოს გადავადებული საგადასახადო აქტივი ან ვალდებულება (იც. 29-

ე განყოფილება ‘მოგებიდან გადასახადები’). 

 

2.21 მიმდინარე ვალდებულების შესრულება, როგორც წესი, ითვალისწინებს ფულადი 

სახსრების გადახდას, სხვა აქტივების გადაცემას, მომსახურების გაწევას, ერთი 

ვალდებულების სხვა ვალდებულებით შეცვლას, ან ვალდებულების გარდაქმნას 

საკუთარ კაპიტალად. ვალდებულების შესრულება შესაძლებელია სხვა გზითაც, 

მაგალითად, კრედიტორის მხრიდან თავის უფლებებზე უარის თქმით. 

 

საკუთარი კაპიტალი 
 

2.22 საკუთარი კაპიტალი არის სხვაობა აღიარებულ აქტივებსა და აღიარებულ 

ვალდებულებებს შორის. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში განყოფილება 

„საკუთარი კაპიტალი“ შეიძლება დაიყოს ქვეკატეგორიებად. მაგალითად, სააქციო 

საზოგადოებისთვის ეს კატეგორიები შეიძლება იყოს აქციონერთა შენატანები, 

გაუნაწილებელი მოგება და სხვა სრული შემოსავლის მუხლები, რომლებიც საკუთარი 

კაპიტალის განცალკევებულ კომპონენტებად არის აღიარებული. წინამდებარე 

სტანდარტი არ ადგენს, შესაძლებელია თუ არა თანხების გადატან-გადმოტანა 

საკუთარი კაპიტალის ერთი კომპონენტიდან სხვაში, ან თუ შესაძლებელია, როგორ ან 

როდის. 

 

მაგალითები—საკუთარი კაპიტალი 
 

მაგ. 23 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ჰქონდა გამოშვებული საკუთარი სააქციო კაპიტალი 

100,000ფე-ის ოდენობით. 20X1 წელს საწარმომ გამოუშვა 50,000 ცალი აქცია თითოეული 

5ფე-ად.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს საკუთარი კაპიტალი მოიცავდა 350,000ფე-ის 

ოდენობის აქციონერთა შენატანებს (ე.ი. 100,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბერს + 250,000ფე 

20X1 წლის შენატანები).  

მაგ. 24 20X0 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ 75,000ფე-ად შეიძინა B საწარმოს 75%-ი, როდესაც B 

საწარმოს წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება იყო 100,000ფე.   
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20X0 წლის 31 დეკემბერს ჯგუფი, მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

75,000ფე-ის ოდენობის აქტივის აქტივის აღიარებას შეწყვეტს (ფულადი სახსრების 

გასვლა ინვესტიციისთვის) და აღიარებს 100,000ფე-ის წმინდა შეძენილ აქტივებს. ის 

ასევე საკუთარ კაპიტალში აღიარებს 250,000ფე არამაკონტროლებელ წილს, 

შვილობილი საწარმოს წმინდა აქტივებში. არამაკონტროლბელი წილი არის,  

შვილობირლი საწარმოს წმინდა აქტივებში ის წილი რომელსაც ფლობენ A საწარმოს 

გარდა სხვა სუბიექტები. შესაბამისად, აღნიშნული შეესაბამება საკუთარი კაპიტალი 

განმარტებას (ე.ი. საწარმოს აქტივების ნარჩენი წილი რომელიც რჩება ყველა 

ვალდებულების გამოკლების შემდეგ). 

შენიშვნა: ვალდებულება საწარმოს მიმდინარე პერიოდის ვალდებულებაა, რომელიც 

წარმოიშვა წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა 

გამოიწვევს საწარმოდან რესურსების გასვლას, რომელშიც განივთებულია 

ეკონომიკური სარგებელი.  საწარმოს ვალდებულების განუყოფელი მახასიათებელია 

ის, რომ მას გააჩნია მიმდინარე ვალდებულება და რომ ვალდებულება არის მოვალეობა 

ან პასუხისმგებლობა რაღაც კონკრეტული გზით იმოქმედოს ან რაიმე გააკეთოს. 

არამაკონტროლებელი წილის მფლობელები არიან აქციონერების მსგავს სიტუაციაში 

და შესაბამისად საწარმოს არ გააჩნია გადასახდელი მიმდინარე ვალდებულება. 

აღნიშნული სიტუაცია შესაძლოა ხშირად არ გვხვდებოდეს (მაგალითად, თუ 

არამაკონტროლებელ წილს გააჩნია უფლება მისი აქციები განათავსოს საწარმოში). 

მაგ. 25 მას შემდეგ, რაც მოხდა ფორმირება, შვილობილი საწარმოს 75% გადავიდა 

ანგარიშვალდებული საწარმოს (მშობელი საწარმო) მფლობელობაში და 25% 

დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, როდესაც 

შვილობილი საწარმოს საკუთარი კაპიტალი 100,000ფე-ს შეადგენდა (ე.ი. სააქციო 

კაპიტალი 1,000ფე, ხოლო გაუნაწილებელი მოგება 99,000ფე), სათავო საწარმომ რეალური 

ღირებულებით 60,000ფე-ად შეიძინა შვილობილი საწარმოს აქციების დარჩენილი 25%. 

ჯგუფის პერსპექტივიდან გამომდინარე, მესამე მხარისგან (არამაკონტროლებელი 

წილი) მისი შვილობილი საწარმოს წილის შეძენა წარმოადგენს აქციონერებს შორის 

განხორციელებულ ოპერაციას. შესაბამისად, ოპერაციის შედეგად არ წარმოიქმნება 

შემოსულობა ან ზარალი. თუმცა, ჯგუფი შეწყვეტს ფულადი სახსრების, აქტივის 

აღიარებას  (ე.ი. 60,000ფე გადახდილი არამაკონტროლებელ წილზე) და შეწყვეტს 

აღიარებას 25,000ფე არამაკონტროლებელი წილის საკუთარი კაპიტალის ელემენტზე. 

შესაბამისად, აღნიშნული ასევე შეამცირებს საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტებს 

(მაგ.: გაუნაწილებელი მოგება) 35,000ფე-მდე (ე.ი. ცვლილება საკუთარი კაპიტალის 

მუხლებში).  

მაგ. 26 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ერთ-ერთი მფლობელი-მენეჯერის პენსიაზე 

გასვლისას, საწარმომ გამოისყიდა აღნიშნული მენეჯერის მიერ ფლობილი წილი 1,000ფე 

რეალური ღირებულებით.  

წილის გამოსყიდვისთვის 1,000ფე-ის ფულადი სახსრების გაცემა, წარმოადგენს 

კაპიტალის დაბრუნებას აქციონერისათვის და ამასთანავე აღიარდება, როგორც 

საკუთარი კაპიტალის შემცირება.  

შენიშვნა: საწარმოს მიერ ფლობილი აქციები არ წარმოადგენს საწარმოს აქტივს.  

სამაგიეროდ, წილი საკუთარ კაპიტალში წარმოადგენს პროცენტს საწარმოს აქტივებში.  

შესაბამისად, შეძენილი ფლობილი წილები არ აღიარდება როგროც აქტივი, რადგან 

მათ აკლიათ აქტივის განუყოფელი მახასიათებელი—უნარი გამოიმუშაოს მომავალი 

ეკონომიკური სარგებელი. როგორც წესი, აქციების პროცენტის შედეგად მიღებული 
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მომავალი ეკონომიკური სარგებელი არის დივიდენდები და წილის ღირებულების 

ზრდა.  როდესაც კომპანიას გააჩნია პროცენტი ფლობილ აქციებში, ის მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში მიიღებს დივიდენს აღნიშნული აქციებიდან თუ ის აირჩევს, რომ გასცეს 

იგი და მსგავსი დივიდენდები არ წარმოქმნის შემოსულობას კომპანიაში, რადგან არ 

ფიქსირდება ცვლილება წმინდა აქტივებში: დაფინანსების შემოსვლა უბრალოდ 

წრიულია.   

ფაქტები იგივეა, რაც 26-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X2 წლის 1 

იანვარს საწარმომ მფლობელი-მენეჯერისგან გამოსყიდული აქციები 1,200 ფე-ის 

(აქტივების მაშინდელი რეალური ღირებულება) სანაცვლოდ გადასცა მესამე 

დამოუკიდებელ მხარეს, რომელიც ამავდორულად გახდა საწარმოს მფლობელი-

მენეჯერი.  

საწარმოს მიერ ფლობილი წილი, მანამ სანამ ჯერ ისევ ფლობს მას საწარმო, აღიარდება 

1,000ფე-ის შემცირებით საკუთარი კაპიტალში. 20X2 წლის 1 იანვარს 1,200ფე-ის 

ფულადი სახსრების შემოსვლა, რომელიც გამოწვეულია აღნიშნული აქციების ახალ 

მფლობელ მენეჯერზე გადაცემით, აღიარდება როგორც სააქციო კაპიტალის ზრდა. 

აღნიშნული აქციების გამოცემის შედეგად ამონაგები ან ხარჯი არ აღიარდება. 

 

საწარმოს საქმიანობის შედეგები 
 

2.23 საწარმოს საქმიანობის შედეგები არის საწარმოს შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის 

თანაფარდობა საანგარიშგებო პერიოდში. წინამდებარე სტანდარტის მიხედვით, 

საწარმოს საქმიანობის შედეგების წარდგენა ნებადართულია როგორც ერთ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში (სრული შემოსავლის ანგარიშგება), ასევე ორ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

(მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება და სრული შემოსავლის ანგარიშგება). 

მაჩვენებლები: მთლიანი სრული შემოსავალი და მოგება ან ზარალი ხშირად 

გამოიყენება, როგორც საწარმოს საქმიანობის შედეგების საზომი, ან როგორც სხვა 

მაჩვენებლების გაანგარიშების საფუძველი, როგორიცაა, მაგალითად ინვესტიციის 

უკუგება, ან შემოსავალი აქციაზე. შემოსავალი და ხარჯები განიმარტება 

შემდეგნაირად: 

(ა) შემოსავალი არის საწარმოს ეკონომიკური სარგებლის ზრდა, საანგარიშგებო  

       პერიოდში აქტივების ზრდის ან ვალდებულებების შემცირების გზით, რაც  

       გამოიხატება საწარმოს საკუთარი კაპიტალის გადიდებით, რომელიც  

       დაკავშირებული არაა მესაკუთრეთა მიერ საკუთარ კაპიტალში განხორციელებულ  

       დამატებით შენატანებთან; და 

(ბ) ხარჯი არის საწარმოს ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, საანგარიშგებო  

       პერიოდის განმავლობაში აქტივების საწარმოდან გასვლის ან ვალდებულებების  

       ზრდის საფუძველზე, რაც გამოიხატება საწარმოს საკუთარი კაპიტალის  

       შემცირებით, რომელიც დაკავშირებული არაა მესაკუთრეებზე გაცემულ  

       განაწილებებთან. 

 

შენიშვნები 
 

ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს საქმიანობის ფინანსური შედეგების 

შესახებ, მომხმარებლებს ეხმარება იმის გაგებაში, როგორი უკუგება მიიღო საწარმომ 

მის განკარგულებაში არსებული ეკონომიკური რესურსებიდან. ინფორმაცია, საწარმოს 

მიერ გამომუშავებულ შემოსავლებზე, დაეხმარება მომხმარებლებს შეაფასონ 
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ხელმძღვანელობის მიერ საწარმოს ეკონომიკური რესურსების განკარგვა. ასევე 

მნიშვნელოვანია ინფორმაცია საწარმოს მიერ მიღებული უკუგების ცვალებადობისა და 

მისი შემადგენელი კომპონენტების შესახებ, განსაკუთრებით მომავალ ფულად 

ნაკადებთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობის შესაფასებლად. ინფორმაცია 

ანგარიშვალდებული საწარმოს წარსული საქმიანობის ფინანსური შედეგებისა და იმის 

შესახებ, როგორ შეასრულა საწარმოს ხელმძღვანელობამ მასზე დაკისრებული 

ვალდებულებები, როგორც წესი, სასარგებლო ინფორმაციაა საწარმოს ეკონომიკური 

რესურსებიდან მომავალში მისაღები უკუგების პროგნოზების გამოსათვლელად.  

შემოსავალი და ხარჯები წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია საწარმოს ფინანსურ შედეგებთან. ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლებს სჭირდებათ ინფორმაცია, როგორც საწარმოს ფინანსურ 

მდგომარეობაზე ასევე მის ფინანსურ შედეგებზე. ამგვარად, მართალია, შემოსავალი და 

ხარჯები განისაზღვრება  აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებების მიხედვით, 

ინფორმაცია შემოსავლისა და ხარჯების შესახებ ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც 

ინფორმაცია აქტივებსა და ვალდებულებებზე.   

ფინანსური შედეგი ფასდება, როგორც პერიოდის განმავლობაში ყველა შემოსავალსა 

და ხარჯებს შორის სხვაობა (მთლიანი სრული შემოსავალი), რომელიც განისაზღვრება 

აქტივებსა და ვალდებულებებში პერიოდის განმავლობაში ყველა ცვლილების 

გათვალისწინებით (გარდა, საწარმოს საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული 

ოპერაციების ცვლილებებისა).  ტერმინი სრული შემოსავალი (ნაცვლად მოგება ან 

ზარალისა ან წმინდა შემოსავლისა) გამოიყენება, რადგან მსს ფასს სტანდარტით 

მოითხოვება (და დამატებით რთავს ნებას)შემოსავლის და ხარჯების ზოგიერთი 

კონკრეტული მუხლის აღიარებას მოგება ან ზარალის გარეთ, სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში.  

 

2.24 შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარებისა 

და შეფასების პროცესის პირდაპირი შედეგია. შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარების 

კრიტერიუმები განხილულია 2.27–2.32 პუნქტებში. 

 

შენიშვნები 
 

ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს კონკრეტული პერიოდის საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების შესახებ, რომელიც ასახავს მის ეკონომიკურ რესურსებსა და 

მოთხოვნებში მომხდარ ცვლილებებს და არა ინვესტორებისა და კრედიტორების 

მხრიდან დამატებით მიღებულ რესურსებს, ,ინფორმაცია ფინანსური შედეგების 

შესახებ სასარგებლო ინფორმაციაა საწარმოს წარსული და მომავალი წმინდა ფულადი 

სახსრების შემოდინების შესაფასებლად.  ეს ინფორმაცია იმაზე მიუთითებს, რამდენად 

გაიზარდა ანგარიშვალდებული საწარმოს განკარგულებაში არსებული ეკონომიკური 

რესურსები და, შესაბამისად, მისი შესაძლებლობა, უზრუნველყოს საწარმოში წმინდა 

ფულადი სახსრების შემოსვლა თავისი საქმიანობიდან და არა უშუალოდ 

ინვესტორებისა და კრედიტორებისგან დამატებითი რესურსების მოპოვებით. 

ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს კონკრეტული პერიოდის საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების შესახებ, ასევე დაეხმარება მომხმარებლებს შეაფასონ 

ხელმძღვანელობის მიერ საწარმოს ეკონომიკური რესურსების განკარგვა. 

ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს კონკრეტული პერიოდის საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების შესახებ, შეიძლება იმაზეც მიუთითებდეს, თუ რა გავლენა 

იქონია საწარმოს ეკონომიკური რესურსებისა და მის მიმართ არსებული მოთხოვნების 

გაზრდაზე ან შემცირებაზე ისეთმა მოვლენებმა, როგორიცაა საბაზრო ფასების, ან 
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საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებამ და, აქედან გამომდინარე, რა გავლენა 

მოახდინეს ამ მოვლენებმა მის შესაძლებლობაზე - უზრუნველყოს საწარმოში წმინდა 

ფულადი სახსრების შემოსვლა. 

 

 

შემოსავალი 
 

2.25  შემოსავლის ცნება მოიცავს ამონაგებსა და შემოსულობას: 

(ა) ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება საწარმოს ჩვეულებრივი  

     საქმიანობის პროცესში და ცნობილია სხვადასხვა სახელწოდებით, მაგალითად:  

     ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან, ამონაგები მომსახურების გაწევიდან, პროცენტი,  

     დივიდენდები, როიალტი და საიჯარო ქირა; 

(ბ) შემოსულობა გულისხმობს სხვა მუხლებს, რომლებიც აკმაყოფილებს შემოსავლის  

     განმარტებას, მაგრამ არ წარმოადგენს ამონაგებს. როდესაც საწარმო სრული  

     შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებს შემოსულობებს, ისინი, როგორც წესი,  

    განცალკევებულ მუხლებად აისახება, რადგან ამ ინფორმაციის ცოდნა სასარგებლოა  

    მომხმარებელთათვის, ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების  

    თვალსაზრისით. 

 
მაგალითები—ამონაგები თუ შემოსულობა? 

 

მაგ. 27 20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ გაყიდა მარაგი 1,500ფე-ად, როდესაც მარაგის 

საბალანსო ღირებულება იყო 1,000ფე. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ აღიარა 1,500ფე შემოსავალი (ამონაგები 

პროდუქციის გაყიდვიდან) და 1,000ფე ხარჯი (გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება). (ასევე იხ. 13.20 პუნქტი.) 

მაგ. 28    20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ 1,500ფე-ად გაყიდა მანქანა-დამადგარი, რომელიც  

   გამოიყენებოდა პროდუქციის წარმოების პროცესში. მანქანა-დანადგარის  

   თვითღირებულება შეადგენდა 1,000ფე-ს. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ აღიარა მანქანის გასავალთან დაკავშირებული 

შემოსულობა 500ფე-ის ოდენობით (იხ. 17.28 და 17.30 პუნქტები). 

გამოთვლა: 1,500ფე გასაყიდი ფასი, გამოკლებული 1,000ფე საბალანსო ღირებულება, 

რომლის აღიარებაც შეწყდა გაყიდვისას, უდრის 500ფე მანქანის გაყიდვასთან 

დაკავშირებულ შემოსულობას. შემოსულობა წარმოადგენს წმინდა ოდენობას (ე.ი. 

შემოსავალს გამოკლებული ხარჯი). 

 

ხარჯები 
 

2.26 ხარჯების ცნება მოიცავს ზარალს და ასევე ისეთ ხარჯებს, რომლებიც წარმოიშობა 

საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში: 

(ა) საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში წარმოშობილი ხარჯებია,  

      მაგალითად: გაყიდული საქონლის თვითღირებულება, ხელფასები და ცვეთა.  

      როგორც წესი, საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესთან დაკავშირებული  
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      ხარჯები პრაქტიკაში სხვადასხვა სახის აქტივების შემცირებით ან საწარმოდან  

      გასვლით გამოიხატება, როგორიცაა, მაგალითად ფულადი სახსრები და ფულადი  

      სახსრების ეკვივალენტები, მარაგი ან ძირითადი საშუალებები); 

(ბ) ზარალი მოიცავს სხვა მუხლებს, რომლებიც აკმაყოფილებს ხარჯების განმარტებას  

      და შეიძლება წარმოიშვას საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში. როდესაც  

      საწარმო სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებს ზარალს, იგი, როგორც წესი,  

      განცალკევებულ მუხლად აისახება, რადგან ამ ინფორმაციის ცოდნა სასარგებლოა  

      მომხმარებელთათვის, ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების  

      თვალსაზრისით. 

 
მაგალითები—ხარჯები თუ ზარალი? 

 

მაგ. 29 20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ გაყიდა მარაგი 1,000ფე-ად, მარაგის საბალანსო 

ღირებულება შეადგენდა 900ფე-ს.  

20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ აღიარა 1,000ფე შემოსავალი (ამონაგები 

პროდუქციის გაყიდვიდან) და 900ფე ხარჯი (გაყიდული საქონლის თვითღირებულება)  

მაგ. 30   20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ 900ფე-ად გაყიდა მანქანა, რომელიც  

  გამოიყენებოდა პროდუქციის წარმოების პროცესში. მანქანის  

  თვითღირებულება შეადგენდა 1,000ფე-ს. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ მოგებაში ან ზარალში აღიარა მანქანის გასავალთან 

დაკავშირებული ზარალი 100ფე-ის ოდენობით (იხ. 17.28 და 17.30 პუნქტები). 

გამოთვლა: 900ფე გასაყიდი ფასი, გამოკლებული 1,000ფე საბალანსო ღირებულება, 

რომლის აღიარებაც შეწყდა გაყიდვისას, უდრის 100ფე მანქანის გაყიდვასთან 

დაკავშირებულ ზარალს. ზარალი წარმოადგენს წმინდა ოდენობას. 

 

აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება 
 

2.27 აღიარება არის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში იმ მუხლის ასახვის პროცესი, 

რომელიც აკმაყოფილებს აქტივის, ვალდებულების, შემოსავლის ან ხარჯის 

განმარტებას და შემდეგ კრიტერიუმებს: 

(ა)   მოსალოდნელია ამ მუხლით გამოწვეული მომავალი ეკონომიკური სარგებლის  

         საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა; და 

(ბ) მუხლს გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, რომელიც შეიძლება  

         საიმედოდ შეფასდეს.   

 

2.28 თუ არ აღიარდება მუხლი, რომელიც აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმებს, 

ამის გამოსწორება არ შეიძლება არც გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის 

განმარტებით და არც განმარტებით შენიშვნებში ან სხვაგან რაიმე განმარტებითი 

ინფორმაციის გამჟღავნების გზით. 
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მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ალბათობა 
 

2.29 ფინანსური ანგარიშგების ამა თუ იმ ელემენტის თავდაპირველი აღიარების 

კრიტერიუმში ალბათობის ცნებას იყენებენ მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

საწარმოში შემოსვლის ან საწარმოდან გასვლისთვის დამახასიათებელი 

განუსაზღვრელობის ხარისხის დასადგენად. მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

მოძრაობისთვის დამახასიათებელი განუსაზღვრელობის ხარისხის შეფასება 

ეყრდნობა იმ მტკიცებულებებს/ინფორმაციას, რომელიც ეხება საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს არსებულ პირობებს/გარემოებებს, როდესაც მზადდება ფინანსური 

ანგარიშგება. ამგვარი შეფასებები ცალ-ცალკე კეთდება ყველა ინდივიდუალურად 

მნიშვნელოვანი მუხლისთვის და ასევე ინდივიდუალურად უმნიშვნელო 

მუხლებისგან შემდგარი დიდი ჯგუფისთვის. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის ზოგიერთი მოთხოვნა, გავლენას ახდენს ალბათობის 

კონცეფიაზე იმ ელემენტების აღიარების მოთხოვნით, რომელიც შეესაბამება 

ელემენტის განმარტებას, მხოლოდ მაშინ თუ აღნიშნულ ელემენტთან დაკავშირებული 

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლის ან გასვლის მოხდენის ალბათობა 

უფრო მოსალოდნელია ვიდრე არ მოხდენა (მაგ.: იმის განსაზღვრისას აღიარდება თუ 

არა ვალდებულება კონკრეტული მიმდინარე ვალდებულებისთვის). მსგავს 

შემთხვევებში, შედეგი გაორმაგებულია—თუ გასვლის ალბათობა 50%-ზე მაღალია, 

ვალდებულება აღიარდება (საპირისპიროდ, თუ გასვლის ალბათობა არის 50% ან 

ნაკლები, ვალდებულება არ ღიარდება და საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში არ აისახება, როგორც ვალდებულების ელემენტი).   

სხვა მოთხოვნები, მოითხოვს იმ ელემენტების აღიარებას, რომლებიც შეესაბამება 

ელემენტების  განმარტებას (მაგ.: აქტივი ან ვალდებულება) და ასახავს 

განუსაზღვრელობას დაკავშირებულს უფლებებისგან ან ვალდებულებისგან ფულადი 

ნაკადების ალბათობას, აღნიშნული აქტივის ან ვალდებულების შეფასებისას —

მაგალითად, როდესაც ელემენტი ფასდება რეალური ღირებულებით.  

 

შეფასების საიმედოობა 
 

2.30 აღიარების მეორე კრიტერიუმია მუხლის ღირებულების ან თვითღირებულების 

საიმედოდ განსაზღვრის შესაძლებლობა. ხშირ შემთხვევაში, მუხლის 

თვითღირებულება ან ღირებულება ცნობილია. სხვა შემთხვევაში, იგი უნდა შეფასდეს. 

გონივრული შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

მნიშვნელოვანი ნაწილია და იგი არ აკნინებს ამ ინფორმაციის საიმედოობას. თუ 

შეუძლებელია მუხლის ღირებულებითი სიდიდის დასაბუთებული შეფასების 

განსაზღვრა, იგი არ აღიარდება საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

2.31 თუ რომელიმე მუხლმა გარკვეულ მომენტში არ დააკმაყოფილა აღიარების 

კრიტერიუმები, მისი აღიარების საკითხის განხილვა შესაძლებელია მოგვიანებით, 

მოვლენების ან გარემოებების ცვლილების გათვალისწინებით. 

 

2.32 შეიძლება მუხლი არ აკმაყოფილებდეს აღიარების კრიტერიუმებს, მაგრამ მაინც 

იმსახურებდეს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, ან სხვა ახსნა-განმარტებით 
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მასალაში, ან დანართებში გამჟღავნებას. ამის გაკეთება მიზანშეწონილია მაშინ, 

როდესაც ამა თუ იმ მუხლის შესახებ ინფორმაციის ცოდნა აუცილებელია იმისთვის, 

რომ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელმა შეაფასოს საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობა, მისი საქმიანობის შედეგები და ფინანსურ მდგომარეობაში მომხდარი 

ცვლილებები. 

 

შენიშვნები 
 

მაგალითად 21-ე განყოფილებით მიმდინარე ვალდებულების ვალდებულებად 

(ანარიცხად) აღიარების კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

ეკონომიკური სარგებლის გასვლის ალბათობა აღემატება 50%-ს.  21-ე განყოფილების 

მიხედვით მიმდინარე ვალდებულების აღრიცხვისას, თუ ეკონომიკური სარგებლის 

გასავლის ალბათობა 50%-ზე ნაკლებია, მიმდინარე ვალდებულება არ აღიარდება, 

როგორც ვალდებულება (ე.ი. პირობითი ვალდებულება გამორიცხულია საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან).  თუმცა, თუ რესურსების გასვლა 

მოსალოდნელი არ არის შორეულ მომავალში, პირობითი ვალდებულება  განმარტებით 

შენიშვნებში უნდა გამჟღავნდეს (იხ. 21.12 პუნქტი). 

 

აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების შეფასება 
 

2.33 შეფასება არის ფულადი სიდიდეების განსაზღვრის პროცესი, რომლის მიხედვითაც 

ხდება აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში. ეს პროცესი გულისხმობს შეფასებისთვის გარკვეული 

საფუძვლის შერჩევას. წინამდებარე სტანდარტი ადგენს, შეფასების რომელი 

საფუძველი უნდა გამოიყენოს საწარმომ სხვადასხვა ტიპის აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების შეფასებისთვის. 

 
შენიშვნები 
 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული ელემენტები გამოსახულია ფულადი 

მნიშვნელობით. აღნიშნული მოითხოვს შეფასების საფუძვლების არჩევას. შეფასების 

საფუძვლები წარმოადგენს ინდეტიფიცირებად მახასიათებელს—მაგალითად, 

შეფასებული ელემენტის პირვანდელი ღირებულება ან რეალური ღირებულება.  

შეფასების საფუძვლების გამოყენება აქტივზე ან ვალდებულებაზე ქმნის შეფასებას 

აღნიშნული აქტივისა ან ვალდებულებისთვის და დაკავშირებული შემოსავლისა და 

ხარჯებისათვის. 

სასარგებლო ფინანსური ინფორმაციის ხარისხობრივი მახასიათებლების და 

დანახარჯების შეზღუდვის გათვალისწინება, მოსალოდნელია რომ გავლენას მოახდენს  

სხვადასხვა აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლისა და ხარჯებისთვის 

განსხვავებული შეფასების საფუძვლების არჩევაზე. 

მეტწილად, შეფასებები ეყრდნობა მსჯელობასა და მოდელებს და არა ეკონომიკური 

მოვლენების ზუსტ ასახვას. მე-2 განყოფილება განსაზღვრავს კონცეფციებს, რომელიც 

დაკავშირებულია აღნიშნულ შეფასებებთან, მსჯელობებთან და მოდელებთან.  
 

2.34 შეფასების ორი ყველაზე გავრცელებული საფუძველია პირვანდელი ღირებულება და 

რეალური ღირებულება: 

(ა) აქტივების პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის შესაძენად მისი შეძენის  

     მომენტში გადახდილი ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების  
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    ეკვივალენტების ოდენობა, ან გაცემული კომპენსაციის რეალური ღირებულება.  

    ვალდებულების პირვანდელი ღირებულება არის მიღებული ფულადი სახსრების  

    ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ოდენობა, ან ვალდებულების სანაცვლოდ  

    მიღებული არაფულადი აქტივების რეალური ღირებულება ვალდებულების  

    წარმოქმნის მომენტისათვის, ან, ზოგიერთ შემთხვევაში (მაგალითად, მოგების  

    გადასახადისთვის), იმ ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების  

    ოდენობა, რომლის საწარმოდან გასვლა მოსალოდნელია ვალდებულების  

    დასაფარად საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში. ამორტიზებული  

    პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის ან ვალდებულების პირვანდელ  

    ღირებულებას პლუს, ან მინუს მისი პირვანდელი ღირებულების ის ნაწილი,  

    რომელიც ადრე აღიარებული იყო როგორც ხარჯი, ან შემოსავალი; 

(ბ) რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი გაიცვალოს ან  

      ვალდებულება დაიფაროს საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის  

     „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებულ გარიგებაში. ისეთ  

      სიტუაციაში, როდესაც ნებადართულია ან მოითხოვება რეალური ღირებულების  

      შეფასება, საწარმომ უნდა გამო-იყენოს 11.27-11.32 პუნქტებში მოცემული  

      მითითებები. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მოთხოვნილი ან ნებადართული სხვა შეფასების 

მეთოდები აქტივებისთვის და ვალდებულებებისთვის მოიცავს: მეკავშირე 

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეფასებას წილობრივი მეთოდით, 

გაუფასურებული მარაგის შეფასებას  მისი დასრულებისა და გაყიდვისათვის საჭირო 

დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასით, ხოლო გაუფასურებული 

გრძელვდიანი აქტივებისათვის ანაზღაურებადი ღირებულების დადგენას. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, ინდივიდუალური აქტივები (და ვალდებულებები) 

შეფასებულია შეფასების მეთოდების კომბინაციის გამოყენებით. მაგალითად, 

როდესაც ფლობილი საბირჟო საქონლის ფასის რისკის ჰეჯირება ხდება, ფლობილი 

საბირჟო საქონლის რეალური ღირებულების ცვლილება კორექტირდება ფლობილი 

საბირჟო საქონლის (დაკავშირებული საბირჟო საქონლის ფასის რისკთან) საბალანსო 

ღირებულებამდე (თვითღირებულება). 

11.27–11.32 პუნქტები მოიცავს მითითებებს, თუ როგორ ფასდება ფინანსური 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება. აღნიშნული მითითება ასევე სასარგებლოა 

სხვა აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური ღირებულების შესაფასებლად.  

 

აღიარებისა და შეფასების საყოველთაო პრინციპები 
 

2.35 წინამდებარე სტანდარტით გათვალისწინებული აქტივების, ვალდებულებების, 

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნები ეფუძნება ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიით გათვალისწინებულ საყოველთაო პრინციპებს. იმ 

შემთხვევაში, თუ წინამდებარე სტანდარტი კონკრეტულად არ ითვალისწინებს 

მოთხოვნას ამა თუ იმ სპეციფიკური ოპერაციის ან სხვა მოვლენისთვის, მაშინ 

საწარმომ მსჯელობის საფუძვლად უნდა გამოიყენოს 10.4 პუნქტში მოცემული 

მითითებები, ხოლო კონკრეტული სიტუაციის შესაფერისი სააღრიცხვო პოლიტიკის 

შესარჩევად იხელმძღვანელოს 10.5 პუნქტის მითითებების იერარქიით. მითითებების 

იერარქიის მეორე დონე მოითხოვს, რომ საწარმომ გაითვალისწინოს აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების განმარტებები, აღიარებისა და 
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შეფასების კრიტერიუმები და ის საყოველთაო პრინციპები, რომლებიც 

ჩამოყალიბებულია ამ განყოფილებაში. 

 

შენიშვნები 
 

10.4 პუნქტის თანახმად, როდესაც მსს ფასს სტანდარტი კონკრეტულად არ ეხება 

რომელიმე განსაზღვრულ ოპერაციას, სხვა მოვლენას ან გარემოებას, საწარმომ უნდა 

აირჩიოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის 

შესაბამისობას და საიმედოობას. 10.5 პუნქტი მიანიშნებს, რომ აღნიშნული 

მსჯელობისას, საწარმო პირველ რიგში ითვალისწინებს მსს ფასს სტანდარტის 

მოთხოვნებსა და მითითებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მსგავს და მონათესავე 

საკითხებთან. შემდგომ, საწარმო განიხილავს აქტივების, ვალდებულებების, 

შემოსავლებისა და ხარჯების განმარტებებს, მათი აღიარების კრიტერიუმებსა და 

შეფასების კონცეფციებს და ასევე ძირითად პრინციპებს, რომლებიც განხილულია მე-2 

განყოფილებაში. თუ სტანდარტი არ მოიცავს მითითებებს, საწარმოს შეუძლია იხილოს 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთოხვნები და მითითებები, მათ შორის მსგავსი 

ან მონათესავე საკითხებისათვის ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

ინტერპრეტაციები. 

 

დარიცხვის მეთოდი 
 

2.36 კომპანიამ ფინანსური ანგარიშგება, ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ 

ინფორმაციის გარდა, უნდა მოამზადოს დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე. 

დარიცხვის მეთოდის თანახმად, სააღრიცხვო ერთეული აქტივად, ვალდებულებად, 

საკუთარ კაპიტალად, შემოსავლად ან ხარჯად უნდა აღიარდეს იმ მომენტში, როდესაც 

იგი დააკმაყოფილებს შესაბამის განმარტებასა და აღიარების კრიტერიუმებს. 

 
შენიშვნები 
 

ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდის გამოყენების შედეგად,  

ანგარიშვალდებული საწარმოს ეკონომიკურ რესურსებსა (ანუ აქტივებისა) და მის 

მიმართ არსებულ მოთხოვნებთან (ანუ ვალდებულებებთან) დაკავშირებული 

ოპერაციებისა და სხვა მოვლენებისა თუ გარემოებების გავლენის შედეგები აისახება იმ 

პერიოდებში, როდესაც აღნიშნული შედეგები დაფიქსირდა, მიუხედავას იმისა რომელ 

პერიოდში მოხდა ფულადი სახსრების მიღება და გადახდა. 

ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდი მნიშვნელოვანია, რადგან ინფორმაცია 

ანგარიშვალდებული საწარმოს ეკონომიკური რესურსებისა და მის მიმართ არსებული 

მოთხოვნების და ამ ეკონომიკურ რესურსებსა და მოთხოვნებში პერიოდის 

განმავლობაში მომხდარი ცვლილებების შესახებ საუკეთესო ბაზაა საწარმოს წარსული 

და მომავალი საქმიანობის შედეგების შესაფასებლად, ვიდრე ინფორმაცია, რომელიც 

ეხება მხოლოდ პერიოდის განმავლობაში საწარმოს მიერ მიღებულ და გადახდილ 

ფულად სახსრებს. 

ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს კონკრეტული პერიოდის საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების შესახებ, რომელიც ასახავს მის ეკონომიკურ რესურსებსა და 

მოთხოვნებში მომხდარ ისეთ ცვლილებებს, რაც არ გამოუწვევია უშუალოდ 

ინვესტორებისა და კრედიტორების მხრიდან დამატებითი რესურსების მიღებას, 

სასარგებლო ინფორმაციაა საწარმოში  წარსული და მომავალი წმინდა ფულადი 



მოდული 2—კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 37 

სახსრების შემოსვლის შესაძლებლობის შესაფასებლად.  ეს ინფორმაცია იმაზე 

მიუთითებს, რამდენად გაიზარდა ანგარიშვალდებული საწარმოს განკარგულებაში 

არსებული ეკონომიკური რესურსები და შესაბამისად, მისი შესაძლებლობა, 

უზრუნველყოს საწარმოში წმინდა ფულადი სახსრების შემოსვლა თავისი 

საქმიანობიდან და არა უშუალოდ ინვესტორებისა და კრედიტორებისგან დამატებითი 

რესურსების მოპოვებით. ინფორმაცია, ანგარიშვალდებული საწარმოს კონკრეტული 

პერიოდის საქმიანობის ფინანსური შედეგების შესახებ, ასევე დაეხმარება 

მომხმარებლებს შეაფასონ ხელმძღვანელობის მიერ საწარმოს ეკონომიკური 

რესურსების განკარგვა. 

 

აღიარება ფინანსურ ანგარიშგებაში 
 

აქტივები 
 

2.37 აქტივი იმ შემთხვევაში აღიარდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, თუ 

მოსალოდნელია, რომ მისი გამოყენების შედეგად მომავალში საწარმო მიიღებს 

ეკონომიკურ სარგებელს და, ამავე დროს, ამ აქტივს გააჩნია თვითღირებულება ან 

ღირებულება, რომლის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. აქტივი არ აღიარდება 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, თუ მოსალოდნელი არ არის, რომ მასზე 

გაწეული დანახარჯები საწარმოს მოუტანს ეკონომიკურ სარგებელს მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ. სამაგიეროდ, ასეთ შემთხვევაში, სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, მისი წარდგენის 

შემთხვევაში) აღიარდება ხარჯი. 

 
მაგალითები—აქტივების აღიარება 

 

მაგ. 31 საწარმომ შექმნა ფორმულა, რომელსაც იყენებს უნიკალური წებოს საწარმოებლად.  წებო 

არის წამყვანი წებოვანი პროდუქტი ბაზარზე, მისი გამორჩეული ქიმიური 

ნივთიერებების ნარევის გამო. სპეციალური ფორმულა ცნობილია, მხოლოდ საწარმოს 

ორი მფლობელი მენეჯერისათვის და აქედან გამომდინარე, ვერცერთმა კონკურენტმა 

ვერ შეძლო აღმოეჩინა და გაემეორებინა ფორმულა. ფორმულა არ არის დაცული 

პატენტით ან სხვა მეთოდით. ბევრმა კონკურენტმა მიმართა საწარმოს ფორმულის 

შესყიდვის მიზნით. 

ფორმულა შეესაბამება საწარმოს აქტივების განმარტებას, რადგან მიუხედავად იმისა, 

რომ ფორმულა არ არის დაცული იურიდიული უფლებებით, საწარმო ფლობს 

კონტროლს ფორმულაზე მისი კონკურენტებისგან  საიდუმლოდ შენახვით და 

საწარმოში მოსალოდნელია მომავალი ეკონომიკური სარგებელის შემოსვლა. თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ მე-18 განყოფილების მიხედვით საწარმოში შექმნილი 

არამატერიალური აქტივები არ აღიარდება, როგორც აქტივები (იხ. 18.4(გ), 18.14 და 

18.15 პუნქტი).  

მაგ. 32 საწარმომ შექმნა წარმატებული ბრენდი, რომელიც საწარმოს საშუალებას აძლევს 

პროდუქცია გაყიდოს შედარებით მაღალ ფასად.  საწარმო აგრძელებს დიდი ოდენობის 

თანხის დახარჯვას ბრენდის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე (მაგ.: ადგილობრივი 

სპორტული ღონისძიებების დასპონსორება, არჩეული კულტურული ღონისძიებების 

დასპონსორება და ბრენდის რეკლამირება). 
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ბრენდი შესაძლოა აკმაყოფილებს აქტივის განმარტების პირველ ნაწილს, რადგან 

საწარმოს გააჩნია კონტროლი ბრენდის გამოყენებაზე და საწარმოში მოსალოდნელია 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელის შემოსვლა. თუმცა შესაძლოა რთული იყოს 

ბრენდის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე გაწეული დანახარჯების საიმედოდ 

შეფასება და ბრენდის თვითღირებულებაზე მისი მიკუთვნება.   ვინაიდან ორივე 

მოთხოვნა სავალდებულოა აქტივის აღიარებისთვის, საწარმომ შესაძლოა დაასკვნას, 

რომ ბრენდი არ წარმოადგენს აქტივს, აქტივის განსაზღვრებიდან გამომდინარე.   

გაითვალისწინეთ, რომ ბრენდის განვითარებისთვის წარმოქმნილი შიდა დანახარჯები, 

არ აკმაყოფილებს 18.4 პუნქტის კონკრეტული აღიარების კრიტერიუმებს.  სპონსორობა 

და რეკლამირებიდან წარმოქმნილი დანახარჯები  არ აღიარდება, როგორც 

არამატერიალური აქტივი, რადგან ბრენდი წარმოადგენს საწარმოს შიგნით 

არამატერიალურ ელემენტებზე გაწეული დანახარჯების შედეგს. დანახარჯები 

აღიარდება ხარჯის სახით, როდესაც წარმოიქმნება (იხ. 18.4(გ), 18.14 და 18.15 

პუნქტები). 

მაგ. 33 საწარმომ ცალკე შეიძინა კონკურენტის ბრენდი 100,000ფე-ად.  საწარმო იყენებს ბრენდის 

წარმოებულ პროდუქციაზე მაღალი ფასის დასაწესებლად. 

წინა მაგალითის მსგავსად, ბრენდი შესაძლოა აკმაყოფილებს საწარმოს აქტივის 

განმარტების პირველ ნაწილს, რადგან საწარმოს გააჩნია კონტროლი ბრენდის 

გამოყენებაზე და საწარმოში მოსალოდნელია მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლა. წინა მაგალითის შესაბამისად, მას შემდეგ რაც საწარმომ შეიძინა ბრენდი 

საბაზრო ფასით „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებული ოპერაციით 

სხვა მხარისგან, რომელმაც ადრე განავითარა ბრენდი, შესაძლებელია ბრენდის 

დანახარჯის ან ღირებულების საიმედოდ შეფასება.  შესაბამისად, საწარმომ შესაძლოა 

დაასკვნას, რომ ბრენდი წარმოადგენს აქტივს, აქტივის განსაზღვრებიდან 

გამომდინარე.   

შენიშვნა: საწარმო კონკურენტისგან შეძენილ ბრენდს აღიარებს, როგორც 

არამატერიალურ აქტივს. ბრენდის შესაძენად წარმოქმნილი 100,000ფე აკმაყოფილებს 

აქტივის აღიარების კრიტერიუმს (განცალკევებით შეძენილი არამატერიალური 

აქტივებისთვის, ყოველთვის მიიჩნევა, რომ დაკმაყოფილებულია აღიარების 

ალბათობის კრიტერიუმი—იხ. 18.7 პუნქტი). 

საწარმოს მიერ ბრენდის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისთვის შემდგომში 

წარმოქმნილი ოდენობები, აღიარება ხარჯის სახით, როცა წამროიქმნება (ე.ი.  

ბრენდთან დაკავშირებით წარმოშობილი დანახარჯები: სპონსორება და რეკლამირება, 

შეუძლებელია გაიმიჯნოს ბიზნესთან დაკავშირებული ხარჯებისგან—იხ. 18.4(გ), 18.14 

და 18.15 პუნქტები). 

 

2.38 საწარმომ პირობითი აქტივი არ უნდა აღიაროს აქტივის სახით. თუმცა, იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში ეჭვს არ იწვევს, მოცემული 

აქტივი არ წარმოადგენს პირობით აქტივს და მართებულია მისი აღიარება აქტივის 

სახით. 

 

შენიშვნები 
 

პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება ადრე მომხდარი 

მოვლენის შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი 

განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც 
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მთლიანად არ ექვემდებარება საწარმოს კონტროლს. აღნიშნული უფრო დეტალურად 

განხილულია 21-ე განყოფილებაში - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“ - (სპეციალურად 21.13 პუნქტი). პირობითი აქტივის აღიარების 

მოთხოვნას სხვა აქტივებთან შედარებით  უფრო ართულებს ის, რომ პირობითი აქტივი 

აღიარდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მომავალი ეკონომიკური სარგებელის მიღება 

ეჭვს არ იწვევს.   

 
 
 
მაგალითები—პირობითი აქტივები 

 

მაგ. 34 საწარმოს დაწყებული აქვს სამართლებრივი დავა, ზიანის ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია კონკურენტის მიერ პატენტის უფლებების 

დარღვევის შედეგად. სამართლებრივი დავის შედეგი განუსაზღვრელია.  თუმცა, 

მოსალოდნელია სასამრთლომ მოსთხოვოს კონკურენტს, რომ აანაზღაუროს 

საწარმოსთვის მიყენებული ზიანი. 

საწარმოს გააჩნია მოსალდნელი მომავალი სარგებელი, რომელიც წარმოიქმნება 

სასამართლოს მხირადან კონკურენტისთვის ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით.  

თუმცა, აღნიშნული სარგებლის არსებობა დადასტურდება მხოლოდ საწარმოს 

კონტროლს მიღმა მომავალი მოვლენის მოხდენით (სასამართლოს გადაწყვეტილებით).  

სარგებლის მიღება ეჭვს იწვევს, ამიტომ საწარმოს გააჩნია პირობითი აქტივი. საწარმო 

არ აღიარებს აქტივს.  საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს პირობითი აქტივი, როგორც 

განსაზღვრულია 21.16 პუნქტში, რადგან მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებელის 

შემოსვლა, მაგრამ იწვევს ეჭვს. 

მაგ. 35 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ეჭვს არ იწვევს, 

რომ სასამრათლო კონკურენტს მოსთხოვს საწარმოსთვის ზარალის ანაზღაურებას.   

საწარმოს ეჭვის გარეშე გააჩნია მომავალი სარგებელი, რომელიც წარმოიქმნება 

სასამართლოს  მიერ  კონკურენტისთვის ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით.  

აღნიშნული სარგებლის არსებობა დადასტურდება მხოლოდ საწარმოს კონტროლს 

გარეთ მომავალი მოვლენის მოხდენით (სასამართლოს გადაწყვეტილებით). 

მიუხედავად ამისა, რადგან სარგებლის მიღება ეჭვს არ იწვევს, საწარმომ უნდა აღიაროს 

აქტივი. საწარმო აღიარებს აქტივს. აღნიშნული არ წარმოადგენს პირობით აქტივს, 

რადგან სარგებლის ეჭვის გარეშე მიღების პირობა აუქმებს პირობითობას.  

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშულ მაგალითში მოსალოდნელია, 

რომ სასამრათლო კონკურენტის სასარგებლოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას (ე.ი. 

მოსალოდნელია, რომ საწარმოს საქმე არ იქნება წარმატებული). 

საწარმოს გააჩნია მომავალი სარგებელი, რომელიც წარმოიქმნება სასამართლოს 

მხირადან კონკურენტისთვის ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით. აღნიშნული 

სარგებლის არსებობა დადასტურდება მხოლოდ  საწარმოს კონტროლს გარეთ 

მომავალი მოვლენის მოხდენით (სასამართლოს გადაწყვეტილებით). თუმცა, 

სარგებლის მიღება არც ეჭვს იწვევს და არც მოსალოდნელია, ამიტომ საწარმოს არ 

გააჩნია არც აქტივი და არც პირობითი აქტივი. საწარმო არ აღიარებს აქტივს და არ 

მოეთხოვება, გაამჟღავნოს პირობითი აქტივი, თუმცა საწარმომ შესაძლოა აირჩიოს 

გაამჟღავნოს სასამართლო საქმის შემთხვევა. 

 



მოდული 2—კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 40 

შენიშვნა: ეკონომიკური სარგებლის გასვლა, შესაძლოა მოითხოვებოდეს იურიდიული 

მომსახურების საფასურის დასაფარად. საწარმომ უნდა განსაზღვროს, საჭიროა თუ არა, 

გასაწევი ხარჯებისათვის ანარიცხის შექმნა.  

ვალდებულებები 
 

2.39 საწარმომ ვალდებულება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს იმ 

შემთხვევაში, როდესაც: 

(ა)   საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს გააჩნია ვალდებულება, რომელიც  

         წარმოიშვა წარსული მოვლენების შედეგად; 

(ბ)   მოსალოდნელია ვალდებულების დასაფარად საწარმოდან რესურსების გასვლა,  

         რომელშიც განივთებულია ეკონმიკური სარგებელი; და 

(გ) ვალდებულების დასაფარად აუცილებელი თანხის ოდენობის შეფასება   

         შესაძლებელია საიმედოდ. 

2.40 პირობითი ვალდებულება არის შესაძლო, მაგრამ გაურკვეველი ვალდებულება, ან 

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც არ არის აღიარებული, რადგან ვერ 

დააკმაყოფილა 2.39 (ბ) და (გ) ქვეპუნქტებში მოცემული აღიარების კრიტერიუმებიდან 

ერთ-ერთი, ან ორივე. საწარმომ პირობითი ვალდებულება არ უნდა აღიაროს როგორც 

ვალდებულება, გარდა საწარმოთა გაერთიანების შემთხვევაში შეძენილი საწარმოს 

პირობითი ვალდებულებებისა (იხ. მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და 

გუდვილი“). 

 

მაგალითები—ვალდებულების აღიარება ან პირობითი ვალდებულების 
გამჟღავნება 

 

მაგ. 37 20X5 წელს ჯგუფმა შეიტანა სარჩელი საწარმოს წინააღმდეგ,  და ითხოვდნენ 

კომპენსაციას, მათ მიმდებარედ მიწის დაბინძურების შედეგად ჯანმრთელობაზე 

მიყენებული ზიანისთვის. მათი აზრით დაბინძურება გამოწვეული იყო საწარმოს მიერ 

საწარმოო პროცესის ნარჩენებით.  საეჭვოა საწარმო წარმოადგენს თუ არა დაბინძურების 

წყაროს, რადგან ბევრი საწარმო საქმიანობს იგივე ტერიტორიაზე, რომელთაც აქვთ 

მსგავსი ნარჩენები და გაჟონვის წყარო კი გაურკვეველია. საწარმო უარყოფს ნებისმიერ 

არასწორ ქმედებას, რადგან მან მიიღო თავდაცვის ზომები, მსგავსი გაჟონვის თავიდან 

აცილებისათვის და ენერგიულად იცავს საქმეს. თუმცა, საწარმო ვერ იქნება 

დარწმუნებული, რომ გაჟონვა მას არ გამოუწვევია და ნამდვილი დამნაშავე ცნობილი 

გახდება მხოლოდ ფართო კვლევის შემდეგ. საწარმოს იურისტები სასამართლოს 

გადაწყვეტილებას მოელიან, დაახლოებით 2 წელიწადში. 20X5 წლის 31 დეკემბერით 

დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცებამდე (ე.ი. 

ავტორიზაციამდე), იურისტებმა საწარმოს აცნობეს, რომ მოსალოდნელია საწარმოს არ 

დაეკისროს ვალდებულება. თუმცა, როდესაც საწარმო 20X6 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის ამზადებდა ფინანსურ ანგარიშგებას, საქმეში 

განვიათრებული მოვლენების გამო, საწარმომ აღმოაჩინა პასუხისმგებლობა და მისი 

ადვოკატების რჩევით მოსალოდნელია, რომ საწარმოს მოუწევს კომპენსაციის გადახდა. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცებისას, არსებულ 

მტკიცებულებაზე დაყრდნობით, საწარმოს გააჩნია შესაძლო მაგრამ განუსაზღვრელი 

ვალდებულება. ანარიცხი არ აღიარდება. შესაძლო ვალდებულება გამჟღავნდება, 

როგორც პირობითი ვალდებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ნებისმიერი 

მოსალოდნელი გასვლა განიხილება დისტანციურად. 
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20X6 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს გააჩნია მიმდინარე ვალდებულება და არსებული 

მტკიცებულების საფუძველზე მოსალოდნელია, რომ დაფარვა გამოიწვევს საწარმოდან 

რესურსების გასვლას, რომელშიც განივთებულია ეკონომიკური სარგებელი.  

ამასთანავე, ანარიცხი აღიარდება ოდენობის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც 

მოითხოვება ვალდებულების დასაფარად. სარჩელის შესახებ ინფორმაცია 

გამჟღავნებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

მაგ. 38 ფაქტები იგივეა, რაც 37-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საწარმო (შვილობილი საწარმო) შეიძინა სხვა საწარმომ (მშობელი საწარმო).  

აღნიშნულ მაგალითში, ყველა არსებული მტკიცებულის გათვალისწინებით 

მოსალოდნელია, რომ საწარმო წარმატებით დაიცავს სასამართლო საქმეს (ე.ი. არ არის 

მოსალოდნელი, რომ დაფარვა გამოიწვევს რესურსების გასვლას, რომელშიც 

განივთებულია ეკონომიკური სარგებელი და საწარმოს გააჩნია პირობითი 

ვალდებულება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მე-19 განყოფილების მიხედვით ჯგუფი (მშობელი და 

შვილობილი საწარმოები განიხილება, როგორც ერთეული საწარმო) აღიარებს  

შესაძლო ვალდებულებას  (პირობითი ვალდებულება) თუ შესაძლებელია მისი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება. (იხ. 19.15(დ)პუნქტი). 

შემოსავალი 
 

2.41 შემოსავლის აღიარება აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარებისა და შეფასების 

პროცესის პირდაპირი შედეგია. საწარმომ შემოსავალი უნდა აღიაროს სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, თუ 

წარდგენილია) იმ შემთხვევაში, როდესაც იზრდება აქტივის ზრდასთან ან 

ვალდებულების შემცირებასთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებელი 

და ამგვარი ცვლილების სიდიდის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. 

 
მაგალითი—შემოსავლის აღიარება 

 

მაგ. 39 20X1 წლის 1 იანვარს საწარმომ შეიძინა ქონება 1,000ფე-ად. ის აქირავებს შენობას, 

დამოუკიდებელი მესამე მხარეზე საოპერაციო იჯარის საფუძველზე, ქირის გადასახადის 

სანაცვლოდ. 20X1 წელს 90ფე-ის ოდენობის საიჯარო გადახდები დაერიცხა მოიჯარეს 

(20X2 წლის 1 იანვარს დამქირავებელმა გადაუხადა საწარმოს 90 ფე ქირა). 

საწარმო საინვესტიციო ქონებას, საწყისი აღიარების შემდეგ აფასებს რეალური 

ღირებულებით. 20X1 წლის 31 დეკემბერს საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულება იყო 1,100ფე.  

20X1 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის საწარმო აღიარებს შემოსავალს 

შემდეგნაირად: 

 90ფე საიჯარო შემოსავალი (ე.ი. აქტივის ზრდა (საიჯარო მოთხოვნა))— 31 

დეკემბრის მდგომარეობით, მოიჯარის მიმართ არსებული 90ფე მოთხოვნის ზრდა, 

წარმოადგენს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ზრდას, რაც გამოწვეულია 

აქტივის-მოთხოვნის ზრდის შედეგად; 90ფე და 

 100ფე აქტივის რეალური ღირებულების ზრდა (საინვესტიციო ქონება)—1,100ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, გამოკლებული 1,000ფე 20X1 წლის 1 
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იანვრის მდგომარეობით წარმოადგენს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ზრდას, 

რომელიც წარმოიქმნა საინვესტიციო ქონების ღირებულების ზრდით.   

 

ხარჯები 
 

2.42 ხარჯების აღიარება აქტივებისა და ვალდებულების აღიარებისა და შეფასების 

პროცესის პირდაპირი შედეგია. საწარმომ უნდა აღიაროს ხარჯი სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, მისი წარდგენის 

შემთხვევაში) იმ შემთხვევაში, როდესაც მცირდება აქტივის შემცირებასთან ან 

ვალდებულების ზრდასთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებელი და 

ამგვარი ცვლილების სიდიდის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. 

 
მაგალითი—ხარჯების აღიარება 

 

მაგ. 40 საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარა 

ვალდებულება (სარჩელის ანარიცხი) 40,000ფე-ის ოდენობით.  20X2 წლის 31 დეკემბერს 

საწარმომ ხელახლა შეაფასა ვალდებულება 90,000ფე-ის ოდენობით.  ანარიცხის 3,000ფე-

ით გაზრდა მიკუთვნებულია დისკოტის პოზიციის დახურვაზე, რომელიც გამოყენებულ 

იქნა ფულის დროითი ღირებულების აღსარიცხად (ე.ი. 40,000ფე-ით გაზრდა, რადგან 

აღნიშნული ერთი წლით უახლოვდება ანგარიშსწორების პერიოდს) და დარჩენილი 

გაზრდილი ოდენობა  მიკუთვნებულია უკეთესი ინფრომაციის ხელმისაწვდომობაზე, 

რომელსაც შესაძლოა დაეყრდნოს შეფასებები. 

50,000ფე-ით გაზრდა აღიარდება ხარჯის სახით, მოგებაში ან ზარალში 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (ე.ი. 90,000ფე 20X2 წლის 31 დეკემბერს, 

გამოკლებული 40,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბერს). 50,000ფე ხარჯიდან, 3,000ფე არის 

ფინანსური დანახარჯი და დარჩენილი 47,000ფე არის ზარალი სარჩელიდან (ი. 21.11 

პუნქტი). 

მთლიანი სრული შემოსავალი და მოგება ან ზარალი 
 

2.43 მთლიანი სრული შემოსავალი არის შემოსავალსა და ხარჯებს შორის არითმეტიკული 

სხვაობა. მთლიანი სრული შემოსავალი არ არის ფინანსური ანგარიშგების 

დამოუკიდებელი ელემენტი და მისთვის საჭირო არ არის განსხვავებული აღიარების 

პრინციპის არსებობა. 

 

2.44 მოგება ან ზარალი არის შემოსავლებისა და ხარჯების ისეთ მუხლებს შორის 

არითმეტიკული სხვაობა, რომლებიც, მოცემული სტანდარტის თანახმად, არ 

კლასიფიცირდება სხვა სრული შემოსავლის შემადგენელ კომპონენტებად. მოგება ან 

ზარალი არ არის ფინანსური ანგარიშგების დამოუკიდებელი ელემენტი და მისთვის 

საჭირო არ არის განსხვავებული აღიარების პრინციპის არსებობა. 

 

2.45 მოცემული სტანდარტით ნებადართული არ არის ისეთი მუხლების ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარება, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს აქტივის ან 

ვალდებულების განმარტებას, იმის მიუხედავად, წარმოიქმნება თუ არა ისინი 
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მოგებისა და ზარალის შესაფასებლად ე.წ. „შესაბამისობის პრინციპის“ გამოყენების 

შედეგად. 

 

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას 
 

2.46 თავდაპირველი აღიარებისას საწარმომ აქტივები და ვალდებულებები უნდა შეაფასოს 

პირვანდელი ღირებულებით, თუ წინამდებარე სტანდარტით სხვა საფუძვლის 

გამოყენება არ მოითხოვება, როგორიცაა, მაგალითად რეალური ღირებულება. 

 

 

შემდგომი შეფასება 
 

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები 
 

2.47 როგორც განსაზღვრულია წინამდებარე სტანდარტის მე-11 განყოფილებაში - 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“, საწარმო ძირითად ფინანსურ აქტივებსა და 

ძირითად ფინანსურ ვალდებულებებს აღიარებს ამორტიზებული ღირებულებით, 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით, გარდა არაკონვერტირებად პრივილეგირებულ 

აქციებსა და არადაბრუნებად ჩვეულებრივ ან პრივილეგირებულ აქციებში 

განხორციელებული ინვესტიციებისა, რომლებიც საჯაროდ იყიდება ფასიანი 

ქაღალდების ბაზარზე, ან რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

სხვაგვარად არის შესაძლებელი, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე და მათი შეფასება ხდება რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალურ 

ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აისახება მოგებაში ან ზარალში. 

 

2.48 საზოგადოდ, საწარმო ყველა სხვა ფინანსურ აქტივსა და ფინანსურ ვალდებულებას 

აღიარებს რეალური ღირებულებით, ხოლო რეალურ ღირებულებაში მომხდარ 

ცვლილებებს ასახავს მოგებაში ან ზარალში, თუ წინამდებარე სტანდარტით არ 

მოითხოვება ან ნებადართული არ არის ღირებულების განსაზღვრა სხვა საფუძვლით, 

მაგალითად თვითღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით. 

 

არაფინანსური აქტივები 
 

2.49 არაფინანსური აქტივების უმეტესობა, რომლებსაც საწარმო თავდაპირველად 

პირვანდელი ღირებულებით აღიარებს, შემდგომში შეფასდება სხვა საფუძვლით. 

მაგალითად, საწარმო: 

(ა) ძირითად საშუალებებს აფასებს დაგროვილი ცვეთითა და გაუფასურებით  

        შემცირებულ თვითღირებულებასა და ანაზღაურებად ღირებულებას შორის  

        უმცირესი თანხით (თვითღირებულების მოდელი), ან გადაფასებულ  

        ღირებულებასა და ანაზღაურებად ღირებულებას შორის უმცირესი თანხით  

       (გადაფასების მოდელი). 

(ბ) მარაგს აფასებს თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის  

       საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით; და 

(გ) გაუფასურების ზარალს აღიარებს ისეთ არაფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებით,  

      რომლებიც ან გამოყენების პროცესშია, ან გამიზნულია გასაყიდად. 
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      ზემოაღნიშნული უმცირესი ღირებულებებით აქტივების შეფასების მიზანია იმის   

      უზრუნველყოფა, რომ აქტივები შეფასებული არ იყოს იმაზე უფრო დიდი  

      ღირებულებით, რა სიდიდის სარგებლის მიღებასაც მოელის საწარმო აქტივის  

      გაყიდვის ან გამოყენების შედეგად. 

 

2.50 წინამდებარე სტანდარტი უფლებას იძლევა, ან მოითხოვს შემდეგი სახის 

არაფინანსური აქტივების რეალური ღირებულებით შეფასებას: 

(ა) ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ საქმიანობაში, რომლებსაც  

      საწარმო აფასებს რეალური ღირებულებით (იხ. პუნქტები 14.10 და 15.15); 

(ბ) საინვესტიციო ქონება, რომელსაც საწარმო აფასებს რეალური ღირებულებით (იხ.  

      პუნქტი 16.7); 

(გ)  სასოფლო-სამეურნეო აქტივები (ბიოლოგიური აქტივები და სოფლის მეურნეობის  

      პროდუქცია ნაყოფის მიღების მომენტში), რომელსაც საწარმო აფასებს გაყიდვის  

      დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით (იხ. პუნქტი 34.2); და 

(დ) ძირითადი საშუალებები, რომლებსაც საწარმო აფასების გადაფასების მოდელის  

        შესაბამისად (იხ. 17.15ბ პუნქტი). 

 

 

 

არაფინანსური ვალდებულებები 
 

2.51 ფინანსური ვალდებულებების გარდა, ყველა სხვა ვალდებულების უმეტესობა 

აღიარდება იმ თანხის ოდენობის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც საჭიროა 

ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის. 

 

ურთიერთგადაფარვა 
 

2.52 დაუშვებელია აქტივებისა და ვალდებულებების, ან ხარჯებისა და შემოსავლების 

ურთიერთგადაფარვა, თუ ეს არ მოითხოვება ან ნებადართული არ არის წინამდებარე 

სტანდარტით. 

(ა) ურთიერთგადაფარვა არ არის აქტივების შეფასება შეფასებითი ხასიათის  

      შესწორებებით, როგორიცაა, მაგალითად მარაგის დაძველებით გამოწვეული  

      ფასშესწორება და უიმედო მოთხოვნებისთვის - საეჭვო ვალების ანარიცხები; 

(ბ) თუ საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობა არ მოიცავს გრძელვადიანი აქტივების,  

      მათ შორის ინვესტიციებისა და საოპერაციო აქტივების ყიდვა-გაყიდვას, მაშინ  

      მათი გასხვისების შემთხვევაში, საწარმო ამგვარი აქტივების გასხვისებასთან  

      დაკავშირებულ შემოსულობას ან ზარალს წარადგენს მიღებული შემოსავლიდან  

      აქტივის საბალანსო ღირებულებისა და მის გაყიდვასთან დაკავშირებული  

      ხარჯების გამოკლებით. 
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მაგალითები—ურთიერთგადაფარვის მოთხოვნა 
 

მაგ. 41 20X5 წლის 1 ნოემბერს საწარმომ გაყიდა მესაკუთრის მიერ დაკავებული შენობა 3.5ფე 

მილიონად. შენობას გაყიდვის თარიღში ჰქონდა საბალანსო ღირებულება 2ფე მილიონის 

ოდენობით. უძრავი ქონების აგენტმა დაიტოვა გაყიდვიდან შემოსავლის 10%-ის 

ოდენობის საკომისიო. გაყიდვასთან დაკავშირებული იურიდიული მომსახურების 

საფასური იყო 10,000ფე.  

2.52-ის მიხედვით, 20X5 წლის 1 ნოემბერს საწარმო აღიარებს შენობის გაყიდვასთან 

დაკავშირებულ შემოსულობას მოგებაში ან ზარალში 1,140,000ფე-ის ოდენობით.  

გამოთვლა: 3,500,000ფე გასაყიდი ფასი, გამოკლებული 350,000ფე აგენტის საკომისიო, 

გამოკლებული 10,000ფე იურიდიული მომსახურების საფასური = 3,140,000ფე წმინდა 

გასვლის ამონაგები. 

3,140,000ფე წმინდა გასვლის ამონაგები, გამოკლებული 2,000,000ფე საბალანსო 

ღირებულება = 1,140,000ფე შენობის გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა. 

მაგ. 42 დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა უზრუნველყოფს საბოლოო ხელფასის 0.2% 

ყოველ თვურ პენსიას,  მუშაობის თითოეული წლის განმავლობაში. პენსია გადაიხდება 

65 წლის შემდეგ. 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ვალდებულებების დღვანდელი 

ღირებულება პროგრამის მიხედვით დახლოებით შეფასებული იყო 200,000ფე-ად. გარდა 

ამისა, პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება, რომლიდანაც პირდაპირ უნდა 

დაიფაროს ვალდებულებები, 20X1 წლის 31 დეკემბერს განისაზღვრა 180,000ფე-ის 

ოდენობით. 

2.52-ის მიხედვით საწარმო განცალკევებით წარადგენს საწარმო ვალდებულებების 

(ვალდებულება 200,000) და პროგრამის აქტივების (აქტივი 180,000) დღევანდელ 

ღირებულებას. თუმცა, 28.15 პუნქტი აჭარბებს 2.52-ს. 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

საწარმომ 28.15 პუნქტის მიხედვით, უნდა აღიაროს ვალდებულება (დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოები: შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები) 20,000ფე-

ის ოდენობით მისი დადგენილგადასახდელიანი პროგრამისთვის (ე.ი. 200,000ფე 

ვალდებულება, გამოკლებული 180,000ფე პროგრამის აქტივები, გათვალისწინებული, 

რომ დააფინანსოს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა). 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს-ის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის 

შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

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

მსჯელობების შესახებ, რომლებიც  ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენების პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებულ თანხებზე. გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის თანახმად, 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.  

 

ხშირ შემთხვევაში, საწარმოს არ სჭირდება მსს ფასს სტანდარტის მე-2 განყოფილების 

კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპების გამოყენება. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში 

მოითხოვება მნიშვნელოვანი მსჯელობა (მაგ. კონკრეტულ გარემოებებში, არსებითობის 

შეფასება, ეკონომიკური შინაარსი ან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლის 

ალბათობა შესაძლოა მოითხოვდეს მნიშვნელოვან მსეჯლობას). მეტიც, როდესაც მსს ფასს 

სტანდარტი სპეციალურად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა მოვლენას ან გარემოებას, 

ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა და თვითონ შეიმუშაოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა ოპერაციისათვის, სხვა მოვლენის ან გარემოებისათვის, შეიმუშაოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა ოპერაციისათვის, სხვა მოვლენის ან გარემოებისათვის, რომელიც ეკონომიკური 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მომხმარებელს მიაწვდის შესაბამის და საიმედო 

ინფორმაციას.  მითითებების იერარქიის მეორე დონე, ჩამოყალიბებული 10.5 პუნქტში, 

მოითხოვს, რომ ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინოს აქტივების, ვალდებულებების, 

შემოსავლებისა და ხარჯების განმარტებები, აღიარებისა და შეფასების კრიტერიუმები და ის 

საყოველთაო პრინციპები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია მე-2 განყოფილებაში. 

 

არსებითობის შეფასებები 

 

ინფორმაცია არსებითია თუ მისი გამოტოვება ან დამახინჯება გავლენას მოახდენს 

მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე. არსებითობა დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად 

წარმოდგენილი ინფორმაციის, ან შეცდომის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა 

ხდებოდეს შესაბამისი კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით. მუხლის სიდიდე ან 

ხასიათი, ან ორივე ერთად არსებითობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორებია.  

არსებითობის გამოყენება შესაძლოა მოითხოვდეს მნიშვნელოვან მსჯელობას. როდესაც 

ფასდება არსებითია თუ არა ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგებისთვის, საწარმო იყენებს 

მსჯელობას, იმის დასადგენად არსებობს თუ არა გონივრული მოლოდინი, რომ ინფორმაცია 

გავლენას იქონიებს მომხმარებლების გადაწყეტილებაზე, რომელსაც აღნიშნულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე დაყრდნობით იღებენ. მსგავსი მსჯელობის გამოყენებისას, საწარმო 

ითვალისწინებს კონკრეტულ გარემოებებს და იმას თუ, როგორ პასუხობს ფინანსურ 
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ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაცია, მომხმარებლებისთვის საჭირო ინფორმაციის 

მოთხოვნებს.   

 

 

შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობა 

 

როდესაც ეკონომიკური შინაარსი განსხვავდება სამართლებრივი ფორმით დადგენილისგან, 

ოპერაციები, სხვა მოვლენები და გარემოებები უნდა აღირიცხოს და მათი წარდეგნა მოხდეს 

ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით. აღნიშნული კონცეფციის გამოყენების მაგალითები 

გვხვდება:  

 მე-20 განყოფილება ‘იჯარა’  ხელშეკრულებისთვის, რომლის თანახმად სხვა მხარეს 

გადაეცემა გამოყენების  უფლება, მაგრამ არ ხდება იურიდიულად საკუთრების უფლების 

გადაცემა;   

 22-ე განყოფილება ‘ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი’, რომელიც მოითხოვს 

ემიტენტისთვის ზოგიერთი დაბრუნებადი ჩვეულებრივი აქციების ვალდებულებებად 

კლასიფიცირებას; 

 23-ე განყოფილება ‘ამონაგები’  მრავლობითი ელემენტების გაყიდვებში ამონაგების 

ოპერაციის განსაზღვრისათვის და სამშენებლო ხელშეკრულებების სეგმენტაციისა და 

გაერთიანებისათვის. 

 

შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობისკონცეპციის საფუძველზე განვითარებული პრინციპების 

გამოყენება შესაძლოა საჭიროებდეს მსჯელობას.    

 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა  

როდესაც, კონკრეტული მოთხოვნები უფლებას იძლევა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევისგან განთავისუფლებას, ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობები 

საწარმოს კონკრეტული  გარემოებიდან გამომდინარე. ამგვარი გადაწყვეტილების მისაღებად 

აუცილებელია ზედმიწევნით განხილვა, რა გავლენას იქონიებს ინფორმაციის არქონა იმ პირთა 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ 

ანგარიშგებას.  აღნიშნული განხილვა, შესაძლოა მოითხოვდეს მნიშვნელოვან მსჯელობებს.  

 

 

 

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ალბათობა  

 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა შეაფასოს 

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის საწარმოში შემოსვლის ან საწარმოდან გასვლისთვის 

დამახასიათებელი განუსაზღვრელობის ხარისხი. ამგვარი შეფასებები ცალ-ცალკე კეთდება 

ყველა ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანი მუხლისთვის და ასევე ინდივიდუალურად 

უმნიშვნელო მუხლებისგან შემდგარი დიდი ჯგუფისთვის. აღნიშნული შეფასებები, შესაძლოა 

მოითხოვდეს მნიშვნელოვან მსჯელობებს.  

 

სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 

როდესაც მსს ფასს სტანდარტი სპეციალურად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა მოვლენას 

ან გარემოებას, ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა და თვითონ შეიმუშაოს 
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სააღრიცხვო პოლიტიკა ოპერაციისათვის, სხვა მოვლენის ან გარემოებისათვის მსს ფასს 

სტანდარტის და 10.4 და 10.5 პუნქტების შესაბამისად. თუ აღნიშნული მსჯელობის შედეგად, 

ხელმძღვანელობას არ შეუძლია გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნები და 

მითითებები, რომლებიც დაკავშირებულია მსგავს და მონათესავე საკითხებთან, ის 

განიხილავს მე-2 განყოფილების ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების განმარტებებს, 

აღიარების კრიტერიუმებს და შეფასების კონცეფციებსა და ძირითად პრინციპებს (იხ. 10.4 და 

10.5 პუნქტები).   
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

2018 წელს საბჭომ გამოუშვა 2018 წლის კონცეპტუალური საფუძვლები, რომელმაც ჩაანაცვლა 

2010 წელს გამოცემული კონცეპტუალური საფუძვლები. აღნიშნული გადასინჯული 

კონცეპტუალური საფუძვლები ეფექტურია 2020 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ დაწყებული 

წლიური საანგარიშგებო პერიოდისათვის. ზოგიერთი უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები, 

რომელიც შესაბამისია აღნიშნული მოდულის, მოიცავს: 

 შედარებით ვრცელ თავს შეფასებაზე, რომელიც განიხილავს პირვანდელ ღირებულებასა 

და მიმდინარე ღირებულების მიდგომას უფრო მეტი დეტალებით და განიხილავს 

შეფასების საფუძვლის არჩევისას გასათვალისწინებელ ფაქტორებს; 

 წარდგენისა და გამჟღავნების შესახებ ახალ თავს, რომელიც აღწერს მიზნებსა და 

პრინციპებს სხვა სრულ შემოსავალში, შემოსავლისა და ხარჯის კლასიფიკაციისას; 

 მითითებებს, ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივებსა და ვალდებულებებზე აღიარების 

შეწყვეტის; 

 აქტივისა და ვალდებულების განახლებულ განმარტებებს; და 

 განახლებულ აღიარების კრიტერიუმებს, რომლებიც განმარტავს ალბათობის როლს.  

 

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის კონცეპტუალურ საფუძვლებს არ გააჩნია მე-2 

განყოფილებაში მოცემული მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლების ეკვივალენტი. დანახარჯების შეზღუდვა, განხილული 2018 წლის 

კონცეპტუალურ საფუძვლებში მოთხოვნების დანერგვის მაგივრად, მორეგებულია 

ანგარიშგების მოთხოვნების განვითარებაზე. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტში არსებულ 

კონცეფციებსა და ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით.   

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

დაუშვით, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით. 
 

 

კითხვა 1 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მომზადებული საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგების მიზანია: 

 (ა)   ანგარიშვალდებული საწარმოების წლიური საგადასახადო შემოსავალის ხელშეწყობა; 

 (ბ)  მიაწოდოს ფინანსური ინფორმაცია სახელმწიფო სტატისტიკაში გამოსაყენებლად ან  

 სამთავრობო დაგეგმისთვის ან ორივეს მიზნით იმ იურისდიქციის მთავრობას,  

 რომელშიც საწარმო ოპერირებს; მიაწოდოს ფინანსური ინფორმაცია იმ იურისდიქციის 

მთავრობას, რომელშიც საწარმო საქმიანობს, საჯარო სტატისტიკის დასადგენად ან 

დაგეგმვისთვის ან ორივეს მიზნით;  

 (გ) ანგარიშვალდებული საწარმოს შესახებ ფინანსური ინფორმაცია  მიაწოდოს  

  ანგარიშვალდებული საწარმოს ხელმძღვანელობას; 

 (დ) საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  

 სახსრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს  მომხმარებელთა ფართო  

 წრეებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ იმის უფლებამოსილება, რომ საწარმოს მოსთხოვონ  

 მათ სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშგების მომზადება 

და დაეხმაროს მათ ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში (მაგ. ინვესტორები და 

კრედიტორები). 

კითხვა 2 

ხარისხობრივი მახასიათებლის ‘წინდახედულობა“ გულისხმობს, რომ ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისას ხელმძღვანელობა: 

 (ა)  უნდა იყოს მიკერძოებული გადიდებული აქტივებისა და შემოსავლის და შემცირებული 

ვალდებულებებისა და ხარჯების მიმართ;  

 (ბ) უნდა იყოს მიკერძოებული შემცირებული აქტივებისა და შემოსავლის და გადიდებული 

ვალდებულებებისა და ხარჯების მიმართ;  

 (გ)  იყოს ნეიტრალური (ე.ი. არა მიკერძოებული) და ფრთხილი შეფასების დროს საჭირო 

მსჯელობის განხორციელებისას;  გასაკეთებლად საჭირო მსჯელობების შემოწმებისას;  

 (დ) თუ აღნიშნული დასაშვებია, მსს ფასს სტანდარტის მაგივრად გამოიყენება ფასს  

 სტანდარტების სრული ვერსია. 
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კითხვა 3 

არსებითობა დამოკიდებულია: 

 (ა)  მუხლის სიდიდეზე; 

 (ბ)  მუხლის ხასიათზე;  

 (გ)  მუხლის სიდიდესა და ხასიათზე ან კონკრეტულ გარემოებებში განხილულ 

შეცდომაზე. 

 

კითხვა 4 

ქვემოთ ჩამოთვლილი განმარტებებიდან, რომელი განსაზღვრავს ყველაზე კარგად 

ხარისხობრივი მახასიათებლების ‘საიმედოობას’? 

 (ა)  ინფორმაცია საიმედოა, თუ იგი შეფასებულია ზუსტად (ე.ი. შეფასებაში მცირე დოზით 

ან საერთოდ არ არის გაურკვევლობა); 

 (ბ)   ინფორმაცია საიმედოა, თუ იგი შეფასებულია პირვანდელი ღირებულებით; 

 (გ)   ინფორმაცია საიმედოა, თუ იგი შეფასებულია რეალური ღირებულებით;  

 (დ) ინფორმაცია საიმედოა, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ არის  

 ტენდენციური და სამართლიანად წარმოაჩენს იმას, რის წარმოსაჩენადაც არის  

 გამიზნული, ან რასაც უნდა წარმოაჩენდეს, გონივრული მოლოდინის ფარგლებში. 

 

კითხვა 5 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი იქნება მისაღები მიზეზი მსს ფასს სტანდარტში 

განსაზღვრული მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლების 

გამოყენებისთვის? 

 (ა)  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ელემენტის ასაღიარებლად შეფასებისთვის, 

საწარმომ უნდა მიიწვიოს ექსპერტი და გასწიოს დიდი დანახარჯები;  

 (ბ) ფინანსურ ანგარიშგებაში ელემენტის გასამჟღავნებლად შეფასებისთვის, საწარმომ უნდა 

მოიწვიოს ექსპერტი და გასწიოს დიდი დანახარჯები;  

 (გ) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ელემენტის ასაღიარებლად შეფასებისთვის, 

საწარმომ უნდა დანიშნოს ექსპერტი და წარმოშვას ძვირადღირებული გადასახადები, 

რომელიც ხელმძღვანელობის მსჯელობიდან გამომდინარე არსებითად მეტი უნდა 

იყოს იმ მომხმარებლების მიერ მიღებულ სარგებელზე, რომლებიც მოელიან რომ 

მოიხმარენ საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებას. 

 

კითხვა 6 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელია ის ელემენტი რომლის შესახებაც არ არის ნახსენები მე-2 

განყოფილებაში? 

 (ა)  აქტივი; 
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 (ბ)  ვალდებულება;  

 (გ)  შემოსავალი; 

 (დ) ხარჯი;  

 (ე) სხვა სრული შემოსავალი. 

 

კითხვა 7 

ხარჯები აღიარდება სრულ შემოსავალში (მოგებაში ან ზარალში ან სხვა სრული შემოსავალში) 

 (ა) შესაბამისობის საფუძვლის გამოყენებით (ე.ი. ხარჯებსა და გამომუშავებული 

შემოსავლის მუხლებს შორის უშუალო კავშირის საფუძველზე);  

 (ბ)  ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით; 

 (გ)  ხელმძღვანელობის შეხედულებისამებრ;  

 (დ) საწარმოს მფლობელების შეხედულებისამებრ.   

 

 

კითხვა 8 

ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდი, რომელიც  დაკავშირებულია მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მომზადებულ ფინანსურ ინფორმაციასთან: 

 (ა)   განსაზღვრავს, რომ ხარჯები აღიარდება ხარჯის სახით იმ პერიოდში, როდესაც მათგან 

გამომუშავებული შემოსავალი აღიარდება (შესაბამისობის კონცეფცია); 

 (ბ) განსაზღვრავს, რომ საწარმო უნდა იყოს კონსერვატიული მის ბუღალტრულ აღრიცხვაში 

(ე.ი. შეამციროს აქტივები და შემოსავლი და გაზარდოს ვალდებულებები და ხარჯები); 

 (გ)  განსაზღვრავს, რომ ელემენტი აღიარდება მაშინ, როდესაც ის აკმაყოფილებს ელემენტის 

განმარტებასა და აღიარების კრიტერიუმს;  

 (დ) განსაზღვრავს, რომ ხელმძღვანელობის შეხედულება განსაზღვარს შემოსავლისა და 

ხარჯების აღიარების დროს. 

კითხვა 9 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი აკმაყოფილებს ვადლდებულების განმარტებას?   

 (ა) სათხილამურო კურორტის შემოსავლის მოცულობა, მეტწილად დამოკიდებულია 

თოვლის მოსვლაზე. თოვლიანი ამინდი ცვალებადია.  საანგარიშგებო პერიოდში 

გაურკვევლობის შესამცირებლად, სათხილამურო კურორტი ამჯობინებს აღიაროს 

ვალდებულება (და შესაბამისი ხარჯი) იმ წელს, როდესაც დიდი თოვლი მოვა 

(ანარიცხი თბილი ამინდისათვის) და აღნიშნული ანარიცხი გადავიდეს ისეთ წელს, 

როდესაც ნაკლები თოვლი მოვა;  

 (ბ)  საწარმო თვითონ აზღვევს მის აქტივებს, ზარალისა და დაზიანებისაგან, ე.ი. ის ხსნის 

განცალკევებულ საბანკო ანგარიშს (კომპანიის სახელზე), რომელშიც ყოველთვიურად 

რიცხავს საბაზრო განაკვეთის ტოლ ოდენობას, დაზიანების/ზარალის დაზღვევის 

დასაფარად. საწარმო დაზიანების ან ზარალის დროს იყენებს განცალკევებული ბანკის 

ანგარიშზე არსებულ თანხას, რომ აღადგინოს ან ჩაანაცვლოს დაზიანებული ან 
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დაკარგული ელემენტი. წარდგენილი მოგების ცვალებადობის შესამცირებლად, 

საწარმოს სურს აღიაროს ვალდებულება (და შესაბამისი ხარჯი) იმ პერიოდში როდესაც 

ის რიცხავს ფულად სახსრებს განცალკევებული ბანკის ანგარიშზე (თვითდაზღვევის 

ანარიცხი) და ამცირებს აღნიშნულ ანარიცხს, როდესაც განცალკევებული ბანკის 

ანგარიშიდან, დაზიანებული ან დაკარგული ელემენტის აღდგენის ან 

ჩანაცვლებისთვის, ხდება ფულადი სახსრების გადახდა;   

 

 

 

 

(გ) საწარმოს წინააღმდეგ შეტანილია სარჩელი, რადგან მან დაარღვია ერთ-ერთი 

კონკურენტის პატენტის პირობები.  საწარმოს იურიდიული კონსულტანტის აზრით 

მეტწილად მოსალოდნელია, რომ საწარმო წააგებს საქმეს; 

(დ)   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი (ე.ი (ა)-(გ)); 

(ე)    არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი. 

 

 

კითხვა 10 

20X7 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის საწარმომ მიიღო უჩვეულოდ მაღალი 

მოგება, რადგან მან განახორციელა მოლაპარაკება ნედლეულის შეყიდვაზე დაბალ ფასად,   

მაშინ, როდესაც მისი პროდუქციის გასაყიდი ფასი საგრძნობლად იზრდებოდა. 

ხელმძღვანელობას არ სურს, რომ გაასაჯაროვოს უჩვეულოდ მაღალი მოგება, რადგან მათ 

სჯერათ, რომ საწარმოს მომგებიანობის შესახებ ინფორმაციის ცოდნა მომხმარებლის მხრიდან 

გამოიწვევს დაბალ გასაყიდ ფასზე მოლაპარაკების სურვილს.    შესაბამისად, 

ხელმძღვანელობას სურს შეამციროს მოგება წლის განმავლობაში, გაუთვალისწინებელი 

შესაძლო ხარჯების ანარიცხის აღიარებით. 

 (ა)   რადგან, ანარიცხის შექმნა და აღიარება ბუღალტრული აღრიცხვის  

წინდახედულობის პრინციპიდან გამომდინარე დასაშვებია; ,  

 (ბ)   რადგან, ანარიცხის შექმნა გავრცელებული პრაქტიკაა იმ იურისდიქციაში სადაც  

 საწარმო საქმიანობს, მისი ბუღალტრული აღრიცხვა დასაშვებია; 

 (გ)   განმარტებით შენიშვნებში ანარიცხის შექმნის მიზეზის ახსნის შედეგად, მისი  

 ბუღალტრული აღრიცხვა დასაშვებია; 

 (დ)   საწარმოს არ შეუძლია შექმნას ანარიცხი გაუთვალისწინებელი მოსალოდნელი 

ხარჯებისთვის, რადგან ის არ აკმაყოფილებს ვალდებულების განმარტებას.  

 

კითხვა 11 

აღიარების კრიტერიუმები განსაზღვრას, როდის უნდა მოხდეს მუხლის აღიარება. შეფასება 

არის პროცესი, რომელიც განსაზღვრავს ფულად სიდიდეებ,ს რომლითაც უნდა შეფასდეს 

მუხლი. განუსაზღვრელობები მომავალი ფულადი ნაკადის სიდიდეზე: 

 (ა)  გავლენას ახდენს მხოლოდ იმაზე, აღიარდეს თუ არა მუხლი; 

 (ბ)  გავლენას ახდენს მხოლოდ იმაზე, თუ რა ოდენობით უნდა შეფასდეს მუხლი;  

 (გ)  შესაძლოა გავლენა იქონიოს მუხლის აღიარების გადაწყვეტილებაზე და  მუხლის 

შეფასებაზე. 
  



მოდული 2—კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (დ)—იხ. 2.2 პუნქტი 

კითხვა 2 (გ)—იხ. 2.9  პუნქტი 

კითხვა 3 (გ)—იხ. 2.6  პუნქტი 

კითხვა 4 (დ)—იხ. 2.7 პუნქტი 

კითხვა 5 (გ)—იხ. 2.14ა–2.14დ პუნქტები 

კითხვა 6 (ე)—იხ. 2.15–2.26  პუნქტები 

კითხვა 7 (ბ)—იხ. 2.36 პუნქტი 

კითხვა 8 (გ)—იხ. 2.36 პუნქტი 

კითხვა 9           (გ)—იხ. 2.15 და 2.20 პუნქტები 

კითხვა 10         (დ)—იხ. 2.20 პუნქტი 

კითხვა 11         (გ)—იხ. 2.27–2.34 პუნქტები  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


