
 

IFRS for SMEs® სტანდარტი (2015) + კითხვები და პასუხები 
 

IFRS® Foundation—დამხმარე მასალა მსს ფასს სტანდარტისთვის 

   
 
 

 მოდული 23–ამონაგები  
 

 

 

 

                                                              
 



  

IFRS® Foundation 

დამხმარე მასალა IFRS for SMEs®   

სტანდარტისთვის 

 
 

მათ შორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტის 23-ე განყოფილების - 

„ამონაგები“ - სრული ტექსტი  

 
ვრცელ განმარტებებთან, თვითშეფასების კითხვებთან და სიტუაციურ მაგალითებთან 

ერთად  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IFRS® Foundation 

Columbus Building 

7 Westferry Circus 

Canary Wharf 

ლონდონი E14 4HD 

გაერთიანებული სამეფო 

 

ტელეფონი: +44 (0)20 7246 6410 

ელ. ფოსტა: info@ifrs.org 

ვებგვერდი: www.ifrs.org 

 

პუბლიკაციების დეპარტამენტი 

ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730 

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org 

mailto:publications@ifrs.org


  

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 იქნს 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
http://www.ifrs.org/legal/education-material-licensing
mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 

 

შესავალი ________________________________________________________________ 1 

მსს ფასს  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? __________________________ 1 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-23 განყოფილების -  “ამონაგები”- შინაარსი,  ამ მოდულში 
ნაცრისფრად არის მოცემული.  მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი 
(ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია.  ლექსიკონში განსაზღვრული ტერმინები 
მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად შემოდის 23-ე 

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

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად 

შესწორებული  ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის 

ცვლილებები და ასევე, 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას ეყრდნობა 

წინამდებარე მოდული. 

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

იანვარს და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო 

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

გაემჟღავნებინა ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდული ყურადღებას ამახვილებს ამონაგების აღრიცხვის ზოგად 

მოთხოვნებზე მსს ფასს სტანდარტის 23-ე განყოფილების -“ამონაგები“  - შესაბამისად.  იგი 

წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებითა და 

მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული 

განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა ამონაგების აღრიცხვისას.  

გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი 

მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური 
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მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით ამონაგების აღრიცხვის 

პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

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

ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ, თუ როდის ხდება ფინანსურ ანგარიშგებაში კონკრეტული ოპერაციებისა 

და მოვლენების შედეგად წარმოშობილი ამონაგების აღიარება 23-ე განყოფილების 

შესაბამისად. 

 შეაფასოთ საქონლის გაყიდვის, მომსახურების გაწევის, საქონლისა და მომსახურების 

გაცვლის და სხვა პირთა მიერ საწარმოს კუთვნილი აქტივების გამოყენების შედეგად 

წარმოშობილი ამონაგები, რასაც მოჰყვება საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლა დივიდენდების, პროცენტების ან როიალტების სახით; 

 აღრიცხოთ სამშენებლო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ამონაგები და  

დანახარჯები; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია  ამონაგებისა და 

სამშენებლო ხელშეკრულებების შესახებ; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა ამონაგებისა და 

სამშნებლო ხელშეკრულებების აღრიცხვისას.  

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის 

ძირითადი საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს სტანდარტისა 

და 2015 წლის შესწორებების საფუძველი; და 

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს 
ფასს სტანდარტის გამოცემას და ასევე, საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, 

რომელიც არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

მსს ფასს სტანდარტში, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  
 

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

23-ე განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

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

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

(ბ) მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით 

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

არასავალდებულო დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ 

საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, 

რომელთაც დანერგეს მსს ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  

ამ მოდულის გამოცემის დროს (2019 წლის იანვარი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა 

გამოქვეყნებული აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  

 
 
შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

23-ე განყოფილების მიზანია დაადგინოს რა ოდენობის ამონაგები უნდა აღიარდეს, მისი 

აღიარების დრო და რისი გამჟღავნებაა საჭირო ამონაგების შესახებ.  ამასთან, ის ადგენს, 

როგორ უნდა იყოს აღიარებული სამშენებლო ხელშეკრულებების შედეგად წარმოშობილი 

დანახარჯები.  
 

ამონაგები არის საანგარიშგებო პერიოდში საწარმოში შემოსული ეკონომიკური სარგებლის 

მთლიანი თანხა, რომელიც მიიღება საწარმოს ჩვეული საქმიანობის პროცესიდან და 

გამოიხატება საკუთარი კაპიტალის ზრდით, რაც განპირობებული არ არის მესაკუთრეთა 

მხრიდან დამატებითი ინვესტირებით.  

ამონაგები უნდა შეფასდეს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით 

საწარმოს მიერ გაცემული ყველანაირი სავაჭრო ფასდათმობის, ასევე ვადაზე ადრე 

გადახდისა და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობების გათვალისწინებით.  

როდესაც გადავადებულია საწარმოში ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების შემოსვლა და შეთანხმება, თავისი არსით, ფინანსურ ოპერაციას 

წარმოადგენს, ანაზღაურების რეალური ღირებულება არის მომავალში მისაღები ყველა 

თანხის დღევანდელი ღირებულება, რომელიც გამოითვლება პირობითი საპროცენტო 

განაკვეთის გამოყენებით (ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით).  

ამონაგების აღრიცხვის ძირითადი საკითხია განისაზღვროს, როდის უნდა აღიარდეს იგი.  

2.27 პუნქტი განსაზღვრავს იმ ორ კრიტერიუმს, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს სანამ 

მუხლი აღიარდება ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც, ამონაგებთან მიმართებით 

გამოყენების დროს, განსაზღვრავს, რომ იგი აღიარდება როდესაც:  
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 მოსალოდნელია ამ მუხლით გამოწვეული მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

საწარმოში შემოსვლა; და  

 შესაძლებელია ამონაგების საიმედოდ შეფასება.  

ამონაგების კონკრეტული კატეგორიების აღრიცხვისთვის 23-ე განყოფილებაში მოცემულია 

დამატებითი მითითებები და მოიცავს დამატებით მოთხოვნებს, რომლებიც უნდა 

დაკმაყოფილდეს ამონაგების აღიარეამდე. განსაზღვრული კატეგორიებია: საქონლის 

გაყიდვა, მომსახურების გაწევა, სამშენებლო ხელშეკრულებები, სადაც საწარმო არის 

მენარდე; და სხვა პირთა მიერ საწარმოს კუთვნილი აქტივების გამოყენება, რასაც მოჰყვება 

საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა დივიდენდების, პროცენტების ან 

როიალტების სახით. 

 

ოპერაციის იდენტიფიკაცია 

როგორც წესი, აღიარების კრიტერიუმები გამოიყენება ცალ-ცალკე თითოეული ოპერაციის 

მიმართ.  თუმცა, გარკვეულ გარემოებებში, აუცილებელია აღიარების კრიტერიუმების 

გამოყენება ერთი ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტების მიმართ, 

რათა აისახოს ოპერაციის შინაარსი.  მაგალითად, როდესაც საქონლის გასაყიდი ფასი 

მოიცავს შემდგომი მომსახურების ზუსტად განსაზღვრად თანხას, ეს თანხა გადავადდება და 

ამონაგებად აღიარდება იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელშიც შესრულდა მომსახურება.  

საპირისპიროდ, საწარმო ამონაგების აღიარების კრიტერიუმებს გამოიყენებს ერთდროულად 

ორი ან მეტი ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ოპერაციის მიმართ, თუ  

შეუძლებელია კომერციული შედეგის გაგება, ამ რამდენიმე ოპერაციის ერთობლივად, 

განხილვის გარეშე.  ოპერაციის იდენტიფიკაციისთვის საჭირო მოთხოვნები შესაბამისობაშია 

ოპერაციების მათი ეკონომიკური შინაარსის, და არა იურიდიული ფორმის შესაბამისად 

აღრიცხვის კონცეფციასთან (იხ. 2.8 პუნქტი).  
 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ?  
 

მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება არ შეცვლილა 2015 წლის ჩასწორებებისას.  

თუმცა, აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის 

ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 
 
 

მოქმედების სფერო 
 

23.1 წინამდებარე განყოფილება გამოიყენება ისეთი სამეურნეო ოპერაციებისა და 

მოვლენების შედეგად წარმოშობილი ამონაგების აღრიცხვისთვის, როგორიცაა: 

(ა)  საქონლის გაყიდვა (რომელიც თვითონ საწარმოს მიერ არის წარმოებული გაყიდვის 

მიზნით, ან შეძენილია შემდგომი გაყიდვისთვის); 

(ბ)  მომსახურების გაწევა; 

(გ)  სამშენებლო ხელშეკრულებები, სადაც საწარმო არის შემსრულებელი/მენარდე; და 

(დ) სხვა პირთა მიერ საწარმოს კუთვნილი აქტივების გამოყენება, რასაც მოჰყვება   

   საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა დივიდენდების, პროცენტების ან  

   როიალტების სახით. 

 

შენიშვნები 
 

შემოსავალი არის საწარმოს ეკონომიკური სარგებლის ზრდა, საანგარიშგებო პერიოდში 

აქტივების ზრდის ან ვალდებულებების შემცირების გზით, რაც გამოიხატება საწარმოს 

საკუთარი კაპიტალის გადიდებით, რომელიც დაკავშირებული არაა მესაკუთრეთა 

მიერ საკუთარ კაპიტალში განხორციელებულ დამატებით შენატანებთან.  შემოსავალი 

მოიცავს ამონაგებსა და შემოსულობას.  

2.25 (ა) პუნქტი აღნიშნავს, რომ ამონაგები არის შემოსავალი, რომელიც წარმოიქმნება 

საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში და ცნობილია სხვადასხვა 

სახელწოდებით, მაგალითად: ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან, ამონაგები 

მომსახურების გაწევიდან, პროცენტი, დივიდენდები, როიალტი და საიჯარო ქირა.  

შემოსულობა გულისხმობს სხვა მუხლებს, რომლებიც აკმაყოფილებს შემოსავლის 

განმარტებას, მაგრამ არ წარმოადგენს ამონაგებს (იხ. 2.25(ბ) პუნქტი).  ქვემოთ, 1-ელ 

მაგალითში მოცემულია სასარგებლო მითითებები ამონაგების შემოსულობებისგან 

განსასხვავებლად.  ძირითადი საშუალებების გასვლიდან მიღებული შემოსულობა არ 

უნდა კლასიფიცირდეს ამონაგებად (იხ. 17.28 პუნქტი).  ძირითადი საშუალებების 

გაყიდვა წმინდა ღირებულებით უნდა იყოს წარდგენილი სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში—როგორც გასვლით მიღებული შემოსულობა ან ზარალი.  შემოსულობა 

ან ზარალი წარდგენილი არ იქნება  ამონაგებში.  საწარმოს წარსული და მომავალი 

ფინანსური შედეგის შეფასებისას, ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის 

მნიშვენლოვანია ამგვარი შემოსულობები დაინახონ იმ ამონაგებისგან განცალკევებით, 

რომელიც წარმოიშვა საწარმოს მიერ საქონლის გაყიდვის შედეგად.   საქონლის 

გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები, როგორც წესი, მუდმივად მეორდება 

შესადარის თანხებში, ხოლო ძირითადი საშუალებების გასვლის შედეგად, როგორც 

წესი, წარმოიშობა ერთჯერადი, არა-განმეორებადი შემოსავალი.  

23.1 პუნქტი ამყარებს 17.28 პუნქტს იმის განსაზღვრით, რომ 23-ე განყოფილების 

მოქმედების სფეროს ფარგლებში, საქონლის გაყიდვის შედეგად წარმოშობილი 

ამონაგები არის იმ საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული, რომელიც თვითონ 

საწარმოს მიერ არის წარმოებული გაყიდვის მიზნით, ან შეძენილია შემდგომი 

გაყიდვისთვის.  ძირითადი საშუალებების გაყიდვა არ მოხვდება ამ მოქმედების 

სფეროში. 
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საწარმომ შესაძლოა მიიღოს შემოსავალი იმ ოპერაციებიდან, რომლებიც ხვდება ამ 

განყოფილებაში ინდეტიფიცირებული ამონაგების კატეგორიაში, მაგრამ რადგან ეს 

ოპერაციები არ წარმოადგენს საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის ნაწილს, აღიარდება 

შემოსულობად.  საწარმოს მიერ გაწეული მომსახურება, რომელიც წარმოიშობა მისი 

ძირითადი საქმიანობიდან და თავისი ბუნებით ნაკლებად მოსალოდნელია მისი 

ხელმეორედ განმეორება, მაგალითი იქნება, როდესაც შესაძლოა საჭირო გახდეს 

შემოსულობის აღიარება.  მეორე მაგალითს შეიძლება წარმოადგენდეს დროებითი 

ინვესტიციიდან მიღებული პროცენტი ან დივიდენდები, რომლებიც არ წარმოადგენს 

საწარმოს ჩვეულებრივ საქმიანობას.   

 
მაგალითი—ამონაგები 

 

მაგ. 1 ველოსიპედების მაღაზიათა ქსელი ყიდის და იჯარით გასცემს ველოსიპედებს.  იჯარით 

გასაცემად განკუთვნილი ველოსიპედები გამოიყენება ორი ან სამი წლის განმავლობაში 

და შემდეგ შემოწირულობის სახით გადაეცემა ადგილობრივ ქველმოქმედო 

დაწესებულებებს.   

20X7 წელს საწარმომ გაყიდა ქონება, რომელსაც ადრე მაღაზიად იყენებდა; საწარმომ 

მიმდებარედ შეიძინა უფრო დიდი ქონება, საიდანაც განაგრძო ვაჭრობა. 

საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარდება ველოსიპედის გაყიდვიდან და იჯარით 

გაცემიდან მიღებული ამონაგები.  

შენობის გაყიდვა მოიცავს ძირითადი საშუალებების გაყიდვას.  შესაბამისად, 

გაყიდვით მიღებული შემოსულობა არ აღიარდება ამონაგებად.   

მეორადი ველოსიპედის შემოწირულობის სახით გადაცემა ასევე ძირითადი 

საშუალებების გასვლაა. 

 
23.2 ზოგიერთი ოპერაციისა და მოვლენის შედეგად წარმოქმნილი ამონაგები და სხვა 

შემოსავალი რეგულირდება წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილებებით: 

(ა)    საიჯარო ხელშეკრულებები (იხ. მე-20 განყოფილება - „იჯარა“); 
(ბ)    ისეთი ინვესტიციებიდან მიღებული დივიდენდები და სხვა შემოსულობა, რომლებიც 

აღირიცხება წილობრივი მეთოდით (იხ. მე-14 განყოფილება - „ინვესტიციები 

მეკავშირე საწარმოებში“ და მე-15 განყოფილება - „ინვესტიციები ერთობლივ 

საქმიანობაში“); 
(გ)   ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების რეალური ღირებულების 

ცვლილებები ან მათი გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები (იხ. მე-11 

განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილება - 

„სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“); 
(დ) ცვლილებები საინვესტიციო ქონების რეალურ ღირებულებაში (იხ. მე-16 განყოფილება 

- „საინვესტიციო ქონება“); 
(ე) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიოლოგიური აქტივების 

თავდაპირველი აღიარება და რეალური ღირებულების ცვლილებები (იხ. 34-ე 

განყოფილება - „სპეციალიზებული საქმიანობა“); და 

(ვ)   სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის თავდაპირველი აღიარება (იხ. 34-ე განყოფილება). 
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ამონაგების შეფასება 
 

23.3 საწარმომ ამონაგები უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური 

ღირებულებით. მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებიდან 

უნდა გამოიქვითოს საწარმოს მიერ გაცემული ყველანაირი სავაჭრო ფასდათმობა, ასევე 

ვადაზე ადრე გადახდასა და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობები. 

 

შენიშვნები 
 

ამონაგები ფასდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით.  

რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლითაც აქტივი შეიძლება გაიცვალოს, 

ვალდებულება დაიფაროს, ან გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტი  გაიცვალოს 

საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის, “გაშლილი ხელის მანძილის” 

პრინციპით განხორციელებულ ოპერაციაში 

რეალური ღირებულება მოიცავს ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე 

ადრე გადახდასა და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს.  სავაჭრო 

და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობები, ზოგადად, ცნობილი 

გახდება გაყიდვის მომენტში.  ვადაზე ადრე გადახდაზე დამოკიდებული 

ფასდათმობები საწარმოსგან მოითხოვს შეფასების გაკეთებას პერიოდის ბოლოს 

ნებისმიერი გადაუხდელი მოთხოვნის საფუძველზე.  ბევრი საწარმო ამონაგებს 

აღრიცხავს გაყიდვის მთლიანი თანხით და ნებისმიერი ფასდათმობის აღსარიცხად 

ცალკე ანგარიშს გამოიყენებს.  ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას 

მნიშვნელოვანია ამგვარი ანგარიშების დახურვა ამონაგების საწინააღმდეგოდ და 

მხოლოდ წმინდა ამონაგების რიცხვითი მნიშვნელობის წარდგენა. 

 
მაგალითები—ამონაგების შეფასება 

 

მაგ. 2 მწარმოებელი თავის ერთ-ერთ პროდუქტს ყიდის ერთეულს 500(1) ფე-ად.  თუმცა, 

მწარმოებელი მომხმარებლებს სთავაზობს 20%-იან ფასდათმობას 100  ან მეტი 

ერთეულის შეკვეთისას. მომხმარებელი ერთი შეკვეთით ყიდულობს 100 ერთეულს. 

მწარმოებელმა გაყიდული საქონლიდან ამონაგები უნდა შეაფასოს 40,000 ფე-ით ე.ი. 

100 ერთეული × (500 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს 

გამოკლებული 100 ფე (ე.ი. 20% × 500 ფე) მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობა).  

 

მაგ. 3 მწარმოებელი თავის ერთ-ერთ პროდუქტს ყიდის ერთეულს 500 ფე-ად.  თუმცა, 

მწარმოებელი მომხმარებლებს სთავაზობს 20%-იან ფასდათმობას 100  ან მეტი 

ერთეულის შეკვეთისას.  გარდა ამისა, როდესაც მომხმარებელი ფინანსური ანგარიშგების 

ერთ პერიოდში შეიძენს 1,000 ან მეტ ერთეულს, საცალო ვაჭრობის ქსელი აღნიშნულ 

საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილ ყველა ერთეულზე მომხმარებელს დამატებით 

სთავაზობს პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასზე 10%-იან მოცულობაზე 

დამოკიდებულ  ფასდათმობას. 

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

‘ფულადი (ფე) ერთეულებით’. 
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მომხმარებელი ფინანსური ანგარიშგების ერთ წლიურ პერიოდში ყოველ თვეს 

ყიდულობს 100 ერთეულ პროდუქტს. 

მწარმოებელმა იმ წლიურ პერიოდში მომხმარებელზე გაყიდული საქონლიდან 

მთლიანი ამონაგები უნდა შეაფასოს 420,000 ფე-ად, ე.ი. 1,200 ერთეული × (500 ფე 

პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს გამოკლებული 150 ფე (ე.ი. 30% × 

500 ფე) მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობა).  თუ, მოცულობაზე 

დამოკიდებული დამატებითი ფასდათმობის შედეგი გაურკვეველია საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოსთვის, უნდა გაკეთდეს მოსალოდნელი გავლენის საუკეთესო 

შეფასება და ამონაგები შემდგომში უნდა კორექტირდეს, რეალურად გაცემული 

ფასდათმობის ასახვის მიზნით.  
 

გამიზნული არ არის, რომ სავაჭრო ფასდათმობა იყოს ფინანსური ოპერაცია და 

მოსალოდნელი არ არის, რომ ფულის დროითი ღირებულება იყოს არსებითი.  აქედან 

გამომდინარე, მწარმოებელმა ამონაგები უნდა აღიაროს გადახდილი თანხით, 

მოცულობაზე დამოკიდებული მთლიანი ფასდათმობის გარეშე (დისკონტირების 

გარეშე). 

 
მაგ. 4 მწარმოებელი კრედიტით ყიდის თავის ერთ-ერთ პროდუქტს ერთეულს 500 ფე-ად.  

ვადაზე ადრე გადახდის ხელშესაწყობად, საცალო ვაჭრობის ქსელი მომხმარებლებს 

სთავაზობს ვადაზე ადრე გადახდაზე დამოკიდებულ 10%-იან ფასდათმობას, თუკი 

მომხმარებელი გადაიხდის საქონლის ყიდვიდან 30 დღის განმავლობაში.  

სტანდარტული საკრედიტო ვადა არის 60 დღე. 

1-ლი მომხმარებელი  ყიდულობს 90 ერთეულს და იხდის შეძენიდან 30 დღის 

განმავლობაში. 

მე-2 მომხმარებელი  ყიდულობს 90 ერთეულს და იხდის შეძენის თარიღიდან 60 დღის 

შემდეგ. 

საცალო ვაჭრობის ქსელმა  გაყიდული საქონლიდან ამონაგები უნდა შეაფასოს 

შემდეგნაირად: 
 

1-ლი მომხმარებელისთვის 40,500 ფე-ით (ე.ი. 90 ერთეული × (500 ფე პრეისკურანტით 

გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს გამოკლებული 10% × 500 ფე ვადაზე ადრე 

გადახდაზე დამოკიდებული ფასდათმობა)).  როგორც წესი, ეს ამონაგები აღიარდება 

ორ ეტაპად, პირველ რიგში, აისახება ამონაგები 45,000 ფე-ის ოდენობით, ვადაზე ადრე 

გადახდა შეამცირებს ამონაგებს (და მოთხოვნებს) 4,500 ფე-ით, რაც მოგვცემს ასახულ  

ამონაგებს 40,500 ფე-ის ოდენობით.  ასახული ამონაგები მიღებული ანაზღაურების 

(ფულადი სახსრები) რეალური ღირებულების შესაბამისია.   
 

მე-2 მომხმარებელზე  გაყიდული საქონლიდან ამონაგები იქნება 45,000 ფე (ე.ი. 90 

ერთეული × 500 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებული გასაყიდი ფასი). 

 

მაგ. 5 საცალო ვაჭრობის ქსელი ყიდის თავის ერთ-ერთ პროდუქტს, როგორც წესი, ერთეულს 

550 ფე-ად.  ერთ შემთხვევაში, საცალო ვაჭრობის ქსელმა 10 ერთეული პროდუქცია 

ანაზღაურების სახით გაცვალა საერთაშორისო საბუღალტრო ფირმის პარტნიორის 10 

საათიან საბუღალტრო მომსახურებაზე. 

საცალო ვაჭრობის ქსელმა გაყიდული საქონლიდან ამონაგები უნდა შეაფასოს 5,000 ფე-

ით (ე.ი. 10 საათი × 500 ფე საათში, ანუ ამონაგები შეფასებულია მიღებული 

ანაზღაურების რეალური ღირებულებით (იხ. ასევე 23.6 და 23.7 პუნქტები)). 
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23.4 საწარმომ ამონაგებში უნდა ჩართოს მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან 

მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი თანხა. საწარმომ ამონაგებში არ უნდა 

გაითვალისწინოს მესამე მხარის სახელით/სასარგებლოდ მიღებული თანხები, 

როგორიცაა, მაგალითად სახელმწიფოს სახელით ამოღებული ბრუნვის გადასახადი, 

საქონლისა და მომსახურების გადასახადები და დამატებითი ღირებულების 

გადასახადი. სააგენტო ურთიერთობებში, როდესაც საწარმო რწმუნებულის როლში 

გამოდის, საწარმომ ამონაგებში უნდა ჩართოს მხოლოდ საკომისიოს სახით მიღებული 

თანხები. მარწმუნებლის სახელით ამოღებული თანხები საწარმოს ამონაგები არ არის. 

 

შენიშვნები 
 

იმისა განსაზღვრა, საწარმო მოქმედებს როგორც მარწმუნებელი თუ როგორც 

რწმუნებული, დამოკიდებულია ფაქტებსა და გარემოებებზე და მოითხოვს მსჯელობას.  

საწარმო მოქმედებს როგორც მარწმუნებელი, როდესაც ის ატარებს საქონლის 

გაყიდვასთან ან მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებს და 

სარგებელს.  

მახასიათებლები, რომლებიც ცალ-ცალკე ან ერთობლივად მიუთითებს, რომ საწარმო 

მოქმედებს, როგორც მარწმუნებელი, მოიცავს: 

(ა)    საწარმოს ძირითადი პასუხისმგებლობაა მომხმარებლისთვის საქონლის ან 

მომსახურების უზრუნველყოფა ან შეკვეთის შესრულება, მაგალითად, 

პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მომხმარებლისთვის მისაღები იქნება შეძენილი 

პროდუქცია ან მომსახურება; 

(ბ)   საწარმოს გააჩნია მარაგთან დაკავშირებული რისკი მომხმარებლის შეკვეთამდე ან 

მის შემდეგ, გადაზიდვისას ან უკან დაბრუნებისას; 

(გ)   საწარმოს შეხედულებისამებრ შეუძლია დააწესოს ფასები, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ, მაგალითად, დამატებითი საქონლის ან მომსახურების მიწოდებით; 

(დ)  საწარმოს მომხმარებლისგან მისაღებ თანხაზე წარმოექმნება საკრედიტო რისკი. 

საწარმო მოქმედებს როგორც რწმუნებული, როდესაც ის არ ატარებს საქონლის 

გაყიდვასთან ან მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებს და 

სარგებელს.  ერთი მახასიათებელი, რომელიც მიუთითებს, რომ საწარმო მოქმედებს, 

როგორც რწმუნებული არის ის, რომ საწარმოს მიერ გამომუშავებული თანხა წინასწარ 

განსაზღვრულია, იქნება ეს ფიქსირებული გადასახადი ყოველი ოპერაციისთვის თუ 

მომხმარებლისთვის წარდგენილი გადახდის ანგარიშის თანხის დადგენილი 

პროცენტი. 

 
მაგალითები—ოპერაციები მესამე მხარეებთან 

 

მაგ. 6 მწარმოებელი საქონელს თავის მომხმარებლებზე ყიდის შუამავლის მეშვეობით.   

მწარმოებელთან კონსიგნაციის შეთანხმების ფარგლებში შუამავალი ფლობს საქონელს.   

შუამავალს შეუძლია მწარმოებელს დაუბრუნოს ნებისმიერი საქონელი, რომელიც არ 

გაყიდულა.  მწარმოებელი შუამავალს მიუთითებს, რომ გაყიდოს საქონელი ერთეულზე 

100 ფე-ად.  შუამავალი გამოქვითავს თითოეულ გაყიდულ ერთეულზე ფიქსირებულ 

საკომისიოს 10 ფე-ს და ნაშთს (90 ფე) გადასცემს მწარმოებელს.  თუ აღმოჩნდა, რომ 
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საქონელი დაზიანებულია, მომხმარებლებმა საქონელი შეკეთების ან გამოცვლის 

მიზნით უნდა დაუბრუნონ მწარმოებელს. 

მწარმოებელი მოქმედებს, როგორც მარწმუნებელი მომხმარებლებზე გაყიდვისას, 

რადგან ის ატარებს საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა 

და სარგებელს (მაგალითად, მარაგის მოძველება, დაბრუნებული დაზიანებული 

საქონელი ან გასაყიდი ფასის დადგენა).  მწარმოებელმა საქონლის გაყიდვის შედეგად 

მიღებული ამონაგები უნდა შეაფასოს 100 ფე-ით, რწმუნებულის (შუამავალი) მიერ 

გაყიდული საქონლის თითოეული ერთეულისთვის.  მწარმოებელმა გაყიდვიდან 

ამონაგები უნდა აღიაროს იმ თარიღით, როდესაც შუამავალი გაყიდის საქონელს, 

რადგან ამ დროს ხდება რისკებისა და სარგებლის გადაცემა.  მწარმოებელმა ასევე უნდა 

აღიაროს საგარანტიო ანარიცხი (ვალდებულება) დაბრუნების შეზღუდული 

უფლებისთვის (იხ. 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“).  

მწარმოებლისთვის, შუამავალი მოქმედებს, როგორც რწმუნებული. აქედან 

გამომდინარე, მან ამონაგები (გაყიდვის საკომისიო) უნდა შეაფასოს გაყიდული 

საქონლის თითოეული ერთეულისთვის 10 ფე-ით.  მწარმოებელმა შესაბამისი ხარჯი 

უნდა აღიაროს, როგორც გადახდილი საკომისიო.   

 

მაგ. 7 მწარმოებელი შუამავალზე ყიდის საქონელს 90 ფე-ად.  შუამავალი შეისყიდის საქონელს 

შემდგომი გაყიდვის მიზნით.  მხოლოდ შუამავალს გააჩნია მწარმოებლისთვის 

დაზიანებული ერთეულების დაბრუნების უფლება.  შუამავალს უნდა, რომ გაყიდვით 

მიიღოს მარჟა 10 ფე-ის ოდენობით, შესაბამისად, ის მომხმარებელზე საქონელს ყიდის 

ერთეულს 100 ფე-ად.  თუ აღმოჩნდა, რომ საქონელი დაზიანებულია, მომხმარებლებმა 

შეკეთების ან გამოცვლის მიზნით საქონელი უნდა დაუბრუნონ შუამავალს. 

მწარმოებელმა საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები შუამავლისთვის 

გადაცემული საქონლის თითოეული ერთეულისთვის უნდა შეაფასოს 90 ფე-ით.  

მწარმოებელმა ასევე უნდა აღიაროს საგარანტიო ანარიცხი (ვალდებულება) 

დაბრუნების შეზღუდული უფლებისთვის (იხ. 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, 
პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“). 

შუამავალი მოქმედებს, როგორც მარწმუნებელი მომხმარებლებზე გაყიდვისას, რადგან 

ის ატარებს საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა და 

სარგებელს (მაგალითად, მარაგის მოძველება, დაბრუნებული დაზიანებული საქონელი 

ან გასაყიდი ფასის დადგენა).  შუამავალმა საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული 

ამონაგები მომხმარებლებზე გაყიდული საქონლის თითოეული ერთეულისთვის უნდა 

შეაფასოს 100 ფე-ით.  თითოეული გაყიდული ერთეულისათვის შუამავალმა უნდა 

აღიაროს 90 ფე-ის ხარჯი, როგორც გაყიდული საქონლის თვითღირებულება. 

მაგ. 8 საცალო ვაჭრობის ქსელი ყიდის საქონელს ერთეულს 100 ფე-ად, რომელიც მოიცავს 

ეროვნული მთავრობის სახელით ამოღებულ დღგ-ს (ბრუნვის გადასახადი) 10 ფე-ს. 

საცალო ვაჭრობის ქსელმა თითოეული გაყიდული ერთეულისთვის ამონაგები უნდა 

შეაფასოს 90 ფე-ით  (რომელიც არის, 100 ფე სტანდარტულ ფასს გამოკლებული 

მთავრობის სახელით ამოღებული 10 ფე).  მთავრობის სახელით დღგ-ს ამოღებისას 

საცალო ვაჭრობის ქსელი მოქმედებს, როგორც რწმუნებული და აქედან გამომდინარე, 

დღგ არ არის ჩათვლილი ამონაგებში. 
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მაგ. 9 თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრე ყიდის სიგარებს ერთეულს 10 ფე-ად, რომელიც მოიცავს 

მთავრობის სახელით ამოღებულ თამბაქოს მოსაკრებელს 4 ფე-ის ოდენობით.  თამბაქოს 

ნაწარმით მოვაჭრე მთავრობას უხდის მოსაკრებელს სიგარის გაყიდვის თვის მომდევნო 

თვის ბოლომდე.  თუმცა, თუ მომხმარებელი არ შეასრულებს ხელშეკრულების პირობებს, 

თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრე უფლებამოსილია მთავრობისგან უკან მოითხოვოს თამბაქოს 

მოსაკრებელი.     

თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრემ თითოეული გაყიდული ერთეულისთვის ამონაგები უნდა 

შეაფასოს 6 ფე-ით  — 10 ფე სტანდარტულ ფასს გამოკლებული მთავრობის სახელით 

ამოღებული 4 ფე.  ამ მაგალითში, თამბაქოს მოსაკრებელი არის ბრუნვის გადასახადი.   

 

მაგ. 10 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრე 

ასევე არის სიგარების მწარმოებელი და თამბაქოს მოსაკრებელი 4 ფე დაფუძნებულია 

თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრის მიერ  თვის განმავლობაში წარმოებული სიგარების 

რაოდენობაზე (თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრემ მოსაკრებელი უნდა გადაიხადოს 

მიუხედავად იმისა, გაიყიდა თუ არა სიგარები).  გარდა ამისა, თუ მომხმარებელი არ 

შეასრულებს პირობებს, თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრე არ არის უფლებამოსილი 

მთავრობისგან უკან მოითხოვოს თამბაქოს მოსაკრებელი.  

თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრემ თითოეული გაყიდული ერთეულისთვის ამონაგები უნდა 

შეაფასოს 10 ფე-ით, რადგან მოსაკრებელი დაფუძნებულია წარმოებაზე და არა 

გაყიდვებზე.  ამ მაგალითში, თამბაქოს მოსაკრებელი არის წარმოების გადასახადი.   

გადავადებული გადახდა 
 

23.5 როდესაც ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლა 

საწარმოში გადავადებულია და შეთანხმება, თავისი არსით, ფინანსურ ოპერაციას 

წარმოადგენს, ანაზღაურების რეალური ღირებულება არის მომავალში მისაღები ყველა 

თანხის დღევანდელი ღირებულება, რომელიც გამოითვლება პირობითი საპროცენტო 

განაკვეთის საფუძველზე. ფინანსური ოპერაცია იმ შემთხვევაში წარმოიშობა, როდესაც, 

მაგალითად საწარმო გაცემული საქონლის ან მომსახურების ანაზღაურების სანაცვლოდ 

მყიდველს აძლევს უპროცენტო კრედიტს, ან იღებს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე 

დაბალპროცენტიან თამასუქს. პირობითი საპროცენტო განაკვეთი იქნება ის განაკვეთი, 

რომელიც უფრო ნათლად განსაზღვრას ექვემდებარება შემდეგი ორი საპროცენტო 

განაკვეთიდან: 

(ა) ანალოგიური კრედიტუნარიანი ემიტენტის ანალოგიურ ინსტრუმენტზე უმეტესად 

გავრცელებული განაკვეთი; ან 

(ბ) საპროცენტო განაკვეთი, რომლითაც ხდება მოცემული ინსტრუმენტის ნომინალური 

ღირებულების დისკონტირება მოცემული საქონლის ან მომსახურების ნაღდი 

ანგარიშსწორებით გასაყიდ მიმდინარე ფასამდე. 

მომავალში მისაღები მთლიანი თანხების დღევანდელ ღირებულებასა და ანაზღაურების 

ნომინალურ ღირებულებას შორის სხვაობა უნდა აღიარდეს, როგორც საპროცენტო 

ამონაგები, 23.28 და 23.29 პუნქტებისა და მე-11 განყოფილების შესაბამისად. 

 
 
შენიშვნები 
 

როდესაც ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლა 

სცდება  ამ ინდუსტრიისთვის მოსალოდნელი ჩვეულებრივი  გადახდის ვადებს, ხშირ 
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შემთხვევაში 30 დღე, როგორც წესი, უნდა მოხდეს მათი დისკონტირება.  დღევანდელი 

ღირებულება არის მომავალი წმინდა ფულადი ნაკადების დღევანდელი 

დისკონტირებული ღირებულების მიმდინარე შეფასება საწარმოს ჩვეულებრივი 

საქმიანობის პირობებში (იხ. ლექსიკონი). 

თუ პირობითი საპროცენტო განაკვეთი განსაზღრულია, როგორც საპროცენტო 

განაკვეთი, რომლითაც ხდება ინტრუმენტის მოსალოდნელი მომავალში გადასახდელი 

თანხის დისკონტირება, რაც არის შემოსული თანხები, საქონლის ან მომსახურების 

ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდ მიმდინარე ფასამდე (ე.ი. 23.5 (ბ) პუნქტი უფრო 

ნათლად განსაზღვრადია), მიღებული საპროცენტო განაკვეთი უნდა შეფასდეს 

გონივრულობაზე.  აშკარად უჩვეულოდ დაბალი განაკვეთი (მაგალითად, ფულის 

დროითი ღირებულების და მყიდველის კრედიტუნარიანობის გათვალისწინებით) 

შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ იმ მომხმარებლისთვის ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდი 

მიმდინარე ფასი  არ იყო შესაფერისად განსაზღვრული. 

 
მაგალითები—გადავადებული გადახდა 

 

მაგ. 11 საწარმო საქონელს  ყიდის პირობებით, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს 

ანაზღაურება გადაიხადოს ნაწილ-ნაწილ.  

საწარმო გაყიდვის თარიღისთვის ამონაგებს აღიარებს მისაღები ანაზღაურების 

რეალური ღირებულების ტოლი ოდენობით. მისაღები ანაზღაურების რეალური 

ღირებულება არის ნაწილობრივი გადახდების დღვანდელი ღირებულება.  

დღევანდელი ღირებულება განისაზღვრება მისაღები ნაწილობრივი გადახდების 

პირობითი საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებით.  გამყიდველი საპროცენტო 

ნაწილს აღიარებს, როგორც საპროცენტო ამონაგებს, ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. 

მაგ. 12 წლიური საანგარიშგებო პერიოდის პირველ დღეს, საწარმომ ორ-წლიანი უპროცენტო 

კრედიტით გაყიდა მარაგები 2,000,000 ფე-ად, როდესაც საქონლის ნაღდი 

ანგარიშსწორებით  გასაყიდი მიმდინარე ფასი იყო 1,652,893 ფე.  2,000,000 ფე დაფარულ 

უნდა იქნეს ორწლიანი უპროცენტო პერიოდის ბოლოს. 

რადგან მიმდინარე გადასახდელ თანხასა 1,652,893 ფე და ორწლიანი უპროცენტო 

საკრედიტო შეთანხმებით მისაღებ თანხას შორის სხვაობა არის 347,107 ფე-ის ტოლი, 

შეთანხმება, თავისი არსით, არის ერთდროულად ფინანსური ოპერაცია და საქონლის 

გაყიდვა. თუ, დისკონტირების პირობითი განაკვეთი გონივრულია (ფულის დროითი 

ღირებულებისა და მომხმარებლის ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით), 

საწარმომ მისი წლიური საანგარიშგებო პერიოდის პირველ დღეს უნდა აღიაროს 

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები 1,652,893 ფე-ის ოდენობით.  გარდა 

ამისა, საწარმომ უნდა აღიაროს საპროცენტო ამონაგები დისკონტის პოზიციის 

დახურვიდან.  შედეგად, საწარმო აღიარებს საპროცენტო ამონაგებს 165,289 ფე-ს 

მიმდინარე პერიოდში და 181,818 ფე-ს მომავალ წლიურ საანგარიშგებო პერიოდში, რაც 

გამოთვლილი იქნება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, 

როგორც ქვემოთ არის წარმოდგენილი. 

ელექტრონული ცხრილის ან ფინანსური გამომთვლელის გამოყენებით, პირობითი 

საპროცენტო განაკვეთი გამოითვლება როგორც წლიური 10%—განაკვეთი, რომელიც 

ადისკონტირებს ორი წლის შემდეგ მისაღებ ნომინალურ თანხას (2,000,000 ფე), 

საქონლის ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდ ფასამდე (1,652,893 ფე). 
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საქონლის გაყიდვით წარმოშობილი ამონაგები არის ნაღდი ანგარიშსწორებით 

გასაყიდი მიმდინარე ფასი 1,652,893 ფე—მომავალში მისაღები თანხის დღევანდელი 

ღირებულება.   

საპროცენტო ამონაგები გაყიდვის წელს არის 165,289 ფე—გამოთვლა: 1,652,893 ფე 

დღევანდელი ღირებულება × 10% (პირობითი საპროცენტო განაკვეთი). 

საპროცენტო ამონაგები მომავალ წელს არის 181,818 ფე—გამოთვლა: (1,652,893 ფე 

დღევანდელი ღირებულება + 165,289 ფე დარიცხული პროცენტი) × 10%—პირობითი 

საპროცენტო განაკვეთი. 

ორივე წლისთვის საპროცენტო ამონაგების აღიარების შემდეგ, სავაჭრო მოთხოვნების 

საბოლოო ჯამური ბალანსი იქნება 2,000,000 ფე, მომხმარებლის მიერ იმ დროისთვის 

გადასახდელი ფულადი სახსრების ოდენობა. 

მაგ. 13 წლიური საანგარიშგებო პერიოდის პირველ დღეს, საწარმომ ორ-წლიანი უპროცენტო 

კრედიტით გაყიდა მარაგები 2,000,000 ფე-ად.  როგორც წესი საწარმო და მისი 

კონკურენტები მომხმარებლებს აძლევენ პროცენტის გარეშე გადავადებული გადახდის 

შესაძლებლობას და აქედან გამომდინარე, საწარმოს ბოლო პერიოდში არ გააჩნია ნაღდი 

ანგარიშსწორებით ოპერაციები, რომლებიდანაც ის საიმედოდ შეაფასებს გასაყიდ ფასს  

ნაღდი ანგარიშსწორებისას.  საწარმო აფასებს, რომ მომხმარებელს საშუალება ექნება 

დაფინანსება მიიღოს სხვა წყაროებისგან წლიური 10%-იანი საპროცენტო განაკვეთით. 

საწარმომ მისი წლიური საანგარიშგებო პერიოდის პირველ დღეს უნდა აღიაროს 

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები 1,652,893 ფე-ის ოდენობით.  გარდა 

ამისა, საწარმომ უნდა აღიაროს საპროცენტო ამონაგები 165,289 ფე  მიმდინარე 

პერიოდში და 181,818 ფე მომავალ წლიურ საანგარიშგებო პერიოდში.  

პირობითი საპროცენტო განაკვეთი არის წლიური 10%—ანალოგიური 

კრედიტუნარიანი ემიტენტის ანალოგიურ ინსტრუმენტზე უმეტესად გავრცელებული 

განაკვეთი. 

საქონლის გაყიდვის შედეგად წარმოშობილი ამონაგები ფასდება პირობითი 

საპროცენტო განაკვეთით (10%) განსაზღვრული მომავალში მისაღები მთლიანი 

თანხების დღევანდელი ღირებულებით—2,000,000 ფე მომავალში გადასახდელი თანხა 

× 1 ÷ (1.1)2 = 1,652,893 ფე.   

საპროცენტო ამონაგები გაყიდვის წელს არის 165,289 ფე; გამოთვლა—1,652,893 ფე 

დღევანდელი ღირებულება × 10% (პირობითი საპროცენტო განაკვეთი). 

საპროცენტო ამონაგები მომავალ წელს არის 181,818 ფე; გამოთვლა—(1,652,893 ფე 

დღევანდელი ღირებულება + 165,289 ფე დარიცხული პროცენტი) × 10% (პირობითი 

საპროცენტო განაკვეთი). 

ორივე წლისთვის საპროცენტო ამონაგების აღიარების შემდეგ, სავაჭრო მოთხოვნების 

საბოლოო ჯამური ბალანსი იქნება 2,000,000 ფე, მომხმარებლის მიერ იმ დროისთვის 

გადასახდელი ფულადი სახსრების თანხა. 
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საქონლის ან მომსახურების გაცვლა 
 

23.6 საწარმომ არ უნდა აღიაროს ამონაგები, როდესაც: 

(ა)  საქონელი და მომსახურება იცვლება ანალოგიური ბუნებისა და ღირებულების მქონე 

საქონელსა და მომსახურებაზე; ან 

(ბ) საქონელი ან მომსახურება იცვლება სხვა სახის ან ღირებულების საქონელზე ან 

მომსახურებაზე, მაგრამ ოპერაციას არ გააჩნია კომერციული შინაარსი. 

 

შენიშვნები 
 

იმ საქონლის ზოგადი მაგალითები, რომლებიც იცვლება ანალოგიური ბუნებისა და 

ღირებულების მქონე საქონელზე არის საბირჟო საქონელი, როგორიცაა ნავთობი ან რძე, 

რომელთა მარაგებს მომწოდებლები ცვლიან სხვადასხვა ადგილებში, რომ დროულად 

დააკმაყოფილონ მოთხოვნა სხვა ადგილზე.  

 
   

23.7 საწარმომ უნდა აღიაროს ამონაგები, როდესაც საქონელი და მომსახურება იცვლება 

განსხვავებული სახის საქონელსა და მომსახურებაზე, კომერციული შინაარსის მქონე 

ოპერაციის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში საწარმომ ეს ოპერაცია უნდა შეაფასოს: 

(ა) მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულებით, რომელიც 

დაკორექტირდება გადაცემული ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების ოდენობით/თანხით; 

(ბ)  თუ შეუძლებელია (ა) ქვეპუნქტის შესაბამისად ღირებულების საიმედოდ შეფასება, 

მაშინ ოპერაცია უნდა შეაფასოს გაცემული საქონლის ან მომსახურების რეალური 

ღირებულებით, რაც დაკორექტირდება გადაცემული ფულადი სახსრების ან 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ოდენობით/თანხით; ან 

(გ)  თუ შეუძლებელია როგორც მიღებული, ისე გაცემული საქონლის ან მომსახურების 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მაშინ ოპერაციის შეფასება უნდა 

მოხდეს გაცემული საქონლის ან მომსახურების საბალანსო ღირებულებით, რაც 

დაკორექტირდება გადაცემული ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების ოდენობით/თანხით. 

 
 
მაგალითი—ამონაგები საქონლის და მომსახურების გაცვლიდან 

 

მაგ. 14 20X1 წლის 2 იანვარს, მანქანების დილერმა გაყიდა 100 ახალი მანქანა, რომელთაგან 

თთოეულის საცალო გასაყიდი ფასია 1,000 ფე.  ფულადი სახსრებით გადახდის 

ნაცვლად, შემსყიდველმა საწარმომ შესთავაზა მიწის ნაკვეთი ახალ საცალო ვაჭრობის 

პარკში, რომელსაც იგი აშენებდა.  შემოთავაზება მიღებულ იქნა, რადგან საცალო 

ვაჭრობისთვის დამატებითი ადგილის ათვისებით დილერს სურდა თავისი საქმიანობის 

გაფართოება, ხოლო შეთავაზებული მიწის ნაკვეთი შესაფერის ადგილზე მდებარეობდა. 

რადგან საცალო ვაჭრობის პარკი ისევ მშენებლობის ადრეულ ეტაპზე იმყოფება და სხვა 

მიწის ნაკვეთები ჯერ არ გაყიდულა, მიწის ნაკვეთის რეალური ღირებულების შეფასება 

რთულია. 

მანქანების მიწის ნაკვეთში გაცვლა არის განსხვავებული საქონლის გაცვლა.  მანქანების 

დილერმა საქონლის (მანქანების) გაყიდვიდან ამონაგები უნდა შეაფასოს მიღებული 
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საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულებით (იხ. 23.7(ა) პუნქტი).  თუმცა, თუ 

შეუძლებელია ამ თანხის საიმედოდ შეფასება, გამოყენებული უნდა იყოს გაცემული 

საქონლის რეალური ღირებულება.  ამ შემთხვევაში, ოპერაციის ფარგლებში გაცემული 

საქონლის რეალური ღირებულება ყველაზე ადვილად შეფასებადია საშუალო გასაყიდ 

ფასზე მითითებით, იგულისხმება, რომ მანქანებისთვის არსებობს აქტიური ბაზარი.  

აქედან გამომდინარე, მანქანის დილერის მიერ აღიარებული ამონაგები მიწის ნაკვეთის 

სანაცვლოდ მანქანების გაყიდვიდან არის 100,000 ფე. 

გამოთვლა: 100 მანქანა × 1,000 ფე მანქანაზე = 100,000 ფე.    

 
მაგალითები—საქონლის და მომსახურების გაცვლიდან არ წარმოიშობა 
ამონაგები 

 
მაგ. 15 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მომხმარებლის სასწრაფო შეკვეთის შესასრულებლად, X 

საცალო მოვაჭრემ A ქალაქში მიიღო 180,000 ლიტრი საავტომობილო საწვავი, მეორე Y 

საცალო მოვაჭრისგან, B ქალაქში მისთვის 180,000 ლიტრი საავტომობილო საწვავის 

მიწოდების სანაცვლოდ. საავტომობილო საწვავის 1 ლიტრის ღირებულებაა 1 ფე.  

X საცალო მოვაჭრე არ აღიარებს Y საცალო მოვაჭრესთან საავტომობილო საწვავის 

გაცვლის შედეგად წარმოშობილ ამონაგებს—ანალოგიური საქონლის ან მომსახურების 

გაცვლა.   

X საცალო მოვაჭრე აღიარებს ამონაგებს, როდესაც ის მომხმარებელზე გაყიდის 

გაცვლის ოპერაციიდან მიღებულ საწვავს. 

 

მაგ. 16 საწარმო, რომელიც საქმიანობს სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიაში, ფლობს ციფრული 

სიგნალების გადამცემ ქსელს.  ქსელი შედგება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელებისგან.  

ჩვეულებრივ, საწარმო დებს მომსახურების სიმძლავრის გაცვლის ხელშეკრულებებში 

მესამე მხარეებთან, რომლებიც ფლობენ ანალოგიურ ქსელებს სხვა ადგილებში.  ამ 

ხელშეკრულებებიდან ერთ-ერთის მიხედვით, საწარმოს მოეთხოვება თავის ქსელში 

არსებული 1 მილიონ ფე-ის ღირებულების სიმძლავრის 10-წლიანი პერიოდით გადაცემა 

მესამე მხარისთვის, რომელიც საქმიანობს იმავე სფეროში, იმავე მესამე მხარის ქსელის 

მოცემული სიმძლავრის გამოყენების სანაცვლოდ. 

ფაქტებზე დაყრდნობით, როგორც ჩანს, ქსელში არსებული სიმძლავრე გაცვლილია 

სხვა, ანალოგიური ბუნებისა და ღირებულების მქონე ქსელში არსებულ სიმძლავრეზე.  

აქედან გამომდინარე, არც საწარმომ და არც მესამე მხარემ არ უნდა აღიაროს ამონაგები 

(ან მასთან დაკავშირებული დანახარჯი) განხორციელებული გაცვლის 

მომსახურებებიდან (გაცემული (მიღებული) სიმძლავრე). 

ამონაგების წარმომქმნელი ოპერაციის იდენტიფიკაცია 
 

23.8 როგორც წესი, ამ განყოფილებაში განსაზღვრული ამონაგების აღიარების 

კრიტერიუმები გამოიყენება ცალ-ცალკე თითოეული ოპერაციის მიმართ. თუმცა, 

გარკვეულ გარემოებებში, აუცილებელია აღიარების კრიტერიუმების გამოყენება ერთი 

ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტების მიმართ, რათა აისახოს 

ოპერაციის რეალური ბუნება. მაგალითად, თუ საქონლის გასაყიდ ფასში შედის 

შემდგომი მომსახურების ზუსტად განსაზღვრადი თანხა, საწარმო აღიარების 

კრიტერიუმებს გამოიყენებს ერთი ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებადი 

კომპონენტების მიმართ. პირიქით, საწარმო ამონაგების აღიარების კრიტერიუმებს 
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ერთდროულად გამოიყენებს ორი ან მეტი ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული 

ოპერაციის მიმართ, თუ შეუძლებელია მიღებული კომერციული შედეგის განსაზღვრა 

სხვანაირად, თუ ამ რამდენიმე ოპერაციას არ განვიხილავთ ერთობლივად, როგორც ერთ 

ოპერაციას. მაგალითად, საწარმო ამონაგების აღიარების კრიტერიუმებს ერთდროულად 

გამოიყენებს ორი ან მეტი ოპერაციის მიმართ, თუ ის ყიდის საქონელს, მაგრამ 

იმავდროულად დებს ცალკე ხელშეკრულებას ამ საქონლის გამოსყიდვაზე გარკვეული 

პერიოდის შემდეგ, რადგან ასეთი გარიგებით ანულირდება ოპერაციის რეალური 

შედეგი. 

 

შენიშვნები 
 

იხ. მე-8 მაგალითი 23-ე განყოფილების დანართში. 

 

მაგალითები—ამონაგების წარმომქმნელი ოპერაციის იდენტიფიკაცია 
 

მაგ. 17 მანქანების დილერი მომხმარებლებზე ყიდის ახალ მანქანებს.  გარდა ამისა, 

შეზღუდული დროით, დილერი მომხმარებლებს წახალისების სახით სთავაზობს 

შეძენის თარიღიდან სამი წლის განმავლობაში უფასო მომსახურებას.  როგორც წესი, 

მომსახურებისთვის დილერი მომხმარებლებს დამატებით თანხას ახდევინებს და 

მომხმარებლისთვის შესაძლებელია მანქანის და მომსახურების განცალკევებით შეძენა. 

წამახალისებელი შეთავაზების პერიოდის განმავლობაში დილერი ახორციელებს 

გაყიდვას, რომელიც შედგება ორი განცალკევებით იდენტიფიცირებადი ელემენტისგან.  

ერთი ოპერაციის ფარგლებში დილერი: 

• ყიდის საქონელს—ახალ მანქანას; და 

• პასუხისმგებლობას იღებს სამი წლის განმავლობაში მომსახურების მიწოდებაზე. 

დილერმა მიღებული ანაზღაურების რეალური ღირებულება (მომხმარებლისგან 

მიღებული თანხა) უნდა გაანაწილოს ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებად 

კომპონენტებზე.  რადგან ორი ელემენტი განცალკევებით იყიდება, ანაზღაურების 

განაწილება შესაძლებელია ინდივიდუალური ელემენტების განცალკევებით გასაყიდი 

რეალური ღირებულების საფუძველზე. 
 

გარდა ამისა, მან აღიარების კრიტერიუმები უნდა გამოიყენოს ოპერაციის 

განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტებისთვის (მანქანის გაყიდვისთვის იხ. 

23.10–23.13 პუნქტები და მომსახურებისთვის იხ. 23.14–23.16 პუნქტები).  

 

მაგ. 18 დაცვის მომსახურების ფირმა მომხარებელთან დებს ხელშეკრულებას, რომელიც 

ითვალისწინებს ძარცვის საწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემის მიწოდებას 

(დამონტაჟების ჩათვლით), სისტემის დამონტაჟების თარიღიდან სამი წლის 

განმავლობაში მომსახურების გაწევას და სიგნალიზაციის ჩართვის შემთხვევაში, 

შეიარაღებული რეაგირების მოხდენას.  მომხმარებელი ხელშეკრულებით ვალდებულია 

დაცვის მომსახურების ფირმას ძარცვის საწინააღმდეგო სიგნალიზაციის 

დამონტაჟებიდან სამი წლის შემდეგ ‘პროცენტის გარეშე’ გადაუხადოს 20,000 ფე. 

დაცვის მომსახურების ფირმა ამონტაჟებს მის მიერ გაყიდულ ძარცვის საწინააღმდეგო 

სიგნალიზაციის ყველა სისტემას და ამასთან ამონტაჟებს მხოლოდ თავის საკუთარ 

სისტემებს.   

დაცვის მომსახურების ფირმა ახორციელებს გაყიდვას, რომელიც შედგება მრავალი 

ელემენტისგან.  გაყიდვის ოპერაციას გააჩნია რამდენიმე კომპონენტი: 
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• საქონლის გაყიდვა, დამონტაჟების ჩათვლით—ძარცვის საწინააღმდეგო 

სიგნალიზაციის სისტემა; 

• სიგნალიზაციის სისტემის ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა; 

• შეიარაღებული რეაგირების მომსახურების უზრუნველყოფა; და 

• ფინანსური კომპონენტი, რომელიც დაკავშირებულია, ძარცვის საწინააღმდეგო 

სიგნალიზაციის სისტემის გაყიდვასა და მომსახურების გაწევასთან, ასევე 

მომხმარებლისთვის გაწეული შეიარაღებული რეაგირების მომსახურების 

ღირებულების გადახდასთან (იხ. 23.5 პუნქტი). 

დაცვის მომსახურების ფირმამ მომხმარებლისგან მისაღები ანაზღაურების რეალური 

ღირებულება უნდა გაანაწილოს ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებად 

კომპონენტებზე. გარდა ამისა, მან უნდა გამოიყენოს აღიარების კრიტერიუმები 

ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტებისთვის (საქონლის 

გაყიდვისთვის იხ. 23.10–23.13 პუნქტები; მომსახურების გაწევისთვის იხ. 23.14–23.16 

პუნქტები; და ფინანსური ოპერაციისთვის იხ. 23.28–23.29 (ა) პუნქტები). 

ამ შემთხვევაში, დამონტაჟება არ განიხილება, როგორც ოპერაციის განცალკევებული 

კომპონენტი, რადგაც მომხმარებელი არ შეიძენს სისტემას დამონტაჟების გარეშე და 

საწარმო არ სთავაზობს დამონტაჟების მომსახურებას იმ სისტემებისთვის, რომელსაც 

ის არ ყიდის.  როგორც წესი, გამყიდველი აღიარებს საქონლის გაყიდვის შედეგად 

მიღებულ ამონაგებს, როდესაც მყიდველი ადასტურებს მიწოდებას და მონტაჟი და 

შემოწმება დასრულებულია, რადგან ძირითადად ეს ის მომენტია, როდესაც ხდება 

საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკებისა და სარგებლის 

გადაცემა (იხ. 23.10 პუნქტი). 

 
მაგ. 19 ძვირადღირებული იახტების მწარმოებელი  იახტას ყიდის ბანკზე 1,000,000 ფე-ად და 

ამავდროულად დებს ხელშეკრულებას, რათა ერთი წლის შემდეგ ბანკისგან 

გამოისყიდოს იახტა 1,080,000 ფე-ად. 

ოპერაციის თარიღში იახტის რეალური ღირებულება იყო 2,000,000 ფე და მწარმოებლის 

ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით შეადგენდა წლიურ 8%-ს. 

ბანკს არ გააჩნია იახტის სხვაზე გაყიდვის უფლება.  

იახტების მწარმოებელმა არ უნდა აღიაროს ამონაგები იახტის გაყიდვიდან.  ორი 

ოპერაციის შინაარსი იმაში მდგომარეობს, რომ მწარმოებელმა ბანკისგან ისესხა 

1,000,000 ფე და ეს სესხი უზრუნველყოფილია მწარმოებლის იახტით (მარაგი).  

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

უზრუნველყოფილი ვალდებულება და მწარმოებლის ბალანსში უნდა შენარჩუნდეს 

იახტა.   
 

სესხის პერიოდის განმავლობაში 80,000 ფე (გამოსყიდვის ფასის 1,080,000 ფე-ის მეტობა 

პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასზე 1,000,000 ფე-ზე) უნდა აღიარდეს, 

როგორც ფინანსური დანახარჯები ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, მე-

11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად. 

 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მწარმოებელს გააჩნია 

გაყიდვიდან ერთი წლის შემდეგ ბანკისგან იახტის 1,080,000 ფე-ად გამოსყიდვის 

უფლება (და არა ვალდებულება).  
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რადგან იახტის რეალური ღირებულება მნიშნელოვნად მეტია იახტის უკუშესყიდვის 

უფლების გამოყენების ფასზე, მოსალოდნელია რომ მწარმოებელი უფლებას 

გამოიყენებს. აქედან გამომდინარე, ერთად აღებული ორი ოპერაციის შინაარსი იმაში 

მდგომარეობს, რომ მწარმოებელმა ბანკისგან ისესხა 1,000,000 ფე და ეს სესხი 

უზრუნველყოფილია მწარმოებლის იახტით (მარაგი).  შესაბამისად, მწარმოებელმა 

ბანკისგან მიღებული 1,000,000 ფე უნდა აღიაროს როგორც უზრუნველყოფილი 

ვალდებულება და მწარმოებლის მარაგებში უნდა შენარჩუნდეს იახტა.  

სესხის პერიოდის განმავლობაში 80,000 ფე (გამოსყიდვის ფასის 1,080,000 ფე-ის მეტობა 

გასაყიდ ფასზე 1,000,000 ფე-ზე) უნდა აღიარდეს, როგორც ფინანსური დანახარჯები 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად. 

საპირისპიროდ, თუ უკუშესყიდვის უფლების გამოყენების ფასი ახლოს იქნებოდა 

იახტის რეალურ ღირებულებასთან, საჭირო გახდებოდა მსჯელობა იმის 

განსაზღვრისთვის, ოპერაცია იყო თუ არა ჭეშმარიტად გაყიდვა. 

 

23.9 ზოგჯერ გამყიდველი, გაყიდვის ოპერაციის ფარგლებში, თავის მომხმარებელს 

წახალისების მიზნით სთავაზობს გარკვეულ ჯილდოს - სასაჩუქრე „ქულებს“, რომლის 

გამოყენება მას შეუძლია მომავალში, უფასოდ ან ფასდაკლებით საქონლის ან 

მომსახურების მისაღებად. ასეთ შემთხვევაში, 23.8 პუნქტის მიხედვით, გამყიდველმა 

ამგვარი სასაჩუქრე ქულები უნდა ასახოს, როგორც თავდაპირველი გაყიდვის 

შემადგენელი, განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტი. საწარმომ 

თავდაპირველ გაყიდვასთან დაკავშირებით მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების 

რეალური ღირებულება უნდა გაანაწილოს სასაჩუქრე ქულებსა და გაყიდვის პროცესის 

სხვა კომპონენტებზე. სასაჩუქრე ქულებზე მიკუთვნებული ღირებულება საწარმომ 

უნდა განსაზღვროს მათი რეალური ღირებულებით, ანუ იმ თანხით, რა ფასადაც 

შეიძლებოდა სასაჩუქრე ქულების ცალკე გაყიდვა. 

 

შენიშვნები 
 

იხ. მე-13 მაგალითი 23-ე განყოფილების დანართში. 
 

მაგალითები—მომხმარებელთა წახალისების პროგრამები 
 

მაგ. 21 საცალო მოვაჭრეს, რომელიც ყიდის სურსათს, გააჩნია მომხმარებელთა წახალისების 

პროგრამა.  პროგრამის წევრებს ის სთავაზობს წამახალისებელ ქულებს სურსათო 

საქონელზე დახარჯულ ყოველ 1 ფე-ზე.   წამახალისებელი ქულების გამოყენება 

შესაძლებელია სასურსათო საქონლის შესაძენად და მათ არ გასდით ვადა. 

მომხმარებლებისთვის სასაჩუქრე ქულების მიწოდებით საცალო მოვაჭრე 

მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ელემენტისგან შემდგარ გაყიდვის ოპერაციაში.   

საცალო მოვაჭრემ სასაჩუქრე ქულები უნდა აღრიცხოს, როგორც იმ გაყიდვის 

ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტი, რომლის ფარგლებშიც 

ხდება მათი შეთავაზება (თავდაპირველი გაყიდვა).  თავდაპირველ გაყიდვასთან 

დაკავშირებით მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულება უნდა 

განაწილდეს სასაჩუქრე ქულებსა და თავდაპირველი გაყიდვისას მომხმარებლისთვის 

მიწოდებულ საქონელზე.  სასაჩუქრე ქულებზე მიკუთვნებული ღირებულება უნდა 
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შეფასდეს მათი რეალური ღირებულებით—თანხით, რომლითაც სასაჩუქრე ქულები 

შესაძლოა გაყიდულიყო განცალკევებით. 

როდესაც გამოიყენება სასაჩუქრე ქულები და საცალო მოვაჭრე ასრულებს თავის 

ვალდებულებებს ქულების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებით, მან ამონაგებად უნდა 

აღიაროს სასაჩუქრე ქულებზე მიკუთვნებული ღირებულება, 23.10–23.13 პუნქტებში 

მითითებული მოთხოვნების გამოყენებით.  აღიარებული ამონაგების თანხა 

დაფუძნებული უნდა იყოს გამოყენებული სასაჩუქრე ქულების იმ რიცხვზე, რომელიც 

დაკავშირებულია მოსალოდნელ გამოყენებულ მთლიან რიცხვთან. 

 

მაგ. 22 სასურსათო მაღაზიას აქვს მომხმარებელთა წახალისების პროგრამა, რომელიც 

მომხმარებელს ყოველი 20 ფე-ის შენაძენზე ანიჭებს  მომხმარებელთა წამახალისებელ 

ერთ ქულას.  თითოეული ქულა გამოიყენება საწარმოს პროდუქტების ნებისმეირ 

მომავალ შენაძენზე 1 ფე-ის ოდენობის ფასდათმობის მისაღებად. 20X9 წელს 

მომხმარებლებმა შეიძინეს 1,000,000 ფე-ის ოდენობის სასურსათო საქონელი და მიიღეს 

50,000 ქულა.  საწარმოს აქვს მოლოდინი, რომ სამომავლო შენაძენებზე გამოყენებული 

იქნება 45,000 ქულა.  იმ დაშვებით, რომ 10%-იანი ალბათობით  ქულა არ იქნება 

გამოყენებული, საწარმოს მიერ შეფასებული თითოეული ქულის რეალური 

ღირებულება არის 0.9 ფე—45,000 ფე (იმ სასურსათო საქონელის ღირებულება, რომლის 

ყიდვაც მოსალოდნელია) გაყოფილი გაცემულ 50,000 ქულაზე.  20X9 წლის ბოლომდე 

(პირველი საანგარიშგებო პერიოდი)  გამოყენებული იყო 20,000 ქულა. 

ჯამში, სასურსათო მაღაზია გარიგების ფასს მიაკუთვნებს სასურსათო საქონელს და 

დაკავშირებულ ქულებს, განცალკევებით გასაყიდ ფასის შესაბამისად, შემდეგნაირად:  

                  ფე  

სასურსათო საქონელი     956,938 [1,000,000 ფე × (1,000,000 ფე განცალკევებით გასაყიდი ფასი ÷ 

1,045,000 ფე)] 

ქულები                                 43,062 [1,000,000 ფე × (45,000 ფე განცალკევებით გასაყიდი ფასი ÷ 

1,045,000 ფე)] 

სულ                            1,000,000  

      

 

20X9 წლის ბოლოსთვის, სასურსათო მაღაზიას აღიარებული ექნება  წამახალისებელი 

ქულებიდან ამონაგები 19,138 ფე-ის ოდენობით და პირველი საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულისთვის დარჩენილი გამოუყენებელი ქულებისთვის გააჩნია  გადავადებული 

ამონაგების  ვალდებულება 23,924 ფე-ის ოდენობით. 
 

 

საქონლის გაყიდვა 
 

23.10 საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც 

დაკმაყოფილებული იქნება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა: 

(ა) საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა 

მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს; 

(ბ) საწარმო არ ინარჩუნებს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას იმ დონით, რომელიც, 

ჩვეულებრივ, საკუთრების უფლებასთან ასოცირდება და არც გაყიდულ საქონელზე 

ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს; 

(გ)  შესაძლებელია ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება; 
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(დ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ 

ეკონომიკურ სარგებელს; და 

(ე)  შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებით უკვე გაწეული ან მომავალ 

პერიოდში გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება. 
                 

23.11 იმის დასადგენად, საწარმომ მყიდველს როდის გადასცა საქონლის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკები და სარგებელი, საჭიროა გარიგების 

პირობების გაანალიზება. მეტ წილ შემთხვევებში, საკუთრებასთან დაკავშირებული 

რისკებისა და სარგებლის გადაცემა ემთხვევა მყიდველზე იურიდიული ან ქონებრივი 

უფლებების გადაცემას. ასე ხდება უმეტეს საცალო გაყიდვის ოპერაციებში. სხვა 

შემთხვევებში, საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკებისა და სარგებლის გადაცემა არ 

ემთხვევა იურიდიული ან ქონებრივი უფლების გადაცემას. 
 

 

23.12 თუ საწარმო ინარჩუნებს საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა და 

სარგებელს, ოპერაცია არ მიიჩნევა გაყიდვად და, შესაბამისად, არ ხდება ამონაგების 

აღიარება. ქვემოთ განხილულია ისეთი სიტუაციების მაგალითები, როდესაც საწარმო 

მყიდველს არ გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან 

რისკებსა და სარგებელს: 

(ა)  საწარმოსთან რჩება ვალდებულება მიწოდებული საქონლის არადამაკმაყოფილებელ 

საექსპლუატაციო თვისებებზე, რომელსაც არ ითვალისწინებს გარანტიის 

სტანდარტული პირობები; 

(ბ) საწარმოს მიერ კონკრეტული საქონლის გაყიდვიდან ამო-ნაგების მიღება 

დამოკიდებულია მყიდველის მიერ ამ საქონლის გაყიდვაზე; 

(გ)   ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია გაგზავნილი საქონლის დამონტაჟება და ეს 

პირობა მნიშვნელოვანი სახელშეკრულებო ვალდებულებაა, რომელიც საწარმოს 

ჯერ არ შეუსრულებია; და 

(დ) მყიდველს, ხელშეკრულებით განსაზღვრული გარკვეული მიზეზით, ან საკუთარი 

სურვილვისამებრ, უფლება აქვს, გააუქმოს ხელშეკრულება და, ამდენად, საწარმოსათვის 

გაურკვეველია შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა. 
  

 

შენიშვნები 
 

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღრიცხვის ძირითად საკითხს 

წარმოადგენს იმის განსაზღვრა, როდის უნდა აღიარდეს ამონაგები.  23.10 პუნქტი 

განსაზღვრავს პირობებს, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს საქონლის გაყიდვის 

შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარებისთვის.   23.11–23.13 პუნქტები მოიცავს 

სავალდებულო მითითებებს განსაზღვრული პირობების გამოყენებისთვის. 

ზოგიერთ იურისდიქციაში, კანონებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს 23.10 პუნქტში 

მოცემული აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილების დროზე.  მაგალითად კანონმა 

შესაძლოა განსაზღვროს დროის მომენტი, როდესაც საწარმო გადასცემს 

საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა და სარგებელს.  მაგალითად, 

ზოგიერთ იურისდიქციაში, საფოსტო შეკვეთით გაყიდვებისთვის გამყიდველმა 

მომხმარებლებს უნდა მისცეს „საშეღავათო პერიოდი“, რომლის განმავლობაში 

მყიდველს აქვს უპირობო უფლება გააუქმოს ხელშეკრულება (მაგალითად, საფოსტო 

შეკვეთით საქონლის გაყიდვისას საშეღავათო პერიოდი შესაძლოა დასრულდეს 

საქონლის მიღების დღიდან შვიდი სამუშაო დღის შემდეგ). აქედან გამომდინარე, 

წინამდებარე მოდულში მაგალითები წაკითხულ უნდა იქნეს ოპერაციის 
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განხორციელების იურისდიქციაში საქონლის გაყიდვასთან დაკავშირებული 

კანონმდებლობის გათვალისწინებით. 

ამონაგები აღიარდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ საწარმო 

მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ სარგებელს (იხ. 

23.10(დ) პუნქტი).  ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს შესაძლოა არ იყოს მოსალოდნელი, სანამ 

მიღებული არ იქნება ანაზღაურება, ან არ აღმოიფხვრება განუსაზღვრელობა.  

მაგალითად, შესაძლოა გაურკვეველი იყოს უცხოური სამთავრობო უწყება დართავს 

თუ არა უცხო ქვეყანაში განხორციელებული გაყიდვიდან მიღებული ანაზღაურების 

გადარიცხვის ნებას. 

როდესაც წარმოიქმნება განუსაზღვრელობა თუ რამდენად ამოღებადია უკვე  

ამონაგებად აღიარებული თანხა, ის თანხა, რომლის ამოღებაც შეუძლებელია ან 

რომლისთვისაც ანაზღაურების მიღება მოსალოდნელი აღარ არის, თავდაპირველად 

აღიარებული ამონაგების თახნის კორექტირების ნაცვლად აღიარდება ხარჯის სახით.  

მე-11 განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - განსაზღვრავს 

მოთხოვნებს ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტების გაუფასურებისთვის, როგორებიცაა 

სავჭრო მოთხოვნები, რომელიც შეფასებულია თვითღირებულებით ან 

ამორტიზებული ღირებულებით. 

23-ე განყოფილების 1-ლი დანართის, მე-6 და მე-7 მაგალითები უკავშირდება 23.10 

პუნქტს, მე-5 — 8 და მე-10 მაგალითები უკავშირდება 23.11 პუნქტს და მე-9, მე-2 და მე-

3 მაგალითები შესაბამისად უკავშირდება 23.12(ბ), 23.12(გ) და 23.12(დ) პუნქტებს. 

 

მაგალითები—საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები 
 

მაგ. 23 საწარმო აწარმოებს ინდივიდუალურ მოწყობილობას პლასტმასის მწარმოებელი 

ინდუსტრიისთვის (მომხმარებლები).  მოწყობილობა იწარმოება ნაწილებად.  ნაწილები 

იწყობა და მონტაჟდება მომხმარებლების ქარხნებში.  იურიდიული უფლება გადაეცემა 

მომხმარებელს მას შემდეგ, რაც ის დათანხმდება მიწოდებას, დამონტაჟებისა და 

შემოწმების დასრულების შემდეგ.  მომხმარებლები იხდიან მოწყობილობის საფასურს 

მიწოდებაზე დათანხმების შემდეგ. 

საწარმო თავის მომხმარებლებს საწარმოო წუნისგან დასაზღვევად აძლევს სტანდარტულ 

ორწლიან გარანტიას. 

ამ მაგალითში, მომხმარებელმა შეამოწმა მოწყობილობა და დათანხმდა მის მიწოდებას.  

საწარმო აღიარებს ამონაგებს, როდესაც მომხმარებელი დათანხმდება მიწოდებას, 

როდესაც საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და სარგებელი გადაეცემა 

მომხმარებელს (ე.ი. შემოწმების შემდეგ) და 23.10 პუნქტში მითითებული სხვა 

ფაქტორები იქნება დაკმაყოფილებული. 

შენიშვნა: 21-ე განყოფილების - „ანარიცხები და ანარიცხები, პირობითი 
ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ - შესაბამისად, საწარმო საგარანტიო 

მომსახურების ვალდებულებისთვის აღიარებს ანარიცხს (ვალდებულება). 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში. 

გაყიდვის შემდეგ წელს, მომხმარებელმა საწარმოსგან შეძენილ მოწყობილობაში 

აღმოაჩინა საწარმოო წუნი.  გარანტიის შესაბამისად, მომხმარებლის მოწყობილობის 
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წუნიანი ნაწილის შეცვლის გზით საწარმო ასრულებს თავის სახელშეკრულებო 

ვალდებულებას.    

საგარანტიო მომსახურების ვალდებულების შესრულებისას გაწეული 

დანახარჯისთვის არ ხდება ამონაგების კორექტირება.  საგარანტიო მომსახურების 

ვალდებულება აღირიცხება 21-ე განყოფილების - „ანარიცხები და ანარიცხები, 
პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ - შესაბამისად. 

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მომხმარებელი არ იყო 

კმაყოფილი დამონტაჟებული მოწყობილობით და შესაბამისად, არ დათანხმდა მის 

მიწოდებას.    

საწარმოს არ შეუძლია აღიაროს ამონაგები, რადგან საკუთრებასთან დაკავშირებული 

რისკები და სარგებელი არ გადაცემია მომხმარებელს—23.10 პუნქტში ჩამოთვლილი 

ფაქტორები არ არის დაკმაყოფილებული.  მოწყობილობა რჩება საწარმოს მარაგში 

(აქტივი) და 27.2 და 27.3 პუნქტების შესაბამისად შეფასდება გაუფასურებაზე. 

შენიშვნა: ამ დროისთვის, საწარმოს გაყიდული არ აქვს მოწყობილობა და, აქედან 

გამომდინარე, არ აღიარებს საგარანტიო ანარიცხს (ვალდებულებას) თუ მას არ გააჩნია 

წაგებიანი ხელშეკრულება. 

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, გაყიდვა მოხდა 

სტანდარტული საკრედიტო პირობით, 60 დღეში გადახდით. 

როდესაც მომხმარებელი დათანხმდა მიწოდებას, მომხმარებელის ფინანსური 

მდგომარეობა იყო მყარი.   თუმცა, მიწოდებიდან ერთი თვის შემდეგ, მომხმარებლის 

საწარმო განადგურდა სტიქიური უბედურების შედეგად და საწარმო რეალურად 

მოელის მომხმარებლის ლიკვიდაციიდან გასაყიდი ფასის მხოლოდ 20%-ის მიღებას.    

საწარმომ აღიარა ამონაგები (და სავაჭრო მოთხოვნა), როდესაც მომხმარებელი 

დათანხმდა მიწოდებას, როდესაც საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და 

სარგებელი გადაეცა მომხმარებელს და 23.10 პუნქტში მითითებული სხვა ფაქტორები 

დაკმაყოფილდა. 

სავაჭრო მოთხოვნის გაუფასურებაზე ტესტირება  ხდება მე-11 განყოფილების - 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად (იხ. 11.21–11.25 პუნქტები).  

გაუფასურება გავლენას არ ახდენს ამონაგებზე.  

მაგალითი—გამყიდველი ინარჩუნებს საკუთრებასთან დაკავშირებულ 
მნიშვნელოვან რისკებს 

 
მაგ. 27 საწარმო თანხმდება მომხმარებლის შეკვეთას აწარმოოს პროდუქცია, რომელიც 

არასოდეს წარმოებულა, მაგალითად, კოსმოსური ხომალდი, რომელიც მნიშნელოვნად 

აღემატება ამჟამინდელ ტექნოლოგიებს.  საწარმო იძლევა გარანტიას პროდუქციის 

ფუნქციონირების განსაზღვრულ დონეზე, მაგალითად, კოსმოსურ ხომალდს შეუძლია 

დაეშვას მარსზე და დაბრუნდეს დედამიწაზე.  საქმიანობის შედეგის გარანტირებული 

დონე მიღწეული იქნება თუ არა ცხადი გახდება  მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი 

მიზნობრივად გამოიყენებს პროდუქტს—მას შემდეგ, რაც კოსმოსური ხომალდი 

დაბრუნდება მარსზე მისი პირველი მოგზაურობიდან.  თუ კოსმოსური ხომალდი 

წარმატებით ვერ დააასრულებს მის პირველ მოგზაურობას, საწარმოს მოეთხოვება 

მომხმარებლისთვის შესყიდვის ფასის უკან დაბრუნება. 
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იურიდიული უფლება მომხმარებელს გადაეცემა მიწოდების მომენტში.   

პროდუქციის მიერ ფუნქციონირების გარანტირებული დონის მიღწევის 

შესაძლებლობის განუსაზღვრელობების გამო, საკუთრებასთან დაკავშირებული 

რისკები და სარგებელი არ გადაეცემა მომხმარებელს სანამ წარმატებით არ 

შესრულდება პირველი მოგზაურობა—საწარმო ინარჩუნებს საკუთრებასთან 

დაკავშირებულ არსებით რისკებს, რადგან არსებობს მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა 

იმისა, რომ ფუნქციონირების გარანტირებული დონე არ იქნება მიღწეული. 

 

23.13 თუ საწარმო იტოვებს მხოლოდ საკუთრებასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელო რისკს, 

ოპერაცია მიიჩნევა გაყიდვად და, შესაბამისად, საწარმო აღიარებს ამონაგებს. 

მაგალითად, გამყიდველი აღიარებს ამონაგებს, როდესაც ის იტოვებს საქონელზე 

საკუთრების იურიდიულ უფლებას მხოლოდ იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოს 

კუთვნილი თანხის ამოღება. ანალოგიურად, საწარმო აღიარებს ამონაგებს, როდესაც ის 

მომხმარებელს სთავაზობს საქონლისთვის გადახდილი ფულის დაბრუნებას, თუ ის 

აღმოაჩენს ნაყიდი საქონლის წუნს, ან რაიმე სხვა მიზეზით იქნება უკმაყოფილო და 

საწარმოს შეუძლია დასაბრუნებელი თანხების ოდენობის საიმედოდ შეფასება. ასეთ 

შემთხვევაში, საწარმო აღიარებს ანარიცხს საქონლის მოსალოდნელ დაბრუნებასთან 

დაკავშირებით, 21-ე განყოფილების - ,,ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 

პირობითი აქტივები’’ - შესაბამისად.  

 
მაგალითები—გამყიდველი არ ინარჩუნებს საკუთრებასთან დაკავშირებულ 
მნიშვნელოვან რისკებს 

 
მაგ. 28 სავაჭრო აპარატების მწარმოებელი გასართობ პარკზე კრედიტით ყიდის 10 ცალ სავაჭრო 

აპარატს.  გადახდა უნდა მოხდეს მიწოდებიდან სამი თვის განმავლობაში.  მწარმოებელი 

კრედიტით განხორციელებული ყველა გაყიდვის ხელშეკრულებაში წერს დებულებას, 

რომ იურიდიული უფლება მომხმარებელს გადაეცემა მხოლოდ ანაზღაურების 

მიღებისას და არა პროდუქციის მიწოდებისას.  

საკუთრების უფლების შენარჩუნება შესაძლოა მიუთითებდეს, რომ საკუთრებასთან 

დაკავშირებული რისკები და სარგებელი არ გადაცემულა მყიდველზე, თუმცა 

უფლების გადაცემა არ არის ამონაგების აღიარებისთვის მოთხოვნილი პირობა.  თუ 

დავუშვებთ, რომ  23.10 პუნქტში მოცემული ამონაგების აღიარების სხვა 

კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია და არ არსებობს მიზეზი ვივარაუდოთ, რომ 

გასართობი პარკი თანხას ვერ გადაიხდის, ამონაგების აღიარება შეიძლება, თუკი 

მწარმოებელს საკუთრების უფლებასთან ერთად შენარჩუნებული აქვს მხოლოდ 

სავაჭრო აპარატებზე მფლობელობის  აღდგენის უფლებები, მომხარებლის მიერ თანხის 

ვერ გადახდის შემთხვევაში.  სხვა სიტყვებით, სავაჭრო აპარატების მიწოდებისას, 

მწარმოებლისგან გასართობ პარკს გადაეცემა საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა 

არსებითი რისკი და სარგებელი.   ამ გარემოებაში, იურიდიული უფლების დროებით 

შენარჩუნება უმნიშვნელოა. 

მაგ. 29 საცალო მოვაჭრე თავის მომხმარებლებს სთავაზობს გაყიდული სანათების მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში უკან დაბრუნების უფლებას. მომხმარებლებს სანათების 

დაბრუნება შეუძლიათ ნებისმიერი მიზეზით, ნებისმიერ დროს, შესაბამისი გადახდის 

ქვითრის წარდგენით და უკან დაუბრუნდებათ მათი კუთვნილი თანხა.  შესაბამისი 

წარსული მონაცემები გვაჩვენებს, რომ გაყიდვების დაახლოებით 5% უკან ბრუნდება.  
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საცალო გაყიდვების ქსელი მოელის, რომ უკან დაბრუნების აღნიშნული განაკვეთი 

მომავალშიც შენარჩუნდება.   

საცალო ვაჭრობის ქსელი ინარჩუნებს საკუთრებასთან დაკავშირებულ მხოლოდ 

უმნიშვნელო და შეფასებადი დონის რისკებსა და სარგებელს.  იმის გათვალისწინებით, 

რომ 23.10 პუნქტში მოცემული აღიარების სხვა კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია, 

გაყიდვისას უნდა აღიარდეს ამონაგები.  დაბრუნების შესაძლბლობა გავლენას ახდენს 

თითოეული სანათის გაყიდვისთვის აღიარებული ამონაგების თანხის შეფასებაზე (ამ 

მაგალითში, ამონაგები აღრიცხული უნდა იყოს ნაღდი ანგარიშწროდებით გასაყიდი 

ფასის 95%-ის ოდენობით, დანარჩენი 5% გადავადდება საქონლის მოსალოდნელ 

დაბრუნებასთან დაკავშირებული ანარიცხის სახით). 

თუ, მოგვიანებით საანგარიშგებო პერიოდში, საქონლის დაბრუნების რეალური 

მაჩვენებელი მეტი ან ნაკლები იქნება 5%-ზე—თავდაპირველ შეფასებაზე—შეფასების 

შესწორება აღირიცხება პერსპექტიულად (როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება 

მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - 

შესაბამისად).   

 

მომსახურების გაწევა 
 

 

შენიშვნები 
 

მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგების აღრიცხვის ძირითად საკითხს 

წარმოადგენს იმის განსაზღვრა, როდის უნდა აღიარდეს ამონაგები.  23.14 პუნქტი 

განსაზღვრავს, რომ როდესაც ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია,  

მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგები აღიარდება პროცენტული 

შესრულების მეთოდის გამოყენებით. 23.14 პუნქტი განსაზღვრავს იმ პირობებს, 

რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს იმის დასადგენად, რომ ოპერაციის შედეგის 

საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. 23.15 და 23.21–23.27 პუნქტები მოიცავს 

სავალდებულო მითითებებს პროცენტული შესრულების მეთოდის გამოსაყენებლად.  

23.16 პუნქტი განსაზღვრავს როგორ აღიარდება მომსახურების გაწევის შედეგად 

მიღებული ამონაგები, როდესაც ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია. 

 

23.14 თუ ოპერაცია მომსახურების გაწევას გულისხმობს და შესაძლებელია მომსახურების 

გაწევის შედეგის საიმედოდ შეფასება, საწარმომ ამ ოპერაციასთან დაკავშირებული 

ამონაგები უნდა აღიაროს მომსახურების ხელშეკრულების შესრულების სტადიის 

მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (ზოგჯერ ამ მეთოდს უწოდებენ 

პროცენტული შესრულების მეთოდს). მომსახურების გაწევის ოპერაციის შედეგის 

საიმედოდ შეფასება მაშინ არის შესაძლებელი, თუ დაკმაყოფილებულია შემდეგი 

პირობები: 

(ა)   ამონაგების ოდენობის შეფასება შესაძლებელია საიმედოდ; 

(ბ) მოცემული ოპერაციიდან მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა 

საწარმოში; 

(გ)  შესაძლებელია მომსახურების მიწოდების ხელშეკრულების შესრულების სტადიის 

საიმედოდ შეფასება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს; და 

(დ) შესაძლებელია მომსახურებაზე უკვე გაწეული და ხელშეკრულების მთლიანად  

შესასრულებლად საჭირო მომავალი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება. 
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პროცენტული შესრულების მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებით მითითებები 

მოცემულია 23.21–23.27 პუნქტებში. 

 

შენიშვნები 
 

ამონაგები აღიარდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ საწარმო 

მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ სარგებელს (იხ. 23.14(ბ) 

პუნქტი).  თუმცა, როდესაც წარმოიქმნება განუსაზღვრელობა თუ რამდენად 

ამოღებადია უკვე  ამონაგებად აღიარებული თანხა, ის თანხა, რომლის ამოღებაც 

შეუძლებელია ან რომლისთვისაც ანაზღაურების მიღება მოსალოდნელი აღარ არის, 

თავდაპირველად აღიარებული ამონაგების თახნის კორექტირების ნაცვლად 

აღიარდება ხარჯის სახით. 

როგორც წესი, საწარმოს შეუძლია გააკეთოს საიმედო შეფასება მას შემდეგ, რაც ის 

შეთანხმდება:  

(ა) მხარეების მიერ გაწეულ და მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით 

თითოეული მხარის იურიდიული ძალის მქონე უფლებაზე. 

(ბ) ანაზღაურებაზე; და 

(გ) ანგარიშსწორების წესებსა და პირობებზე. 

საწარმოსთვის, ასევე, საჭიროა  ეფექტური შიდა ფინანსური ბიუჯეტირებისა და 

საანგარიშგებო  სისტემის ქონა.  მომსახურების შესრულების განმავლობაში საწარმო 

გადახედავს და, საჭიროების შემთხვევაში, შეასწორებს ამონაგების შეფასებებს.  ასეთი 

შესწორებები აუცილებად არ მიუთითებს ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასების 

შეუძლებლობაზე. 

23-ე განყოფილების დანართში იხ. 23.ა1 პუნქტი და მაგალითები 14—20. 

 
მაგალითები—მომსახურების გაწევა 

 

მაგ. 30 კალიბრაციის ინჟინერმა გააფორმა ხელშეკრულება, რომ 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული ორწლიანი პერიოდის განმავლობაში მწარმოებლის მანქანას 

გაუკეთებდა კალიბრაციას ექვსთვიანი შუალედებით, 10,000 ფე-ის ოდენობის 

ფიქსირებული წინასწარი ანზღაურების სანაცვლოდ. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მწარმოებელმა კალიბრაციის ინჟინერს გადაუხადა 10,000 ფე.  

კალიბრაციის ინჟინრისთვის თითოეული კალიბრაციის შესრულების 

თვითღირებულება არის დაახლოებით 1,000 ფე. 

მომსახურების გაწევიდან ამონაგები შეიძლება აღიარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

23.14 პუნქტში მოცემული ოთხი პირობა იქნება დაკმაყოფილებული.  ამ მაგალითში: 

(ა)  ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია?  დიახ—ხელშეკრულება 

დაიდო ფიქსირებული ფასით. 

(ბ)  ოპერაციასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში 

მოსალოდნელია?  დიახ—ფულადი სახსრები უკვე მიღებულია. 

(გ)  საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს ოპერაციის შესრულების სტადიის 

საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია?  დიახ—რადგან განსაზღვრული ოთხი 

მოვლენა თანაბარი ძალისხმევის აღმოჩნდა, გონივრული იქნება ვივარაუდოდ, რომ 

თითოეული მოვლენა წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების 25%-ს.  
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(დ) მომსახურებაზე უკვე გაწეული და ხელშეკრულების მთლიანად შესასრულებლად 

საჭირო მომავალი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია?  დიახ—

საიმედო შეფასების გაკეთება შესაძლებელია, რადგან თითოეული მომსახურების 

გაწევას გააჩნია დაახლოებით ერთნაირი განსაზღვრული თვითღირებულება. 

(ე)  აღიარების ყველა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდეგ, მწარმოებელი 

აღიარებს ამონაგებს, 23.21–23.72 პუნქტებში აღწერილი პროცენტული შესრულების 

მეთოდის გამოყენებით.  
 

მაგ. 31 A მსს, საკონსულტაციო ფირმა,  კომპანიების აღმასრულებელი პირებისთვის მსოფლიოს 

გარშემო  ატარებს ტრენინგს ლიდერობაში.  X კომპანიასთან ხელშეკრულება ადგენს 

ერთი წლის განმავლობაში თითოეულ აღმასრულებელ პირთან თვეში ტრენინგის 

საათების შეთანხმებულ რაოდენობას. A მსს-ს ანაზღაურება ერიცხება ფორმულების 

საფუძველზე, რომლებიც ითვალისწინებს ტრენინგიდან ერთი წლის შემდეგ 

საქმიანობის შედეგების შეფასების ძირითადი ინდიკატორების ნაკრების გაუმჯობესებას, 

რომელიც მოიცავს დამოუკიდებლად გაზომვად მაჩვენებლებს როგორებიცაა: 

გაყიდვების ზრდა, აქციების ფასი ან მომხარებლის კმაყოფილება. საბოლოო 

ანაზღაურება გაუმჯობესების დონის მიხედვით შეიძლება მერყეობდეს 0 ფე-დან ძალიან 

დიდ რიცხვით მნიშვნელობამდე. 

მომსახურების გაწევიდან ამონაგები შეიძლება აღიარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

23.14 პუნქტში მოცემული ოთხი პირობა იქნება დაკმაყოფილებული.  ამ მაგალითში: 

(ა)  ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია?  არა—ხელშეკრულებები 

სტრუქტურულად ისეა ჩამოყალიბებული, რომ მომსახურების გაწევიდან 

მომდევნო წლის ბოლომდე, თითქმის შეუძლებელია იმის ცოდნა, რა იქნება 

ნებისმიერი ჩართულობის შედეგად მიღებული ამონაგების ფაქტობრივი ოდენობა. 

(ბ)  ოპერაციასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში 

მოსალოდნელია?  დიახ—ფირმისთვის საჭირო იქნება გადახდის ალბათბის 

შეფასება, თუმცა კარგი ხელშეკრულებების და კარგად შერჩეული კლიენტების 

შემთხვევაში გონივრული იქნება ვივარაუდოთ, რომ სარგებელი შემოვა 

გამომუშავების შემთხვევაში. 

(გ)  საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს ოპერაციის შესრულების სტადიის 

საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია?  დიახ—რადგან საათები ფიქსირებულია, 

შესაძლებელია წლის განმავლობაში  მომსახურების გაწევის შესრულების სტადიის 

შეფასება.  

(დ) მომსახურებაზე უკვე გაწეული და ხელშეკრულების მთლიანად შესასრულებლად 

საჭირო მომავალი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია?  დიახ—

დანახარჯების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, რადგან ცნობილია 

კონსულტანტების სარგო და საათები ფიქსირებულია. 
 

ამონაგები შეიძლება აღიარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ოთხივე კრიტერიუმი 

დაკმაყოფილდება.  ამ შემთხვევაში, ამის მოხდენა მოსალოდნელია მხოლოდ მეორე 

წლის ბოლოს, რადგან ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია 

მხოლოდ მომსახურების გაწევიდან მომდევნო წლის დასასრულს, როდესაც 

გამოითვლება ანაზღაურების ოდენობა.   

 

23.15 თუ მომსახურების გაწევა ხდება განუსაზღვრელი რაოდენობის მრავალჯერადი აქტის 

შედეგად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საწარმო ამონაგებს აღიარებს 

თანაბარზომიერად (წრფივი მეთოდით), მომსახურების გაწევის მთელი პერიოდის 
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განმავლობაში, თუ არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ რომელიმე სხვა მეთოდის 

გამოყენებით უფრო ზუსტად შეიძლება მომსახურების შესრულების სტადიის ასახვა. 

როდესაც რომელიმე აქტი/მოქმედება უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა 

ნებისმიერი, ამონაგების აღიარება გადავადდება მნიშვნელოვანი აქტის შესრულებამდე. 

 
მაგალითები—მომსახურების გაწევა განუსაზღვრელი რაოდენობის 
მრავალჯერადი აქტის შედეგად     

 
მაგ. 32 დაცვის მომსახურების ფირმა დებს ხელშეკრულებებს, რომის თანახმად სახლის 

მეპატრონეებს გაუწევს შეიარაღებული რეაგირების მომსახურებას, მათი სიგნალიზაციის 

სისტემის ჩართვის შემთხვევაში.  დაცვის მომსახურების ფირმისთვის საანგარიშგებო 

წელი სრულდება 30 ივნისს. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ერთ-ერთმა სახლის მეპატრონემ დაცვის მომსახურების 

ფირმას გადაუხადა 10,000 ფე.  დაცვის მომსახურების ფირმა ხელშეკრულებით 

ვალდებულია ფიქსირებული საზღაურის სანაცვლოდ ორწლიანი პერიოდის 

განმავლობაში სახლის მეპატრონეს გაუწიოს შეიარაღებული რეაგირების მომსახურება.  

დაცვის მომსახურების ფირმამ შეიარაღებული რეაგირების მომსახურების გაწევიდან 

მიღებული ამონაგები უნდა აღიაროს წრფივი მეთოდით, ორწლიანი პერიოდის 

განმავლობაში (ე.ი. 417 ფე ყოველთვიურად = 10,000 ფე ამონაგები ÷ 24 თვე).  ორწლიანი 

სახელშეკრულებო პერიოდის განმავლობაში გამოძახება ხორციელდება მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც ირთვება სიგნალიზაცია. ამ მოვლენების სიხშირისა და დროის 

განსაზღვრა შეუძლებელია. 

აქედან გამომდინარე, ამონაგები აღიარდება შემდეგნაირად: 

20X1 წლის ივნისით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდი: 10,000 ფე × 6 ÷ 24 თვე = 

2,500 ფე. 

20X2 წლის ივნისით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდი: 10,000 ფე × 12 ÷ 24 თვე 

= 5,000 ფე 

20X3 წლის ივნისით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდი: 10,000 ფე × 6 ÷ 24 თვე = 

2,500 ფე.  

 

მაგ. 33 ავტომობილების დილერი დებს ხელშეკრულებას, სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში 

მომხმარებლისთვის ახალ ავტომობილზე ტექნიკური მომსახურების გასაწევად. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მომხმარებელმა დილერს გადაუხადა 10,000 ფე.  

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მომხმარებლის საკუთრებაში მყოფი მოდელის ახალი 

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების დანახარჯები დილერისთვის არის საშუალოდ 

1,000 ფე ფლობის პირველ წელს, 1,000 ფე მეორე წელს და 3,000 ფე მესამე წელს. 

ხელოსანმა მომხმარებლისთვის ავტომობილზე ტექნიკური მომსახურების გაწევიდან 

მიღებული ამონაგები  უნდა აღიაროს შემდეგნაირად: 2,000 ფე 20X1 წელს, 2,000 ფე 20X2 

წელს და 6,000 ფე 20X3 წელს.  მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილზე ტექნიკური 

მომსახურების გაწევა ხდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში განუსაზღვრელი 

რაოდენობის მრავალჯერადი აქტის შედეგად, გამოცდილება იძლევა მტკიცებულებებს, 

რომ თითოეულ, პირველ და მეორე, წელს სამუშაოს 20% შესრულდება, ხოლო სამუშაოს 

60% შესრულდება მესამე წელს.  სამუშაოს ამგვარი განაწილება უკეთესად ასახავს 

შესრულების სტადიას და ხელშეკრულების პერიოდის განმავლობაში მუდმივი საერთო 

მარჟის მოლოდინს.  
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მაგ. 34 ორი კვლევითი ფირმა (A და B) იბრძვის ფარმაცევტული მწარმოებლისთვის ახალი 

ქიმიური ნაერთის შესაქმნელად.  ხელშეკრულების თანახმად, A და B ერთდროულად 

ცდილობენ ნაერთის შექმნას.  მწარმოებელი 1,000,000 ფე-ს გადაუხდის იმ კვლევით 

ფირმას, რომელიც პირველი მიაწვდის დასრულებულ ნაერთს, რომელიც 

დააკმაყოფილებს წინასწარ დადგენილ სპეციფიკურ მოთხოვნებს.  მეორე კვლევითი 

ფირმა ვერაფერს მიიღებს.   

როდესაც ფარმაცევტულმა მწარმოებელმა მიიღო A-ს მიერ შექმნილი ნაერთი, B-მ 

შეწყვიტა მისი შექმნის პროცესი. 

მწარმოებლის თანხმობა რომელიმე კვლევითი ფირმის ახლად შექმნილ ნაერთზე არის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტი.  შესაბამისად, ორივე კვლევითმა ფირმამ უნდა 

გადაავადოს ამონაგების აღიარება, სანამ ფარმაცევტული მწარმოებელი არ 

დათანხმდება რომელიმე მათგანის მიერ წარდგენილ  ნაერთს. 

როდესაც ფარმცევტული მწარმოებელი მიიღებს A-ს მიერ წარდგენილ ნაერთს, A 

აღიარებს 1,000,000 ფე ამონაგებს. 

B არ აღიარებს ამონაგებს—B-ში არ შედის რაიმე ეკონომიკური სარგებელი 

ფარმაცევტული მწარმოებლისთვის მომსახურების გაწევის შედეგად.   

23.16 თუ შეუძლებელია მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული შედეგის საიმედოდ 

შეფასება, მაშინ საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს მხოლოდ უკვე აღიარებული 

ანაზღაურებადი ხარჯების ოდენობის ფარგლებში. 

 
შენიშვნები 
 

ხშირად, ოპერაციის ადრეულ სტადიაზე, შეუძლებელია შედეგის საიმედოდ შეფასება.  

მიუხედავად ამისა, მოსალოდნელია, რომ საწარმო აინაზღაურებს ოპერაციის ხარჯებს.  

ამონაგების მხოლოდ ის ნაწილი აღიარდება, რომელიც დაკავშირებულია 

სახელშეკრულებო დანახარჯებთან, რომლის ანაზღაურებაც მოსალოდნელია (იხ. 

23.25(ა)).  რადგან ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, მოგება არ 

აღიარდება. 

 

მაგალითები—მომსახურების გაწევის ოპერაციები, რომლის შედეგის საიმედოდ 
შეფასებაც შეუძლებელია 

 
მაგ. 35 ხელშეკრულების თანახმად იურიდიულმა ფირმამ  წარსულში დაქირავებულ პირთა 

ჯგუფი უნდა წარადგინოს მომპოვებელი კომპანიის წინააღმდეგ კოლექტიურ 

სამართლებრივ დავაში.  გაწეული იურიდიული მომსახურებისთვის იურიდიული 

ფირმა მიიღებს საზღაურს; საზღაური იქნება სასამართლოს მიერ  ზიანისთვის 

ასანაზღაურებლად დადგენილი სრული თანხის 20%-ის ტოლი (ან სასამართლოს გარეშე 

ანგარიშსწორების 20%-ის ტოლი).  თუმცა, იურიდიული ფირმა ვერაფერს მიიღებს თუ 

სამართლებრივი დავა წარმატებით არ დასრულდება.   

თუ სამართლებრივი დავის შედეგის საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, იურიდიული 

ფირმა ვერ აღიარებს ამონაგებს—აღიარებული ხარჯები შეიძლება ანაზღაურებადი არ 

იყოს.   
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თუ სამართლებრივი დავის შედეგის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, 

იურიდიულმა ფირმამ უნდა აღიაროს ამონაგები, პროცენტული შესრულების მეთოდის 

საფუძველზე. 

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, სამართლებრივი დავის 

შედეგის მიუხედავად, იურიდიულ ფირმას აუნაზღაურდება საქმის წინასწარი 

წარმოებისთვის დახარჯული დრო (ე.ი. დახარჯული X საათი × 100 ფე საათში).  

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, იურიდიულმა ფირმამ სამართლებრივ დავაზე 

დახარჯა 120 საათი. 

ამ მაგალითში, ოპერაციის შედეგი სამართლებრივი დავის შედეგისგან 

დამოუკიდებელია (კლიენტი თანხას იხდის მიუხედავად სამართლებრივი დავის 

შედეგისა); აქედან გამომდინარე, საიმედო შეფასებისა და ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლის მოსალოდნელობის პირობები დაკმაყოფილებულია.     

იურიდიულმა ფირმამ უნდა აღიაროს ამონაგები რეალურად ნამუშავები საათების 

საფუძველზე (ე.ი. 120 საათი × 100 ფე საათში = 12,000 ფე), რადგან ეს წარმოადგენს 

ხელშეკრულების შესრულების სათანადო სტადიას. 

მაგ. 37 ორი საკონსულტაციო ფირმა (A და B) იბრძვის, რათა აზარტული თამაშების ფირმას X 

სახელმწიფოს მიერ სამორინეს გახსნის ნებართვის გასაცემი აუქციონის პროცესში 

დაეხმაროს.  ხელშეკრულების თანახმად, A და B-დან თითოეული მოამზადებს X 

სახელმწიფოსთვის ფასის შეთავაზების დამოუკიდებელ წინადადებას, რომელთაგანაც 

აზარტული თამაშების ფირმა გააკეთებს არჩევას.   

საკონსულტაციო ფირმა, რომლის წინადადებაც შერჩეული იქნება, მომსახურებისთვის 

საზღაურს მიიღებს წინასწარ განსაზღვრული საათობრივი ტარიფის საფუძველზე.  

საკონსულტაციო ფირმა, რომლის წინადადებაც არ დამტკიცდება, ვერაფერს მიღეებს. 

როგორც წესი, საკონსულტაციო ფირმები თავიანთ კლიენტებს ანგარიშს წარუდგენენ 

საათობრივი ტარიფის საფუძველზე, რომელიც გადასახდელია მიუხედავად იმისა, 

კლიენტები მათი რჩევების გათვალისწინებით იმოქმედებენ თუ არა.  

აზარტული თამაშების ფირმა ირჩევს A-ს წინადადებას და X სახელმწიფოს წარუდგენს 

მას, როგორც სამორინეს გახსნის ნებართვისთვის ფასის შეთავაზებას. 

როდესაც შერჩევის შედეგის საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, საკონსულტაციო 

ფირმები ვერ აღიარებენ ამონაგებს.  23.16 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ თუ, 

შეუძლებელია ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება, ამონაგები უნდა აღიარდეს 

მხოლოდ ანაზღაურებადი ხარჯების ოდენობის ფარგლებში.  ამ შემთხვევაში, 

გაურკვეველია ხარჯების ანაზღაურებადობა, აქედან გამომდინარე, ვერცერთი 

საკონსულტაციო ფირმა ვერ აღიარებს ამონაგებს.   

თუ შერჩევის შედეგის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, საკონსულტაციო ფირმამ, 

რომლის ფასის შეთავაზების შერჩევაც საიმედოდ მოსალოდნელია, უნდა აღიაროს 

ამონაგები პროცენტული შესრულების მეთოდის საფუძველზე.  მეორე 

საკონსულტაციო ფირმა განაგრძობს ამონაგების აღიარების გადავადებას. 

ამ შემთხვევაში, მოსალოდნელია, რომ ოპერაციის შედეგის საკმარისად საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც აზარტული თამაშების ფირმა 

გამოაცხადებს ფასის შეთავაზების რომელი  წინადადება აირჩია (როდესაც აზარტული 

თამაშების ფირმა აირჩევს A-ს წინადადებას).  
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სამშენებლო ხელშეკრულებები 
 
 

შენიშვნები 
 

ლექსიკონში სამშენებლო ხელშეკრულება განმარტებულია, როგორც ხელშეკრულება, 

რომელიც სპეციალურად ითვალისწინებს აქტივის ან აქტივთა ისეთი ერთობლიობის 

შექმნას, რომლებიც ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ან 

ურთიერთდამოკიდებულია კონსტრუქციულად, ტექნოლოგიურად და ფუნქციურად, 

ან მათი საბოლოო გამოყენების მიზნის ან დანიშნულების მიხედვით.  ხშირად, 

სამშენებლო ხელშეკრულების ვადა ერთ წელზე მეტი იქნება.  თუმცა, ზოგიერთი 

ხელშეკრულება, რომელიც ერთ წელზე ნაკლები ვადით გრძელდება, შესაძლოა მაინც 

შედიოდეს განმარტებაში. 

ეს განყოფილება განსაზღვრავს მენარდეების ფინანსურ ანგარიშგებაში სამშენებლო 

ხელშეკრულებების აღრიცხვას.  ამ განყოფილების მოთხოვნები განსაზღვრავს 

სამშენებლო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ამონაგებისა და დანახარჯების 

აღრიცხვას. 

სამშენებლო საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების დაწყებისა და 

დასრულების თარიღები, როგორც წესი, ხვდება განსახვავებულ სააღრიცხვო 

პერიოდებში.  აქედან გამომდინარე, სამშენებლო ხელშეკრულებების აღრიცხვის 

ძირითადი საკითხია სახელშეკრულებო ამონაგებისა და სახელშეკრულებო 

დანახარჯების განაწილება სააღრიცხვო პერიოდებზე, რომლებშიც სამშენებლო 

სამუშაოები სრულდება.  23.17 პუნქტი განსაზღვრავს, როდის არის ხელშეკრულების 

შედეგის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელი  და სახელშეკრულებო საქმიანობის 

შესრულების სტადიის განსაზღვრას.   

23.18–23.20 პუნქტები მოიცავს მითითებებს ხელშეკრულებების მრავალ სამშენებლო 

ხელშეკრულებებად დაყოფაზე და ხელშეკრულებების ერთ სამშენებლო 

ხელშეკრულებად გაერთიანებაზე.   

23.21–23.27 პუნქტები მოიცავს მითითებებს მენარდის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

სამშენებლო ხელშეკრულების აღრიცხვისას პროცენტული შესრულების მეთოდის 

გამოყენებაზე.  თუ მთლიანი ხელშეკრულება ხვდება ერთ სააღრიცხვო პერიოდში, 

საწარმოს არ დასჭირდება ამონაგებისა და დანახარჯების განაწილება სხვადასხვა 

სააღრიცხვო პერიოდებზე. რადგან ხელშეკრულება იწყება და სრულდება ერთსა და 

იმავე პერიოდში, ყველა ამონაგები და დანახარჯი აღიარებული იქნება ერთსა და იმავე 

სააღრიცხვო პერიოდში (იხ. 38-ე მაგალითი). 

მითითებები მოცემულია მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგების 

აღიარებისთვის (მაგალითად, 23.14 პუნქტი, ასევე, სასარგებლოა სამშენებლო 

ხელშეკრულებების აღრიცხვისთვის). 

 

 

მაგალითი—სამშენებლო ხელშეკრულებების იდენტიფიკაცია 
 

მაგ. 38 მწარმოებელი დებს გრძელვადიან ხელშეკრულებას, რომ ხელშეკრულების ვადაში 

ბითუმად მოვაჭრეს მიაწვდის 10,000 ცალ ჩაიდანს, ბითუმად მოვაჭრის მიერ წინასწარ 

განსაზღვრული სპეციფიკური მოთხოვნების შესაბამისად.  
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მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება დროის 

განმავლობაში საქონლის წარმოების შესახებ არ აკმაყოფილებს სამშენებლო 

ხელშეკრულების განმარტებას.  მარტივად ეს არის ხელშეკრულება საქონლის 

წარმოებაზე.  

აღნიშნული ხელშეკრულება არ განიხილება, როგორც აქტივის ან აქტივთა 

ერთობლიობის შექმნაზე სამშენებლო ხელშეკრულება, რადგან ჩაიდნები არ არის 

ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ან ურთიერთდამოკიდებული 

კონსტრუქციულად, ტექნოლოგიურად და ფუნქციურად, ან მათი საბოლოო 

გამოყენების მიზნის ან დანუშნულების მიხედვით (იხ. 23.19 პუნქტი). 

ერთი ჩაიდნის წარმოება ან გაყიდვა არ განიხილება, როგორც ინდივიდუალური 

სამშენებლო ხელშეკრულება, რადგან მის შესაქმნელად არ განხორციელებულა 

სპეციფიკური მნიშვნელოვნი მოლაპარაკებები—მომწოდებელი ყიდის 10,000 ცალ 

ჩაიდანს ბითუმად მოვაჭრეზე.  ამასთან, ჩაიდნის მთლიანი წარმოება და მიწოდება, 

როგორც წესი, ხვდება ერთ სააღრიცხვო პერიოდში. 

 

23.17 თუ შესაძლებელია სამშენებლო ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შეფასება, 

საწარმომ სამშენებლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ამონაგები და 

დანახარჯები უნდა აღიაროს, როგორც ამონაგები და ხარჯი, შესაბამისად, 

სახელშეკრულებო სამუშაოების შესრულების სტადიის მიხედვით საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს (ამ მეთოდს ხშირად უწოდებენ პროცენტული შესრულების 

მეთოდს). სამშენებლო ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შესაფასებლად, 

შესაძლებელი უნდა იყოს სახელშეკრულებო სამუშაოების შესრულების სტადიის, 

მომავალი დანახარჯებისა და თანხების ამოღების შესაძლებლობის საიმედოდ შეფასება. 

პროცენტული შესრულების მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებით მითითებები 

მოცემულია 23.21–23.27 პუნქტებში. 

 
შენიშვნები 
 

23.25 პუნქტში მოცემულია რა უნდა გაკეთდეს, როდესაც შეუძლებელია 

ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შეფასება და 23.26 პუნქტში მოცემულია რა უნდა 

გაკეთდეს, როდესაც მოსალოდნელია, რომ მთლიანი სახელშეკრულებო დახანარჯები 

გადააჭარბებს მთლიან სახელშეკრულებო ამონაგებს. 
 

სახელშეკრულებო ამონაგები 

სახელშეკრულებო ამონაგები მოიცავს ხელშეკრულებაში შეთანხმებულ ამონაგების 

თავდაპირველ ოდენობას, აგრეთვე სახელშეკრულებო სამუშაოს ნებისმიერ 

ცვლილებას, მოთხოვნებს და წამახალისებელ გადახდებს, რომელთა შეფასებაც 

შესაძლებელია საიმედოდ, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსალოდნელია ამონაგების 

მიღება.   

ცვლილება არის მომხარებლის მიერ გაცემული მითითება, ხელშეკრულებით 

დადგენილი შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის ცვლილების შესახებ.  

ცვლილების მაგალითებს წარმოადგენს აქტივის სპეფიციკაციების ან კონსტრუქციის 

ცვლილებები  და  ხელშეკრულების ხანგრძლივობის ცვლილებები.  

მოთხოვნა არის ოდენობა, რომლის ანაზღაურებაც მენარდეს სურს მომხმარებლისგან, 

ან სხვა მხარისგან, იმ დანახარჯებისთვის, რომლებიც არ არის შეტანილი 

სახელშეკრულებო ფასში.  მაგალითად, მოთხოვნა შესაძლოა წარმოიშვას 
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მომხმარებლის მიზეზით გამოწვეული დაგვიანებებით, სპეციფიკაციებში ან 

კონსტრუქციაში მომხდარი შეცდომებით და სახელშკრულებო სამუშაოში არსებული 

სადავო ცვლილებებით.    

წამახალისებელი გადახდები წარმოადგენს მენარდისთვის დამატებით გადახდილ 

თანხას, თუ ხდება შესრულების განსაზღვრული სტანდარტების დაკმაყოფილება ან 

გადაჭარბება.  მაგალითად, ხელშეკრულება შესაძლოა ითვალისწინებდეს 

მენარდისთვის წამახალისებელ გადახდას ხელშეკრულების ადრეული 

შესრულებისთვის.  წამახალისებელი გადახდები ჩაირთვება სახელშეკრულებო 

ამონაგებში, როდესაც ხელშეკრულების შესრულება ბოლო ეტაპზე არის გადასული 

საიმისოდ, რომ მოსალოდნელი იყოს მის მიერ შესრულების განსაზღვრული 

სტანდარტების  დაკმაყოფილება ან გადაჭარბება და შესაძლებელი იყოს 

წამახალისებელი გადახდის ოდენობის საიმედოდ შეფასება. 

მოსალოდნელია, რომ ამონაგები მიღებული იქნება: 

 ცვლილებიდან, როდესაც მოსალოდნელია, რომ მომხმარებელი მოიწონებს 

ცვლილებას; 

 მოთხოვნიდან, როდესაც მოლაპარაკებები მიაღწევს განვითარების იმ სტადიას, 

რომ მოსალოდნელია მომხმარებლის თანხმობა მოთხოვნაზე; ან 

 წამახალისებელი გადახდიდან, როდესაც ხელშეკრულება საკმარისად 

განვითარებულია იმისათვის, რომ მოსალოდნელი იყოს მის მიერ შესრულების 

განსაზღვრული სტანდარტების  დაკმაყოფილება ან გადაჭარბება.  

სახელშეკრულებო დანახარჯები 

სახელშეკრულებო დანახარჯები მოიცავს დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ 

დაკავშირებულია განსაზღვრულ ხელშეკრულებასთან, დანახარჯებს, რომლებიც 

ზოგადად მისაკუთვნებელია სახელშეკრულებო საქმიანობისთვის და შესაძლებელია 

მისი მიკუთვნება ხელშეკრულებაზე და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც 

ხელშეკრულების ფარგლებში ექვემდებარება მომხმრებლის მხრიდან ანაზღაურებას. 

დანახარჯები, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულია განსაზღვრულ 

ხელშეკრულებასთან, მოიცავს:  

ა)  სამშენებლო მოედანზე შრომით დანახარჯებს, სამშენებლო მოედანზე მიმდინარე 

სამუშაოების შესრულების კონტროლის ჩათვლით;  

ბ) მშენებლობაში გამოყენებული მასალების დანახარჯებს; 

გ) ხელშეკრულების შესასრულებლად გამოყენებული დანადგარებისა და 

მოწყობილობების ცვეთას; 

დ) დანადგარების, მოწყობილობებისა და მასალების ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

სამშენებლო მოედნიდან გატანის და მოედნამდე მიტანის დანახარჯებს; 

ე) დანადგარებისა და მოწყობილობების დაქირავების დანახარჯებს; 

ვ) კონსტრუქციული და ტექნიკური დახმარების დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ 

დაკავშირებულია ხელშეკრულებასთან; 

ზ) შეცდომების გასწორებისა და საგარანტიო სამუშაოების შეფასებულ დანახარჯებს, 

მოსალოდნელი საგარანტიო დანახარჯების ჩათვლით; და 

თ) მესამე მხარეების მოთხოვნებს. 



მოდული 23–ამონაგები 
 

  

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

 

ზოგიერთი დანახარჯი შესაძლოა ზოგადად იყოს მიკუთვნებადი სახელშეკრულებო 

საქმიანობაზე, მაგალითად, სამშენებლო ზედნადები ხარჯები, და შესაძლებელია მათი 

მიკუთვნება განსაზღვრული ხელშეკრულებებისთვის.   

დანახარჯები, რომელთა მიკუთვნება შეუძლებელია სახელშეკრულებო 

საქმიანობისთვის ან მათი მიკუთვნება შეუძლებელია ხელშეკრულებისთვის, 

გამოირიცხება სამშენებლო ხელშეკრულების დანახარჯებიდან.  ასეთი გამორიცხული 

დანახარჯები მოიცავს: 

ა) საერთო ადმინისტრაციულ დანახარჯებს, რომელთა ანაზღაურება ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული არ არის; 

ბ) გაყიდვასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს; 

გ) სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებზე გაწეულ 

დანახარჯებს, რომელთა ანაზღაურება ხელშეკრულებით განსაზღრული არ არის; და 

დ) მოცდენილი დანადგარებისა და მოწყობილობების ცვეთას, რომლებიც არ 

გამოიყენება ხელშეკრულების შესასრულებლად. 

სახელშეკრულებო დანახარჯებისა და სახელშეკრულებო ამონაგების შეფასებები 

ხშირად საჭიროებენ გადახედვას, მომხდარი მოვლენებისა და განუსაზღვრელობების 

აღმოფხვრის გათვალისწინებით (იხ. 23.21 პუნქტი).  ასეთი შესწორებები აუცილებად 

არ მიუთითებს ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასების შეუძლებლობაზე.  

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებები აღირიცხება მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო 
პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

ქცემოთ მოცემული მაგალითები, შესრულების სტადიის ძირითადი გამოთვლების 

ჩათვლით, წარმოადგენს 23.17 პუნქტს.  პროცენტული შესრულების მეთოდის 

გამოყენების მითითებებისთვის და მასთან დაკავშირებული მაგალითებისთვის, ისევე 

როგორც შესაფერისი გამოთვლების გააზრებისთვის, სატრენინგო მასალაში იხილეთ 

23.21–23.27 პუნქტები.  

  
მაგალითები—სამშენებლო ხელშეკრულებები 

 
მაგ. 39 სამშენებლო ხელშეკრულების ფარგლებში, მენარდე თანხმდება რომ გაარემონტებს 

საცხოვრებელი ბინის სამზარეულოს 2,000 ფე-ის ოდენობის ფიქსირებული ფასის 

სანაცვლოდ.  ხელშეკრულების გაფორმების თარიღისთვის, 20X1 წლის 1-ელ თებერვალს, 

მენარდის სახელშეკრულებო დანახარჯები თავადპირველი შეფასებით  არის 1,200 ფე.  

მენარდისთვის საანგარიშგებო წელი სრულდება 31 დეკემბერს.  მენარდისთვის 

სახელშეკრულებო ფასი გადახდილ იქნება რემონტის დასრულებისას.   

რემონტი დასრულდა 20X1 წლის 31 ივლისს 1,250 ფე თვითღირებულებით (20X1 წლის 

31 ივლისისთვის ფაქტობრივად გაწეული დანახარჯი არის 1,250 ფე).    

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება აკმაყოფილებს სამშენებლო 

ხელშეკრულების განმარტებას, მშენებლობა ხვდება ერთ სააღრიცხვო პერიოდში 

(იგულისხმება, რომ საწარმო არ ამზადებს შუალედურ ფინანსურ ანგარიშგებას).  

აქედან გამომდინარე, მენარდეს არ სჭირდება სახელშეკრულებო ამონაგებისა და 

სახელშეკრულებო დანახარჯების მიკუთვნება სხვადასხვა სააღრიცხო 
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პერიოდებისთვის, რადგან სააღრიცხვო პერიოდის დასაწყისისთვის შესრულების 

სტადია არის ნული და სააღრიცხვო პერიოდის დასასრულისთვის 100%-ის ტოლი. 

20X1 წელს აღირიცხება 2,000 ფე სახელშეკრულებო ამონაგები და 1,250 ფე 

სახელშეკრულებო დანახარჯი. 

 

მაგ. 40 ფაქტები იგივეა, რაც 39-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მენარდისთვის 

საანგარიშგებო წელი სრულდება 30 ივნისს.   

20X1 წლის 30 ივნისს, შესრულებული სამუშაოსთვის გაწეული სახელშეკრულებო 

დანახარჯი არის 800 ფე და მენარდე აფასებს, რომ ხელშეკრულების დასრულების 

დანახარჯი იქნება 400 ფე (მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯი იქნება 1,200 ფე).  

მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების 

შეფასებულ თანხასთან მიმართებით მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას  (იხ. 23.22 პუნქტი).    

რადგან მშენებლობა მიმდინარეობს ორ სააღრიცხვო პერიოდში, უნდა გამოითვალოს 

შესრულების სტადიის დონეები, რათა სახელშეკრულებო ამონაგები განაწილდეს ორ 

სააღრიცხვო პერიოდს შორის.  

შესრულების სტადიას მენარდე გამოითვლის შემდეგნაირად: შესრულების სტადია = 

მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით გაწეული 

დანახარჯები ÷ შეფასებული მთლიანი დანახარჯები × 100%. 

20X1 წლის 30 ივნისს შესრულების სტადია = 66.67% (ე.ი. 800 ფე ÷ 1,200 ფე × 100% = 

66.67%). 

20X1 წლის 30 ივნისით დასრულებული წლისთვის, აღნიშნული ხელშეკრულებისთვის 

მენარდემ უნდა აღიაროს  ამონაგები 1,333 ფე (= 2,000 ფე × 66.67%) და დანახარჯი 800 

ფე.  

20X2 წლის 30 ივნისით დასრულებული წლისთვის მენარდემ აღნიშნული 

ხელშეკრულებისთვის უნდა აღიაროს ამონაგები 667 ფე (ე.ი. 2,000 ფე-ს გამოკლებული 

წინა პერიოდებში აღიარებული 1,333 ფე) და დანახარჯი 450 ფე (ე.ი. 1,250 ფე-ს 

გამოკლებული წინა პერიოდებში აღიარებული 800 ფე).   

 

მაგ. 41 სამშენებლო ხელშეკრულების ფარგლებში, მენარდე თანხმდება მომხმარებლისგან 

მიიღოს ანაზღაურება პირდაპირ სახელშეკრულებო დანახარჯებს პლუს 40%-იანი 

ფიქსირებული უკუგების ოდენობით.  20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღისთვის, მენარდის სახელშეკრულებო დანახარჯების თავდაპირველი 

შეფასება არის 2,000 ფე (რომელიც სრულად განიხილება, როგორც პირდაპირი 

დანახარჯი).  აქედან გამომდინარე, ხელშეკრულების თანახმად, მოსალოდნელი 

ამონაგები არის 2,800 ფე.  მოსალოდნელია, რომ ხელშეკრულება გაგრძელდება ორი 

წელი.    

მენარდისთვის საანგარიშგებო წელი სრულდება 31 დეკემბერს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, მენარდემ გასწია სახელშეკრულებო დანახარჯი 1,045 ფე და 

მოელის, რომ მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯები იქნება 1,900 ფე (სრულად 

განიხილება, როგორც პირდაპირი დანახარჯი). 
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20X2 წლის 31 დეკემბერს, ფაქტობრივი დანახარჯები შეადგენს 2,000 ფე-ს.  თუმცა, 

მხოლოდ 1,800 ფე აკმაყოფილებს ხელშეკრულების თანახმად 40%-იანი ფიქსირებული 

უკუგების განსაზღვრისას პირდაპირი დანახარჯების კრიტერიუმს. 

მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების შედარებას მთლიან სახელშეკრულებო 

დანახარჯების შეფასებულ თანხასთან.    

20X1 წლის 31 დეკემბერს შესრულების სტადია = 55% (ე.ი. 1,045 ფე ÷ 1,900 ფე × 100% = 

55%). 

20X1 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისთვის მენარდემ აღნიშნული 

ხელშეკრულებისთვის უნდა აღიაროს ამონაგები 1,463 ფე (ე.ი. 1,900 ფე × (100% + 40%) × 

55%) და დანახარჯი 1,045 ფე.  

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, მენარდემ აღნიშნული 

ხელშეკრულებისთვის უნდა აღიაროს ამონაგები 1,057 ფე (ე.ი. 1,800 ფე × (100% + 40%) 

გამოკლებული წინა პერიოდში აღიარებული 1,463 ფე) და დანახარჯი 955 ფე.    

 

მაგ. 42 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მენარდემ დადო სამშენებლო ხელშეკრულება ხიდის 

აშენებაზე.  მენარდე დათანხმდა ფიქსირებულფასიან ხელშეკრულებას 9,000 ფე-ის 

ოდენობით.  მენარდის თავდაპირველი შეფასებით სახელშეკრულებო დანახარჯები არის 

8,000 ფე.  მენარდე მოელის, რომ ხიდის აშენებას დასჭირდება სამი წელი.  

მენარდისთვის საანგარიშგებო წელი სრულდება 31 დეკემბერს.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხელშეკრულების პირველი წლის ბოლოს, მენარდის მიერ 

შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯები გაიზარდა 8,050 ფე-მდე.  

20X2 წელს, მომხმარებელი და მენარდე თანხმდებიან ცვლილებაზე, რომელიც იწვევს 

სახელშეკრულებო ამონაგების 200 ფე-ით  ზრდას და 150 ფე-ის ოდენობით შეფასებულ 

დამატებით სახელშეკრულებო დანახარჯებს.  20X2 წლის დასასრულს, გაწეული 

დანხარჯები მოიცავს სტანდარტული მასალებისთვის გადახდილ 100 ფე-ს, რომელიც 

ინახება სამშენებლო მოედანზე და გამოყენებული იქნება 20X3 წელს პროექტის 

დასასრულებლად.  

მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების 

შეფასებულ თანხასთან მიმართებით მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას.  სამშენებლო 

პერიოდში ფინანსური მონაცემების მოკლე მიმოხილვა შემდეგია: 

 

 

 

 20X3 20X2 20X1 

 ფე ფე ფე 

ხელშეკრულებით შეთანხმებული ამონაგების 

თავდაპირველი ოდენობა 

9,000 9,000 9,000 

ცვლილება 200 200 – 

მთლიანი ამონაგები 9,200 9,200 9,000 

მოცემული თარიღისთვის გაწეული დანახარჯები 8,200 6,168 2,093 



მოდული 23–ამონაგები 
 

  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  36 

 

დასრულების შეფასებული დანახარჯები  - 2,032 5,957 

მთლიანი შეფასებული დანახარჯები 8,200 8,200 8,050 

    

შესრულების სტადიას მენარდე გამოითვლის შემდეგნაირად: 

 20X3 20X2 20X1 

 ფე ფე ფე 

მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოებთან 

დაკავშრებით გაწეული დანახარჯები 

8,200 6,068(ა) 2,093 

შესრულების სტადია 100%. 74%(ბ) 26%(გ) 

 

(ა) 

 

6,168 ფე გაწეულ დანახარჯებს გამოკლებული 100 ფე 20X3 წლის დანახარჯები = 6,068 ფე   

(ბ) 6,068 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯები ÷ 8,200 ფე შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯები × 100% = 74% შესრულება. 

(გ) 2,093 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯები ÷ 8,050 ფე შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯები × 100% = 26% შესრულება. 

 

ამონაგები და ხარჯები მოგებაში ან ზარალში აღიარებულია შემდეგნაირად: 

 მოცემული 

თარიღისთვის 

წინა წლებში 

აღიარებული 

მიმდინარე 

წელს 

აღიარებული 

 ფე ფე ფე 

20X1      

ამონაგები (მოცემული თარიღისთვის: 9,000 ფე-ის 26%) 2,340 – 2,340 

ხარჯები (მოცემული თარიღისთვის: 8,050 ფე-ის 26%) 2,093 – 2,093 

მოგება 247 – 247 

20X2      

ამონაგები (მოცემული თარიღისთვის: 9,200 ფე-ის 74%) 6,808 2,340 4,468 

ხარჯები (მოცემული თარიღისთვის: 8,200 ფე-ის 74%) 6 068 2,093 3,975 

მოგება 740 247 493 

20X3      

ამონაგები (მოცემული თარიღისთვის: 9,200 ფე-ის 100%) 9,200 6,808 2,392 

ხარჯები (მოცემული თარიღისთვის: 8,200 ფე-ის 100%) 8,200 6,068 2,132 

მოგება 1,000 740 260 

 

 
 

23.18 როგორც წესი, წინამდებარე განყოფილების მოთხოვნები ცალ-ცალკე გამოიყენება 

თითოეული სამშენებლო ხელშეკრულებისთვის, მაგრამ ზოგჯერ აუცილებელია მათი 

გამოყენება ერთი ხელშეკრულების განცალკევებით იდენტიფიცირებადი კომპონენტების 

მიმართ, ან ხელშეკრულებების ჯგუფის მიმართ, რათა ზუსტად აისახოს 

ხელშეკრულების ან ხელშეკრულებების ჯგუფის შინაარსი. 
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23.19 როდესაც ხელშეკრულება ეხება რამდენიმე აქტივს, მაშინ თითოეული აქტივის 

მშენებლობა უნდა განიხილებოდეს, როგორც დამოუკიდებელი, ცალკე აღებული 

სამშენებლო ხელშეკრულება, თუ: 

(ა)   თითოეული აქტივის მშენებლობისთვის ცალ-ცალკე იყო წარმოდგენილი პროექტები; 

(ბ)  შესაძლებელია თითოეული აქტივის ცალკე ჩაბარება დამკვეთისათვის და მენარდეს 

და დამკვეთს შეუძლიათ შეთანხმდნენ, ან უარი განაცხადონ ხელშეკრულების იმ 

ნაწილზე, რომელიც ცალკეულ აქტივს ეხება; და  

(გ)   შესაძლებელია, თითოეული აქტივისათვის ცალკე განისაზღვროს დანახარჯები და ამონაგები. 

 

შენიშვნები 
 

ზოგჯერ საჭიროა ერთი ხელშეკრულების დაყოფა განცალკევებით იდენტიფიცირებად 

კომპონენტებად და თითოეული კომპონენტებისთვის ამ განყოფილებაში მოცემული 

მოთხოვნების გამოყენება.  პირიქით, ზოგიერთ სიტუაციაში, განცალკევებული 

ხელშეკრულებების ჯგუფი მიჩნეულ უნდა იქნეს, როგორც ერთი ხელშეკრულება, 

რადგან შინაარსობრივად, ისინი წარმოადგენენ ერთ ხელშეკრულებას.  იმის 

შესაფასებლად, ხელშეკრულებები უნდა გაერთიანდეს თუ დანაწევრდეს, საწარმომ 

უნდა შეაფასოს ხელშეკრულება (ან ხელშეკრულების კომპონენტი) სხვა 

დაკავშირებული ხელშეკრულებებისგან (ან კომპონტენტებისგან) დამოუკიდებლად 

იყო შეთანხმებული, თუ ყველა ხელშეკრულება (ან კომპონენტი) შეთანხმდა როგორც 

ერთი პაკეტი.  აღნიშნული შეფასების გასაკეთებლად გამოყენებული უნდა იყოს 23.19–

23.20 პუნქტებში მოცემული კრიტერიუმები.  მოთხოვნები შექმნილია იმგვარად, რომ 

აღრიცხვა ასახავს შეთანხმების შინაარს, მისი იურიდიული ან სახელშეკრულებო 

ფორმის ნაცვლად.   

როდესაც ხელშეკრულება აკმაყოფილებს 23.19 პუნქტში მოცემულ კრიტერიუმს, 

საჭიროა ერთი ხელშეკრულების დაყოფა (ეს ქმედება არ არის ნებაყოფლობითი).  

ანალოგიურად, ხელშეკრულებების ჯგუფის გაერთიანება საჭიროა, თუ 

ხელშეკრულება აკმაყოფილებს 23.20 პუქტში მოცემულ კრიტერიუმს. 

მნშვნელოვანია ხელშეკრულებების სათანადოდ გაერთიანება ან დაყოფა, რადგან 

გაერთიანება ან ნაწილებად დაყოფა მნშვნელოვან გავლენას მოახდენს ამონაგებისა და 

მოგების სააღრიცხვო პერიოდებს შორის განაწილებაზე. 

 
მაგალითი—სამშენებლო ხელშეკრულებები, რომლებიც მოიცავს მრავალ აქტივს 

 

მაგ. 43 სატრანსპორტო უწყებამ საწარმოს შესთავაზა 5,000,000 ფე-ის (ფიქსირებულფასიანი) 

ღირებულების ხელშეკრულება, 1,000 კილომეტრიანი გზისა და სპორტული სტადიონის 

ასაშენებლად.  საწარმომ გზისა და სტადიონის მშენებლობისთვის მონაწილეობა მიიღო  

განცალკევებულ ტენდერებში.  ტენდერები განიხილებოდა განცალკევებულ 

აუქციონებზე.  

თითოეული აქტივის მშენებლობა მიიჩნევა, როგორც განცალკევებული სამშენებლო 

ხელშეკრულება, რადგან ხელშეკრულება მოიცავს 23.19 პუნქტში აღნიშნულ 

კრიტერიუმს:  

(ა)  გზისა და სტადიონისთვის ცალ-ცალკე წინადადებები იყო წარდგენილი. 

(ბ)  გზისა და სტადიონის შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა განცალკევებით და 

საწარმოსა და სატრანსპორტო უწყებას შეეძლოთ დათანხმებოდნენ ერთ ტენდერს 
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და უარი ეთქვათ მეორეზე—რაც დასტურდება დამოუკიდებლად გამოცხადებული 

განცალკევებული ტენდერებით. 

(გ)  განცალკევებული სატენდერო შეთავაზების მომზადებისთვის, საწარმოს უნდა 

დაეყო თითოეული სამუშაოს დანახარჯები და თითოეულ ტენდერში შეეტანა 

ფასი.  აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია თითოეული აქტივის დანახარჯებისა 

და ამონაგების იდენტიფიკაცია.  

23.20 სამშენებლო ხელშეკრულებების ჯგუფი, იმის მიუხედავად, ერთ თუ რამდენიმე 

დამკვეთთან არის დადებული, საწარმომ უნდა მიიჩნიოს ერთ სამშენებლო 

ხელშეკრულებად, თუ: 

(ა)   ხელშეკრულებების ჯგუფი დადებული იყო, როგორც ერთი/ ერთიანი პაკეტი; 

(ბ) ხელშეკრულებები ისე მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ, 

ფაქტობრივად, ერთი პროექტის ნაწილებია, საერთო მოგების მარჟით; და 

(გ)   ხელშეკრულებები სრულდება ერთდროულად, ან უწყვეტი თანმიმდევრობით. 

 

მაგალითები—სამშენებლო ხელშეკრულებების ჯგუფი 
 

მაგ. 44 საწარმოს ხელშეკრულებით აქვს ვალდებულება, დააპროექტოს და ააშენოს რკინიგზა, 

რომელიც ხე-ტყის ხუთი ფერმერის პლანტაციებს შორის გაივლის და დაუკავშირდება 

ეროვნული რკინიგზის მიმდებარე ქსელს (პროექტი).  დაპროექტებისას სპეციფიკური 

მოთხოვნაა ფერმერების მიწის ნაკვეთებიდან ეროვნულ სარკინიგზო სისტემამდე ხის 

გადატანის ეფექტურობის ოპტიმიზაცია.  თითოეული ფერმერის მიწის ნაკვეთზე 

სალიანდაგო გზის სიგრძე შესაძლოა იცვლებოდეს და აუცილებელი არ არის იყოს 

ფერმერთა პლანტაციების ზომის პროპორციული.   

პროექტის უზრუნველსაყოფად, საწარმომ ფერმერებთან მოლაპარაკებები აწარმოა 

ერთობლივად.  თუმცა, როგორც კი ფერმერები დათნახმდნენ საწარმოს პროექტის 

განსახორციელებლად ხელშეკრულების გაფორმებაზე, საწარმომ თითოეულ ფერმერთან 

ხელშეკრულება დადო ცალ-ცალკე.  თითოეული ფერმერი ხელშეკრულებით 

ვალდებულია საწარმოს გადაუხადოს 100,000 ფე, თავის მიწის ნაკვეთზე ასაშენებელი 

რკინიგზის ნაწილის დაპროქტებისა და მშენებლობისათვის. 

საწარმომ ხუთ ფერმერთან დადებული ხელშეკრულებების ჯგუფი უნდა მიიჩნიოს, 

როგორც ერთი სამშენებლო ხელშეკრულება, რადგან ინდივიდუალური 

ხელშეკრულებების გაერთიანებისთვის 23.20 პუნქტში მოცემული კრიტერიუმი 

დაკმაყოფილებულია: 

(ა)   რკინიგზის დაპროექტებისა და მშენებლობისთვის, რომელიც ეფექტურად 

იმოძრავებს ხუთი ფერმერის პლანტაციებს შორის, ხუთი ხელშეკრულებისგან 

შემდგარი ჯგუფი შეთანხმებულია, როგორც ერთი პაკეტი. 

(ბ)   ხელშეკრულებები იმდენად მჭიდროდ არის ურთუერთდამოკიდებული, რომ 

ისინი, ფაქტობრივად, წარმოადგენენ ერთი პროექტის ნაწილს, საერთო მოგების 

მარჟით—რკინიგზა დაპროექტებული და აშენებული იქნება ხუთი ფერმერის 

პლანტაციაში საერთო ეფექტურობით.  თითოეული ფერმერის მიწის ნაკვეთზე 

გასაწევი დანახარჯები არ უკავშირდება 100,000 ფე-ს (ფიქსირებული თანხა), 

რომლის საწარმოსთვის გადახდაც მოეთხოვება თითოეულ ფერმერს.  
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(გ)   ხელშეკრულებები სრულდება ერთდროულად, ან უწყვეტი თანმიმდევრობით—

რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც მოძრაობს ხუთი ფერმერის მიწის ნაკვეთებს 

შორის, აუცილებლად უნდა აშენდეს ერთდროულად, ან უწყვეტი 

თანმიმდევრობით.  

 

მაგ. 45 სატრანსპორტო უწყებამ საწარმოს შესთავაზა 5,000,000 ფე-ის ფიქსირებულფასიანი 

ხელშეკრულება, 1,000 კილომეტრიანი გზის მშენებლობისთვის, გზის მონაკვეთზე 

ხიდის მშენებლობის ჩათვლით.  სატრანსპორტო უწყების მოთხოვნის შესაბამისად, 

საწარმომ გზისა და ხიდის მშენებლობისთვის წარადგინა ერთი სატენდერო წინადადება.  

სატრანსპორტო უწყებამ, განიხილა ერთ ტენდერში მიღებული წინადადებები და 

საწარმოს მიანიჭა გზისა და ხიდის მშენებლობის პროექტის განხორციელების უფლება.  

გზისა და ხიდის მშენებლობა შეუძლებელია განიხილებოდეს, როგორც 

განცალკევებული სამშენებლო ხელშეკრულებები, რადგან 23.19 პუნქტში მოცემული 

კრიტერიუმი არ არის დაკმყოფილებული.  გზისა და ხიდისთვის არ იყო წარდგენილი 

ცალ-ცალკე წინადადებები.  გარდა ამისა, გზისა და ხიდის მშენებლობის ტენდერები 

განიხილებოდა, როგორც ერთი პროექტი.  გზისა და ხიდის მშენებლობის 

მოლაპარაკებები განცალკევებით არ მიმდინარეობდა; არც საწარმოს და არც 

სატრანსპორტო უწყებას არ შეეძლოთ მხოლოდ ერთი ნაწილის (გზისთვის ან 

ხიდისთვის), მეორის გარეშე, ტენდერზე თანხმობის ან უარის თქმა.  

გარდა ამისა, გზისა და ხიდის მშენებლობა განხილულ უნდა იქნეს, როგორც ერთი 

სამშენებლო ხელშეკრულება, რადგან ინდივიდუალური ხელშეკრულებების 

გაერთიანებისთვის 23.20 პუნქტში მოცემული კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია:  

(ა)   ორი კომპონენტი—გზის მშენებლობა და ხიდის მშენებლობა—შეთანხმებულია, 

როგორც ერთ პაკეტი. 

(ბ)  კომპონენტები ძალიან მჭიდროდაა ურთიერთდაკავშირებული, რადგან მათზე 

მოლაპარაკებები ხდებოდა ერთდროულად, ხიდი შენდება გზის მონაკვეთზე და 

მენარდისთვის ვერ იქნება დაკვეთილი ერთი კომპონენტის მშენებლობა მეორის 

გარეშე. 

(გ)  მოსალოდნელია, რომ ხელშეკრულებები შესრულდება ერთდროულად ან უწყვეტი 

თანმიმდევრობით, რადგან შეუძლებელია ხიდის გამოყენება გზის გარეშე და 

პირიქით.  რადგან ხიდი გზის ნაწილს წარმოადგენს, გზა ვერ დასრულდება, ხიდის 

დასრულების გარეშე. 

აქედან გამომდინარე, მაშინაც კი, თუ ეს ორი აქტივი ხელშეკრულებით 

განცალკევებული შეთანხმებები იქნებოდნენ, მაინც საჭირო იქნებოდა მათი 

გაერთიანება. 

პროცენტული შესრულების მეთოდი 
 

23.21 პროცენტული შესრულების მეთოდი გამოიყენება მომსახურების გაწევიდან (იხ. 23.14–

23.16 პუნქტები) და სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან (იხ. 23.17-23.20 პუნქტები) 

მიღებული ამონაგების აღიარებისთვის. საწარმომ, ხელშეკრულების ვადის 

განმავლობაში, პერიოდულად უნდა გადახედოს და, თუ აუცილებელია, შეცვალოს 

ამონაგებისა და დანახარჯების შეფასებები, მომსახურების გაწევის ოპერაციების, ან 

სამშენებლო ხელშეკრულებების სამუშაოების შესრულების მიმდინარე მდგომარეობის 

გათვალისწინებით. 
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შენიშვნები  
 

ამონაგებისა და დანახარჯების შეფასებაზე შესაძლოა გავლენა იქონიოს რიგმა 

განუსაზღვრელობებმა, რომლებიც მომავალი მოვლენების შედეგზეა დამოკიდებული.  

სამშენებლო ხელშეკრულების ფარგლებში, სახელშეკრულებო ამონაგებისა და 

სახელშეკრულებო დანახარჯების შეფასებები ხშირად საჭიროებენ გადახედვას, 

მომხდარი მოვლენებისა და განუსაზღვრელობების აღმოფხვრის გათვალისწინებით.  

მაგალითად, სახელშეკრულებო ამონაგები შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს ერთი 

პერიოდიდან მეორე პერიოდამდე, თუ მენარდე და მომხარებელი შეთანხმდებიან 

ცვლილებაზე ან მოთხოვნებზე; ამონაგები შესაძლოა შეიცვალოს იმ ჯარიმების გამო, 

რომელიც გამოწვეულია მენარდის მიერ ხელშეკრულების დაგვიანებით დასრულებით. 

ანალოგიურად, დაგეგმილი დანახარჯები შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს 

გარემოებების ცვლილების შესაბამისად.  ასეთი შესწორებები აუცილებად არ 

მიუთითებს ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასების შეუძლებლობაზე. 

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმომ უნდა გადახედოს 

სახელშეკრულებო ამონაგებისა და სახელშეკრულებო დანახარჯების შეფასებები და  

ცვლილების შემთხვევაში შეასწოროს ისინი.  პროცენტული შესრულების მეთოდი 

გამოყენებულია ერთობლივად; გადახედვა განიხილება, როგორც სააღრიცხვო 

შეფასებების ცვლილებები  და წინა პერიოდები არ კორექტირდება (იხ. მე-10 

განყოფილება - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“).  

პროცენტული შესრულებისა და  მოგებაში ან ზარალში ასაღიარებელი ამონაგებისა და 

ხარჯების ოდენობის განსაზღვრისთვის გამოიყენება გადახედილი შეფასებები 

როგორც იმ პერიოდისთვის, რომელშიც ცვლილება მოხდა, ასევე, შემდგომ 

პერიოდებში.  მაგალითად, თუ სახელშეკრულებო ამონაგები და სახელშეკრულებო 

დანახარჯები გადახედილია ოთხწლიანი პროექტის მეორე წელს, პირველ წელს 

აღიარებული ამონაგებისა და ხარჯებისთვის არანაირი კორექტირება არ მოხდება.  

ცვლილება აისახება მე-2, მე-3 და მე-4 წელს. 

 
23.22 საწარმომ ოპერაციის ან ხელშეკრულების შესრულების სტადია ისეთი მეთოდით უნდა 

განსაზღვროს, რომლის მეშვეობით ყველაზე საიმედოდ შეფასდება შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობა. ნება-დართული მეთოდებია: 

(ა)  პროპორციულობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს მოცემული თარიღისათვის 

შესრულებულ სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას 

მთლიანი სახელ-შეკრულებო დანახარჯების შეფასებულ თანხასთან მიმართებით. 

მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯები არ 

მოიცავს მომავალ საქმიანობასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს, როგორიცაა, 

დანახარჯები მასალებზე ან წინასწარგადახდილი თანხები (ავანსები); 

(ბ)   შესრულებული სამუშაოების გამოკვლევის მეთოდი; და 

(გ) მომსახურების ოპერაციის, ან სახელშეკრულებო სამუშაოების დასრულების 

ფიზიკური პროპორციულობის მეთოდი. 

დამკვეთებისგან მიღებული ეტაპობრივად გადახდილი თანხები ან ავანსები, ხშირ შემთხვევაში, 

არ ასახავს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას. 

 
შენიშვნები 
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43–45-ე მაგალითებში განხილულია  სამშენებლო ხელშეკრულებების მოგებაზე ან 

ზარალზე გავლენა.  აღნიშნული შენიშვნა განიხილავს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაზე (ბალანსი) გავლენას. 

საანგარიშგებო თარიღისთვის თითოეული მიმდინარე სამშენებლო 

ხელშეკრულებისთვის მომხარებლებისგან მისაღები ჯამური თანხა ნაჩვენებია, 

როგორც აქტივი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და გამოთვლილია 

შემდეგნაირად: 

(ა)   ხელშეკრულებისთვის გაწეული სრული დანხარჯები, პლუს დაგროვილი 

აღიარებული მოგება (ან გამოკლებული დაგროვილი აღიარებული ზარალი); 

გამოკლებული 

(ბ)   შუალედური ანგარიშები (რომელიც არის ხელშეკრულებისთვის შესრულებული 

სამუშაოსთვის გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურის თანხა, მიუხედავად იმისა, იგი 

მომხარებელს გადახდილი აქვს თუ არა).  

მომხმარებლებისგან მისაღები ჯამური თანხა გამჟღავნებულია იმ მარაგებისგან 

განცალკევებით, რომელთათვისაც გამოიყენება მე-13 განყოფილება.  

როდესაც შუალედური ანგარიშები აჭარბებს გაწეულ სრულ დანახარჯებს, პლუს 

დაგროვილ აღიარებულ მოგება (ან გამოკლებული დაგროვილი აღიარებული 

ზარალი), წმინდა საკრედიტო ნაშთი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

ნაჩვენები იქნება ვალდებულებად, ცნობილი როგორც „დამკვეთებისთვის 

გადასახდელი ჯამური თანხა“.  არ უნდა მოხდეს ამ უარყოფითი ნაშთის 

ურთიერთგადაფარვა სხვა ხელშეკრულებების დადებით ნაშთებთან. 

 

ეს განყოფილება არ განსაზღვრავს არც აქტივის და არც ვალდებულების 

კლასიფიკაციას მომხმარებლებისთვის გადახდილი ან გადასახდელი თანხებისთვის.  

ბევრ სამშენებლო ხელშეკრულებაში განსაზღვრულია ‘შუალედური შედეგები’, რათა 

მიღებულ იქნეს ეტაპობრივი გადახდები.  ეს შუალედური შედეგები და მასთან 

დაკავშირებული გადახდები შესაძლოა შესრულებული სამუშაოს ოდენობის 

შესაბამისი იყოს ან არ იყოს და არ უნდა იგულისხმებოდეს, რომ გადახდა 

ავტომატურად ამოანგებად აღიარდება.  

 

მაგალითები—შესრულების სტადია 
 
მაგ. 46 მენარდეს გააჩნია ფიქსირებულფასიანი სამშენებლო ხელშეკრულება 100,000 ფე-ის 

ოდენობით, რომ ააშენოს შენობა-ნაგებობა (პროექტი).   

პროექტის დასრულებას დასჭირდება ორი წელი.   

პროექტის პირველი წლის დასასრულს (20X1 წლის 31 დეკემბერი), მენარდემ 

განსაზღვრა, რომ სამშენებლო ხელშეკრულების შესრულების სტადიის ყველაზე 

საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია შესრულებული სამუშაოს დამოუკიდებელი 

გამოკვლევით2. დამოუკიდებელმა მკვლევარმა დაამოწმა, რომ სახელშეკრულებო 

სამუშაოს 28% შესრულებულია.  ხელშეკრულება არ გამხდარა წაგებიანი.  

                                                             
(2)  47-ე და 48-ე მაგალითები ასახავს შესრულების სტადიის განსაზღვრის მეთოდებს.  საწარმომ უნდა გამოიყენოს ის 

მეთოდი, რომელიც ყველაზე საიმედოდ აფასებს შესრულებულ სამუშაოს (იხ. 23.22 პუნქტი).   
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20X1 წლის 31 დეკემბერს დამოუკიდებელი მკველვრის მიერ განსაზღვრული 

ხელშეკრულების შესრულების სტადია არის 28%. 

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში საწარმო 

აღიარებს ამონაგებს 28,000 ფე-ის ოდენობით (100,000 ფე × 28%).   

მაგ. 47 ფაქტები იგივეა, რაც 46-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მენარდე განსაზღვრავს, 

რომ სამშენებლო ხელშეკრულების შესრულების სტადიის  ყველაზე საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია შესრულებული სამუშაოს ფიზიკური პროპორციის საფუძველზე.  

პირველი წლის განმავლობაში  გაიწმინდა სამშენებლო მოედანი (ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული სრული პროექტის 10%),  ჩაიყარა საძირკველი (სრული პროექტის 5%) 

და აღიმართა შენობა-ნაგებობის კედლები (სრული პროექტის 14%).  თითეული 

ეტაპისათვის გადასახდელი თანხა აუცილებლად უნდა იყოს გადახდილი უკან 

დაბრუნების გარეშე.  ხელშეკრულება არ გამხდარა წაგებიანი.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხელშეკრულების შესრულების სტადია არის 29%—

გამოთვლა: 10% (სამშენებლო მოედნის გაწმენდა) + 5% (საძირკველის ჩაყრა) + 14% 

(კედლების აშენება).  

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში საწარმო 

აღიარებს ამონაგებს 29,000 ფე-ის ოდენობით (100,000 ფე × 29%).   

მაგ. 48 ფაქტები იგივეა, რაც 46-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში მენარდე განსაზღვრავს, 

რომ სამშენებლო ხელშეკრულების შესრულების სტადიის ყველაზე საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია სამუშაოს მთლიანი შეფასებული დანახარჯების  თანხასთან 

მიმართებით, შესრულებული სამუშაოსთვის გაწეული დანახარჯების პროპორციის 

საფუძველზე.  პროექტის პირველი წლის დასასრულს, მენარდეს ხელშეკრულებაზე 

გაწეული ჰქონდა 20,000 ფე-ის დანახარჯი,  იგი მოიცავს 2,000 ფე-ის დანახარჯს 

სახურავის ფილებსა და ხის კოჭებზე, რომელიც დასაწყობებულია.  20X1 წლის 31 

დეკემბერს მენარდის მიერ შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯები  არის 

60,000 ფე. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს ხელშეკრულების შესრულების სტადია არის 30%—

გამოთვლა: (20,000 ფე გაწეულ დანახარჯს გამოკლებული 2,000 ფე მომავალ 

საქმიანობასთან დაკავშირებული დანახარჯი) ÷ 60,000 ფე შეფასებული მთლიანი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები × 100% = 30%.  

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში საწარმო 

აღიარებს ამონაგებს 30,000 ფე-ის ოდენობით (100,000 ფე × 30%).   

 

 

 
23.23 საწარმომ აქტივად უნდა აღიაროს მომავალში ჩასატარებელ სამუშაოებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები, როგორიცაა, მაგალითად მასალებზე დანახარჯი, ან 

გადახდილი ავანსი, თუ მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული დანახარჯი მთლიანად 

ანაზღაურდება. 

 
შენიშვნები 
 

როდესაც, მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს 

პროპორციულობის გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მოცემული თარიღისათვის 
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შესრულებულ სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების შედარებას მთლიან 

სახელშეკრულებო დანახარჯების შეფასებულ თანხასთან, ეს იწვევს ყველა 

სახელშეკრულებო დანახარჯის მოგებაში ან ზარალში ხარჯად აღიარებას იმ 

პერიოდში, რომელშიც ის იქნება გაწეული, თუ დანახარჯები დაკავშირებული არ არის 

ხელშეკრულებაზე სამომავლო საქმიანობასთან (მაგალითად, მომავალი 

გამოყენებისთვის შეძენილი ნედლეული ან ქვეკონტრაქტორისთვის ხელშეკრულების 

მიხედვით შესასრულებელი სამუშაოსათვის წინასწარი გადახდები).  დანახარჯები, 

რომლებიც უკავშირდება ხელშეკრულებაზე სამომავლო საქმიანობებს  (მაგალითად, 

მომავალი გამოყენებისთვის შეძენილი ნედლეული ან ქვეკონტრაქტორისთვის 

ხელშეკრულების მიხედვით შესასრულებელი სამუშაოსათვის წინასწარი გადახდები) 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახება როგორც განცალკევებული აქტივი 

(მაგალითად, ნედლეული და მასალა), იმის გათვალისწინებით,  რომ ხელშეკრულების 

მიხედვით მოსალოდნელია მათი ანაზღაურება. 

იმ გარემოებების მაგალითები, რომლებშიც მოსალოდნელი არ არის მენარდის მიერ 

დანახარჯების ანაზღაურების შესაძლებლობა  და რომლებშიც სახელშეკრულებო 

დანახარჯები შესაძლოა საჭიროებდეს დაუყოვნებლივ ხარჯის სახით აღიარებას, 

მოიცავს ხელშეკრულებებს:  

(ა) რომლებიც არ არის სრულად აღსრულებადი (მათი ნამდვილობა კითხვის ნიშნის 

ქვეშ იმყოფება); 

(ბ) რომელთა შესრულება განსახილველი დავის ან საკანონმდებლო აქტის  შედეგის 

საკითხია; 

(გ) რომლებიც უკავშირდება ისეთ ქონებას, რომელთა უვარგისად ცნობა  ან 

ჩამორთმევა მოსალოდნელია; 

(დ)  რომელთათვისაც მომხმარებელს არ შეუძლია საკუთარი ვალდებულებების 

დაკმაყოფილება; ან 

(ე) რომლებშიც მენარდეს არ შეუძლია თავისი ვალდებულებების შესრულება ან 

სხვაგვარად დაკმყოფილება. 

  
მაგალითები—სამშენებლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დანახარჯების 
აღიარება 

 

მაგ. 49 მენარდეს გააჩნია ფიქსირებულფასიანი სამშენებლო ხელშეკრულება 100,000 ფე-ის 

ოდენობით, რომ ააშენოს შენობა-ნაგებობა (პროექტი).   

პროექტის დასრულებას დასჭირდება ორი წელი.   

პროექტის პირველი წლის დასასრულს (20X1 წლის 31 დეკემბერი), მენარდეს 

ხელშეკრულებაზე გაწეული ჰქონდა 20,000 ფე-ის დანახარჯი,  იგი მოიცავს 2,000 ფე-ის 

დანახარჯს სახურავის ფილებსა და ხის კოჭებზე, რომელიც დასაწყობებულია.   

მენარდე სამშენებლო ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვღავს 

შესრულებული სამუშაოს დამოუკიდებელი გამოკვლევით.  20X1 წლის დასასრულს, 

პროექტი შეფასდა 28%-ით შესრულებულად. 

ხელშეკრულება არ გამხდარა წაგებიანი. 

20X1 წელს, მენარდემ უნდა აღიაროს 28,000 ფე-ის ოდენობის ამონაგები (28% × 100,000 

ფე მთლიანი მოსალოდნელი სახელშეკრულებო ამონაგები).  სახელშეკრულებო 

დანახარჯების აღრიცხვის ერთი გზა არის მათი აღიარება ხარჯის სახით იმ 
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სააღრიცხვო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, რომელშიც შესრულდა მათთან 

დაკავშირებული დამუშაო.  23.23 პუნქტი მოითხოვს, რომ დანახარჯები, რომლებიც 

უკავშირდება სამომავლო საქმიანობას უნდა აღიარდეს, როგორც აქტივი, თუ 

მოსალოდნელია, რომ დანახარჯები ანაზღაურდება.  შესაბამისად, ამ მეთოდის 

გამოყენებით, 20X1 წელს, მენარდე მოგებაში ან ზარალში აღიარებს სახელშეკრულებო 

ხარჯებს 18,000 ფე-ის ოდენობით (20,000 ფე-ს გამოკლებული 2,000 ფე-ის ოდენობის 

სახურავის ფილები და ხის კოჭების მარაგი).    

ეს ნიშნავს, რომ 20X1 წელს მოგება არის 10,000 ფე (28,000 ფე სახელშეკრულებო 

ამონაგებს გამოკლებული 18,000 ფე სახელშეკრულებო ხარჯები).  

იმ დაშვებით, რომ აღნიშნული ხელშეკრულებისთვის არანაირი შუალედური 

ანგარიშები არ წარდგენილა, 28,000 ფე ჩაირთვება „სამშენებლო ხელშეკრულებებით 

გათვალისწინებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით დამკვეთებისგან მისაღებ ჯამურ 

თანხაში’. 
 

მაგ. 50 ფაქტები იგივეა, რაც 49-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის დასასრულს, 

პროექტი შეფასდა 32%-ით შესრულებულად, გაკეთდა 29,000 ფე-ის შუალედური 

ანგარიშები და მომხმარებელმა შუალედური ანგარიშებიდან გადაიხადა 19,000 ფე.  

20X1 წელს, მენარდემ უნდა აღიაროს ამონაგები 32,000 ფე-ის ოდენობით  (ე.ი. 100,000 

ფე სრული მოსალოდნელი სახელშეკრულებო ამონაგების 32%) და ხარჯები 18,000 ფე-

ის ოდენობით (ე.ი. 20,000 ფე-ს გამოკლებული 2,000 ფე-ის ოდენობის სახურავის 

ფილები და ხის კოჭების მარაგი).  ეს ნიშნავს, რომ 20X1 წელს მოგება არის 14,000 ფე 

(ე.ი. 32,000 ფე-ს გამოკლებული 18,000 ფე).  

აღნიშნული ხელშეკრულებისთვის საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში, 2,000 ფე ასახულია მარაგებში და 3,000 ფე ‘ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ სამუშაოებთან დაკავშირებულ მომხმარებლებისგან მისაღებ 

ჯამურ თანხაში’ და გამოთვლილია შემდეგნაირად: 

(ა)   ამონაგებს (32,000 ფე); გამოკლებული 

(ბ)   შუალედური ანგარიშები (29,000 ფე). 
 

ამასთან, 10,000 ფე ნაჩვენები იქნება სავჭრო მოთხოვნებში (განცალკევებული აქტივი), 

მომხმარებლის მიერ ჯერ კიდევ დაუფარავი შუალედური ანგარიშებისთვის (ე.ი. 29,000 

ფე შუალედურ ანგარიშს გამოკლებული მომხმარებლისგან მიღებული 19,000 ფე) 
 

მაგ. 51 ფაქტები იგივეა, რაც 49-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მენარდე ხელშეკრულების 

შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის გამოთვლით, რომელიც 

გულისხმობს მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ სამუშაოებზე გაწეული 

დანახარჯების შედარებას მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების შეფასებულ 

თანხასთან.  მენარდის მიერ მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების თავდაპირველი 

შეფასება იყო 60,000 ფე და 20X1 წლის ბოლოსთვის, მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯების შეფასება დარჩა 60,000 ფე.    

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხელშეკრულება შესრულებულია 30%-ით—გამოთვლა:  

(20,000 ფე გაწეულ დანახარჯს გამოკლებული 2,000 ფე მომავალ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული დანახარჯი) ÷ 60,000 ფე შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯები × 100% = 30%.   
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20X1 წელს, მენარდემ უნდა აღიაროს ამონაგები 30,000 ფე-ის ოდენობით (ე.ი. 100,000 

ფე სრული მოსალოდნელი სახელშეკრულებო ამონაგების 30%) და ხარჯები 18,000 ფე-

ის ოდენობით (ე.ი. 20,000 ფე-ს გამოკლებული 2,000 ფე-ის ოდენობის სახურავის 

ფილები და ხის კოჭების მარაგი). ეს ნიშნავს, რომ  20X1 წელს მოგება არის 12,000 ფე 

(30,000 ფე სახელშეკრულებო ამონაგებს გამოკლებული 18,000 ფე სახელშეკრულებო 

ხარჯები).  

აღნიშნული ხელშეკრულებისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

სახურავის ფილების და ხის კოჭების ღირებულება 2,000 ფე ასახული უნდა იყოს, 

როგორც აქტივი და იმ დაშვებით, რომ არ წარდგენილა შუალედური ანგარიშები, 

30,000 ფე-ის ოდენობის თანხა აისახება ‘ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

სამუშაოებთან დაკავშირებულ მომხმარებლებისგან მისაღებ ჯამურ თანხაში’ და 

გამოთვლილია შემდეგნაირად: 

(ა)  ამონაგებს (30,000 ფე); გამოკლებული 

(ბ)  შუალედური ანგარიშები (ნულის ტოლი). 

 

23.24 საწარმომ მიმდინარე პერიოდის ხარჯად უნდა აღიაროს ნებისმიერი დანახარჯი, 

რომლის ანაზღაურებაც მოსალოდნელი არ არის. 
 

23.25 თუ შეუძლებელია ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შეფასება, მაშინ: 

(ა) საწარმომ (მენარდემ) უნდა აღიაროს მხოლოდ ამონაგების ნაწილი, რომელიც 

დაკავშირებულია იმ სახელშეკრულებო დანახარჯებთან, რომლის ანაზღაურებაც 

მოსალოდნელია; და 

(ბ)  სახელშეკრულებო დანახარჯები ხარჯად აღიაროს იმ პერიოდში, როდესაც მოხდება მათი 

გაწევა. 

 

მაგალითი—შედეგის საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია 
 

მაგ. 52 მენარდეს გააჩნია ფიქსირებულფასიანი სამშენებლო ხელშეკრულება 100,000 ფე-ის 

ოდენობით, რომ ააშენებს შენობა-ნაგებობას ისეთი პროექტის მიხედვით, რომელიც 

არასოდეს გამოყენებულა და გამოიყენებს ისეთ მასალებს, რომლებიც შენობა-ნაგებობის 

ასაშენებლად ჯერ არასოდეს გამოყენებულა (პროექტი).    

მენარდე იწყებს პროექტის მშენებლობას 20X1 წელს და მოელის, რომ მშენებლობას 

დასჭირდება სულ მცირე ხუთი წელი.  20X1 წელს, მენარდემ გასწია პროექტთან 

დაკავშირებული ანაზღაურებადი სახელშეკრულებო დანახარჯი 5,000 ფე.   

რადგან ახალი პროექტი და მასალები წარმოშობს განუსაზღვრელობებს, 20X1 წლის 

დასასრულს, საწარმოს არ შეუძლია მთლიანი მოსალოდნელი სახელშეკრულებო 

დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.  შესაბამისად, 20X1  წლის დასასრულს, მენარდეს არ 

შეუძლია ხელშეკრულების შედეგის საკმარისად საიმედოდ შეფასება, იმისათვის რომ 

შეაფასოს პროექტის შესრულების პროცენტულობა.  მაღალია მოსალოდნელობა იმისა, 

რომ მომხმარებელი გადაიხდის სახელშეკრულებო ფასს.   

20X1 წლის დასასრულს, მენარდემ ამონაგები უნდა აღიაროს მხოლოდ გაწეული 

ანაზღაურებადი სახელშეკრულებო დანახარჯების ოდენობით (რაც არის, 5,000 ფე 

სახელშეკრულებო ამონაგები და 5,000 ფე ხარჯები).  
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23.26 თუ მოსალოდნელია, რომ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთლიანი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები გადააჭარბებს მთლიან სახელშეკრულებო ამონაგებს, 

მოსალოდნელი ზარალის თანხა დაუყოვნებლივ უნდა აღიარდეს ხარჯის სახით და, 

ამავე დროს, შეიქმნას შესაბამისი ანარიცხი წაგებიან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით 

(იხ. 21-ე განყოფილება). 

 
შენიშვნები 
 

21-ე განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივები“ - დანართში მოცემულია მითითებები წაგებიანი ხელშეკრულებების 

აღრიცხვისთვის.  ანარიცხის ოდენობა ასახავს ხელშეკრულებიდან გასვლის 

მოსალოდნელ უმცირეს წმინდა  დანახარჯს, ეს ნიშნავს მის შესრულებას,  ან მისი 

შეუსრულებლობისათვის კომპენსაციის ან ჯარიმების გადახდას.    

 

მაგალითი—სამშენებლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი 
ზარალი 

 

მაგ. 53 მენარდეს გააჩნია ფიქსირებულფასიანი სამშენებლო ხელშეკრულება 100,000 ფე-ის 

ოდენობით, რომ ააშენოს შენობა-ნაგებობა (პროექტი). 

მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების 

შეფასებულ თანხასთან მიმართებით მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას.  

მენარდის მიერ მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების თავდაპირველი შეფასება 

იყო 60,000 ფე, მაგრამ პროექტის პირველი წლის დასასრულს, 20X1 წელს, მენარდემ 

გასწია 90,000 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი და მოელის, რომ გასწევს დამატებით 

30,000 ფე-ს პროექტის დასასრულებლად. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხელშეკრულება შესრულებულია 75%-ით—გამოთვლა:  

90,000 ფე გაწეული დანახარჯი ÷ 120,000 ფე შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯი × 100%.  შესაბამისად, 20X1 წელს, მენარდემ უნდა აღიაროს ამონაგები 

75,000 ფე-ის ოდენობით (100,000 ფე მთლიანი მოსალოდნელი სახელშეკრულებო 

ამონაგების 75%).  გარდა ამისა, მენარდემ უნდა აღიაროს სახელშეკრულებო დანახარჯი 

90,000 ფე-ის ოდენობით (რომელიც არის წლის განმავლობაში გაწეული 

სახელშეკრულებო დანახარჯი), პლუს 5,000 ფე (დამატებითი ხარჯი, რომელიც ტოლია 

ხელშეკრულების შესრულების მოსალოდნელი დამატებითი ზარალისთვის ანარიცხის, 

ე.ი. თანხა, რომლითაც ხელშეკრულების შესრულების შეფასებული დანახარჯები 

(30,000 ფე) გადააჭარბებს ხელშეკრულების მოსალოდნელ სამომავლო ამონაგებს 

(25,000 ფე)).  

შესაბამისად, აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით 20X1 წელს აღიარებულია 

ამონაგები 75,000 ფე და დანახარჯები 95,000 ფე, რაც გამოიწვევს 20,000 ფე-ის ზარალს.  

ზარალი წაგებიან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთლიანი მოსალოდნელი 

ზარალის ტოლია (100,000 ფე-ს გამოკლებული 120,000 ფე) და, 23.26 პუნქტის თანახმად 

უნდა აღირიცხოს 20X1 წლისთვის, როდესაც ხელშეკრულება გახდა წაგებიანი.   

20X2 წელს, იმ დაშვებით, რომ შეფასებები სწორი იყო და პროექტის დასრულებისთვის 

გაწეულია დამატებით 30,000 ფე-ის დანახარჯი, აღიარდება 25,000 ფე ამონაგები და 
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25,000 ფე ხარჯი.  დარჩენილი 5,000 ფე დანახარჯი აღიარდება, როგორც  20X1 წელს 

აღიარებული წაგებიანი ხელშეკრულებით გამოწვეული ანარიცხის შემცირება.    

 

23.27 თუ მოსალოდნელი აღარ არის იმ თანხის ამოღება, რომელიც საწარმოს უკვე 

აღიარებული აქვს როგორც სახელშეკრულებო ამონაგები, საწარმომ ამგვარი თანხა უნდა 

აღიაროს მიმდინარე პერიოდის ხარჯად და არა როგორც სახელშეკრულებო ამონაგების 

კორექტირება. 

 

მაგალითი—აღიარებული თანხების ამოღებადობა 
 

მაგ. 54 20X1 წელს, მენარდემ დაასრულა შენობა-ნაგებობის მშენებლობა მომხმარებელთან 

დადებული ორწლიანი  100,000 ფე-ის ღირებულების ფიქსირებულფასიანი 

ხელშეკრულების თანახმად.  მენარდემ პროცენტული შესრულების მეთოდის 

გამოყენებით, ორწლიანი სამშენებლო პერიოდის განმავლობაში აღიარა 100,000 ფე-ის 

ამონაგები. 

20X2 წელს, ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე მომხმარებელს ახლად აშენებული შენობა-

ნაგებობისთვის წარმოექმნებოდა 100,000 ფე-ის დაფარვის ვალდებულება, 

მომხმარებლის საწარმო გაანადგურა ცუნამმა.  20X2 წლის დასასრულს, მომხმარებლის 

ლიკვიდატორმა მომხმარებლის კრედიტორებს აცნობა, რომ ვალის სრული და საბოლოო 

დაფარვისას, ისინი სალიკვიდაციო ანგარიშსწორების სახით მიიღებდნენ მომხარებლის 

მიერ მათთვის გადასახდელი თანხის 10%-ს. 

ორწლიანი სამშენებლო პერიოდის განმავლობაში პროცენტული შესრულების 

მეთოდის გამოყენებით მენარდემ აღიარა ამონაგები 100,000 ფე-ის ოდენობით.  20X2 

წელს, როდესაც თანხის ამოღებადობა აღარ არის მოსალოდნელი, მენარდემ უნდა 

აღიაროს 90,000 ფე ხარჯი (ე.ი. 100,000 ფე ვალის 90%).  ხარჯი არ უნდა აისახოს, 

როგორც სახელშეკრულებო ამონაგების ანულირება.  იხ. 11.21 და 11.22 პუნქტები, 

სავჭრო მოთხოვნების გაუფასურების შესახებ დამატებითი დეტალებისთვის. 

 

მაგალითები—სამშენებლო ხელშეკრულებების აღრიცხვა დასაწყისიდან 

დასასრულამდე  
 

მაგ. 55 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მენარდემ დადო სამშენებლო ხელშეკრულება, რომელიც 

მოიცავს 12,000 ფე ფიქსირებული ფასის სანაცვლოდ ხიდის აშენებას.   

მენარდისთვის საანგარიშგებო წელი სრულდება 31 დეკემბერს.  

20X2 წელს, მომხმარებელი და მენარდე შეთანხმდნენ ცვლილებაზე რომელიც იწვევს 

სახელშეკრულებო ამონაგების 200 ფე-ით ზრდას და დამატებით 150 ფე-ის შეფასებულ  

სახელშეკრულებო დანახარჯებს.  

20X1, 20X2 და 20X3 წლების დასასრულისთვის (ხელშეკრულების დასასრული) 

ფაქტობრივად გაწეული დაგროვილი დანახარჯები, ცვლილების დანახარჯების 

ჩათვლით, არის  3,000 ფე, 7,105 ფე და 10,050 ფე შესაბამისად. 

20X1, 20X2 და 20X3 წლების დასასრულისთვის, მომხმარებელმა მენარდეს გადაუხადა 

შუალედური ანგარიშები 5,000 ფე, 3,000 ფე და 4,200 ფე შესაბამისად.  

მენარდე  ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების 
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შეფასებულ თანხასთან მიმართებით მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას.   

მენარდის მიერ სამწლიანი სამშენებლო პერიოდის სახელშეკრულებო დანახარჯების 

თავდაპირველი შეფასება არის 8,000 ფე და 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის, მენარდის 

მიერ მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების შეფასება ისევ 8,000 ფე-ია.  თუმცა, 

20X2 წლის დასასრულისთვის, მენარდის მიერ შეფასებული სახელშეკრულებო 

დანახარჯები,  ზემოთ აღწერილი ცვლილების გარეშე, გაიზარდა 10,000 ფე-მდე.  

სამშენებლო პერიოდში ფინანსური მონაცემების მოკლე მიმოხილვა შემდეგია: 

 

 20X3  20X2  20X1  

 ფე  ფე  ფე  

ხელშეკრულებით შეთანხმებული ამონაგების 

თავდაპირველი ოდენობა 
12,000  12,000  12,000 

 

ცვლილება 200  200  –  

მთლიანი ამონაგები 12,200  12,200  12,000  

მოცემული თარიღისთვის გაწეული დანახარჯები 10,050  7,105  3,000  

დასრულების შეფასებული დანახარჯები  –  3,045  5,000  

მთლიანი შეფასებული დანახარჯები 10,050  10,150  8,000  

მთლიანი შეფასებული მოგება 2,150  2,050  4,000  

 

 

მენარდე შესრულების სტადიას  გამოითვლის შემდეგნაირად: 

 20X3  20X2  20X1  

 ფე  ფე  ფე  

მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოებთან 

დაკავშრებით გაწეული დანახარჯები 
10,050  7,105  3,000 

 

შესრულების სტადია 100%.  70%. (ბ) 37,5%. (ა) 

 

 

 

 

მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას ამონაგები, ხარჯები და მოგება, აღიარდება შემდეგნაირად: 

 20X3  20X2  20X1  

 ფე  ფე  ფე  

ამონაგები 3,660 (ე) 4,040 (დ) 4,500 (გ) 

ხარჯები (2,945) (ზ) (4,105) (ვ) (3,000)  
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მოგება (ზარალი)  715  (65)  1,500  

(ა) 3,000 ფე ÷ 8,000 ფე × 100% = 37.5% 
(ბ) 7,105 ფე ÷ 10,150 ფე × 100%  = 70% 
(გ) 37.5% × 12,000 ფე = 4,500 ფე 
(დ) 70% × 12,200 ფე-ს გამოკლებული 4,500 ფე = 4,040 ფე 
(ე) 12,200 ფე-ს გამოკლებული (4,500 ფე + 4,040 ფე) = 3,660 ფე 
(ვ) 7,105 ფე-ს გამოკლებული 3,000 ფე = 4,105 ფე 
(ზ) 10,050 ფე-ს გამოკლებული (4,105 ფე + 3,000 ფე) = 2,945 ფე 

 

თითოეული წლის დასასრულისთვის მენარდის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარსადგენი აქტივი (ან ვალდებულება) არის: 

 20X3 20X2 20X1 

 ფე ფე ფე 

მოცემული თარიღისთვის გაწეული მთლიანი 

დანახარჯები 
10,050 7,105 3,000 

მოცემული თარიღისთვის დაგროვილი მოგება 2,150 1 435 1,500 

მოცემული თარიღისთვის აღიარებული 

დაგროვილი ამოგები 
12,200 8,540 4,500 

მოცემული თარიღისთვის მთლიანი 

შუალედური ანგარიშები  
(12,200) (8,000) (5,000) 

სამშენებლო ხელშეკრულებებით 

გათვალისწინებულ სამუშაოებთან 

დაკავშირებით დამკვეთებისგან მისაღები 

(დამკვეთებისთვის გადასახდელი) ჯამური 

თანხა  

0 540 (500) 

 

 

 

მაგ. 56 ფაქტები იგივეა, რაც 55-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მენარდე  სამშენებლო 

ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვღავს შესრულებული სამუშაოს 

დამოუკიდებელი გამოკვლევით.  

20X1 წლის დასასრულს, პროექტი შეფასდა 40%-ით შესრულებულად და 20X2 წლის 

დასასრულს პროექტი შეფასდა 65%-ით შესრულებულად.   

 

 
 

 20X3 20X2 20X1 

 ფე ფე ფე 

შესრულების სტადია (როგორც დამოწმდა) 100%. 65%. 40%. 

 
 

ამონაგები, ხარჯები და მოგება აღიარდება მოგებაში ან ზარალში შემდეგნაირად: 

 20X3  20X2  20X1  

 ფე  ფე  ფე  

ამონაგები 4,270 (გ) 3,130 (ბ) 4,800 (ა) 
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ხარჯები (2,945) (ე) (4,105) (დ) (3,000)  

მოგება (ზარალი)  1,325  (975)  1,800  

(ა) 40% × 12,000 ფე = 4,800 ფე 
(ბ) 65% × 12,200 ფე-ს გამოკლებული 4,800 ფე = 3,130 ფე 
(გ) 12,200 ფე-ს გამოკლებული (4,800 ფე + 3,130 ფე) = 4,270 ფე 
(დ) 7,105 ფე-ს გამოკლებული 3,000 ფე = 4,105 ფე 
(ე) 10,050 ფე-ს გამოკლებული (7,105 ფე) = 2,945 ფე 

 

თითოეული წლის დასასრულისთვის მენარდის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარსადგენი აქტივი (ან ვალდებულება) არის: 

 20X3 20X2 20X1 
 ფე ფე ფე 

მოცემული თარიღისთვის გაწეული მთლიანი 

დანახარჯები 

10,050 7,105 3,000 

მოცემული თარიღისთვის დაგროვილი მოგება 2,150 825 1,800 

მოცემული თარიღისთვის აღიარებული 

დაგროვილი ამოგები 

12,200 7,930 4,800 

მოცემული თარიღისთვის მთლიანი 

შუალედური ანგარიშები  

(12,200) (8,000) (5,000) 

სამშენებლო ხელშეკრულებებით 

გათვალისწინებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით 

დამკვეთებისგან მისაღები (დამკვეთებისთვის 

გადასახდელი) ჯამური თანხა 0 (70) (200) 

 

 
 

პროცენტები, როიალტები და დივიდენდები 

23.28 საწარმომ, სხვა საწარმოს მიერ მისი აქტივების გამოყენებიდან მიღებული სარგებლის 

ასახვის მიზნით, იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს ამონაგები, როგორიცაა პროცენტი, 

როიალტი და დივიდენდი, 23.29 პუნქტის პრინციპების საფუძველზე, როდესაც: 

(ა) მოსალოდნელია ოპერაციასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლა საწარმოში; და 

(ბ)     შესაძლებელია ამონაგების სიდიდის საიმედოდ შეფასება. 

 

23.29 საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 

(ა)    პროცენტი უნდა აღიარდეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, როგორც 

ეს აღწერილია 11.15–11.20 პუნქტებში; 

(ბ)  როიალტი უნდა აღიარდეს დარიცხვის მეთოდით, შესაბამისი ხელშეკრულების 

შინაარსიდან გამომდინარე; და 

(გ)    დივიდენდები უნდა აღიარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ძალაში შევა აქციონერის უფლება 

დივიდენდების მიღების შესახებ. 
 

 

შენიშვნები 
 

იხ. 26-ე მაგალითი 23-ე განყოფილების დანართში. 
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მაგალითები—პროცენტები, როიალტები და დივიდენდები 
 
მაგ. 57 საწარმო (ინვესტორი) ახორციელებს 100,000 ფე-ის ინვესტიციას მსხვილი ადგილობრივი 

კორპორაციის (ემიტენტი) მიერ გამოშვებულ სავალო ფასიან ქაღალდებში.  სავალო 

ფასიანი ქაღალდების შესახებ ხელშეკრულება, ემიტენტისგან მოითხოვს მე-6 წლის 

ბოლოს სავალო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის მიზნით ინვესტორისთვის 134,010 

ფე-ის გადახდას (რაც არის, 100,000 ფე ძირის და 34,010 ფე ‘პრემიის’ დაფარვა).  სავალო 

ფასიან ქაღალდებს აქვთ ნულოვანი კუპონი (რაც ნიშნავს, რომ ნომინალურად 

‘უპროცენტოა’).   

შინაარსობრივად, გამოსყიდვის პრემია ინვესტორისთვის არის ექვსი წლის 

განმავლობაში საპროცენტო შემოსავალი, რომელიც სრულად გადაიხდება დაფარვის 

თარიღში.  გამოსყიდვის პრემიის ამორტიზაცია არის შემოსავალი.  ინვესტორმა უნდა 

აღიაროს საპროცენტო შემოსავალი პირველ წელს 5,000 ფე, მეორე წელს 5,250 ფე, მესამე 

წელს 5,513 ფე, მეოთხე წელს 5,788 ფე, მეხუთე წელს 6,078 ფე და მეექვსე წელს 6,381 ფე.   

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი (იხ. მე-11 განყოფილება - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“) მოითხოვს დარიცხული 34,010 ფე პრემიის აღიარებას 

სავალო ფასიანი ქაღალდის მოქმედების ვადის განმავლობაში.    

ელექტრონული ცხრილის ან ფინანსური გამომთვლელის გამოყენებით, მოცემული 

სავალო ფასიანი ქაღალდის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია წლიური 5% (ე.ი. 6 

წლის შემდეგ 134,010 ფე-ის ერთჯერადი გადახდის დღევანდელი ღირებულება 5%-

იანი საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით იქნება 100,000 ფე).   

34,010 ფე-ის ოდენობის პრემია აღიარდება შემდეგნაირად: 
 

 პრემიის დარიცხვა (5% x წლის 

დასაწყისში აქტივის ნაშთი) აქტივი 

  100,000 

წელი 1 5,000 105,000 

წელი 2 5,250 110,250 

წელი 3 5,513 115,763 

წელი 4 5,788 121,551 

წელი 5 6,078 127,629 

წელი 6 6,381 134,010 

სულ 34,010  

 

 

 

 

მაგ. 58 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალის 2%-ს.  

20X4 წლის 18 დეკემბერს B საწარმოს ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა დივიდენდი 

1,000,000 ფე-ის ოდენობით 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. A 

საწარმო არ არის უფლებამოსილი მიიღოს თავისი წილი დივიდენდი 20,000 ფე-ის 

ოდენობით, სანამ აქციონერები არ დაამტკიცებენ მას, რაც არ მოხდება 20X5 წლის 28 

თებერვლამდე. 

20X5 წლის 28 თებერვალს, აქციონერთა ყოველწლიურ საერთო კრებაზე B საწარმოს 

აქციოენერებმა მოახდინეს დივიდენდის რატიფიცირება. დივიდენდი გადაიხდება 20X5 
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წლის 20 მაისს იმ აქციონერებზე, რომლებიც 20X5 წლის 28 თებერვალს 

რეგისტრირებულნი იყვნენ B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებად.  

A საწარმოსა და B საწარმოსთვის საანგარიშგებო წელი სრულდება დეკემბერში.  

A საწარმომ 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არ უნდა აღიაროს 

დივიდენდის ამონაგები 20X4 წლის 18 დეკემბერს გამოცხადებული დივიდენდისთვის. 

A საწარმო არ არის უფლებამოსილი მიიღოს 20,000 ფე-ის დივიდენდი, სანამ 

აქციონერები დაამტკიცებენ მას 20X5 წლის 28 თებერვალს.  აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ 

B საწარმო არ აღიარებს გადასახდელ დივიდენდს, სანამ დივიდენდი არ დამტკიცდება. 

 
მაგ. 59 ფაქტები იგივეა, რაც 58-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ A საწარმოსთვის საანგარიშგებო 

წელი სრულდება მარტში.  

A საწარმომ 20X5 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის უნდა აღიაროს 20,000 

ფე დივიდენდის ამონაგები 20X4 წლის 18 დეკემბერს გამოცხადებული 

დივიდენდისთვის. A საწარმო უფლებამოსილია მიიღოს დივიდენდი, როდესაც 

აქციონერები დაამტკიცებენ მას 20X5 წლის 28 თებერვალს.  20X5 წლის 31 მარტის 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, A საწარმომ უნდა აღიაროს მოთხოვნა 

დივიდენდისთვის, რომელიც გადახდილი იქნება 20X5 წლის 20 მაისს.  

 
მაგ. 60 საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია აწარმოებს საგადასახადო კომპიუტერულ 

პროგრამას.  მომხმარებლები შეიძენენ ერთწლიან ლიცენზიას, რომელიც ერთი 

საგადასახადო წლის განმავლობაში კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების 

საშუალებას იძლევა  და შემდეგ სურვილისამებრ განახლებადია.  ლიცენზიის 

განახლების შემთხვევაში, მომხმარებელი მიიღებს გაუმჯობესებულ კომპიუტერულ 

პროგრამას, რომელიც შესწორებული იქნება შემდეგი საგადასახადო წლისთვის 

საგადასახადო კანონმდებლობაში მომხდარი ნებისმიერი ცვლილებისათვის.   

საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიას ლიცენზიის გაყიდვის შემდეგ არ აქვს რაიმე 

დამატებითი ვალდებულება.  კოპიუტერული პროგრამა გაუმჯობესებების გარეშე 

სასარგებლოა მხოლოდ ერთი საგადასახადო წლისთვის, რადგან საგადასახადო 

კანონმდებლობაში ყოველწლიურად ხდება ცვლილებები. 

რადგან საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიას გაყიდვის შემდეგ არ გააჩნია 

დამატებითი ვალდებულებები, ყოველწლიური სალიცენზიო მოსაკრებელი 

ამონაგებად აღიარდება მომენტალურად ლიცენზიის გაყიდვის შემდეგ, იმ დაშვებით, 

რომ დაკმაყოფილებულია 23.10 პუნქტში მოცემული პირობები საქონლის გაყიდვის 

შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარებისთვის. 

შენიშვნა: თუ მომხმარებლებს შემდეგი პერიოდის ან პერიოდებისთვის შეუძლიათ 

ლიცენზიის განახლება საბაზრო ფასზე დაბალი ფასით (პირველ წელს გადახდილ 

ფასზე დაბალი ფასით), მაშინ საჭირო იქნება პირველი წლის ამონაგების ნაწილის 

გადავადება, საბაზრო განაკვეთზე დაბალი ფასით განახლების მოსალოდნელი 

პერიოდის განმავლობაში (იხ. 23.9 პუნქტი).  

 

მაგ. 61 საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია აწარმოებს საგადასახადო კომპიუტერულ 

პროგრამას.  მომხმარებლები შეიძენენ ერთწლიან ლიცენზიას, რომელიც შეძენის 

თარიღიდან 10 წლის განმავლობაში იძლევა კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების 

საშუალებას. ლიცენზიის თანახმად, მომხმარებელი უფლებამოსილია ლიცენზიის 

ფლობის პერიოდის განმავლობაში მიიღოს კომპიუტერული პროგრამის ყველა 

გაუმჯობესება უფასოდ.  კომპიუტერული პროგრამა განახლდება ყოველწლიურად, 
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საგადასახადო კანონმდებლობაში მომხდარი ყველა ცვლილებისათვის და სხვა დროს, 

როდესაც საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია გამოუშვებს კომპიუტერული 

პროგრამის გაუმჯობესებულ ვერსიას.  საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია 

აგრეთვე უზრუნველყოფს უფასო მხარდაჭერას  იმ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, 

რომელსაც წარმოექმნება სირთულე კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებისას.  

რადგან საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიას გააჩნია გაუმჯობესებების 

განხორციელებისა და გაყიდვის შემდგომი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მიმდინარე 

ვალდებულება, ზოგიერთი ან ყველა ამონაგები უნდა განაწილდეს 10 წლიან 

სალიცენზიო პერიოდზე, რათა აღიარება მოხდეს იმ პერიოდში, რომელშიც 

ლიცენზიის მფლობელებს მიეწოდათ გაუმჯობესებები და მხარდაჭერის მომსახურება.   

რამდენად გადავადდება ამონაგები დამოკიდებულია ლიცენზიის პირობებზე 

(მაგალითად, რამდენად მნიშვნელოვანია გაუმჯობესებები და მხარდაჭერა, 

სალიცენზიო შეთანხმების პირველ დღეს მიწოდებულ კომპიუტერულ პროგრამასთან 

შედარებით).  

შენიშვნა: შეთანხმება წარმოადგენს მრავალ ელემენტიან გაყიდვას—საქონლის გაყიდვა 

(კომპიუტერული პროგრამა) და მომსახურეობების მიწოდება (გაუმჯობესების 

მომსახურეობები და მომხმარებლის მხარდაჭერის მომსახურეობები).  23.8 პუნქტს 

გააჩნია მითითებები ერთი ოპერაციის განცალკევებით იდენტიფიცირებადი 

კომპონენტების განსაზღვრაზე. 

   

განმარტებითი შენიშვნები 
 

ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია ამონაგების შესახებ 
 

23.30 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)  ამონაგების აღიარების სააღრიცხვო პოლიტიკა, მათ შორის, ისეთი ოპერაციების 

შესრულების სტადიის დასადგენად გამოყენებული მეთოდები, რომლებიც 

მომსახურების გაწევას ითვალისწინებს; და 

(ბ) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ამონაგებად აღიარებული თანხა, 

თითოეული კატეგორიის მიხედვით ისე, რომ, როგორც მინიმუმი, ცალ-ცალკე იყოს 

ნაჩვენები: 

(i) საქონლის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები; 

(ii) მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები; 

(iii) პროცენტი; 

(iv) როიალტები; 

(v) დივიდენდები; 

(vi) საკომისიოები; 

(vii) სახელმწიფო გრანტები; და 

(viii) სხვა მნიშვნელოვანი ტიპის ამონაგები. 

 
შენიშვნები 
 

საწარმოს ოპერაციების თითოეული არსებითი ტიპისთვის გამჟღავნებული უნდა იყოს 

პოლიტიკა. 
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მაგალითი—საერთო განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 62 საწარმოს შეეძლო  ამონაგების შესახებ შემდეგი საერთო განმარტებითი შენიშვნების 

გაკეთება:  

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონარიდი) 

ამონაგების აღიარება  

ამონაგები ფასდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, 

ფასდათმობები და გაყიდვასთან დაკავშრებული გადასახადების გარეშე.  

ავეჯის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები აღიარდება, როდესაც საქონელი 

მიწოდებულია მომხარებლისთვის და შესრულებულია  მასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი დამონტაჟების სამუშაო.  

შენობა-ნაგებობის დაპროექტების ხელშეკრულებებიდან მიღებული ამონაგები 

აღიარებულია პროცენტული შესრულების მეთოდის მიხედვით. თითოეული 

ხელშეკრულებისთვის შესრულების სტადია განისაზღვრება მოცემული თარიღისთვის  

გაწეული შრომის დანახარჯების თანაფარდობით, მთლიან შეფასებულ შრომის 

დანახარჯებთან.  

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან მიღებული ამონაგები აღიარდება პროცენტული 

შესრულების მეთოდის მიხედვით.  თითოეული ხელშეკრულებისთვის შესრულების 

სტადია განისაზღვრება მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების შეფასებულ 

თანხასთან მიმართებით მოცემული თარიღისთვის გაწეული დანახარჯების 

თანაფარდობის დადგენით. 

თუ შეუძლებელია სამშენებლო ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შეფასება, 

სახელშეკრულებო ამონაგები აღიარდება იმ გაწეული სახელშეკრულებო დანახარჯების 

ოდენობით, რომელთა ანაზღაურებაც სავარაუდოა.  

როდესაც სავარაუდოა, რომ მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯები გადააჭარბებს 

მთლიან სახელშეკრულებო ამონაგებს, მოსალოდნელი ზარალი დაუყოვნებლივ 

აღიარდება ხარჯის სახით. 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა 5 ამონაგები 

წლის განმავლობაში აღიარებული ამონაგები: 

 
20X2 20X1 

 
ფე ფე 

ავეჯის გაყიდვა 700,000 500,000 
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შენობა-ნაგებობის დაპროექტების მომსახურების გაწევა 100,000 80,000 

სამშენებლო ხელშეკრულებები 3,000,000 2,900,000 

 3,800,000 3,480,000 

 

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან მიღებული ამონაგები მოიცავს 300,000 ფე-ს (20X1: 0 

ფე), რომელიც აღიარებულია მიღებული იურიდიული მომსახურების 1,000 საათის 

სანაცვლოდ. 
 

ინფორმაცია სამშენებლო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

ამონაგების შესახებ 
 

23.31  საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)  საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში სახელშეკრულებო ამონაგების სახით 

აღიარებული თანხა; 

(ბ)  პერიოდის განმავლობაში აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგების 

განსასაზღვრად გამოყენებული მეთოდები; და 

(გ) დაუმთავრებელი ხელშეკრულებების შესრულების სტადიის განსაზღვრისთვის 

გამოყენებული მეთოდები. 

 

23.32  საწარმომ ასევე უნდა წარმოადგინოს: 

(ა)     როგორც აქტივი - სამშენებლო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ 

სამუშაოებთან დაკავშირებით დამკვეთებისგან მისაღები ჯამური თანხა; და 

(ბ) როგორც ვალდებულება - სამშენებლო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ 

სამუშაოებთან დაკავშირებით დამკვეთებისთვის გადასახდელი ჯამური თანხა. 

 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები სამშენებლო ხელშეკრულებების შესახებ 
 

მაგ. 63 X მსს-მ, მენარდემ, მიაღწია მისი საქმიანობის პირველი წლის დასასრულს.  გაწეული 

სახელშეკრულებო დანახარჯები გადახდილ იქნა ფულადი სახსრებით და ყველა 

გადახდა მისი შუალედური ანგარიშებისა და ავანსებისთვის, მიღებულ იქნა ფულადი 

სახსხრებით.  B, C და E ხელშეკრულებისთვის გაწეული სახელშეკრულებო დანახარჯები 

მოიცავს ხელშეკრულებისთვის შეძენილი მასალების დანახარჯებს, რომლებიც 

მოცემული თარიღისთვის ჯერ არ გამოყენებულა ხელშეკრულების შესასრულებლად.  B, 

C და E ხელშეკრულებებისთვის მომხმარებლებმა მენარდეს გადაუხადეს ავანსები იმ 

სამუშაოსთვის, რომლებიც ჯერ არ შესრულებულა.  D ხელშეკრულება მნიშვნელოვნად 

გასცდა ბიუჯეტს და მიუხედავად იმისა რომ X მსს აინაზღაურებს სამომავლო 

საქმიანობის ზოგიერთ დანახარჯს, ასევე მოსალოდნელია, რომ წარმოექმნება ზოგიერთი 

დამატებითი ზარალი. E ხელშეკრულება მიმდინარე პერიოდში მოიცავს 

სახელშეკრულებო დანახარჯებს, რომლებიც უკავშირდება 23.23 პუნქტის შესაბამისად 

აქტივად აღიარებულ სამომავლო საქმიანობას, თუმცა მოსალოდნელი ზარალი 

უკავშირდება აღნიშნული აქტივის გაუფასურებას.  საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულისთვის მიმდინარე ხუთი ხელშეკრულების სტატუსი იქნება შემდეგი: 

 

  



მოდული 23–ამონაგები 
 

  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  56 

 

 A B C D E სულ 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

23.17 პუნქტის შესაბამისად 

აღიარებული სახელშეკრულებო 

ამონაგები 

145 520 380 200 55 1,300 

23.17 პუნქტის შესაბამისად 

აღიარებული სახელშეკრულებო 

ხარჯები 

(110) (450) (350) (250) (55) (1,215) 

23.26 პუნქტის შესაბამისად 

აღიარებული მოსალოდნელი 

ზარალი 

- - - (40) (30) (70) 

აღიარებულ მოგებას გამოკლებული 

აღიარებული ზარალი 
35 70 30 (90) (30) 15 

 

პერიოდის განმავლობაში გაწეული 

სახელშეკრულებო დანახარჯები 

110 510 450 250 100 1,420 

23.17 პუნქტის შესაბამისად, 

პერიოდის განმავლობაში, 

სახელშეკრულებო ხარჯების სახით 

აღიარებული გაწეული 

სახელშეკრულებო დანახარჯები 

(110) (450) (350) (250) (55) (1,215) 

23.23 პუნქტის შესაბამისად, აქტივის 

სახით აღიარებული 

სახელშეკრულებო დანახარჯები, 

რომლებიც უკავშირდება სამომავლო 

საქმიანობას 

- 60 100 - 45 205 

 

სახელშეკრულებო ამონაგები 

(იხილეთ ზემოთ) 

145 520 380 200 55 1,300 

ანგარიში მოცემული თარიღისთვის  100 600 400 180 80 1360 

სახელშეკრულებო ამონაგები, 

რომლისთვისაც ჯერ არ არის 

წარდგენილი ანგარიში 

45 - - 20 - 65 

ავანსები - 80 20 - 25 125 

       

ამონარიდი X საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან: 

 

 შენიშვნები 20X1 

  ფე 

აქტივები   

მოთხოვნები 

ამონაგები, რომლისთვისაც ჯერ არ არის 

წარდგენილი ანგარიში  (ა) [4.11(ბ) პუნქტი] 

4 
0 

45 

წინასწარ გადახდილი ხარჯები(ბ) 4 175 
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ვალდებულებები   

მომხმარებლებისგან მიღებული ავანსები  125 

ანარიცხი წაგებიანი ხელშეკრულებისთვის(გ) 4 20 

 

 
(ა)  65 ფე ამონაგები, რომლისთვისაც ჯერ არ არის წარდგენილი ანგარიში გამოკლებული 20 ფე D 

მომხმარებლისგან მისაღები თანხა, რომლის ურთიერთგადაფარვა ხდება წაგებიანი 

ხელშეკრულების შესასრულებლად გასაწევი მოსალოდნელი დანახარჯების საპირისპიროდ. 
(ბ) 205 ფე წინასწარ გადახდილ ხარჯებს გამოკლებული 30 ფე, რომლის  ანაზღაურებაც არ არის 

მოსალოდნელი E მომხმარებლისგან. 

(გ) 40 ფე ხარჯის სახით აღიარებულ მოსალოდნელ ზარალს, გამოკლებული 20 ფე D 

მომხმარებლისგან მისაღები თანხა, ხელშეკრულებიდან მოსალოდნელი წმინდა გამავალი 

ფულადი სახსრების დადგენის მიზნით. 

 

 
 

ამონარიდი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნებიდან  

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონარიდი) 
 

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილი ამონაგები  

სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან ამონაგები აღიარებულია პროცენტული 

შესრულების მეთოდით, რომელიც თითოეული ხელშეკრულებისთვის 

განსაზღვრულია მოცემული თარიღისთვის გაწეული სახელშეკრულებო 

დანახარჯებისა და შეფასებული მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯების 

თანაფარდობით.  

თუ შეუძლებელია სამშენებლო ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შეფასება, 

სახელშეკრულებო ამონაგები აღიარდება გაწეული სახელშეკრულებო დანახარჯების 

ოდენობით, რომელთა ანაზღაურებაც სავარაუდოა.  

როდესაც სავარაუდოა, რომ მთლიანი სახელშეკრულებო დანახარჯები 

გადააჭარბებს მთლიან სახელშეკრულებო ამონაგებს, მოსალოდნელი ზარალი 

დაუყოვნებლივ აღიარდება ხარჯის სახით. 

 

 

 

შენიშვნა 2 ამონაგები 

 20X1 

 ფე 

ამონაგები შედგება:  

სახელშეკრულებო ამონაგები  [23.31(ა) პუნქტი] 1,300 

… 

 

 

შენიშვნა 4 დამკვეთებისგან მისაღები (დამკვეთებისთვის გადასახდელი) თანხა 
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 20X1 

 ფე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებთან 

დაკავშირებით დამკვეთებისგან მისაღები ჯამური 

თანხა – ასახული, როგორც აქტივი [23.32(ა) პუნქტი] 

220 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებთან 

დაკავშირებით დამკვეთებისთვის გადასახდელი 

ჯამური თანხა – ასახული, როგორც ვალდებულება 

[23.32(ბ) პუნქტი] 

(20) 

… 

 

 

გამოთვლები, რომლებიც არ წარმოადგენს განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს: 

შენიშვნა: ქვემოთ მოცემული გამოთვლები მხოლოდ ამტკიცებს რომ 

დამკვეთებისგან მისაღები და დამკვეთებისთვის გადასახდელი ჯამური თანხა 

შესაბამისობაშია ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებთან და არ წარმოადგენს 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს.   

 

ხელშეკრულება A B C D E სულ 

       

გაწეული სახელშეკრულებო 

დანახარჯები  
110 510 450 250 100 1,420 

აღიარებულ მოგებას 

გამოკლებული აღიარებული 

ზარალი 

35 70 30 (90)  (30)  15 

 145 580 480 160 70 1,435 

ანგარიში მოცემული 

თარიღისთვის 
100 600 400 180 80 1360 

ავანსები  (80) (20)  (25)  

შუალედური ანგარიშები (100) (520) (380) (180) (55) (1,235) 

დამკვეთებისგან მისაღები თანხა 45 60 100 – 15 220 

დამკვეთებისთვის გადასახდელი 

თანხა 
– – – (20)  - (20) 
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23-ე განყოფილების დანართი 

23-ე განყოფილების პრინციპების თანახმად ამონაგების აღიარების 
მაგალითები  

 
ეს დანართი თან ახლავს 23-ე განყოფილებას, მაგრამ არ წარმოადგენს მის ნაწილს.  დანართში 
აღწერილია მითითებები ამონაგების აღიარებისას 23-ე განყოფილების მოთხოვნების 
გამოყენებაზე. 
 

23A.1 შემდეგი მაგალითები ყურადღებას ამახვილებს ოპერაციის კონკრეტულ ასპექტებზე და 

არ წარმოადგენს ყველა იმ შესაბამისი ფაქტორების სრულ განხილვას, რომლებმაც 

შესაძლოა გავლენა იქონიოს ამონაგების აღიარებაზე.  როგორც წესი, მაგალითებში 

იგულისხმება, რომ შესაძლებელია ამონაგების ოდენობის საიმედოდ შეფასება; 

მოსალოდნელია საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა და შესაძლებელია 

გაწეული ან გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.  
 

საქონლის გაყიდვა 

 

23A.2 სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედმა კანონმდებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს 23-ე 

განყოფილებაში მოცემული აღიარების კრიტერიუმების  სხვადასხვა დროს 

დაკმაყოფილება.  კერძოდ, კანონმა შესაძლოა განსაზღვროს დროის მომენტი, 

რომელშიც საწარმო გადასცემს საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან 

რისკებსა და სარგებელს.  შესაბამისად, წინამდებარე მოდულში მაგალითები 

წაკითხულ უნდა იქნეს ოპერაციის განხორციელების იურისდიქციაში საქონლის 

გაყიდვასთან დაკავშირებულ კანონთან მიმართებაში. 

           მაგალითი 1 გაყიდვა ‘ანგარიშის წარდგენით და მფლობელობის 

დროებით შენარჩუნებით’, რომელშიც მიწოდება მყიდველის 

მოთხოვნით არის გადავადებული, მაგრამ მყიდველი მოიპოვებს 

საკუთრების უფლებას და თანხმდება ანგარიშს  

23A.3 გამყიდველი აღიარებს ამონაგებს, როდესაც მომხმარებელი მიიღებს უფლებას, 

შემდეგის გათვალისწინებით: 

(ა)    მოსალოდნელია, რომ განხორციელდება საქონლის მიწოდება; 

(ბ)  გაყიდვის აღიარების დროს ერთეული ხელზეა, იდენტიფიცირებულია და მზად 

არის მომხმარებლისთვის მისაწოდებლად; 

(გ)   მომხმარებელი კონკრეტულად გასცემს გადავადებული მიწოდების მითითებებს; და 

(დ)  გამოიყენება გადახდის ჩვეულებრივი პირობები. 

ამონაგები არ აღიარდება მაშინ, როდესაც მიწოდების თარიღისთვის არსებობს 

საქონლის მხოლოდ შეძენის ან წარმოების განზრახვა.  
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 მაგალითი 2 საქონელი მიწოდებულია პირობით: დამონტაჟება და 

შემოწმება 

23A.4 როგორც წესი, გამყიდველი აღიარებს ამონაგებს მაშინ, როდესაც მყიდველი თანხმდება 

მიწოდებას და დასრულებულია დამონტაჟება და შემოწმება.  თუმცა, ამონაგები 

დაუყოვნებლივ აღიარდება მყიდველის მიერ მიწოდებაზე დათანხმებისას, როდესაც: 

(ა) დამონტაჟების პროცესი მარტივია, მაგალითად, ქარხანაში შემოწმებული 

სატელევიზიო მიმღები, რომელსაც მხოლოდ გახსნა და ანტენასთან დაკავშირება 

სჭირდება; ან  

(ბ)   შემოწმება სრულდება მხოლოდ სახელშეკრულებო ფასის საბოლოო განსაზღვრის 

მიზნით, მაგალითად, რკინის მადნის, შაქრის ან სოიოს მარცვლის მიწოდება. 

 მაგალითი 3 საქონელი მიწოდებულია პირობით: თანხმობით, როდესაც 

მყიდველს გააჩნია უკან დაბრუნების შეზღუდული უფლებები 
 

23A.5 თუ არსებობს გაურკვევლობა დაბრუნების შესაძლებლობის შესახებ, გამყიდველი 

აღიარებს ამონაგებს, თუ მყიდველი ფორმალურად დაეთანხმება მიწოდებას ან 

საქონელი მიწოდებულია და უარის თქმისთვის განკუთვნილი დროის პერიოდი 

ამოწურული. 
 

          მაგალითი 4 საქონელი მიწოდებულია პირობით: კონსიგნაციით 

გაყიდვები, რომელთა მიხედვითაც მიმღები (მყიდველი) 

პასუხისმგებლობას იღებს გამგზავნის (გამყიდველის) სასარგებლოდ 

საქონლის გაყიდვაზე 
 

23A.6 გამგზავნი აღიარებს ამონაგებს, როდესაც მიმღების მიერ საქონელი გაყიდულია მესამე 

მხარეზე. 
 

მაგალითი 5 საქონელი მიწოდებულია პირობით: მიწოდებისას 

ფულადი სახსრების მიღებით  
 

23A.7 გამყიდველი აღიარებს ამონაგებს, როდესაც მიწოდება შესრულებულია და გამყიდველი 

ან მისი რწმუნებული მიიღებს ფულად სახსრებს.  
 

მაგალითი 6 ეტაპობრივი გაყიდვები, რომელთა მიხედვითაც საქონლის 

მიწოდება ხდება  მხოლოდ მაშინ, როდესაც მყიდველი ნაწილ-ნაწილ 

გადახდისას ახორციელებს საბოლოო გადახდას 
 

23A.8 გამყიველი ისეთ გაყიდვების შედეგად მიღებულ ამონაგებს აღიარებს, როდესაც 

საქონელი მიწოდებულია.  თუმცა, როდესაც გამოცდილება მიუთითებს, რომ ასეთი 

გაყიდვების უმეტესობა წარმატებით სრულდება, ამონაგები შესაძლოა აღიარდეს 

მნიშვნელოვანი დეპოზიტის მიღებისას, იმ პირობით რომ საქონელი ხელზეა, 

იდენტიფიცირებულია და მზად არის მყიდველისთვის მისაწოდებლად. 
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           მაგალითი 7 შეკვეთები, როდესაც გადახდა (ან ნაწილობრივი გადახდა) 

მიღებულია წინასწარ, იმ საქონლის მიწოდებაზე, რომელიც მიმდინარე 

პერიოდში მარაგში არ ინახება, მაგალითად, საქონელი ჯერ კიდევ 

იწარმოება ან მესამე მხარისგან პირდაპირ მყიდველს მიეწოდება 
 

23A.9 გამყიდველი აღიარებს ამონაგებს, როდესაც მყიდველი მიიღებს საქონელს. 
 

           მაგალითი 8 გაყიდვისა და უკუშესყიდვის შეთანხმებები (გაცვლის 

გარიგებების გარდა), რომელთა მიხედვითაც გამყიდველი 

იმავდროულად თანხმდება მოგვიანებით იმავე საქონლის 

უკუშესყიდვაზე, ან როდესაც გამყიდველს გააჩნია უკუშესყიდვის ქოლ-

ოფციონი ან მყიდველს გააჩნია ფუთ-ოფციონი გამყიდველს მოთხოვოს 

საქონლის უკუშესყიდვა  
 

23A.10 ფინანსური აქტივის გარდა, აქტივთან დაკავშირებული გაყიდვისა და უკუშესყიდვის 

შეთანხმებისთვის, გამყიდველმა უნდა მოახდინოს შეთანხმების პირობების ანალიზი, 

რათა დაადგინოს, შინაარსობრივად, საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და 

სარგებელი გადაეცა თუ არა მყიდველს.  იმ შემთხვევაში, თუ გადაეცა, გამყიდველი 

აღიარებს ამონაგებს.  თუ გამყიდველს შენარჩუნებული აქვს საკუთრებასთან 

დაკავშირებული რისკები და სარგებელი, მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული 

უფლება გადაცემულია, ოპერაცია წარმოადგენს ფინანსურ შეთანხმებას და არ 

წარმოშობს ამონაგებს.  ფინანსურ აქტივთან დაკავშრებული გაყიდვის და 

უკუშესყიდვის შეთანხმებისთვის გამოიყენება აღიარების შეწყვეტაზე მე-11 

განყოფილების მოთხოვნები. 
 

 
მაგალითი 9 გაყიდვები შუამავლებზე, როგორებიც არიან 
დისტრიბუტორები, დილერები ან სხვა გადამყიდველები 
 

23A.11 როგორც წესი, გამყიდველი აღიარებს ამონაგებს იმ გაყიდვებისათვის, რომელთა 

განხორციელებისას საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და სარგებელი 

გადაცემულია.  თუმცა, თუ მყიდველი, შინაარსობრივად, მოქმედებს, როგორც 

რწმუნებული, გაყიდვა მიიჩნევა კონსიგნაციით გაყიდვად. 
 

მაგალითი 10 პუბლიკაციების გამოწერა და მსგავსი ერთეულები 
 

23A.12 როდესაც შერჩეული ერთეულები დროის თითოეულ მომენტში ერთნაირი 

ღირებულების არის, გამყიდველი  ამონაგებს აღიარებს წრფივი მეთოდის საფუძველზე 

იმ პერიოდში, რომელშიც ერთეულები გაიგზავნება.  როდესაც პერიოდიდან 

პერიოდამდე, ერთეულები ღირებულებით განსხვავებულია, გამყიდველი ამონაგებს 

აღიარებს შემდეგ საფუძველზე-გაგზავნილი ერთეულის გასაყიდი ღირებულება 

შეფარდებული შეკვეთით გათვალისწინებული ყველა ერთეულის მთლიან შეფასებულ 

გასაყიდ ღირებულებასთან.  
 

 

მაგალითი 11 განვადებით გაყიდვები, რომელთა მიხედვითაც 
ანაზღაურება მიიღება ნაწილ-ნაწილ 
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23A.13 გაყიდვის თარიღისთვის გამყიდველი აღიარებს გასაყიდ ფასზე მისაკუთვნებელ 

ამონაგებს, პროცენტის გარეშე.  გაყიდვის ფასი არის პირობითი საპროცენტო 

განაკვეთით დისკონტირებული მისაღები ნაწილობრივი გადახდების დღევანდელი 

ღირებულება.  გამყიდველი საპროცენტო ელემენტს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდის გამოყენებით აღიარებს საპროცენტო ამონაგებად. 

მაგალითი 12 შეთანხმებები უძრავი ქონების მშენებლობაზე 

23A.14 საწარმომ, რომელიც პასუხისმგელობას იღებს უძრავი ქონების მშენებლობაზე, 

პირდაპირ ან ქვემენარდეების მეშვეობით, და დებს შეთანხმებას ერთ ან მეტ 

მყიდველთან, მშენებლობის დასრულებამდე თავისი შეთანხმება უნდა აღრიცხოს, 

როგორც მომსახურების მიწოდება, პროცენტული შესრულების მეთოდის გამოყენებით, 

მხოლოდ მაშინ, თუ: 

(ა) მყიდველს მშენებლობის დაწყებამდე შეუძლია განსაზღვროს უძრავი ქონების 

პროექტის მთავარი სტრუქტურული ელემენტები და/ან მშენებლობის 

მიმდინარეობის პროცესში განსაზღვროს მთავარი სტრუქტურული ცვლილებები 

(იმის მიუხედავად, იყენებს თუ არა ამ შესაძლებლობას), ან 

(ბ)  მყიდველი შეიძენს და მიაწვდის სამშენებლო მასალებს და საწარმო მხოლოდ 

სამშენებლო მომსახურებას უზრუნველყოფს. 

 

23A.15 თუ საწარმოს მომსახურების მიწოდება მოეთხოვება სამშენებლო მასალებთან ერთად, 

იმისათვის, რომ თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულება შეასრულოს 

მყიდველისთვის უძრავი ქონების ჩაბარებით, შეთანხმება უნდა აღირიცხოს, როგორც 

საქონლის გაყიდვა.  ამ შემთხვევაში, მშენებლობის პროცესში მყიდველი არ მოიპოვებს 

კონტროლის ან დაუმთავრებელი წარმოების საკუთრებასთან დაკავშირებულ 

მნიშვნელოვან რისკებს და სარგებელს.  ამის ნაცვლად, გადაცემა ხდება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც მყიდველს მიეწოდება დასრულებული უძრავი ქონება. 

 

 მაგალითი 13 გაყიდვა მომხმარებელთა წახალისების პროგრამის 

ფარგლებში 
 

23A.16 საწარმო ყიდის A პროდუქტს 100 ფე-ად.  A პროდუქციის შემძენი იღებს წამახალისებელ 

ქულებს, რომლებიც B პროდუქციის 10 ფე-ად შეძენის საშუალებას იძლევა.  B 

პროდუქციის სტანდარტული გასაყიდი ფასი არის 18 ფე.  საწარმო აფასებს, რომ A 

პროდუქციის მყიდველების 40 პროცენტი ქულებს გამოიყენებენ B პროდუქციის 10 ფე-

ად შეძენისთვის. A პროდუქციის სტანდარტული გასაყიდი ფასი არის 95 ფე 

ფასდათმობების გათვალისწინებით, რომლებიც ხშირად არის შეთავაზებული, თუმცა ამ 

წამახალისებელი პროგრამის დროს არ არის ხელმისაწვდომი. 
 

23A.17 სასაჩუქრე ქულების რეალური ღირებულება არის 40 პროცენტი × [18 ფე – 10 ფე] = 3.20 

ფე.  საწარმო ანაწილებს 100 ფე მთლიან ამონაგებს A პროდუქტსა და სასაჩუქრე 

ქულებზე მათი შესაბამისი რეალური ღირებულებების საფუძველზე, 95 ფე და 3.20 ფე 

შესაბამისად.  აქედან გამომდინარე:  

(ა)     A პროდუქციისთვის ამონაგები არის 100 ფე× [95 ფე ÷ (95 ფე + 3.20 ფე)] = 96.74 ფე; 

და 
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(ბ)    B პროდუქციისთვის ამონაგები არის 100 ფე × [3.20 ფე ÷ (95 ფე + 3.20 ფე)] = 3.26 ფე 

 

მომსახურების გაწევა 

მაგალითი 14 დამონტაჟების საზღაური 

23A.18 გამყიდველი  დამონტაჟების საზღაურს ამონაგებად აღიარებს დამონტაჟების 

შესრულების სტადიასთან მიმართებით, თუ გადახდები წარმოშობილი არ არის 

პროდუქციის გაყიდვიდან, რა შემთხვევაშიც, გადახდები აღიარდება, როდესაც 

საქონელი გაიყიდება. 
 

 

მაგალითი 15 პროდუქციის ფასში ჩართული მომსახურების საზღაური 
23A.19 როდესაც პროდუქციის გასაყიდ ფასში ჩართულია იდენტიფიცირებადი თანხა 

შემდგომი მომსახურებისთვის (მაგალითად, კომპიუტერული პროგრამის გაყიდვისას 

გაყიდვის შემდგომი მხარდაჭერა და პროდუქციის გაუმჯობესება), გამყიდველი 

გადაავადებს ამ თანხას და მას ამონაგებად აღიარებს იმ პერიოდის განმავლობაში, 

რომელშიც შესრულდება მომსახურება.  გადავადებული თანხა არის თანხა, რომელიც 

დაფარავს შეთანხმების მიხედვით მომსახურების მოსალოდნელ დანახარჯებს, ამ 

მომსახურებაზე მისაღებ გონივრულ მოგებასთან ერთად. 

მაგალითი 16 სარეკლამო საკომისიო 

23A.20 მედიის საკომისიო აღიარდება, როდესაც დაკავშირებული რეკლამა ჩნდება 

საზოგადოების წინაშე.  საწარმოო საკომისიო აღიარებულია პროექტის შესრულების 

სტადიასთან მიმართებით. 

მაგალითი 17 სადაზღვევო სააგენტოს საკომისიოები 

23A.21 მიღებული ან მისაღები სადაზღვევო სააგენტოს საკომისიოები, რომლებიც 

სააგენტოსგან არ მოითხოვს დამატებითი მომსახურების გაწევას, სააგენტოს მიერ 

ამონაგებად აღიარდება შესაბამისი პოლისის ფაქტიური დაწყების ან განახლების 

თარიღისთვის. თუმცა, როდესაც მოსალოდნელია, რომ სააგენტოს მოეთხოვება 

დამატებითი მომსახურების გაწევა პოლისის მოქმედების ვადის განმავლობაში, 

სააგენტო გადაავადებს საკომისიოს, ან მის ნაწილს, და ამონაგებად აღიარებს იმ 

პერიოდის განმავლობაში, რომელშიც პოლისი ძალაშია. 

 

 მაგალითი 18 დასწრების საფასური 
 

23A.22 23A.1 გამყიდველი აღიარებს სახელოვნებო წარმოდგენებიდან, ბანკეტებიდან და სხვა 

განსაკუთრებული მოვლენებიდან მიღებულ ამონაგებს მოვლენის განხორციელების 

დროს.  როდესაც რამდენიმე ღონისძიებაზე დასწრების უფლება გაიყიდება, 

გამყიდველი მიაკუთვნებს საზღაურს თითოელ ღონისძიებას იმ საფუძველზე, 

რომელიც ასახავს თითოეულ ღონისძიებაზე გაწეული მომსახურების მოცულობას. 
 

 
მაგალითი 19 სწავლის საფასური 
 

23A.23 გამყიდველი ამონაგებს აღიარებს სწავლების პერიოდის განმავლობაში. 
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მაგალითი 20 ინიცირების, შესვლის და წევრობის საფასური 
 

23A.24 ამონაგების აღიარება დამოკიდებულია გაწეული მომსახურების ხასიათზე.  თუ 

საფასური მხოლოდ წევრობის ნებას რთავს და ყველა სხვა მომსახურებისთვის ან 

პროდუქციისთვის განცალკევებით ხდება გადახდა, ან თუ არსებობს განცალკევებული 

ყოველწლიური გამოწერა, საფასური  ამონაგებად აღიარდება, როდესაც მისი 

ამოღებადობის შესახებ არ იარსებებს მნიშვნელოვანი გაურკვევლობა.  თუ საფასური 

წევრს ნებას რთავს წევრობის პერიოდის განმავლობაში მიიღოს მომსახურება ან 

პუბლიკაციები, ან შეიძინოს საქონელი ან მომსახურება იმაზე დაბალი ფასით, ვიდრე 

იმათ, ვინც წევრი არ არის, მაშინ ის აღიარდება იმ საფუძველზე, რომელიც ასახავს 

მიღებული სარგებლის დროს, ბუნებას და ღირებულებას. 
 

ფრანშიზის გადასახდელი 
 

23A.25 ფრანშიზის გადასახდელი შესაძლოა მოიცავდეს თავდაპირველი და შემდგომი 

მომსახურებების, მოწყობილობის და სხვა მატერიალური აქტივების მიწოდებას, და 

ნოუ-ჰაუს.  შესაბამისად, ფრანშიზის გადასახდელი ამონაგებად აღიარდება  იმ 

საფუძველზე, რომელიც ასახავს საფასურის გადახდის მიზანს.  ფრანშიზის 

გადასახდელის აღიარების შემდეგი მეთოდებია შესაფერისი. 
 

მაგალითი 21 ფრანშიზის გადასახდელი: მოწყობილობის და სხვა 
მატერიალური აქტივების მიწოდება 
 

23A.26 ფრანშიზის გამცემი გაყიდული აქტივების რეალურ ღირებულებას ამონაგებად 

აღიარებს, როდესაც ერთეულები მიწოდებულია ან უფლება გადაცემულია. 
 

მაგალითი 22 ფრანშიზის გადასახდელი: თავდაპირველი და შემდგომი 
მომსახურების მიწოდება 
 

23A.27 ფრანშიზის გამცემი  უწყვეტი მომსახურების მიწოდებისთვის საკომისიო 

გადასახდელებს, საწყისი საკომისიო გადასახდელის ნაწილის ან განცალკევებული 

საკომისიო გადასახდელის სახით, ამონაგებად აღიარებს მომსახურების გაწევისას.  

როდესაც განცალკევებული გადასახდელი არ ფარავს უწყვეტი მომსახურების 

თვითღირებულებას გონივრულ მოგებასთან ერთად, თავდაპირველი გადასახდელის 

ნაწილი, რომელიც საკმარისია უწყვეტი მომსახურების დანახარჯების დასაფარად და ამ 

მომსახურებაზე გონივრული მოგების მისაღებად, გადავადდება და აღიარდება 

ამონაგებად მომსახურების გაწევისას.  
 

23A.28 ფრანშიზის შეთნამხება შესაძლოა მოითხოვდეს ფრანშიზის გამცემისგან 

მოწყობილობების, მარაგებისა და სხვა მატერიალური აქტივების მიწოდებას სხვასთან 

შედარებით დაბალი ფასით ან იმ ფასით, რომელიც ამ გაყიდვებზე არ უზრუნველყოფს 

გონივრულ მოგებას. ასეთ გარემოებებში, თავდაპირველი გადასახდელის ნაწილი, 

რომელიც საკმარისია დამატებითი დანახარჯების დასაფარად და ამ გაყიდვაზე 

გონივრული მოგების უზრუნველსაყოფად, გადავადდება და აღიარდება იმ პერიოდის 

განმავლობაში, როდესაც მოსალოდნელია საქონლის გაყიდვა ფრანშიზის მიმღებზე.  

თავდაპირველი გადასახადის დარჩენილი ნაშთი ამონაგებად აღიარდება, როდესაც 

ფრანშიზის გამცემი არსებითად შეასრულებს ყველა მთხოვნილ თავდაპირველ 

მომსახურებას და სხვა ვალდებულებებს (როგორებიცაა დახმარება სამშენებლო 

მოედნის შერჩევაში, პერსონალის დატრენინგება, დაფინანსება და რეკლამირება). 
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23A.29 ტერიტორიის ფრანშიზის შეთანხმების მიხედვით, თავდაპირველი მომსახურება და 

სხვა ვალდებულებები შესაძლოა დამოკიდებული იყოს ამ ტერიტორიაზე შექმნილი 

ინდივიდუალური ობიექტების რაოდენობაზე. ამ შემთხვევაში, თავდაპირველი 

მომსახურებისთვის მისაკუთვნებელი გადასახდელები აღიარებულია ამონაგებად იმ 

ობიექტების პროპორციული რაოდენობის მიხედვით, რომელთათვისაც თავდაპირველი 

მომსახურებები არსებითად შესრულებულია. 
 

23A.30 თუ საწყისი საკომისიო გადასახდელი ამოღებადია გახანგრძლივებული პერიოდის 

განმავლობაში და მისი სრულად ამოღებადობის შესახებ არსებობს მნიშვნელოვანი 

გაურკვევლობა, გადასახდელი აღიარდება როდესაც მიიღება ნაწილობრივი ფულადი 

სახსხრები. 
 

მაგალითი 23 ფრანშიზის გადასახდელი: უწყვეტი ფრანშიზის 

გადასახდელი 
 

23A.31 შეთანხმებით მინიჭებული უწყვეტი უფლებების გამოყენებისთვის ან შეთანხმების 

პერიოდის განამვლობაში გაწეული სხვა მომსახურებებისთვის გადახდილი 

გადასახადები ამონაგებად აღიარდება, როდესაც მოხდება მომსახურების მიწოდება ან 

უფლებების გამოყენება. 
 

მაგალითი 24 ფრანშიზის გადასახდელი: რწმუნებულთან 
დაკავშირებული ოპერაციები 
 

23A.32 ოპერაციები შესაძლოა განხორციელდეს ფრანშიზის გამცემსა და ფრანშიზის მიმღებს 

შორის, რომელიც, შინაარსობრივად, მოიცავს ფრანშიზის გამცემის მიერ ფრანშიზის 

მიმღების რწმუნებულად მოქმედებას.  მაგალითად, ფრანშიზის გამცემმა შესაძლოა 

შეუკვეთოს ნედლეული და მოილაპარაკოს ფრანშიზის მიმღებისთვის მის მიწოდებაზე, 

მოგების გარეშე.  ასეთი ოპერაციები ამონაგებს არ წარმოშობენ. 
 

მაგალითი 25 საფასური მომხმარებელზე მორგებული  კომპიუტერული 
პროგრამის შექმნიდან  
 

23A.33 კომპიუტერული პროგრამის შემქმნელი მომხმარებელზე მორგებული  კომპიუტერული 

პროგრამის შექმნიდან საფასურს, ამონაგებად აღიარებს შექმნის შესრულების 

სტადიასთან მიმართებით, მიწოდების შემდგომი  მხარდაჭერის მომსახურების 

შესრულების ჩათვლით. 
 

პროცენტები, როიალტები და დივიდენდები 
 

მაგალითი 26 სალიცენზიო მოსაკრებლები და როიალტები 
23A.34 ლიცენზიის გამცემი საწარმოს აქტივების (როგორებიცაა სავაჭრო ნიშნები, პატენტები, 

კომპიუტერული პროგრამა, მუსიკის საავტორო უფლებები, ჩანაწერის ოსტატები და 

კინო ფილმები) გამოყენებისთვის გადახდილ მოსაკრებლებსა და როიალტებს აღიარებს 

შეთანხმების შინაარსის შესაბსმისად. პრაქტიკაში, ეს შესაძლოა განხორციელდეს 

შეთანხმების მოქმედების ვადის განმავლობაში წრფივი მეთოდით, მაგალითად მაშინ, 

როდესაც ლიცენზიის მიმღებს გააჩნია უფლება გამოიყენოს სპეციალური ტექნოლოგია 

განსაზღვრული დროის პერიოდის გამავლობაში. 

23A.35 უფლებების გადაცემა ფიქსირებული მოსაკრებლით ან შეუქცევადი ხელშეკრულების 

ფარგლებში დაუბრუნებადი გარანტიით, რომელიც ლიცენზიის მიმღებს ნებას რთავს 
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თავისუფლად გამოიყენოს უფლებები და ლიცენზიის გამცემს არ აქვს დარჩენილი 

შესასრულებელი ვალდებულებები, შინაარსობრივად წარმოადგენს გაყიდვას.  

მაგალითს წარმოადგენს კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებისთვის არსებული 

სალიცენზიო შეთანხმება, როდესაც ლიზენციის გამცემს მიწოდების შემდეგ არ გააჩნია 

რაიმე ვალდებულება.  მეორე მაგალითს წარმოადგენს კინო ფილმის ბაზარზე გატანის 

უფლებების მინიჭება, რომელშიც ლიცენზიის გამცემს არ გააჩნია კონტროლი 

დისტრიბუტორზე და არ მოელის რაიმე დამატებითი ამონაგების მიღებას სალაროში 

შემოსული თანხიდან.  ასეთ შემთხვევებში, ამოანგები აღიარდება გაყიდვისას. 

 

23A.36 ზოგჯერ, სალიცენზიო მოსაკრებელის თუ როიალტის მიღება დამოკიდებული იქნება 

მომავალი მოვლენის მოხდენაზე.  ასეთ შემთხვევებში, ამონაგები აღიარდება მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ მოსაკრებელი ან როიალტი მიღებული იქნება, 

რაც ჩვეულებრივ ხდება რაიმე მოვლენის მოხდენის დროს. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას.  ინფორმაცია საწარმოს ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი 

მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროების 

შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და 

ფულადი სახსრების მოძრაობის შეფასებისას.  შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ 

უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმ გადაწყვეტილებების შესახებ, შეფასებებში გამოყენებული 

ინფორმაციის გარდა, რომლებიც ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენების პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებულ თანხებზე.  გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით 

შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული 

ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის 

შესაფასებლად გამოყენებული სხვა ძირითადი წყაროების შესახებ, რომელთა გამოც არსებობს 

აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების 

რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს.  
 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  
 

აღიარება  
 

ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა  ამონაგების წარმომქმნელი იმ 

ოპერაციის იდენტიფიკაციისთვის, რომლისთვისაც გამოყენებულ უნდა იქნეს ამონაგების 

აღიარების კრიტერიუმი.  მაგალითად:  

 როდესაც ერთი გაყიდვის ოპერაცია შეიცავს სხვადასხვა ელემენტს, თითეული ელემენტის 

იდენტიფიკაციისთვის შესაძლოა საჭირო იყოს მსჯელობა, რომ შესაძლებელი იყოს 

აღიარების კრიტერიუმების გამოყენება მრავალ ელემენტიანი გაყიდვის განცალკევებით 

იდენტიფიცირებადი თითეული კომპონენტისთვის დამოუკიდებლად, რათა აისახოს 

ოპერაციის შინაარსი (მაგალითად, შინაარსობრივად, საწარმო ყიდის რამდენიმე საქონელს 

და მომსახურებას).   იხ. ამ მოდულის მე-17─20 მაგალითები, რომლებიც განსაზღვრავს 23.8 

პუნქტის მოთხოვნებს.  

 ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა იმის განსაზღვრისთვის, არის 

თუ არა ორი ან მეტი ოპერაცია ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული იმგვარად, რომ 

შეუძლებელია კომერციული შედეგის გაგება, ამ რამდენიმე ოპერაციის ერთობლივად, ერთ 

ოპერაციად, განხილვის გარეშე (იხ. 23.8 პუნქტი). მაგალითად, საწარმო იყენებს 

მსჯელობას იმის გადასაწყვეტად, საქონლის გაყიდვა უკუშესყიდვის შეთანხმებით 

წარმოადგენს  საქონლის გაყიდვასა და  შემდგომ საქონლის უკუშესყიდვას, თუ ფინანსურ 

ოპერაციას, რომელშიც  საქონელი გამოყენებულია  სესხის უზრუნველყოფად (იხ. 23-ე 

განყოფილების დანართის მე-8 მაგალითი). 

 ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც სამშენებლო ხელშეკრულება ეხება სხვადასხვა აქტივს, 

საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა იმის დასადგენად, მიიჩნევა თუ არა თითოეული 

აქტივი განცალკევებულ სამშენებლო ხელშეკრულებად (იხ. 23.18 და 23.19 პუნქტები). 

 ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა იმის გასანზღვრისთვის, ერთ 

მომხმარებელთან თუ რამდენიმე მომხმარებელთან ხელშეკრულებების ჯგუფი,  უნდა 

მიიჩნეოდეს თუ არა ერთ სამშენებლო ხელშეკრულებად (იხ. 23.18 და 23.20 პუნქტები).   
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 ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა მნიშვენლოვანი მსჯელობა იმის განსაზღვრისთვის, 

საწარმო მოქმედებს, როგორც რწმუნებული თუ მარწმუნებელი, კერძოდ, იქ, სადაც ის 

ექვემდებარება საქონლის გაყიდვასთან ან მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ 

ზოგიერთ, მაგრამ არა ყველა მნიშვნელოვან რისკებსა და სარგებელს (იხ. 23-ე 

განყოფილების დანართის 24-ე მაგალითი და აღნიშნული მოდულის მე-6─10 მაგალითები, 

რომლებიც განსაზღვრავს 23.4 პუნქტის მოთხოვნებს). 

 ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა იმის განსაზღვრისთვის, 

აქტივების გაყიდვა წარმოადგენს თუ არა საწარმოს ჩვეული საქმიანობის ნაწილს და 

აქედან გამომდინარე, წარმოშობს ამონაგებს და არა სხვა შემოსავალს (იხ. აღნიშნული 

მოდულის 1-ლი მაგალითი, რომელიც განსაზღვრავს 23.1 პუნქტის მოთხოვნებს).  

 ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა იმის განსაზღვრისთვის, 

საწარმოს მიერ მიღებული პროცენტი და დივიდენდები წარმოადგენს თუ არა საწარმოს 

ჩვეულ საქმიანობას და აქედან გამომდინარე, წარმოშობს ამონაგებს და არა სხვა 

შემოსავალს.    
 

ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა იმის განსაზღვრისთვის, როდის 

არის ამონაგების აღიარების კრიტერიუმები დაკმაყოფილებული.  მაგალითად:  

 მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა საჭირო გახდეს იმის განსაზღვრისთვის, საქონლის 

გაყიდვა განხორციელდა თუ არა მაშინ, როდესაც საკუთრებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი, მაგრამ არა ყველა რისკი და სარგებელი გადაეცა მომხმარებელს.  მაგალითად, 

საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკებისა და სარგებლის გადაცემა შესაძლოა დროში არ 

ემთხვეოდეს იურიდიული ან ქონებრივი უფლების გადაცემას.  გარდა ამისა, სხვადასხვა 

ქვეყნების კანონმდებლობის მიხედვით აღიარების კრიტერიუმები შესაძლოა სხვადასხვა 

დროს დაკმაყოფილდეს.   კერძოდ, კანონმა შესაძლოა განსაზღვროს დროის მომენტი, 

რომელშიც საწარმო გადასცემს საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა 

და სარგებელს.   

 მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა საჭირო გახდეს იმის განსაზღვრისთვის, 

მოსალოდნელია თუ არა მოცემული ოპერაციიდან საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლა.  ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს შესაძლოა არ იყოს მოსალოდნელი, სანამ 

ანაზღაურება არ იქნება მიღებული, ან სანამ განუსაზღვრელობა არ იქნება აღმოფხვრილი.  

მაგალითად, შესაძლოა გაურკვეველი იყოს უცხოური სამთავრობო უწყება  დართავს თუ 

არა უცხო ქვეყანაში განხორციელებული გაყიდვიდან მიღებული ანაზღაურების 

გადარიცხვის ნებას. როდესაც ნებართვა გაცემულია, ხდება გაურკვევლობის აღმოფხვრა 

და ამონაგები აღიარდება. 

 მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა საჭირო გახდეს იმის შესაფასებლად, შესაძლებელია 

თუ არა მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ოპერაციის (სამშენებლო 

მომსახურების ჩათვლით) შედეგის საიმედოდ შეფასება. 

 მნიშვნელოვანი მსჯელობის გამოყენება შესაძლოა საჭირო გახდეს იმის განსაზღვრისთვის, 

შეთანხმების შინაარსის გათვალისწინებით, უფრო მისაღებია თუ არა როიალტის 

ამონაგების აღიარება სხვა სისტემატური და რაციონალური მეთოდის საფუძველზე, 

შესაბამისი შეთანხმების პირობების შესაბამისად როიალტების დარიცხვის ნაცვლად.  

 

შეფასება 
 

საწარმომ ამონაგები უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური 

ღირებულებით.  მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებაში 



მოდული 23–ამონაგები 
 

  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  69 

 

გათვალისწინებულია საწარმოს მიერ გაცემული ყველანაირი სავაჭრო ფასდათმობა, ასევე 

ვადაზე ადრე გადახდასა და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობები. 

ბევრ შემთხვევაში, მცირე სირთულეს წარმოადგენს ამონაგების შეფასება—ანაზღაურება არის 

ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ფორმით და ამონაგების ოდენობა 

არის მიღებული ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ოდენობა.  

თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა.  მაგალითად:  

 როდესაც ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შემოსვლა 

გადავადებულია, საჭირო გახდება ანაზღაურების დისკონტირება, თუ დისკონტირების 

შედეგი არსებითია.  პირობითი საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრისთვის საჭიროა 

მსჯელობის გამოყენება. 

 როდესაც ადგილი აქვს სხვადასხვა ელემენტისგან შემდგარ  გაყიდვის ოპერაციას, 

შესაძლოა საჭირო გახდეს აღიარების კრიტერიუმების გამოყენება  გაყიდვის სხვადასხვა 

ელემენტისათვის ცალ-ცალკე.  მსჯელობის გამოყენება შესაძლოა საჭირო გახდეს 

მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულების გაყიდვის სხვადასხვა 

ელემენტისათვის მიკუთვნებისას. 

 როდესაც ხდება საქონლის გაყიდვა ან მომსახურების გაწევა განსხვავებულ საქონელზე 

გაცვლით, შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობის გამოყენება გაცვლილი აქტივების 

რეალური ღირებულების განსაზღვრისას.  

 მომსახურებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებებისა და სამშენებლო 

ხელშეკრულებებისთვის, რომელიც ვრცელდება სხვადასხვა სააღრიცხო პერიოდზე, 

ოპერაციის ფარგლებში გასაწევი სამომავლო დანახარჯების განსაზღვრა, ხშირად მოიცავს 

მნშივენლოვან შეფასებასა და მსჯელობას. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

2009 წლის ივლისში მსს ფასს  სტანდარტის გამოცემისა და 2015 წელს მისი გადასინჯვის 

დროს, 23-ე განყოფილება დაფუძნებული იყო ბასს 18-სა - „ამონაგები“  - და ბასს 11-ზე 

-   „სამშენებლო ხელშეკრულებები“.  ფასს 15 - „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებებიდან“ - გამოშვებულ იქნა ბასს 18-ისა და ბასს 11-ის ჩასანაცვლებლად, 2018 

წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის. შესაბამისად, ბასს 

18-სა და ბასს 11-თან შედარების გარდა, ასევე მოცემულია შედარება ფასს 15-თან.   

 

ბასს 18 - „ამონაგები“ - და ბასს 11 - „სამშენებლო ხელშეკრულებები“ 

ბასს 18 ეხება საქონლის გაყიდვას, მომსახურების გაწევას, პროცენტს, დივიდენდებს და 

როიალტებს.  23-ე განყოფილება იზიარებს ამონაგების აღრიცხვისა და წარდგენის იმავე 

პრინციპებს, რომლებსაც ბასს 18.  ბასს 11 ეხება სამშენებლო ხელშეკრულებებს და 23-ე 

განყოფილება იზიარებს ამონაგების აღრიცხვისა და წარდგენის იმაზე პრინციპებს, რომლებსაც 

ბასს 11.  ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიათან შედარებით 23-ე განყოფილებაში მოცემულია 

ნაკლები მითითებები პრინციპების გამოყენებაზე.  გარდა ამისა, ბასს 11-თან შედარებით, 23-ე 

განყოფილების გამჟღავნების მოთხოვნები ნაკლებებად დეტალურია. 

 

ფასს 15 - „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ 

ბასს 18-ისა და ბასს 11-ის ჩასანაცვლებლად 2014 წლის მაისში საბჭომ გამოსცა ფასს 15 - 

„ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ .  ახალი სტანდარტის 

ძალაში შესვლის თარიღი არის 2018 წლის 1-ელ იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო 

პერიოდები. 

ფასს 15 ამონაგების აღიარებისთვის წარადგენს ერთ სრულ მოდელს, რომელიც 

თანმიმდევრულად გამოიყენება  საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა 

ხელშეკრულებისთვის, სამშენებლო ხელშეკრულებების ჩათვლით.  წინამდებარე მოდულის 

შესაბამისი, ზოგიერთი უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებაა:  

 23-ე განყოფილება განასხვავებს საქონელსა და მომსახურებას და აღრიცხვის მოთხოვნები 

განსაზღვრულია თითოეულისთვის. ფასს 15 განასხვავებს ხელშეკრულებით დადგენილ 

შესასრულებელ ვალდებულებებს (რომელიც შესაძლოა იყოს ინდივიდუალური 

კომპონენტები მრავალ ელემენტიანი გაყიდვის ოპერაციაში), რომლებიც 

დაკმაყოფილებულია დროის მომენტში ან დროთა განმავლობაში;  

 როგორც წესი, 23-ე განყოფილებაში მოცემულთან შედარებით, ფასს 15 მოიცავს მეტ 

მითითებებს, მრავალ ელემენტიანი გაყიდვისა და ცვლადი ანაზღაურების შესახებ მეტი 

მითითებების ჩათვლით.   

 ხელშეკრულებები, რომლებიც 23-ე განყოფილების მიხედვით აკმაყოფილებს სამშენებლო 

ხელშეკრულების განმარტებას, არ აღირიცხება პროცენტული შესრულების მეთოდის 

საფუძველზე თუ, მათი განხორციელებადი სახელშეკრულებო უფლებები და 

ვალდებულებები არ აკმაყოფილებს ფასს 15-ში განსაზღვრულ კრიტერიუმს; და 
 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“; 

 23-ე განყოფილებასთან შედარებით, ფასს 15 მოიცავს სრულყოფილად გამჟღავნების მეტ 

მოთხოვნებს. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ამონაგების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.   

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

ჩათვალეთ, რომ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

23-ე განყოფილება გამოყენებულია ამონაგების აღრიცხვისთვის რომელიც წარმოიშობა 

საქონლის გაყიდვის, მომსახურების გაწევის, სამშენებლო ხელშეკრულებების შედეგად, 

რომელშიც საწარმო არის მენარდე და სხვა პირთა მიერ საწარმოს კუთვნილი აქტივების 

გამოიყენების შედეგად, რასაც მოჰყვება საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა 

დივიდენდების, პროცენტების ან როიალტების სახით.  თუმცა, 23-ე განყოფილება არ 

გამოიყენება ამონაგებისთვის, რომელიც წარმოშობილია: 

 (ა)   საიჯარო ხელშეკრულებებიდან. 

 (ბ) ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების რეალური ღირებულების 

ცვლილებებიდან ან მათი გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგებიდან. 

 (გ) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიოლოგიური აქტივების 

თავდაპირველი აღიარებიდან და რეალური ღირებულების ცვლილებებიდან. 

 (დ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 

კითხვა 2 

საწარმომ მომხმარებელზე სტანდარტული საკრედიტო პირობებით (ე.ი. 30 დღიანი 

უპროცენტო კრედიტით) გაყიდა საქონელი 1,000 ფე-ად პრეისკურანტით გათვალისწინებულ 

გასაყიდ ფასად (გამოქვეყნებული ფასი).  

გაყიდვიდან 10 დღის შემდეგ, მომხმარებელმა საწარმოს გადაუხადა 690 ფე სრულად და 

საქონლის გაყიდვის შედეგად წარმოშობილი ვალი საბოლოოდ დაფარა.  მომხმარებლისგან 

მიღებული 50 ფე არის საწარმოს მიერ, ეროვნული მთავრობის სახელით ამოღებული ბრუნვის 

გადასახადი.   

სტანდარტულ ფასსა და დასაფარ თანხას შორის სხვაობა შემდეგია: 1,000 ფე სტანდარტულ 

ფასს გამოკლებული 200 ფე სავაჭრო ფასდათმობა, გამოკლებული 100 ფე მოცულობაზე 

დამოკიდებული ფასდათმობა და გამოკლებული 10 ფე ვადაზე ადრე გადახდაზე 

დამოკიდებული ფასდათმობა.   

რა თანხით უნდა შეაფასოს საწარმომ საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები: 

 (ა)   640 ფე-ით 

 (ბ)  1,000 ფე-ით 

 (გ)  700 ფე-ით 

 (დ) 690 ფე-ით 
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კითხვა 3 

საწარმო (გამყიდველი) მომხმარებელს  ანგარიშს წარუდგენს იმ საქონლისთვის, რომელიც ჯერ 

მომხმარებლისთვის მიწოდებული არ არის.  მყიდველი მოიპოვებს საკუთრების უფლებას და 

თანხმდება ანგარიშს, მაგრამ მიწოდება გადავადებულია მომხმარებლისგან გაცემული 

მითითების შესაბამისად.  გამყიდველი ამონაგებს აღიარებს, როდესაც მომხმარებელი 

მოიპოვებს საკუთრების უფლებას, შემდეგის გათვალისწინებით: 

 (ა)   მოსალოდნელია, რომ განხორციელდება საქონლის მიწოდება. 

 (ბ)   გაყიდვის აღიარების დროს ერთეული ხელზეა, იდენტიფიცირებულია და მზად არის 

მომხმარებლისთვის მისაწოდებლად.    

 (გ)   მომხმარებელი კონკრეტულად გასცემს გადავადებული მიწოდების მითითებებს. 

 (დ)  გამოიყენება  გადახდის ჩვეულებრივი პირობები. 

 (ე)   ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 

კითხვა 4 

საწარმომ არ უნდა აღიაროს: 

 (ა)   საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები თუ ის ინარჩუნებს გაყიდული 

საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ რისკებსა და სარგებელს. 

 (ბ)   მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგები პროცენტული შესრულების 

მეთოდის გამოყენებით, თუ შეუძლებელია ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება. 

 (გ)   სამშენებლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ამონაგებია პროცენტული 

შესრულების მეთოდის გამოყენებით, თუ შეუძლებელია ხელშეკრულების შედეგის 

საიმედოდ შეფასება. 

 (დ)  ამონაგები ზემოთ მოცემული (ა) და (გ) პასუხებიდან არცერთ შემთხვევაში. 

კითხვა 5 

პროცენტული შესრულების მეთოდი გამოიყენება ამონაგების აღიარებისთვის: 

 (ა)    მომსახურების გაწევიდან ან სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან. 

 (ბ)    მომსახურების გაწევიდან, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია ამონაგების 

ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება. 

 (გ)   სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია 

ხელშეკრულების შედეგის საიმედოდ შეფასება. 

 (დ)  (ბ) და (გ) ორივე სწორია. 

კითხვა 6 

წახალისებისას, მანქანების დილერი პასუხისმგებლობას იღებს, რომ წახალისების პერიოდში 

გაყიდულ მანქანებს მოემსახურება და გაუწევს ტექნიკურ დახმარებას უფასოდ, გაყიდვის 

თარიღიდან ორი წლის განმავლობაში.  გარდა ამისა, წამახალისებელი გაყიდვები 

ხორციელდება ორწლიანი უპროცენტო კრედიტით.   

მანქანების დილერი დებს გაყიდვის ხელშეკრულებას, რომელსაც გააჩნია შემდეგი 

განცალკევებით იდენტიფიცირებადი ელემენტები, რომელთათვისაც საწარმომ 

განცალკევებით უნდა გამოიყენოს აღიარების კრიტერიუმები: 
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 (ა)   საქონლის გაყიდვა. 

 (ბ)   საქონლის გაყიდვა და ტექნიკური მომსახურების გაწევა. 

 

 

(გ)   საქონლის გაყიდვა, მომსახურების გაწევა და გადავადებულ გადახდასთან 

დაკავშირებული ფინანსური ელემენტი (პროცენტი). 

 

კითხვა 7 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გასწია 2,000 ფე გაყიდვასთან დაკავშრებული 

დანახარჯები, საქონლის 95,000 ფე-ად გასაყიდად.  გაყიდვის შეთანხმება ითვალისწინებს, რომ 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მომხმარებელი სრულად იხდის გასაყიდ ფასს 95,000 ფე-ს. 

მოცემულ ინდუსტრიაში, სავაჭრო მომხმარებლებლებზე გაცემული ერთწლიანი 

კრედიტისთვის გავრცელებული განაკვეთი არის წლიური 10%.  ეს უკანასკნელი 23.5 პუნქტის 

თანახმად პირობითი საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრის უფრო ნათლად განსაზღვრადი 

გზაა.  

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები საწარმომ უნდა შეაფასოს: 

 (ა)   95,00 ფე-ით 

 (ბ)   86,364 ფე-ით 

 (გ)   97,000 ფე-ით 

 (დ)  93,00 ფე-ით 

კითხვა 8 

მენარდე აშენებს სახლს სამშენებლო  ხელშეკრულების მიხედვით, 1,000,000 ფე ფიქსირებული 

ფასით.  მენარდემ გასწია 10,000 ფე, 890,000 ფე და 200,000 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი 

20X1, 20X2 და 20X3 წლებში, შესაბამისად.  20X1 წლის დასასრულს, შეუძლებელია ოპერაციის 

შედეგის საიმედოდ შეფასება, თუმცა მოსალოდნელია, რომ 20X1 წელს გაწეული დანახარჯები 

ანაზღაურებადი იქნება.  20X2 წლის დასასრულს, მენარდეს შეუძლია ოპერაციის შედეგი 

საიმედოდ შეაფასოს  და ხელშეკრულების დასრულების დანახარჯებს აფასებს 200,000 ფე-ით.  

ხელშეკრულება დასრულდა 20X3 წელს. 

მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ სამუშაოებზე 

გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯების შეფასებულ თანხასთან მიმართებით.  

20X2 წელს მენარდემ უნდა აღიაროს: 

 (ა)   818,182 ფე სახელშეკრულებო ამონაგები და 900,000 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი. 

 (ბ)   808,182 ფე სახელშეკრულებო ამონაგები და 890,000 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი. 

 (გ)   808,182 ფე სახელშეკრულებო ამონაგები და 908,182 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი. 

 (დ)  808,182 ფე სახელშეკრულებო ამონაგები და 900,000 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი. 
 

კითხვა 9 

მენარდე აშენებს სახლს სამშენებლო ხელშეკრულების მიხედვით, 1,000,000 ფე ფიქსირებული 

ფასით.  მენარდემ გასწია 200,000 ფე, 400,000 ფე და 100,000 ფე სახელშეკრულებო დანახარჯი 

20X1, 20X2 და 20X3 წლებში, შესაბამისად.  20X1 წლის დასასრულისთვის, მენარდემ შეაფასა 

(საკმარისი საიმედოობით) ხელშეკრულების შესრულების სამომავლო დანახარჯები 400,000 
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ფე-ით.  20X2 წლის დასასრულისთვის, მენარდემ შეაფასა (საკმარისი საიმედოობით) 

ხელშეკრულების დასრულების სამომავლო დანახარჯები 150,000 ფე-ით.  ხელშეკრულება 

დასრულდა 20X3 წელს.  

მენარდე ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ სამუშაოებზე 

გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯების შეფასებულ თანხასთან მიმართებით.  

მენარდემ სახელშეკრულებო ამონაგები უნდა აღიაროს: 

 (ა)   333,333 ფე 20X1 წელს, 466,667 ფე 20X2 წელს და 200,000 ფე 20X3 წელს. 

 (ბ)   1,000,000 ფე 20X1 წელს, 0 ფე 20X2 და 20X3 წლებში. 

 (გ)   0 ფე 20X1 და 20X2 წლებში და 1,000,000 ფე 20X3 წელს. 

 (დ)  333,333 ფე 20X1 წელს, 333,333 ფე 20X2 წელს 333,333 ფე 20X3 წელს. 

 

კითხვა 10 

გაითვალისწინებით მე-9 კითხვაში მოცემული ინფორმაცია.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X2 წელს 

გაწეული სახელშეკრულებო დანახარჯები მოიცავს წინასწარ გადახდილ ხელფასებს 50,000 ფე-

ის ოდენობით. 

მენარდემ უნდა აღიაროს სახელშეკრულებო ამონაგები: 

 (ა)   333,333 ფე 20X1 წელს, 466,667 ფე 20X2 წელს და 200,000 ფე 20X3 წელს. 

 (ბ)   333,333 ფე 20X1 წელს, 400,000 ფე 20X2 წელს 266,667 ფე 20X3 წელს. 

 (გ)   0 ფე 20X1 და 20X2 წლებში და 1,000,000 ფე 20X3 წელს. 

 (დ)  333,333 ფე 20X1 წელს, 333,333 ფე 20X2 წელს 333,333 ფე 20X3 წელს. 
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პასუხები 

 

კითხვა1   (დ) იხ. 23.2 პუნქტი. 

კითხვა2   (ა) იხ. 23.3 პუნქტი. 

გამოთვლა: 1,000 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს 

გამოკლებული 200 ფე სავაჭრო ფასდათმობა, გამოკლებული 100 ფე მოცულობაზე 

დამოკიდებული ფასდათმობა, გამოკლებული 10 ფე ადრე გადახდაზე 

დამოკიდებული ფასდათმობა და გამოკლებული 50 ფე საწარმოს მიერ, ეროვნული 

მთავრობის სახელით ამოღებული ბრუნვის გადასახადი = 640 ფე. 

კითხვა 3   (ე) იხ. 23ა.3 პუნქტი. 

კითხვა 4   (დ) იხ. 23.10(ა), 23.14, 23.16, 23.17 და 23.25 პუნქტები 

კითხვა 5   (დ) იხ. 23.14 და 23.17 პუნქტები. 

კითხვა 6   (გ) იხ. 23.8 პუნქტი. 

კითხვა 7   (ბ) გამოთვლა: 95,000 ფე ÷ 1.1 = 86,364 ფე.  იხ. 23.5 პუნქტი 

კითხვა 8   (გ) გამოთვლა: 

ამონაგები = 900,000 ფე მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოსთან 

დაკავშირებით გაწეული დანახარჯები ÷ 1,100,000 ფე მთლიანი მოსალოდნელი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები × 100% = 81.82% შესრულების სტადია.  81.82% × 

1,000,000 ფე სახელშეკრულებო ფასი = 818,182 ფე 20X2 წლის დასასრულამდე 

აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები. 818,182 ფე-ს გამოკლებული 10,000 ფე 

20X1 წელს აღიარებული ამონაგები—ანაზღაურებად სახელშეკრულებო 

დანახარჯებამდე შეზღუდული = 808,182 ფე აღიარებული 20X2 წელს.   

 

დანახარჯები = 81.82% × 1,100,000 ფე მთ₾იანი მოსალოდნელი სახელშეკრულებო 

დანახარჯები = 900,000 ფე 20X2 წლამდე აღიარებული სახელშეკრულებო 

დანახარჯები.  900,000 ფე-ს გამოკლებული 10,000 ფე 20X1 წელს აღიარებული 

დანახარჯები = 890,000 ფე აღიარებული 20X2 წელს.  თუმცა, მთლიანი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები მოსალოდნელია რომ გადააჭარბებს მთლიან 

მოსალოდნელ სახელშეკრულებო ამონაგებს, აქედან გამომდინარე, წაგებიან 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დამატებით უნდა აღიარდეს ზარალი, ე.ი. 

ზარალი, რომელიც სხვაგვარად აღიარდებოდა 20X3 წელს, თუ დანახარჯები 20X3 

წელს იმდენივე იქნებოდა რაც მოსალოდნელი იყო 20X2 წლის დასასრულისთვის: 

181,818 ამონაგებს გამოკლებული 200,000 ფე დანახარჯები = 18,182 ფე.  

 

ხარჯი = 908,182 ფე (ე.ი. მოცემული თარიღისთვის გაწეული 890,000 ფე + წაგებიან 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 18,182 ფე).  

 

20X2 წელს დამატებითი ანარიცხის აღიარებით, 20X3 წელს აღიარებული 

დანახარჯები იქნება 181,818 ფე, იმდენივე რაც ამონაგებია 20X3 წელს. 

 

კითხვა 9   (ა) გამოთვლები: 

 

20X1: 200,000 ფე მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოსთან 

დაკავშირებით გაწეული დანახარჯები ÷ 600,000 ფე მთლანი მოსალოდნელი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები × 100% = 33.33% შესრულების სტადია.  33.33% × 

1,000,000 ფე სახელშეკრულებო ფასი = 333,333 ფე 20X1 წლის დასასრულამდე 

აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები.  
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20X2: 600,000 ფე მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოსთან 

დაკავშირებით გაწეული დანახარჯები ÷ 750,000 ფე მთლანი მოსალოდნელი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები × 100% = 80% შესრულების სტადია.  80% × 

1,000,000 ფე სახელშეკრულებო ფასს (20X2  წლის დასასრულამდე აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები) გამოკლებული 333,333 ფე (20X1 წელს აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები) = 466,667 ფე 20X2 წელს აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები.  

 

20X3: 1,000,000 ფე სახელშეკრულებო ფასს გამოკლებული 800,000 ფე (20X2 წლის 

დასასრულამდე აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები) = 200,000 ფე 20X3 

წელს აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები.  

 

 

კითხვა 10  (ბ) გამოთვლები: 

 

20X1: 200,000 ფე მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოსთან 

დაკავშირებით გაწეული დანახარჯები ÷ 600,000 ფე მთლანი მოსალოდნელი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები × 100% = 33.33% შესრულების სტადია.  33.33% × 

1,000,000 ფე სახელშეკრულებო ფასი = 333,333 ფე 20X1 წელს აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები.   

 

20X2: (600,000 ფე – 50,000 ფე გადახდილი ავანსი) = 550,000 ფე მოცემული 

თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით გაწეული დანახარჯები.  

550,000 ფე + 50,000 ფე გადახდილი ავანსი + 150,000 ფე მოსალოდნელი სამომავლო 

სახელშეკრულებო დანახარჯები = 750,000 ფე მთლიანი მოსალოდნელი 

სახელშეკრულებო დანახარჯები.   

550,000 ფე მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით 

გაწეული დანახარჯები ÷ 750,000 ფე მთლანი მოსალოდნელი სახელშეკრულებო 

დანახარჯები × 100% = 73.33% შესრულების სტადია.  73.33% × 1,000,000 ფე 

სახელშეკრულებო ფასს (20X2 წლის დასასრულამდე აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები) გამოკლებული 333,333 ფე (20X1 წელს აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები) = 400.000 ფე 20X2 წელს აღიარებული 

სახელშეკრულებო ამონაგები. 

 

20X3: 1,000,000 ფე სახელშეკრულებო ფასს – გამოკლებული 733,333 ფე (20X2 წლის 

დასასრულამდე აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები) = 266,667 ფე 20X3 

წელს აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ამონაგების აღრიცხვისა და წარდგენის 

მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების 

ამოსახსნელად.       

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

A მსს მომხარებელთან დებს ხელშეკრულებას, რომ 20X1 წლის 1-ელ იანვარს მომხმარებელს 

მიაწვდის და დაუმონტაჟებს მანქანას და მანქანას მომსახურებას გაუწევს  20X1 წლის 1-ელ 

ივლისს და 20X2 წლის 1-ელ იანვარს.  A საწარმოსთვის მანქანის თვითღირებულება იყო 

80,000 ფე.  მომხარებელისთვის შესაძლებელია მანქანისა და ტექნიკური მომსახურების 

განცალკევებით შეძენა. 

 

ხელშეკრულებით მომხარებელი ვალდებულია 20X2 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-ს 

გადაუხადოს 200,000 ფე.  სტანდარტული საკრედიტო პირობები ინდუსტრიაში არის 30 დღე 

მაქანის შეძენისთვის და მომსახურების გაწევისას ნაღდი ანგარიშსწორება. 

 

მოცემულ ინდუსტრიაში, სავაჭრო მომხმარებლებზე გაცემული ერთწლიანი 

კრედიტისთვის გავრცელებული განაკვეთი არის 5% ყოველი ექვსთვიანი პერიოდისთვის.  

ეს უკანასკნელი 23.5 პუნქტის თანახმად პირობითი საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრის 

უფრო ნათლად განსაზღვრადი გზაა. 

 

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ A მსს-სთვის მომხმარებელზე გაყიდული მოდელის მანქანის 

მომსახურების თვითღირებულება მოსალოდნელია, რომ პირველი მომსახურების 

შესასრულებლად იქნება 15,000 ფე,  და მეორე მომსახურების შესასრულებლად იქნება 

25,000 ფე.  დავუშვათ, რომ ფაქტობრივი დანახარჯები მოსალოდნელი დანახარჯების 

ტოლია.  როდესაც A მსს მომხმარებელს მანქანის მომსახურებას უწევს  განცალკევებული 

ოპერაციით, იგი იღებს 50%-იან მაჟას თვითღირებულებაზე. 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მომხმარებელზე გაყიდული მოდელის მანქანის ნაღდი 

ანგარიშსწორებით გასაყიდი ფასია 125,964 ფე. 

 

A მსს-ს არ მოეთხოვება  ბრუნვის გადასახადის ამოღება. 

 

A ნაწილი:  

დაადგინეთ ოპერაციის კომპონენტები, რომლებზეც A მსს-მ აღიარების კრიტერიუმები უნდა 

გამოიყენოს განცალკევებით.  

 

B ნაწილი:  

გამოთვალეთ ამონაგების ოდენობა, რომელიც A მსს-მ ოპერაციის თითუელ კომპონენტს 

უნდა მიაკუთვნოს.  
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C ნაწილი:  

ზემოთ მოცემული ინფორმაციის A მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერბში აღრიცხვისთვის 

მოამზადეთ სააღრიცხვო ჩანაწერები 20X1 და 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

საანგარიშგებო წლებისთვის.  

 

D ნაწილი:  

მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს, როგორ უნდა იყოს ამონაგები წარდგენილი და 

გამჟღავნებული A მსს-ს ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 
 

A ნაწილი: 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს-მ განახორციელა სამი განცალკევებით იდენტიფიცირებადი 

კომპონენტისგან შემდგარი ერთი ოპერაცია: 

 საქონლის (მანქანა) გაყიდვა (და დამონტაჟება); 

 მომსახურების გაწევა (მანქანის ტექნიკური მომსახურება 20X1 წლის 1-ელ ივლისს და 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს); და 

 დაფინანსების უზრუნველყოფა (მანქანის გაყიდვა და მომსახურების გაწევა 

ხანგრძლივვადიანი კრედიტით). 
 

 

B ნაწილი: 

მოთხოვნებთან დაკავშირებული გამოთვლა—გამოითვალეთ ელექტრონული ცხრილისა და 

ფინანსური გამომთვლელის გამოყენებით 

თარიღი 

საწყისი 

ნაშთი 

           

პროცენტი 

 

საქონელი მომსახურება გადახდა 

საბო

ლოო 

ნაშთი 

01/01/20X1 – – 

 

125,964 – – 

125,96

4 

01/07/20X1 125,964 6,298 

(ა) 

– 22,500 – 

154,76

2 

31/12/20X1 154,762 7,738 

(ბ) 

– – – 

162,50

0 

01/01/20X2 162,500 –  – 37,500 (200,000) – 

  

(ა) 5% × 125,964 ფე = 6,298 ფე 

(ბ) 5% × 154,762 ფე = 7,738 ფე 

A მსს-მ მომხმარებლისგან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულება უნდა 

გაანაწილოს ოპერაციის სამ განცალკევებით იდენტიფიცირებად კომპონენტზე.  პირველ 

ეტაპზე, საპროცენტო ამონაგების კომპონენტის განსაზღვრისთვის მან უნდა გამოიყენოს 

დისკონტირების განაკვეთი ყოველ ექვსთვიან პერიოდში 5%-ის ოდენობით. გარდა ამისა, 

მანქანის ტექნიკური მომსახურებისთვის მიკუთვნებადი ამონაგების ოდენობის განსაზღრის 

ერთ-ერთი მეთოდია მარჟის გამოყენება, რომელსაც საწარმო იყენებს  მანქანის 

განცალკევებულ ტექნიკურ მომსახურებებზე.  ამ შემთხვევაში მანქანის გასაყიდი ფასი არის 

ნარჩენი ღირებულება (ე.ი.125,964 ფე).  საქონლის გაყიდვასა და მომსახურების გაწევას 

შორის განაწილების საფუძველი გონივრულია, რადგან ნარჩენი ღრებულება მანქანის ნაღდი 

ანგარიშსწორებით გასაყიდი ფასის ტოლია.   

A მსს-მ აღიარების კრიტერიუმები უნდა გამოიყენოს ოპერაციის განცალკევებით 

იდენტიფიცირებადი კომპონენტებისთვის (საქონლის გაყიდვისთვის იხ. 23.10–23.13 

პუნქტები; მომსახურების გაწევისთვის იხ. 23.14–23.16 პუნქტები; და ფინანსური 

ოპერაციისთვის იხ. 23.28–23.29 (ა) პუნქტები).  

C ნაწილი: 
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20X1 წლის 1-ლი იანვარი 
 

დბ სხვა მოთხოვნა* 125,964 ფე (ა)  

 კრ მოგება ან ზარალი—საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული 

ამონაგები 

  125,964 ფე 

მანქანის კრედიტით გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება. 

* ფაქტიურად ოპერაცია ჩვეულებრივი სავაჭრო ოპერაციის ნაცვლად წარმოადგენს მომხმარებლის სესხს 

და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ არ აღირიცხება, როგორც მოთხოვნა. 
  

დბ მოგება ან ზარალი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 80,000 ფე   

 კრ მარაგები   80,000 ფე 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულების აღიარება. 
 

20X1 წლის 1-ლი იანვრიდან 20X1 წლის 30 ივნისამდე 

 

დბ სხვა მოთხოვნები 6,298 ფე (ა)  

 კრ მოგება ან ზარალი—საპროცენტო ამონაგები   6,298 ფე 

დაუფარავ მოთხოვნაზე პროცენტის ამონაგებად აღიარება. 

 

20X1 წლის 1-ლი ივლისი 

 

დბ სხვა მოთხოვნები 22,500 ფე (ა)  

 კრ მოგება ან ზარალი—მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული 

ამონაგები 

  22,500 ფე 

ტექნიკური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება 

 

დბ მოგება ან ზარალი—გაწეული მომსახურების თვითღირებულება 15,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები ან ვალდებულებები   15,000 ფე 

ტექნიკური მომსახურების შესრულების თვითღირებულების აღიარება. 

 

20X1 წლის 1-ლი ივლისიდან 20X1 წლის 31 დეკემბრამდე 

 

დბ სხვა მოთხოვნა 7,738 ფე (ა)  

 კრ მოგება ან ზარალი—საპროცენტო ამონაგები   7,738 ფე 

დაუფარავ მოთხოვნაზე პროცენტის ამონაგებად აღიარება. 

 

20X2 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ სხვა მოთხოვნა 37,500 ფე (ა)  

 კრ მოგება ან ზარალი—მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული 

ამონაგები 

  37,500 ფე 

ტექნიკური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება 

 

დბ მოგება ან ზარალი—გაწეული მომსახურების თვითღირებულება 25,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები ან ვალდებულებები   25,000 ფე 

ტექნიკური მომსახურების შესრულების თვითღირებულების აღიარება. 
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დბ ფულადი სახსრები 200,000 ფე   

 კრ სხვა მოთხოვნა   200,000 ფე 

მომხარებლისგან ფულადი სახსრების მიღების აღიარება. 
 
(ა) გამოთვლა იხილეთ B ნაწილში. 

 

 

 

D ნაწილი: 

A მსს 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის 
 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონარიდი) 

ამონაგების აღიარება 

ამონაგები ფასდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, 

ფასდათმობებისა და გაყიდვასთან დაკავშირებული გადასახადების გარეშე.  როდესაც 

ანაზღაურება გადავადებულია ბიზნესის ჩვეულებრივი პირობებისგან განსხვავებული 

პირობებით, შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით ხდება მისი 

დისკონტირება დღვანდელ ღირებულებამდე. 

მანქანა-დანადგარების გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგები აღიარდება, როდესაც 

მომხმარებელი დათანხმდება მანქანა-დანადგარის მიწოდებას და შემოწმდება მისი 

დამონტაჟება.  

მანქანის ტექნიკური მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული ამონაგები აღიარდება იმ 

პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მოხდა მომსახურების გაწევა, მოცემული 

თარიღისთვის გაწეული დანახარჯებისა და შეფასებული მთლიანი დანახარჯების 

თანაფარდობის საფუძველზე.  

საპროცენტო ამონაგები აღიარდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით, როდესაც მოსალოდნელია, რომ მოხდება ოპერაციასთან დაკავშირებული 

ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში და შესაძლებელი იქნება ამონაგების 

ოდენობის საიმედოდ შეფასება. 

 

შენიშვნა 5 ამონაგები 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

საქონლის გაყიდვა – 125,964 

მანქანის ტექნიკური მომსახურების გაწევა 37,500 22,500 

პროცენტი - 14,036 

 37,500 162,500 
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სიტუაციური მაგალითი 2 
 

 

20X1 წლის დეკემბერში, B მსს მომხმარებელთან დებს ხელშეკრულებას, რომ ააშენებს 

ძვირადღირებულ იახტას, 2,000,000 ფე ფიქსირებული ფასით.  იახტის მშენებლობის 

შეთანხმების შესაბამისად, მშენებლობის დაწყებამდე მომხმარებელს შეუძლია განსაზღვროს 

იახტის დიზაინის მთავარი სტრუქტურული ელემენტები და მშენებლობის პროცესში შეუძლია 

შეიტანოს მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილებები. 
 

20X3 წელს მომხმარებელმა მოითხოვა და B მსს დათანხმდა ხელშეკრულების ცვლილებაზე.  

ცვლილება B მსს-სგან მოითხოვს 500,000 ფე დამატებითი კომპენსაციის სანაცვლოდ იახტაზე 

დაამატოს დამატებითი მოწყობილობები. 
 

20X4 წელს, იახტის აშენებისა და აღჭურვისათვის გამოყენებული მასალების ფასი 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 
 

B მსს მომხმარებელს წარუდგენს იახტაზე შესრულებული სამუშაოების დამოუკიდებელი 

მკვლევრების მიერ  პერიოდულად დადასტურებულ ანგარიშს. B მსს მომხმარებელს  ანგარიში 

წარუდგინა და მომხმარებლისგან მიიღო გადახდა შემდეგნაირად: 
 

 წლის დასასრული 

(თანხები ფე-ში) 31/12/20X1 31/12/20X2 31/12/20X3 31/12/20X4 31/12/20X5 

შუალედური ანგარიშები წლის 

განმავლობაში  55,000 245,000 955,000 945,000 300,000 

გადახდილი წლის 

განმავლობაში  – 300,000 955,000 545,000 700,000 

გადაუხდელი თანხა წლის 

დასასრულს 55,000 – – 400,000 – 

 

თუმცა, B მსს  ხელშეკრულების შესრულების სტადიას განსაზღვრავს პროპორციულობის 

გამოთვლით, რომელიც გულისხმობს მიმართებით მოცემული თარიღისათვის შესრულებულ 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების თანაფარდობის დადგენას, მთლიანი სახელშეკრულებო 

დანახარჯების შეფასებულ თანხასთან. B მსს-ს სჯერა, რომ ეს მეთოდი უზრუნველყოფს 

შესრულების სტადიის საუკეთესო შეფასებას. 
 

ინფორმაცია დანახარჯებზე: 
 წლის დასასრული 

(თანხები ფე-ში) 31/12/20X1 31/12/20X2 31/12/20X3 31/12/20X4 31/12/20X5 

მოცემული თარიღისთვის 

გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები 

50,000 250,000 1,000,000 1,900,000 2,550,000 

დასრულების მოსალოდნელი 

დანახარჯები  
1,450,000 1,350,000 1,200,000 700,000 – 

მთლიანი მოსალოდნელი 

დანახარჯები 
1,500,000 1,600,000 2,200,000 2,600,000 2,550,000 

 

A ნაწილი 

ზემოთ მოცემული ინფორმაციის B მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღრიცხვისთვის 

მოამზადეთ სააღრიცხვო ჩანაწერები, 20X1–20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლებისთვის.  
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B ნაწილი 

ფაქტები იგივეა, რაც A ნაწილში. თუმცა, ამ ნაწილში, იახტის მშენებლობის შეთანხმება 

მომხმარებელს აძლევს მხოლოდ შეზღუდულ შესაძლებლობას რომ გავლენა მოახდინოს 

იახტის დიზაინზე (მაგალითად, მას შეუძლია იახტის მშენებლის რამდენიმე ვარიანტიდან 

შეარჩიოს დიზაინი და ძირითად დიზაინში შეიტანოს მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილებები, 

მაგრამ მომხმარებელს არ შეუძლია განსაზღვროს ან შეცვალოს იახტის მნიშვნელოვანი 

სტრუქტურული ელემენტები).  იურისდიქციაში, მომხმარებელს იახტაზე უფლება 

შეთანხმების დადების გარეშე არ გადაეცემა.  შესაბამისად, მშენებლობა ხორციელდება 

მიუხედავად იმისა არსებობს თუ არა გაყიდვის შეთანხმებები. 
 

ზემოთ მოცემული ინფორმაციის B მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში აღრიცხვისთვის 

მოამზადეთ სააღრიცხვო ჩანაწერები,  20X1–20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლებისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი—A ნაწილი 
  

 

20X1 წელს 

      

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა(ა) 50,000 ფე(ბ)    

 კრ ფულადი სახსრები   50,000 ფე  

20X1  წელს, სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება 

 

დბ სავაჭრო მოთხოვნა 55,000 ფე    

 კრ სახელშეკრულებო ანგარიში—იახტა   55,000 ფე  

20X1 წელს შესრულებული სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის (როგორც დამოწმდა) მისაღები თანხის 

აღიარება 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ხარჯი 50,000 ფე (ბ)   

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 16,667 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ამონაგები   66,667 ფე (გ) 

20X1 წელს გაწეული სამშენებლო მომსახურების ამონაგებისა და ხარჯების აღიარება. 

 

20X2 წელს 

 

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 200,000 ფე(დ)    

 კრ ფულადი სახსრები   200,000 ფე  

20X2  წელს, სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება 

 

დბ სავაჭრო მოთხოვნა 245,000 ფე    

 კრ სახელშეკრულებო ანგარიში—იახტა   245,000 ფე  

20X2 წელს შესრულებული სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის (როგორც დამოწმდა) მისაღები თანხის 

აღიარება 

 

დბ ფულადი სახსრები 300,000 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები   300,000 ფე  

20X2 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ხარჯი 200,000 ფე (დ)   

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 45,833 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ამონაგები   245,833 ფე (ე) 

20X2 წელს გაწეული სამშენებლო მომსახურების ამონაგებისა და ხარჯების აღიარება. 
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20X3 წელს 

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 750,000 ფე(ვ)    

 კრ ფულადი სახსრები   750,000 ფე  

20X3  წელს, სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება 

 

დბ სავაჭრო მოთხოვნები 955,000 ფე    

 კრ სახელშეკრულებო ანგარიში—იახტა   955,000 ფე  

20X3 წელს შესრულებული სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის (როგორც დამოწმდა) მისაღები თანხის 

აღიარება 

 

დბ ფულადი სახსრები 955,000 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები   955,000 ფე  

20X3 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

20X3 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ხარჯი 750,000 ფე (ვ)   

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 73,864 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ამონაგები   823,864 ფე (ზ) 

20X3 წელს გაწეული სამშენებლო მომსახურების ამონაგებისა და ხარჯების აღიარება. 

 

20X4 წელს 
 

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 900,000 ფე(ი)    

 კრ ფულადი სახსრები   900,000 ფე  

20X4 წელს შესრულებული სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის (როგორც დამოწმდა) მისაღები თანხის აღიარება 

 

დბ სავაჭრო მოთხოვნები 945,000 ფე    

 კრ სახელშეკრულებო ანგარიში—იახტა   945,000 ფე  

20X4 წელს შესრულებული სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის (როგორც დამოწმდა) მისაღები თანხის აღიარება 

 

დბ ფულადი სახსრები 545,000 ფე    

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები   545,000 ფე  

20X4 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

20X4 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ხარჯი 900,000 ფე (თ)   

 კრ სახელშეკრულებო ანგარიში—იახტა   209,441 ფე  

 კრ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ამონაგები   690,559 ფე (ი) 

20X4 წელს გაწეული სამშენებლო მომსახურების ამონაგებისა და ხარჯების აღიარება. 

 

დბ მოგება ან ზარალი—ანარიცხი მოსალოდნელი ზარალისთვის 26,923 ფე (კ)   

 კრ ანარიცხი მოსალოდნელი ზარალისთვის (ვალდებულება)   26,923 ფე  
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20X5 წელს 
 

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 650,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   650,000 ფე  

20X5  წელს, სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება 

 

დბ სავაჭრო მოთხოვნები 300,000 ფე    

 კრ სახელშეკრულებო ანგარიში—იახტა   300,000 ფე  

20X5 წელს შესრულებული სახელშეკრულებო სამუშაოსთვის (როგორც დამოწმდა) მისაღები თანხის აღიარება 

 

დბ ფულადი სახსრები 700,000 ფე     

 კრ სავაჭრო მოთხოვნები   700,000 ფე  

20X5 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

20X5 წლის 31 დეკემბერი 
 

დბ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ხარჯი 650,000 ფე (ლ)   

დბ სახელშეკრულებო ანგარიში–იახტა 23,077 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—სახელშეკრულებო ამონაგები   673,077 ფე (მ) 

20X5 წელს გაწეული სამშენებლო მომსახურების ამონაგებისა და ხარჯების აღიარება. 

 

დბ ანარიცხი მოსალოდნელი ზარალისთვის (ვალდებულება) 26,923 ფე (კ)   

 კრ მოგება ან ზარალი—ანარიცხი მოსალოდნელი 

ზარალისთვის 

  26,923 ფე  

წაგებიან ხელშეკრულებაზე სამომავლო სამშენებლო მომსახურების გაწევისთვის აღიარებული წინა 
პერიოდის მოსალოდნელი ზარალის ანარიცხის ანულირების აღიარება. 
 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახნსა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს 

აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს:  

 

 

ფინანსური შედეგის მოკლე მიმოხილვა: 

 წლის დასასრული  

 31/12/20X1 

ფე 

 31/12/20X2 

ფე 

 31/12/20X3 

ფე 

 31/12/20X4 

ფე 

 31/12/20X5 

ფე 

 

ამონაგები 66,667 (გ) 245,833 (ე) 823,864 (ზ) 690,559 (ი) 673,077 (მ) 

ხარჯები (50,000) (ბ) (200,000) (დ) (750,000) (ვ) (926,923) (თ) + 

(კ) 

(623,077) (ლ )  -  

(კ) 

მოგება /(ზარალი) 16,667  45,833  73,864  (236,364)  50,000  
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ფინანსური მდგომარეობის მოკლე მიმოხილვა: 

 31/12/20X1 31/12/20X2 31/12/20X3 31/12/20X4 31/12/20X5 

 ფე ფე ფე ფე ფე 

მოცემული თარიღისთვის გაწეული 

დაგროვილი დანახარჯები 
50,000 250,000 1,000,000 1,900,000 2,550,000 

მოცემული თარიღისთვის 

დაგროვილი მოგება (ზარალი)  
16,667 62,500 136,364 (100,000) (50,000) 

მოცემული თარიღისთვის 

დაგროვილი შუალედური 

ანგარიშები  

(55,000) (300,000) (1,255,000) (2,200,000) (2,500,000) 

სამშენებლო ხელშეკრულებებით 

გათვალისწინებულ სამუშაოებთან 

დაკავშირებით დამკვეთებისგან 

მისაღები (დამკვეთებისთვის 

გადასახდელი) ჯამური თანხა(ა) 

11,667 12,500 (118,636) (400,000) - 

 

 

(ა)  

 

 

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს ნაშთი ამ ანგარიშზე წარმოდგენილია, როგორც დამკვეთებისგან  

მისაღები თანხა, თუ ნაშთი არის დებეტში (აქტივი)  ან დამკვეთებისთვის  გადასახდელი თანხა, თუ 

ნაშთი არის კრედიტში (ვალდებულება). 
(ბ) სახელშეკრულებო ხარჯი 20X1 წელს = 50,000 ფე (20X1 წელს გაწეული დახანარჯი). 

(გ) სახელშეკრულებო ამონაგები 20X1 წელს = სახელშეკრულებო ფასი x  შესრულების პროცენტი.  

2,000,000 ფე (სახელშეკრულებო ფასი) x [50,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) ÷ 1,500,000 ფე (მთლიანი მოსალოდნელი დანახარჯები)] (შესრულების პროცენტი) = 66,667 

ფე 20X1 წელს აღიარებული სახელშეკრულებო ამონაგები. 
(დ) სახელშეკრულებო ხარჯი 20X2 წელს = 250,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) გამოკლებული 50,000 (20X1 წელს გაწეული დანახარჯი) = 200,000 ფე (20X2  წელს გაწეული 

დანახარჯი).  

(ე) სახელშეკრულებო ამონაგები 20X2 წელს = (სახელშეკრულებო ფასი x შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 20X1 წლის სახელშეკრულებო ამონაგები. 

2,000,000 ფე (სახელშეკრულებო ფასი) x [250,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) ÷ 1,600,000 ფე (მთლიანი მოსალოდნელი დანახარჯები)] (შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 66,667 ფე(გ) = 245,833 ფე. 

(ვ) სახელშეკრულებო ხარჯი 20X3 წელს = 100,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) გამოკლებული 50,000 ფე (20X1 წელს გაწეული დანახარჯი) გამოკლებული 200,000 ფე 

(20X2 წელს გაწეული დანახარჯი) = 750,000 ფე (20X3 წელს გაწეული დანახარჯი). 

(ზ) სახელშეკრულებო ამონაგები 20X3 წელს = (სახელშეკრულებო ფასი × შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 20X1 წლის სახელშეკრულებო ამონაგები და გამოკლებული 20X2 წლის სახელშეკრულებო 

ამონაგები.  

2,500,000 000 ფე (სახელშეკრულებო ფასი) x [1,000,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული 

დაგროვილი დანახარჯები) ÷ 2,200,000 ფე (მთლიანი მოსალოდნელი დანახარჯები)] (შესრულების 

პროცენტი) გამოკლებული 66,667 ფე(გ) გამოკლებული 245,833 ფე(ე) = 823,864 ფე 

(თ) სახელშეკრულებო ხარჯი 20X4 წელს = 1,900,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) გამოკლებული 50,000 ფე (20X1 წელს გაწეული დანახარჯი) გამოკლებული 200,000 ფე 

(20X2 წელს გაწეული დანახარჯი) გამოკლებული 750,000 ფე (20X3 წელს გაწეული დანახარჯი) = 900,000 

ფე (20X4 წელს გაწეული დანახარჯი). 

(ი) სახელშეკრულებო ამონაგები 20X4 წელს = (სახელშეკრულებო ფასი X შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 20X1 წლის სახელშეკრულებო ამონაგები, გამოკლებული 20X2 წლის სახელშეკრულებო 

ამონაგები, გამოკლებული 20X3 წლის სახელშეკრულებო ამონაგები.   

2,500,000 ფე (სახელშეკრულებო ფასი) x [1,900,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) ÷ 2,600,000 ფე (მთლიანი მოსალოდნელი დანახარჯები)] (შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 66,667 ფე(გ) გამოკლებული 245,833 ფე(ე), გამოკლებული 823,864 ფე(ვ) = 690,559 ფე 
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(კ) 31.12.X4 თარიღისთვის არსებული მთლიანი მოსალოდნელი ზარალი = 100,000 ფე (2,500,000 ფე 

ამონაგებს გამოკლებული 2,600,000 ფე მთლიანი მოსალოდნელი დანახარჯები) 

მოცემული თარიღისთვის აღიარებული მთლიანი ზარალი (ანარიცხამდე) = 209,441 (ზარალი X4 

წლისთვის) გამოკლებული 73,864 ფე (მოგება X3 წლისთვის) გამოკლებული 45,833 ფე (მოგება X2 

წლისთვის) გამოკლებული 16,667 ფე (მოგება X1 წლისთვის) = 73,077 ფე. 

20X4 წლის 31 დეკემბერისთვის დამატებითი მოსალოდნელი ზარალისთვის მოთხოვნილი ანარიცხი = 

100,000 ფე-ს გამოკლებული 73,077 = 26,923 ფე. 

ეს მაჩვენებელი იმ ზარალის ტოლია, რომელიც სხვაგვარად აღიარებული იქნებოდა 20X5 წელს, თუ 20X5 

წლის დანახარჯები იმ ოდენობის ტოლი იქნებოდა, რაც მოსალოდნელი იყო 20X4 წლის დასასრულს (ე.ი. 

673,077 ფე ამონაგებს(მ) გამოკლებული 700,000 ფე დანახარჯები). 

(ლ) სახელშეკრულებო ხარჯი 20X5 წელს = 2,550,000 ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) გამოკლებული 50,000 ფე (20X1 წელს გაწეული დანახარჯი) გამოკლებული 200,000 ფე 

(20X2 წელს გაწეული დანახარჯი) გამოკლებული 750,000 ფე (20X3 წელს გაწეული დანახარჯი) 

გამოკლებული 900,000 ფე (20X4 წელს გაწეული დანახარჯი) = 650,000 ფე (20X5 წელს გაწეული 

დანახარჯი). 

(მ) სახელშეკრულებო ამონაგები 20X5 წელს = (სახელშეკრულებო ფასი X შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 20X1 წლის სახელშეკრულებო ამონაგები, გამოკლებული 20X2 წლის სახელშეკრულებო 

ამონაგები, გამოკლებული 20X3 წლის სახელშეკრულებო ამონაგები და გამოკლებული 20X4 წლის 

სახელშეკრულებო ამონაგები..  

2,500,000 ფე (სახელშეკრულებო ფასი) x [2,550,000  ფე (მოცემული თარიღისთვის გაწეული დაგროვილი 

დანახარჯები) ÷ 2,550,000 ფე (მთლიანი მოსალოდნელი დანახარჯები)] (შესრულების პროცენტი) 

გამოკლებული 66,667 ფე(გ) გამოკლებული 245,833 ფე(ე), გამოკლებული 823,864 ფე(ვ) გამოკლებული 

690,559 ფე(ი) = 673,077 ფე 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი—B ნაწილი 

შენიშვნები: 

B ნაწილში შეთანხმების პირობები და ყველა გარემო ფაქტორები და გარემოებები მიუთითებს, 

რომ შეთანხმება არ არის სამშენებლო ხელშეკრულება.  შეთანხმება არის ფორვარდული 

ხელშეკრულება, რომელიც მყიდველს აძლევს აქტივის, დასრულებული იახტის სახით, შეძენის, 

გამოყენების და შემდგომში გაყიდვის უფლებას, და ვალდებულებას, რომ ხელშეკრულების 

პირობების შესაბამისად გადაიხადოს შესყიდვის ფასი.  მიუხედავად იმისა, რომ მყიდველს 

შეუძლია ფორვარდულ ხელშეკრულებაში თავისი უფლებებისა და მოვალეობების სხვა 

მხარეზე გადაცემა, საწარმო ინარჩუნებს დაუმთავრებელი წარმოების კონტროლს და 

საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა და სარგებელს, სანამ არ მოხდება 

დასრულებული იახტის გადაცემა.  აქედან გამომდინარე, ამონაგები აღიარდება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც 23.10 პუნქტში მოცემული ყველა კრიტერიუმი დაკმაყოფილდება (ამ მაგალითში, 

შესრულებისას). 

 

პასუხი: 

 

20X1 წელს 

 

დბ მარაგები  – იახტა 50,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   50,000 ფე  

მარაგის მშენებლობისთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება—იახტა. 

 

20X2 წელს 

 

დბ ფულადი სახსრები 300,000 ფე    

 კრ ვალდებულება—ავანსი მომხმარებლისგან   300,000 ფე  

20X2 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

დბ მარაგები  – იახტა 200,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   200,000 ფე  

მარაგის მშენებლობისთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება—იახტა. 

 

20X3 წელს 

 

დბ ფულადი სახსრები 955,000 ფე    

 კრ ვალდებულება—ავანსი მომხმარებლისგან   955,000 ფე  

20X3 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

დბ მარაგები  – იახტა 750,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   750,000 ფე  

მარაგის მშენებლობისთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება—იახტა. 
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20X4 წელს 

დბ ფულადი სახსრები 545,000 ფე    

 კრ ვალდებულება—ავანსი მომხმარებლისგან   545,000 ფე  

20X4 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

დბ მარაგები  – იახტა 900,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   900,000 ფე  

მარაგის მშენებლობისთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება—იახტა. 

 

20X4 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი—მარაგის გაუფასურება 100,000 ფე (ა)   

 კრ მარაგები  – იახტა   100,000 ფე  

მარაგის ერთეულთან  დაკავშირებული გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

 

20X5 წელს 

დბ ფულადი სახსრები 700,000 ფე    

 კრ ვალდებულება—ავანსი მომხმარებლისგან   700,000 ფე  

20X5 წელს მომხმარებლისგან მიღებული თანხის აღიარება. 

 

დბ მარაგები  – იახტა 650,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   650,000 ფე  

მარაგის მშენებლობისთვის გაწეული დანახარჯების აღიარება—იახტა. 

 

დბ მარაგები  – იახტა 50,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი—წინა პერიოდის მარაგების 

გაუფასურების ანულირება 

  50,000 ფე  

წინა პერიოდის მარაგის გაუფასურების ანულირების აღიარება—იახტა. 

 

დბ ვალდებულება—ავანსი მომხმარებლისგან 2,500,000 ფე (ბ)   

 კრ მოგება ან ზარალი—ამონაგები   2,500,000 ფე  

იახტის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების და 20X5 წელს მომხმარებლის მიმართ ვალდებულების 
გაუქმების აღიარება. 

 

დბ მოგება ან ზარალი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

2,500,000 ფე    

 კრ მარაგები  — იახტა   2,500,000 ფე  

გაყიდული მარაგის აღიარების შეწყვეტა. 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახნსა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს აღნიშნული სიტუაციური 

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  2,500,000 ფე გასაყიდ ფასს გამოკლებული 700,000 ფე დასრულების მოსალოდნელი დანახარჯები  = 

1,800,000 ფე დასრულების დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი.  1,900,000 ფე საბალანსო 
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ღირებულებას გამოკლებული 1,800,000 ფე დასრულების დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი = 

100,000 ფე ზარალი. 

ბ) 2,000,000 ფე თავდაპირველი სახელშეკრულებო ფასი + 500,000 ფე ცვლილება = 2,500,000 ფე. 

 

 


