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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  

სასაქონლო ნიშნები  
 

 

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

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

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

სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     

mailto:info@ifrs.org
http://www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/legal-docs/terms-and-conditions.pdf?la=en&hash=9C2C0990DC1E54A5158910BAD56133F2C57E450F
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები 
და  პირობითი აქტივები“ - ამონარიდები ამ მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული.  
მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების 

ნაწილია.  21-ე განყოფილების ტექსტში ტერმინები თავდაპირველი გამოყენებისას 
მოცემულია მუქი შრიფტით 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 
 

მსს ფასს 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. შედეგად, 2012 წლის ივნისში, საბჭომ გამოსცა მოთხოვნა: მსს ფასს 

სტანდარტის სრული გადასინჯვის შესახებ.  შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა მსს 
ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში საბჭოს 

მიერ გამოიცა IFRS for SMEs®-ის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული 

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდული ყურადღებას ამახვილებს ანარიცხების, პირობითი ვალდებულებებისა 

და პირობითი აქტივების აღრიცხვასა და წარდგენაზე მსს ფასს სტანდარტის 21-ე 

განყოფილების ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები 

მოთხოვნების შესაბამისად.   იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს 

ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ 

გასაგებად.  წინამდებარე მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც 
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საჭიროა ანარიცხების, პირობითი ვალდებულებებისა და პირობითი აქტივების 

აღრიცხვისთვის.   გარდა ამისა, მოდული მოიცავს კითხვებს, რომლებიც დაგეხმარებათ 

შეაფასოთ რამდენად კარგად გაიგეთ სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ასევე 

სიტუაციურ მაგალითს, რომელიც წარმოადგენს პრაქტიკულ შესაძლებლობას, გამოიყენოთ 

მოთხოვნები ანარიცხების, პირობითი ვალდებულებების და პირობითი აქტივების 

აღრიცხვისთვის მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით.  

 

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

ფარგლებში: 

 განასხვავოთ ანარიცხები საწარმოს სხვა ვალდებულებებისგან და განსაზღვროთ ის 

ანარიცხები, რომლებიც უნდა აღირიცხოს 21-ე განყოფილების გამოყენებით; 

 განსაზღვროთ როდის უნდა აღიარდეს ანარიცხები ფინანსურ ანგარიშგებაში; 

 შეაფასოთ ანარიცხები თავდაპირველი აღიარებისას და ასევე მის შემდგომ; 

 წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ანარიცხები დამატებითი გადასახდელი კომპენსაციის 

ჩათვლით ზიანის მომტანი განმარტებითი შენიშვნებისთვის ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 განსაზღვროთ, შეაფასოთ პირობითი ვალდებულებების და პირობითი აქტივების 

ფინანსური ეფექტი და გაამჟღავნოთ ისინი ფინანსურ ანგარიშგებაში; და  

 მოახდინოთ ისეთი მნიშვნელოვანი მსჯელობების დემონსტრირება, რომლებიც 

მოითხოვება ანარიცხების, პირობითი ვალდებულებებისა და პირობითი აქტივების 

აღრიცხვისთვის. 

 
 

მსს ფასს სტანდარტი 

 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისათვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება. (იხ. 

განყოფილება 1 – „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისაგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

მსს ფასს სტანდარტში არსებული ტერმნების ლექსიკონი წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 
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განყოფილება - „ამონაგები“, მოიცავს დანართის ნაწილს.  აღნიშნული დანართები 

წარმოადგენს არასავალდებულო მითითებებს. 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 

ამასთან, მსს-ს დანერგვის ჯგუფი (SMEIG), რომელიც ეხმარება საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის 

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან მსს ფასს სტანდარტის 

განმახორციელებელმა საწარმოებმა 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.   

21-ე განყოფილების მიზანია დაადგინოს კრიტერიუმები, ანარიცხების, პირობითი 

ვალდებულებების და პირობითი აქტივების აღრიცხვისთვის და მოითხოვოს გამჟღავნებები 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, რათა მომხმარებლებისთვის შესაძლებელი გახდეს 

მათი შინაარსის, ვადის და ოდენობის გაგება.  

ანარიცხები ვალდებულებების ქვეკლასს წარმოადგენს.   მსს ფასს სტანდარტის განსაზღვრების 

მიხედვით, საწარმოს ვალდებულება არის მისი მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც 

წარმოიქმნა წარსული მოვლენების შედეგად და რომლის დასაფარად მოსალოდნელია 

ეკონომიკურ სარგებელში განივთებული რესურსების გასვლა საწარმოდან.  ანარიცხი არის 

ვალდებულება, რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენობა გაურკვეველია.   ანარიცხების 

მაგალითები მოიცავს საგარანტიო, სასამართლო, მომხმარებელთა დაბრუნებებების, წაგებიანი 

ხელშეკრულებების, ქარხნების დახურვების და რესტრუქტურიზაციის ვალდებულებებს.  

ანარიცხი აღიარდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც წარსული მოვლენების შედეგად წარმოიქმნება 

მიმდინარე ვალდებულება, რესურსების გადინება არის მოსალოდნელი და ვალდებულების 

ოდენობა შესაძლებელია შეფასდეს საიმედოდ.   ანარიცხები შეფასებულია იმ თანხის 

საუკეთესო შეფასებით, რომელიც მოითხოვება ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო 

თარიღში, ასევე საჭიროა კონკრეტული გამჟღავნებების გაკეთება (იხილეთ გადაწყვეტილების 

ხე შემდეგ გვერდზე). 

დარიცხვა, რომელიც დაშვებულია ადგილობრივი მოგების გადასახადის ან სხვა 

მარეგულირებელი მიზნებისთვის არ არის აუცილებელი იყოს ხარჯის ან ვალდებულების 

მსგავსი, რომლებიც უნდა აღიარდებს ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის. 

პირობითი ვალდებულება წარმოიქმნება (ა) წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და 

მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის 

მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც მთლიანად არ ექვემდებარება საწარმოს 
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კონტროლს; ან (ბ) მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენების 

შედეგად, მაგრამ აღიარებული არ არის, რადგან: მოსალოდნელი არ არის, რომ ვალდებულების 

დასაფარად საჭირო იქნება საწარმოს რესურსების გასვლა, რომელშიც განივთებულია 

ეკონომიკური სარგებელი; ან ვალდებულების სიდიდის საკმარისად საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია.    

გარდა პირობითი ვალდებულებებისა, რომლებიც დაკავშირებულია საწარმოთა გაერთიანების 

შეძენასთან (იხ. პუნქტი 21.12), პირობითი ვალდებულებები არ აღიარდება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში.    თუმცა, კონკრეტულ გარემოებებში, ისინი მჟღავნდება 

შენიშვნებში (იხ. გადაწვყეტილების ხე შემდეგ გვერდზე). 

სხვა სიტყვებით კი, აღნიშნული განყოფილება აკლასიფიცირებს განუსაზღვრელი დროისა და 

ოდენობის ვალდებულებებს ორ კატეგორიად—ანარიცხები და პირობითი ვალდებულებები.   

ისინი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ვალდებულებად აღიარების კრიტერიუმებს 

კლასიფიცირდება როგორც ანარიცხები.   ისინი, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ აღნიშნული 

აღიარების კრიტერიუმებს კლასიფიცირდება როგორც პირობითი ვალდებულებები.   

პირობითი ვალდებულებები, ასევე მოიცავს მოსალოდნელ ვალდებულებებს.   მოსალოდნელი 

ვალდებულება არ აკმაყოფილებს ვალდებულების განმარტებას.  ვალდებულებების 

კლასიფიკაცია მნიშვნელოვანია, რადგან ანარიცხები აღიარდება საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ხოლო პირობითი ვალდებულებები არ აღიარდება.  

ბასს 37-ის - “ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები” - დანერგვაზე 

მითითებებში გადაწყვეტილების ხე ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
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გადაწყვეტილების ხე 

 

პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება წარსულში მომხდარი 

მოვლენების შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი 

განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც მთლიანად არ 

ექვემდებარება საწარმოს კონტროლს.  პირობითი აქტივები არ აღიარდება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  თუმცა, გარკვეულ გარემოებებში, მოითხოვება პირობითი 

აქტივის გამჟღავნება (იხ. პუნქტი 21.13).  

უკიდურესად იშვიათ შემთხვევებში, ზოგიერთი ინფორმაციის გამჟღავნებამ, რომელიც 

დაკავშირებულია ანარიცხებთან, პირობით ვალდებულებებთან და პირობით აქტიებთან 

შესაძლებელია სერიოზული ზიანი მიაყენოს საწარმოს პოზიციას დავაში.   ასეთ შემთხვევებში, 

საწარმოს უფლება აქვს გააკეთოს გარკვეული ალტერნატიული გამჟღავნებები.   თუმცა, 

ანარიცხების აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნებისგან არ არსებობს არანაირი 

გათავისუფლება; საწარმოს მოეთხოვება აღიაროს ანარიცხი და შეაფასოს ის იმ თანხის 

საუკეთესო შეფასებით, რომელიც მოითხოვება ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო 

თარიღისთვის.  
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სხვა მოთხოვნები გამოიყენება საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი საწარმოს პირობითი 

ვალდებულების აღიარებისა და შეფასებისთვის (იხილეთ პუნქტი 21.12).   

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილებაში არანაირი მნიშვნელოვანი ცვლილება არ 

განხორციელებულა, გარდა პუნქტის 21.16 შედეგობრივი ცვლილებისა, რომელიც 

დაკავშირებულია მე-2 განყოფილებში, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

მიზეზით განთავისუფლების დამატებით დამაზუსტებელ მითითებებთან. 

 

მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 

 

21.1 წინამდებარე განყოფილება გამოიყენება ყველა სახის ანარიცხის (ე.ი. ვალდებულება, 

რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენობა გაურკვეველია), პირობითი ვალდებულებისა და 

პირობითი აქტივის აღრიცხვისათვის, იმ ანარიცხების გარდა, რომლებსაც არეგულირებს 

ამ სტანდარტის სხვა განყოფილებები.  ეს უკანასკნელი მოიცავს ანარიცხებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია:  

(ა) იჯარასთან (იხ. მე-20 განყოფილება - „ იჯარა “).  თუმცა, წინამდებარე განყოფილება 

არეგულირებს ისეთ ჩვეულებრივ იჯარას, რომელიც წაგებიანი გახდა;  

(ბ) სამშენებლო ხელშეკრულებებთან (იხ. 23-ე განყოფილება - „ამონაგები“);  თუმცა, 

წინამდებარე განყოფილება არეგულირებს ისეთ სამშენებლო ხელშეკრულებებს, 

რომლებიც წაგებიანი გახდა;  

(გ) დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოებთან (იხ. 28-ე განყოფილება - „ დაქირავებულ 
პირთა გასამრჯელოები “);  

(დ) მოგების გადასახადთან (იხ. 29-ე განყოფილება - „ მოგების გადასახადი “). 

 

შენიშვნები 
 

21-ე განყოფილების მოთხოვნები არ გამოიყენება ფინანსური ვალდებულებებისთვის.   

ფინანსური ვალდებულებები აღირიცხება ფინანსური ინსტრუმენტების მოთხოვნების 

გამოყენებით (იხილეთ მე-11 განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“). 

მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ - მიემართება საწარმოს 

გაერთიანების დროს შეძენილი საწარმოს პირობითი ვალდებულებების არსებობას.  

მსს  ფასს სტანდარტის ლექსიკონი განმარტავს ვალდებულებას, როგორც მიმდინარე 

ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენების შედეგად და რომლის 

დასაფარად მოსალოდნელია ეკონომიკურ სარგებელში განივთებული რესურსების 

გასვლა საწარმოდან.’  ანარიცხები ვალდებულებების ქვეკლასს წარმოადგენს.  ისინი 

გამიჯნულია სხვა ვალდებულებებისგან, ისეთებისგან როგორებიცაა სავაჭრო 

ვალდებულებები და დარიცხვები, რადგანაც ანარიცხები ხასიათდება დაფარვისთვის 

საჭირო მომავალი დანახარჯის პერიოდის ან თანხის განუსაზღვრელობით.  სავაჭრო 

ვალდებულებები წარმოადგენს ისეთ ვალდებულებებს, რომლებიც გადასახდელია 

მოწოდებული ან მიღებული საქონლის ან მომსახურებების სანაცვლოდ და 

ანგარიშფაქტურით ან ფორმალურად არის დადასტურებული მომწოდებელთან.   

დარიცხვები წარმოადგენს ისეთ ვალდებულებებს, რომლებიც გადასახდელია 
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მიღებული საქონლის ან მომსახურებების სანაცვლოდ, თუმცა თანხა არ არის 

გადახდილი ან ფორმალურად არ არის დადასტურებული მომწოდებელთან (ისინი 

ასევე შეიძლება დაკავშირებული იყოს დაქირავებული პირებისთვის გადასახდელ 

თანხებთან).   მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ საჭიროა დარიცხვების თანხის ან 

პერიოდის შეფასება, განუსაზღვრელობა, როგორც წესი გაცილებით ნაკლებია 

ანარიცხებთან შედარებით.  

მსს ფასს სტანდარტის პუნქტი 2.20 აკონკრეტებს, რომ 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  და ის უფრო დეტალურად ახსნილია პუნქტში 21.6. 

ზოგიერთ იურისდიქციაში საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

ადგილობრივი პრინციპების ფარგლებში, მიღებულია ვალდებულების აღიარება 

სახელწოდებით ‘ძირითადი რეზერვები’, დაუკონკრეტებელი პოტენციური ან 

მომავალი ზარალისთვის, რომელიც ემყარება კონსერვატიზმის ცნებას ან 

წინდახედულობას.   აღნიშნული რეზერვები ზოგჯერ მიიჩნევა ანარიცხებად, თუმცა 

ისინი არ აკმაყოფილებენ ანარიცხების ან ვალდებულების განსაზღვრებას მსს ფასს  
სტანდარტის მიხედვით.   შესაბამისად, ასეთი ‘ძირითადი რეზერვების’ 

ვალდებულებებად აღიარება აკრძალულია.    

მსგავსად, ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიქმნება საწარმოს მომავალი 

აქტივობების შედეგად, (არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად მოსალოდნელია მათი 

მოხდენა) არ წარმოადგენს მიმდინარე ვალდებულებას და შესაბამისად არ 

აკმაყოფილებს ანარიცხის ან ვალდებულების განმარტებას.   მაგალითად, როგორც 

ასახულია 21-ე განყოფილების პუნქტის 21.1ა დანართში (1) მიზანშეუწონელია საწარმოს 

ანარიცხების აღიარება მოსალოდნელი მომავალი ზარალისთვის, რადგანაც საწარმოს 

არ აქვს მიმდინარე ვალდებულება დაფაროს აღნიშნული ზარალი (საწარმოს, 

მაგალითისთვის, შეეძლო შეეწყვიტა ის ოპერაციები, რომლებიც წარმოქმნიდა მომავალ 

ზარალს).   მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ზარალის მოლოდინი შესაძლოა 

იყოს საწარმოს ზოგიერთი აქტივის გაუფასურების ინდიკატორი (იხ. პუნქტი 27.9).   

გაუფასურების ზარალის აღიარებას ფარავს 27-ე განყოფილება - „აქტივების 
გაუფასურება“.  ასევე, თუ საწარმომ გააფორმა წაგებიანი ხელშეკრულება (იხილეთ 21-ე 

განყოფილების პუნქტის 21.2ა დანართი), რომლის მიხედვითაც საწარმოს აქვს 

ზარალის წარმოშობის აურიდებელი ვალდებულება, ამ შემთხვევაში ანარიცხის 

აღიარება ასეთი ზარალისთვის არის შესაბამისი, რადგანაც ის წარმოიქმნება წარსული 

მოვლენის შედეგად—იწყებს ახალ მბოჭავ ხელშეკრულებას —და არა მომავალში 

თავიდან აცილებად ზარალის მომტან აქტივობებს.  

საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულება თუ მავალდებულებები მოვლენა არ მომხდარა 

(იხილეთ 21-ე განყოფილების პუნქტის 21.8ა დანართის დამატებითი მაგალითი).  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
(1) დანართი თან ახლავს, მაგრამ არ წარმოადგენს 21-ე განყოფილების ნაწილს. ის მოიცავს მითითებას 21-ე განყოფილების  

აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების გამოყენებისთვის.      
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მაგალითები—ანარიცხები 
 

მაგ. 1 საწარმოო პროცესის ნარჩენები აბინძურებს საწარმოს ქარხნის მიწისქვეშა წყლებს.   

ადგილობრივმა მოსახლეობამ საწარმოს წინააღმდეგ აღძრა სასამართლო დავა, რომლის 

ფარგელბშიც ითხოვენ კომპენსაციას  დაბინძურების გამო  მათი ჯანმრთელობის ზიანის 

მიყენებისთვის.  საწარმო აღიარებს მის არასწორ ქმედებას და სასამართლო გადაწყვეტს 

იმ კომპენსაციის მოცულობას, რომელიც უნდა გადაეცეს ადგილობრივ მოსახლეობას.  

განსაზღვრული არ არის (გაურკვევლია) როდის აღსრულდება დადგენილება, თუმცა 

საწარმოს ადვოკატების აზრით გადაწყვეტილება აღსრულდება 2 წელიწადში და ისინი 

აფასებენ სასამართლოს მიერ დაკისრებული კომპენსაციის თანხას 1 მლნ ფე-დან 30 მლნ 

ფე-მდე.(2) 

საწარმოს აქვს ვალდებულება, რომლის პერიოდი და ოდენობა განუსაზღვრელია 

(ანარიცხი).  საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის, საწარმოს აქვს იურიდიული 

ვალდებულება, ადგილობრივ მოსახლეობას აუნაზღაუროს მიყენებული ზიანი.   ამ 

ეტაპზე გადასახდელი თანხა განუსაზღვრელია იმის გამო, რომ სასამართლო ახლა 

განსაზღვრავს კომპენსაციის მოცულობას .   უფრო მეტიც, იურიდიული პროცესის 

განუსაზღვრელი პერიოდი იწვევს მიყენებული ზარალის გადახდის პერიოდის 

განუსაზღვრელობას.  

მაგ. 2 საწარმოო პროცესის ნარჩენები აბინძურებს საწარმოს ქარხნის მიწისქვეშა წყლებს.   ამ 

მაგალითში სასამართლო დავა  არ არის განხილული.  თუმცა, საწარმოს კანონით 

მოეთხოვება აღადგინოს დაბინძურებული გარემო.  

საწარმო აღდგენის დანახარჯებს აფასებს 1 მლნ ფე-დან 15 მლნ ფე-მდე.   საწარმომ არ 

იცის ზუსტი თარიღი, როდესაც მას მოეთხოვება  აღდგენითი სამუშაოების დასრულება.  

საწარმოს აქვს ვალდებულება, რომლის პერიოდი და ოდენობა განუსაზღვრელია.  

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის, კანონით სავალდებულოა გარემოზე 

მიყენებული ზიანის აღდგენა.   განუსაზღვრელია გარემოს აღდგენისთვის 

აუცილებელი ფულადი ნაკადების პერიოდი და ოდენობა.  

 

მაგ. 3 მწარმოებელი თავის პროდუქციას ჰყიდის გარანტიით.   გარანტიის პირობების 

მიხედვით მწარმოებელი იღებს ვალდებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს საქონელი იმ 

შემთხვევაში, თუ საწარმოო ნაკლები გამოვლინდება მომხმარებელთა რეალიზაციის 

თარიღიდან სამი წლის ვადაში.  

20X1 წლის 31 იანვარს, საქონელს, რომელიც წარმოებული იყო საწარმოს მიერ 20X1 წლის 

1-ლი დეკემბრიდან 20X1 წლის 31 იანვრამდე გამოუვლინდა საწარმოო ნაკლი. 

20X0 წლის 31 დეკემბერს (საწარმოს საანგარიშგებო თარიღი) საწარმო ფლობდა 

დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გასაყიდ პროდუქციას მარაგებში.  

საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება ჯერ 

კიდევ არ არის დასრულებული.  

სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საქონლის კატეგორია მოითხოვს ცალკე 

განხილვას: 

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

სიდიდეები გამოისახება ‘ფულადი (ფე) ერთეულებით’. 
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1-ლი კატეგორია—საქონელი საწარმოო ნაკლით, რომელიც გაიყიდა 20X0 წლის 31 
დეკემბრამდე 

საქონლის გარანტიით გაყიდვა არის მავალდებულებელი მოვლენა.   20X0 წლის 31 

დეკემბერს საწარმოს აქვს იურიდიული ვალდებულება შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს  

მომხმარებელზე რეალიზებული  საწარმოო ნაკლიანი პროდუქცია.  ვალდებულების 

დაფარვის ვადა ან ოდენობა გაურკვეველია.   

მე-2 კატეგორია—საქონელი საწარმოო ნაკლით, რომელიც საწარმოს მფლობელობაში 
იყო 20X0 წლის 31 დეკემბერს  

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს არ ჰქონდა მიმდინარე ვალდებულება  მარაგებში 

არსებული ნაკლული საქონლის შეკეთებასთან ან ჩანაცვლებასთან დაკავირებით. 

შესაბამისად, 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს არ უნდა ეღიარებინა ანარიცხი იმ 

მარაგებისთვის, რომლებსაც აქვთ ნაკლოვანებები.   თუმცა, საწარმომ უნდა შეამოწმოს 

მარაგები გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების აქტივების გაუფასურება შესაბამისად.   

აღნიშნული კატეგორიისთვის, საწარმოო ნაკლოვანების გამოვლენა 20X1 წლის 

იანვარში წარმოადგენს მაკორექტირებელ მოვლენას საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულისთვის (იხილეთ 32-ე განყოფილება - „საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 
მოვლენები“).  იგი წარმოადგენს 20X0 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებული 

მარაგების საწარმოო ნაკლს.  

მე-3 კატეგორია—საქონელი, რომელსაც აქვს ნაკლოვანებები და იწარმოა 20X1 წელს 

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს არ ჰქონდა მიმდინარე ვალდებულება მომავალში 

საწარმოებელი საქონლის ნაკლოვანებების აღმოჩენის შემთხვევაში მის შეკეთებასა და 

ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით.  შესაბამისად, 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს არ 

უნდა ეღიარებინა ანარიცხი 20X1 წელს წარმოებული ისეთი საქონლისთვის, რომელსაც 

აქვს საწარმოო ნაკლი. 

აღნიშნული კატეგორიისთვის, საწარმოო ნაკლოვანების გამოვლენა 20X1 წლის 

იანვარში წარმოადგენს არამაკორექტირებელ მოვლენას საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულისთვის (იხილეთ 32-ე განყოფილება - “საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 
მოვლენები”). 

 
 

მაგალითები—არ წარმოადგენს ანარიცხებს 

 
მაგ. 4 საწარმო, რომელიც ფლობს და ამუშავებს 10 ბენზინგასამართ სადგურს (ასევე ფლობს 

მიწასა და შენობებს აღნიშნული სადგურებისთვის) ირჩევს არ შეიძნოს სახანძრო 

დაზღვევა აღნიშნული შენობებისთვის, არამედ ‘თვითონ დააზღვიოს’ ხანძრის შედეგად 

მიღებული ზარალი.  საწარმოს შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს ხანძრის მოხდენის 

შედეგად მიღებული ზარალის სტატისტიკური ალბათობა და ოდენობა (100,000ფე-ის 

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

ყოველ წელს აღიაროს 10,000ფე-ის ანარიცხი და დაკავშირებული ხარჯები 

მოსალოდნელი ზარალის ასასახად.    საწარმო უშვებს, რომ ზარალი მაღალი 

ალბათობით მოსალოდნელია, ოდენობის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია და თუ ის 

შეიძენდა დაზღვევას, მას მოუწევდა ხარჯის აღიარება თითოეულ საანგარიშგებო 

პერიოდში. 

ფაქტი, რომ საწარმოს გააჩნია ხანძრის რისკი, არ წარმოქმნის ვალდებულებას, 

რომელიც უნდა აღიარდეს, როგორც ანარიცხი.   საწარმო, რომელიც შეიძენს 
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დაზღვევას, თანხას იხდის იმისათვის, რომ რისკი გადასცეს მესამე მხარეს და იმ 

თარიღში როდესაც აღნიშნული განხორციელდება, გადახდა შესაბამისად აღიარდება, 

როგორც აქტივი (მომსახურებისთვის გადახდილი ავანსი) იმ პერიოდში როდესაც 

დაიფარება დაზღვევა. გადასახადი შემდეგ  ხარჯად 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 ხანძრის შედეგად 

დაზიანებულ აქტივზე გაუფასურების ტესტის ჩატარებას. შედეგად, გაუფასურების 

ტესტმა შესაძლოა გამოიწვიოს გაუფასურების ზარალის აღიარება მოგებაში ან 

ზარალში. 

მაგ. 5 სათხილამურო კურორტის ოპერატორი საქმიანობს ციკლურ ბიზნესში.   მისი 

შემოსავლები მერყეობს წლიდან წლამდე, მეტწილად კი დამოკიდებულია ამინდზე.   

ხელმძღვანელობასა და საწარმოს მფლობელებს მიაჩნიათ, რომ მიუხედავად 

შემოსავლების ცვალებადობისა, წინდახედული იქნება, რომ გადაავადონ ‘კარგი წლის’ 

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

და ცუდ წელს ანარიცხის ანულირებით.   ასევე, ადგილობრივი მოგების გადასახადის 

კანონმდებლობა კარგ წელიწადში მიღებული მოგების გადავადების ნებას აძლევს 

საწარმოს, იმისათვის, რომ სათხილამურო კურორტის ოპერატორს ჰქონდეს ფულადი 

სახსრები და გააგრძელოს ოპერირება ცუდ წელსაც.   საწარმოს ხელმძღვანელობა და 

მფლობელები ფინანსური ანგარიშგებაში აღიარებენ დაბეგვრის მიზნისთვის 

გადავადებული თანხის ოდენობის ტოლ ანარიცხს. 

კარგი წლის დასასრულს, საწარმოს არ გააჩნია ცუდი წლის მოლოდინში 

განსაზღვრული გზით მოქმედების ან რაიმეს გაკეთების ვალდებულება. მსს ფასს 

სტანდარტის მიხედვით არ არის მიზანშეწონილი ანარიცხის აღიარება, რადგან ის არ 

შეესაბამება ვალდებულების განმარტებას.   

დარიცხვა, რომელიც დაშვებულია ადგილობრივი შემოსავლის დაბეგვრის 

მიზნებისთვის, არ არის იგივე რაც ხარჯი ან ვალდებულება რომელიც უნდა აღიარდეს 

ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის.    აღნიშნულ ელემენტებს გააჩნია 

საგადასახადო ბაზა, თუმცა არ აღიარდება აქტივებად და ვალდებულებებად 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (იხ. პუნქტი 29.11) და შესაბამისად შეიძლება 

გამოიწვიოს გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა ან ვალდებულებების 

აღიარება(იც. 29-ე განყოფილება - „მოგებიდან გადასახადები“). 

მაგ. 6 სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი საწარმო ოპერირებს ისეთ იურისდიქციაში, 

სადაც გარემოს დაცვის კანონმდებლობის მიხედვით ის ვალდებულია, რომ ყველა 

მაღარო, რომლის სიღრმეც აღემატება 10 მეტრს მადანის მოპოვების შემდგომ სრულად 

ამოავსოს.   იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ასე არ მოიქცევა, მას დაეკისრევა მნიშვნელოანი 

ოდენობის ჯარიმა. 

გეოლოგების ანგარიშში მითითებულია, რომ საწარმო ყველაზე მცირე 20 წლის 

განმავლობაში შეძლებს მნიშვნელოვანი რაოდენობის მადნეულის მოპოვებას.   

მადნეული განთავსებულია ზედაპირიდან 15 მეტრი სიღრმეში.  

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ჯერ კიდევ არ დაუწყია სამთო-მომპოვებლობითი 

საქმიანობა 

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს არ აქვს მიმდინარე ვალდებულება.   მას შეუძლია 

მომპოვებლობით საქმიანობაზე უარის თქმის შედეგად თავიდან აიცილოს როგორც 

მაღაროს ამოვსების დანახარჯი, ასევე მიწის 10 მეტრზე ღრმად გათხრის დანახარჯი.  
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20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ მიწა გათხარა 5 მეტრ სიღრმეზე.   საკმაოდ მაღალია 

იმის ალბათობა, რომ საწარმო მომავალში მიწას გათხრის 10 მეტრზე ღრმად და, 

შესაბამისად, ვალდებული გახდება ამოავსოს აღნიშნული სივრცე.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, შესაბამის ფაქტებზე და გარემოებებზე დაყრდნობით, 

საწარმომ შესაძლოა დაასკვნას, რომ: 

 მას არ გააჩნია მიმდინარე ვალდებულება, რადგანაც გათხრილი მიწის სიღრმე 10 

მეტრზე ნაკლებია.   მას შეუძლია თავიდან აიცილოს როგორც მაღაროს ხელახლა 

ამოვსების დანახარჯი, ასევე მიწის 10 მეტრზე ღრმად გათხრის დანახარჯი; ან 

 არსებობს მიმდინარე ვალდებულება, რადგანაც საწარმოს არ გააჩნია  მიწის 10 

მეტრზე ღრმად ამოთხრის და, შესაბამისად, მიწის ამოვსების დანახარჯის გარდა 

სხვა რეალური ალტერნატივა.   20X1 წლის 31 დეკემბერს მიმდინარე 

ვალდებულება ეკუთვნის აღნიშნული თარიღისთვის 5 მეტრზე გათხრილი მიწის 

ამოვსების ხარჯს. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ მიწა გათხარა 12 მეტრ სიღრმეზე. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს არსებობს მიმდინარე ვალდებულება, რადგანაც საწარმოს 

კანონით მოეთხოვება ამოავსოს ამოთხრილი მიწა, რადგანაც ის 10 მეტრზე მეტი 

სიღრმისაა.   მეტიც, საწარმოს არ გააჩნია სხვა რეალური ალტერნატივა მიწის 

ამოვსების გარდა (ან ჯარიმის გადახდა). 

21.2 ამ განყოფილების მოთხოვნები არ ვრცელდება დაუმთავრებელ ხელშეკრულებაზე, თუ 

ის წაგებიანი არ არის. დაუმთავრებელი ხელშეკრულება ისეთი ხელშეკრულებაა, 

რომლის მონაწილე არც ერთ მხარეს არ შეუსრულებია ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები, ან ორივე მხარეს ერთნაირად აქვს 

შესრულებული ვალდებულებები ნაწილობრივ.  

 

შენიშვნები 
 

წაგებიანი ხელშეკრულება არის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად გასაწევი გარდაუვალი 

დანახარჯები აღემატება მის სანაცვლოდ მისაღებ ეკონომიკურ სარგებელს.  

ანარიცხი უნდა აღიარდეს იმ თანხით, რომლითაც გარდაუვალი დანახაჯები აღემატება 

ეკონომიკურ სარგებელს.  

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარდაუვალი დანახარჯები აისახება არსებული 

ხელშეკრულებიდან ყველაზე მცირე წმინდა დანახარჯით, რომელიც უფრო დაბალია: 

 ვიდრე ხელშეკრულების დაკმაყოფილების დანახარჯი, და 

 ვიდრე ნებისმიერი კომპენსაცია ან ჯარიმა, რომელიც წარმოიქმნა ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობით.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც იჯარა ეხება აქტივს, რომელიც აღარ გამოიყენება საწარმოს 

მიერ, ანარიცხი წარმოადგენს ვალდებულების დაფარვის ანაზღაურების იმ საუკეთესო 

შეფასებას, რომელიც  მოითხოვება ვალდებულების დაფარვისთვის საანგარიშგებო 

თარიღში. ამ შემთვევაში ეს ვალდებულება შეიძლება იყოს ის ოდენობა, რომელსაც 

მეიჯარე დათანხმდებოდა  კონტრაქტის დასრულებისთვის (ან 21.7 მუხლის 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, დახარჯავდა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ვალდებულების დასაფარად) 
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წაგებიანია გრძელვადიანი ხელშეკრულებები მომხმარებლისთვის საქონლის 

მიწოდებასთან დაკავშირებით  როდესაც იზრდება  ხარჯები ან მცირდება საბაზრო 

ფასი.   ანარიცხი  აღიარდება იმ შემთხვევაში და მხოლოდ იმ დაშვებით, რომ მომავალი 

გაყიდვები გამოიწვევს ზარალს.  ანარიცხი არ აღიარდება  თუ საქონლის მიწოდების 

ხელშეკრულება მომგებიანია, თუმცა შემცირებულია მარჟა სხვა ხელშეკრულებებთან 

შედარებით.  

 

21.3 სიტყვა „ანარიცხი“, ზოგიერთ შემთხვევაში, გამოიყენება ისეთ მუხლებთან 

მიმართებაში, როგორიცაა ცვეთა, აქტივების გაუფასურება და უიმედო მოთხოვნა. ამ 

შემთხვევაში ხდება აქტივების საბალანსო ღირებულებების კორექტირება და არა 

ვალდებულებების აღიარება. მაშასადამე, სტანდარტის მოცემული განყოფილება არ 

ეხება ასეთ შემთხვევებს.  

 

თავდაპირველი აღიარება 
 

21.4 საწარმომ ანარიცხი უნდა აღიაროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

(ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის აქვს ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა 

წარსული მოვლენის შედეგად; 

(ბ) მოსალოდნელია (უფრო შესაძლებელია მისი მოხდენა, ვიდრე არმოხდენა), რომ 

ვალდებულების დასაფარად საჭირო იქნება ეკონომიკური სარგებლის გასვლა 

საწარმოდან; და  

(გ) შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება.  

 

შენიშვნები 
 

ანარიცხი არის მიმდინარე ვალდებულება, რაღაც კონკრეტული გზით იმოქმედოს ან 

რაიმე გააკეთოს, თუმცა დანახარჯები ან მოთხოვნილი აქტივობები განუსაზღვრელია 

პეროდში ან თანხობრივად.   ამ მოდულში, პუნქტში 21.4(ა) აღიარების კრიტერიუმები, 

განსაკუთრებით კი ფრაზა ‘ვალდებულება საანგარიშგებო თარიღში’ აღიქმება 

მიმდინარე ვალდებულების სინონიმად.    

შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მნიშვნელოვანი 

ნაწილია და იგი არ აკნინებს ამ ინფორმაციის საიმედოობას.  ეს განსაკუთრებულად 

მართებულია ანარიცხების შემთხევაში, როდესაც ბევრ სხვა მუხლთან შედარებით  

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მათი შინაარსი უფრო მეტადაა 

განუსაზღვრელი.   

როდესაც ვერ კეთდება საიმედო შეფასება, არსებობს ვალდებულება, რომელიც არ არის 

აღიარებული.   ეს ვალდებულება მჟღავნდება პირობით ვალდებულებად (იხილეთ 

პუნქტი 21.12). 

 

მაგალითები—ანარიცხის საწყისი აღიარება 
 

მაგ. 7 მწარმოებელი თავის პროდუქტის ჰყიდის გარანტიით. გარანტიის პირობების მიხედვით, 

მწარმოებელი იღებს ვალებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს საქონელი იმ შემთხვევაში, 

თუ საწარმოო ნაკლები გამოვლინდება მომხმარებელთანრეალიზაციის თარიღიდან სამი 

წლის ვადაში. გამოცდილებიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ გარანტიის 

ფარგლებში იქნება გარკვეული საჩივრები. 
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თანხა, რომელსაც საწარმო აღიარებს ანარიცხად, უნდა იყოს იმ თანხის საუკეთესო 

შეფასება, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ ვალდებულების დასაფარად, როდესაც 

საწარმო გასწევს საგარანტიო მომსახურებას (ამ შემთხვევაში, პროდუქტის გაყიდვის 

დროს).  აღნიშნული თანხა ასევე ჩაითვლება მოგება ან ზარალში იმ პერიოდისთვის, 

როდესაც საწარმომ მომხმარებლებზე გარანტიებით გაყიდა პროდუქტი. 

შენიშვნა: მე-4 მაგალითის შენიშვნები ხსნის, რომ ანარიცხი არ აღიარდება ზარალის 

თვითდაზღვევისთვის, რომელიც ჯერ არ წარმოქმნილა, არ აქვს მნიშვნელობა 

ღირებულება საიმედოდ არის თუ არა შეფასებული; რადგანაც პოტენციური ხანძრის ან 

სხვა თვითდაზღვეული მოვლენის მოხდენამდე, არ არსებობს წარსული მოვლენა, 

რომელიც საწარმოს ავალდებულებს რესურსების ნებისმიერ გადინებას.   გარანტიები 

განსხვავებულია.  არსებობს წარსული მოვლენა, რომელიც საწარმოს ავალდებულებს 

შეაკეთოს ან გააკეთოს ჩანაცვლებები—პროდუქტების გაყიდვა გარანტიით.   

მაგ. 8 20X5 წელს საწარმოს წინააღმდეგ აღირძრა სასამართლო საქმე ადამიანთა ჯგუფის მიერ 

კოლექტიურად, რომლებიც საწარმოსგან ითხოვენ მათი ჯანმრთელობის ზიანის 

მიყენებისთვის კომპენსაციას. ზიანი კი გამოიწვია მიმდებარე მიწის დაბინძურებამ, რაც 

თავის მხრივ გამოწვეული იყო საწარმოო პროცესიდან ნარჩენების გაჟონვით.    

განუსაზღვრელია წარმოადგენს თუ არა საწარმო დაბინძურების წყაროს, რადგანაც იგივე 

სივრცეში საქმიანობას ეწევიან მსგავსი ნარჩენების მქონე სხვა კომპანიებიც. შესაბამისად, 

დაბინძურების წყარო ბუნდოვანია.   მეტიც, საწარმო უარყოფს დანაშაულს, რადგანაც მან 

მიიღო გარკვეული ზომები გაჟონვის საწინააღმდეგოდ; და შესაბამისად იგი თავს იცავს 

აღნიშნულ საქმეში.  თუმცა, საწარმო ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ მას არ 

გამოუწვევია დაბინძურება და დაბინძურების წყაროს შესახებ ცნობილი გახდება 

მხოლოდ სიღმისეული შემოწმების შემდეგ.   საწარმოს ადვოკატები სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულებას ვარაუდობს საშუალოდ ორ წელიწადში.   20X5 წლის 31 

დეკემბრის დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების 

(ავტორიზაციის) თარიღისთვის, საწარმოს ადვოკატების აზრით მოსალოდნელია, რომ 

საწარმო არ იქნება პასუხისმგებელი.  თუმცა, როდესაც საწარმო ამზადებს ფინანსურ 

ანგარიშგებას 20X6 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის, საწარმო 

პასუხისგებაშია მიცემული და მისი ადვოკატების აზრით, მოსალოდნელია რომ 

საწარმოს დაეკისროს კომპენსაციის გადახდა.  

20X5 წლის 31 დეკემბერს, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება დადასტურდა, 

ხელმისაწვდომი მტკიცებულების საფუძველზე არსებობს შესაძლებელი, მაგრამ 

განუსაზღვრელი ვალდებულება.  მოსალოდნელი რომ არ იყოს,  ეკონომიკური 

სარგებლის გადინებასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობა საკმარისად მაღალია.   

არ აღიარდება არანაირი ანარიცხი.   მოსალოდნელი ვალდებულება გამჟღავნდება, 

როგორც პირობითი ვალდებულება თუკი ნებისმიერი გადინება მოსალოდნელი არ 

არის შორეულ მომავალში. 

20X6 წლის 31 დეკემბერს არსებობს მიმდინარე ვალდებულება და ხელმისაწვდომი 

მტკიცებულების საფუძველზე ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების   

გადინება დასაფარად მოსალოდნელია.   აქედან გამომდინარე, ანარიცხი აღიარდება 

საუკეთესო შეფასებული თახით, რომელიც მოითხოვება ვალდებულების დასაფარად.   

ინფორმაცია სასამართლო დავის შესახებ  გამჟღავნდება ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

21.5 საწარმომ ანარიცხი უნდა აღიაროს, როგორც ფალდებულება ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში და ანარიცხის ტოლი თანხა აღიაროს ხარჯად, თუ ამ სტანდარტის სხვა 

განყოფილება არ მოითხოვს მისი ღირებულების ასახვას ისეთი აქტივის 
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თვითღირებულების შემადგენელი ნაწილის სახით, როგორიცაა ძირითადი 

საშუალებები, ან მარაგი. 

 

მაგალითები—ანარიცხების საწყისი აღიარება, როგორც აქტივის 

თვითღირებულების ნაწილი 

 
მაგ. 9 საწარმომ შექმნა აღჭურვილობის ერთეული, რომელიც გამოიყენება თავისი წარმოების 

საქმიანობაში.   საწარმო კანონმდებლობით ვალდებულია აღჭურვილობის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადის გასვლის შემდგომ დაშალოს იგი, რათა მოამზადოს ის 

გადასამუშავებლად და მიაწოდოს ადგილობრივი მთავრობის გადამამუშავებელ 

ობიექტს.   

დაშლის და გადამუშავების ვალდებულება წარმოიქმნება აღჭურვილობის 

აშენებისთანავე.   საუკეთესო შეფასებული თანხა, რომელიც საჭიროა ვალდებულების 

დასაფარად (იხ. პუნქტი 21.7) აღიარდება ანარიცხად (ვალდებულება), მაშინ როდესაც 

აღჭურვილობა შეიქმნება.   აღნიშნული თანხა ასევე ჩაითვლება აღჭურვილობის 

(აქტივის) თვითღირებულებაში მე-17 განყოფილების ძირითადი საშუალებები 

პუნქტის 17.10(გ) მიხედვით, მშენებლობის პერიოდში მოგებაში ან ზარალში ჩათვლის 

მაგივრად.   ასე მოქცევის ეფექტი გულისხმობს აქტივის თვითღირებულების გაზრდას 

(აღჭურვილობის ერთეული) თანხის იმავე ოდენობით, რომლითაც აღიარებულია 

ანარიცხი.  დამატებითი თანხა, რომელიც დამატებულია აქტივის 

თვითღირებულებაზე აღიარდება ცვეთად აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში.  საწარმოო აღჭურვულობის ცვეთა, როგორც წესი დაემატება 

წარმოებული მარაგების თვითღირებულებას.   წარმოებული მარაგების 

თვითღირებულება აღიარდება მოგებაში ან ზარალში როდესაც აღიარდება 

დაკავშირებული ამონაგები.    

როდესაც ფულის დროითი ღირებულების ეფექტი არსებითია, პუნქტი 21.7 

გულისხმობს, რომ ანარიცხის თანხა უნდა აღიარდეს მომავალში ვალდებულების 

დასაფარად საჭირო თანხის დღევანდელი ღირებულებით, და პუნქტი 21.11-ის 

მიხედვით, შემდგომი დისკონტის პოზიციის დახურვა მოითხოვება, რომ აღიადებს 

ფინანსურ ხარჯად მოგებაში ან ზარალში.  ფინანსური ხარჯი არ წარმოადგენს 

აღჭურვილობის კაპიტალიზირებადი ხარჯის ნაწილს.  

მაგ. 10 საწარმოს სამრეწველო ნარჩენები, რომლებიც გამოიყოფა საწარმოო პროცესში 

აბინძურებს იმ მიწას, რომელზეც საწარმო ეწევა საქმიანობას.   ქარხნის სასარგებლო 

მომსახურების ვადის ბოლოს საწარმოს მოეთხოვება მიწის აღდგენა.  

თანხის საუკეთესო შეფასება, რომელიც საჭიროა ვალდებულების დასაფარად უნდა 

აღიარდეს როგორც ანარიცხი, მაშინ როდესაც საწარმო აბინძურებს მიწას—გარემოს 

აღდგენის ვალდებულება წარმოიქმნება საწარმოო პროცესში.    

21.6 21.4(ა) ქვეპუნქტში განსაზღვრული პირობა (არსებობს ვალდებულება საანგარიშგებო 

თარიღისთვის, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენის შედეგად) გულისხმობს, რომ 

საწარმოს არა აქვს სხვა რეალური ალტერნატივა, ამ ვალდებულების დაფარვის გარდა.   

ეს შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც საწარმოს გააჩნია კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული იურიდიული ვალდებულება, ან კონსტრუქციული ვალდებულება, 

რომელიც წარსული მოვლენის შედეგია (რომელიც შეიძლება იყოს საწარმოს რაიმე 

ქმედება) და სხვა მხარეებს უქმნის სამართლიან მოლოდინს, რომ საწარმო შეასრულებს 

ამ ვალდებულებას.   ვალდებულება, რომელიც წარმოიშობა საწარმოს მომავალი 
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საქმიანობის შედეგად (ანუ მომავალი ეკონომიკური საქმიანობა), არ აკმაყოფილებს 

21.4(ა) ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, მიუხედავად იმისა, რამდენად არის მოსალოდნელი ამ 

ვალდებულების წარმოშობა და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ხელშეკრულებით არის 

გათვალისწინებული.   მაგალითად, კომერციული (ბაზრის) ზეწოლის ან 

საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად, საწარმომ შეიძლება განიზრახოს ან 

დასჭირდეს დანახარჯების გაწევა, მომავალი საქმიანობის კონკრეტული გზით 

წარმართვის მიზნით (მაგალითად, გარკვეული ტიპის საწარმოში გამონაბოლქვის 

გამწმენდი ფილტრების დამონტაჟება).   ვინაიდან საწარმოს შეუძლია, თავიდან 

აიცილოს ამგვარი დანახარჯები მომავალში, მომავალი ქმედებების შედეგად, 

მაგალითად საქმიანობის წარმართვის მეთოდის შეცვლის, ან საწარმოს გაყიდვის გზით, 

მას არა აქვს მომავალი დანახარჯების გაწევის მიმდინარე ვალდებულება და არ 

აღიარებს ანარიცხებს. 

 
შენიშვნები 

 

პუნქტი 2.20 აკონკრეტებს, რომ 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, 

როდესაც: 

(ა)   წარსულში ჩამოყალიბებული პრაქტიკით, საწარმოს პოლიტიკის ამსახველი 

გამოქვეყნებული დოკუმენტების ან საკმარისად კონკრეტული მიმდინარე 

განცხადების საშუალებით საწარმომ სხვა მხარეებს აჩვენა, რომ იგი მომავალში 

თავის თავზე აიღებს გარკვეულ ვალდებულებებს; და 

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

შეასრულებს აღებულ ვალდებულებებს. ‘ 
 

როგორც ნაჩვენებია 21-ე განყოფილების 21.3ა პუნქტის დანართში, 

რესტრუქტურიზაციის შემთხვევაში მოითხოვება უფრო მეტი ვიდრე 

ხელმძღვანელობის განზრახვა დღევანდელი ვალდებულების არსებობისთვის (და  

ანარიცხის დარიცხვისთვის).  განზრახვა შეიძლება შეიცვალოს, და ის არ წარმოადგენს 

წარსულში მომხდარ მავალდებულებელ მოვლენას.  ვალდებულება წარმოიქმნება (და 

აღიარდება ანარიცხი) მაშინ, როდესაც აღნიშნული განზრახვები გახდება რესურსების 

გადახდის თავიდან აუცილებელი ვალდებულება.  მაგალითად, კონსტრუქციული 

ვალდებულება წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც საწარმოს მიერ საჯარო გამოცხადება 

მიემართება სხვა მხარეებს, რომელთაც შეექმნათ სამართლიანი მოლოდინი იმისა, რომ 

საწარმო შეასრულებს აღებულ ვალდებულებას.  

იმ შემთხვევაში თუ საწარმო კომუნიკაციას ახდენს და ნერგავს რესტრუქტურიზაციას 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ, თუმცა ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცებამდე, 

მოითხოვება ამ ფაქტის გამჟღავნება, როგორც არამაკორექტირებელი მოვლენა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულის შემდგომ (იხილეთ პუნქტი 32.11(ე)).  

21-ე განყოფილების 21.6ა და 21.7ა პუნქტების დანართი ასახავს თუ რა გავლენას 

ახდენს ანარიცხის აღიარებაზე საწარმოს გეგმის დანერგვა საანგარიშგებო თარიღში. 
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მაგალითები—მავალდებულებელი მოვლენა 
 
მაგ. 11 საწარმომ დადო წერილობითი პირობა, რომ ის მნიშვნელოვანი ოდენობის თანხას 

შეიტანდა ადგილობრივი დასახლების ახალი ხელოვნების ცენტრის მშენებლობაში.  

საწარმოს აღმასრულებლები იმყოფებოდნენ პრესკონფერეციაზე და განაცხადეს 

აღნიშნული პირობის შესახებ.   საწარმოს თანხმობით, საქველმოქმედო ორგანიზაციამ, 

რომელიც აშენებს ხელოვნების ცენტრს, თავის მასალებში ასახა საწარმოს დაპირება, 

როგორც მშენებლობის დამატებითი გარანტია.  ადგილობირვი კანონმდებლობით, 

საქველმოქმედი ორგანიზაციებისთვის გაცემული დაპირებები იურიდიულად არ არის 

აღსრულებადი.    

მიუხედავად იმისა, რომ დაპირება არ შეიძლება იყოს იურიდიულად აღსრულებადი, 

პრესკონფერენციაში მონაწილეობის მიღებით და მათი სახელის შუამდგომლობაში 

გამოყენების ნების დართვით, საწარმომ მიიღო ვალდებულება მის დაპირებებთან 

მიმართებით და შექმნა სწორი (ვალიდური) მოლოდინი ხელოვნების ცენტრის 

ნაწილის მშენებლობაზე (საწარმოს აქტივობებმა შექმნა კონსტრუქციული 

ვალდებულება).  საწამო აღიარებს ანარიცხს. 

მაგ. 12 საწარმოო პროცესის ნარჩენი აბინძურებს საწარმოს ქარხნის მიწისქვეშა წყლებს.  

საწარმოს კანონმდებლობით არ მოეთხოვება დაბინძურებული მიწის წყლების აღდგენა 

(გაწმენდა) და აღნიშნულზე არ შემოსულა არანაირი საჩივარი.   თუმცა, საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებამდე, საწარმომ საჯაროდ განაცხადა რომ ის აღადგენდა 

დაბინძურებულ გარემოს 12 თვის განმავლობაში.  

საწარმომ გამოაქვეყნა პრეს რელიზი საჯაროდ, იმის თაობაზე, რომ ის იღებს 

ვალდებულებას დაბინძურებული გარემოს აღდგენის თაობაზე, და შედეგად, შექმნა 

ვალიდური მოლოდინი საზოგადოების ნაწილზე, რომ ის შეასრულებს აღნიშნულ 

ვალდებულებას.   აქედან გამოდმინარე, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმოს 

აქვს კონსტრუქციული ვალდებულება აღადგინოს მიწის წყლებზე მიყენებული ზიანი.    

განუსაზღვრელია ფულადი ნაკადების თანხა, რომელიც მიწისქვეშა წყლის აღდგენას 

დასჭირდება.   საწარმოს აქვს ვალდებულება, რომლის პერიოდი ან თანხის ოდენობა 

განუსაზღვრელია (ე.ი ანარიცხი). 

მაგალითი თანხის დაბრუნების პოლიტიკის შესახებ განთავსებულია 21-ე 

განყოფილების 21.5ა პუნქტის დანართში.  

 

თავდაპირველი შეფასება 
 

21.7 თანხა, რომელსაც საწარმო აღიარებს ანარიცხად, უნდა იყოს იმ თანხის საუკეთესო 

შეფასება, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო 

თარიღისათვის.   საუკეთესო შეფასება არის ის თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ 

ფარგლებში, დახარჯავდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ვალდებულების 

დასაფარად, ან ამ ვალდებულების მესამე მხარისთვის გადასაცემად ამ თარიღისათვის.  

(ა)    როდესაც ანარიცხი მოიცავს მრავალრიცხოვან ელემენტებს, ანარიცხის შეფასებული 

თანხა ასახავს ყველა შესაძლო შედეგის საშუალო შეწონილ სიდიდეს, რომელიც 

შეწონილია მათი გასვლის ალბათობებით.  როდესაც არსებობს შესაძლო 
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შედეგების მუდმივი დიაპაზონი და ამ დიაპაზონის ნებისმიერი ელემენტი 

სხვების მსგავსია, გამოიყენება ამ დიაპაზონის შუა ელემენტი.  

 

(ბ) როდესაც ანარიცხი წარმოიშობა ერთი ვალდებულებიდან, კონკრეტული 

ვალდებულების დასაფარად საჭირო თანხის საუკეთესო შეფასება შეიძლება იყოს 

ყველაზე მეტად მოსალოდნელი ინდივიდუალური შედეგი.  თუმცა, ასეთ 

სიტუაციაშიც კი საწარმო მაინც განიხილავს სხვა მოსალოდნელი შედეგების 

ალბათობას.  თუ სხვა შესაძლო შედეგები უმეტესად უფრო დიდია, ან უმეტესად 

უფრო პატარა, ვიდრე ყველაზე მეტად მოსალოდნელი შედეგი, ანარიცხის 

საუკეთესო შეფასება იქნება უფრო დიდი ან უფრო პატარა თანხა და არა ყველაზე 

მეტად მოსალოდნელი შედეგი.   
 

როდესაც ფულის დროითი ღირებულების გავლენა არსებითია, ანარიცხის ოდენობა 

იქნება იმ თანხის დღევანდელი ღირებულება, რომელიც მოსალოდნელია, რომ საჭირო 

იქნება ვალდებულების დასაფარად.   დისკონტირების განაკვეთი (ან განაკვეთები) უნდა 

განისაზღვროს დაბეგვრამდე განაკვეთით (ან განაკვეთებით), რომელიც ასახავს ფულის 

დროითი ღირებულების მიმდინარე საბაზრო შეფასებებს.   ვალდებულებასთან 

დაკავშირებული რისკები გათვალისწინებული უნდა იყოს ან დისკონტირების 

განაკვეთის, ან ვალდებულების დასაფარად საჭირო თანხის შეფასების დროს - არ უნდა 

იყოს გათვალისწინებული ორივეში ერთად.  

 

შენიშვნები 
 

შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მნიშვნელოვანი 

ნაწილია და იგი არ აკნინებს მათ საიმედოობას.  ეს ასევე მართებულია ანარიცხების 

შემთხევაში, როდესაც მათი შინაარსი უფრო მეტადაა განუსაზღვრელი ვიდრე 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების  უმრავლესობა სხვა მუხლის.  შესაძლოა 

საჭირო გახდეს მსჯელობების გამოყენება ანარიცხების შესაფასებლად, მაგრამ 

თითქმის ყველა შემთხვევაში საიმედო შეფასების გასაკეთებლად შეფასების 

განუსაზღვრელობა  არ არის ძალიან დიდი.   

საუკეთესო შეფასება არის ის თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, 

დახარჯავდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ვალდებულების დასაფარად, ან ამ 

ვალდებულების მესამე მხარისთვის გადასაცემად ამ თარიღისათვის.  პერიოდის 

ბოლოს  შესაძლოა ვალდებულების გადაცემა იყოს შეუძლებელი ან მისი დაფარვა იყოს 

ძალიან ძვირი  თუმცა, იმ თანხის შეფასება, რომელიც საწარმოს უნდა გადაეხადა 

ვალლდებულების დასაფარად ან გადასაცემად აძლევს საუკეთესო შეფასებას იმ 

დანახარჯებს, რომელიც მოითხოვება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მიმდინარე 

ვალდებულების დასაფარად.   საუკეთესო შეფასება შესაძლოა იყოს ვალდებულების 

შესრულების თვითღირებულება (ე.ი გაწმენდითი სამუშაოები) და იგი ყოველთვის არ 

წარმოადგენს  გადასახადს.  

საწარმო იყენებს მსჯელობას შეფასებითი გადასახდელი თანხის დასადგენად.  

მსჯელობამ უნდა ასახოს მსგავსი ოპერაციებიდან მიღებული გამოცდილება და ასევე 

გაითვალისწინოს ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც გვაძლევს მტკიცებულებას 

სააღრიცხვო თარიღში,  რომელიც მოიცავს მოვლენებს სააღრიცხვო პერიოდის შემდეგ, 

თუმცა ფინანსური ანგარიშგების გამოსაშვებად დამტკიცებამდე.  32-ე განყოფილება - 

„საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“ - მოიცავს საანგარიშგებო თარიღის 

შემდგომი მოვლენის მაგალითს—სასამართლო დავის გადაწყვეტა—რომელიც 

გავლენას იქონიებდა ანარიცხის აღიარებასა და შეფასებაზე (იხ. პუნქტი 32.5(ა)). 
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მომავალი მოვლენები, როომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ვალდებულების 

დასაფარად საჭირო თანხაზე (მაგ. მომავალი ცვლილება ტექნოლოგიებში, რომელიც 

შეამცირებს ვებგვერდის აღდგენის დანახარჯებს) ასახულია ანარიცხის თანხაში 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არსებობს საკმარისი ობიექტური მტკიცებულება იმისა, 

რომ მომავალი მოვლენები აუცილებლად მოხდება.   აქედან გამომდინარე, 

მაგალითად, საწარმო ვერ განსაზღვრავს სრულად ახალი ტექნოლოგიის განვითარებას.   

ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა დისკონტირებული ფულადი ნაკადების 

გამოანგარიშება, რათა განისაზღვროს დასაფარი თანხის დღვანდელი ღირებულება, იმ 

მიზნით რომ შეფასდეს ფულის დროითი ღირებულება არსებითია თუ არა.   თუმცა, 

სხვა შემთხვევებში შესაძლოა ცხადი იყოს რომ ფულის დროითი ღირებულების 

კორექტირებას არ ექნება არსებითი გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებაში.    ასე შეიძლება  

მოხდეს, მაგალითად, მაშინ როდესაც  დაფარვამდე დროის პერიოდი არის მოკლე ან 

ანარიცხი (დადისკონტირებული დაკავშირებული ფინანსური ხარჯი) შედარებით 

მცირეა ფინანსური ანგარიშგების სხვა მუხლებთან შედარებით.   იქედან გამომდინარე 

რომ არსებითობა მსჯელობისას გასათვალისწინებელია, მნიშვნელოვანია 

არსებითობის შეფასება როგორც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებასთან, ასევე 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებასთან მიმართებაში (იხილეთ მე-2 განყოფილების 

კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები პუნქტი 2.6). 

ანარიცხები შეფასებულია გადასახადამდე.   ანარიცხების საგდასახადო შედეგები, და 

საგადასახადო აქტივების საწყისი აღიარების შემდგომ ანარიცხის შეფასებები იფარება 

29-ე განყოფილებით მოგების გადასახადი. 

რისკები და განუსაზღვრელობები, რომლებიც თან ახლავს ბევრ მოვლენასა და 

გარემოებებს გაითვალისწინება ანარიცხის საუკეთესო შეფასების განსაზღვრისას.   

როდესაც ვალდებულების სპეციფიკური რისკები ასახულია ფულადი სახსრების 

გასვლის შეფასებაში, რომელიც საჭიროა ვალდებულების დასაფარად, შესაფერისი 

დისკონტირების განაკვეტი წარმოადგენს ურისკო საპროცენტო განაკვეთს.  

ალტერნატიულად, როდესაც ვალდებულების სპეციფიკური რისკები არ არის ასახული 

თანხებში, რომელებიც საჭიროა ვალდებულების დასაფარად, ისინი აღირიცხება 

დისკონტირების განაკვეთის კორექტირებით.   (შესაფერისი დისკონტირების 

განაკვეთი იქნება ურისკო საპროცენტო განაკვეთს, როგორიც არის მიმდინარე 

სახელმწიფო ობლიგაციის განაკვეთი, გამოკლებული შესაფერისი რისკის 

კორექტირება.)  აღნიშნული რისკების აღქმა როგორც ორივე, ფულადი ნაკადებისა და 

დისკონტირების განაკვეთის კორექტირებები, გამოიწვევს მათ ორმაგად 

გათვალისწინებას.  

დისკონტირების განაკვეთი უნდა განისაზღვროს დაბეგვრამდე განაკვეთით, რომელიც 

ასახავს ფულის დროითი ღირებულების მიმდინარე საბაზრო შეფასებებს.  იმ 

შემთხვევაში თუ შესაძლებელია, განაკვეთი გამოთვლილი უნდა იყოს სახელმწიფო 

ობლიგაციების ფიქსირებული განაკვეთის მიმდინარე შემოსავლიანობის საფუძველზე 

(ობლიგაციის კუპონის განაკვეთის მაგივრად) დაყრდნობით.   სარგებლის შემოსვლა 

სახელმწიფო ობლიგაციაზე, რომელიც გამოშვებულია იურისდიქციაში იმავე 

ვალუტითა და იმავე დაფარის თარიღით, რომელიც უახლოვდება მოსალოდნელი 

ფულადი ნაკადების პერიოდს, ხშირად ითვლება აღნიშნული ფულადი ნაკადისთვის  

ურისკო საპროცენტო განაკვეთის ინდიკატორად. საწარმოს იურისდიქციაში 

სახელმწიფო ობლიგაციების არარსებობის შემთხვევაში, დისკონტირების განაკვეთი 

გამოითვლება სხვა მითითებების საფუძველზე (მაგალითად, მაღალ ხარისხიანი 

კორპორატიული ობლიგაცების შემოსავლიანობის ან დეპოზიტების განაკვეთებით; არა  

სესხის განაკვეთით, რომელიც გაცემულია ბანკების მიერ აღნიშნულ იურისდიქციაში).  

ინსტრუმენტებს, რომლებიც გამოიყენება მითითების განაკვეთებისთვის 
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განსხვავებული დაფარვის თარიღით, შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული 

შემოსავლიანობა.   როდესაც ანარიცხის დაფარვა მოსალოდნელია ერთზე მეტი 

პერიოდის განმავლობაში, განსხვავებული დისკონტირების განაკვეთები შესაძლოა 

იყოს გამოყენებული იმ თანხებისთვის, რომლებიც დაიფარება სხვადასხვა 

პერიოდებში.  

მიუხედავად გამოყენებული მითითებისა, ან დისკონტირების განაკვეთი ან 

შეფასებული ფულადი სახსრების გასვლა კორექტირდება 21.7 პუნქტის მოთხოვნების 

შესაბამისად: ვალდებულებასთან დაკავშირებული რისკები გათვალისწინებული უნდა 

იყოს ან დისკონტირების განაკვეთის ან ვალდებულების დასაფარად საჭირო თანხის 

შეფასების დროს.  ხშირ შემთხვევეში, საწარმომ შესაძლოა უფრო მარტივად მიიჩნიოს 

კონკრეტულ ვალდებულებაზე რისკების ასახვა  ფულადი სახსრების გასვლის 

შეფასებაში, ვიდრე დისკონტირების დაბეგვრამდე ურისკო საპროცენტო განაკვეთის 

კორექტირება.  

მაგალითები—საწყისი შეფასება 
 
მაგ. 13 საწარმოს წარმოების პროცესი იწვევს იმ მიწის დაბინძურებას, რომელზეც საწარმოს 

ქარხანაა განთავსებული   საწარმოს კანონმდებლობით მოეთხოვება გარემოს აღდგენა 

ქარხნის სასარგებლო მომსახურების ვადის გასვლისას, რომელიც განსაზღვრულია 10 

წლით.   საწარმო აფასებს აღდგენითი სამუშაოების ხარჯებს, რომელიც მერყეობს 200,000 

ფე-დან 275,000 ფე-მდე.    

აღდგენითი სამუშაოების ხარჯების სხვადასხვა სცენარების ალბათობების განხილვის 

შემდგომ, მოსალოდნელი ფულადი სახსრების გასვლა შეფასებულია 231,250 ფე-დ.   

საწარმო ზრდის აღნიშნულ თანხას 5%-ით, რომელიც ჯამურად წარმოადგენს იმ 

თანხას, რომლითაც ის აფასებს მესამე მხარის მიერ ასანაზღაურებელ კომპენსაციას 

განუსაზღვრელობებისთვის.   ის ადისკონტირებს რისკით კორექტირებულ ფულად 

ნაკადებს ურისკო საპროცენტო განაკვეთით, კერძოდ წლიური 6%-ით, რათა ასახოს 

ფულის დროითი ღირებულება.  შედეგად, ანარიცხი შეფასებულია 135,586 ფე-დ 

(231,250× 1.05 რისკის კორექტირება = 242,813 ფე ÷ 1.0610  დისკონტირების ფაქტორი). 

მაგ. 14 საწარმო ყიდის 1,000 ერთეულ პროდუქტს გარანტიით, რომლის თანახმადაც საწარმო 

შეაკეთებს  საწარმოო წუნს იმ შემთხვევაში, თუ ის გამოვლინდება შესყიდვიდან 6 თვის 

განმავლობაში.   იმ შემთხევაში თუ პროდუქტში უმნიშვნელო წუნი გამოვლინდება, 

შეკეთების შეფასებული დანახარჯები იქნება 100 ფე.   იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტში 

მნიშვნელოვანი წუნი გამოვლინდება, შეკეთების შეფასებული დანახარჯები იქნება 400 

ფე.   პროდუქტის დიზაინისა და წარმოების ცვლილებების ასახვაზე მორგებული, 

საწარმოს გამოცდილებით გაყიდული საქონლის 75%-ს არ აქვს არანაირი წუნი, 

გაყიდული საქონლის 20% აქვს უმნიშვნელო წუნი და გაყიდული საქონლის 5%-ს აქვს 

მნიშვნელოვანი წუნი.   

აღნიშნული მაგალითისთვის, სპეციფიკური ვალდებულების რისკები და ფულის 

დროითი ღირებულება უგულვებელყოფილია.  

21.7(ა) პუნქტის მიხედვით, როდესაც ანარიცხი მოიცავს მრავალრიცხოვან ელემენტებს, 

ანარიცხის შეფასებული თანხა ასახავს ყველა შესაძლო შედეგის საშუალო შეწონილ 

სიდიდეს, რომელიც შეწონილია მათი გასვლის ალბათობებით. 

შეკეთების დანახარჯების მოსალოდნელი ღირებულება არის: (75% × 1,000 გაყიდული 

პროდუქტის რაოდენობა × ნულზე ) + (20% × 1,000 რაოდენობა × 100 ფე) + (5% × 1,000 

რაოდენობა × 400 ფე) = 40,000 ფე. 
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შესაბამისად, ანარიცხის ოდენობა არის 40,000 ფე (დისკონტირების ეფექტი არ არის 

გათვალისწინებული) 

მაგ. 15 მომხმარებელმა საწარმოს წინააღმდეგ სასამართლოში აღძრა საქმე.   მომხმარებელი 

მიიჩნევს, რომ საწარმოს ერთ-ერთი პროდუქტის გამოყენებისას მან მიიღო პირადი 

დაზიანება.                საწარმოს ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ საწარმო აღმოჩნდება 

პასუხისმგებელი და საანგარიშგებო თარიღისთვის (20X1 წლის 31 დეკემბერი) საწარმოს 

მოსალოდნელია, რომ გადასახდელი ექნება კომპენსაცია 300,000 ფე-ის ოდენობით.  

მოსალოდნელია, რომ დადგენილება მიღებული იქნება ორი წლის პერიოდში.   ურისკო 

დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც დაფუძნებულია 2-წლიან სახელმწიფო 

ობლიგაციაზე, არის 5%.   საწარმო ადგენს, რომ დისკონტირების განაკვეთი 4% 

შეესაბამება სპეციფიკური ვალდებულების რისკების კორექტირებას, რომელშიც ასევე 

გათვალისწინებულია განუსაზღვრელობაც.   

თუ საწარმოს შეფასებით ფულის დროითი ღირებულების ეფექტი არსებითია, საწარმო 

შეაფასებს მის ვალდებულებას 300,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით, რომელიც 

დისკონტირებულია 4%-ით 2 წლის განმავლობაში.   საწარმო აღიარებას ანარიცხს 

დაახლოებით 277,367 ფე-ს ა 20X1 წლის 31 დეკემბერს.  

გამოთვლები: 

არისკით კორექტირებული დღვანდელი ღირებულება: 300,000 ფე × (1/1.04) × (1/1.04) = 

277,367 ფე.  

მაგ. 16 პირობები 15-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, საწარმოს 

ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ საწარმო აღმოჩნდება პასუხისმგებელი და საწარმოს აქვს 

25%-იანი შანსი, რომ ექნება მომხმარებლის კომპენსაცია გადასახდელი 100,000 ფე-ის 

ოდენობით, 50%-იანი შანსი რომ ექნება 300,000 ფე-ის ოდენობით გადასახდელი 

კომპენსაცია და 25%-იანი შანსი, რომ ექნება 500,000 ფე-ის ოდენობით გადასახდელი 

კომპენსაცია.   

აღნიშნული მაგალითისთვის, ვალდებულების სპეციფიკური რისკები და ფულის 

დროითი ღირებულება უგულვებელყოფილია. 

აღნიშნული შემთხვევის შედეგად, გასავალი იქნება 100,000 ფე, ან 300,000 ფე ან 500,000 

ფე.   21,7 (ბ) პუნქტი აცხადებს, რომ როდესაც ანარიცხი წარმოიშობა ერთი 

ვალდებულებიდან, კონკრეტული ვალდებულების დასაფარად საჭირო თანხის 

საუკეთესო შეფასება შეიძლება იყოს ყველაზე მეტად მოსალოდნელი 

ინდივიდუალური შედეგი.  ზემოთ მოცემული ფაქტებიდან გამომდინარე, ყველაზე 

მეტად მოსალოდნელია, რომ კომპენსაციის სახით გადასახდელი იქნება 300,000 ფე.   

იმის გამო რომ, სხვა შედეგების მოსალოდნელობა არც ძალიან მაღალია და არც ძალიან 

დაბალი, 300,000 ფე-ის ოდენობის ანარიცხი ყველაზე შესაფერისია.  

მაგ. 17 პირობები 15-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ადვოკატების 

შეფასებით საწარმოს აქვს 60%-იანი შანსი სასამართლო დავის მოგების და შესაბამისად 

კომპენსაციის გადასახადის თავიდან აცილების.   მეტიც, საწარმოს ადვოკატების 

შეფასებით, საწარმოს აქვს 20%-იანი შანსი პასუხისმგებლობის დაკისრების და 

შესაბამისად ვალდებულება ეკისრება გადაიხადოს მომხმარებელთა კომპენსაცია 2 მლნ 

ფე-ის ოდენობით და აქვს 20%-იანი შანსი გახდეს პასუხისმგებელი და გადაიხადოს 

კომპენსაცია 300,000 ფე-ის ოდენობით.  

აღნიშნული მაგალითისთვის, ვალდებულების სპეციფიკური რისკები და ფულის 

დროითი ღირებულება უგულვებელყოფილია. 
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აღნიშნულ შემთხვევაში, საწარმო არ აღიარებს ანარიცხს  ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში, რადგანაც მას არ გააჩნია მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც 

აკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმს 21.4 პუნქტის მიხედვით.   ეს გამოწვეულია 

იმით, რომ არ არის მოსალოდნელი (ნაკლებად მოსალოდნელია) ეკონომიკური 

სარგებლის გადინების მოთხოვნა.   თუმცა, საწარმოს აქვს პირობითი ვალდებულება 

და 21.7 პუნქტის მოთხოვნები მნიშვნელოვანია პირობითი ვალდებულების ფინანსური 

ეფექტის შეფასებითვის, რომელიც საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს 21.15 პუნქტის 

მიხედვით.  

მაგ. 18 პირობები 15-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ადვოკატების 

შეფასებით საწარმოს აქვს 25%-იანი შანსი სასამართლო დავის მოგების და, შესაბამისად, 

კომპენსაციის გადასახადის თავიდან აცილების.  მეტიც, საწარმოს ადვოკატებმა 

განიხილეს რამდენიმე მსგავსი შემთხვევა, და მათი შეფასებით საწარმოს აქვს 35%-იანი 

შანსი აღიარონ პასუხისმგებლად და მომხმარებლის კომპენსაციის სახით გადაიხადოს 

300,000 ფე, 20%-იანი შანსი, რომ აღიარონ პასუხისმგებლად და გადაიხადოს 

მომხმარებელთა კომპენსაციის სახით 1 მლნ ფე და 20%-იანი შანსი აღიარონ 

პასუხისმგებლად და გადაიხადოს კომპენსაცია 2 მლნ ფე-ის ოდენობით.   

აღნიშნული მაგალითისთვის, ვალდებულების სპეციფიკური რისკები და ფულის 

დროითი ღირებულება უგულვებელყოფილია. 

აღნიშნული შემთხვევის შედეგად შესაძლოა საწარმოს არ დაეკისროს  კომპენსაციის 

გადახდა, ან იმ შემთხვევაში თუ ის საქმეს წააგებს, დაეკისრება 300,000 ფე-დან 2 მლნ 

ფე-მდე გადახდა.   ყველაზე მოსალოდნელი შედეგი არის 300,000 ფე-ის გადახდა 

ვალდებულების დასაფარად.  მოსალოდნელია, რომ ეკონომიკური სარგებლის 

გადინება მოითხოვება.    

მოითხოვება ანარიცხის აღიარება და საჭიროა მოსალოდნელი ღირებულების 

ოდენობის შეფასება.   ასე მოქცევის შემთხვევაში, საწარმო აღიარებს ანარიცხს 20X1 

წლის 31 დეკემბერს დაახლოებით 705,000 ფე-ის ოდენობით (მისი მოსალოდნელი 

ღირებულება).(3) 

გამოთვლა: 

მოსალოდნელი ღირებულება: (0 ფე × 25%) + (300,000 ფე × 35%) + (1,000,000 ფე × 20%) + 

(2,000,000 ფე × 20%) = 705,000 ფე. 

21.8 საწარმომ ანარიცხის შეფასებიდან უნდა გამორიცხოს აქტივის შესაძლო გასვლიდან 

მისაღები მოსალოდნელი შემოსულობა.   

 

21.9 როდესაც მოსალოდნელია, რომ ანარიცხის დასაფარად საჭირო მთლიან თანხას, ან მის 

გარკვეულ ნაწილს მესამე მხარე აანაზღაურებს (მაგალითად, დაზღვევის საშუალებით), 

საწარმომ ეს კომპენსაცია ცალკე აქტივად მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს, თუ, 

ფაქტობრივად, გარკვეულია, რომ საწარმო მიიღებს ვალდებულების დასაფარად საჭირო 

თანხის კომპენსაციას.   აღიარებული კომპენსაციის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 

                                                                 
(3)  ყველაზე მოსალოდნელი შედეგი არის 300,000 ფე.  იმის გამო, რომ სხვა მოსალოდნელი შედეგები უფრო მაღალია ვიდრე 

300,000 ფე, საუკეთესო შეფასება იქნება განსხვავებული ყველაზე მოსალოდნელი შედეგისგან.   კორექტირებისთვის, 

აღნიშნული საწარმო იყენებს მოსალოდნელი ღირებულების გამოანგარიშებას.   ასევე მისაღებია კორექტირების სხვა 

მეთოდები, რომლებიც შეესაბამება შეფასების პრინციპებს-თანხა, რომელსაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, დახარჯავდა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ვალდებულების დასაფარად, ან ამ ვალდებულების მესამე მხარისთვის გადასაცემად ამ 

თარიღისათვის.  
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ანარიცხის სიდიდეს.   მისაღები კომპენსაცია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

უნდა აისახოს, როგორც აქტივი და არ უნდა მოხდეს მისი გადაფარვა ანარიცხით. 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში საწარმოს უფლება აქვს, სხვა მხარისგან მისაღები 

კომპენსაციის თანხა გადაფაროს ანარიცხთან დაკავშირებული ხარჯით.  

 

შენიშვნები 
 

ზოგჯერ, საწარმოს შეუძლია ანარიცხის დასაფარად მოთხოვნილი დანახარჯები 

დაფაროს მესამე მხარის მეშვეობით (მაგალითად, სადაზღვევო ხელშეკრულებებით, 

ანაზღაურების მუხლებით ან მომწოდებლების გარანტიებით).  მესამე მხარეს შეუძლია 

აანაზღაუროს საწარმოს მიერ გადახდილი თანხა ან თანხის გადახდა განახორციელოს 

პირდაპირ მან.  

ბევრ შემთხვევაში, საწარმო რჩება პასუხისმგებელი დაფაროს მთლიანი თანხა იმ 

შემთხვევაში თუ მესამე მხარე რაიმე მიზეზით არ გადაიხდის თანხას.  ასეთ 

სიტუაციაში, ანარიცხი აღიარდება ვალდებულების სრული თანხით.   როდესაც 

ეჭვგარეშეა, რომ ანაზღაურება მიღებულ იქნება იმ შემთხვევაში თუ საწარმო დაფარავს 

ვალდებულებას, განცალკევებული აქტივი აღიარდება მოსალოდნელი 

ანაზღაურებისთვის.    

ზოგიერთ შემთხვევებში, საწარმოს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა გადაიხადოს 

ხარჯები, იმ შემთხვევაში თუ მესამე მხარე არ გადაიხდის მას.   ასეთ შემთხვევაში 

საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულება ასეთი დანახარჯებისთვის და ისინი არ 

მიეკუთვნებიან ანარიცხებს. 
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მაგალითები—ანაზღაურებები 

 
მაგ. 19 საცალოდ მოვაჭრე საკუთარ პროდუქტს ჰყიდის გარანიით.  ხელშეკრულების პირობების 

მიხედვით, საცალოდ მოვაჭრე იღებს ვალდებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს 

პროდუქტი, იმ შემთხვევაში თუ ნებისმიერი წუნი (გარდა მყიდველის მიერ 

გამოწვეულისა) გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან სამი წლის ვადაში.  

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მოსალოდნელია, რომ გარანტის გამო იქნება გარკვეული 

საჩივრები.   

საცალოდ მოვაჭრე იღებს გარანტიებს მწარმოებლისგან პროდუქტის შესყიდვის დროს.   

შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, მწარმოებელი იღებს 

ვალდებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს პროდუქტი, იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო 

წუნი გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან 3.5 წლის ვადაში.  

მწარმოებელი გარანტიას გასცემს მხოლოდ საწარმოო წუნზე, მაშინ როდესაც, საცალოდ 

მოვაჭრის გარანტია მოიცავს დამატებითი წუნების აღმოფხვრას, რომლებიც წარმოიქმნა 

პროდუქტის საცალოდ მოვაჭრის ფლობის დროს.  

საშუალოდ, საცალოდ მოვაჭრე მარაგებს ფლობს 6 თვის განმავლობაში. 

აღრიცხვა საცალოდ მოვაჭრის მიერ 

საცალოდ მოვაჭრე აღირებს იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას, რომელიც საჭიროა 

საგარანტიო ვალდებულების დასაფარად (იხ. პუნქტი 21.7(ა)), როგორც ანარიცხს 

პროდუქტის გაყიდვის მომენტში.   როდის და თანხის რა ოდენობით აღიარებს 

მისაღები აქტივის ანაზღაურებას მწარმოებლისგან დამოკიდებულია მწარმოებლის 

ხელშეკრულების პირობებზე (იხილეთ ქვემოთ).  

შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, საცალოდ მოვაჭრე იღებს 

ვალდებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს პროდუქტი, იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო 

წუნი გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან 3.5 წლის ვადაში.  თუ ასეთი საწარმოო 

დეფექტი გამოვლინდება საცალოდ მოვაჭრის ფლობის პროცესში და წუნდებული 

საქონელი დაბრუნდება საცალოდ მოვაჭრის მიერ, საცალოდ მოვაჭრე აღრიცხავს 

მარაგების დაბრუნებას მწარმოებელზე. ანაზღაურებადი აქტივი არ აღიარდება.   

საწარმოო დეფექტზე, რომელიც გამოვლინდება მომხმარებლის მიერ პროდუქტის 

შესყიდვის შემდეგ, საცალოდ მოვაჭრე აღიარებს ანაზღაურებად აქტივს მხოლოდ იმ 

დეფექტური პროდუქტებისთვის, რომლებზეც ეჭვგარეშეა, რომ მწარმოებელი 

შეაკეთებს ან ჩაანაცვლებს პროდუქტს, მაშინ როდესაც საცალოდ მოვაჭრე 

ვალდებულია, რომ შეაკეთოს ან ჩაანაცლოს პროდუქტი თავისი მომხმარებლისთვის.   

ოდენობა, რომელიც უნდა აღაირდეს საცალოდ მოვაჭრის მიერ საქონლის 

შემსყიდველზე მიყიდვასთან დაკავშირებული ანაზღაურებადი აქტივისთვის არ არის 

აუცილებელი, რომ იყოს იგივე ოდენობის, რაც საცალოდ მოვაჭრეს აღიარებული აქვს 

საგარანტიო ვალდებულებისთვის.  მაგალითად, მწარმოებელმა შესაძლოა შეაკეთოს ან 

ჩაანაცვლოს წუნდებული პროდუქტები საცალოდ მოვაჭრისთვის, იმ შემთხვევაში თუ 

ის მიიჩნევს რომ პროდუქტების ზარალი წარმოიქმნა მათი საცალოდ მოვაჭრის 

ფლობის დროს.  

აღრიცხვა მწარმოებლის მიერ 

მწარმოებელი აღირებს იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას, რომელიც საჭიროა მისი 

საგარანტიო ვალდებულების დასაფარად (იხ. პუნქტი 21.7(ა)), როგორც ანარიცხს 

პროდუქტის გაყიდვის მომენტში.  
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მაგ. 20 მწარმოებელი  ჰყიდის პროდუქტს საცალოდ მოვაჭრეზე.  საცალოდ მოვაჭრე ჰყიდის 

აღნიშნულ პროდუქტს მომხმარებელზე.   

ნებისმიერი პროდუქტი რომელიც არ გაიყიდება საცალოდ მოვაჭრის მიერ 6 თვის 

განმავლობაში შესაძლოა დაუბრუნდეს მწარმოებელს, გარდა იმ პროდუქტებისა, 

რომლებიც დაზიანდა საცალოდ მოვაჭრის ფლობის პროცესში.   ‘გაყიდვა უკან 

დაბრუნების’ შეთანხმების პირობების საფუძველზე, მწარმოებელი აღიარებს ამონაგებს 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც საცალოდ მოვაჭრე მომხმარებელზე გაყიდის პროდუქტს.  

მწარმოებელი გარანტიებს გადასცემს პირდაპირ მომხმარებელს.   გარანტიის პირობების 

მიხედვით, მწარმოებელი იღებს ვალდებულებას  შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს პროდუქტი, 

იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო ნაკლები გამოვლინდება მომხმარებელზე მიყიდვის 

თარიღიდან სამი წლის ვადაში.  მომხმარებლები საქმის კურსში არიან იმის შესახებ, რომ 

საგარანტიო ხელშეკრულება არსებობს მწარმოებელთან მაშინ, როდესაც ხდება 

პროდუქტის შესყიდვა.   მომხმარებლებმა ნებისმიერი წუნდებული პროდუქტი უნდა 

გაუგზავნონ პირდაპირ მწარმოებელს შესაკეთებლად ან ჩასანაცვლებლად.   

გამოცდილების საფუძველზე, მოსალოდნელია, რომ გარანტიის გამო იქნება გარკვეული 

საჩივრები.   

საცალოდ მოვაჭრეს არ აქვს გარანტიებთან დაკავშირებული უფლებები და 

ვალდებულებები, რომელსაც ფლობს მომხმარებელი მწარმოებლისგან.   საცალოდ 

მოვაჭრე არ არის გარანტიების მხარე და არ აღიარებს საგარანტიო ანარიცხს თავის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში.   იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტები დაზიანდა საცალოდ 

მოვაჭრის ფლობის პროცესში, აღიარდება გაუფასურების ხარჯი საცალოდ მოვაჭრის 

მიერ აღნიშნული პროდუქტებისთვის.   

მწარმოებელი აღირებს იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას, რომელიც საჭიროა 

საგარანტიო ვალდებულების დასაფარად (იხ. პუნქტი 21.7(ა)), როგორც ანარიცხს 

პროდუქტის მომხმარებელზე გაყიდვის თარიღისთვის.   

მაგ. 21 პირობები 20-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, პროდუქტები, 

რომლებიც არ გაიყიდა საცალოდ მოვაჭრის მიერ ვერ დაუბრუნდება მწარმოებელს.   

საცალოდ მოვაჭრეს არ აქვს გარანტიებთან დაკავშირებული უფლებები და 

ვალდებულებები, რომელსაც ფლობს მომხმარებელი მწარმოებლისგან.  საცალოდ 

მოვაჭრე არ არის გარანტიების მხარე და არ აღიარებს საგარანტიო ანარიცხს მის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში.  იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტები დაზიანდა საცალოდ 

მოვაჭრის ფლობის პროცესში ან თუ პროდუქტები არ გაიყიდა, შემდეგ აღნიშნული 

პროდუქტებისთვის აღიარდება გაუფასურების ხარჯი.   

მწარმოებელი აღირებს იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას, რომელიც საჭიროა 

საგარანტიო ვალდებულების დასაფარად (იხ. პუნქტი 21.7(ა)), როგორც ანარიცხს 

პროდუქტის საცალოდ მოვაჭრისთვის მიყიდვის მომენტში.   

შემდგომი შეფასება 
 

21.10 საწარმომ ანარიცხის საპირისპიროდ უნდა ასახოს მხოლოდ ის ხარჯები, რისთვისაც 

თავდაპირველად აღიარდა ანარიცხი. 

 

შენიშვნები 
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როგორც აღნიშნულია მე-18 გვერდზე შეფასება ფინანსური ანგარიშგების 

მნიშვნელოვანი ნაწილია.  გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეცდომა გამოწვეულია 

წინა პერიოდის შეცდომით, (იხ. 10-ე განყოფილების 10.19 პუნქტი  სააღრიცხვო 
პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები) აღნიშნული ცვლილება წარმოადგენს 

შეფასების გადახედვას (იხ. 10.15-10.17 პუნქტები). 
 

როდესაც ანარიცხი რეალურად დაიფარება და შედეგი განსხვავდება აღიარებული 

ანარიცხის ოდენობისგან ფინანსურ ანგარიშებაში, აღნიშნული სხვაობა არ 

წარმოადგენს შეცდომის გასწორებას. 

მაგალითები—ანარიცხების საპირისპირო დანახარჯები 
 

მაგ. 22 საწარმომ აღიარა ანარიცხი 40,000 ფე-ის ოდენობით სასამართლო დავისთვის 20X1 წლის 

31 დეკემბერს.   20X2 წლის მარტში საქმე შეწყდა გასაჩივრების უფლების გარეშე.    20X2 

წლის აპრილში საწარმომ გამართა სარეკლამო კამპანია, რომლის დანახარჯიც არის 

40,000 ფე.   საწარმომ განახორციელა შემდეგი გატარება თავის საბუღალტრო ჩანაწერებში 

სარეკლამო კამპანიის აღიარებისთვის: 

20X2 წლის აპრილი  

დბ ანარიცხი სასამართლო დავისთვის (ვალდებულება) 40,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   40,000 ფე 

სარეკლამო კამპანიის დანახარჯის ურთიერთგადაფარვა სასამართლო დავის ანაარიცხთან 

 

ზემოთ არსებული საჟურნალო გატარება არასწორია.   საწარმომ არ უნდა აღიაროს 

სარეკლამო კამპანიის ხარჯი სასამართლო დავის ანარიცხის საპირისპიროდ, რადგანაც 

ეს არ არის დანახარჯი, რომლისთვისაც ანარიცხი თავდაპირველად აღიარდა.    

აღნიშნული მოვლენა საწარმოს უნდა აღერიცხა შემდეგნაირად: 

20X2 წლის მარტი  

დბ ანარიცხი სასამართლო დავისთვის (ვალდებულება) 40,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი   40,000 ფე 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების აღიარება წინა პერიოდში სასამართლო დავის მოსალოდნელი 
დაფარვისთვის, რომელიც გაუქმდა მოსამართლის მიერ 20X2 წლის მარტში.  

 

20X2 წლის აპრილი  

დბ მოგება ან ზარალი 40,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   40,000 ფე 

სარეკლამო  კამპანიის დანახარჯის აღიარება  

 

აღნიშნულ მაგალითში, პერიოდის განმავლობაში დროის გასვლასთან დაკავშირებული 

დისკონტირებული თანხის ზრდის ეფექტი უგულვებელყოფილია. 

მაგ. 23 20X1 წლის განმავლობაში, საწარმოს უჩივლეს გარემოზე ზიანის მიყენებისთვის (A 

შემთხვევა). სასამართლო დავის საპასუხოდ 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს 

50,000 ფე-ის ოდენობის ანარიცხს. 
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20X2 წლის სექტემბერში A შემთხვევის საქმე შეწყდა გასაჩივრების უფლების გარეშე.   

20X2 წლის დეკემბერში სასამართლო პროცესი დაიწყო საწარმოს წინააღმდეგ პატენტის 

დარღვევისთვის (B შემთხვევა).  მოგვიანებით იმავე თვეში, სასამართლომ აღასრულა 

საქმე საწარმოს B შემთხვევისთვის. განაჩენის თანახმად, საწარმოს დაეკისრა 40,000 ფე-ის 

გადახდა მოსარჩელე მხარისთვის.  

20X2 წელს საწარმომ განახორციელა შემდეგი ჩანაწერები მის საბუღალტრო ჩანაწერებში 

აღნიშნული მოვლენებისთვის: 

 

20X2 წლის დეკემბერი  

დბ ანარიცხი სასამართლო დავისთვის (ვალდებულება) 50,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი   10,000 ფე 

 კრ ფულადი სახსრები   40,000 ფე 

 A შემთხვევის ანარიცხისა და B შემთხვევის ვალდებულების ურთიერთგადაფარვის ასახვა. 

ზემოთ არსებული საჟურნალო გატარება არასწორია.  საწარმომ არ უნდა აღიაროს B 

შემთხვევის ზიანის დანახარჯის გადახდა A შემთხვევაში აღიარებული ანარიცხის 

საპირისპიროდ.  

აღნიშნული მოვლენა საწარმოს უნდა აღერიცხა შემდეგნაირად:: 

20X2 წლის სექტემბერი  

დბ ანარიცხი სასამართლო დავისთვის 

(ვალდებულება) 

50,000 ფე (ა)   

 კრ მოგება ან ზარალი   50,000 ფე  

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების აღიარება წინა პერიოდში სასამართლო დავის მოსალოდნელი 
დაფარვისთვის, რომელიც გაუქმდა მოსამართლის მიერ 20X2 წელს.  

 

20X2 წლის დეკემბერი  

დბ მოგება ან ზარალი 40,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   40,000 ფე  

B შემთხვევის დაფარვის აღიარება—პატენტის დარღვევა. 

 

საწარმო განსაზღვრავს თუ როდის უნდა აგრეგირდეს ორი საწარმო ერთი ხაზის 

მუხლად ფინანსურ ანგარიშგებაში (იხ. მე-3 განყოფილების ფინანსური ანგარიშგების 
წარდგენა 3.15 პუნქტი).  

აღნიშნულ მაგალითში, პერიოდის განმავლობაში დროის გასვლასთან დაკავშირებული 

დისკონტირებული თანხის ზრდის ეფექტი უგულვებელყოფილია. 

მაგ. 24 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს 400,000 ფე-ის ოდენობის ანარიცხს, თავისი 

ოპერაციების რესტრუქტურიზაციის გამოცხადებისთვის.  
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20X2 წელს საწარმომ დაასრულა აღნიშნული რესტრუქტურიზაცია იმაზე ნაკლები 

ხარჯით ვიდრე მოსალოდნელი იყო, კერძოდ 350,000 ფე-ით.   საწარმომ გადაწყვიტა 

37,000 ფე-ის ოდენობის გამოყენება სასამართლო სარჩელისთვის. 

საწარმომ ჩანაწერები სასამართლო დავის დასრულებისთვის გააკეთა შემდეგნაირად:  

დბ ანარიცხი რესტრუქტურიზაციისთვის 

(ვალდებულება) 

37,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   37,000 ფე  

სასამართლო დავის დაფარვის აღიარება 

 

ზემოთ არსებული ჩანაწერი ჟურნალში არასწორია.  საწარმომ არ უნდა აღიაროს 

სასამართლო დავის დანახარჯი გამოცხადებული რესტრუქტურიზაციის ანარიცხის 

საპირისპიროდ, რადგანაც ეს არ არის დანახარჯი, რომლისთვისაც ანარიცხი აღიარდა.  

საწარმომ უნდა აღრიცხოს სასამართლო დავა შემდეგნაირად 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის (იმ დაშვებით, რომ ანარიცხები მანამდე არ აღიარდებოდა): 

დბ მოგება ან ზარალი 37,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   37,000 ფე  

სასამართლო დავის დაფარვის აღიარება 

 

პერიოდის გასვლის შედეგად წარმოქმნილი 400,000 ფე-ის ოდენობით 

დისკონტირებული თანხის პერიოდში გაზრდის გავლენის აღრიცხვის შემდეგ (იხ. 

პუნქტი 21.11 და მასთან არსებული დაკავშირებული შენიშვნები ახსნისთვის), 

გამოცხადებული რესტრუქტურიზაციისთვის ანარიცხის გამოუყენებელი ოდენობა 

აღირიცხება როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება (იხ. პუნქტი 10.16); შეფასების 

ცვლილება (რაც გულისხმობს დარჩენილი ანარიცხის კომპენსირებას) აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში 20X2 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის. 

 

21.11 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა გადახედოს ანარიცხებს და 

დააკორექტიროს ისინი, რათა მათში ასახული იყოს იმ თანხის ოდენობის საუკეთესო 

შეფასება, რომელიც საჭირო იქნება ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო 

თარიღის მდგომარეობით. წარსულში აღიარებული ანარიცხების კორექტირების თანხა 

უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ანარიცხი 

თავდაპირველად აღიარებული იყო სხვა აქტივის თვითღირებულების შემადგენელ 

ნაწილად (იხ. პუნქტი 21.5). როდესაც ანარიცხი შეფასებულია ვალდებულების 

დასაფარად საჭირო მოსალოდნელი თანხის დღევანდელი ღირებულებით, დისკონტის 

პოზიციის დახურვა უნდა აისახოს, როგორც ფინანსური დანახარჯი იმ პერიოდის 

მოგებაში, ან ზარალში, როდესაც ის წარმოიშობა. 

 

შენიშვნები 
 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულების, ან აქტივის პერიოდული გამოყენების თანხის კორექტირება, რომელიც 

გამომდინარეობს აქტივებისა და ვალდებულებების მიმდინარე სტატუსის 

შეფასებიდან, ან აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებული მომავალი 

ეკონომიკური სარგებლისა და ვალდებულებების შეფასებიდან.  სააღრიცხვო 
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შეფასებების ცვლილებას იწვევს ახალი ინფორმაცია ან ახალი მოვლენები და, 

შესაბამისად, ეს არ წარმოადგენს შეცდომების გასწორებას (იხ. პუნქტი 10.15). 

21.11 პუნქტის მოთხოვნები ანარიცხებისთვის თანმიმდევრულია სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებების მოთხოვნებთან (იხ. პუნქტი 10.16) (ცვლილელები 

სააღრიცხვო შეფასებებში გამოიყენება პერსპექტიულად).   თუმცა, იმ შემთხვევაში თუ 

ცვლილება გამოწვეულია არსებული ანარიცხის აღიარებულ ოდენობასთან, ან ახალი 

ანარიცხის აღიარებასთან, წინა პერიოდის შემოცდომის გამო, აღნიშნული შეცდომა 

უნდა გასწორდეს რეტროსპექტულად (შესადარისი თანხების გადაანგარიშებით (იხ. 

პუნქტი 10.21)).  

ანარიცხების ოდენობის შეფასებისას, საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ 

თანხებში ასახავს იმ გარემოებების მტკიცებულებებს საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოს, რომლებიც მოხდა იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება მზად იყო 

გამოსაცემად (საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მაკორექტირებელი მოვლენები); იხ 

განყოფილება 32 – „საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“.   

როდესაც გამოიყენება დისკონტირება, ანარიცხის საბალანსო ღირებულება იზრდება 

თითოეულ პერიოდში იმისთვის რომ მისი ასახვა მოხდეს დროთა განმავლობაში.   სხვა 

სიტყვებით, ვალდებულების რეალური ღირებულება გაიზრდება, როდესაც 

ვალდებულება მიუახლოვდება მის დაფარვას.   დისკონტის პოზიციის დახურვა 

აღიარდება ფინანსურ ხარჯად მოგებაში ან ზარალში.    

მაგალითები—ანარიცხის საწყისი შეფასების კორექტირებები 
 
მაგ. 25 საწარმომ აღიარა ანარიცხი სასამართლო დავისთვის თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

40,000 ფე-ის ოდენობით 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   20X2 წლის 31 დეკემბერს 

სასამართლო დავის დაფარვისთვის მოთხოვნილი თანხის საუკეთესო შეფასების 

დღევანდელი ღირებულება, რომელიც ითვალისწინებს რისკის კორექტირებას შეადგენს 

90,000 ფე-ს.  ანარიცხის, რომელიც შეადგენს 40,000 ფე-ს, გაზრდის ერთ-ერთი მიზეზი 

არის სასამართლო დავის 1 წლით მიუახლოვება მის დასრულებასთან.  3,000 ფე-ით 

ზრდა მიკუთვნებადია დისკონტის პოზიციის დახურვაზე და დარჩენილი ზრდა 

გამოწვეულია, იმით, რომ უკეთესი ინფორმაცია გახდა ხელმისაწვდომი 20X2 წელს, 

რომელსაც ეყრდნობა შეფასებები.  

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს ანარიცხს, 90,000 ფე-ის ოდენობით.  50,000 

ფე-ის ზრდა აღიარდება ხარჯად საწარმოს მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას 20X2 

წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.   აღნიშნული 50,000 ფე-ის ხარჯიდან, 

3,000 ფე წარდგენილია ფინანსურ ხარჯად, ხოლო დარჩენილი 47,000 ფე წარდგენილია, 

როგორც სასამართლო დავის ხარჯი.  

მაგ. 26 საწარმოს გააჩნია ქიმიური ქარხანა და მას სალიცენზიო შეთანხმებით მოეთხოვება  

ქარხნი ექსპლუატაციიდან ამოღება სასარგებლო მომსახურების ვადის გასვლისთანავე.   

ექსპლუატაციიდან ამოღების ვალდებულება წარმოიქმნა ქარხნის მშენებლობით.   

ქარხანა აღირიცხება მე-17 განყოფილების ძირითადი საშუალებები შესაბამისად. 

საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბერს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინა ანარიცხი 

თავისი ქიმიური საწარმოო ქარხნის ექსპლუატაციიდან ამოღებისთის, 400,000 ფე-ის 

ოდენობით.  

20X2 წლის 31 დეკემბერს ექსპლუატაციიდან ამოღების ვალდებულების დასაფარად 

საუკეთესოდ შეფასებული თანხა შეადგენს 600,000 ფე-ს.   28,000 ფე-ით ზრდა 

მიკუთვნებადია დისკონტის პოზიციის დახურვაზე; დარჩენილი ზრდა გამოწვეულია, 
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იმით, რომ უკეთესი ინფორმაცია გახდა ხელმისაწვდომი 20X2 წელს, რომელსაც 

ეყრდნობა შეფასება. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს ანარიცხს, 600,000 ფე-ის ოდენობით.  

ზრდის ნაწილი, რომელიც წარმოიქმნა დისკონტის პოზიციის დახურვით (28,000) 

წარმოადგენს ფინანსურ ხარჯს და ის აღიარდება ხარჯად საწარმოს მოგების ან 

ზარალის განსაზღვრისას 20X2 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის.  

ზრდის მეორე ნაწილი, რომელიც გამოწვეულია უკეთესი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობით, რომელსაც ეყრდნობა შეფასებები (172,000 ფე) ემატება აქტივის 

თვითღირებულებას (ქარხნის ერთეული).   აქტივის კორექტირებული ცვეთადი 

ღირებულება იცვითება მისი ნარჩენი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში.   ცვეთა აღიარდება ხარჯად მე-17 განყოფილების გამოყენებით.  

იმის გამო, რომ კორექტირების შედეგად იზრდება აქტივის თვითღირებულება, 

საწარმო განსაზღვრავს ასეთი ზრდა არის თუ არა გაუფასურების ინდიკატორი. 

შესაძლოა არსებობდეს შანსი რომ საბალანსო ღირებულება აჭარბებს ანაზღაურებად 

ღირებულებას (იხილეთ 27-ე განყოფილება - „აქტივების გაუფასურება“). 

 

მაგ. 27 საწარმო საკუთარ პროდუქციას ჰყიდის გარანტიით.  ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისას, 20X5 წლის 31 დეკემბერს,  საწარმომ 20X5 წელს 31 დეკემბრამდე 

გაყიდული პროდუქციის საგარნტიო მომსახურების ვალდებულებისთვის შეაფასა 

ანარიცხი 100,00 ფე-დ.  სანამ 20X5 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული 

წლიური ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდებოდა გამოსაშვებად, მომხმარებელმა 

აღმოაჩინა დეფექტი საწარმოსგან შესყიდულ ერთ-ერთ პროდუქტზე და წარადგინა 

აღნიშნული წუნდებული პროდუქცია საწარმოში.   აღნიშნულის შედეგად, საწარმომ 

გადასინჯა თავისი  საგარანტიო ვალდებულების შეფასება 20X5 წლის 31 დეკემბერს 

150,000 ფე-მდე.  

20X5 წლის 31 დეკემბერს საგარანტიო ვალდებულება შეფასებულია 150,000 ფე-დ.   

აღნიშნული წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას და არა სააღრიცხვო 

შეფასების ცვლილებას. დეფექტი არის მდგომარეობა, რომელიც არსებობდა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს და, შესაბამისად, ასახულია ვალდებულების თანხის 

შეფასებაში საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, იმის მიუხედავად, რომ ინფორმაცია 

აღმოჩენილ იქნა მოგვიანებით (იხ. 32-ე განყოფილება - „საანგარიშგებო პერიოდის 
შემდეგი მოვლენები“, კერძოდ პუნქტები 32.2-32.5). 

მაგ. 28 პირობები 27-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, დეფექტი 

აღმოჩენილ იქნა 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების გამოსაშვებად  

დამტკიცების შემდგომ. 20X6 წლის ივლისში საწარმომ გადაიხადა 150,000 ფე, რათა 

გადაეცა ვალდებულება დამოუკიდებელი მესამე მხარისთვის.    

აღნიშნული მაგალითისთვის, ვალდებულების სპეციფიკური რისკები და ფულის 

დროითი ღირებულება უგულვებელყოფილია. 

დამატებით 50,000 ფე-ის ოდენობის ვალდებულება (არ არის ჩათვლილი 20X5 წლის 31 

დეკემბერს ანარიცხში)  წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას 20X6 წლის 31 

დეკემბერს.  საგარანტიო მომსახურების ვალდებულება (ანარიცხი) შესაბამისად იქნა  

შეფასებული და წარდგენილი  100,000 ფე-ის ოდენობით საწარმოს 20X5 წლის 31 

დეკემბრის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  აღნიშნულ შეფასებას სჭირდება 

გადახედვა 20X6 წელს, რადგან დეფექტის აღმოჩენა მოხდა 20X5 წლის ფინანსური 
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ანგარიშგების გამოსაშვებად დამტკიცების შემდგომ.   მოგების ან ზარალის 

განსაზღვრისას 50,000 ფე აღიარებულია ხარჯად 20X6 წლის 30 ივნისის 6-თვიანი 

პერიოდისთვის. (იხ. პუნქტი 10.16). 

მაგ. 29 პირობები 21-ე განყოფილების დანართის მე-4 მაგალითის იდენტურია (4).   

21-ე განყოფილების დანართის მაგალითში საგარანტიო ხარჯები 20X0 წლის ბოლოს 

შეფასებულია 46,000 ფე-ით და მოსალოდნელია, რომ დაიფარება სამი წლის 

განმავლობაში.  შეფასებული ფულადი სახსრების გადასახადები დისკონტირებულია 

ადგილობრივ ბაზარზე დაკვირვებადი (ურისკო) განაკვეთებით, კერძოდ 6%-ით 

ერთწლიანი ობლიგაციისთვის და 7%-ით 2 და 3-წლიანი ობლიგაციებისთვის.   20X0 

წლის ბოლო დღევანდელი ღირებულება გამოითვლება შემდეგნაირად: 

წელი 

შეფასებული 

ფულადი 

სახსრების 

გადასახდელები 

(ფე) 

 

 

დისკონტირების 

განაკვეთი 

 

 

დისკონტირების 

ფაქტორი 

 

დღევანდელი 

ღირებულება 

(ფე) 

20X1 27,600 6% 0.9434 26,038 

20X2 13,800 7% 0.8734 12 053 

20X3 4,600 7% 0.8163 3,755 

 46,000   41,846 

აღნიშნული მაგალითი წარმოადგენს თუ როგორ იცვლება ანარიცხი 20X1 წელს, იმ 

დაშვებით რომ ფულადი ნაკადების შეფასებები და დისკონტრირების განაკვეთები 

დარჩება უცვლელი.  

დღევანდელი ღირებულება 20X1 წლის ბოლოს გამოიყურება შემდეგნაირად: 

წელი 

შეფასებული 

ფულადი 

სახსრების 

გადასახადები 

(ფე) 
დისკონტირების 

განაკვეთი 

დისკონტირების 

ფაქტორი 

დღევანდელი 

ღირებულება 

(ფე) 

20X2 13,800 6% 0.9434 13,019 

20X3 4,600 7% 0.8734 4,018 

 18,400   17,037 

ანარიცხის შემცირება 41,846 ფე-დან 17,037 ფე-მდე გამოწვეულია სამი ცვლილებით.  

პირველი ცვლილება გამოწვეულია ერთი წლით დისკონტის პოზიციის დახურვით.   

დისკონტის პოზიციის დახურა გამოიანგარიშება, როგორც ნამრავლი ფულადი 

ნაკადების თითოეულ წყაროსა და მათი დისკონტირებისთვის გამოყენებულ სათანადო 

განაკვეთებს შორის:  

 

 

                                                                 
(4) მაგალითი 4 გარანტიები 
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წელი 

დღევანდელი 

ღირებულება 

(ფე) 
დისკონტირების 

განაკვეთი 

დისკონტის 

პოზიციის 

დახურვა (ფე) 

20X1 26,038 6% 1,562 

20X2 12,053 7% 844 

20X3 3,755 7% 263 

 41,846  2,669 

მეორე ცვლილება გამოწვეულია, იმით რომ ანარიცხი აღარ მოიცავს 20X1 წლის 

მოსალოდნელ საგარანტიო დანახარჯებს.   მათი გადახდა ახლა მოხდა.   

მესამე ცვლილება წარმოიქმნა შეფასებული ფულადი სახსრების გადასახადების  

დისკონტირების ცვლილებით 20X2 წლის ბოლოს, კერძოდ გამოიყენება 1-წლიანი 

ობლიგაციის განაკვეთი (6%), 2-წლიანი ობლიგაციის განაკვეთის (7%) მაგივრად.   იმ 

შემთხვევაში თუ 20X2 წლის ბოლოს ფულადი ნაკადები დისკონტირდებოდა 7%-ით, 

მათი დღევანდელი ღირებულება იქნებოდა 12,897 ფე  20X1 წელს, 122, ფე-ით ნაკლები 

ვიდრე ზემოთ გამოანგარიშებული 13,019 ფე-ა.   

34-ე მაგალითი  წარმოადგენს საწყისი და საბოლოო ბალანსების რეკონსილაციას, 

რომელიც უნდა გამჟღავნდეს.  

 

 

 

პირობითი ვალდებულებები 
 

21.12 პირობითი ვალდებულება არის შესაძლო, მაგრამ გაურკვეველი ვალდებულება, ან 

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც არ აღიარდა იმიტომ, რომ ვერ აკმაყოფილებს 

21.4 პუნქტის (ბ) და (გ) ქვეპუნქტებში მოცემული მოთხოვნებიდან ერთ-ერთს, ან 

ორივეს ერთად. საწარმომ პირობითი ვალდებულება არ უნდა აღიაროს 

ვალდებულებად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ანარიცხი დაკავშირებულია 

საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი საწარმოს პირობით ვალდებულებასთან (იხ. 

19.20 და 19.21 პუნქტები). 21.15 პუნქტით მოითხოვება ინფორმაციის გამჟღავნება 

პირობითი ვალდებულების შესახებ განმარტებით შენიშვნებში, თუკი რესურსების 

გასვლა მოსალოდნელი არ არის შორეულ მომავალში. როდესაც საწარმოს გარკვეულ 

ვალდებულებაზე გააჩნია სოლიდარული პასუხისმგებლობა, პირობით ვალდებუ-

ლებად მიიჩნევა ვალდებულების ის ნაწილი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ 

დაიფარება სხვა მხარეების მიერ. 

 
შენიშვნები 

 
პუნქტი 21.12 აღწერს ორი ტიპის პირობით ვალდებულებას: 

(ა) სავარაუდო ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნება წარსულში მომხდარი 

მოვლენების შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი 

ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, 

რომელიც მთლიანად არ ექვემდებარება საწარმოს კონტროლს; და 

(ბ) მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენების შედეგად, 

მაგრამ აღიარებული არ არის, რადგან მოსალოდნელი არ არის, რომ ვალდებულების 
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დასაფარად საჭირო იქნება საწარმოს რესურსების გასვლა, რომელშიც 

განივთებულია ეკონომიკური სარგებელი ან ვალდებულების სიდიდის საკმარისად 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია.  

გარკვეულ ვალდებულებაზე, რომელიც მოსალოდნელია რომ დაიფარება სხვა მხარის 
მიერ და  რომელზეც საწარმოს გააჩნია სოლიდარული პასუხისმგებლობა, მიიჩნევა 
პირობით ვალდებულებად. საწარმო აღიარებს ანარიცხს, როგორც ვალდებულების 
ნაწილს, რომელიც უნდა დაიფაროს მისივე რესურსებით, თუ აღიარების კრიტერიუმი 
დაკმაყოფილებულია, ანუ თუ მოსალოდნელია, რომ საწარმოს მოეთხოვება 
ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა მისი ვალდებულების დასაფარად და თუ 
ვალდებულების ოდენობის შეფასება შესაძლებელია საიმედოდ.  

 
დამოკიდებულება ანარიცხებსა და პირობით ვალდებულებებს შორის 

 

როდესაც წარსული მოვლენების შედეგად, დაფარვა გამოიწვევს საწარმოდან 

რესურსების გასვლას, რომელშიც განივთებულია ეკონომიკური სარგებელი: (ა) 

მიმდინარე ვალდებულება; ან (ბ) მოსალოდნელი ვალდებულება და: 
 

იმ შემთხვევაში თუ 

არსებობს მიმდინარე 

ვალდებულება, რომელიც 

მოსალოდნელია, რომ 

გამოიწვევს რესურსების 

გადინებას.  

იმ შემთხვევაში თუ არსებობს 

მოსალოდნელი ვალდებულება ან 

მიმდინარე ვალდებულება, 

რომელმაც შესაძლოა, მაგრამ 

მოსალოდნელი არ არის რომ 

გამოიწვევს საწარმოდან 

რესურსების გადინებას.  

იმ შემთხვევაში თუ არსებობს 

მოსალოდნელი ვალდებულება 

ან მიმდინარე ვალდებულება , 

რისთვისაც რესურსების 

გადინების ალბათობა შორეულ 

მომავალშია მოსალოდნელი. 

ანარიცხი არის 
აღიარებული (პუნქტი 
21.4). 

ანარიცხი არ არის აღიარებული 
(პუნქტი 21.12). 

 ანარიცხი არ არის აღიარებული 
(პუნქტი 21.12).   

ანარიცხისთვის 
მოითხოვება 
გამჟღავნებები (პუნქტი 
21.14). 

პირობითი ვალდებულებებისთვის 
მოითხოვება გამჟღავნებები (პუნქტი 
21.15). 

არ მოითხოვება გამჟღავნებები 
(პუნქტი 21.15). 

მოსალოდნელი ვალდებულება არის ვალდებულება, რომლის არსებობაც 

დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის 

მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც მთლიანად არ ექვემდებარება 

საწარმოს კონტროლს 

ვალდებულება მიიჩნევა პირობით ვალდებულებად, იმ შემთხვევაში თუ ეს არის 

ვალდებულება, რომელიც არ აღიარდება, რადგანაც მისი შეფასება საიმედოდ 

შეუძლებელია.   პირობითი ვალდებულებებისთვის მოითხოვება გამჟღავნებები 

(პუნქტი 21.15). 

 

 

 

 

 

 

 



მოდული 21—ანარიცხები, პირობითი 

ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 
33 

 

მაგალითები—პირობითი ვალდებულებები 
 

მაგ. 30 პირობები მე-8 მაგალითის იდენტურია. 

ფაქტების საფუძველზე შესაძლოა განუსაზღვრელი იყოს თუ როდის აქვს საწარმოს 

მიმდინარე ვალდებულება—ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ რას განსაზღვრავს 

სასამართლო.  როდესაც ცალსახა არ არის არსებობს თუ არა მიმდინარე ვალდებულება 

(ან მოსალოდნელი ვალდებულება), წარსული მოვლენა მიიჩნევა მიმდინარე 

ვალდებულების წარმომქმნელად (იხ. პუნქტი 21.4(ა)) იმ შემთხვევაში თუ  ყველა 

ხელმისაწვდომი მტკიცებულების გათვალისწინებით, მოსალოდნელია რომ მიმდინარე 

ვალდებულება არსებობს საანგარიშგებო თარიღში. 

საწარმოს იმ შემთხვევაში გააჩნია მოსალოდნელი ვალდებულება თუ ყველა 

ხელმისაწვდომი მტკიცებულების გათვალისწინებით მოსალოდნელია, რომ საწარმო 

წარმატებით დაიცავს სასამართლოს საქმეს.  ასეთ გარემოებებში, მიიჩნევა, რომ 

საწარმოს არ გააჩნია მიმდინარე ვალდებულება; ამის მაგივრად მას გააჩნია პირობითი 

ვალდებულება.  

იმ შემთხვევაში თუ  ყველა ხელმისაწვდომი მტკიცებულების გათვალისწინებით 

მოსალოდნელია, რომ საწარმო წააგებს სასამართლო საქმეს, მიიჩნევა რომ საწარმო 

ფლობს მიმდინარე ვალდებულებას.   იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების თანხის 

შეფასება შესაძლებელია საიმედოდ საწარმო აღიარებს ანარიცხს.    

21-ე განყოფილების პუნქტის 21.9ა დანართის მე-9 მაგალითი, ასევე ასახავს 

დამოკიდებულებას ანარიცხებსა და პირობით ვალდებულებებს შორის. 
 

 

პირობითი აქტივები  
 

21.13 საწარმომ პირობითი აქტივი არ უნდა აღიაროს აქტივად. როდესაც მოსალოდნელია 

ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში, ამ შემთხვევაში, ინფორმაცია 

პირობითი აქტივის შესახებ უნდა გამჟღავნდეს განმარტებით შენიშვნებში 21.16 

პუნქტის შესაბამისად. 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 წარსულში 

მომხდარი მოვლენების შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან 

მეტი ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, 

რომელიც მთლიანად არ ექვემდებარება საწარმოს კონტროლს.   
 

პირობითი აქტივები, როგორც წესი, წარმოიქმნება დაუგეგმავი ან სხვა მოულოდნელი 

მოვლენების შედეგად, რომლებიც ქმნის ეკონომიკური სარგებლის შემოდინების 

მოსალოდნელობას საწარმოში.   თუმცა, როგორც ქვედა ცხრილშია მოცემული, 

როდესაც  შემოსავლის მიღება ეჭვს არ იწვევს, დაკავშირებული აქტივი არ 

წარმოადგენს პირობით აქტის და ის აღიარდება როგორც აქტივი.    
 

ურთიერთობა აქტივებსა და პირობით აქტივებს შორის 
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წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად, არსებობს შესაძლო აქტივი, რომლის 

არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის 

მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც მთლიანად არ ექვემდებარება 

საწარმოს … 
 

იმ შემთხვევაში თუ ეკონომიკური 
სარგებელის შემოსვლა ეჭვს არ 
იწვევს.. 

იმ შემთხვევაში თუ 
ეკონომიკური სარგებლის 
შემოსვლა მოსალოდნელია, 
მაგრამ იწვევს ეჭვს.  

იმ შემთხვევაში თუ 
შემოსვლა არ არის 
მოსალოდნელი.  

აქტივი აღიარებულია, ის არ არის 

პირობითი (იხ. პუნქტი 21.13). 

აქტივი არ არის აღიარებული 

(იხ. პუნქტი 21.13).  

მოითხოვება გამჟღავნებები 

(იხ. პუნქტი 21.16). 

აქტივი არ არის 

აღიარებული (იხ. პუნქტი 

21.13).   

არ მოითხოვება არანაირი 

გამჟღავნებები (პუნქტი 

21.16). 
 

 

მაგალითები—პირობითი აქტივები 
 

მაგ. 31 საწარმო აღძრავს სასამართლო პროცეს, კერძოდ მისი კონკურენტისგან ითხოს ზიანის 

ანაზღაურებას პატენტის პირობების დარღვევისთვის.   შემთხვევის შედეგი 

განუსაზღვრელია.   თუმცა, მოსალოდნელია, რომ სასამართლო კონკურენტს დააკისრებს 

საწარმოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.    

საწარმოს გააჩნია პირობითი აქტივი.   ის წარმოიქმნა წარსული მოვლენის შედეგად  

(პატენტის პირობების სავარაუდო დარღვევა), რომლის არსებობაც დადასტურდება 

განუსაზღვრელი მოვლენით (წარმატებული სასამართლო პროცესი).   

საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს პირობითი აქტივი, 21.16 პუნქტის შესაბამისად, რადგანაც 

ეკონომიკური სარგებლის შემოსავლა მოსალოდნელია, მაგრამ იწვევს ეჭვს.  

მაგ. 32 პირობები 31-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ეჭვს არ იწვევს, 

რომ სასამართლო კონკურენტს დააკისრებს საწარმოსთვის ზიანის ანაზღაურებას.    

საწარმომ უნდა აღიაროს აქტივი.   ის არ წარმოადგენს პირობით აქტივს, რადგან 

სარგებლის მიღება ეჭვგარეშეა, რაც გამორიცხავს პირობითობას.  

მაგ. 33 პირობები 31-ე მაგალითის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, 

მოსალოდნელია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას კონკურენტის სასარგებლოდ 

მიიღებს (მოსალოდნელია, რომ საწარმოს მიერ აღძრული საქმე არ იქნება წარმატებული).    

აქტივი არ უნადა აღიარდეს.   რადგანაც ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა არ არის 

მოსალოდნელი. ასევე, პირობითი აქტივი არ არის გამჟღავნებული.  

განმარტებითი შენიშვნები 
 

განმარტებითი შენიშვნები ანარიცხების შესახებ 
 

21.14 საწარმომ ანარიცხების თითოეული კლასისთვის უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი 

ინფორმაცია:  

(ა) შეჯერება, სადაც ნაჩვენები უნდა იყოს:  
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(i)    საბალანსო ღირებულება მოცემული პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის; 

(ii) მოცემულ პერიოდში დამატებით შექმნილი ანარიცხები, მათ შორის 

კორექტირებები, რომლებიც გამოწვეულია დისკონტირებული თანხის 

შეფასების ცვლილებით; 

(iii) ანარიცხების საპირისპიროდ მოცემულ პერიოდში დარიცხული გაწეული 

ხარჯები; და  

(iv) გამოუყენებელი თანხები, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში აღდგენილ იქნა 

უკუგატარებით. 

 

(ბ) ვალდებულების არსის მოკლე აღწერა და საწარმოდან ეკონომიკური სარგებლის 

გასვლის მოსალოდნელი მოცულობა და დრო; 

 

(გ) ეკონომიკური სარგებლის გასვლის მოცულობასა და დროსთან დაკავშირებული 

განუსაზღვრელობის ნიშნების აღწერა; და 

(დ) ნებისმიერი მოსალოდნელი კომპენსაციის თანხის ოდენობა იმ აქტივის 

ღირებულების მითითებით, რომელიც აღიარდა ამ მოსალოდნელი 

კომპენსაციისთვის. 

არ მოითხოვება წინა პერიოდების შესადარისი ინფორმაციის გამჟღავნება. 

 
 
 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები ანარიცხების შესახებ 
 

მაგ. 34 პირობები 29-ე მაგალითის იდენტურია.  აღნიშნულ მაგალითში რეალური საგარანტიო 

გადასახადები უდრის ამ შეფასებებს.   20X1 წლის ბოლოს რეკონსილაცია მოითხოვება 

შემდეგნაირად 21.14 პუნქტის  მიხედვით:  

 

 ფე 
საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის ბოლო 41,846 

დამატებული ფინანსური ხარჯი, დისკონტირების 

პოზიცია 2,669 

გამოკლებული საგარანტიო გადასახადები 20X1 წელს  (27,600) 

სხვა კორექტირება 122 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის ბოლო 17,037 

 

სხვა კოერქტირება გამოწვეულია დისკონტირების განაკვეთების ცვლილებით, 

რომლებიც გამოყენებულ იქნა თანხების დისკონტირებისთვის 20X0 და 20X1 წლებში.    

მაგ. 35 საწარმოს თავისი ანარიცხების გამჟღავნებები შეეძლო წარედგინა შემდეგნაირად:   

 

შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკები 

ანარიცხები 

ანარიცხი აღიარდება მაშინ, როდესაც საწარმოს აქვს წარსული მოვლენების შედეგად 

წარმოქნილი მიმდინარე ვალდებულება. ასევე, მოსალოდნელია, რომ საწარმოს 

მოეთხოვება ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა ვალდებულების დასაფარად და 

ვალდებულების ოდენობა საიმედოდ შეფასებადია.   ანარიცხი წარმოადგენს იმ თანხის 

საუკეთესო შეფასებას, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ ვალდებულების დასაფარად 
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საანგარიშგებო თარიღისათვის.  ანარიცხი დადგენილია ვალდებულებასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი რისკებისა და განუსაზღვრელობების გათვალისწინებით. 

ამასთანავე, გათვალისწინებულია დისკონტირება, რათა მოხდეს ფულის დროითი 

ღირებულების ასახვა დაბეგვრამდე ურისკო დისკონტირების განაკვეთის 

გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება ისეთ სახელმწიფო ობლიგაციებს, რომელთა ვადა 

უდრის მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების გადინებას.  

 

შენიშვნა 22 ანარიცხები 

 გარანტიები ექსპლუატაციიდან 
ამოღება 

ჯამი 

 ფე ფე ფე 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს 

20,000 40,000 60,000 

დისკონტის პოზიციის დახურვა 1,000 3,000 4,000 

დამატებები 90,000 – 90,000 

დაფარულია პერიოდში  (40,000) – (40,000) 

გამოუყენებელი თანხების აღდგენა 

უკუგატარებით 

(10,000) (8,000) (18,000) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს 

61,000 35,000 96,000 

გაანალიზებულია შემდეგნაირად:    

მიმდინარე 40,000 – 40,000 

გრძელვადიანი 21,000 35,000 56,000 

 61,000 35,000 96,000 

 

პროდუქტის გარანტიები 

ანარიცხი აღიარდება, მაშინ როდესაც მოსალოდნელია 2-წლიანი გარანტიით 

გაყიდულ პროდუქტზე წარმოიშვას საჩივრები.  საწარმო იღებს ვალდებულებას 

შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს საქონელი, იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო ნაკლები 

გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან ორი წლის ვადაში.  საგარანტიო ანარიცხის 

საბალანსო ღირებულება შეფასებულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მისი 

მოსალოდნელი ღირებულებით, შეწონილი ალბათობის გამოყენებით (ე.ი ემყარება 

წინა წლებში წარმოქნილი შეკეთებისა და ჩანაცვლების დანახაჯების კორექტირებებს 

განუსაზღვრელობებისთვის), მხედველობაში მიიღება ნებისმიერი გარემოება 

რომელმაც გავლენა მოახდინა პროდუქტის ხარისხზე.  პროდუქტის გარანტიები, 

როგორც წესი იფარება მომხმარებლის განცხადებიდან 6 თვის განმავლობაში.  

ექსპლუატაციიდან ამოღება 

ანარიცხი აღიარდება სამართლებრივი ვალდებულებისთვის, რათა ექსპლუატაციიდან 

ამოიღონ ქიმიური საწარმოო ქარხანა [X ადგილას] [Y იურისდიქციაში].  საწარმო 

გეგმავს, ექსპლუატაციიდან ამოღებისთვის  დაიქირაოს მესამე მხარე. 

ექსპლუატაციიდან ამოღების ანარიცხის საბალანსო ღირებულება შეფასებულია 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მსგავსი პროექტებისთვის ინდუსტრიის საჯარო 
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ამოსავალი ინფორმაციის გათვალისწინებით [Y იურისდიქციაში].  თუმცა, 

განხორციელდა კორექტირებები, რათა გაეთვალისწინებინათ ახალი ტენქოლოგიის 

ეფექტი, რომლის განვითარებაც თითქმის დასრულებულია. არსებობს ობიექტური 

მტკიცებულება იმისა, რომ ასეთი ტექნოლოგია იქნება მზად კომერციული 

გამოყენებისთვის, იმ დროისთვის, როდესაც საწარმოს ქარხანა უნდა იქნეს 

ექსპლუატაციიდან ამოღებული.   იმ შემთხვევაში თუ ტექნოლოგია არ 

გაითვალისწინება, ანარიცხის ოდენობა 10%-ით მეტი იქნება.  ასევე, Y იურისდიქციის 

მთავრობა ახლა ახორციელებს გარემოს დაცვის შესახებ კანონმდებლობის გადახედვას.  

მიმდინარე კანონმდებლობა მხოლოდ იმას მოითხოვს, რომ ქარხანა იყოს 

ექსპლუატაციიდან ამოღებული.   გარემოს დაცვის შესახებ კანონის გადახედვამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც შესაძლოა 

საწარმოებს მოეთხოვოთ ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება.   თუმცა, 

იმის გამო რომ კანონმდებლობა არ შეცვლილა, მოსალოდნელი ცვლილების ეფექტი არ 

არის გათვალისწინებული ანარიცხის საბალანსო ღირებულებაში.  

 

 

განმარტებითი შენიშვნები პირობითი ვალდებულებების შესახებ 
 

21.15 თუ ვალდებულების დასაფარად საჭირო ეკონომიკური სარგებლის გასვლა შორეულ 

მომავალში არ არის მოსალოდნელი, სხვა შემთხვევებში, საწარმომ საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს არსებული პირობითი ვალდებულების თითოეული კლასისათვის 

უნდა წარმოადგინოს პირობითი ვალდებულების არსის მოკლე აღწერა, ხოლო 

როდესაც შესაძლებელია: 

(ა) ფინანსურ მაჩვენებლებზე მისი გავლენის შეფასება, 21.7–21.11 პუნქტების 

შესაბამისად;  

(ბ) ეკონომიკური სარგებლის გასვლის მოცულობასა და დროსთან დაკავშირებული 

განუსაზღვრელობის ნიშნების აღწერა; და  

(გ) ნებისმიერი კომპენსაციის შესაძლებლობა.  

 

თუ შეუძლებელია ზემოაღნიშნული მოთხოვნილი ინფორმაციიდან რომელიმეს ასახვა 

განმარტებით შენიშვნებში, თავად ეს ფაქტი უნდა დაფიქსირდეს.  

 

შენიშვნები 
 

იმ შემთხვევაში თუ მოითხოვება პირობითი ვალდებულების შეფასებული ფინანსური 

ეფექტის გამჟღავნება, ის შეფასდება ისე, როგორც ანარიცხი—დასაფარად საჭირო 

თანხის საუკეთესო შეფასება საანგარიშგებო თარიღისთვის (იხ პუნქტები 21.7-21.11).   

ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულება შეუძლებელია, თუ შესაძლებელი არ არის მისი 

დაკმაყოფილება ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად (იხ.ლექსიკონი). 

   

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები პირობითი ვალდებულებების შესახებ 
 

მაგ. 36 საწარმოს შეეძლო წარედგინა თავისი პირობითი ვალდებულებების გამჟღავნებები 

შემდეგნაირად:   

 

შენიშვნა 30 პირობითი ვალდებულებები 
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მომხმარებელმა წამოიწყო საქმე სასამართლოში საწარმოს წინააღმდეგ, საწარმოს 

პროდუქტის გამოყენების შედეგად პირადი დაზიანებისთვის.   მომხმარებელი 

მოითხოვს კომპენსაციას 2 მლნ ფე-ის ოდენობით.   იურისტთან კონსულტაციის 

საფუძველზე, ხელმძღვანელობამ დაასკვნა, რომ საჩივარი არ არის სამართლიანი და 

ელოდება, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას მის სასარგებლოდ მიიღებს და 

მომხმარებელი ვერ მიიღებს კომპენსაციას.   ხელმძღვანელობამ ასევე მიიღო 

ინფორმაცია, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოულოდნელად სასამართლო განაჩენს 

მომხმარებლის სასარგებლოდ მიიღებს, კომპენსაციის თანხა არ იქნება 300,000 ფე-ზე 

მეტი.  

 

განმარტებითი შენიშვნები პირობითი აქტივების შესახებ  
 

21.16 როდესაც ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში მოსალოდნელია (უფრო 

შესაძლებელია, ვიდრე არა), მაგრამ, ფაქტობრივად, გარკვეული არ არის, საწარმომ 

უნდა წარმოადგინოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებული პირობითი 

აქტივების მოკლე დახასიათება, ასევე ამ აქტივების გავლენით განპირობებული 

ფინანსური შედეგის შეფასებაც 21.7–21.11 პუნქტებში განსაზღვრული პრინციპების 

შესაბამისად, თუ ამ შეფასების განსაზღვრა შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. თუ ამგვარი შეფასების განსაზღვრა შეუძ-

ლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, მაშინ საწარმომ 

თავად ეს ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს და ასევე მიზეზები, რის გამოც ფინანსური შედეგის 

შეფასებას სჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა. 

 

შენიშვნები 
 

როდესაც იწერება გამჟღავნებები პირობითი აქტივებისთვის, საწარმო განსაზღვრავს თუ 

როგორ უნდა მოიცავდეს ის მნიშვნელოვან ინფორმაციას მომავალი შემოსავლის 

გადაჭარბებული მოლოდინების გარეშე.  

 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები პირობითი აქტივების შესახებ  
 

მაგ. 37 საწარმოს თავისი პირობითი აქტივების გამჟღავნებები შეეძლო წარედგინა 

შემდეგნაირად:   

 

შენიშვნა 31 პირობითი აქტივები 

20X2 წელს A საწარმომ აღძრა სასამართლო პროცესი B საწარმოს წინააღმდეგ, კერძოდ, 

მისი ავიამზიდის ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია B საწარმოს მიერ წარმოებული 

წუნდებული საწვავით.  

A საწარმოს ადვოკატების აზრით, B საწარმოს დააკისრებენ პასუხისმგებლობას და A 

საწარმო მიიღებს ანაზღაურების სახით 60,000 ფე-ს.  

არ აღიარდება აქტივი ფინანსურ ანგარიშგებაში პირობითი აქტივისთვის, მისი 

არსებობა დამოკიდებულია სასამართლო პროცესების შედეგზე.  
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ზიანის მომტანი განმარტებითი შენიშვნები 
 

21.17 უკიდურესად იშვიათ შემთხვევებში, 21.14–21.16 პუნქტებით გათვალისწინებული 

ყველა ან ზოგიერთი ინფორმაციის გამჟღავნებამ შესაძლებელია სერიოზული ზიანი 

მიაყენოს საწარმოს პოზიციას სხვა მხარეებთან დავაში, რომელიც ეხება ანარიცხს, 

პირობით ვალდებულებას ან პირობით აქტივს. ასეთ შემთხვევებში, საჭირო არ არის ამ 

ინფორმაციის გამჟღავნება, მაგრამ საწარმომ უნდა აღწეროს დავის ზოგადი შინაარსი, 

მიუთითოს, რომ არა აქვს წარმოდგენილი მოთხოვნილი ინფორმაცია და ახსნას ამის 

მიზეზები. 

 

შენიშვნები 
 

უკიდურესად იშვიათ შემთხვევებში, როგორც აღწერილია პუნქტში 21.17, საწარმოს 

შეუძლია გააკეთოს სპეციფიკური ალტერნატიული გამჟღავნებები (რომლებიც 

გაწერილია აღნიშნულ პუნქტში).   თუმცა, ანარიცხების აღიარებისა და შეფასების 

მოთხოვნებისგან არ არსებობს არანაირი გათავისუფლება; ანარიცხის შემთხვევაში, 

საწარმო აღიარებს ანარიცხს და აფასებს მას საუკეთესოდ შეფასებული თანხით, რათა 

დაფაროს ვალდებულება საანგარიშგებო თარიღისთვის. 
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21-ე განყოფილების დანართი 
მითითება ანარიცხების აღიარებასა და შეფასებაში 
 
დანართი თან ახლავს, მაგრამ არ წარმოადგენს 21-ე განყოფილების ნაწილს. ის მოიცავს 21-ე 
განყოფილების მოთხოვნების მითითებას გამოყენებისთვის ანარიცხების აღიარებისა და 
შეფასებაში.  
 

დანართის მაგალითებში ყველა საწარმოს საანგარიშგებო თარიღი არის 31 დეკემბერი.  ყველა 

შემთხვევაში, დაშვებულია, რომ საიმედო შეფასება შესაძლოა იქნეს გაკეთებული ნებისმიერ 

მოსალოდნელ გასვლაზე.   ზოგიერთ მაგალითში, აღწერილმა გარემოებებმა შესაძლოა 

გამოეწვიოს აქტივების გაუფასურება; აღნიშნული ასპექტი არ განიხილება მაგალითებში.   

‘საუკეთესო შეფასების’ მითითებები წარმოადგენს დღევანდელი ღირებულების თანხას, 

როდესაც ფულის დროითი ღირებულების ეფექტი არსებითია.  

 

მაგალითი 1 მომავალი საოპერაციო ზარალი 
 

21A.1 საწარმო განსაზღვრავს, რომ მოსალოდნელია თავისი ოპერაციების გარკვეული 

სეგმენტი მომავალში გამოიწვევს საოპერაციო ზარალს რამდენიმე წლის განმავლობაში. 

მიმდინარე ვალდებულება, როგორც წარსული მავალდებულებელი მოვლენის 

შედეგი―არ არსებობს წარსული მოვლენა, რომელიც საწარმოს ავალდებულებს 

რესურსების გადახდას.  

 

დასკვნა—საწარმო არ აღიარებს ანარიცხს მომავალი საოპერაციო ზარალისთვის.  

მოსალოდნელი მომავალი ზარალი არ აკმაყოფილებს ვალდებულების განმარტებას.  

მომავალი საოპერაციო ზარალის მოსალოდნელობა შესაძლოა იყოს ერთი ან მეტი 

აქტივის გაუფასურების ინდიკატორი—იხილეთ 27-ე განყოფილება - „აქტივების 
გაუფასურება“. 

 

მაგალითი 2 წაგებიანი ხელშეკრულება 
 

21A.2 წაგებიანი ხელშეკრულება არის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით სახელშეკრულებო 

ვალდებულებების შესასრულებლად გასაწევი გარდაუვალი დანახარჯები აღემატება 

მის სანაცვლოდ მისაღებ ეკონომიკურ სარგებელს.  ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული გარდაუვალი დანახარჯები აისახება არსებული 

ხელშეკრულებიდან ყველაზე მცირე წმინდა დანახარჯით, რომელიც უფრო დაბალია 

მისი ხელშეკრულების დაკმაყოფილების დანახარჯსა და ნებისმიერი კომპენსაციას ან 

ჯარიმას შორის, რომელიც წარმოიქმნა ხელშეკრულების დაუკმაყოფილებლობით.   

მაგალითად, საწარმო საოპერაციო ლიზინგის ხელშეკრულების თანახმად, შესაძლოა 

ვალდებული გახდეს გადაიხადოს გადასახადები ისეთი აქტივის იჯარისთვის, 

რომელიც უკვე აღარ გამოიყენება.  

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიშვა წარსული მავალდებული მოვლენის 

შედეგად—საწარმოს ხელშეკრულების თანახმად მოეთხოვება გადაიხადოს რესურსი, 

რომლის სანაცვლოდაც ის არ მიიღებს სათანადო სარგებელს.   
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დასკვნა—თუ საწარმოს გააჩნია ხელშეკრულება, რომელიც არის წაგებიანი, საწარმო 

აღიარებს და აფასებს მიმდინარე ვალდებულებას ხელშეკრულების თანახმად, როგორც 

ანარიცხს.   

 

მაგალითი 3 რესტრუქტურიზაციები 
 

21A.3 რესტრუქტურიზაცია არის პროგრამა, რომელიც იგეგმება და კონტროლდება 

ხელმძღვანელობის მიერ და იგი არსებითად ცვლის როგორც საწარმოს საქმიანობის 

სფეროს, ასევე საქმიანობის მართვის მეთოდსაც.  

  

 

  



მოდული 21—ანარიცხები, პირობითი 

ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 
42 

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიშვა წარსული მავალდებული მოვლენის 

შედეგად—რესტრუქტურიზაციის კონსტრუქციული ვალდებულება წარმოიქმნება 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც საწარმოს:  

ა) აქვს რესტრუქტურიზაციის დეტალური ოფიციალური გეგმა, რომელშიც 

განსაზღვრულია:  

(i)     რესტრუქტურიზაციას დაქვემდებარებული საქმიანობა ან საქმიანობის 

ნაწილი;  

(ii)     ძირითადი ადგილმდებარეობა, რომელზეც გავლენას ახდენს 

რესტრუქტურიზაცია;  

(iii)      იმ მუშაკთა მიახლოებითი რაოდენობა, ადგილმდებარეობა და ფუნქციები, 

რომლებსაც მიეცემათ კომპენსაცია მუშაობის შეწყვეტის შემთხვევაში;  

(iv)      გასაწევი დანახარჯები; და 

(v)      მოცემული გეგმის განხორციელების დრო;   

ბ)      იმ პირებისათვის, რომლებზეც რესტრუქტურიზაცია გავლენას ახდენს, შექმნილი 

აქვს რესტრუქტურიზაციის გატარების სამართლიანი მოლოდინი გეგმის 

განხორციელების დაწყებით ან მისი ძირითადი პუნქტების გამოცხადებით.  

დასკვნა—საწარმო აღიარებს ანარიცხს რესტრუქტურიზაციის დანახარჯებისთვის, 

მხოლოდ მაშინ თუ მას აქვს იურიდიული ან კონსტრუქციული ვალდებულება 

საანგარიშგებო თარიღში ჩაატაროს რესტრუქტურიზაცია.  

 

მაგალითი 4 გარანტიები 

 

21A.4 საწარმო საკუთარი პროდუქტის გაყიდვისას, მყიდველს გადასცემს გარანტიებს.  

ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, მწარმოებელი იღებს ვალდებულებას, 

შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს პროდუქტი, იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო ნაკლები, 

გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან სამი წლის ვადაში. გამოცდილების 

დაყრდნობით, მოსალოდნელია (ე.ი უფრო შესაძლებელია მისი მოხდენა, ვიდრე 

არმოხდენა) , რომ გარანტის გამო წარმოიქმნება გარკვეული საჩივრები. 

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიშვა წარსული მავალდებული მოვლენის 

შედეგად—მავალდებულებელ მოვლენას წარმოადგენს პროდუქტის გარანტიით 

გაყიდვა, რომელიც წარმოქმნის იურიდიულ ვალდებულებას.  

 

ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გადინება დაფარვის მიზნით—

მოსალოდნელია გარანტიებისთვის მთლიანად.  

 

დასკვნა—საწარმო აღიარებს ანარიცხს საანგარიშგებო თარიღამდე გაყიდული 

საგარანტიო პროდუქტების დანახარჯების (თვითღირებულების) საუკეთესო 

შეფასებით. 

 

გამოთვლების ილუსტრაცია: 

 

20X0 წელს, საქონელი გაიყიდა 1,000,000 ფე-დ.  წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

გაყიდული პროდუქციის 90%-ს არ სჭირდება გარანტიით გათვალისწინებული 

შეკეთება; გაყიდული პროდუქციის 6%-ს სჭირდება უმნიშვნელო შეკეთება და მისი 

ხარჯი უდრის პროდუქციის ფასის 30%-ს; და გაყიდული პროდუქციის 4%-ს სჭირდება 
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მნიშვნელოვანი შეკეთება ან ჩანაცვლება, რომლის ხარჯიც უდრის გასაყიდი ფასის 70%-

ს. შესაბამისად, შეფასებული საგარანტიო დანახარჯები არის: 

 
1,000,000 ფე × 90% × 0 = 0 ფე 
1,000,000 ფე × 6% × 30% = 18,000 ფე  
1,000,000 ფე × 4% × 70% = 28,000 ფე  
ჯამი = 46,000 ფე  

 

დანახარჯები, 20X0 წელს გაყიდული პროდუქტების საგარანტიო შეკეთებები და 

ჩანაცვლებები, მოსალოდნელია რომ წარმოიშვება 60% 20X1 წელს, 30% 20X2 წელს და 

10% 20X3 წელს, თითოეულ წელს პერიოდის ბოლოს.  იმის გამო, რომ შეფასებული 

ფულადი ნაკადები უკვე ასახავს ფულადი ნაკადების გადინების ალბათობებს და იმ 

დაშვებით, რომ არ არსებობს ისეთი სხვა განუსაზღვრელობების რისკები, რომლებიც 

ასახული უნდა იყო, აღნიშნული ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების 

განსაზღვრისთვის საწარმო იყენებს ურისკო დისკონტირების განაკვეთს იმ სახელმწიფო 

ობლიგაციების საფუძვლეზე, რომელთა ვადა უდრის მოსალოდნელი ფულადი 

ნაკადების გადინებას (6% 1-წლიანი ობლიგაციებისთვის და 7% 2 და 3-წლიანი 

ობლიგაციებისთვის).   

20X0 წელს გაყიდული საგარანტიო პროდუქტებისთვის შეფასებული ფულადი 

ნაკადების დღევანდელი ღირებულების გამოთვლა 20X0 წლის ბოლოს: 

 
წელი  მოსალოდნ

ელი 

ფულადი 

სახსრების 

გადახდები 

(ფე) 

დისკონტი

რების 

განაკვეთი 

დისკონტირების 

ფაქტორი  

რეალურ

ი 

ღირებუ

ლება 

(ფე) 

1   60% × 46,000 ფე 27 600  (6%) 0.9434 (6%-ით 1 

წლით) 

26 038  

2  30% × 46,000 ფე 13,800  (7%) 0.8734 (7%-ით 2 

წლისთვის) 

12,053  

3  10% × 46,000 ფე 4,600  (7%) 0.8734 (7%-ით 3 

წლისთვის) 

3,755  

ჯამი     41,846  

 

საწარმო 20X0 წლის ბოლოს აღიარებს საგარანტიო ვალდებულებას 41,846 ფე-ის 

ოდენობით, იმ პროდუქტებისთვის, რომელიც გაიყიდა 20X0 წელს.  

 

მაგალითი 5 დაბრუნების პოლიტიკა 

 

21A.5 საცალო მოვაჭრეს გააჩნია უკან დაბრუნების პოლიტიკა, კერძოდ უკმაყოფილო 

მომხმარებლებს შეუძლიათ შესყიდული პროდუქტი დააბრუნონ უკან, მიუხედავად 

იმისა, რომ არ არსებობს ასე მოქცევის სამართლებრივი ვალდებულება. საცალო 

მოვაჭრის აღნიშნული დაბრუნების პოლიტიკა ზოგადად ცნობილია. 

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიშვა წარსული მავალდებული მოვლენის 

შედეგად—მავალდებულებელ მოვლენას წარმოადგენს პროდუქტის გარანტიით 

გაყიდვა, რომელიც წარმოქნის კონსტრუქციულ ვალდებულებას, რადგანაც მაღაზიის 

ხელმძღვანელობამ მომხმარებლის ნაწილს შეუქმნა საფუძვლიანი მოლოდინი, რომ ის 

დაიბრუნებს გაყიდულ პროდუქციას.  
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ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გადინება დაფარვის მიზნით—

მოსალოდნელია, რომ გაყიდული საქონლის ნაწილი დაბრუნდება.  

 

დასკვნა—საწარმო აღიარებს ანარიცხს იმ თანხის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც 

მოითხოვება დაბრუნებების დასაფარად.  

 

მაგალითი 6 განყოფილების დახურვა―არანაირი დანერგვა საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებამდე 

 
21A.6 20X0 წლის 12 დეკემბერს საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღო განყოფილების 

დახურვის გადაწყვეტილება.  საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებამდე (20X0 წლის 31 

დეკემბერი) გადაწყვეტილება არ ეცნობა იმ მხარეებს, რომლებზეც ის გავლენას 

მოახდენდა და ასევე გადაწყვეტილების დანერგვის არც ერთი ეტაპი არ 

განხორციელებულა.  

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიშვა წარსული მავალდებული მოვლენის 

შედეგად—არ არსებობდა მავალდებულებელი მოვლენა და შესაბამისად არ არსებობს 

ვალდებულება.  

 

დასკვნა—საწარმო არ აღიარებს ანარიცხს. 
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მაგალითი 7 განყოფილების დახურვა―კომუნიკაცია და დანერგვა საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებამდე 

 

21A.7 20X0 წლის 12 დეკემბერს საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება 

დაეხურა განყოფილება, რომელიც მუშაობდა კონკრეტულ პროდუქტზე.   20X0 წლის 20 

დეკემბერს დამტკიცდა განყოფილების დახურვის დეტალური გეგმა საბჭოს მიერ, 

წერილი გაეგზავნათ მომხმარებლებს, რათა მოიძიონ მიწოდების ალტერნატიული 

წყაროები და შტატების შემცირების შესახებ ეცნობათ განყოფილების თანამშრომლებს. 
 

მიმდინარე ვალდებულება, როგორც წარსული მავალდებულებელი მოვლენის 

შედეგი―მავალდებულებელ მოვლენას წარმოადგენს გადაწყვეტილების გაცნობა 

მომხმარებლებისთვისა და თანამშრომლებისთვის, რამაც წარმოშვა კონსტრუქციული 

ვალდებულება აღნიშნული თარიღიდან, რადგანაც ეს ქმნის საფუძვლიან მოლოდინს, 

რომ განყოფილება დაიხურება.  
 

ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გადინება დაფარვის მიზნით—

მოსალოდნელია.  
 

დასკვნა—20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს ანარიცხს, იმ დანახარჯების 

საუკეთესო შეფასებით, რომელიც წარმოიქმნება განყოფილების დახურვით 

საანგარიშგებო თარიღში.  
 

მაგალითი 8 დასაქმებულთა გადამზადება, რაც გამოწვეულია მოგების გადასახადის 

სისტემის ცვლილებით 
 

21A.8 მთავრობა წარადგენს ცვლილებებს მოგების გადასახადის სისტემაში.  აღნიშნული 

ცვლილებების შედეგად, საწარმოს ფინანსური მომსახურებების სექტორს დასჭირდება 

ადმინისტრაციულ და გაყიდვების დეპარტამენტში მომუშავე კადრების გადამზადება, 

რათა უზრუნველყონ საგადასახადო რეგულაციებთან შესაბამისად მუშაობა.  

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს დასაქმებულთა გადამზადება არ დაწყებულა.  

 

მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც წარმოიშვა წარსული მავალდებული მოვლენის 

შედეგად—საგადასახადო კანონის ცვლილება, არ წარმოშობს ვალდებულებას 

საწარმოზე, მოახდინოს რაიმე ტიპის გადამზადება.  ანარიცხის აღიარებისთვის 

(თვითონ გადამზადება) მავალდებულებელ მოვლენას არ ჰქონია ადგილი.  
 

დასკვნა—საწარმო არ აღიარებს ანარიცხს. 
 

მაგალითი 9 სასამართლოს საქმე 
 

21A.9 მომხმარებელმა უჩივლა X საწარმოს, რომელიც ითხოვს X საწარმოში ნაყიდი 

პროდუქტის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. X საწარმო დავობს 

პასუხისმგებლობის საფუძველზე, რომ მომხმარებელმა არ გამოიყენა მოცემული 

მითითებები პროდუქტის გამოყენებისას.   20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

ანგარიშგების საბჭროს მიერ დამტკიცების თარიღამდე, საწარმოს ადვოკატების აზრით 

მოსალოდნელია, რომ საწარმო არ იქნება პასუხისმგებელი.  თუმცა, როდესაც საწარმო 

ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას 20X2 წლის 31 დეკემბერს, მისი ადვოკატების აზრით, 

საქმეში განვითარებული მოვლენების გამო, მოსალოდნელია, რომ საწარმო აღმოჩნდება 

პასუხისმგებელი: 

(ა)  20X1 წლის 31 დეკემბერს 
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მიმდინარე ვალდებულება, როგორც წარსული მავალდებულებელი მოვლენის 

შედეგი―არსებული ხელმისაწვდომი მტკიცებულების საფუძველზე, როდესაც 

წარსული მოვლენების შედეგად ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებული იყო. 
 

დასკვნა—არ აღიარდება ანარიცხი.  მიზეზი გამჟღავნდება როგორც პირობითი 

ვალდებულება თუკი ნებისმიერი გადინება მოსალოდნელი არ არის შორეულ 

მომავალში. 
 

(ბ)  20X2 წლის 31 დეკემბერი 

მიმდინარე ვალდებულება, როგორც წარსული მავალდებულებელი მოვლენის 

შედეგი―არსებული მტკიცებულების საფუძველზე არსებობს მიმდინარე 

ვალდებულება.  მავალდებულებელ მოვლენას წარმოადგენს პროდუქტის მიყიდვა 

მომხმარებელზე. 

ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გადინება 

დაფარვაში―მოსალოდნელია.  
 

დასკვნა—ანარიცხი აღიარდა იმ თანხის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც 

საჭიროა ვალდებულების დასაფარად 20X2 წლის 31 დეკემბერს და ხარჯი 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.   ეს არ წარმოადგენს 20X1 წლის შეცდომის 

გასწორებას, რადგან ხელმისაწვდომი მტკიცებულების საფუძველზე, როდესაც 

20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებული იყო, ანარიცხი არ უნდა 

აღიარებულიყო ამ დროისთვის.  
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს  მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი 

მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროების 

შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და 

ფულადი სახსრების მოძრაობის შეფასების პროცესში. შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, 

საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მსჯელობების შესახებ—სააღრიცხვო შეფასებების 

გამოყენებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გარდა—რომლებიც ხელმძღვანელობამ მიიღო 

სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.   

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

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ. 

 

საწყისი აღიარება 

 

21-ე განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობით აქტივები“ - 
შესაბამისად, საწარმომ უნდა განსაზღვროს წარმოქმნის თუ არა ანარიცხს ან პირობით 

ვალდებულებას მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც საწარმოს გააჩნია საანგარიშგებო 

თარიღში წარსული მოვლენის შედეგად.   განსხვავება მნიშვნელოვანია, რადგანაც ანარიცხები 

აღიარდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, მაშინ როდესაც, როგორც წესი 

პირობითი ვალდებულებები არ აღიარდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

(გამონაკლისს წარმოადგენს საწარმოთა გაერთიანების შეძენით წარმოქნილი პირობითი 

ვალდებულებები).   ხშირად, რთული არ არის იმის განსაზღვრა მოითხოვს თუ არა მიმდინარე 

ვალდებულება ანარიცხად აღიარებას.   თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი 

მსჯელობები შესაძლოა გახდეს საჭირო იმის შეფასებისთვის, არის თუ არა ვალდებულებად 

აღიარების კრიტერიუმი დაკმაყოფილებული.    

 

მიმდინარე ვალდებულების არსებობა  

როდესაც ცალსახა არ არის არსებობს თუ არა მიმდინარე ვალდებულება (ან მოსალოდნელი 

ვალდებულება), წარსული მოვლენა ითვლება მიმდინარე ვალდებულების წარმოქნისთვის 

საჭიროდ, იმ შემთხვევაში თუ გაითვალისწინება ყველა ხელმისაწვდომი მტკიცებულება, 

მოსალოდნელია რომ მიმდინარე ვალდებულება არსებობდეს საანგარიშგებო თარიღში.   ასეთ 

შემთხვევებში, ხელმისაწვდომი მტკიცებულების შეფასებისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს 

მნიშვნელოვანი მსჯელობების გამოყენება—ექსპერტების აზრი ან საანგარიშგებო პერიოდის 

შემდგომ, წარსული მოვლენების შედეგად წარმოქმნილი დამატებითი მტკიცებულება—რომ 

განისაზღვროს იმის მოსალოდნელობა, არსებობს თუ არა მიმდინარე ვალდებულება 

საანგარიშგებო თარიღში.  

შემთხვევების მაგალითები, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანი მსჯელობების გამოყენება 

შესაძლოა გახდეს საჭირო იმის განსაზღვრისთვის, არსებობს თუ არა მიმდინარე 

ვალდებულება მოიცავს: 
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 როდესაც, არ არსებობს იურიდიული ვალდებულება, საწარმოს აქტივობები—როგორიც 

არის წარსული გამოცდილებით დაფუძნებული პრაქტიკა, საჯარო პოლიტიკები ან 

საკმარისად კონკრეტული მიმდინარე ანგარიშგება—შესაძლოა მიანიშნებდეს სხვა 

მხარეებს, რომ ის აიღებს კონკრეტულ პასუხისმგებლობებს, და შესაბამისად შექმნა 

საფუძვლიანი მოლოდინები მესამე მხარეზე, რომ საწარმო დაფარავს აღნიშნულ 

ვალდებულებებს (ე.ი განისაზღვრება თუ როდის წარმოიშვა კონსტრუქციული 

ვალდებულება). 

 როდესაც მიმდინარეობს სასამართლო დავა საწარმოს წინააღმდეგ, მოითხოვება 

კომპენსაცია მესამე პირისთვის ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც სავარაუდოდ 

გამოწვეული იყო საწარმოს საწარმოო პროცესით.   უცნობია წარმოადგენს თუ არა საწარმო 

ზიანის წყაროს, აღნიშნული შესაძლოა განისაზღვროს მხოლოდ სიღრმისეული 

ტესტირების შედეგად.  

 

მოსალოდნელია, რომ მოითხოვება ეკონომიკური სარგებლის გადინება 

პუნქტში 21.4(ბ) გაწერილი ალბათობის აღიარების დაკმაყოფილების კრიტერიუმი—ე.ი უფრო 

შესაძლებელია მისი მოხდენა, ვიდრე არმოხდენა, სხვა სიტყვებით კი 50%-ზე მეტი 

ალბათობით—შესაძლოა წარმაოდგენდეს სირთულეს აღნიშნული მიმდინარე 

ვალდებულებების კლასიფიცირებაში, რომელთა მოხდენაც უფრო მოსალოდნელია ვიდრე 

არმოხდენა.  ზოგიერთ შემთხვევებში, შესაძლოა საჭირო გახდებს მნიშვნელოვანი 

მსჯელობები, იმის შესახებ თუ, ზღვრული შედეგის მოხდენა რამდენად სავარაუდოა, ვიდრე 

არმოხდება, და შესაბამისად მოსალოდნელი.  

ის შემთხვევები, როდესაც მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა გახდეს საჭირო, იმის 

დასადგენად მოითხოვება თუ არა სარგებლის გადინება მიმდინარე ვალდებულების 

საპასუხოდ მოიცავს, მაგალითად: კომპანიის დაუდევრობის გამო მესამე მხარეს აქვს 

იურიდიული უფლება მოითხოვოს საწარმოსგან კომპენსაცია. მტკიცებულებებზე 

დაყრდნობით, თანაბარია იმის შანსი, რომ მესამე მხარე ან გამოიყენებს ამ იურიდიულ 

უფლებას ან არა. 

 

საიმედოდ შეფასების შესაძლებლობა 

გარდა ძალიან იშვიათი შემთხვევებისა, საწარმოს ყოველთვის უნდა შეეძლოს განსაზღვროს 

მოსალოდნელი შედეგების დიაპაზონი და შესაბამისად, შეძლოს ვალდებულების შეფასება, 

რომელიც საკმარისად საიმედო იქნება, იმისთვის, რომ მოხდეს მისი გამოყენება ანარიცხის 

აღიარებისთვის.   ზოგიერთ შემთხვევებში, მნიშვნელოვანი მსჯელობები შესაძლოა გახდეს 

საჭირო, იმის შესახებ შესაძლებელია თუ არა ვალდებულების შეფასება საკმარისად 

საიმედოდ, რათა მოხდეს ანარიცხის აღიარება.  
 

შეფასება 

 

ანარიცხები წარმოადგენს იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ 

ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის.  საუკეთესო შეფასება არის ის 

თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, დახარჯავდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

ვალდებულების დასაფარად, ან ამ ვალდებულების მესამე მხარისთვის გადასაცემად.  როგორც 

განმარტებულია მე-18 გვერდზე, შეფასებების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების მნიშვნელოვანი ნაწილია და იგი არ აკნინებს ამ ინფორმაციის საიმედოობას. 
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მაგალითი—სასამართლო დავა 

 

აღნიშნულ გამარტივებულ მაგალითში უგულვებელყოფილია დისკონტირების ეფექტები.   

საწარმო სასამართლო დავაში მოპასუხე მხარეა.  იურიდიული რჩევის საფუძველზე, 

ხელმძღვანელობა აფასებს, რომ საწარმოს გააჩნია 60%-იანი შანსი იმისა, რომ გახდება 

პასუხისმგებელი და მოეთხოვება 100 მილიონი ფე-ის გადახდა და 40%-იანი შანსი იმისა, რომ 

არ გახდება პასუხისმგებელია და არ დაეკისრება რაიმე ტიპის გადასახადი.   

100 მილიონი ფე-ის დადგომის შედეგი მოსალოდნელია.   ანარიცხის შეფასების ერთ-ერთი 

გზა არის მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების შეწონილი ალბათობის გამოყენება (60 მილიონი 

ფე = 60% × 100 მილიონი + 40% × ნული).  გამოიყენეს მსჯელობები და რისკის კორექტირება 

შეფასებულია 10 მილიონ ფე-დ.   მაქსიმალური თანხა, რომელსაც მესამე მხარე გადაუხიდიდა 

შემხვედრ (ვალდებულების დაფარვა) ან სხვა მესამე მხარეს (ვალდებულების გადაცემა) 

ანგარიშვალდებული საწარმოს მდგომარეობაში, არის 70 მილიონი ფე.    

შესაძლოა, არსებობდნენ მესამე მხარეები, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ ვალდებულება და 

მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ თანხა, რომელსაც მესამე მხარე მოითხოვს იქნება 70 მილიონ 

ფე-ზე ნაკლები.   ალბათ, ეს იქნება შემთხვევა თუ მესამე მხარეები სპეციალიზდებიან ასეთი 

ტიპის საჩივრებზე და შესაბამისად, მოსალოდნელია რომ მიაღწევენ ხელსაყრელ შედეგს.  

თუ ეს ასე მოხდება, თანხა, რომელსაც საწარმო გადაიხდის ვალდებულების დასაფარად იქნება 

70 მილიონ ფე-ზე ნაკლები.   შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი მსჯელობები იმ 

შემთხვევაში თუ დაპირისპირებული მხარე მზად არის სასამართლო პროცესის გარეშე 

მოსარიგებლად. 

მაგალითი—გარანტიები 

 

გარანტიებთან დაკავშირებული პროდუქტების ნაკლების შესახებ წარსული გამოცდილება 

მოსალოდნელია, რომ იქნება სასარგებლო მიმდინარე ვალდებულების დაფარვისთვის საჭირო 

თანხის შეფასებისთვის საანგარიშგებო თარიღში.   ასეთი გამოცდილება შესაძლოა იყოს უფრო 

საიმედო, როდესაც პროდუქტი იქმნებოდა ერთი და იგივე ნედლეულისგან და ერთი და იგივე 

პროცესებით წლების განმავლობაში.  

ახალი პროდუქტების ან ისეთი პროდუქტების ანარიცხების შეფასება, რომლებიც შექმნილია 

ახალი ნედლეულით ან ახალი პროცესებით, გულისხმობს გაზრდილ განუსაზღვრელობებს.   

ასეთ შემთხვევებში, საწარმო შესაძლოა ფლობდეს გამოცდილებას წარსულში წარმოებული 

პროდუქტებისა და პროცესებიდან გამომდინარე.   აღნიშნული გამოცდილება შესაძლოა იყოს 

სასარგებლო ახალი პროდუქტის წუნის ხარისხის შესაფასებლად და მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდში დანერგილი ახალი წარმოების პროცესებისთვის.  

32-ე განყოფილების საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები 

 

შესაბამისად, ინფორმაცია საგარანტიო ვალდებულების შესახებ, რომელიც არსებობდა 

საანგარიშგებო თარიღში, გროვდება ფინანსური ანგარიშგების გამოშვების დამტკიცებამდე.  

განმარტებითი შენიშვნა 

 

მიუხედავად იმისა, რომ პირობითი ვალდებულებების ფინანსური ეფექტის შეფასებები არ 

არის აღიარებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, კონკრეტულ გარემოებებში 

ისინი მჟღავნდება შენიშვნებში.  განუსაზღვრელობებისთვის, რომლებიც პირობით 

ვალდებულებებს ყოველთვის თან ახლავს, შესაძლოა საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი 
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მსჯელობები, რათა ზოგიერთ შემთხვევაში განისაზღვროს გასამჟღავნებელი ფინანსური 

ეფექტები.  
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შედარება სრულ ფასს სტანდარტთან 

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული პერიოდებისთვის ანარიცხების, პირობითი 

ვალდებულებებისა და პირობითი აქტივების აღრიცხვისა და წარდგენის კუთხით, მთავარი 

განსხვავება ფასს სტანდარტის (იხილეთ ბასს 37 – „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები 
და  პირობითი აქტივები“) მოთხოვნებსა და მსს ფასს სტანდარტის (იხილეთ 21-ე განყოფილება 

- „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები“) მოთხოვნებს შორის 

შემდეგია: 
 

 მსს ფასს სტანდარტი იყენებს უფრო მარტივ ენას ვიდრე ფასს სტანდარტის სრული 

ვერსია;  

 მოიცავს ნაკლებ მითითებებს, პრინციპების გამოყენების შესახებ. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ანარიცხების, პირობითი ვალდებულებებისა და პირობითი აქტივების 

მოთხოვნების აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ. 

 

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

 

ტესტის დასრულების შემდეგ, პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

ანარიცხი არის: 

 (ა) ვალდებულება, რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენობა გაურკვეველია. 

 (ბ) მოსალოდნელი ვალდებულება, წარსული მოვლენების შედეგად, რომელიც არის 

განუსაზღვრელი დროსა და ოდენობაში. 

 (გ) აქტივების საბალანსო ღირებულების კორექტირება (მაგ. გაუფასურებაზე ან უიმედო 

ვალზე მისაკუთვნებელი). 

კითხვა 2 

საწარმო ანარიცხს აღიარებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

 (ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის აქვს ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა 

წარსული მოვლენის შედეგად. 

 (ბ) მოსალოდნელია (უფრო შესაძლებელია მისი მოხდენა, ვიდრე არმოხდენა), რომ 

ვალდებულების დასაფარად საჭირო იქნება ეკონომიკური სარგებლის გასვლა 

საწარმოდან. 

 (გ) შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება. 

 (დ) (ა) და (გ) სწორია. 

 (ე) მხოლოდ (ა) და (ბ) არის სწორი. 

კითხვა 3 

საწარმო აღიარებს ანარიცხს,  იმ თანხის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც აუცილებელი 

იქნება ამ ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის.  როდესაც ანარიცხი 

მოიცავს მრავალრიცხოვან ელემენტს, თანხის შეფასება: 

 (ა) ასახავს მათი მოხდენის ალბათობის მიხედვით ყველა შესაძლო შედეგის საშუალო 

შეწონილ სიდიდეს.  

 (ბ) განისაზღვრება, როგორც ინდივიდუალური ყველაზე მოსალოდნელი შედეგი.  

 (გ) შესაძლოა იყოს ინდივიდუალური ყველაზე მოსალოდნელი შედეგი.   თუმცა, 

საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს სხვა მოსალოდნელი შედეგები.  
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კითხვა 4 

საწარმო აღიარებს ანარიცხს,  იმ თანხის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც აუცილებელი 

იქნება ამ ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის.  როდესაც ანარიცხი 

წარმოიქმნება კონკრეტული ვალდებულებისგან, თანხის შეფასება: 

 (ა)ასახავს მათი მოხდენის ალბათობის მიხედვით ყველა შესაძლო შედეგის საშუალო 

შეწონილ სიდიდეს. 

 (ბ) განისაზღვრება, როგორც ინდივიდუალური ყველაზე მოსალოდნელი შედეგი. 

 (გ) ინდივიდუალური ყველაზე მოსალოდნელი შედეგის კორექტირება, რათა 

გათვალისწინებული იყოს სხვა მოსალოდნელი შედეგების ეფექტი. 

კითხვა 5 

საწარმო საკუთარ პროდუქიას ჰყიდის გარანტიით.  ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, 

მწარმოებელი იღებს ვალდებულებას, შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს პროდუქტი, იმ შემთხვევაში 

თუ საწარმოო ნაკლები, გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან ერთი წლის ვადაში.  

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მოსალოდნელია (უფრო შესაძლებელია მისი მოხდენა, ვიდრე 

არმოხდენა), რომ გარანტიის გამო წარმოიქმნება გარკვეული საჩივრები. 

20X1 წლის განმავლობაში განხორციელდა 10 მლნ ფე-ის ოდენობის გაყიდვები.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს 20X1 წელს გაყიდული პროდუქციის გარანტიით 

გათვალისწინებული მისი შეკეთებისა და ჩანაცვლების დანახარჯების 50% მოსალოდნელია, 

რომ წარმოიქმნება 20X1 წელს, ხოლო დარჩენილი 50% 20X2 წელს.   სიმარტივისთვის, 

დაუშვით, რომ 20X2 წლის ეკონომიკური სარგებლის გასვლები, რომელიც დაკავშირებულია 

გარანტიებით გათვალისწინებულ შეკეთებებთან და ჩანაცვლებებთან განხორციელდა 20X2 

წლის 30 ივნისს.   

წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, გაყიდული პროდუქციის 95%-ს არ სჭირდება 

გარანტიით გათვალისწინებული შეკეთება; გაყიდული პროდუქციის 3%-ს სჭირდება 

უმნიშვნელო შეკეთება, და მისი ხარჯი უდრის პროდუქციის ფასის 10%-ს; და გაყიდული 

პროდუქციის 2%-ს სჭირდება მნიშვნელოვანი შეკეთება ან ჩანაცვლება, რომლის ხარჯიც 

უდრის გაყიდვის ფასის 90%-ს.   საწარმოს მიაჩნია, რომ მომავალი საგარანტიო საჩივრები არ 

იქნება მისი წარსული გამოცდილებებისგან განსხვავებული.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს შესაბამისი ფულადი ნაკადების დისკონტირების ფაქტორი 

მოსალოდნელია, რომ წარმოიქმნება 20X1 წლის 30 ივნისს და იქნება 0.95238.  მეტიც, 

შესაბამისი რისკის კორექტირების ფაქტორი, იმისთვის, რომ მოხდეს ფულადი ნაკადის 

შეფასებებში განუსაზღვრელობების ასახვა, წარმოადგენს მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების 

შეწონილი ალბათობის 6%-იან ზრდას. - 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს საგარანტიო ანარიცხს, რომელიც შეფასებულია: 

 (ა) 0 ფე 

 (ბ) 210,000 ფე 

 (გ) 222,600 ფე 

 (დ) 111,300 ფე 

 (ე) 106,000 ფე 
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კითხვა 6 

საწარმო პატენტის დარღვევისთვის სასამართლო დავაში მოპასუხე მხარეა.   საწარმოს 

ადვოკატებს მიაჩნიათ, რომ არსებობს 30%-იანი შანსი იმისა, რომ სასამართლო გააუქმებს 

აღნიშნულ საქმეს და საწარმოს არ დაეკისრება არანაირი ეკონომიკური სარგებლის გასვლა.   

თუმცა, იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო აღსრულდება მოსარჩელის სასარგებლოდ, 

ადვოკატებს მიაჩნიათ, რომ არსებობს 20%-იანი შანსი იმისა, რომ საწარმოს დაეკისრება 

ზარალის გადახდა 200,000 ფე-ის ოდენობით (მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი თანხა) და 80%-

იანი შანსი იმისა, რომ საწარმოს დაეკისრება ზარალის გადახდა 100,000 ფე-ის ოდენობით 

(თანხა, რომელიც მსგავსი შემთხვევისას იგივე მოსამართლემ გასცა).  სხვა შედეგების მოხდენა 

არ არის მოსალოდნელი.  

სასამართლოს გადაწყვეტილება 20X2 წლის დეკემბრის ბოლოს გახდება ცნობილი.  არ 

არსებობს არანაირი მინიშნება იმისა, რომ დავა მოგვარდება სასამართლო გარჩევის გარეშე. 

ხელმძღვანელობა ანარიცხის საუკეთესო შეფასებას ითვლის მოსალოდნელი ფულადი 

ნაკადების შეწონილი ალბათობით.  ფულადი სახსრების გადინების 7%-იანი რისკის 

კორექტირების ფაქტორი მიიჩნევა შესაბამისად ფულადი ნაკადების შეფასებებში 

განუსაზღვრელობების ასასახად. 

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის, წელიწადში 10%-ი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო სასამართლო დავისთვის აღიარებს ანარიცხს, რომელიც 

შეფასებულია: 

 (ა) 0 ფე-ით; 

 (ბ) 100,000 ფე-ით; 

 (გ) 89,880 ფე-ით; 

 (დ) 81,709 ფე-ით. 

კითხვა 7 

პირობები მე-6 კითხვის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ კითხვაში, უკიდურესად იშვიათი 

გარემოებების გამო, პუნქტების 21.14-21.16 მოთხოვნების მიხედვით შემთხვევის შესახებ 

ზოგიერთი ინფორმაციის გამჟღავნება ნავარაუდევია, რომ გააუარესებს საწარმოს პოზიციას 

პატნეტთან დაკავშირებულ სასამართლო დავაში.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ: 

 (ა) არ უნდა აღიაროს ანარიცხი და უნდა გაამჟღავნოს დავის ზოგადი შინაარსი, 

მიუთითოს, რომ არ აქვს წარმოდგენილი მოთხოვნილი ინფორმაცია და ახსნას ამის 

მიზეზები. 

 (ბ) უნდა აღიაროს ანარიცხი, რომელიც შეფასებულია მე-6 კითხვაში განსაზღვრული 

თანხით და გაამჟღავნოს დავის ზოგადი შინაარსი, მიუთითოს, რომ არა აქვს 

წარმოდგენილი მოთხოვნილი ინფორმაცია და ახსნას ამის მიზეზები. 

 (გ) საწარმომ უნდა აღიაროს ანარიცხი, რომელიც შეფასებულია მე-6 კითხვაში 

განსაზღვრული თანხით და გაამჟღავნოს ინფორმაცია, რომელიც მოითხოვება პუნქტების 

21.14-21.16 მიხედვით.  

კითხვა 8 
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პირობები მე-6 კითხვის იდენტურია.  თუმცა, აღნიშნულ კითხვაში, საწარმოს ადვოკატების 

აზრით არსებობს 60%-იანი შანსი იმისა, რომ სასამართლო გააუქმებს საქმეს და საწარმოს არ 

მოუწევს თანხების გადინება.   20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო: 

 (ა) აღიარებს ანარიცხს, რომელიც შეფასებულია 100,000 ფე-ით. 

 (ბ) აღიარებს ანარიცხს რომელიც შეფასებულია 48,000 ფე-ით. 

 (გ) აღიარებს ანარიცხს, რომელიც შეფასებულია 46,691 ფე-ით. 

 (დ) ამჟღავნებს პირობით ვალდებულებას (და არ აღიარებს ანარიცხს თავისი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში). 

კითხვა 9 

20X5 წლის 20 თებერვალს, მანამდე სანამ 20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება 

მზად იქნებოდა გამოსაცემად, სასამართლომ საწარმოს დააკისრა 120,000 ფე-ს გადახდა 

პატენტის დარღვევის საქმესთან დაკავშირებული ზიანისათვის, რომელიც ერთ-ერთმა 

კონკურენტმა აღძრა აღნიშნული კომპანიის საწინააღმდეგოდ.  პატენტის დარღვევას ადგილი 

ჰქონდა 20X3 წელს.  კონკურენტზე მიყენებული ზიანის ოდენობა მნიშვნელოვნად მაღალი 

იყო, ვიდრე 10,000-30,000 ფე, რომლის გადახდასაც საწარმო ელოდებოდა საქმის 

განმავლობაში.  საწარმო არ გაასაჩივრებს გადაწყვეტილებას. 

20X3 წლის 30 დეკემბრის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ შეაფასა სასამართლო 

დავისთვის 20,000 ფე-ს ოდენობის ვალდებულება— აღნიშნული შეფასება გაკეთდა   ყველა იმ 

თარიღისთვის ხელმისაწვდომი მტკიცებულების გათვალისწინებით, როდესაც ფინანსური 

ანგარიშგება მზად იყო გამოსაცემად.    

20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმო: 

 (ა) გადაიანგარიშებს შესადარისს ინფორმაციას 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის (რაც 

ნიშნავს, წინა პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტულად გადაანგარიშებას). 

 (ბ) ანარიცხს აფასებს 120,000 ფე-დ, 20X4 წლის 31 დეკემბერს (20X3 წლის შესადარისი 

ინფორმაცია: 20,000 ფე)(ეს წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას 20X4 წლის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში ). 

 (გ) ანარიცხის აფასებს 20,000 ფე-დ 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის (20X3 წლის შესადარისი 

ინფორმაცია: 20,000 ფე) და მოსალოდნელზე უფრო მაღალი ეფექტის შედეგი ჩაითვალოს 

მოგებაში ან ზარალში 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის (, სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილების აღრიცხვას პერსპექტიულად, იმ პერიოდში, როდესაც განისაზღვრა ბოლო 

დაფარვის თანხა). 

კითხვა 10 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო იმყოფება სამართლებრივ დავაში სადაზღვევო 

კომპანიასთან.   სასამართლოს გადაწყვეტილება 20X2 წლის დეკემბრის ბოლოს გახდება 

ცნობილი.  საანგარიშგებო თარიღში (20X1 წლის 31 დეკემბერი) შემთხვევის შედეგი 

განუსაზღვრელია.   

საწარმოს ადვოკატების აზრით არსებობს 70%-იანი შანსი, რომ საწარმო მოიგებს აღნიშნულ 

საქმეს.   მეტიც, მათ მიაჩნიათ, რომ არსებობს 20%-იანი შანსი იმისა, რომ საწარმო მიიღებს 

200,000 ფე-ს (საწარმოს მიერ მოთხოვნილი თანხა) და 80%-იანი შანსი იმისა რომ საწარმო 

მიიღებს 100,000 ფე-ს (თანხა, რომელიც მსგავსი შემთხვევისას იგივე მოსამართლემ გასცა).  

სხვა შედეგები ნაკლებად მოსალოდნელია.  
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ფულადი ნაკადების 7%-იანი რისკის კორექტირების ფაქტორი მიიჩნევა შესაბამისად, ფულადი 

ნაკადების შეფასებებში განუსაზღვრელობების ასასახად. 

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის წელიწადში 10%-ი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო: 

 (ა) აღიარებს აქტივს, რომელიც შეფასებულია 100,0000 ფე-ით. 

 (ბ) აღიარებს აქტივს, რომელიც შეფასებულია 84,000 ფე-ით. 

 (გ) აღიარებს პირობით აქტივს, რომელიც შეფასებულია 81,709 ფე-ით.  

 (დ) ამჟღავნებს პირობით აქტივს (და არ აღიარებს აქტივს თავისი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1     (ა) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.1. 

კითხვა 2    (დ) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.4. 

კითხვა 3     (ა) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.7(ა). 

კითხვა 4     (გ) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.7 (ბ). 

კითხვა 5     (ე) გამოთვლა—30,000 ფე (უმნიშვნელო შეკეთების 3%-იანი ალბათობა × 10% × 10 

მილიონი ფე)  + 180,000 ფე (მნიშვენლოვანი შეკეთების 2%-იანი ალბათობა × 90% × 10 

მილიონი ფე) = 210,000 ფე მოსალოდნელი ღირებულება.  210,000 ფე × 1.06 რისკის 

კორექტირება = 222,600 ფე.  222,600 ფე × 50%, რომელიც უნდა დაიფაროს 20X2 წელს = 

111,300 ფე.  111,300 ფე × 0.95238 დისკონტირების ფაქტორი 6 თვისთვის = 106,000 ფე. 

კითხვა 6     (დ) გამოთვლა—28,000 ფე (70%-იანი შანსი რომ შედეგი დადგება × 20% × 200,000 

ფე) + 56,000 ფე (70%-იანი შანსი რომ შედეგი დადგება × 80% × 100,000 ფე) = 84,000 ფე 

მოსალოდნელი ღირებულება.  84,000 ფე × 1.07 რისკის კორექტირება = 89,880 ფე.  89,880 

ფე ÷ 1.1 დისკონტირების ფაქტორი = 81,709 ფე. 

კითხვა 7 (ბ) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.17. 

კითხვა 8     (დ) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.15. 

კითხვა 9     (ბ)  სასამართლოს მოთხოვნა არის მაკორექტირებელი მოვლენა (იხ. პუნქტი 32.5(ა)) 

და ანარიცხის ცვლილება აღირიცხება, როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება (იხ. 

პუნქტები 21.11 და 10.16). 

კითხვა 10    (დ) მიზეზი—იხილეთ პუნქტი 21.16. 

 

 



მოდული 21—ანარიცხები, პირობითი 

ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 
58 

გამოიყენეთ ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ანარიცხების, პირობითი აქტივებისა და პირობითი ვალდებულებების 

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.   

სიტუაციური მაგალითის დასრულების შემდეგ შეამოწმეთ ის ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

A მსს საკუთარი პროდუქციას ჰყიდის გარანტიით.  ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, A 

მსს იღებს ვალდებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს პროდუქტი, იმ შემთხვევაში თუ საწარმოო 

ნაკლები გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან ერთი წლის ვადაში.  გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით, მოსალოდნელია (ე.ი უფრო შესაძლებელია მისი მოხდენა, ვიდრე არმოხდენა), 

რომ გარანტიის გამო წარმოიქმნება გარკვეული საჩივრები. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A მსს-მ შესაბამისად აღიარა საგარანტიო ანარიცხი 50,000 ფე-ის 

ოდენობით.   

A მსს-ს წარმოექმნა და დაეკისრა საგარანტიო ანარიცხის 140,000 ფე-ის გადახდა  20X2 წელს.   

აქედან, 80,000 ფე დაკავშირებულია 20X2 წელს გაყიდვების გარანტიებთან.   20X1 წლის 

დისკონტირებული თანხის ზრდა, რომელიც წარმოიქმნა დროთა განმავლობაში 2,000 ფე-ის 

ოდენობით, აღიარდება როგორც ანარიცხი 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს A მსს-მ შეაფასა, რომ წარმოიქმნება დანახარჯები 20X3 წელს, 20X2 

წლის 31 დეკემბრის საგარანტიო ვალდებულებების დასაფარად შემდეგნაირად:   

5%-იანი ალბათობით 400,000 ფე; 

20%-იანი ალბათობით 200,000 ფე; 

50%-იანი ალბათობით 80,000 ფე; და  

25%-იანი ალბათობით 20,000 ფე; 

სიმარტივისთვის, დაშვებულია, რომ ფულადი ნაკადები საგარანტიო შეკეთებები და 

ჩანაცვლებები, საშუალოდ, იწყება 20X3 წლის 30 ივნისს.   

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის, წელიწადში 10%-ი.  შესაბამისი რისკის 

კორექტირების ფაქტორი, რომელიც ასახავს ფულადი ნაკადების შეფასებებში 

განუსაზღვრელობებს, წარმოადგენს მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების შეწონილი 

ალბათობის 6%-იან ზრდას.   

ასევე, A მსს არის მოპასუხე მხარე პატენტის დარღვევისთვის სასამართლო დავაში.   მისი 

ადვოკატების აზრით, არსებობს 70%-იანი შანსი იმისა, რომ A მსს წარმატებით დაიცავს თავს 

საქმეში.   თუმცა, იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსარჩელის 

სასარგებლოდ, ადვოკატების აზრით არსებობს 60%-იანი შანსი იმისა, რომ საწარმოს 

დაეკისრება 2 მილიონი ფე-ის გადახდა (მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი თანხა) და 40%-იანი 

შანსი იმისა რომ საწარმოს დაეკისრება 1 მილიონი ფე-ის გადახდა (თანხა, რომელიც მსგავსი 

შემთხვევისას იგივე მოსამართლემ გასცა).  ზარალის სხვა თანხების წარმოშობა 

მოსალოდნელი არ არის.  

სასამართლოს გადაწყვეტილება 20X3 წლის დეკემბრის ბოლოს გახდება ცნობილი.  არ 

არსებობს არანაირი მინიშნება იმისა, რომ დავა მოგვარდება სასამართლო გარჩევის გარეშე. 
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ფულადი ნაკადების 7%-იანი რისკის კორექტირების ფაქტორი მიიჩნევა შესაბამისად, ფულადი 

ნაკადების შეფასებებში განუსაზღვრელობების ასასახად.  

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი წელიწადში 10%-ია. 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რათა ჩაიწეროს ანარიცხი A მსს-ს სააღრიცხვო 

ჩანაწერებში 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის.  

სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 
 

20X2 წელს 

დბ მოგება ან ზარალი (ფინანსური ხარჯი) 2,000 ფე     

 კრ ანარიცხი (გარანტიები)   2,000 ფე  

მოთხოვნაზე  დისკონტის პოზიციის დახურვის აღიარება  20X2 წელს 20X1 წელს აღიარებულ საგარანტიო 

ანარიცხზე 

 

დბ ანარიცხი (გარანტიები) 52,000 ფე (ა)    

დბ მოგება ან ზარალი (გარანტიები 20X1 წლის 

გაყიდვებისთვის) 

8,000 ფე (ბ)    

დბ მოგება ან ზარალი (გარანტიები 20X2 წლის 

გაყიდვებისთვის) 

80,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   140,000 ფე  

გარანტიების დანახარჯის აღიარება 20X2 წელს 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს 

დბ მოგება ან ზარალი (გარანტიები) 106,000 ფე (გ)    

 კრ ანარიცხი (გარანტიები)   106,000 ფე  

საგარანტიო ანარიცხის აღიარება 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის 

პასუხის . 

(ა)  ბალანსი 20X1 წლის 31 დეკემბერს იყო 50,000 ფე პლუს დროთა განმავლობაში აღნიშნული თანხის ზრდა 

2,000 ფე-ით = 52,000 ფე. 

(ბ)  დამატებითი მოგება ან ზარალის გატარება დაკავშირებულია 20X1 გარანტიასთან, რადგანაც ანარიცხი იყო 

52,000 ფე, მაგრამ 20X1 წლის გარანტიასთან დაკავშირებული ფაქტობრივი თანხის ოდენობა შეადგენდა 

60,000 ფე-ს (ჯამური თანხა წლის ბოლოს გამოკლებული 20X2 წლის გაყიდვებთან დაკავშირებული 

გარანტიები = 140,000 ფე გამოკლებული 80,000 ფე = 60,000 ფე), 60,000 ფე მინუს 52,000 ფე = 8,000 ფე.  

(გ)  საგარანტიო ანარიცხების საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს:  

 მოსალოდნელი 
ფულადი ნაკადების  
შეწონილი 
ალბათობა 

მოიცავს 6%  
რისკის 

კორექტირება 

დისკონტირების  
განაკვეთი 

დისკონტირების  
ფაქტორი  

მიმდინარე  
ღირებულება 

 105,000 ფე(დ) 111,300 ფე წლიური 10% 0.95238  (5%-ით 6 

თვისთვის) 

106,000 ფე 

  

(დ)  მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების შეწონილი ალბათობა:  
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     400,000 ფე × 5%   = 20,000 ფე  

 200,000 ფე × 20%   = 40,000 ფე 

     80,000 ფე × 50%   = 40,000 ფე 

                                             20,000 ფე × 25%   = 5,000 ფე 

                                                                     ჯამი 105,000 ფე 

 

შენიშვნა: ყველა ხელმისაწვდომი მტკიცებულების გათვალისწინებით, მოსალოდნელია, რომ A მსს 

წარმატებით დაიცავს თავს სასამართლოში.   შესაბამისად, A მსს-ს გააჩნია მოსალოდნელი ვალდებულება და 

შესაბამისად პირობითი ვალდებულება.  A მსს არ აკეთებს საჟურნალო გატარებებს სასამართლო დავისთვის—

არანაირი თანხა არ არის აღიარებული პირობითი ვალდებულებებისთვის (იხ. პუნქტი 21.12).  არ მოითხოვება 

არანაირი გამჟღავნებები (იხ. პუნქტი 21.15). 

 

 

სიტუაციური მაგალითი 2 

 

პირობები 1-ელი მაგალითის იდენტურია. 

 

ამონარიდი ფინანსური ანგარიშგებიდან, რომელიც აჩვენებს თუ როგორც უნდა წარედგინა და 

გაემჟღავნებინა A მსს-ს ანარიცხები და პირობითი ვალდებულებები მის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში.  

 

  



მოდული 21—ანარიცხები, პირობითი 

ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 
61 

სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

 

ამონარიდი მსს A-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან 20X2 წლის 31 დეკემბერს: 

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკები 

ანარიცხები 

(ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის აქვს ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენის 

შედეგად; მოსალოდნელია, რომ საწარმოს მოეთხოვება ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა დაფარვისთვის და 

ვალდებულების თანხა შესაძლოა შეფასებული იყოს საიმედოდ.   ანარიცხი წარმოადგენს იმ თანხის საუკეთესო 

შეფასებას, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის.  

საუკეთესო შეფასება არის ის თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, დახარჯავდა საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს ვალდებულების დასაფარად, ან ამ ვალდებულების მესამე მხარისთვის გადასაცემად ამ 

თარიღისათვის.  განსაზღვრულია მოსალოდნელი კორექტირებული ფულადი ნაკადებისთვის შეწონილი 

ალბათობის გამოყენება, იმ მიზნით რომ ფულადი ნაკადების შეფასებებში აისახოს განუსაზღვრელობები და 

დისკონტირება, რათა მოხდეს ფულის დროითი ღირებულების ასახვა.   დისკონტირების განაკვეთი არის 

დაბეგვრამდე ურისკო განაკვეთი, იმ სახელმწიფო ობლიგაციების  განაკვეთის საფუძვლეზე, რომელთა ვადა 

უდრის მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების გადინებას. 

 

შენიშვნა 20 ანარიცხები 

ანარიცხი აღიარდება, მაშინ როდესაც მოსალოდნელია 1-წლიანი გარანტიით გაყიდულ პროდუქტზე 

წარმოიშვას საჩივრები.  საწარმო იღებს ვალდებულებას შეაკეთოს ან ჩაანაცვლოს საქონელი, იმ შემთხვევაში თუ 

საწარმოო ნაკლი, გამოვლინდება შესყიდვის თარიღიდან ერთი წლის ვადაში.  საგარანტიო ანარიცხის 

საბალანსო ღირებულება შეფასებულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მისი მოსალოდნელი ღირებულებით, 

შეწონილი ალბათობის გამოყენებით, მხედველობაში მიიღება ნებისმიერი გარემოება რომელმაც გავლენა 

მოახდინა პროდუქტის ხარისხზე.    

ანარიცხი გარანტიებისთვის გაანალიზებულია შემდეგნაირად: 

აღწერა გარანტიები 

(ფე) 

 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 50,000  

დისკონტის პოზიცია 2,000  

დამატებები, რომლებიც დაკავშირებულია წინა 

პერიოდთან 

8,000  

დამატებები, რომლებიც დაკავშირებულია 

მიმდინარე პერიოდთან 

186,000  

დაფარულია პერიოდში  (140 000)  

გამოუყენებელი თანხების აღდგენა უკუგატარებით –  

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს 106,000  

გაანალიზებულია შემდეგნაირად:   

მიმდინარე 106,000  

გრძელვადიანი –  

 106,000  

         

შენიშვნა 21 პირობითი ვალდებულებები 
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20X2 წელს პატენტის დარღვევისათვის A მსს-ს წინააღმდეგ სამართალწარმოება დაიწყო.  მოსარჩელე ითხოვს 2 

მილიონ ფე-ს კომპენსაციის სახით სავარაუდო დარღვევისთვის.   ხელმძღვანელობამ მოითხოვა იურიდიული 

კონსულტაცია აღნიშნულ საქმეში და მას მიაჩნია, რომ აღნიშნული პრეტენზია არ არის დამსახურებული.   A 

მსს-ს ადვოკატებს სჯერათ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებას A მსს-ს სასარგებლოდ მიიღებს და მოსაჩივრეს 

არ გადაეცემა არანაირი თანხა ზიანისთვის.    

არ აღიარდება თანხა ფინანსურ ანგარიშგებაში მოსალოდნელი ვალდებულებისთვის, მისი არსებობა 

დამოკიდებულია სასამართლო პროცესების შედეგზე. 

 


