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

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

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

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

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

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

მოცემული გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ 

შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, 

გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

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

გამოყენების შეწყვეტის ან განახლების შემთხვევაში, ასეთ დროს, საჭიროა მისი გამოყენების ან/და მისი ხელმისაწვდომობის შეწყვეტა. თქვენი ინდივიდუალური 

პასუხისმგებლობაა დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია სტანდარტში შეტანილი 

ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

 

გამოყენების პირობები 

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

იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

მისაღებად თქვენი ვებგვერდის ჩვენს ვებგვერდთან ბმის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პირობების გვერდი). 
 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

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

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

სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, ‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ და ‘SIC®’.    

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     
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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.   

ამ მოდულში მოცემულია ამონარიდები მსს ფასს სტანდარტის 25-ე განყოფილებიდან - 

“ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები” და აღნიშნულია ნაცრისფერი ფონით. 

მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია. 

ლექსიკონში განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი 

პირველად შემოდის 25-ე განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 

მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. 

ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის 

დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 
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შესავალი 
 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

წინამდებარე მოდული  

 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების 

აღრიცხვის პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის 25-ე განყოფილების - „ნასესხებ სახსრებთან 
დაკავშირებული დანახარჯები“ გამოყენებით,.  იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ 

ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია 

მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ამ მოდულში განსაზღვრულია ის მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც საწარმომ უნდა მიიღოს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯების აღრიცხვისას. ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და 

სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების აღრიცხვისა და წარდგენის პრაქტიკულ 

შესაძლებლობას.  

 

 

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

ფარგლებში: 

 განასხვავოთ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები სხვა დახარჯებისგან; 

 განსაზღვროთ როდის და როგორ უნდა იქნას აღიარებული ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები; 

 წარადგინოთ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები ფინანსურ 

ანგარიშგებაში; და  
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 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი, რომელიც საჭიროა 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების აღრიცხვისთვის. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

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

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს. აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 
 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

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

დანერგეს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის 

გამოცემის დროს (2018 წლის სექტემბერი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა 

გამოქვეყნებული აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

 

 

 

 



მოდული 25—ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)4 

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. 

25-ე განყოფილების მიზანია აღწეროს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების 

ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი მოთხოვნები.   

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები არის საპროცენტო და სხვა დანახარჯები, 

რომლებსაც საწარმო ეწევა ნასესხები სახსრების მიღებასთან დაკავშირებით.  

წინამდებარე განყოფილება საწარმოსგან მოითხოვს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

ყველა დანახარჯის აღიარებას, როგორც მოგებაში ან ზარალში, როცა ეს დანახარჯები იყო 

გაწეული. სხვა განყოფილებები ასევე მიუთითებენ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნებზე. მაგალითად, მე-11 

განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ ეხება ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით გაანგარიშებულ საპროცენტო ხარჯების მოთხოვნებს და მე-20 

განყოფილება - „იჯარა“ ეხება ფინანსურ იჯარასთან მიმართებით ფინანსური ხარჯების 

მოთხოვნებს.  

 
რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  
 

მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება არ შეცვლილა 2015 წლის ჩასწორებებისას. 

თუმცა, აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა სარედაქციო ცვლილებებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მოდული 25—ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)5 

მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 
 

25.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯების ბუღალტრულ აღრიცხვას. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები არის საპროცენტო და სხვა დანახარჯები, რომლებსაც საწარმო ეწევა 

ნასესხები სახსრების მიღებასთან დაკავშირებით. ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯებია: 

(ა) ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით გაანგარიშებული საპროცენტო 

ხარჯი, როგორც ეს აღწერილია მე-11 განყოფილებაში - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“;  

(ბ) ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ფინანსური ხარჯები, რომელიც 

აღიარებულია მე-20 განყოფილების „იჯარა“  - შესაბამისად; და  

(გ) უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი საკურსო 

სხვაობების ის ნაწილი, რომელიც მიიჩნევა საპროცენტო დანახარჯების 

კორექტირებად. 

 

შენიშვნები 
 
პუნქტები 11.16-11.20 (მე-11 განყოფილება - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“) 

ეხება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებას, რომელსაც ასევე 

მოიცავს მე-11 მოდული - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“.  
 
მაგალითები—მოქმედების სფერო 

 

მაგ. 1 საწარმოს  ადგილობრივი ბანკიდან აღებული აქვს 100,000 ფე-ის(1) ფე-ის ოდენობის სესხი 

ფიქსირებული წლიური 5%-იანი განაკვეთით.  

ამ სესხთან დაკავშირებით 5%-იანი განაკვეთით დარიცხული პროცენტის თანხა 

წარმოადგენს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯს. 

მაგ. 2 საწარმომ გამოუშვა 100,000 ფე-ის ოდენობის სავალო ფასიანი ქაღალდი ადგილობრივი 

ბანკისთვის. სავალო ფასიანი ქაღალდების ხელშეკრულება საწარმოსგან, სავალო ფასიანი 

ქაღალდების გამოსასყიდად მოითხოვს 134,000 ფე-ის (100,000 ფე-ით კაპიტალის დაფარვა 

და 34,010 ფე-ის ოდენობის პრემია) გადახდას ადგილობრივი ბანკისთვის 6 წლის შემდეგ. 

სავალო ფასიან ქაღალდებს გააჩნია ნულოვანი კუპონი (ზოგჯერ უწოდებენ 

„უპროცენტო“ სავალო ფასიან ქაღალდებს). 

გამოსყიდვის პრემია არის ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი.  მე-11 

განყოფილების - “ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები” გამოყენებით, საწარმო 

აღრიცხავს სავალო ფასიან ქაღალდებს ამორტიზებული ღირებულებით. 

ამორტიზებული ღირებულება მოითხოვს 34,010 ფე-ის პრემიის (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯი) ამორტიზაციის აღიარებას სავალო ფასიანი ქაღალდების 

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

განსაზღვრულია „ფულად ერთეულებში (ფე)“. 



მოდული 25—ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)6 

მოქმედების ვადის განმავლობაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით.  

ცხრილის ან ფინანსური გამომთვლელის გამოყენებით, ამ სავალო ფასიანი 

ქაღალადებისთვის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (r) გამოთვლილია 5%-ად (ე.ი. 

134,010 ფე-ის ერთჯერადი გადახდის დღევანდელი ღირებულება, 5%-იანი საპროცენტო 

განაკვეთის გამოყენებით, 6 წლის შემდეგ იქნება 100,000 ფე) (გამოთვლა: 100,000ფე × 

(1+r)^6 = 134,010ფე). 

 

 

 

 

34,010 ფე-ის ოდენობის პრემია ამორტიზდება შემდეგნაირად: 

წელი 
პრემიის ამორტიზაცია 

(5% × ვალდებულება) 
ვალდებულება პრემია 

 ფე ფე ფე 

  100,000 34,010 

1 5,000 105,000 29,010 

2 5,250 110,250 23,760 

3 5,513 115,763 18,247 

4 5,788 121,551 12,459 

5 6,078 127,629 6,381 

6 6,381 134,010 0 

 

მაგ. 3 საწარმოს წარმოეშვა 1,000 ფე-ის ოდენობის იურიდიული მომსახურების ღირებულება, 

100,000 ფე-ის ოდენობის სესხის ასაღებად, რომელსაც პროცენტის თანხა ერიცხება 

ფიქსირებული წლიური 5%-იანი განაკვეთით. სესხის ძირი თანხა დასაფარია მისი 

აღებიდან 6 წლის შემდეგ.  

სესხი აღირიცხება მე-11 განყოფილების შესაბამისად, როგორც ძირითადი ფინანსური 

ინსტრუმენტი (იხ. პუნქტი 11.8 (ბ)). ამ სესხთან დაკავშირებით დარიცხული პროცენტის 

თანხა წარმოადგენს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯს. ამასთანავე, 

იურიდიული მომსახურების გადასახადების (სესხის გაცემაზე მოლაპარაკებისთვის 

წარმოშობილი დამატებითი დანახარჯი) ამორტიზაცია არის ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯი (იხ. პუნქტი 11.18). მე-11 განყოფილების გამოყენებით, 

საწარმო აღრიცხავს სესხს ამორტიზებული ღირებულებით. ამორტიზებული 

ღირებულება მოითხოვს, რომ 1,000 ფე-ის ოდენობის გარიგების დანახარჯი იყოს 

ვალდებულების თავდაპირველ შეფასებაში ჩართული და აღიარდეს სესხის მოქმედების 

ვადის განმავლობაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. 



მოდული 25—ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები 
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მაგ. 4 საწარმო, როგორც მოიჯარე, მონაწილეობას იღებს აღჭურვილობის ერთეულთან 

დაკავშირებული ფინანსური იჯარის შეთანხმებაში. 20.9 პუნქტის შესაბამისად, იჯარის 

ვადის დასაწყისში საწარმომ აღიარა 100,000 ფე-ის ოდენობის აქტივი და 100,000 ფე-ის 

ოდენობის ვალდებულება. საწარმოს წარმოეშვა 5,000 ფე-ის დანახარჯი იჯარასთან 

დაკავშირებულ მოლაპარაკებასა და შეთანხმებაზე. 20.11 პუნქტის შესამაბისად, საწარმომ 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები გაანაწილა დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა და დაუფარავი 

ვალდებულების შემცირებაზე.  

იჯარა აღრიცხული იქნება მე-20 განყოფილების შესაბამისად.  

ფინანსური ხარჯი არის ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი.  

5,000 ფე-ის დანახარჯი იჯარასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებასა და შეთანხმებაზე 

არის მოიჯარის თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯი და არ მიიჩნევა ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯად. 

20.9 პუნქტის გამოყენებით, ასეთი დანახარჯები დაემატება აქტივის სახით აღიარებულ 

თანხას. აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯების 

დამატების ეფექტი (და შესაბამისად, საბალანსო ღირებულების 5,000 ფე-ით გაზრდა) 

5,000 ფე-ით ზრდის იჯარის ვადასა და აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადას 

შორის უმცირესი პერიოდის განმავლობაში აღიარებული ცვეთის ოდენობას. 

 

 

მაგ. 5  საწარმოს უცხოური ბანკიდან აღებული აქვს 100,000 უფე-ის(2) ოდენობის სესხი 

ფიქსირებული წლიური 5%-იანი განაკვეთით, რომელიც სრულად დასაფარია სესხის 

აღებიდან 6 წლის შემდეგ. საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის ფულადი ერთეული (ფე). 

საწარმომ თანხა ისესხა უცხოურ ვალუტაში (უფე), რადგან ივარაუდა, რომ 

მოსალოდნელი საკურსო სხვაობის ზარალი გათვალისწინებით, უფე-ში განსაზღვრულ 

სესხზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნებოდა წლიურად 4%, როდესაც 

ეკვივალენტური ადგილობრივ ფე-ში განსაზღვრული სესხი წარმოქმნის პროცენტს, 

წლიურად 5%-ის ოდენობით. ცვლილებები ფე/უფე-ის სავალუტო კურსში საწარმოს 

პროგნოზების შესაბამისი აღმოჩნდა.     

საკურსო სხვაობის ზარალი და საპროცენტო დანახარჯი ვალდებულებაზე ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯებია. საკურსო სხვაობის ზარალისა და 

საპროცენტო დანახარჯის ჯამი საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ნაკლებია იმ 

საპროცენტო დანახარჯზე, რომელიც იქნებოდა ეკვივალენტურ, ფე-ში განსაზღვრულ 

სესხზე, საანგარიშგებო პერიოდისთვის (იხ. პუნქტი 25.1 (გ)).  

მაგ. 6 ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში იგულისხმება, რომ საკურსო 

სხვაობის ზარალმა და საპროცენტო ხარჯმა უფე-ით გამოსახულ სესხზე გადააჭარბა იმ 

საპროცენტო ხარჯის რაოდენობას, რომელიც საწარმოს წარმოექმნებოდა სამუშაო 

ვალუტაში (ფე) სესხებისას.  

საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული სესხების ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯებზე, ზღუდავს მთლიან ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებულ დანახარჯებს (ძირ თანხაზე წარმოქმნილი პროცენტი და საკურსო 

სხვაობა) თეორიულ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯებამდე, იმაზე 

დაყრდნობით, როგორი იქნებოდა პროცენტული დანახარჯი ეკვივალენტურ ფე-ში 

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

სიდიდეები განსაზღვრულია „უცხოურ ფულად ერთეულებში (უფე)“. 
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განსაზღვრულ სესხზე, საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. ჭარბი საკურსო 

სხვაობის ზარალი, არსებობის შემთხვევაში, კლასიფიცირდება, როგორც უცხოური 

საკურსო სხვაობის ზარალი.   

საკურსო სხვაობის ზარალის რაოდენობა, რომელიც შეიძლება აღირიცხოს, როგორც 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი, შეზღუდულია საწარმოს 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, რომელიც ახორციელებს 25.1 (გ) პუნქტში 

მოცემულ მოთხოვნებს. შეზღუდვა ისეთია, რომ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

მთლიანი დანახარჯი (ძირ თანხაზე წარმოქმნილი პროცენტი და საკურსო სხვაობა) არ 

აჭარბებს თეორიულ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯებს იმაზე 

დაყრდნობით, როგორი იქნებოდა საპროცენტო დანახარჯი ეკვივალენტურ ფე-ში 

განსაზღვრულ სესხზე საანგარიშგებო პერიოდისთვის.(3) ჭარბი საკურსო სხვაობის 

ზარალი, არსებობის შემთხვევაში, კლასიფიცირებულია, როგორც უცხოური საკურსო 

სხვაობის ზარალი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღიარება 
 

25.2 საწარმომ ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯი უნდა 

აღიაროს, როგორც ხარჯი იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს 

დანახარჯები იყო გაწეული. 

 

მაგალითები-აღიარება 
 

მაგ. 7 20X1 წლის 1 იანვარს საწარმომ ისესხა 100,000 ფე ადგილობრივი ბანკისგან. ამ სესხს ბანკი 

ფიქსირებული წლიური 5%-იანი განაკვეთით არიცხავს პროცენტის თანხას. პროცენტი 

გადასახდელია ყოველწლიურად (ყოველი წლის 31 დეკემბერს). სესხის ძირი თანხა 

(100,000 ფე) სრულად დასაფარია 6 წლის შემდეგ. 

საწარმომ უნდა აღიაროს 5,000 ფე-ის საპროცენტო დანახარჯი (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯი), როგორც ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრიდან 20X6 წლის 

31 დეკემბრის ჩათვლით დასრულებული თითოეული წლის მოგებისა ან ზარალის 

განსაზღვრისთვის. 

                                                        
(3)  25.1 (გ) პუნქტის მოთხოვნების განხორციელების სხვა მეთოდებიც დასაშვებია.   
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დანახარჯები 
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მაგ. 8 20X1 წლის 1 ივლისს საწარმომ ისესხა 100,000 ფე ადგილობრივი ბანკისგან. ამ სესხს ბანკი 

ფიქსირებული წლიური 5%-იანი განაკვეთით არიცხავს პროცენტის თანხას. პროცენტი 

გადასახდელია ყოველწლიურად (ყოველი წლის 30 ივნისს). სესხის ძირი თანხა (100,000 

ფე) სრულად დასაფარია 6 წლის შემდეგ. საწარმოს ყოველწლიური საანგარიშგებო 

პერიოდი სრულდება 31 დეკემბერს.  

საწარმომ უნდა აღიაროს საპროცენტო დანახარჯი 2,500 ფე-ის ოდენობით (ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი), როგორც ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრიდან, 

20X7 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით დასრულებული თითოეული წლის მოგებისა ან 

ზარალის განსაზღვრისთვის (რადგან სესხს პროცენტი ერიცხება მისი არსებობის 

თითოეულ წელს ყოველი 6 თვის განმავლობაში).  

საწარმომ უნდა აღიაროს საპროცენტო დანახარჯი 5,000 ფე-ის ოდენობით (ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი), როგორც ხარჯი 20X2 წლის 31 დეკემბრიდან 

20X6 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით დასრულებული თითოეული წლის მოგებისა ან 

ზარალის განსაზღვრისთვის. 

მაგ. 9 20X1 წლის 1 იანვარს, საწარმომ გამოუშვა 100,000 ფე-ის ოდენობის უპროცენტო სავალო 

ფასიანი ქაღალდი ადგილობრივი ბანკისთვის. სავალო ფასიანი ქაღალდების 

ხელშეკრულება საწარმოსგან სავალო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის მიზნით 

მოითხოვს ადგილობივი ბანკისთვის 20X2 წლის 31 დეკემბერს 110,250 ფე-ის გადახდას.   

 საწარმომ უნდა აღიაროს 5,000 ფე და 5,250 ფე ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები, შესაბამისად, როგორც ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბერს და 20X2 წლის 31 

დეკემბერს დასრულებული წლების მოგებისა ან ზარალის განსაზღვრისთვის (იხ. 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი). ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი არის 

გამოსყიდვის პრემია, რომელიც გამოთვლილია ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდის გამოყენებით.  

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი (r) ამ სავალო ფასიანი ქაღალდზე გამოითვლება 5%-

ად—110,250 ფე-ის ერთჯერადი გადახდის დღევანდელი ღირებულება 5%-იანი 

საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით, 2 წლის შემდეგ იქნება 100,000 ფე (გამოთვლა:  

100,000ფე × (1+r)^2 = 110,250ფე).  

მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ გამოყენებით, საწარმო 

აღრიცხავს სავალო ფასიან ქაღალდებს ამორტიზებული ღირებულებით.  

ამორტიზებული ღირებულება მოითხოვს 10,250 ფე პრემიის (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯი) ამორტიზაციის აღიარებას სავალო ფასიანი ქაღალდის 

მოქმედების ვადის განმავლობაში, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით.    

10,250 ფე-ის ოდენობის პრემია ამორტიზდება შემდეგნაირად: 

წელი 
პრემიის ამორტიზაცია 

(5%×ვალდებულება) 
ვალდებულება პრემია 

 ფე ფე ფე 

  100,000 10,250 

1 5,000 105,000 5,250 

2 5,250 110,250 0 
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მაგ. 10 20X1 წლის 1 იანვარს, საწარმოს წარმოეშვა 5,000 ფე-ის ოდენობის გარიგების დანახარჯი 

100,000 ფე-ის სესხის ასაღებად, რომელსაც პროცენტის თანხა ერიცხება ფიქსირებული 

წლიური 5,000 ფე-ის ოდენობით (ან 5%-იანი განაკვეთით). პროცენტი გადასახდელია 

ყოველწლიურად (ყოველი წლის 31 დეკემბერს). სესხის ძირი თანხა 100,000 ფე-ის 

ოდენობით სრულად დასაფარია მეორე წლის ბოლოს. 

საწარმომ უნდა აღიაროს 7,406 ფე(ა) და 7,594 ფე(გ) ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები, შესაბამისად, როგორც ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბერს და 20X2 წლის 31 

დეკემბერს დასრულებული წლების მოგებისა ან ზარალის განსაზღვრისთვის. ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები მოიცავს გარიგების დანახარჯებსა და მე-11 

განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“  შესაბამისად, ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით გამოთვლილ საპროცენტო 

დანახარჯს.    

(ა) 95,000ფე(ბ)× 7.796%(ე)= 7,406ფე— ფინანსური დანახარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის.  
(ბ) 100,000 ფე მიღებულ სესხს გამოკლებული 5,000 ფე ოპერაციის ხარჯები = 95,000 ფე—

ვალდებულება 20X1 წლის 1 იანვარს.  
(გ) 97,406 ფე (დ)  × 7.796%(ე) = 7,594 ფე ფინანსური ხარჯი 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 
(დ) 95,000 ფე (ბ) + 7,406 ფე-ს (ა) გამოკლებული 5,000 ფე გადახდა = 97,406—ვალდებულება 20X1 

წლის 31 დეკემბერს.  
(ე) წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის 7.796%, რომელიც ფინანსური 

გამომთვლელის საშუალებით, შემდეგნაირად  შეიძლება განისაზღვროს: FV = 100,000ფე,  n = 2, 

P = 95,000ფე, PMT =-5,000ფე, სადაც  FV=მომავალი ღირებულება, n=პერიოდების რიცხვი, 

P=საწყისი ძირი თანხა და PMT=წლიური გადასახადი.  

განმარტებითი შენიშვნები 

25.3 5.5(ბ) პუნქტი მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას ფინანსური დანახარჯების 

შესახებ. 11.48(ბ) პუნქტის მიხედვით, საწარმოს მოეთხოვება მთლიანი საპროცენტო 

ხარჯის ჩვენება (ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით) ისეთი 

ფინანსური ვალდებულებებისთვის, რომლებიც შეფასებული არ არის რეალური 

ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. ეს განყოფილება სხვა ინფორმაციის 

გამჟღავნებას არ მოითხოვს განმარტებით შენიშვნებში. 

 

შენიშვნები 
 
25-ე განყოფილება არ შეიცავს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების 

გამჟღავნების კონკრეტულ მოთხოვნებს, თუმცა პუნქტი 5.5(ბ) მოითხოვს ინფორმაციის 

გამჟღავნებას ფინანსური დანახარჯების შესახებ. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები ფინანსური ხარჯების კომპონენტია, ამიტომ განმარტებული უნდა იყოს 

5.5 (ბ) პუნქტის შესაბამისად.    
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

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

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.   

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

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისთვის 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 გადაწყვეტილებებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

 

აღიარება და შეფასება 

 

მსჯელობა არის საჭირო იმისათვის, რომ განისაზღვროს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯების საკურსო სხვაობის კონპონენტი, რომელიც წარმოიქმნება უცხოურ ვალუტაში 

ნასესხები სახსრებით, მათი საპროცენტო დანახარჯების კორექტირებად ჩათვლის ფარგლებში. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

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

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების აღრიცხვისა და წარდგენის ძირითადი 

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 23 „ნასესხებ სახსრებთან 
დაკავშირებული დანახარჯები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 25-ე განყოფილება „ნასესხებ 
სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები“) შორის არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია შედარებით მარტივი ენით, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, განსაკუთრებული აქტივის შეძენასთან, 

წარმოებასთან ან მშენებლობასთან უშუალოდ დაკავშირებული ნასესხები სახსრების 

დანახარჯები უნდა აღირიცხოს აღნიშნული აქტივის თვითღირებულებაში. 

ხარჯ-სარგებლიანობის მიზნებისთვის, მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს ასეთი 

დანახარჯების ხარჯებად გატარებას.  

 ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ.ბასს 23-ის პუნქტი 6) და მსს ფასს სტანდარტში 

(იხ. პუნქტი 25.1) მოცემული ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების 

შემადგენლობა, მსგავსია.  თუმცა, ბასს 23-სა და 25-ე განყოფილებაში განმარტებულ 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯებს შორის შესაძლოა გაჩნდეს 

განსხვავებები, რადგან აღნიშნული  ვალდებულების ბუღალტრული აღრიცხვის 

მოთხოვნები შესაძლოა იყოს განსხვავებული.  მაგალითად, მსს ფასს სტანდარტის მე-11 

განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ მიხედვით გაანგარიშებული 

საპროცენტო ხარჯები შეიძლება გასხვავდებოდეს იმავე ინსტრუმენტზე ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად  გაანგარიშებული „პროცენტისგან“ (ფასს 9 – 

„ფინანსური ინსტრუმენტები“ ან ბასს 39 „ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და 
შეფასება“).  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

მოცემულ კითხვებზე პასუხით შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების შესახებ.   

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები მოიცავს: 

 (ა)  საპროცენტო და სხვა დანახარჯებს, რომლებსაც საწარმო ეწევა ნასესხები სახსრების 

მიღებასთან დაკავშირებით. 

 (ბ)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით გამოთვლილ საპროცენტო 

ხარჯს, როგორც ეს აღწერილია მხოლოდ მე-11 განყოფილებაში - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“. 

 (გ)  ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ხარჯებს, რომლებიც აღიარებულია 

მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ , შესაბამისად. 

 (დ)  ჩამოთვლილთაგან არცერთი. 

კითხვა 2 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები არ მოიცავს: 

 (ა)  ბანკის ოვერდრაფტზე წარმოქმნილ საპროცენტო დანახარჯს. 

 (ბ)  სესხის აღებასთან დაკავშირებით გაწეულ, დამატებით ადმინისტრაციულ 

გადასახადებს.  

 (გ)  ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ხარჯებს, რომლებიც აღიარებულია 

მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ , შესაბამისად. 

 (დ)  აქციების მფლობელებისთვის გამოცხადებულ დივიდენდებს.  

კითხვა 3 

საწარმომ უნდა: 

 (ა)  აღიაროს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯი, როგორც 

ხარჯი იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს დანახარჯები იყო გაწეული. 

 (ბ)  აღიაროს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული ყველანაირი დანახარჯი, როგორც 

ხარჯი იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს დანახარჯები იყო გაწეული,  

გარდა იმ დანახარჯებისა, რომლებიც განსაკუთრებული აქტივის შეძენასთან, 

წარმოებასთან ან მშენებლობასთან უშუალოდ არიან დაკავშირებულნი. ასეთი ნასესხები 

სახსრების დანახარჯები უნდა აღირიცხოს აღნიშნული აქტივის თვითღირებულებაში.  

 (გ)  ზემოთ მოცემული პასუხებიდან აირჩიეთ (ა) ან (ბ), როგორც ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯების სააღრიცხვო პოლიტიკა და გამოიყენეთ არჩეული 
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დანახარჯები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)14 

პოტილიკა თანმიმდევრულად, ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ ყველა დანახარჯთან 

მიმართებაში. 

  

პასუხები 

კითხვა 1 (ა) იხ. 25.1 პუნქტი. 

კითხვა 2 (დ) იხ. 25.1 პუნქტი. 

კითხვა 3 (ა) იხ. 25.2 პუნქტი. 
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ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)15 

გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარების მოთხოვნების ცოდნა და ამოხსენით ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითები.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 

 

20X1 წლის 1 იანვარს A მსს-მ უცხოური ბანკისგან აიღო 150,000 უფე-ის ოდენობის სესხი, 

რომელიც იმავე თარიღში გადაანგარიშდა 300,000 ფე-ად. უფე-ში განსაზღვრული სესხს 

პროცენტის თანხა ერიცხება ფიქსირებული წლიური 2%-იანი განაკვეთით და დასაფარია 20X9 

წლის 31 დეკემბერს. პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად (ყოველი წლის 31 

დეკემბერს), სანამ სესხი დაიფარება.  საწარმომ თანხა ისესხა უცხოურ ვალუტაში, იმ 

ვარაუდით, რომ მოსალოდნელი საკურსო სხვაობის ზარალის გათვალისწინებით, უფე-ში 

განსაზღვრულ სესხზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნებოდა, დაახლოებით, წლიურად 

4%, ხოლო ადგილობირივ ფე-ში განსაზღვრულ ეკვივალენტურ სესხზე, წლიურად 5%. 

ცვლილებები ფე/უფე-ის სავალუტო კურსში საწარმოს პროგნოზების შესაბამისი აღმოჩნდა.     

 

20X1 წლის 1 იანვარს, Z ბანკისგან 200,000 ფე-ის სესხის აღების დროს, A მსს-ს წარმოეშვა და 

გადაიხადა 5,000 ფე-ის ოდენობის გარიგების დანახარჯი. ფე-ში განსაზღვრული  სესხი 

წარმოქმნის საპროცენტო დანახარჯს ფიქსირებული განაკვეთით, წლიურად 5% (რთული 

პროცენტით). სესხის ძირი თანხაც და მასზე დარიცხული საპროცენტო დანახარჯიც უნდა 

დაიფაროს 20X5 წლის 31 დეკემბერს. 

 

20X1 წლის 31 მარტს A მსს-მ გამოუშვა 90,000 ფე-ის ოდენობის სავალო ფასიანი ქაღალდები Y 

ბანკისთვის, 100,000 ფე-ის ნომინალური ღირებულებით (სავალო ფასიანი ქაღალდები 

გამოშვებული იყო 10,000 ფე-ის ფასდაკლებით). სავალო ფასიან ქაღალდებს არ გააჩნია 

საპროცენტო გადასახადები. თუმცა, 20X4 წლის 1 აპრილს, A მსს-მ სავალო ფასიანი 

ქაღალდების გამოსასყიდად Y ბანკს უნდა გადაუხადოს 105,000 ფე (სავალო ფასიანი 

ქაღალდები უნდა გამოისყიდოს 5,000 ფე-ის ოდენობის პრემიით).   

 

20X1 წლის 30 ივნისს, A მსს-მ, როგორც მოიჯარემ, მონაწილეობა მიიღო აღჭურვილობის 

ერთეულთან დაკავშირებული ფინანსური იჯარის შეთანხმებაში. საიჯარო უფლებებისა და 

მოვალეობების აღიარების მიზნით, A მსს-მ აღიარა 100,000 ფე-ის ოდენობის აქტივი და 100,000 

ფე-ის ოდენობის ვალდებულება. იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი არის 

წლიურად 5%. საიჯარო გადახდები სრულდება ყოველწლიურად. 

 

20X1 წლის 31 აგვისტოს A მსს-მ, როგორც მოიჯარემ, მონაწილეობა მიიღო აღჭურვილობის 

ერთეულთან დაკავშირებული საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის შეთანხმებაში. საიჯარო 

შეთანხმების შესაბამისად, A მსს იხდიდა 1,000 ფე ყოველთვიურად, 20X1 წლის 1 

სექტემბრიდან 20X2 წლის 31 იანვრამდე, აღჭურვილობის ერთეულის გამოყენების 

უფლებისათვის. 

 

A მსს-ს სამუშაო ვალუტა ფულადი ერთეულია (ფე). 20X1 წლის 31 დეკემბერს სავალუტო 

კურსი იყო 2.04ფე:1უფე. 
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მოამზადეთ ბუღალტრული ანგარიშები,  რომლებიც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის A მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში 

ვალდებულებებსა და ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ დანახარჯებს.   
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სიტუაციური მაგალითის პასუხი 

 

20X1 წლის 1 იანვარი 

 

დბ ფულადი სახსრები 300,000 ფე   

 კრ ფინანსური ვალდებულება  300,000 ფე 

უფე-ში განსაზღვრული გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულების აღიარება.  

 

დბ ფულადი სახსრები 200,000 ფე  

 კრ ფინანსური ვალდებულება  200,000 ფე 

ფე-ში განსაზღვრული გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულების აღიარება. 
    

დბ ფინანსური ვალდებულება 5,000 ფე  

 კრ ფულადი სახსრები  5,000 ფე 

ფე-ში გამოსახული გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულების აღებისთვის გაწეული გარიგების 

დანახარჯების აღიარება. 

 

20X1 წლის 31 მარტი 

დბ ფულადი სახსრები 90,000 ფე  

 კრ ფინანსური ვალდებულება  90,000 ფე 

10,000 ფე-ის ფასდაკლებით გაცემული 100,000 ფე-ის ოდენობის (სავალო ფასიანი ქაღალდები) 
გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულების აღიარება (იხ. განყოფილება 11 – „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“). 

 

20X1 წლის 30 ივნისი 

დბ ძირითადი საშუალებები (საიჯარო აღჭურვილობა)  100,000 ფე  

 კრ ფინანსური ვალდებულება  100,000 ფე 

ფინანსური იჯარით განპირობებული აქტივებისა (იჯარით აღებული აღჭურვილობა)  და გრძელვადიანი 

ფინანსური ვალდებულებების აღიარება. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები—საპროცენტო ხარჯი და 

კურსთა შორის სხვაობით წარმოქმნილი ზარალი 

დარიცხულ პროცენტზე) 

6,120ფე(ა)  

 კრ ფულადი სახსრები  6,120ფე 

უფე-ში განსაზღვრული ფინანსური ვალდებულების საპროცენტო ანგარიშსწორებისა და დარიცხულ 

პროცენტზე საკურსო სხვაობის ზარალის აღიარება.  

    

დბ მოგება ან ზარალი (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები—საკურსო სხვაობის 

ზარალი) 

6,000 ფე(ბ)  

 კრ ფინანსური ვალდებულება  6,000ფე 
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საკურსო სხვაობის ზარალის აღიარება, უფე-ში განსაზღვრულ, გრძელვადიან ფინანსურ 

ვალდებულებაზე, რომელიც განიხილება საპროცენტო დანახარჯების კორექტირებად. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები—პროცენტი და 

გარიგების დანახარჯები) 

10,789 ფე(დ)  

 კრ ფინანსური ვალდებულება  10,789 ფე 

ფე-ით გამოსახული გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულების ფინანსური დანახარჯების (პროცენტი 

და გარიგების დანახარჯები) აღიარება. 

დბ მოგება ან ზარალი (ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები—ფასდაკლება 

გამოშვების დროს და გამოსყიდვის რემია) 

3,559 ფე(ზ)  

 კრ ფინანსური ვალდებულება  3,559 ფე 

გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულების —სავალო ფასიანი ქაღალდების - ფინანსური დანახარჯების 

აღიარება. 

    

დბ მოგება ან ზარალი (ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები—ფინანსური დანახარჯები) 

2,500ფე(ი)  

 კრ ფინანსური ვალდებულება (მოკლევადიანი 

ვალდებულება)  

 2,500 ფე 

საიჯარო ვალდებულებასთან დაკავშირებული ფინანსური დანახარჯების აღიარება. 

    

 სხვა ბუღალტრული ჩანაწერები (რომლებიც არ 

შედის ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებულ 

დანახარჯებში) 

  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) საიჯარო ქირა საწარმომ უნდა აღიაროს შემდეგნაირად: 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

დანახარჯები) 

4,000 ფე(კ)  

 კრ ფულადი სახსრები   4,000 ფე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახადების აღიარება. 

 

საწარმო აღიარებს ფინანსური იჯარით შეძენილი აქტივის ცვეთას. ასევე, უნდა აღიაროს 

ფინანსური იჯარის შესაბამისად გადახდილი ფულადი სახსრები. 

 

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

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  150,000 უფე×პროცენტი 2%× 2.04 სავალუტო კურსი  = 6,120 ფე  პროცენტი და საკურსო სხვაობის ზარალი 

საპროცენტო ხარჯზე. 
  

(ბ) 306,000ფე(გ)გამოკლებული 20X1 წლის 1 იანვარს, უფე-ში განსაზღვრული, 300,000 ფე-ის ოდენობის სესხის 

საბალანსო ღირებულება = 6,000 ფე-ის ოდენობის საკურსო სხვაობის ზარალი. 
  

(გ) 150,000უფე×2.04 სავალუტო კურსი = 306,000 ფე, 150,000 ფე-ის სესხის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 

31 დეკემბერს.  

ცვლილებები ფე/უფე-ის სავალუტო კურსში საწარმოს პროგნოზების შესაბამისი აღმოჩნდა.     
  



მოდული 25—ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

დანახარჯები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)19 

(დ) 195,000ფე(ე) ×5.533% ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი(ვ) = 10,789ფე ფინანსური დანახარჯი—

საპროცენტო და გარიგების დანახარჯები.  
  

(ე) 200,000 ფე-ის ოდენობის სესხს გამოკლებული 5,000 ფე-ის ოდენობის გარიგების დანახარჯები = 195,000 

ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 1 იანვარს. 
  

(ვ) 5.533%, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გამოანგარიშებულია ფინანსური გამომთვლელის 

გამოყენებით. ასევე, შეიძლება განისაზღვროს შემდეგნაირად: 200,000ფე × 1.05^5 = 255,256.3ფე, რაც უდრის 

ძირი თანხისა და რთული პროცენტის ჯამს, 5 წლის შემდეგ. განაკვეთი, რომელიც ადისკონტირებს 

255,256.3 ფე-ს საწყის საბალანსო ღირებულებად, 195,000 ფე-ად, არის 5.533%, რომელიც განისაზღვრება 

შემდეგნაირად: (255,256.3ფე / 195,000ფე)^[1/5]-1. 
 

 

(ზ) გამოშვების შედეგად შემოსული 90,000 ფე × 5.273% ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი(თ) × 9/12 თვეები (1-

ლი აპრილიდან 31 დეკემბრამდე) = 3,559 ფე.  
  

(თ) 5.273%-ის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გამოანგარიშებულია ფინანსური გამომთვლელისა და 

ცხრილის გამოყენებით. 
  

(ი) 100,000ფე ვალდებულება × მოცემულ იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი 5% x 6/12 თვეები 

(1-ლი ივლისიდან 31 დეკემბრამდე) = 2,500 ფე ფინანსური დანახარჯი. 
  

(კ) 4 თვე (1-ლი სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე)×1,000 ფე-ის ოდენობის საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

საიჯარო გადახდები = 4,000 ფე-ის ოდენობის საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯი (შენიშვნა—

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯი არ არის ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯი). 

 


