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

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

სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

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

საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

 

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

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

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

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

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

პირდაპირ, ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე დაყრდნობით განხორციელებული 

ნებისმიერი მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა 

და მასალების გამოყენება. შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა 

ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის 

შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის 

ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.  
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http://www.ifrs.org/legal/education-material-licensing
mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის 34-ე განყოფილების - „სპეციალიზებული საქმიანობა“ - 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 34-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 მსს ფასს სტანდარტის 34-ე განყოფილების - 

„სპეციალიზებული საქმიანობა“  - მიხედვით აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებზე მცირე 

და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (მსს), რომლებიც ჩართულნი არიან სოფლის 

მეურნეობაში, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასა და მომსახურებაზე კონცესიურ 

შეთანხმებებში.   იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-

განმარტებებითა და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  

ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა აღნიშნული 
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სპეციალიზებული საქმიანობის აღრიცხვისა და წარდგენისთვის.   გარდა ამისა, წინამდებარე 

მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ 

თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს 
ფასს სტანდარტის გამოყენებით სპეციალიზებული საქმიანობის აღრიცხვის პრინციპების 

პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

 

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

ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ, განეკუთვნება თუ არა საქმიანობა 34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს; 

 განსაზღვროთ,  თუ როდის ხდება ფინანსურ ანგარიშგებაში ბიოლოგიური აქტივის ან 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღიარება; 

 გაიგოთ, თუ როგორ ფასდება ბიოლოგიური აქტივები და ბიოლოგიური აქტივებიდან 

მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, და შეძლოთ განსაზღვროთ, თუ როდის 

არის შესაძლებელი ბიოლოგიური აქტივის რეალური ღირებულების დადგენა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე;  

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია ბიოლოგიური 

აქტივების შესახებ; 

 აღრიცხოთ მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების დანახარჯები, 

რომელიც გაწეულია მინერალური რესურსების მარაგის კვლევა-ძიებით დაკავებული 

საწარმოს მიერ;  

 აღრიცხოთ მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები: ეს გულისხმობს იმის განსაზღვრას 

მომსახურების კონცესიურ ოპერატორს გააჩნია ფინანსური აქტივი თუ არამატერიალური 

აქტივი, ან ორივე; და  

 განსაზღროთ ის მნიშვნელოვანი მსჯელობები, რომლებიც მოითხოვება 34-ე 

განყოფილების ფარგლებში შემავალი სამი ტიპის სპეციალიზებულ საქმიანობის 

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 

მასალისაგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე, საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 
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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-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 თებერვალი) 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 გააჩნიათ 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. 

34-ე განყოფილების მიზანია განსაზღვროს აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნები სამი სახის 

სპეციალიზებული საქმიანობისათვის—სოფლის მეურნეობა, სასარგებლო წიაღისეულის 

(მინერალური რესურსების)  მოპოვება და მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები.   

აღნიშნული საქმიანობები არ უკავშირდება ერთმანეთს და შესაბამისად მათ არ გააჩნიათ 

საერთო მოთხოვნები.   34-ე განყოფილებაში და აღნიშნულ მოდულში თითოეული საქმიანობა 

განიხილება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.     

სოფლის მეურნეობა (პუნქტები 34.2-34.10) 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა ლექსიკონში განმარტებულია, როგორც საწარმოს მიერ 

ბიოლოგიური აქტივების ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის პროცესის მართვა გაყიდვის 

მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციად, ან დამატებით ბიოლოგიურ აქტივებად 

გარდაქმნის მიზნით.   საწარმო, რომელიც დაკავებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით, 

თავისი ბიოლოგიური აქტივების  თითოეული კლასისთვის სააღრიცხვო პოლიტიკას 

განსაზღვრავს შემდეგნაირად: 

(ა) იმ ბიოლოგიური აქტივებისათვის, რომელთა რეალური ღირებულება მარტივად 

დასადგენია, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე იყენებს რეალური 

ღირებულების მოდელს; და 
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(ბ) სხვა ბიოლოგიური აქტივებისთვის იყენებს თვითღირებულების მოდელს. 

ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ნაყოფის მიღების 

მომენტში ფასდება რეალურ ღირებულებას გამოკლებული გაყიდვისთვის საჭირო სავარაუდო 

დანახარჯებით.   
 

მინერალური რესურსების  მარაგის ძიება და შეფასება  (სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება) 
(პუნქტები 34.11-34.11ვ) 

საწარმომ, რომელიც დაკავებულია მინერალური რესურსების მარაგის კვლევა-ძიებით, უნდა 

გამოიყენოს მსჯელობები, რათა განსაზღვროს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც 

დაადგენს, რომელი დანახარჯები იქნება აღიარებული, როგორც მინერალური რესურსების 

მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივები, და რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია 

იქნება სანდო და შესაბამისი (მე-10 განყოფილების -„სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და 
შეცდომები“  - 10.4 პუნქტის გამოყენებით).  თუმცა, აღნიშნული მსჯელობისას, იგი 

განთავისუფლებულია მსგავს და მონათესავე საკითხებზე მსს ფასს სტანდარტის 

მოთხოვნებისა და მითითებების, და მე-2 განყოფილების - „ კონცეფციები და ძირითადი 
პრინციპები“ - გამოყენებისგან (მე-10 განყოფილების 10.5 პუნქტის გამოყენებით).  

ძიებისა და შეფასების აქტივები თავდაპირველად ფასდება თვითღირებულებით.   შემდგომში, 

საწარმომ შეძენილი აქტივების ბუნების შესაბამისად, უნდა გამოიყენოს მე-17 განყოფილება - 

„ძირითადი საშუალებები“ და მე-18 განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის 
გარდა“.   

თუ საწარმოს გააჩნია ობიექტის დემონტაჟთან, ლიკვიდაციასთან ან გარემოს აღდგენასთან 

დაკავშირებული ვალდებულება, მან ამგვარი ვალდებულებები და დანახარჯები უნდა 

აღრიცხოს მე-17 განყოფილებისა და 21-ე განყოფილების – „ანარიცხები, პირობითი 
ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“- შესაბამისად.  

ძიებისა და შეფასების აქტივები გაუფასურებაზე უნდა შეფასდეს მაშინ, როდესაც ფაქტები და 

გარემოებები მიანიშნებენ, რომ ძიებისა და შეფასების აქტივების საბალანსო ღირებულება 

შეიძლება აღემატებოდეს მათ ანაზღაურებად ღირებულებას.  საწარმო განსაზღვრავს ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულების 

ჯგუფებზე მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივების მიკუთვნების 

სააღრიცხვო პოლიტიკას და შემდგომ ახორციელებს გაუფასურების შეფასებას 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ -  შესაბამისად.   
 

მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება (პუნქტები 34.12-34.16) 
მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმება იმგვარი შეთანხმებაა, როდესაც სახელმწიფო 

ან საჯარო სექტორის სხვა ორგანო (ნებართვის/კონცესიის გამცემი) ხელშეკრულებას აფორმებს 

კერძო სექტორის საწარმოსთან (ოპერატორი) ნებართვის გამცემის ინფრასტრუქტურის 

აქტივების შექმნაზე (ან რეკონსტრუქციაზე), მართვასა და ექსპლუატაციაზე, როგორიცაა, 

მაგალითად გზები, ხიდები, გვირაბები, აეროპორტები, ენერგოგამანაწილებელი ქსელები, 

ციხეები და საავადმყოფოები.   არსებობს მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმების ორი 

ძირითადი კატეგორია.  ოპერატორი იღებს ფინანსურ ან არამატერიალურ აქტივს.  ზოგიერთ 

შემთხვევაში, ერთი ხელშეკრულება შეიძლება შინაარსობრივად შეიცავდეს ორივე ტიპის 

შეთანხმებას.  კატეგორიზაცია (ე.ი ფინანსურ აქტივად, არამატერიალურ აქტივად ან ორივედ) 

განსაზღვრავს ოპერატორის მიერ გამოყენებულ სააღრიცხვო პოლიტიკას.   
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რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? 
 

2015 წლის შესწორებების შედეგად 34-ე განყოფილებაში განხორციელდა შემდეგი ძირითადი 

ცვლილებები:  

 ბიოლოგიური აქტივების საბალანსო ღირებულების ცვლილებების შეჯერებისთვის 

შესადარისი ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნის გაუქმება (იხ. პუნქტი 34.7(გ)); და  

 ძიებისა და შეფასების აქტივების აღიარებისა და შეფასების ძირითადი მოთხოვნების 

დაახლოება ფასს 6-თან - „მინერალური რესურსების მარაგის ძიება და შეფასება“ - (იხ. 

პუნქტები 34.11-34.11ვ).  

აღნიშნული მოდული მოიცავს ყველა ცვლილებას, უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის 

ცვლილებებთან ერთად.  
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 
 

34.1 წინამდებარე განყოფილებაში მოცემულია მითითებები მცირე და საშუალო საწარმოთა 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს შემდეგი 

სამი ტიპის სპეციალიზებულ საქმიანობას: სოფლის მეურნეობას, სასარგებლო 

წიაღისეულის (მინერალური რესურსების)  მოპოვებასა და მომსახურებას კონცესიური 

შეთანხმების საფუძველზე. 

            

           შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება გამოიყენება მცირე და საშუალო 

საწარმოების მიერ, რომლებიც ეწევიან სასოფლო-სამეურნეო ან სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების საქმიანობას, ან არიან ოპერატორები მომსახურებაზე 

კონცესიურ შეთანხმებებში. იმის გადაწყვეტისას, საწარმომ უნდა გამოიყენოს თუ არა 

აღნიშნული განყოფილება, შესაძლოა სასარგებლო იყოს შემდეგი განმარტებები: 

     ლექსიკონი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას განმარტავს, როგორც საწარმოს მიერ 

ბიოლოგიური აქტივების ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის პროცესის მართვას 

გაყიდვის მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციად, ან დამატებით 

ბიოლოგიურ აქტივებად გარდაქმნის მიზნით.  ლექსიკონი ბიოლოგიურ აქტივს 

განმარტავს, როგორც ცხოველს ან მცენარეს. 

     სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება გულისხმობს მინერალური რესურსების 

მარაგის კვლევა-ძიებას (მაგ. ნავთობი, ბუნებრივი გაზი და მსგავსი 

არაკვლავწარმოებადი რესურსები). 

     ლექსიკონი მომსახურების  გაწევის კონცესიურ  შეთანხმებას, განმარტავს, როგორც 

შეთანხმებას, როდესაც სახელმწიფო ან საჯარო სექტორის სხვა ორგანო 

(ნებართვის/კონცესიის გამცემი) ხელშეკრულებას აფორმებს კერძო სექტორის 

საწარმოსთან (ოპერატორი) ნებართვის გამცემის ინფრასტრუქტურის აქტივების 

შექმნაზე (ან რეკონსტრუქციაზე), მართვასა და ექსპლუატაციაზე, როგორიცაა, 

მაგალითად გზები, ხიდები, გვირაბები, აეროპორტები, ენერგოგამანაწილებელი 

ქსელები, ციხეები და საავადმყოფოები.   

მხოლოდ იმ საწარმოებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან ზემოთ ნახსენები 

საქმიანობებით, მოეთხოვებათ 34-ე განყოფილების გამოყენება. საწარმოებს, რომლებიც 

ექვემდებარებიან 34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს, ასევე მოეთხოვებათ 

გამოიყენონ მსს ფასს სტანდარტის სხვა შესაბამისი განყოფილებები.    

 
 

სოფლის მეურნეობა 

 

34.2 საწარმომ, რომელიც იყენებს წინამდებარე სტანდარტს და დაკავებულია სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით, სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს ბიოლოგიური 

აქტივების თითოეული კატეგორიისთვის, შემდეგნაირად:  

(ა) საწარმომ უნდა გამოიყენოს 34.4–34.7 პუნქტებში აღწერილი რეალური 

ღირებულებით აღრიცხვის მოდელი იმ ბიოლოგიური აქტივებისათვის, რომელთა 
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რეალური ღირებულება მარტივად დასადგენია, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, 

ან ძალისხმევის გარეშე; და  

(ბ) ყველა სხვა ბიოლოგიური აქტივისთვის საწარმომ უნდა გამოიყენოს 

თვითღირებულების მოდელი, რომელიც აღწერილია 34.8–34.10 პუნქტებში. 

 
შენიშვნები   

 

იმისთვის რომ საწარმოს ბიოლოგიური აქტივები მიეკუთვნებოდეს 34-ე 

განყოფილების მოქმედების სფეროს, საწარმო ჩართული უნდა იყოს ბიოლოგიური 

აქტივების ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის პროცესის მართვაში გაყიდვის მიზნით, ან 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციად, ან დამატებით ბიოლოგიურ აქტივებად  

გარდაქმნის მიზნით (სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა). ასეთი მართვა სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობას მიჯნავს სხვა საქმიანობებისგან.  მაგალითად, უმართავი 

წყაროებიდან ნაყოფის მიღება (როგორიცაა თევზის მოპოვება ოკეანიდან და ტყის 

ჩეხვა) არ არის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არ 

მოიცავს ცხოველების გამოყენებას კონკურსების, შეჯიბრებებისა და გამოფენებისთვის.  

საწარმოს არ აქვს ბიოლოგიური აქტივების შეფასების თავისუფალი არჩევანი. მან უნდა 

გამოიყენოს რეალური ღირებულების მოდელი ბიოლოგიური აქტივების ყველა 

კლასისათვის, რომელთა რეალური ღირებულება მარტივად დასადგენია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. ბიოლოგიური აქტივების 

ყველა სხვა კლასი ფასდება თვითღირებულების მოდელით.    

იმის განსაზღვრა, ბიოლოგიური აქტივების რეალური ღირებულების დადგენას 

დასჭირდება თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, დამოკიდებულია 

საწარმოს კონკრეტულ გარემოებებზე, ასევე ხელმძღვანელობის მსჯელობაზე, 

რომელიც ეხება ამ მოთხოვნის გამოყენებასთან დაკავშირებულ დანახარჯებსა და 

სარგებელს.  ამგვარი გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია იმის განხილვა, რა 

გავლენას იქონიებს მოცემული ინფორმაციის არცოდნა იმ პირთა ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ ანგარიშგებას.  

მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მსს-ს მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან 

ძალისხმევა, თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების 

საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა 

მცდელობა) არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის ცოდნით 

მიიღებენ ის პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ მსს-ს ფინანსურ 

ანგარიშგებას (იხ. მე-2 განყოფილების პუნქტი 2.14ბ).  იმ შემთხვევაში თუ მსს უკვე 

ფლობს ან შეეძლო მარტივად და ნაკლები დანახარჯებით მოეპოვებინა ინფორმაცია, 

რომელიც საჭიროა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებად, არ უნდა იყოს გამოყენებული 

ნებისმიერი დაკავშირებული მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნულ შემთხვევაში, ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის ცოდნის სარგებელი 

მოსალოდნელია, რომ გადააჭარბებს მსს-ს სხვა დამატებით დანახარჯებს.    

იმის შეფასება, ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარებისას, მაგალითად 

ოპერაციის თარიღისთვის, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ არა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, უნდა ეფუძნებოდეს ამ დროისთვის 

მოთხოვნის შესრულებასთან დაკავშირებულ დანახარჯებსა და სარგებელს. თუ 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლება  შეეხება 

თავდაპირველი აღიარების შემდგომ პერიოდსაც, მაგალითად მუხლის შემდგომ 

შეფასებას, მაშინ ამ შემდგომი თარიღისთვის ხელახლა უნდა შეფასდეს 
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მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, იმ თარიღისთვის ხელმისაწვდომი 

ინფორმაციის საფუძველზე (იხ. პუნქტი 2.14გ)  

34.6 პუნქტი მოიცავს ბიოლოგიური აქტივების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

რეალური ღირებულების შეფასების მოთხოვნებს.  ბიოლოგიური აქტივის ტიპისა და 

კონკრეტული იურისდიქციის გათვალისწინებით, შესაძლოა არსებობდეს აქტიური 

ბაზარი, რომელზეც ხელმისაწვდომია კოტირებული ფასები. ასეთ შემთხვევებში, 

თვითღირებულების შეფასება ძირითადად არის უფრო ძნელი და სუბიექტური, ვიდრე 

რეალური ღირებულების შეფასება, რადგან მოითხოვება თვითღირებულების ვრცელი 

განაწილება. მაგალითად, შესაძლოა სირთულეს წარმოადგენდეს ხბოს 

თვითღირებულების განსაზღვრა, მისი დაბადებიდან ორი კვირის შემდეგ (ე.ი ის 

მოიცავს ხბოს გაზრდის ყველა ხარჯს და შესაბამის ზედნადებ ხარჯებს). მაგრამ თუ 

არსებობს აქტიური ბაზარი ორი კვირის ხბოებისთვის, შესაძლოა მათი რეალური 

ღირებულების დადგენა.    

გარდა ამისა, ხელმძღვანელობა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ხშირად მართავს 

საბაზრო ფასის ან მიმდინარე ღირებულების საფუძველზე, ვიდრე ისტორიული 

ღირებულების საფუძველზე (იხ მსს ფასს სტანდარტის პუნქტი დს146).  ასეთ 

შემთხვევებში, თვითღირებულების მოდელთან შედარებით რეალური ღირებულების 

მოდელი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების შესახებ უზრუნველყოფს უფრო 

შესაბამის ინფორმაციას.  

თუმცა, არააქტიურ ბაზრებსა და განვითარებად ქვეყნებში შეფასების სირთულეებისა 

და ხარჯ-სარგებლიანობის მიზეზით, საბჭომ გადაწყვიტა, რომ საწარმოს მხოლოდ 

მაშინ მოეთხოვებოდეს რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენება, თუ მისი 

დადგენა მარტივად შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის 

გარეშე. სხვა შემთხვევაში მსს-მ უნდა გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი (იხ. 

მსს ფასს სტანდარტის პუნქტი დს124). პრაქტიკაში, შესაძლოა ზოგიერთი 

ბიოლოგიური აქტივისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის  (მაგალითად, ნიშური 

ან ახალი პროდუქცია) რეალური ღირებულების განსაზღვრა სირთულეს 

წარმოადგენდეს. მე-4 განყოფილება - „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება“ - 
მოითხოვს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში განცალკევებულად წარდგეს 

ბიოლოგიური აქტივები, რომლებიც ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით (პუნქტი 4.2(თ)) და  ბიოლოგიური აქტივები, რომელიც შეფასებულია 

რეალური ღირებულებით, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით (პუნქტი 4.2 

(ი));  

 

მაგალითები—სოფლის მეურნეობა 
 

მაგ. 1 საწარმო ახდენს კაკაოს კულტივაციას  შოკოლადის ქარხნებზე გაყიდვის მიზნით. 20X8 

წლის 31 დეკემბერს იგი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარადგენს: ორ 

ტრაქტორს, სამ კომპიუტერს და პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც აკონტროლებს 

სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე კაკაოს კულტივაციას, აღნიშნულ მიწაზე დარგულია 10,000 

კაკაოს ხე. საწარმოს აქტივები ასევე მოიცავს ახლახანს მიღებული კაკაოს მოსავლის 1,000 

ჩენჩოს.  

როგორც მსს ფასს სტანდარტშია განსაზღვრული, საწარმო დაკავებულია სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით, რომელიც უკავშირდება კაკაოს ხეებს—საწარმო მართავს კაკაოს 

ხეების ბიოლოგიურ ტრანსფორმაციას სოფლის მეურნეობის პროდუქციად (კაკაოს 

ნაყოფი) გარდაქმნის მიზნით, რომელიც გამიზნულია გასაყიდად.  -  კაკაოს ხეები 
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წარმოადგენს ბიოლოგიურ აქტივებს (ცოცხალ მცენარეებს) და შესაბამისად, საწარმო მათ 

აღრიცხავს 34-ე განყოფილების შესაბამისად.  

შემდეგი აქტივები არ წარმოადგენს ბიოლოგიურ აქტივებს (არც ცოცხალი ცხოველია და 

არც ცოცხალი მცენარე), აქედან გამომდინარე საწარმო მათ არ აღრიცხავს 34-ე 

განყოფილების მიხედვით. ამის ნაცვლად, საწარმო: 

 საწყისი აღიარების შემდეგ კაკაოს ნაყოფს აღრიცხავს მე-13 განყოფილების -

„მარაგები“ - შესაბამისად; 

 ტრაქტორებს, სასოფლო-სამეურნეო მიწასა და კომპიუტერებს აღრიცხავს მე-17 

განყოფილების შესაბამისად   (და იმ შემთხვევაში თუ ისინი იჯარით არის აღებული, 

აღრიცხავს მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ -  შესაბამისად); და   

 პროგრამულ უზრუნვლეყოფას აღრიცხავს მე-18 განყოფილების შესაბამისად.  

მაგ. 2 საწარმო ფლობს  სახორცე ჯიშის 400 ძროხას, მერძევე ჯიშის 85 ძროხასა და 10 ჯორს, 

რომელსაც იყენებს ძროხებისთვის განკუთვნილი საკვების გადასაზიდად.    

საწარმო დედალ ხბოებს იტოვებს საკუთარი ნახირის შესანარჩუნებლად და 

გასამრავლებლად.    

მერძევე ჯიშის მამალი ხბოები მათი დაბადების შემდეგ მალევე იყიდება. სახორცე ჯიშის 

მამალი ხბოები იყიდება დაბადებიდან ორი წლის შემდეგ.   

ზრდასრული მეწველი ძროხები 5 წლის განმავლობაში რძის წარმოების შემდეგ სახორცედ 

იყიდება. ზრდასრული სახორცე ჯიშის ძროხები იყიდება ხორცისთვის, როდესაც ისინი 

არიან 9 წლის.   

როგორც მსს ფასს სტანდარტშია განსაზღვრული, საწარმო დაკავებულია სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით.  ძროხები და ჯორები წარმოადგენენ ბიოლოგიურ აქტივებს 

(ცოცხალი ცხოველები).  საწარმო სახორცე ჯიშის 400 ძროხას და მერძევე ჯიშის 85 

ძროხას აღრიცხავს ბიოლოგიურ აქტივებად 34-ე განყოფილების შესაბამისად. საწარმოს 

მიერ იმართება მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ბიოლოგიური ტრანსფორმაცია გაყიდვის 

ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის (მერძევე ჯიშის ძროხებისგან რძე და ხორცი და 

სახორცე ჯიშის ძროხებისგან ხორცი) ან დამატებითი ბიოლოგიური აქტივების (სახორცე 

ჯიშისა და მერძევე ჯიშის ძროხების ნაშიერები) მიღების მიზნით. 

საწარმო 10 ჯორს აღრიცხავს ასევე 34-ე განყოფილების შესაბამისად, რადგან მთლიანი 

საწარმო დაკავებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით.    

მაგ. 3 საწარმო ადგილობრივი ბიზნესებისთვის უზრუნველყოფს უსაფრთხოების 

მომსახურებებს.   უსაფრთხოების მომსახურებები მოიცავს მოდარაჯე ძაღლებისა და მათი 

მწვრთნელების განთავსებას კლიენტის შენობებთან.  საწარმოს მიერ მოდარაჯე ძაღლები 

შესყიდულია მათი ლეკვობის ასაკში და გაწვრთნილია საწარმოს მიერ დაქირავებული 

მწვრთნელების მიერ.  

მიუხედავად იმისა, რომ მოდარაჯე ძაღლები წარმოადგენენ ბიოლოგიურ აქტივს 

(ცოცხალი ცხოველები), ისინი არ აღირიცხება 34-ე განყოფილების მიხედვით, რადგანაც 

საწარმო დაკავებული არ არის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით (ისინი არ არიან 

სანაშენე, ძაღლების ბიოლოგიური ტრანსფორმაცია არ იმართება დამატებითი 

ბიოლოგიური აქტივების მიღების მიზნით). ძაღლები წარმოადგენენ ძირითად 

საშუალებებს და აღირიცხებიან მე-17 განყოფილების შესაბამისად.    
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ძაღლის მწვრთნელებზე გადასახდელი ხელფასები საწაროსთვის წარმოადგენს 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოს.   საწარმო აღნიშნულ სარგებელს აღრიცხავს 28-ე 

განყოფილების - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“ -  შესაბამისად.    

 
მაგალითი—რეალური ღირებულების ან თვითღირებულების მოდელის 
გამოყენება—ბიოლოგიური აქტივი 

 

მაგ. 4 საწარმო ახდენს ერთი სახის სწრაფად მზარდი წიწვოვანი ხეების კულტივირებას 

10-წლიანი ზრდის პერიოდში.  საწარმო ერთ-ერთია იმ ფერმერებს შორის, ვინც იმავე 

ჯიშის წიწვოვან ხეებს ზრდის მსგავსი ტიპის მიწის  ვრცელ ფართობზე.    

საწარმო (თავისი ბევრი კონკურენტის მსგავსად) მიწაზე წიწვოვანი ხეების დასარგავად 

იყენებს ადგილობრივი სპეციალისტების მომსახურებას.   სპეციალისტები ამზადებენ 

მიწას, აწვდიან ნერგებს, სასუქს, სხვა ქიმიკატებს და წყალს და შემდეგ რგავენ ნერგებს. 

ხეების დარგვის შემდეგ საწარმო მართავს და უვლის თავის პლანტაციას (ანოყივრებს და 

რწყავს, ახდენს ქიმიკატებით შეწამვლას და გამოხშირვას), რათა მოხდეს მერქნის ზრდის 

ოპტიმიზაცია.  

ადგილობრივ ბაზარზე ხშირია არსებითად ჰომოგენური ფიჭვის პლანტაციების (მიწისა და 

მასზე დარგული ხეების) გაყიდვები.  გაყიდვა ხდება ონლაინ აუქციონის მეშვეობით და 

ფასები საჯაროვდება ხეების ადგილობრივი მწარმოებლების ვებგვერდზე, ფასი 

მოცემულია ერთი აკრისთვის, გაყიდული პლანტაციის ასაკის გათვალისწინებით (ე.ი 

ახალდარგული, ერთი წლის დარგული, ორი წლის დარგული, სამი წლის დარგული და 

ა.შ).   იმავე ტერიტორიაზე  მოსავლის მიღების შემდეგ გაყიდული მიწა (ე.ი წიწვოვანი 

ხეების გარეშე) ასევე კოტირებულია თითოეული აკრისთვის.   

საწარმო წიწვოვან ხეებს აჯგუფებს ორ კლასად: ზრდასრული (4 ან მეტი წლის) და მზარდი 

(3 ან ნაკლები წლის).  

როგორც მსს ფასს სტანდარტშია განსაზღვრული, საწარმო დაკავებულია სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით. საწარმო თავისი ბიოლოგიური აქტივების - წიწვოვანი ტყის 

(ზრდასრული და მზარდი) - შესაფასებლად იყენებს რეალური ღირებულების მოდელს, 

რადგან ბიოლოგიური აქტივების რეალური ღირებულება მარტივად დადგენადია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   საწარმოს ხელმძღვანელობას 

მარტივად შეუძლია განსაზღვროს წიწვოვანი ტყეების (იმ მიწის ჩათვლით, რომელზეც 

ხეებია დარგული) რეალური ღირებულება ასაკის მიხედვით და იმ მიზნით, რომ 

შეაფასოს ხეებს რეალური ღირებულება, აღნიშნული თანხა შეამციროს მიწის რეალური 

ღირებულებით.  

მაგ. 5 საწარმო ახდენს სხვადასხვა ჯიშის ნელა მზარდი წიწვოვანი ხეების კულტივირებას 

‘ბუნებრივ’ ტყეში.  ჯიშების ზრდის პერიოდი მერყეობს 10-დან 20 წლამდე და საწარმოს 

ტყეების უნიკალურობისა და მრავალფეროვანი რელიეფის გამო, ინდვიდუალური ჯიშების 

ზრდის პერიოდი ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება.  საწარმო ამ 

იურისდიქციაში ერთადერთია, ვინც ახდენს წიწვოვანი ხეების კულტივირებას.  

საწარმო მართავს და უვლის თავის ტყეებს მოჭრილი ხეების ჩასანაცვლებლად სანერგეში 

გაზრდილი ნერგების დარგვით, ნერგების  ზრდის კვებით და  ინვაზიური (უცხო) ჯიშის 

მცენარეების ამოძირკვით.  ეს იწვევს მერქნის ზრდის ოპტიმიზაციას და ინარჩუნებს ტყის 

მთლიანობას. საწარმო წიწვოვან ხეებს აჯგუფებს ორ კლასად: ზრდასრული (5 ან მეტი 

წლის) და მზარდი (4 ან ნაკლები წლის). 
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საწარმო ჩეხავს ხეებს, როდესაც ისინი მიაღწევენ შესაბამის ასაკს. მოჭრილი ხეები (მორები) 

იყიდება ხე-ტყის საერთაშორისო ბაზარზე. საწარმოს მიერ მოჭრილი ყველა ტიპის ხე-

ტყისთვის არსებობს აქტიური ბაზარი.  

ტყიდან მოპოვებული თითოეული ჯიშისთვის, საწარმო აწარმოებს მმართველობითი 

ინფორმაციის დეტალურ ჩანაწერებს ზრდის განაკვეთების, სანერგის მოვლის 

დანახარჯების, დარგვის ხარჯების, საექსპლუატაციო ხარჯების, მოჭრის დანახარჯების და 

მორების ბაზრამდე ტრანსპორტირების ხარჯების შესახებ. აღნიშნულ, ისტორიულ 

ჩანაწერებზე დაყრდნობით, რომელიც  წარსული ტენდენციების მიხედვით 

კორექტირდებოდა, ხელმძღვანელობა მოჭრილი ხეების ჯიშების მიხედვით აკეთებს 

პროგნოზს მოსალოდნელი მომავალი შემოსავლისა და ხარჯების შესახებ. ამასთან, 

პროგნოზირება ხელმძღვანელობას ეხმარება განსაზღვროს თუ რომელი ჯიშები 

გაამრავლოს და მართოს მომავალში დარგვის მიზნით.  

როგორც მსს ფასს სტანდარტშია განსაზღვრული, საწარმო დაკავებულია სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით. საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებისათვის - წიწვოვანი ხეები - 

არ არსებობს აქტიური ბაზარი იმავე ტერიტორიაზე და იმავე მდგომარეობით.  თუმცა, ეს 

აუცილებლად იმას არ ნიშნავს, რომ ბიოლოგიური აქტივების - წიწვოვანი ხეები -  

რეალური ღირებულების მარტივად დადგენა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია (იხ. პუნქტი 34.6). შესაბამისად, ასეთი აქტიური 

ბაზრის არარსებობა ავტომატურად არ გულისხმობს საწარმოს მიერ თვითღირებულების 

მოდელის გამოყენებას საწარმოს ბიოლოგიური აქტივების - წიწვოვანი ხეები - 

აღრიცხვისთვის.    

საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, რომ განსაზღვროს რამდენად 

შესაძლებელია ბიოლოგიური აქტივების - წიწვოვანი ხეები - რეალური ღირებულების 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე მარტივად დადგენა. აღნიშნული 

მსჯელობებისას, ხელმძღვანელობამ უნდა განსაზღვროს შესაძლებელია თუ არა 

რეალური ღირებულების შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, როდესაც საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებისთვის - წიწვოვანი ხეები - იმავე 

ტერიტორიაზე და იმავე მდგომარეობით არ არსებობს აქტიური ბაზარი.    

მაგალითად, ხელმძღვანელობამ უნდა განსაზღვროს რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება მარტივად დასადგენია თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე  აქტივიდან მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების 

გამოყენებით, რომელიც დისკონტირებულია საბაზრო განაკვეთით. ამ მაგალითში, 

ხელმძღვანელობას მმართველობითი მიზნებისთვის უკვე გამოკვლეული აქვს შესაბამისი 

სექტორის მაჩვენებლები, ისეთები როგორიცაა: თითოეული მოჭრილი ხის მიმდინარე 

საბაზრო ფასი, ისევე როგორც, ბიოლოგიური აქტივებისგან - მოუჭრელი წიწვოვანი ხეები 

- მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების 

შესაფასებლად საჭირო ამოსავალი მონაცემები (ე.ი ხელმძღვანელობამ გააკეთა მოჭრილი 

ხეების ჯიშების მიხედვით მოსალოდნელი მომავალი შემოსავლებისა და ხარჯების 

პროგნოზირება). თუ რეალური ღირებულების შესაფასებლად საჭირო დამატებითი 

ინფორმაცია წარმოადგენს დისკონტირების განაკვეთს, რომელიც გამოიყენება 

პროგნოზირებული ფულადი ნაკადების მიმართ, მოსალოდნელია ხელმძღვანელობამ 

დაასკვნას, რომ რეალური ღირებულება დადგენადია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე.      

მაგ. 6 ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, საწარმომ ხე-ტყის 

კულტივირება დაიწყო მხოლოდ ბოლო პერიოდში, იმ იურისდიქციაში სადაც ეწევა 

საქმიანობას. ამ იურისდიქციაში ხე-ტყის კულტივირება ადრე არ ხორციელდებოდა.   
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ამ იურისდიქციაში გარემო პირობები განსხვავდება იმ სხვა არეალისგან, სადაც ხე-ტყე 

იზრდება. ხელმძღვანელობას მოჭრილი ხეების ჯიშების მიხედვით მომავალი შემოსავლისა 

და ხარჯების პროგნოზი არ გაუკეთებია.  

საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებისთვის - წიწვოვანი ხეები - არ არსებობს აქტიური 

ბაზარი იმავე ტერიტორიაზე და იმავე მდგომარეობით. თუმცა, ეს აუცილებლად იმას არ 

ნიშნავს, რომ ბიოლოგიური აქტივების - წიწვოვანი ხეები -  რეალური ღირებულების 

მარტივად დადგენა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე  

შეუძლებელია (იხ. პუნქტი 34.6). 

საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, რომ განსაზღვროს რამდენად 

შესაძლებელია ბიოლოგიური აქტივების - წიწვოვანი ხეები - რეალური ღირებულების 

მარტივად დადგენა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.  აღნიშნული 

მსჯელობებისას, ხელმძღვანელობამ უნდა განსაზღვროს შესაძლებელია თუ არა 

რეალური ღირებულების შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, როდესაც საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებისთვის - წიწვოვანი ხეები - იმავე 

ტერიტორიაზე და იმავე მდგომარეობით არ არსებობს აქტიური ბაზარი.      

მაგალითად, ხელმძღვანელობამ უნდა შეაფასოს შესაძლებელია თუ არა რეალური 

ღირებულების დადგენა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე და 

შედეგი იქნება თუ არა რეალური ღირებულების საიმედო შეფასება. საბაზრო ფასის ან 

ღირებულებების არარსებობის შემთხვევაში, საწარმომ უნდა განსაზღვროს 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე გამოიანგარიშებს თუ არა 

აქტივებიდან მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების მიმდინარე საბაზრო 

განაკვეთით დისკონტირებულ დღევანდელ ღირებულებას.  

ამ მაგალითში, მნიშვნელოვანი ფაქტორების განუსაზღვრელობის გამო (მაგ, ისტორიული 

ინფორმაციის და მომავალი ფულადი ნაკადების შესაფასებლად პროგნოზების 

არარსებობა), ხელმძღვანელობამ შესაძლოა დაასკვნას, რომ რეალური ღირებულების 

განსაზღვრა შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

აღიარება  
 

34.3 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია უნდა აღიაროს 

მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც: 

(ა) საწარმო აკონტროლებს ამ აქტივს წარსული მოვლენების შედეგად; 

(ბ) მოსალოდნელია ამ აქტივთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

საწარმოში შემოსვლა; და 

(გ) შესაძლებელია აქტივის რეალური ღირებულების ან თვითღირებულების საიმედოდ 

შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

            
შენიშვნები 

 

ბიოლოგიური აქტივების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღიარების 

მოთხოვნები შეესაბამება აქტივების აღიარების ძირითადი კონცეფციებს, რომლებიც 

განსაზღვრულია მე-2 განყოფილებაში - „კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“.  

სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან 

მიღებული პროდუქტი (ლექსიკონი).  განსხვავება უნდა მოხდეს ბიოლოგიურ 
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აქტივებს, სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და იმ პროდუქტებს შორის, რომლებიც 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების შედეგია.  

შემდეგი ცხრილი მოიცავს აღნიშნულის მაგალითებს. 

ბიოლოგიური აქტივები სოფლის მეურნეობის 

პროდუქცია 

სოფლის მეურნეობის 

პროდუცქიის გადამუშავების 

შედეგად მიღებული 

პროდუქტები  

ცხვარი მატყლი ძაფი, ხალიჩა 

ხეები პლანტაციაში  მოჭრილი ხეები მორები, ხის მასალა 

მცენარეები ბამბის მოსავალი ძაფი, ნაჭერი 

 ლერწმის მოსავალი შაქარი, ალკოჰოლი 

მერძევე ჯიშის ძროხა რძე ყველი, კარაქი 

ღორები ხორცი ძეხვეული, შებოლილი ლორი 

ბუჩქები მოკრეფილი ფოთლები ჩაი,  თამბაქო 

ვაზი მოკრეფილი ყურძენი ღვინო, წვენი, ქიშმიში 

ხილის ხეები მოკრეფილი ხილი გადამუშავებული ხილი 

კაკაოს ხეები მოკრეფილი კაკაოს ჩენჩო და 

მარცვალი 

შოკოლადის ლიქიორი, 

შოკოლადი 

 

კლასიფიკაცია მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება იმის განსაზღვრა, თუ მსს ფასს 

სტანდარტის რომელი განყოფილება უნდა გამოიყენოს საწარმომ.   სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული საწარმოს ბიოლოგიური აქტივები აღირიცხება 

34-ე განყოფილების შესაბამისად, როგორც თავდაპირველად ისე შემდგომში (პუნქტი 

34.4).   

სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მიღების მომენტისათვის აღირიცხება 34-ე 

განყოფილების შესაბამისად და შემდგომ მე-13 განყოფილების - „მარაგები“ - 

მიხედვით, ან მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილების გამოყენებით (პუნქტი 34.5).  

სოფლის მეურნეობის პროდუცქიის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტები 

არ ეკუთვნის 34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს არც გადამუშავების პერიოდში 

და არც მის შემდეგ. ისინი აღირიცხება მე-13 განყოფილების შესაბამისად ან მსს ფასს 

სტანდარტის სხვა განყოფილების გამოყენებით.  

 

შეფასება—რეალური ღირებულების მოდელი 
 

34.4 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივი თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი საანგარიშგებო 

თარიღისთვის უნდა შეაფასოს გაყიდვისათვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულებით.   გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულების ცვლილებები უნდა აისახოს მოგებაში ან ზარალში. 

 

შენიშვნები  
 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლის 

მიღებაც მოსალოდნელია აქტივის გაყიდვის შედეგად საქმის მცოდნე და გარიგების 
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მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ 

გარიგებაში, რომელიც შემცირებულია გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით 

(ლექსიკონი). 

34-ე განყოფილების შესაბამისად, ბიოლოგიური აქტივების რეალური ღირებულების 

შეფასება სხვა განყოფილებების რეალური ღირებულების შეფასებების პრინციპების 

მსგავსია; მაგალითად, ფინანსური ინსტრუმენტების და საინვესტიციო ქონების.   

თუმცა, მთავარი განსხვავება ბიოლოგიური აქტივებისთვის არის ის, რომ რეალური 

ღირებულების შეფასებისას, დაკლებულია მოსალოდნელი გაყიდვის დანახარჯები.   ამ 

მხრივ, 34-ე განყოფილების მიხედვით რეალური ღირებულების მოდელი 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით აქტივების ანაზღაურებადი 

ღირებულების განსაზღვრის მიზნით რეალური ღირებულების შეფასების მსგავსია.   

როდესაც ბიოლოგიური აქტივები ფასდება რეალური ღირებულების მოდელით, 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ცვლილება 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში იმ პერიოდის განმავლობაში როდესაც ცვლილება 

მოხდა.  

გაყიდვის დანახარჯები წარმოადგენს დამატებით დანახარჯებს, რომელიც 

დაკავშირებულია თვითონ გაყიდვის ოპერაციასთან.  მაგალითად, ის მოიცავს 

ბროკერებისთვისა და დილერებისთვის გადახდილ საკომისიოებს, აუქციონერების 

საფასურს, გადაცემის გადასახადებს და მარეგულირებელი ორგანოებისათვის ან 

სასაქონლო ბირჟებისთვის გადახდილ გადასახადებს და მოსაკრებლებს.    

აქტივის ბაზრამდე ტრანსპორტირების ხარჯი, როგორც წესი გაითვალისწინება 

რეალური ღირებულების განსაზღვრისას.  თუმცა მსს ფასს სტანდარტი ცალსახად არ 

მოითხოვს მის გათვალისწინებას რეალური ღირებულების განსაზღვრისას და აქედან 

გამომდინარე იგი ასევე შეიძლება ჩაითვალოს გაყიდვის დანახარჯად.  იმის 

მიუხედავად თუ სად მოხდება მისი გათვალისწინება, გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულების განსაზღვრისას იგი უნდა დააკლდეს მხოლოდ 

ერთხელ.   

34-ე განყოფილება  არ მოიცავს ინფორმაციას სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

შემდგომი ხარჯების აღრიცხვაზე (ე.ი კვების, ვეტერინარული მომსახურებების, 

დარგვის, დაფარცხვის, მორწყვის, განოყივრების, ნაყოფის მიღების და დაკვლის 

დანახარჯები). შესაბამისად, რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებისას, 

საწარმომ შესაძლოა აირჩიოს ასეთი ხარჯების კაპიტალიზაცია ან აღიაროს იმ 

პერიოდის ხარჯად, როდესაც წარმოიშვა (მაგ. როგორც „წარმოების დანახარჯი“).  

 
მაგალითები—რეალური ღირებულების მოდელი—ბიოლოგიური აქტივი 

 

მაგ. 7 საწარმო ზრდის მსხვილფეხა რქოსან საქონელს ხორცის მიღების მიზნით და მას ყიდის 

სასაკლაოებზე. 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის 10,000 ფე(4) 

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

მსხვილფეხა რქოსან საქონელს წარადგენს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულებით, კერძოდ 10,000 ფე-ით.  

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

‘ფულადი (ფე) ერთეულებით’. 
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მაგ. 8 ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში. 20X1 წლის 31 დეკემბერს მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონლის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის 15,000 ფე. 

20X1 წელს საწარმოს ძროხები არც გაუყიდია და არც უყიდია. 20X1 წელს ხბოები არ 

დაბადებულა. საწარმომ აირჩია ხარჯად აღიაროს ნახირის შენახვისთვის გაწეული ისეთი 

დანახარჯები, როგორებიცაა: კვება, ვეტერინარული მომსახურება და სხვ.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ მსხვილფეხა საქონელი შეაფასა 15,000 ფე-ით და 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების  5,000 ფე-ით ზრდა 

აღიარა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში.  

საჟურნალო გატარებები:  

დბ 

 

აქტივი — მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები 
5,000 ფე   

 

კრ  შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)   5,000 ფე 

ხბოს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება. 

 

მაგ. 9 ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, 20X1 წელს დაიბადა 

8 ხბო და საწარმომ გაყიდა 10 მერძევე ჯიშის დეკეული, თითოეული 200 ფე-ად, თითოეულ 

მერძევე ჯიშის დეკეულზე 10 ფე-ის ოდენობის გაყიდვის დანახარჯების გაწევით. 20X1 

წლის 31 დეკემბერს ნახირის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება  არის 14,000 ფე.  

20X1 წელს, მერძევე ჯიშის დეკეულების გაყიდვისას, საწარმო აღიარებს ფულადი 

სახსრების ზრდას 1,900 ფე-ით (რომელიც შედგება გასაყიდ ფასს 2,000 ფე, გამოკლებული 

100 ფე-ის ოდენობით გაყიდვის დანახარჯები). იქიდან გამომდინარე, რომ მსხვილფეხა 

რქოსანი საქონელი აღირიცხება რეალური ღირებულების მოდელით, გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ცვლილებები აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში.    

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აფასებს ნახირს, დაბადებულ რვა ხბოსთან ერთად, 

14,000 ფე-ად და მოგებაში ან ზარალში აღიარებს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულების ზრდას 5,900 ფე-ით (ე.ი 14,000 ფე საბოლოო რეალური 

ღირებულება + 1,900 ფე გაყიდვებით რეალიზებული, გამოკლებული 10,000 ფე საწყისი 

რეალური ღირებულება).    

საჟურნალო გატარებები: 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,900 ფე   

დბ  ხარჯები— გაყიდული საქონლის თვითღირებულება                                                                                    1,900 ფე   

დბ ხარჯები—გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები 100 ფე   

 

კრ     აქტივი — მოგებაში ან ზარალში რეალური 

ღირებულებით ასახული ბიოლოგიური აქტივები   1,900 ფე 

 კრ      შემოსავალი—ამონაგები   2,000 ფე 

მერძევე ჯიშის დეკეულების გაყიდვის აღიარება 

 
დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები 5,900 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)   5,900 ფე 

ნახირის რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება.  
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შენიშვნა: აღნიშნული მოვლენების ჩაწერა საწარმოს ჟურნალში შესაძლებელია 

სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით.   ეს შეიძლება მოიცავდეს მერძევე ჯიშის 

დეკეულების შეფასებას გაყიდვამდე ან ხბოების რეალური ღირებულების აღიარებას 

დაბადებისთანავე. შერჩეული მეთოდის მიუხედავად, გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულების ზრდა წლის განმავლობაში შეადგენს 5,900 ფე-ს; 

ზოგიერთი მათგანი უკავშირდება 10 მერძევე ჯიშის დეკეულის გაყიდვას, ზოგიერთი 

ხბოების დაბადებას და დარჩენილი ნაწილი ხბოებისა და ნახირის ზრდას. 

მსს ფასს სტანდარტის გამჟღავნების მოთხოვნების თანახმად, საჭიროა შესყიდვების 

შედეგად წარმოქმნილი ზრდის განცალკეებულად გამჟღავნება (იხ. პუნქტი 34.6(გ)(ii)) 

მაგრამ ისინი არ მოითხოვენ პერიოდის განმავლობაში დაბადებული ბიოლოგიური 

აქტივების შედეგად წარმოქმნილი ზრდის განცალკევებულად გამჟღავნებას.   

შესაბამისად, ზემოთ არსებული 2 საჟურნალო გატარება არის საკმარისი 34-ე 

განყოფილების განმარტებითი შენიშვნებისა და წარგენის მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად.  

მაგ. 10 20X1 წლის 31 დეკემბერს პომიდვრის ძირების, რომელსაც ასხია ნაწილობრივ მწიფე 

პომიდორი, გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის 11,500 

ფე (ე.ი პომიდვრის ძირი და პომიდორი განიხილება როგორც ერთი მთლიანი).  20X1 წლის 

დასაწყისში შეძენილი პომიდვრის ძირების საწყისი ხარჯი, მოიცავს საწარმოს მიერ 

კაპიტალიზებულ დარგვის ხარჯს, შეადგენს 1,500 ფე-ს.    

ნაყოფის მიღებამდე, პომიდვრის ძირი აღირიცხება მის ნაყოფთან ერთად და აღიარდება 

ერთ ბიოლოგიურ აქტივად.  20X1 წლის 31 დეკემბერს (საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრული) საწარმო აფასებს ბიოლოგიურ აქტივებს გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულებით, 11,500ფე-ით.  რეალური ღირებულების 

ცვლილება 10,000 ფე (ე.ი 11,500 ფე-ს გამოკლებული 1,500 ფე) აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში 20X1 წელს.  

საჟურნალო გატარებები: 

დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები 
10,000 ფე   

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)   10,000 ფე 

პომიდვრის ძირისა და პომიდვრის ნაყოფის, როგორც ერთი მთლიანის, გაყიდვის დანახარჯებით 
შემცირებული რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება. 

   

მაგ. 11 საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში ფერმერის არამსხმოიარე ვაზის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის 1,400,000 ფე. საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრულს ვაზმა მოისხა ნაწილობრივ მწიფე ყურძენი. საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრულს ვაზის, რომელიც მოიცავს ყურძენს, გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება არის 1,650,000 ფე.  საწარმომ აირჩია გაწევისთანავე 

ხარჯად ეღიარებინა  ვაზის მოვლის ისეთები დანახარჯები, როგორიცაა სასუქი, გასხვლა 

და სხვა.  

ყურძნის ნაყოფის მიღებამდე, ვაზი აღირიცხება მის ნაყოფთან ერთად და აღიარდება ერთ 

ბიოლოგიურ აქტივად.  საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს, საწარმო აღიარებს 

ბიოლოგიურ აქტივების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულების ზრდას.   
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საჟურნალო გატარებები: 

დბ აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები (ვაზი) 250,000 ფე 
  

 კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)   250,000 ფე 

ვაზის რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება 

 

34.5 საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

უნდა შეფასდეს მისი მიღების მომენტისათვის განსაზღვრული რეალური 

ღირებულებით, გაყიდვისათვის საჭირო დანახარჯების გამოკლებით. ამგვარი 

შეფასებით მიღებული სიდიდე წარმოადგენს თვითღირებულებას იმ თარიღისთვის, 

როდესაც საწარმო იწყებს წინამდებარე სტანდარტის მე-13 განყოფილების – „ 

მარაგები“ ან სხვა შესაფერისი განყოფილების გამოყენებას. 

 

მაგალითები—სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეფასება 
 

მაგ. 12 საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს (20X1 წლის 31 დეკემბერი) ფერმერის პომიდვრის 

ძირებს ასხია მწიფე პომიდორი. 20X1 წლის 31 დეკემბერს, პომიდვრის ძირების, მალე 

მოსაკრეფ პომიდორთან ერთად, გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება შეფასებულია 24,000 ფე-ად. პომიდვრის ძირების საწყისი დანახარჯი იყო 

5,500 ფე და 20X1 წელს მათი გაზრდის დანახარჯმა (დარგვა, მორწყვა, განოყივრება)  

შეადგინა 7,250 ფე. საწარმომ პომიდვრის ნაყოფი მოკრიფა 20X2 წლის 3 იანვარს. 20X1 წლის 

31 დეკემბრიდან 20X2 წლის 3 იანვრამდე პომიდვრის ძირების გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულების მნიშვნელოვანი ცვლილება არ დაფიქსირებულა.  

პომიდვრის მოსავლის მიღების ხარჯი არის 1,000 ფე.  1 კილოგრამი პომიდვრის 

კოტირებული ფასი არის 50 ფე და გაყიდვის დანახარჯები შეფასებულია, როგორც 

კოტირებული ფასის 1%.   საწარმომ მოკრიფა 500 კილოგრამი პომიდორი.   

პომიდვრის ძირის სასიცოცხლო ვადა 6 თვეა. მოსავლის მიღების შემდეგ, პომიდვრის 

ძირის სასიცოცლო ციკლი სრულდება და მისი რეალური ღირებულება უმნიშვნელოა.  

აღნიშნულ მაგალითში, პომიდვრის ძირების გაზრდის ხარჯები (მაგ. დარგვა, მორწყვა, 

განოყივრება და ნაყოფის მოკრეფა) წარმოქმნისთანავე ხარჯად აღიარდება (34-ე 

განყოფილება არ აკონკრეტებს აღნიშნული ხარჯების აღრიცხვის მიდგომას). 

 

ნაყოფის მიღებამდე პომიდვრის ძირი და მასზე მსხმოიარე ნაყოფი, აღირიცხება ერთ 

ბიოლოგიურ აქტივად.  20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს ბიოლოგიური 

აქტივების ზრდას, პომიდვრის ძირებზე პომიდვრის ნაყოფის ზრდის გამო. 

საჟურნალო გატარებები: 

20X1 წლის განმავლობაში 

 
დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები  
5,500 ფე   

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები   5,500 ფე 

პომიდვრის ძირების შესყიდვის აღიარება. 
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დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: დარგვის, მორწყვისა და 

განოყივრების დანახარჯები  7,250 ფე 
  

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები   7,250 ფე 

პომიდვრის ძირების გაზრდის ხარჯების აღიარება. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 
 

დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები  18,500 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური 

აქტივები)   18,500 ფე 

მსხმოიარე პომიდვრის ძირების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება. 
 

20X2 წლის 3 იანვარი 
 

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: პომიდვრის მოსავლის 

მიღების ხარჯი  1,000 ფე 
  

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები  
 

1,000 ფე 

მოსავლის მიღების ხარჯების აღიარება (არ წარმოადგენს გაყიდული საქონლის თვითღირებულებას) 

  

დბ აქტივი—მარაგი: პომიდორი (= 500 × 50 ფე × 99%) 24,750 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის აღიარება)   750 ფე 

 

კრ     აქტივი — მოგებაში ან ზარალში რეალური 

ღირებულებით ასახული ბიოლოგიური აქტივები   24,000 ფე 

ნაყოფის მიღების მომენტში მარაგების აღიარება გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 
ღირებულებით.  პომიდვრის ძირების მთლიანი რეალური ღირებულება გადაეცემა პომიდვრის 
მარაგებს, რადგან მოსავლის აღების შემდეგ დარჩენილი პომიდვრის ძირების რეალური ღირებულება 
უმნიშვნელოა.  

 

მაგ. 13 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, 20X2 წლის 3 

იანვარს არ მომხდარა პომიდვრის მოსავლის მიღება.  20X2 წლის 4 იანვარს, ძლიერმა 

სეტყვამ დააზარალა საწარმოს კონკურენტების მოსავალი.  საწარმომ პომიდვრის მოსავალი 

აიღო 20X2 წლის 5 იანვარს, როდესაც პომიდვრის მიწოდების მოსალოდნელი დეფიციტის 

გამო საწარმოს პომიდვრის ძირების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება, პომიდვრის მოსავლის მიღებამდე, შეფასებულია 50,000 ფე-ით. პომიდვრის 

მოსავლის მიღების ხარჯი არის 1,000 ფე. 1 კილოგრამი პომიდვრის კოტირებული ფასი 

არის 103.03 ფე და გაყიდვის დანახარჯები შეფასებულია, როგორც კოტირებული ფასის 1%.  

საწარმომ მიიღო 500 კილოგრამი პომიდორი. პომიდვრის ძირის სასიცოცხლო ვადა 6 თვეა.  

მოსავლის მიღების შემდეგ, პომიდვრის ძირის სასიცოცლო ციკლი სრულდება და მისი 

რეალური ღირებულება უმნიშვნელოა. 

ნაყოფის მიღებამდე პომიდვრის ძირი და მასზე მსხმოიარე ნაყოფი აღირიცხება ერთ 

ბიოლოგიურ აქტივად. 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს ბიოლოგიური 

აქტივების ზრდას, პომიდვრის ძირებზე პომიდვრის ნაყოფის ზრდის გამო. 
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საჟურნალო გატარებები: 

20X1 წლის განმავლობაში 

დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური 

ღირებულებით ასახული ბიოლოგიური აქტივები  5,500 ფე 
  

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები   5,500 ფე 

პომიდვრის ძირების შესყიდვის აღიარება 
 

დბ 

 

ხარჯი—მოგება ან ზარალი— დარგვის, მორწყვისა და 

განოყივრების დანახარჯები  7,250 ფე   

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები   7,250 ფე 

პომიდვრის ძირების გაზრდის ხარჯების აღიარება 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი  

 
დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები  18,500 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური 

აქტივები)   18,500 ფე 

მსხმოიარე პომიდვრის ძირების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება. 

                        

20X2 წლის 5 იანვარი 
 
დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები 26,000 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)  
 26,000 ფე 

პომიდვრის ძირების და პომიდვრის ნაყოფის აღიარება დაუყოვნებლივ, ნაყოფის მიღებამდე, 
გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით. 

 

შენიშვნა: აღნიშნულ მაგალითში, ბიოლოგიური აქტივის (მსხმოიარე პომიდვრის) 

რეალური ღირებულების ცვლილება ნაყოფის მიღებამდე არის მნიშვნელოვანი, რაც 

გამოწვეულია მრავალი კონკურენტის პომიდვრის მოსავლის დაზიანებით. 
 

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: პომიდვრის მოსავლის მიღების 

ხარჯი  1,000 ფე 
  

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები  
 

1,000 ფე 

მოსავლის მიღების ხარჯების აღიარება (არ წარმოადგენს გაყიდული საქონლის თვითღირებულებას). 

დბ აქტივი—მარაგი: პომიდორი (= 500 × 50 ფე × 99%) 51,000 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის აღიარებისთვის ) (ა)   1,000 ფე 

 

კრ     აქტივი — მოგებაში ან ზარალში რეალური 

ღირებულებით ასახული ბიოლოგიური აქტივები   50,000 ფე 

ნაყოფის მიღების მომენტში პომიდვრის მარაგების აღიარება გაყიდვის დანახარჯებით 
შემცირებული რეალური ღირებულებით.  პომიდვრის ძირების მთლიანი რეალური ღირებულება 
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გადაეცემა პომიდვრის მარაგებს, რადგან მოსავლის აღების შემდეგ დარჩენილი პომიდვრის 
ძირების რეალური ღირებულება უმნიშვნელოა. 

(ა) 1,000 ფე შესაძლებელია ასევე აღიარდეს, როგორც (ბიოლოგიური აქტივების) რეალური 

ღირებულების შემოსულობის ნაწილი. 

 

მაგ. 14 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, წლის დასაწყისში, ფერმერის ვაზის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება არის 1,800,000 ფე.   

20X1 წლის 31 იანვარს, ვაზმა მოისხა მწიფე ყურძენი და ნაყოფი მზად არის მისაღებად.   

ვაზის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება (მოიცავს მოსხმულ 

ყურძენს) არის 1,860,000 ფე.  31 იანვარს მხოლოდ ვაზის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება არის 1,380,000 ფე.  ყურძნის მოსავლის აღება 

განხორციელდა 20X1 წლის 31 იანვარს. ყურძნის მოსავლის მიღების ხარჯი არის 2,000 ფე.  1 

კილოგრამი ყურძნის კოტირებული ფასი არის 492 ფე და გაყიდვის დანახარჯები 

შეფასებულია, როგორც კვიტირებული ფასის 2%.  საწარმომ მიიღო 1,000 კილო ყურძენი. 

ნაყოფის მიღებამდე ვაზი და მასზე მსხმოიარე ნაყოფი აღირიცხება ერთ ბიოლოგიურ 

აქტივად. ვაზი ისხავს ნაყოფს მრავალი წლის განმავლობაში. ყურძნის მიღებამდე ვაზი, 

თავის ნაყოფთან ერთად, კლასიფიცირდება ერთ ბიოლოგიურ აქტივად. საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრულს, საწარმო მოგებაში ან ზარალში აღიარებს ბიოლოგიური აქტივის 

ზრდას, რაც გამოწვეულია ვაზზე ყურძნის ზრდით.    

 

საჟურნალო გატარებები: 

20X1 წლის 31 იანვარი 

 

დბ 

 

აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები 60,000 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)  
 60,000 ფე 

ვაზის აღიარება  დაუყოვნებლივ, ნაყოფის მიღებამდე, გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 
რეალური ღირებულებით. 

დბ აქტივი—მარაგი: ყურძენი ( 1 000 × 492 ფე × 98%) 482,160 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის აღიარება)   2,160 ფე 

 

კრ     აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური 

ღირებულებით ასახული ბიოლოგიური აქტივები: ვაზი 

(= 1,860,000- 1,380,000)   480,000 ფე 

ნაყოფის მიღების მომენტში ყურძნის მარაგების აღიარება გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 
რეალური ღირებულებით.  ბიოლოგიურ აქტივებში რჩება ვაზის რეალური ღირებულება.  

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: ნაყოფის მიღების ხარჯი  2,000 ფე 
  

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები  
 

2,000 ფე 

მოსავლის მიღების ხარჯების აღიარება (არ წარმოადგენს გაყიდული საქონლის თვითღირებულებას). 

 

მაგ. 15 საწარმო ზრდის მსხვილფეხა რქოსან საქონელს  ახალი ხორცის ინდუსტრიისთვის. ის 

ახდენს თავისი მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის დაკვლას და ხორცს ჭრის ნაჭრებად, სანამ 

გაყიდის ბითუმად მოვაჭრეზე.    
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საწარმო 20X1 წლის 31 დეკემბერს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში მსხვილფეხა რქოსან 

საქონელს წარადგენს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, 

კერძოდ 10,000 ფე-ით. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, როდესაც საწარმოს ნახირის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება არის 15,000 ფე, საწარმომ დაკლა ნახირის 40% (10 

ძროხა), დაკვლის ხარჯმა შეადგინა 50 ფე.  დაკლული ძროხის კოტირებული ფასი არის 700 

ფე და გაყიდვის დანახარჯები თითოეული დაკლული ძროხისთვის შეფასებულია 2 ფე-ით.     

20X2 წლის 31 დეკემბერს, მომხმარებლებზე გასაყიდად განკუთვნილი ხორცის დაჭრის 

პროცესში საწარმოს ასევე წარმოექმნა 300 ფე-ის ოდენობის პირდაპირი ხარჯი.  

სიმარტივისთვის, ნავარაუდევია, რომ ხორცის გარდა საწარმო არ ყიდის ტყავს, ძვლებს ან 

ძროხის სხვა რომელიმე კომპონენტს.  დაკვლის დანახარჯი გაწევის მომენტში აღიარდება 

ხარჯად. 34-ე განყოფილება არ აკონკრეტებს აღნიშნული ხარჯების აღრიცხვის მიდგომას. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ: 

     უნდა შეაფასოს მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი 15,000 ფე-ით, გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების  5,000 ფე-ით ზრდა აღიაროს 

მოგებაში ან ზარალში; 

     აღიაროს 50 ფე დაკვლის ხარჯი; 

     უნდა მოახდინოს ბიოლოგიური აქტივებიდან (მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი) 6,000 

ფე-ის რეკლასიფიკაცია მარაგად (ხორცი);  

     უნდა აღიაროს მარაგი (ხორცი) 6,980 ფე-ის ოდენობით (მათი გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება) და 980 ფე-ის შემოსულობა 

აღიაროს მოგებაში ან ზარალში; და  

     უნდა აღიაროს ხორცის დამუშავების ხარჯი 300 ფე-ის ოდენობით.   
 

საჟურნალო გატარებები: 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ აქტივი—მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით ასახული 

ბიოლოგიური აქტივები: მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი 5,000 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური ღირებულების 

შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები)   5,000 ფე 

საწარმოს მფლობელობაში არსებული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის რეალური ღირებულების 
ზრდის აღიარება. 

 

დბ აქტივი—მარაგი (= 10 × (700 ფე – 2 ფე))  6,980 ფე 
  

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური ღირებულების 

შემოსულობა (სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღიარება)     980 ფე 

 

კრ     აქტივი — მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები: მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონელი    6,000 ფე(ა) 

დაკვლის მომენტში დაკლული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის რეკლასიფიკაციის აღიარება. 

(ა) 15,000 ფე (ე.ი დაკვლის თარიღისთვის მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება) × 40% (ე.ი დაკლული ძროხების 

რაოდენობა)  = 6,000 ფე. 

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: დაკვლის ხარჯები 50 ფე   
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 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები  
 

50 ფე 

ნაყოფის მიღების ხარჯის, ანუ დაკვლის ხარჯის აღიარება (არ წარმოადგენს გაყიდული საქონლის 
თვითღირებულებას). 

დბ აქტივი—მარაგები 300 ფე 
  

 

კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები ან ვალდებულება— 

მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი 

ვალდებულება   300 ფე 

ხორცის ნაჭრებად დაჭრის ხარჯების აღიარება.  შენიშვნა: აღნიშნული არ წარმოადგენს დაკლული 
მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გაყიდვის დამატებით დანახარჯს, ეს არის სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის მიღების შემდეგ ხორცის ნაჭრებად გადამუშავების დანახარჯი. შესაბამისად, 
დაკვლისას, იგი არ აკლდება მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის რეალური ღირებულებას, ამის 
ნაცვლად, ის წარმოადგენს მარაგის თვითღირებულების ნაწილს.   

 

დაკვლის შემდეგ, ხორცი აღირიცხება მე-13 განყოფილების - „მარაგები“  - შესაბამისად.  
იმ დაშვებით, რომ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმოს მფლობელობაში არ იყო 

რაიმე სხვა ხორცის მარაგი, 20X2 წლის 31 დეკემბერს ხორცის მარაგის საბოლოო ბალანსი 

არის 7,280 ფე (გამოთვლა: ხორცის შეფასებული გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება 6,980 ფე (საწარმოს ბიოლოგიური აქტივისგან მიღებული 

სოფლის მეურნეობის პროდუქცია დაკვლის მომენტში, 34.5 პუნქტის მიხედვით) + 

ხორცის ნაჭრებად გადამუშავების დანახარჯი 300 ფე (პუნქტები 13.5 და 13.8)).    

 

 

34.6 რეალური ღირებულების განსაზღვრისას საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი 

ფაქტორები: 

(ა) თუ მოცემულ ადგილზე და მოცემულ მდგომარეობაში მყოფი  ბიოლოგიური აქტივის 

ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციისათვის არსებობს აქტიური ბაზარი, ამ აქტივის 

რეალური ღირებულების განსაზღვრისთვის შესაფერის საფუძველს წარმოადგენს ამ 

ბაზარზე კოტირებული საბაზრო ფასი.   თუ საწარმოს ხელი მიუწვდება სხვადასხვა 

აქტიურ ბაზარზე, საწარმომ უნდა გამოიყენოს იმ ბაზარზე არსებული ფასი, 

რომელსაც იგი, სავარაუდოდ, გამოიყენებს მომავალში;  

(ბ) თუ აქტიური ბაზარი არ არსებობს, საწარმო რეალური ღირებულების განსაზღვრისას 

გამოიყენებს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ, ან რამდენიმე კრიტერიუმს, როდესაც 

შესაძლებელია:  

(i) უახლესი საბაზრო გარიგების ფასი, თუ ეკონომიკური მდგომარეობა 

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა ამ გარიგების თარიღიდან საანგარიშგებო 

თარიღამდე პერიოდში;  

(ii) ანალოგიური აქტივების საბაზრო ფასები, რომლებიც კორექტირებულია 

განსხვავებების გათვალისწინებით;  

(iii) სექტორის სტატისტიკური მონაცემები, როგორიცაა ხეხილის ბაღის 

ღირებულება ერთ საექსპორტო შესაძლებლობაზე, ბუშელზე ან ჰექტარზე 

გაანგარიშებით, ასევე პირუტყვის ღირებულება, ერთი კგ ხორცზე 

გაანგარიშებით.  

(გ) ზოგიერთ შემთხვევაში, (ა) და (ბ) ქვეპუნქტებში ჩამოთვლილი საინფორმაციო 

წყაროებიდან შეიძლება განსხვავებული დასკვნები გამომდინარეობდეს 

ბიოლოგიური აქტივის ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალური 

ღირებულების შესახებ.   საწარმო იხილავს ამ განსხვავების მიზეზებს, რათა მიიღოს 
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რეალური ღირებულების ყველაზე საიმედო შეფასება, დასაბუთებული 

შეფასებების შედარებით მცირე სპექტრის ფარგლებში;   

(დ) ზოგჯერ რეალური ღირებულების ადვილად განსაზღვრა მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც კი, 

როდესაც მოცემული მდგომარეობის მქონე ბიოლოგიური აქტივისთვის არ 

არსებობს ჩამოყალიბებული საბაზრო ფასი ან ღირებულება.   ასეთ დროს, საწარმომ 

უნდა განიხილოს, მოცემული აქტივის რეალური ღირებულების საიმედო შეფასება 

იქნება თუ არა ამ აქტივიდან მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება, რომელიც დისკონტირებულია მიმდინარე პერიოდის 

საბაზრო განაკვეთის მიხედვით 

 

შენიშვნები  
 

როგორც უკვე ხაზგასმულია 34.2 პუნქტში, საწარმო ბიოლოგიური აქტივების 

აღრიცხვისთვის არ ირჩევს შეფასების მოდელს (რეალური ღირებულების მოდელი ან 

თვითღირებულების მოდელი).  საწარმომ უნდა გამოიყენოს რეალური ღირებულების 

მოდელი (გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება), იმ 

შემთხვევაში თუ რეალური ღირებულების განსაზღვრა მარტივია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე (იხ. პუნქტები 2.14ა-2.14დ).  სხვა შემთხვევაში, 

საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს (თვითღირებულებას გამოკლებული 

დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი).  

ბიოლოგიური აქტივის ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალური 

ღირებულების შეფასება შესაძლოა გამარტივდეს ბიოლოგიური აქტივების ან სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის დაჯგუფებით მნიშვნელოვანი კრიტერიუმების 

გათვალისწინებით; მაგალითად, ასაკი ან ხარისხი. საწარმო კრიტერიუმებს ირჩევს 

ბაზარზე ფასის დასადგენად გამოყენებული კრიტერიუმების შესაბამისად.  

რეალური ღირებულება არ არის საწარმოსთვის სპეციფიკური საზომი. მოითხოვება, 

რომ მან ასახოს იმ მიმდინარე ბაზრის მდგომარეობა, რომელშიც ყიდვისა და გაყიდვის 

მსურველები ახორციელებენ გარიგებას. ხშირად ხელმისაწვდომია გამოყენებადი 

საბაზრო ფასები, რადგან სოფლის მეურნეობის პროდუქცია  უმეტესად იღებს იმ 

საბირჟო საქონლის სახეს, რომლებიც აქტიურად ივაჭრება.   

აქტივის რეალური ღირებულების განსაზღვრისას, აქტიურ ბაზარზე იდენტური 

აქტივის კოტირებული ფასი წარმოადგენს საუკეთესო შეფასებას (და შესაბამისად, 

საუკეთესო არჩევანია). თუ აქტიური ბაზარი არ არსებობს, საწარმო რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისას გამოიყენებს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ, ან 

რამდენიმე ალტერნატიულ მიდგომას (იხ. პუნქტი 34.6(ბ)):   

 აქტივის უახლესი საბაზრო გარიგების ფასი; 

 ანალოგიური აქტივების საბაზრო ფასები, რომლებიც კორექტირებულია 

განსხვავებების გათვალისწინებით; ან 

 სექტორის სტატისტიკური მონაცემები.  

 

ბიოლოგიური აქტივები ხშირად ფიზიკურად  მიწასთან არის დაკავშირებული (მაგ. 

ხეები ტყის პლანტაციაში).  შესაძლოა არ არსებობდეს ცალკეული ბაზარი იმ 

ბიოლოგიური აქტივებისთვის, რომლებიც უკავშირდება მიწას, მაგრამ აქტიური 

ბაზარი შესაძლოა არსებობდეს ერთიანი აქტივებისთვის, მაგალითად, ბიოლოგიური 

აქტივებისთვის ეს იქნება მიწა და მიწის გაუმჯობესება ერთობლივად. შესაბამისად, 

ბიოლოგიური აქტივების რეალური ღირებულების შეფასებისას, შესაძლოა 

გამოიყენებოდეს ინფორმაცია ერთიანი აქტივების შესახებ. მაგალითად, მიწისა და 
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მიწის გაუმჯობესების რეალური ღირებულება შეიძლება გამოაკლდეს ერთიანი 

აქტივების რეალურ ღირებულებას, რათა მოხდეს ბიოლოგიური აქტივების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრა.  

იმ შემთხვევაში თუ ბიოლოგიური აქტივების დღევანდელი მდგომარეობის 

გათვალისწინებით, არ არსებობს საბაზრო ფასები ან ღირებულებები, აქტივიდან 

მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება 

დისკონტირებული მიმდინარე საბაზრო  განაკვეთის გამოყენებით, შესაძლოა იყოს 

რეალური ღირებულების საიმედო შეფასება და შესაბამისად, შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს საწარმოს მიერ. საწარმო აფასებს მოსალოდნელ წმინდა ფულად ნაკადებს და 

განსაზღვრავს გამოსაყენებელ შესაფერის დისკონტირების განაკვეთს. რეალური 

ღირებულების შეფასების მიზანთან შესაბამისობისათვის, ფულადი ნაკადები 

შეძლებისდაგვარად უნდა ეფუძნებოდეს საბაზრო მონაცემებს.    

მაგალითად, შესაძლოა არსებობდეს ბაზარი ზრდასრული ცხოველისთვის, თუმცა არ 

არსებობდეს ახალგაზრდა ცხოველისთვის.   შესაძლოა ახალგაზრდა ცხოველის 

რეალური ღირებულების განსაზღვრა შესაძლებელი იყოს ზრდასრული ცხოველის 

გაყიდვის შედეგად ფულადი სახსრების შემოსვლის პროგნოზირებით, რომელსაც 

გამოკლებული ექნება გასაყიდად ვარგის წონამდე ცხოველის გაზრდით გამოწვეული 

ფულადი სახსრების გასვლა, და დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით ფულადი 

სახსრების დღევანდელ ღირებულებამდე დისკონტირებით.  

„გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ ოპერაციაში ფასის 

დადგენისას, ყიდვისა და გაყიდვის მსურველები ითვალისწინებენ ფულადი ნაკადების 

ცვლილებების შესაძლებლობებს. რეალური ღირებულების შეფასებები ასახავს ასეთი 

ცვლილებების შესაძლებლობებს, მაგალითად, მარცვლეულის რეალური 

ღირებულების შეფასება, ნაყოფის მიღებაზე განსხვავებული ამინდის ეფექტის 

გათვალისწინებით. შესაბამისად, საწარმო ფულადი ნაკადების მოსალოდნელ შესაძლო 

ცვლილებებს ითვალისწინებს მოსალოდნელ ფულად ნაკადებში ან დისკონტირების 

განაკვეთში.  დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრისას, საწარმო იყენებს ისეთ 

დაშვებებს, რომელიც შესაბამისია მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების შეფასებასთან, 

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს ზოგიერთი დაშვების ორმაგი ასახვა ან 

იგნორირება. 

მას შემდეგ, რაც საწარმო შეაფასებს ბიოლოგიური აქტივის რეალურ ღირებულებას, ის 

ბიოლოგიური აქტივის რეალურ ღირებულებას აკლებს გაყიდვისათვის საჭირო 

მოსალოდნელ დანახარჯებს (ე.ი გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯები).  

საწარმო გამოაკლებს გაყიდვისათვის საჭირო დანახარჯებს იმ ბაზრის შესაბამისად, 

რომლის საფუძველზეც შეფასდა რეალური ღირებულება.   

გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯები წარმოადგენს დამატებით დანახარჯებს, 

რომელიც უკავშირდება თვითონ გაყიდვის ოპერაციას (მაგ. ბროკერებისთვის 

გადახდილი საკომისიოები, გადაცემის გადასახადები და მოსაკრებლები).  რეალური 

ღირებულება მცირდება გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯებით.  აქედან 

გამომდინარე, ისინი არ აკლდება რეალური ღირებულების განსაზღვრისას.   

თუ საწარმო აქტივის შესაფასებლად იყენებს აქტივის მოსალოდნელი ფულადი 

ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას, როდესაც ხდება წმინდა მოსალოდნელი 

ფულადი ნაკადების შეფასება, იგი როგოც წესი მოიცავს გაყიდვისათვის საჭირო 

დანახარჯების გადინებას; ამ შემთხვევაში შედეგად მიღებული წმინდა დღევანდელი 

ღირებულება არის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების 

შეფასება (და არა რეალური ღირებულების შეფასება). ასეთ შემთხვევებში, საწარმო 

გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯებით არ ამცირებს დღევანდელ 
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ღირებულებას, რადგან ეს გამოიწვევს გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯების  

ორჯერ გამოკლებას (ე.ი ორმაგი ასახვის შეცდომა).  

ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულების ცვლილებები ჩაითვლება მოგებაში ან ზარალში, იმ პერიოდში როდესაც 

მოხდა ცვლილება (პუნქტი 34.4). 

ბიოლოგიური აქტივების პირველად აღიარებისას რეალურ ღირებულებას აკლდება 

გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯები და შესაბამისად შეიძლება 

დაუყოვნებლივ წარმოიქმნას ზარალი.  მაგალითად, თუ აქტივი შესყიდულია 1,000 ფე-

ის რეალური ღირებულებით და ოდესმე აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში, 5%-ად არის 

შეფასებული დილერისათვის გადასახდელი საკომისიო, მაშინ აქტივი 

თავდაპირველად აღიარდება 950 ფე-ით.  მოგებაში ან ზარალში აღიარდება 50 ფე-ის 

ზარალი დილერისთვის გადასახდელი მოსალოდნელი საკომისიოს გამო.  იგი 

აღიარდება იმის მიუხედავად, საწარმო მოელის თუ არა მომავალში აქტივის გაყიდვას 

ან/და ელოდება თუ არა აქტივის გაყიდვიდან მოგებას.  

 
მაგალითები— გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების 
განსაზღვრა 

 

მაგ. 16 საწარმო ზრდის მსხვილფეხა რქოსან საქონელს ახალი ხორცის ინდუსტრიისთვის.  20X0 

წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ნახირი მოიცავდა 500 ცალ 18 თვის ძროხას.   

20X0 წლის 31 დეკემბერს ცოცხალი 18 თვის ძროხის ადგილობრივი სასაკლაოსთვის 

მიწოდების კოტირებული ფასი არის 300 ფე.   

სასაკლაო მდებარეობს საწარმოს ფერმისგან, სადაც ძროხები იზრდებიან,  25 მილის 

დაშორებით.  გადამზიდავები უზრუნვლეყოფენ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის 

ფერმიდან სასაკლაომდე ტრანსპორტირების მომსახურებას, თითო გადაზიდვას 65 ფე-ის 

სანაცვლოდ, რისთვისაც იყენებენ 10 ძროხის ტევადობის კონტეინერს.  სასაკლაოსთვის 

მიყიდვით არ წარმოიქმნება გაყიდვასთან დაკავშირებული დამატებითი დანახარჯები.   

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო განსაზღვრავს მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის  

ნახირის (ბიოლოგიური აქტივები) გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას 146,750 ფე-ით.  

გამოთვლა: საწარმო მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ რეალურ ღირებულებას განსაზღვრავს, როგორც ადგილობრივი 

სასაკლაოსათვის მიწოდებული ცოცხალი ძროხის საბაზრო ფასს, რომელსაც 

გამოკლებული აქვს სასაკლაომდე ტრანსპორტირების დანახარჯები:  

 საბაზრო ფასი: 500 ცალი ძროხა × 300 ფე კოტირებული ფასი თითო ცოცხალი 

ცხოველისთვის = 150,000 ფე. 

 ტრანსპორტირების დანახარჯები: 65 ფე ქალაქამდე თითოეული რეისისთვის × 50 

რეისი (ე.ი 500 ცალი ძროხა ÷ 10 ცალი ძროხა თითო სატვირთო მანქანით) = 3,250 ფე. 

 გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება: 150,000 ფე 

გამოკლებული 3,250 ფე = 146,750 ფე.   

მაგ. 17 ფაქტები იგივეა, რაც მე-16 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, საწარმო 

მსხვილფეხა რქოსან საქონელს ყიდის ორ სასაკლაოზე, რომლებიც მდებარეობს სხვადასხვა 

ქალაქებში. A ქალაქი ფერმისგან, სადაც ძროხები იზრდებიან, 25 მილით არის 

დაშორებული. გადამზიდავები უზრუნველყოფენ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის 

ფერმიდან სასაკლაომდე 10 ძროხის ტევადობის კონტეინერით ტრანსპორტირების 
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მომსახურებას, თითოეულ რეისს 65 ფე-ის სანაცვლოდ.  B ქალაქი ფერმისგან 70 მილის 

დაშორებით მდებარეობს და გადამზიდავები უზრუნველყოფენ მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონლის ფერმიდან სასაკლაომდე 10 ძროხის ტევადობის კონტეინერით 

ტრანსპორტირების მომსახურებას, თითოეულ რეისს 150 ფე-ის სანაცვლოდ.       

20X0 წლის 31 დეკემბერს, A ქალაქში მიწოდებული ცოცხალი ცხოველის კოტირებული 

ფასი არის 300 ფე, ხოლო B ქალაქში 304 ფე. გაყიდვასთან დაკავშირებული დამატებითი 

დანახარჯები არ წარმოიქმნება არც ერთ ბაზარზე.   

საწარმო ვარაუდობს მისი წარმოების 80%-ის გაყიდვას A ქალაქში, ხოლო 20%-ის B 

ქალაქში.   

საწარმო ვარაუდობს მისი წარმოების 80%-ის გაყიდვას A ქალაქში, ხოლო 20%-ის B 

ქალაქში, შესაბამისად თითოეული ბაზრისთვის ის აფასებს გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ რეალურ ღირებულებას, ორი ბაზრის მოსალოდნელი გამოყენების 

საფუძველზე (ე.ი 80% A ქალაქში და 20% B ქალაქში; შესაბამისობაშია 34.6(ა) პუნქტთან, 

თუ საწარმო საქმიანობას ეწევა ორ სხვადასხვა აქტიურ ბაზარზე, მან უნდა გამოიყენოს იმ 

ბაზრის ფასი, რომელსაც ის ელოდება რომ გამოიყენებს). შესაბამისად, 20X0 წლის 31 

დეკემბერს საწარმო განსაზღვრავს მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (ბიოლოგიური 

აქტივები) გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას 146,300 ფე-ით. 

გამოთვლა: 

 საწარმო A ქალაქში გაყიდული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის  გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას განსაზღვრავს, როგორც A 

ქალაქის საბაზრო ფასს, რომელსაც გამოკლებული აქვს A ქალაქამდე 

ტრანსპორტირების ხარჯები: 

 საბაზრო ფასი: 500 ცალი ძროხა × 80%× 300 ფე კოტირებული ფასი თითო ცოცხალი 

ცხოველისთვის = 120,000 ფე. 

 ტრანსპორტირების დანახარჯები: 65 ფე ქალაქამდე თითოეული რეისისთვის × 40 

რეისი (ე.ი 500 ცალი ძროხა ×  80%  ÷ 10 ცალი ძროხა თითო სატვირთო მანქანით) = 

2,600 ფე. 

     A ქალაქში გასაყიდი 400 ძროხის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება: 120,000 ფე გამოკლებული 2,600 ფე = 117,400 ფე.   

 საწარმო  B ქალაქში გაყიდული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის  გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას განსაზღვრავს, როგორც B 

ქალაქის საბაზრო ფასს, რომელსაც გამოკლებული აქვს B ქალაქამდე 

ტრანსპორტირების ხარჯები:  

 საბაზრო ფასი: 500 ცალი ძროხა × 20%× 304 ფე კოტირებული ფასი თითო ცოცხალი 

ცხოველისთვის = 30,400 ფე. 

 ტრანსპორტირების დანახარჯები: 150 ფე ქალაქამდე თითოეული რეისისთვის × 10 

რეისი (ე.ი 500 ცალი ძროხა ×  20%  ÷ 10 ცალი ძროხა თითო სატვირთო მანქანით) = 

1,500 ფე. 

     B ქალაქში გასაყიდი 100 ძროხის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება:  30,400 ფე გამოკლებული 1,500 ფე = 28,900 ფე.   

     საწარმო განსაზღვრავს მისი ნახირის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას: 117,400 ფე + 28,900 ფე = 146,300 ფე. 

მაგ. 18 საწარმო ზრდის მსხვილფეხა რქოსან საქონელს ახალი ხორცის ინდუსტრიისთვის.  20X0 

წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ნახირი მოიცავდა 500 ცალ 18 თვის ძროხას.  მსხვილფეხა 

რქოსანი საქონლის გასაყიდად არ არსებობს აქტიური ბაზარი.   
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20X0 წლის 15 ოქტომბერს საწარმომ გაყიდა 10 ცალი 18 თვის ძროხა ბრუტო გასაყიდი 

ფასით, კერძოდ თითოეული 298 ფე-ად და A ქალაქის ბაზრამდე მსხვილფეხა რქოსანი 

საქონლის 10 ძროხის ტევადობის კონტეინერით ტრანსპორტირებისათვის გადაიხადა 

ტრანსპორტირების ხარჯი 65 ფე-ის ოდენობით. მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი გაიყიდა 

აუქციონის გზით და აუქციონერმა მიიღო გაყიდვის საკომისიო გასაყიდი ფასის 5%-ის 

ოდენობით. 

ხელმძღვანელებს სჯერათ, რომ 20X0 წლის 15 ოქტომბრიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრამდე 

ეკონომიკური გარემოებები მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება.   

ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ ოპერაციის თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე 

ეკონომიკური გარემოებები მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, აქედან გამომდინარე 

საანგარიშგებო თარიღში (20X0 წლის 31 დეკემბერი) 18 თვის ძროხის რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისთვის საწარმო იყენებს ფასის მონაცემებს გარიგების 

თარიღისთვის (20X0 წლის 15 ოქტომბერი).  შესაბამისად, 20X0 წლის 31 დეკემბერს 

საწარმო განსაზღვრავს 18 თვის მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (ბიოლოგიური 

აქტივები) გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას 138,300 ფე-ით. 

გამოთვლა: 

 საწარმო გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალურ ღირებულებას 

განსაზღვრავს, როგორც მოსალოდნელ საბაზრო ფასს, რომელსაც გამოკლებული აქვს 

ტრანსპორტირების დანახარჯები და აუქციონერის გაყიდვის საკომისიო: 

 საბაზრო ფასი: 500 ცალი ძროხა × 298 ფე კოტირებული ფასი თითო ცოცხალი 

ცხოველისთვის = 149,000 ფე. 

 ტრანსპორტირების დანახარჯები: 65 ფე ქალაქამდე თითოეული რეისისთვის × 50 

რეისი (ე.ი 500 ცალი ძროხა ÷ 10 ცალი ძროხა თითო სატვირთო მანქანით) = 3,250 ფე. 

 აუქიონერის გაყიდვის საკომისიო: 149,000 ფე × 5%= 7,450 ფე. 

     გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება: 149,000 ფე − 3,250 

ფე გამოკლებული 7,450 ფე = 138,300 ფე. 

მაგ. 19 საწარმოს ახდენს თამბაქოს ფოთლის კულტივაციას. საწარმოს ფლობს 2 ტონა თამბაქოს 

ფოთოლს (მთლიანი ფოთოლი) და 0.4 ტონა დაზიანებულ თამბაქოს ფოთოლს (ღეროიანად 

მოჭრილ ფოთოლს).   

ნაყოფის მიღების თარიღისთვის, მთლიანი ფოთლის საბაზრო ფასი არის 3 ფე თითოეული 

კილოგრამისთვის.  დაზიანებული თამბაქოს ფოთლისთვის არ არსებობს კოტირებული 

ფასი. თუმცა, საწარმო წლების განმავლობაში უცვლელად, მოლაპარაკებების შედეგად, 

დაზიანებული ფოთლებისთვის იღებდა მთლიანი ფოთლების საბაზრო ფასის 40%-ს. 

საწარმო ვარაუდობს, რომ მოლაპარაკებებით დაზიანებული ფოთლებისთვის მიიღებს 

იმავე ფასს.     

გაყიდვასთან დაკავშირებული შეფასებული დანახარჯები მთლიანი და დაზიანებული 

ფოთლისთვის შეადგენს გარიგების ფასის 5%-ს.  

დაზიანებული ფოთლებისთვის არ არსებობს კოტირებული ფასი, შესაბამისად საწარმო 

მის რეალურ ღირებულებას აფასებს მთლიანი ფოთლების (კილოგრამი 3 ფე) საბაზრო 

ფასის კორექტირებით (ე.ი 60%-იანი შემცირება), რათა  მოხდეს მსგავს ერთეულებს 

შორის განსხვავებების ასახვა. შესაბამისად, ნაყოფის მიღების თარიღში საწარმო 

განსაზღვრავს ღეროიანად მოჭრილი თამბაქოს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ 

რეალურ ღირებულებას (სოფლის მეურნეობის პროდუქცია) 456 ფე-ად.  



მოდული 34—სპეციალიზებული საქმიანობა  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-02) 28 

ნაყოფის მიღების მომენტში, საწარმო განსაზღვრავს მთლიანად მიღებული თამბაქოს 

ფოთლის, რაც წამოადგენს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ რეალურ ღირებულებას 6,156 ფე-ით.  

გამოთვლა:  

 დაზიანებული ფოთლის რეალური ღირებულება: 400 კილო დაზიანებული ფოთოლი 

× 1.2 ფე კორექტირებული საბაზრო ფასი (ე.ი მსგავსი აქტივის საბაზრო ფასი 

კილოგრამი 3 ფე × 0.4 განსხვავებების ასახვისთვის) = 480 ფე. 

 დაზიანებული ფოთლის გაყიდვის დანახარჯები: 480 ფე-ის 5%= 24 ფე. 

 დაზიანებული ფოთლის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება: 480 ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 24 ფე გაყიდვის 

დანახარჯები = 456 ფე.  

 მოსავლის აღების თარიღისთვის საწარმო თამბაქოს მთლიანი ფოთლისთვის 

(სოფლის მეურნეობის პროდუქცია) აღიარებს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ 

რეალურ ღირებულებას 5,700 ფე-ს (ე.ი 6,000 ფე-ის რეალური ღირებულება (= 2,000 

კილო მთლიანი ფოთოლი X 3 ფე საბაზრო ფასი  კილოგრამისთვის) გამოკლებული 

გაყიდვის დანახარჯები 6,000 ფე-ის 5%)). 

 ნაყოფის მიღების მომენტში, საწარმო აღიარებს მთლიანი მიღებული თამბაქოს 

ფოთლის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას: 5,700 ფე + 

456 ფე = 6,156 ფე. 

მაგ. 20 საწარმოს მოჰყავს შაქრის ლერწამი.  საწარმო მიღებულ ლერწამს ყიდის ეთანოლის 

მწარმოებელ ადგილობრივ ქარხანაზე, მისთვის მიწოდების დღეს შაქრის ლერწმის 

საერთაშორისო საბაზრო ფასით.    

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს 200 ჰექტარზე გაშენებული ლერწამის პლანტაცია მზად 

არის მოსავლის ასაღებად. ხელმძღვანელობას აქვს მოლოდინი, რომ მოსავლის აღების 

დანახარჯი 1 ტონისთვის იქნება 3 ფე.  

სექტორის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით პროდუქტიულობა ჰექტარზე არის 70 

ტონა შაქრის ლერწმის მოსავალი ფერმერებისთვის, რომლებიც იმავე ტიპის ლერწამს 

ზრდიან მსგავს მიწაზე, იყენებენ იმავე რესურსებს, მეთოდოლოგიებს და ტექნოლოგიებს.  

წინა წლებში საწარმოს მოსავალი დაახლოებით იგივე იყო რაც სექტორის სტატისტიკური 

მონაცემები და ხელმძღვანელობას არ აქვს რაიმე მიზეზი ივარაუდოს, რომ აღნიშნულ წელს 

მოსავალი სტატისტიკური მონაცემებისგან განსხვავებული იქნება.  

20X0 წლის 31 დეკემბერს (საწარმოს საანგარიშგებო თარიღი) შაქრის ლერწამი 

საერთაშორისო ბაზარზე ივაჭრება 1 ტონა 15 ფე-ად.  

1 ტონა შაქრის ლერწმის ეთანოლის ქარხნამდე ტრანსპორტირების დანახარჯები 

შეფასებულია 1 ფე-ად.  

სექტორის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, საწარმო ვარაუდობს 14,000 ტონა 

შაქრის ლერწმის მოსავლის მიღებას (ე.ი 200 ჰექტარი x 70 ტონა ჰექტარზე).    

შესაბამისად, 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო განსაზღვრავს ისეთი შაქრის ლერწმის 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას, რომელიც ჯერ არ 

აუღიათ (ე.ი ბიოლოგიური აქტივი) 154,000 ფე-ად (ე.ი 14,000 ტონა x (15 ფე მიღებული 

ლერწმის საბაზრო ფასი გამოკლებული 3 ფე ნაყოფის მიღების ხარჯი გამოკლებული 1 ფე 

ლერწმის ეთანოლის ქარხნამდე ტრანსპორტირების ხარჯი)).    

შენიშვნა: მოსავლის აღების დანახარჯები არ წარმოადგენს შაქრის გაყიდვასთან 

დაკავშირებულ დამატებით დანახარჯს.   თუმცა, საწარმო ითვალისწინებს მათ როგორც 
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აღებული ლერწმის საბაზრო ფასის კორექტირებას, ისეთი ლერწმის რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისას, რომელიც არ აუღიათ.  

 

 

განმარტებითი შენიშვნები—რეალური ღირებულების მოდელი 
 

34.7 საწარმომ რეალური ღირებულებით შეფასებული ბიოლოგიური აქტივების შესახებ 

უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  

(ა) ბიოლოგიური აქტივების თითოეული კატეგორიის აღწერა;  

(ბ) მეთოდები და მნიშვნელოვანი დაშვებები, რომლებიც გამოიყენა მოსავლის მიღების 

მომენტისათვის თითოეული კატეგორიის სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

თითოეული კატეგორიის ბიოლოგიური აქტივების რეალური ღირებულების 

დასადგენად;  

(გ) მიმდინარე პერიოდის დასაწყისსა და საანგარიშგებო თარიღს შორის პერიოდში 

ბიოლოგიური აქტივების საბალანსო ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებების 

შეჯერება.    შეჯერება უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:  

(i)  გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ცვლილებით 

განპირობებული შემოსულობა ან ზარალი;  

(ii)  აქტივების შესყიდვით განპირობებული ღირებულების ზრდა;  

(iii) ღირებულების შემცირება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოსავლის 

მიღების შედეგად;  

(iv)  საწარმოთა გაერთიანებების შედეგად გამოწვეული ღირებულების ზრდა;  

(v)  წმინდა საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიქმნა ფინანსური ანგარიშგების 

მონაცემების გადაყვანის შედეგად განსხვავებულ წარსადგენ ვალუტაში და 

უცხოური ქვედანაყოფის მაჩვენებლების გადაყვანის შედეგად 

ანგარიშვალდებული საწარმოს წარსადგენ ვალუტაში; და  

(vi)  სხვა ცვლილებები.  

 ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა საწარმოს არ ევალება წინა პერიოდებისთვის.  

 
მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები—რეალური ღირებულება 

 

მაგ. 21 A საწარმო, რომელიც აწარმოებს ვაშლს, შეუძლია შემდეგნაირად გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

ბიოლოგიური აქტივების შესახებ: 

ამონარიდი A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

შენიშვნა 1.  ოპერაციები და ძირითადი საქმიანობები 

A საწარმო დაკავებულია ვაშლის წარმოების ბიზნესით, რომელსაც აწვდის სასურსათო 

მაღაზიებს.  

 

შენიშვნა 2.  სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ბიოლოგიური აქტივები და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

ბიოლოგიური აქტივები შედგება ვაშლის ხეებისგან.   ვაშლის ხეები შეფასებულია 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, გაყიდვის 
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დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ცვლილებები აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში, იმ პერიოდში როდესაც ცვლილებას ჰქონდა ადგილი.   ნაყოფის 

მიღების მომენტამდე, გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 

მოიცავს ხეებისა და მკვახე ვაშლის ღირებულებას.    

ნაყოფის მიღების მომენტში, მოკრეფილი ვაშლი ფასდება გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულებით; აღნიშნული წარმოადგენს მარაგებში 

გადასვლისას ვაშლის თვითღირებულებას.  ნაყოფის მიღების მომენტში ვაშლის 

რეალური ღირებულება ემყარება ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ საბაზრო ფასს, 

რომელზეც მოსალოდნელია ვაშლის გაყიდვა.    

… 

შენიშვნა 3. ბიოლოგიური აქტივები 

საწარმო ვაშლის ხეებს აჯგუფებს ორ კლასად: ზრდასრული ხეები (6-15 წლამდე ხეები, 

საწარმოს ვაშლის ხეების საშუალო მსხმოიარობის პერიოდი) და მზარდი ხეები (6 

წლამდე ხეები, რომლებიც როგორც წესი არ ისხავენ ნაყოფს). 

მზარდი ვაშლის ხეები შეფასებულია მიწის საბაზრო ფასით შემცირებული ხეხილის 

ბაღის საბაზრო ფასით, რომელიც ნებისმიერი განსხვავების ასახვის მიზნით, სადაც 

საჭიროა, კორექტირებების საშუალებით ითვალისწინებს ხეების ასაკს, ჯიშებსა და 

გენეტიკურ ხარისხს.  

ზრდასრული ხის რეალური ღირებულება შეფასებულია ხიდან მოსალოდნელი წმინდა 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულებით. ფულადი ნაკადების შეფასება 

ეფუძნება დირექტორების მიერ დამტკიცებულ ფინანსურ ბიუჯეტს, რომელიც ეფუძნება 

ვაშლის მოსალოდნელ ფიზიკურ მოსავლიანობას (საწარმოს ისტორიული 

შემოსავლიანობის სტრუქტურას თითოეული ხისთვის მსხმოიარობის შეფასებული 

დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში ჯიშების ან რეგიონის მიხედვით)  და 

ადგილობრივ ბაზარზე (სადაც საწარმო ყიდის ვაშლს) მოსალოდნელ მომავალ ფასებს 

ვაშლის ჯიშების მიხედვით, რომლებიც ეფუძნება ინფლაციით კორექტირებულ 

მიმდინარე ფასებს. ფულად ნაკადებში ასევე გათვალისწინებულია მოსალოდნელი 

ხარჯები, რომელიც უკავშირდება ხეების მოვლასა და ვაშლის მოსავლის აღებას. მიწის 

პირობითი (თეორიული) საიჯარო გადასახადი ჩაირთვება გამოთვლაში, რათა მოხდეს იმ 

მიწის ხარჯის ასახვა, რომელზეც ხეხილის ბაღია გაშენებული. მოსალოდნელი წმინდა 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების დათვლისთვის გამოყენებული 

დისკონტირების განაკვეთის დასადგენად, საწარმოს ზრდასრული ვაშლის ხეების 

რისკების გასათვალისწინებლად, ურისკო საპროცენტო განაკვეთს ემატება რისკის 

კორექტირების ფაქტორი - 10%.  

             ვაშლის ხეების საბალანსო ღირებულებების შეჯერება: 

 

 
ზრდასრული 

ხეები  
მზარდი 

ხეები  

 
მთლიანად 

  ფე   ფე  ფე 

ბალანსი 20X0 წლის 1-ელ იანვარს 30,950 3,450 34,400 

ახალი ხეების დარგვით გამოწვეული ზრდა - 1,400 1,400 

რეკლასიფიკაცია  1,350 (1,350) - 

ნაყოფის აღებით გამოწვეული კლება   (4,900) - (4,900) 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულების ცვლილებებით 

წარმოქმნილი შემოსულობები  

3,200 400 

3,600 

ბალანსი 20X0 წლის 31 დეკემბერს      30,600      3,900  34,500 
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ახალი ხეების დარგვით გამოწვეული ზრდა -       900  900 

რეკლასიფიკაცია      2,890  (2,890) - 

ნაყოფის აღებით გამოწვეული კლება  (5,890) - (5,890) 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულების ცვლილებებით 

წარმოქმნილი შემოსულობები        4,600        1,500  

6,100 

ბალანსი 20X1 წლის 31 დეკემბერს     32,200        3,410  35,610 

 

შენიშვნები: 

     ზემოთ არსებული შეჯერება (მოითხოვება34.7(გ) პუნქტის მიხედით) აჩვენებს ორი 

კლასის ვაშლის ხეებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს მეტი ინფორმაცია.   ეს არ მოითხოვება 34.7 პუნქტის  მიხედვით.  ორი სვეტი 

შესაძლოა გაერთიანდეს.  

     საწარმოს არ ევალება შეჯერებაში წარდგენილი შესადარისი მონაცემების გამჟღავნება 

(იხ. პუნქტი 34.7).  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში საწარმომ აირჩია შესადარისი 

ინფორმაციის გამჟღავნება.   

     ზემოთ მოცემული მაგალითი ასახავს მხოლოდ 34.7 პუნქტის მოთხოვნებს. ის არ 

წარადგენს იმ ინფორმაციას, რომელიც მოითხოვება მსს ფასს სტანდარტის სხვა 

პუნქტების მიხედვით (მაგალითად, საწარმომ ასევე უნდა გააკეთოს გამჟღავნებები, 

რომელიც მოითხოვება 8.7 პუნქტის შესაბამისად, მომავალთან დაკავშირებით 

გამოყენებული ძირითადი დაშვებების შესახებ და 13.22 პუნქტის შესაბამისად, მისი 

ვაშლის მარაგთან დაკავშირებით).     

 

შეფასება—თვითღირებულების მოდელი 
 

34.8 თუ შეუძლებელია რეალური ღირებულების ადვილად განსაზღვრა მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, საწარმომ ასეთი ბიოლოგიური აქტივები უნდა 

შეაფასოს თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.   

 

შენიშვნები  
 

34-ე განყოფილება არ მოიცავს მოთხოვნებს, იმის შესახებ თუ როგორ უნდა შეფასდეს 

ბიოლოგიური აქტივის თვითღირებულება. შესაბამისად, 10.4 პუნქტის მიხედვით, 

ხელმძღვანელობა იყენებს მსჯელობებს, ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისა 

და გამოყენებისთვის, რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია არის  

მომხმარებლების (მაგ. მესაკუთრეები, რომლებიც არ არიან ჩართულები ბიზნესის 

მართვაში, პოტენციური მესაკუთრეები, არსებული და პოტენციური გამსესხებლები და 

კრედიტორები) ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო   

მოთხოვნილებების  შესაბამისი  და საიმედო.  ასე მოქცევის დროს, ხელმძღვანელობა 

მიმართავს და ითვალისწინებს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნებისა და მითითებების 

გამოყენების შესაძლებლობას, რომლებიც დაკავშირებულია მსგავს და მონათესავე 

საკითხებთან (იხ. პუნქტი 10.5).  შესაბამისად, საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს, თუ 

როგორ გამოიყენება თვითღირებულების მოდელი მსგავს და მონათესავე აქტივებთან.    

ზოგიერთი ბიოლოგიური აქტივი საწარმოს მიერ გამოიყენება, როგორც ძირითადი 

საშუალება (მაგალითად, საწარმოს მფლობელობაში არსებული ხილის ხეები, მათი 

მთლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ხილის საწარმოებლად და 

ფლობილი ძროხები, მრავალი წლის განმავლობაში რძის საწარმოებლად და 

ნაშიერების გასაჩენად) და სხვა ბიოლოგიური აქტივები საწარმოში გამოიყენება, 
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როგორც მარაგი (მაგალითად, ნაყოფის მიღების და გაყიდვის მომენტამდე რამდენიმე 

თვის განმავლობაში მიწაში მზარდი სტაფილო, ან სახორცედ გაყიდვის მომენტამდე 1 

წლის განმავლობაში ფლობილი სახორცე ჯიშის ძროხები).  ბიოლოგიური აქტივების 

გამოყენება, როგორც წესი, განიხილება, როდესაც განისაზღვრება აქტივი მსგავსია იმ 

აქტივების რომლებიც აღირიცხება მე-13 განყოფილების (მარაგები), თუ მე-17 

განყოფილების (ძირითადი საშუალებები) მიხედვით.    

მე-17 განყოფილების მოთხოვნები განხილულია ქვემოთ, იმ მსჯელობებთან ერთად, 

თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება ძირითადი საშუალებების მსგავსი 

ბიოლოგიური აქტივების მიმართ. მე-13 განყოფილება მოიცავს ხარჯების განაწილების 

მოთხოვნებს; მაგალითად, აქტივების საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება, 

რომელიც შესაძლოა გამოსადეგი იყოს მაშინაც კი, როდესაც საწარმო იყენებს მე-17 

განყოფილებას ბიოლოგიური აქტივების თვითღირებულების განსასაზღვრად. მე-17 

განყოფილების მოთხოვნების განხილვის შემდეგ განიხილება მე-13 განყოფილების 

მოთხოვნები, იმ მსჯელობებთან ერთად, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება 

მარაგების მსგავსი ბიოლოგიური აქტივების მიმართ.  

 

მე-17 განყოფილების გამოყენება ძირითადი საშუალებების მსგავსი ბიოლოგიური 
აქტივების მიმართ  

თვითღირებულების კომპონენტები 

ბიოლოგიური აქტივის თვითღირებულება შესაძლოა მოიცავდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ 

ყველა ელემენტს:  

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

ღირებულებას, საიმპორტო საბაჟო გადასახადებსა და შესყიდვის დაუბრუნებად 

გადასახადებს, ყოველგვარი სავაჭრო ფასდათმობებისა და შეღავათების გარეშე 

(17.10(ა) პუნქტის ანალოგიურად); და 

(ბ) ნებისმიერ დანახარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის 

დანიშნულების ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან, 

რაც აუცილებელია აქტივის გამოსაყენებლად ხელმძღვანელობის მიერ დასახული 

მიზნებისათვის.  ეს დანახარჯი შეიძლება მოიცავდეს ადგილზე მიტანისა და 

ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის დანახარჯებს (17.10(ბ) პუნქტის ანალოგიურად)).  

მაგალითად, მეწველ ძროხებზე პირდაპირ მიკუთვნებადი ხარჯები შეიძლება 

მოიცავდეს საწყისი მიტანის და კვების დანახარჯებს, ვაქცინებსა და სხვა 

მედიკამენტებს, იმ თარიღამდე სანამ მეწველი ძროხა დაიწყებს რძის წარმოებას 

(ე.ი აქვს უნარი განახორციელოს ის ოპერაცია, რომელიც ხელმძღვანელობამ 

განიზრახა).  

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები არ ჩაითლება ბიოლოგიური 

აქტივის თვითღირებულებაში, რადგან ეს ცალსახად დაუშვებელია 25.2 პუნქტის 

მიხედვით.  

თვითღირებულების განსაზღვრა  (17.13–17.14) 

ბიოლოგიური აქტივის თვითღირებულება განისაზღვრება აღიარების თარიღისთვის 

გადასახდელი მიმდინარე ფასის ეკვივალენტური ოდენობით.  თუ გადახდა 

გადავადებულია და საკრედიტო პერიოდი აღემატება სტანდარტულ პერიოდს, მაშინ 

თვითღირებულება იქნება ყველანაირი სამომავლო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება.  
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იმ შემთხვევაში თუ ბიოლოგიური აქტივი შეძენილია არაფულად აქტივზე ან 

აქტივებზე, ან ერთდროულად ფულად და არაფულად აქტივებზე გაცვლით, 

გამოიყენებულ უნდა იქნეს 17.14 პუნქტი.  

ცვეთა (იხ. პუნქტები 17.16-17.23) 

ბიოლოგიურ აქტივზე ცვეთის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია მისი 

გამოყენება, ანუ,  როდესაც აქტივი იმყოფება იმ ადგილას და მოყვანილია ისეთ 

სამუშაო მდგომარეობაში, რომ შესაძლებელია  აქტივის ექსპლუატაცია 

ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად (17.20 პუნქტის 

ანალოგიურად).  მაგალითად, ვაშლის ხისთვის, თარიღად, როდესაც შესაძლებელია 

მისი ექსპლუატაცია ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნის შესაბამისად, 

შესაძლოა ჩაითვალოს დრო, როდესაც ხე პირველად იწყებს ხილის მოსხმას.   

აღნიშნული ბიოლოგიური აქტივებისთვის, საწარმო ანაწილებს ბიოლოგიური აქტივის 

ცვეთად ღირებულებას სისტემატურ საფუძველზე, მატი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის განმავლობაში (17.18 პუნქტის ანალოგიურად).  შესაბამისად, ხელმძღვანელობამ 

უნდა შეაფასოს სასარგებლო მომსახურების ვადა, ნარჩენი ღირებულება და ყველაზე 

შესაფერისი ცვეთის მეთოდი თითოეული ბიოლოგიური აქტივისთვის, რომელიც 

შეფასებულია თვითღირებულების მოდელით:  

(ა)     ხელმძღვანელობა ირჩევს ცვეთის გაანგარიშების ისეთ მეთოდს, რომელიც ასახავს 

საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური 

სარგებლის მიღების ხასიათს (ან, სხვა სიტყვებით, ცვეთის მეთოდმა უნდა ასახოს 

საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის 

მოსალოდნელი გამოყენების ხასიათი) (17.22 პუნქტის ანალოგიურად).   

მაგალითად, შესაძლოა შესაბამისი იყოს უფრო მეტი ცვეთის  მიკუთვნება ხიდან  

ხილის შემოსავლიანობის ძირითად წლებში და ნაკლები ცვეთა დაერიცხოს სხვა 

წლების განმავლობაში. 

(ბ)    ხელმძღვანელობა აფასებს ბიოლოგიური აქტივის სასარგებლო მომსახურების 

ვადას, როგორც პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია საწარმოს 

მიერ აქტივის გამოყენება, ან პროდუქციის ან მსგავსი ნაწარმის რაოდენობა, 

რომლის მიღებაც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ მოცემული აქტივის 

გამოყენებით (ლექსიკონი). მაგალითად:  

 ცხენების საჯინიბოს მფლობელ ფერმერს შეუძლია განსაზღვროს ფაშატის 

(დედალი ცხენი) სასარგებლო მომსახურების ვადა, იმ კვიცების რაოდენობის 

გათვალისწინებით, რომელსაც მოსალოდნელია რომ ფაშატი დაბადებს მისი 

სიცოცხლის განმავლობაში.    

 მეწველი ძროხების სასარგებლო მომსახურების ვადა დამოკიდებულია ჯიშსა და 

ხელმძღვანელობის პრაქტიკებზე. როგორც წესი მეწველი ძროხა პირველად რძეს 

იწველება 2 წლის ასაკში. A ფერმერმა მეწველი ძროხა რძის მისაღებად შეიძლება 

შეინარჩუნოს მხოლოდ ორი წლის განმავლობაში, მაშინ როდესაც B ფერმერი 

მეწველი ძროხისგან რძეს იღებს რვა წლის განმავლობაში. ორივე ფერმერი, 

ძროხების შესაბამისი სასარგებლო მომსახურების ვადის, წველის პერიოდის, 

გასვლის შემდეგ, ძროხებს ყიდის სახორცედ (ე.ი A და B ფერმერი ყიდიან ძროხებს, 

როდესაც ისინი შესაბამისად მიაღწევენ  4 და 10 წელს). იმ პერიოდის 

გათვალისწინებით, რომლის განმავლობაშიც შესაძლებელია ძროხების წველა, A 

ფერმერის ძროხების სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 2 წელი, ხოლო B 

ფერმერის ძროხების სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 8 წელი.  

(გ)    ხელმძღვანელობა აფასებს, რომ ბიოლოგიური აქტივის ნარჩენი ღირებულება არის 

შეფასებითი თანხა, რომელსაც საწარმო ამჟამად მიიღებდა ბიოლოგიური აქტივის 
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გაყიდვიდან, გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული დანახარჯების გამოკლებით, 

თუ აქტივს უკვე ექნებოდა მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს 

მოსალოდნელი ასაკი და მდგომარეობა (ლექსიკონი).   ზემოთ განხილული 

მეწველი ძროხების მაგალითში, A ფერმერი 2 წლის ძროხის ნარჩენს ღირებულებას 

განსაზღვრავს იმ თანხით, რა თანხითაც ის გაყიდის 4 წლის მეწველ ძროხას, 

გამოკლებული გაყიდვისათვის საჭირო დანახარჯები.  შესაბამისად, B ფერმერი 2 

წლის ძროხის ნარჩენს ღირებულებას განსაზღვრავს იმ თანხით, რა თანხითაც ის 

გაყიდის 10 წლის მეწველ ძროხას, გამოკლებული გაყიდვისათვის საჭირო 

დანახარჯები. 

(დ)    თუ არსებობს იმის ინდიკატორები, რომ ბიოლოგიური აქტივის ნარჩენი 

ღირებულება, სასარგებლო მომსახურების ვადა ან ბიოლოგიური აქტივის 

მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების ხასიათი შეიცვალა ადრე 

განსაზღვრულისგან, ხელმძღვანელობამ უნდა გადახედოს მის ბოლო შეფასებებს.   

თუ მიმდინარე მოლოდინები განსხვავდება, მათ უნდა შეასწორონ ნარჩენი 

ღირებულება, ცვეთის მეთოდი ან სასარგებლო მომსახურების ვადა და ცვლილება 

აღრიცხონ, როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება 10.15-10.18 პუნქტების 

შესაბამისად (პუნქტების 17.19 და 17.23 შესაბამისად). 

მე-13 განყოფილების გამოყენება მარაგების მსგავსი ბიოლოგიური აქტივების მიმართ 

ზოგიერთი ბიოლოგიური აქტივი, მაგალითად მიწაში მზარდი სტაფილო, 

წარმოადგენს აქტივს, რომელიც ‘ვითარდება’ საწარმოში გასაყიდად გამიზნული 

საქონლის წარმოების მსგავსად. აქტივები, რომლებიც იყიდება როგორც სოფლის 

მეურნეობის პროდუქცია, საწარმოს მიერ გამოიყენება, როგორც მარაგი წარმოების 

პროცესში და მოსალოდნელია, რომ მე-13 განყოფილების თვითღირებულების 

მოდელი იქნება შესაბამისი.    

შეძენის დანახარჯები (პუნქტები 13.6-13.7) 

შეძენის დანახარჯები მოიცავს ნასყიდობის ფასს, საიმპორტო საბაჟო გადასახადს და 

სხვა გადასახადებს (იმ გადასახადების გარდა, რომლებიც საგადასახადო ორგანოებმა 

საწარმოს უნდა დაუბრუნონ შემდგომში), სატრანსპორტო, დატვირთვა-

გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის 

დაკავშირებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების 

შეძენასთან.  სავაჭრო დათმობა, სხვადასხვა სახის ფასდათმობები და სხვა 

ანალოგიური მუხლები არ ჩაირთვება შეძენის დანახარჯების გაანგარიშებაში.  

გადამუშავების დანახარჯები  (იხ. პუნქტი 13.8)  

გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა 

დაკავშირებული პროდუქციის ერთეულების წარმოებასთან, როგორიცაა, მაგალითად 

პირდაპირი შრომითი დანახარჯები.  ისინი მოიცავს აგრეთვე სისტემატურად 

გასანაწილებელ მუდმივ და ცვლად ზედნადებ ხარჯებს, რომლებიც გაწეულია 

ნედლეულისა და მასალების მზა პროდუქციად გარდაქმნის, გადამუშავების პროცესში. 

მიწაში მზარდი სტაფილოსთვის, ეს შეიძლება მოიცავდეს შრომით დანახარჯებსა და 

ზრდის პროცესში მასზე დახარჯულ ნედლეულს. 

საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება (პუნქტი 13.9)  

მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება გადამუშავების დანახარჯებზე 

ხორციელდება საშუალო საწარმოო სიმძლავრის მიხედვით. 

27-ე განყოფილების  (აქტივების გაუფასურება) გამოყენება თვითღირებულებით 
შეფასებული ყველა ბიოლოგიური აქტივისთვის 
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თითოეულ საანგარიშგებო თარიღისთვის, საწარმო იყენებს 27-ე განყოფილებას, იმის 

განსასაზღვრად არსებობს თუ არა თვითღირებულების მოდელით შეფასებული 

ბიოლოგიური აქტივის (ან ბიოლოგიური აქტივების ჯგუფის) გაუფასურების რაიმე 

ინდიკატორი, თუ ასეთი არსებობს, საწარმო ატარებს გაუფასურების ტესტს 

(ანაზღაურებადი ღირებულების გამოყენებით) და აღიარებს და აფასებს ნებისმიერ 

გაუფასურების ზარალს.   

ბიოლოგიური აქტივებისთვის 27.1(ე) პუნქტის მოქმედების სფეროს გამონაკლისი, არ 

გამოიყენება ისეთი ბიოლოგიური აქტივებისთვის, რომლებიც თვითღირებულების 

მოდელითაა შეფასებული. 

27-ე განყოფილება ხსნის თუ როდის და როგორ უნდა შეაფასოს საწარმომ აქტივის 

ანაზღაურებადი ღირებულება, რათა მიიღოს ინფორმაცია აქტივის გაუფასურების 

შესახებ და როდის აღიაროს ან მოახდინოს გაუფასურების ზარალის ანულირება.   
 

მაგალითი—თვითღირებულების მოდელი 
 
კონკრეტული სახის ბიოლოგიური აქტივის რეალური ღირებულების დადგენა 

შესაძლებელია თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, 

დამოკიდებული იქნება აქტივთან დაკავშირებულ კონკრეტული ფაქტებსა და 

გარემოებებზე; მაგალითად, იურისდიქცია, რომელშიც იყიდება აქტივი, მიმდინარე 

საბაზრო პირობები, აქტივის სპეციფიკური პირობები და საწარმოს კუთვნილი 

რესურსები. შესაბამისად, ქვემოთ მოცემულ მაგალითებში გამოყენებული ბიოლოგიური 

აქტივები არ წარმოადგენენ აქტივებს, რომელთა რეალური ღირებულების მარტივად 

განსაზღვრა ყოველთვის შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე.      

მაგ. 22 საწარმომ ბოლო პერიოდში დაიწყო უცხო ჯიშის წიწილების მოშენება სახორცედ.  20X0 

წლის 1-ელ იანვარს, საწარმო ყიდულობს 310,000 ცალ ახალგამოჩეკილ (ერთი დღის) 

წიწილას, თითოს 1 ფე-ად.  როდესაც წიწილები მიაღწევენ 45 დღის ასაკს, საწარმო კლავს 

წიწილებს, ამუშავებს ხორცს და ყიდის სუპერმარკეტებში.  

აღნიშნული მაგალითის მიზნებისთვის, დაუშვით, რომ საწარმოს ბიოლოგიური აქტივების 

რეალური ღირებულებები არ არის მარტივად განსაზღვრადი მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, რაც გამოწვეულია ისტორიული მონაცემების 

სიმწირითა და ქათმის ჯიშის იშვიათობით.  

ფერმაში დასაქმებულია ერთი თანამშრომელი, რომელიც თვალყურს ადევნებს ქათმებს 

დღიურად 1,000 ფე ხელფასის სანაცვლოდ.   ფერმაში დასაქმებულ თანამშრომელს თვალს 

ადევნებს ზედამხედველი და აღნიშნული შეადგენს ზედამხედველის სამუშაო დროის 20%.   

ზედამხედველის დარჩენილი დრო ნაწილდება წიწილების სუპერმარკეტებში გაყიდვაზე, 

მარკეტინგსა და მომხმარებელთან ურთიერთობაზე.   ზედამხედველის წლიური ხელფასი 

შეადგენს 1,000,000 ფე-ს.    

20X0 წლის 14 თებერვალს საწარმო ფლობს 300,000 ცალ 45 დღის  წიწილას.  გარდა 

შრომითი დანახარჯებისა, საწარმოს წარმოეშვა პირდაპირი დანახარჯები 250,000 ფე-ის 

ოდენობით, წიწილების გაზრდისთვის (კვების ხარჯი და მედიკამენტები) და 100,000 ფე-ის 

ოდენობის ფერმის ზედნადები ხარჯების შესაბამისი განაწილება, რომელიც მოიცავდა 

ქათმების ფერმის აღჭურვილობის ცვეთას (ისეთების როგორიცაა საქათმეები).   

20X0 წლის 1-ელი იანვრიდან 14 თებერვლამდე მოკვდა 10,000 წიწილა, სიკვდილიანობის 

მაჩვენებელი ხელმძღვანელობის მოლოდინების ფარგლებშია.  
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წიწილების რეალური ღირებულება არ არის მარტივად განსაზღვრადი მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, შესაბამისად საწარმო აღნიშნულ ბიოლოგიურ 

აქტივებს აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელით.   ხელმძღვანელობის 

გადაწყვეტილებით, სოფლის მეურნეობის პროდუცქიის აქტივები, რომლებიც 

გამიზნულია გასაყიდად, საწარმოს მიერ გამოიყენება როგორც მარაგები წარმოების 

პროცესში და შესაბამისად 10.5 პუნქტის გამოყენებით, ანალოგიით ირჩევს მე-13 

განყოფილების თვითღირებულების მოდელს. შესაბამისად, 45 დღის განმავლობაში 

წარმოქმნილი ხარჯები უნდა აღიარდეს შემდეგნაირად:  

დბ აქტივი—თვითღირებულების მოდელით აღრიცხული 

ბიოლოგიური აქტივები (წიწილები) 729,658 ფე 
  

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები ან ვალდებულება— 

დაუფარავი ვალდებულებები    729,658 ფე 

წიწილების გაზრდაზე  გაწეული ხარჯების აღიარება.  ეს ნიშნავს, რომ 20X0 წლის 14 თებერვალს 
თითოეული წიწილის ხარჯი არის 2.34 ფე  (729,658 ფე/300,000).  

გამოთვლა  

 პირდაპირი ხარჯები: შესყიდვის ფასი + პირდაპირი შრომა + სხვა პირდაპირი 

ხარჯები = 310,000 ფე + (1,000 ფე × 45) + 250,000 ფე = 605,000 ფე 

 განაწილებული ხარჯები: არაპიდაპირი შრომა + სხვა არაპირდაპირი ხარჯები = 

1,000,000 ფე-ის 20% x 45 ÷ 365 + 100,000 ფე = 124,658 ფე  

 ჯამური ხარჯები: 729,658 ფე 

 

მაგ. 23 საწარმო ზრდის მერძევე ჯიშის ძროხებს რძის საწარმოებლად და  (გადაუმუშავებელ) რძეს 

ყიდის ყველის მწარმოებლებზე.  საწარმო ძროხებს წველის 5 წლის განმავლობაში და 

მერძევე ჯიშის ხარებს იყენებს გასამრავლებლად ორი წლის განმავლობაში. შემდგომში, 

ყველა ცხოველი ბაზარზე იყიდება სახორცედ.  

20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ:  

 შეიძინა 100 ცალი ზრდასრული მერძევე ჯიშის ძროხა, თითოეული 350 ფე-ად.  

 შეიძინა 2 ზრდასრული მერძევე ჯიშის ხარი, თითოეული 400 ფე-ად; 

 გაყიდა 10 მერძევე ჯიშის ძროხა, რომლებმაც მიაღწიეს წველის ვადის დასასრულს,  

თითოეული 150 ფე-ად; და 

 გაიყიდა მერძევე ჯიშის ხარი, რომელმაც მიაღწია განაყოფიერების ვადის დასასრულს, 

180 ფე-ად.  

20X0 წელს:  

 დაიბადა 40 დედალი ხბო (საწარმომ ყველა დედალი ხბო დაიტოვა ნახირის 

ჩასანაცვლებლად)  

 20X0 წლის დეკემბრის ბოლოს დაიბადა 60 მამალი ხბო (საწარმომ რამოდენიმე ხბო 

დაიტოვა გამრავლების მიზნით და სხვა დანარჩენი გაიყიდება ხბოს ხორცის ბაზარზე 

20X1 წელს); და 

 არ არსებობს რაიმე მინიშნება იმისა, რომ წლის განმავლობაში შეიცვალა ძროხებისა და 

ხარების სასარგებლო მომსახურების ვადები ან ნარჩენი ღირებულებები.     

საწარმოს იურისდიქციაში არ არსებობს აქტიური ბაზარი მერძევე ჯიშის მსხვილფეხა 

რქოსანი საქონლისთვის, გარდა ახალდაბადებული მამალი ხბოებისა, რომლებიც იყიდება 

ხბოს ხორცის ბაზარზე.  20X0 წლის 31 დეკემბერს ახალდაბადებული მამალი ხბოს 
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კოტირებული ფასი ხბოს ხორცის ბაზარზე არის 90 ფე.  თითოეული ხბოს გაყიდვის 

დანახარჯია 7 ფე.   

მამალი ხბოების რეალური ღირებულების განსაზღვრა მარტივად შესაძლებელია, 

შესაბამისად საწარმო ვალდებულია აღრიცხოს მამალი ხბოები რეალური ღირებულებით.  

მამალი ხბოების გარდა,  მერძევე ჯიშის მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის (მეწველი 

ძროხები) რეალური ღირებულებების განსაზღვრა არ არის მარტივად შესაძლებელი 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, შესაბამისად საწარმო მეწველ 

ძროხებს აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელით.   ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიმდინარე წარმოებაში ჩართული აქტივები,  

საწარმოს მიერ გამოიყენება, როგორც ძირითადი საშუალებები და შესაბამისად საწარმო 

10.5 პუნქტის გამოყენებით, ანალოგიით ირჩევს მე-17 განყოფილების 

თვითღირებულების მოდელს.  

20X0 წლის 1-ელ იანვარს შესყიდული მერძევე ჯიშის ძროხების ხარჯი არის 35,800 ფე (ე.ი 

100 ზრდასრული მერძევე ჯიშის ძროხა × თითოეული 350 ფე-ად) და 800 ფე (2 ხარი × 

თითოეული 400 ფე-ად).    

საწარმო ვარაუდობს მერძევე ჯიშის ძროხების გაყიდვას მათი 5 წლის განმავლობაში 

წველის შემდეგ, აქედან გამომდინარე, მერძევე ჯიშის ძროხების სასარგებლო 

მომსახურების ვადა არის 5 წელი. მერძევე ჯიშის ძროხების 5-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა დასრულებული რომ იყოს, საწარმო ამჟამად თითოეულს 150 ფე-ად 

გაყიდდა და შესაბამისად, 20X0 წლის 1-ელ იანვარს შესყიდული ძროხების ნარჩენი 

ღირებულება შეფასებულია 150 ფე-ად. იმ დაშვებით, რომ საწარმო წველის 5 წლის 

განმავლობაში მოელის მერძევე ჯიშის ძროხის მიერ საშუალოდ ერთი და იმავე 

რაოდენობის რძეს, მერძევე ჯიშის ძროხებისთვის ცვეთის დასარიცხად შესაფერისი 

იქნება ცვეთის წრფივი მეთოდი. შესაბამისად, საწარმო 20X0 წლის 1-ელ იანვარს 

შესყიდული მერძევე ჯიშის ძროხებისთვის ყოველწლიურად აღიარებს 4,000 ფე-ის 

ოდენობის ცვეთას ((350 ფე-ის თვითღირებულებას გამოკლებული 150 ფე-ის ოდენობის 

ნარჩენი ღირებულება) ÷ 5 წელი × 100 ძროხა).  

საწარმო ვარაუდობს მერძევე ჯიშის ხარების გამოყენებას მათ გაყიდვამდე 2 წლის 

განმავლობაში, შესაბამისად მათი სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 2 წელი. მერძევე 

ჯიშის ხარების 2-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა დასრულებული რომ იყოს, 

საწარმო ამჟამად თითოეულს 180 ფე-ად გაყიდდა და შესაბამისად მათი ნარჩენი 

ღირებულება შეფასებულია 180 ფე-ად.  იმ დაშვებით, რომ საწარმო მოელის 2 წლის 

განმავლობაში მერძევე ჯიშის ხარის მიერ საშუალოდ ერთი და იმავე რაოდენობის ხბოს 

გაჩენას, ხარებისთვის ცვეთის დასარიცხად შესაფერისი იქნება ცვეთის წრფივი მეთოდი. 

შესაბამისად, საწარმო 20X0 წლის 1-ელ იანვარს შესყიდული მერძევე ჯიშის ხარებისთვის 

ყოველწლიურად აღიარებს 220 ფე-ის ოდენობის ცვეთას ((400 ფე-ის თვითღირებულებას 

გამოკლებული 180 ფე-ის ოდენობის ნარჩენი ღირებულება) ÷ 2 წელი × 2 ხარი). 

60 მამალი ხბო წარმოადგენს ბიოლოგიურ აქტივს. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული 

ხბოებისთვის არსებობს აქტიური ბაზარი, 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო ხბოებს 

აფასებს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით და 

შემოსულობა აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.   შესაბამისად, საწარმო აღიარებს 4,980 

ფე-ის შემოსულობას, რაც გამოწვეულია 20X0 წლის დეკემბერში მამალი ხბოების 

დაბადებით (ე.ი 60 მამალი ხბო × (90 ფე რეალური ღირებულება გამოკლებული 7 ფე 

გაყიდვის დანახარჯები)).  იმის მიუხედავად, რომ ზოგიერთი მამალი ხბო, გაყიდვის 

ნაცვლად გამრავლების მიზნით რჩება საწარმოში, ისინი მაინც ფასდებიან ხბოს ხორცის 

ბაზარზე ახლად დაბადებული ხბოების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულებით.  როდესაც ხდება ისეთი მამალი ხბოების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც შენარჩუნებულები იქნებიან გამრავლების მიზნით, მათი შეფასების 
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საფუძველი იცვლება. აღნიშნულ თარიღში გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება ხდება მათი თვითღირებულება და ნებისმიერი შემდგომი 

პირდაპირ მიკუთვნებადი დანახარჯი დაემატება მათ, მანამ, სანამ ხარების გამოიყენება 

შესაძლებელი იქნება გამრავლების მიზნით. ამ ეტაპზე, ხარები ხელმისაწვდომი იქნება 

მათი მიზნობრივად გამოსაყენებლად და მათ დაერიცხებათ ცვეთა მათი მოსალოდნელი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, კერძოდ აღნიშნული მომენტიდან 2 

წლის განმავლობაში.   

იმ შემთხვევაში თუ დედალი ხბოების რეალური ღირებულება არ არის მარტივად 

განსაზღვრადი მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, უნდა მოხდეს 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენება.   თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენებისას, ხელმძღვანელობამ მე-17 განყოფილების მოთხოვნების ანალოგიით, უნდა 

შექმნას სააღრიცხვო პოლიტიკა ხბოების შესაფასებლად და აღრიცხვისთვის.    ხბოების 

საწყისი ხარჯები უნდა მოიცავდეს პირდაპირ და მიკუთვნებულ ხარჯებს.   განაწილება 

მოითხოვს შეფასებებს და მსჯელობებს. ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი 

მიზნობრიობისთვის ხბოების მომზადების დანახარჯები მოიცავს კვების, ვაქცინის, სხვა 

მედიკამენტების, ხბოების ფარდულისა და მათი მშობლების ცვეთის მიკუთვნებულ 

ხარჯებს.  აღნიშნული ხარჯები შედის დედალი ხბოების თვითღირებულებაში, სანამ 

დედალი ხბო მიაღწევს ზრდასრულ ასაკს და გახდება მეწველი ძროხა. შესაბამისად, 

საწარმომ შეიძლება დაადგინოს, რომ ცხოველის რეალური ღირებულების განსაზღვრის 

ხარჯი თვითღირებულების განსაზღვრის ხარჯზე ნაკლებია. იმის განსაზღვრისას, 

გამოიყენოს თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლება, საწარმომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს დანახარჯები, რომლებიც 

უკავშირდება სხვა ალტერნატივას.  

მაგ. 24 საწარმო ზრდის ყურძენს ადგილობრივ ღვინის მწარმოებლებზე გაყიდვის მიზნით.   

ყურძენი იზრდება ვაზზე, რომელიც იმპორტირებულია ევროპიდან და დამყნობილია 

ადგილობრივ ძირზე.  ვაზი ასაკის მიხედვით განსხვავებულია, ვხვდებით როგორც 

მიმდინარე პერიოდში დარგულს, ისე საუკუნეზე მეტი ხნის წინ დარგულ ვაზს.  ყურძნის 

ღირებულებას ქმნის ვაზის ასაკი, მათი გენოტიპი, ნიადაგი, რომელზეც ვაზი იზრდება და 

ძალიან ლოკალიზებული კლიმატის კომბინაცია.  აღნიშნულ არეალში ფერმები ოჯახების 

საკუთრებაშია და ძალიან იშვიათად იყიდება.  

ყურძნის მოსავლის აღება და მომხმარებელზე მიწოდება ხდება ყოველწლიურად, საწარმოს 

წლის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე.   ყურძნის მოსავალი და ხარისხი მნიშვნელოვნად 

დამოკიდებულია ამინდის მდგომარეობაზე, ვაზის ასაკსა და ფერმერის უნარებზე.  წლის 

ბოლოს (ზამთარი) ვაზს სძინავს.  

ყოველ წელს, საწარმო ხელახლა რგავს თავისი ვაზის დაახლოებით 3%-ს, რომ ჩაანაცვლოს 

ის ვაზები, რომლებმაც შეწყვიტეს მოსავლიანობა, და ვენახში უზრუნველყოფილი იყოს 

ვაზის შესაბამისი ასაკობრივი განაწილება.   ვაზი ყურძნის მოსხმას იწყებს დარგვიდან 3 

წელში, თუმცა ხარისხიანი ყურძნის მოსხმას იწყებს მხოლოდ 10 წლის შემდეგ.   მანამდე, 

ყურძენი იყიდება ღვინის ძირითად მწარმოებლებზე მათი ნორმალური ფასის 

დაახლოებით 10%-ად.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს მთლიანი მოსავალი დაკრეფილია.  აღნიშნულ თარიღში ვენახი 

დაყოფილია 4 კატეგორიად.   

 საწარმოს ვენახის 9% დარგულია ბოლო სამი წლის განმავლობაში და 20X2 წელს არ 

აწარმოებენ გასაყიდად ვარგის ყურძენს (ახალი  ვაზი) 

 საწარმოს ვენახის 20% 3 წელზე მეტი, მაგრამ 10 წელზე ნაკლები ასაკისაა და 20X2 წელს 

არ წარმოადგენენ წარმოების მთავარ ნაწილს (ახალგაზრდა ვაზი) 
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 საწარმოს ვენახის 68% 20X2 წელს მთლიანად ჩართულია წარმოებაში (ზრდასრული 

ვაზი) და  

 საწარმოს ვენახის 3%-ის ჩანაცვლება მოხდება 20X2 წელს (უსარგებლო ვაზი) 

შეუძლებელია ვენახის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ ვაზი, რომელიც 

დარგულია და კულტივირებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიმდინარე 

წარმოებისთვის, საწარმოს მიერ გამოიყენება, როგორც ძირითადი საშუალებები და 

შესაბამისად საწარმო 10.5 პუნქტის გამოყენებით, ანალოგიით ირჩევს მე-17 განყოფილების 

თვითღირებულების მოდელს. 

მე-17 განყოფილების ანალოგიით გამოყენებისას, მოსალოდნელია რომ ხელმძღვანელობა 

ახალ ვაზს აღიქვამს ისეთი ძირითადი საშუალების ერთეულის ანალოგად, რომელსაც 

საწარმო თვითონ ქმნის. შესაბამისად, მოსალოდნელია რომ იმპორტირებული ვაზის 

თვითღირებულების გამოთვლისას, ჩაითლება საბაჟო მოსაკრებელი და 

ტრანსპორტირების დანახარჯები, ასევე პირველი 3 წლის განმავლობაში წარმოქმნილი 

ხარჯები, მაგალითად იმპორტირებული ვაზის ადგილობრივ ძირებზე დამყნობის 

შრომითი დანახარჯები და ვაზის გასაზრდელად პირველი 3 წლის განმავლობაში 

გაწეული ხარჯები.  

მას შემდეგ რაც ვაზის ასაკი მიაღწევს 3 წელს, ხელმძღვანელობამ უნდა დაიწყოს ცვეთის 

დარიცხვა, რადგან ისინი იმყოფებიან იმ ადგილას და მოყვანილნი არიან ისეთ სამუშაო 

მდგომარეობაში, რომ შესაძლებელია  მათი ექსპლუატაცია ხელმძღვანელობის მიერ 

დასახული მიზნების შესაბამისად, ანუ აწარმოონ ყურძნის მოსავალი.   ცვეთის 

წარმოებულ ერთეულთა მეთოდის მიხედვით პოტენციურად ნებადართულია 

ზრდასრულ ვაზთან შედარებით ახალგაზრდა ვაზისთვის ნაკლები ცვეთის დარიცხვა.  

 

34.9 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

უნდა შეაფასოს რეალურ ღირებულებას გამოკლებული გაყიდვისთვის საჭირო 

სავარაუდო დანახარჯები, ნაყოფის მიღების მომენტში.    ამგვარი შეფასებით მიღებული 

სიდიდე წარმოადგენს თვითღირებულებას იმ თარიღისთვის, როდესაც საწარმო იწყებს 

წინამდებარე სტანდარტის მე-13 განყოფილების - „მარაგები“ ან სხვა შესაფერისი 

განყოფილების გამოყენებას.   

 

შენიშვნები  
 

იმის მიუხედავად საწარმო ბიოლოგიურ აქტივს აფასებს რეალური ღირებულების თუ 

თვითღირებულების მოდელის მიხედვით, ის ბიოლოგიური აქტივიდან მიღებული 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ნაყოფის მიღებისას აფასებს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით.  

სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, როგორც წესი, თანხვედრაშია მარაგების 

განმარტებასთან და ნაყოფის მიღების შემდეგ ის აღირიცხება მე-13 განყოფილების 

შესაბამისად.  აქედან გამომდინარე, ნაყოფის მიღების მომენტში, გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება იქნება მარაგის დასაშვები 

საწყისი ღირებულება მე-13 განყოფილების მიხედით შემდგომი აღრიცხვისთვის.  

 

მაგალითი—სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება ნაყოფის მიღების 
მომენტში  
 

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში.  



მოდული 34—სპეციალიზებული საქმიანობა  
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20X0 წლის 15 თებერვალს საწარმო კლავს ყველა მის 45 დღის ასაკის წიწილას დაკვლის 

ადგილობრივი მომსახურების გამოყენებით, რაც დაუჯდა 100,000 ფე.   დაკლული წიწილის 

(არ მოიცავს დამატებით გადამუშავებას) რეალური ღირებულება ამ ეტაპზე შეფასებულია 5 

ფე-ით.   10%-იანი არადაბრუნებადი გადასახადი გადასახდელია ქათმის ხორცის 

გამყიდველის მიერ.    

16 თებერვალს, დაკვლის შემდგომ, საწარმო ხორცის ნაჭრებს ფუთავს გასაყიდად, გაწეული 

გადამუშავების და შეფუთვის ხარჯები შეადგენს 200,000 ფე-ს.   მოსალოდნელია, რომ 

ხორცი სუპერმარკეტებზე გაიყიდება 20X0 წლის 20 თებერვალს და თითო ერთეულის 

შეფასებული გასაყიდი ფასია 7 ფე.  

აქტიური ბაზრის და წარსული ოპერაციების არარსებობის შემთხვევაში, რეალური 

ღირებულების განსაზღვრას, შესაძლოა საჭირო გახდეს მოსალოდნელი გასაყიდი ფასის 

გამოყენებით ფულადი ნაკადების დისკონტირებით.   

ნაყოფის მიღების მომენტში (დაკვლა) წიწილა ხდება სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

(ე.ი აღარ წარმოადგენს ბიოლოგიურ აქტივს).  34.9 პუნქტის მიხედვით, წიწილა ფასდება 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით. ნაყოფის მიღების 

შემდეგ, ის აღიარდება როგორც მარაგი და ნაყოფის მიღების მომენტში გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება წარმოადგენს თვითღირებულებას 

მე-13 განყოფილების გამოყენებისას.  

თითოეული წიწილის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 

არის 4.5 ფე (ე.ი 5 ფე რეალური ღირებულება გამოკლებული მოსალოდნელი გაყიდვის 

დანახარჯები 10%, 0.50 ფე) და დაიკლა 300,000 წიწილა.   შესაბამისად, საწარმო აღიარებს 

შემდეგ საჟურნალო გატარებებს: 

დბ აქტივი—მარაგები: ქათმის ხორცი 1,350,000 ფე(ა)   

 

კრ      აქტივი—თვითღირებულების მოდელით 

აღრიცხული ბიოლოგიური აქტივები (წიწილები)  729,658 ფე 
(ბ) 

 

კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები ან ვალდებულება—

ვალდებულებები (დაკვლის ხარჯი)  100,000 ფე 
 

 

კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური 

ღირებულების შემოსულობა (სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის აღიარებით გამოწვეული)  520,342 ფე 

 

ნაყოფის მიღების, რეალური ღირებულების ხელახლა შეფასების  და მარაგებში გადაცემის აღიარება  

(ა) 1,350,000 ფე = 300,000 წიწილა × (5.00 ფე გამოკლებული (5.00 ფე × 10%)). 

(ბ) 28-ე მაგალითიდან. 

მე-13 განყოფილების მიხედით, ნაყოფის მიღების შემდეგ წარმოქმნილი დანახარჯები (ე.ი 

გადამუშავებისა და შეფუთვის დანახაჯი 200,000 ფე) ჩაირთვება მარაგის 

თვითღირებულებაში.   

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში.  დამატებით, საწარმომ აწარმოა 580,000 ლიტრი რძე.  

არსებობს (გადაუმუშავებელი) რძის აქტიური ბაზარი.  20X0 წლის მანძილზე კოტირებული 

ფასი 1 ლიტრი რძისთვის იყო 0.1 ფე და გაყიდვის დანახარჯები 1 ლიტრი რძისთვის 

შეადგენდა 0.01 ფე-ს.  

20X0 წელს შეგროვებული 580,000 ლიტრი რძე არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

(მარაგი), რომელიც მიღებულ იქნა ძროხებისგან (ბიოლოგიური აქტივები).   რძის 

მიღების მომენტში (ნაყოფის მიღების მომენტში) საწარმო რძეს აღიარებს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით 52,200 ფე-ით (ე.ი 580,000 

ლიტრი x (0.1 ფე რეალური ღირებულება გამოკლებული 0.01 ფე გაყიდვის 

დანახარჯები)).  
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განმარტებითი შენიშვნები—თვითღირებულების მოდელი 
 

34.10 საწარმომ თვითღირებულებით შეფასებული ბიოლოგიური აქტივების შესახებ უნდა 

გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  

(ა) ბიოლოგიური აქტივების თითოეული კატეგორიის აღწერა;   

(ბ) განმარტება იმის შესახებ, რატომ არ არის შესაძლებელი რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე;  

(გ) გამოყენებული ცვეთის მეთოდი;  

(დ) გამოყენებული სასარგებლო მომსახურების ვადა ან ცვეთის ნორმები; და 

(ე) პირვანდელი ღირებულება და დაგროვილი ცვეთა (დაგროვილ გაუფასურების 

ზარალთან) პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსთვის. 

 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები—თვითღირებულების მოდელი 

მაგ. 27 ამონარიდი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X1 წლის 

31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის. 

შენიშვნა 1.  ოპერაციები და ძირითადი საქმიანობები 

საწარმოს საქმიანობები ძირითადად შედგება A ქვეყანაში ორაგულის და B ქვეყანაში 

ზღვის კარასის წარმოებისაგან. საწარმომ ბოლო პერიოდში C ქვეყანაში დაიწყო სრაფად 

მზარდი ზღვის თევზის ჯიშების (ზუთხი) წარმოება   (ასევე ცნობილია როგორც 

‘მოლვა’—თეთრ ხორციანი თევზის სახეობა, რომელიც ცხოვრობს ტროპიკულ წყლებში).   

თევზის მოშენების ინდუსტრიაში ზუთხი წარმოადგენს ახალ ჯიშს.  საწარმო არ ზრდის 

თევზს.   ის სპეციალიზირებული მომწოდებლისგან ყიდულობს ახლად დაჭერილ თევს.  

 

შენიშვნა 2.  სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ბიოლოგიური აქტივები 

ბიოლოგიური აქტივები შედგება სამი სახის თევზისგან: ორაგული, ზღვის კარასი და 

ზუთხი.   ბიოლოგიური აქტივები, რომლის რეალური ღირებულება შესაძლებელია 

განისაზღვროს მარტივად მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე 

შეფასებულია გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ცვლილებები 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, იმ პერიოდში როდესაც ცვლილებას ჰქონდა ადგილი.  

ყველა სხვა ბიოლოგიური აქტივი ფასდება თვითღირებულების მოდელით.   

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ზრდასრული ორაგული (4კგ და მეტი) და 

ზრდასრული ზღვის კარასი (350გ და მეტი) შეფასებულია გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულებით,  ღირებულების ცვლილებების  მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებით იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა ცვლილება.   აღნიშნული თევზების 

რეალური ღირებულება განისაზღვრება ყველაზე ხელსაყრელი აქტიური ადგილობრივი 

ბაზრის გამოყენებით, რომელზეც საწარმოს გააჩნია წვდომა.  აღნიშნულ ბაზრებზე, 

ფასები ყოველდღიურად კოტირებულია თევზის ზომის მიხედვით.   

აქტიური ბაზრის ფასი არ არის მარტივად ხელმისაწვდომი საწარმოს სხვა თევზისთვის 

და ხელმძღვანელობამ განსაზღვრა, რომ რეალური ღირებულების შეფასება გამოიწვევს 

მიზანშეუწონელ დანახარჯებს. მზარდი ორაგულისა და ზღვის კარასისათვის საწარმომ 

უნდა გაწიოს მნიშვნელოვანი ხარჯები, იქიდან გამომდინარე, რომ მან უნდა შეცვალოს 

თავისი წარმოების მეთოდები, რათა განსაზღვროს მისი მზარდი ორაგულისა და ზღვის 
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კარასის წონები უფრო მეტი სიზუსტით. ფასები მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია 

თევზის ზომაზე. ზრდასრული და მზარდი ზუთხი, ფასდება თვითღირებულებით, 

რადგანაც პირვანდელი ფასის შესახებ არსებობს საკმაოდ მწირი ინფორმაცია. (რადგანაც 

ზუთხის წარმოება საწარმომ მხოლოდ ბოლო პერიოდში დაიწყო).   შესაბამისად, საწარმო 

ყველა სხვა თევზს აფასებს თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას 

შორის უმცირესი თანხით. დანახარჯი განისაზღვრება საშუალოდ, მოიცავს პირდაპირ 

დანახარჯებსა და მიკუთვნებულ არაპირდაპირ დანახარჯებს.    

 

შენიშვნა 3. ბიოლოგიური აქტივები 

საწარმო ფიზიკურად აცალკევებს თევზის მარაგებს სახეობისა (ორაგული,ზღვის კარასი, 

ზუთხი)  და ზომა/ასაკის მიხედვით.   აღრიცხვის მიზნისთვის, საწარმო ორაგულისა და 

ზღვის კარასის მარაგებს ყოფს ზრდასრულად და მზარდად. თევზი კლასიფიცირდება 

ზრდასრულად როდესაც მიაღწევს შემდეგ ზომას: 

 ორაგული 4 კგ. 

 ზღვის კარასი 350 გ.  

რეალური ღირებულებით შეფასებული ზრდასრული ორაგულისა და ზღვის კარასის 

საბალანსო ღირებულებების შეჯერება (შენიშვნა: გამჟღავნების მიზნებისთვის შესაძლოა 

ორი კლასის გაერთიანება): 

 

 

ზრდასრული 
ორაგული  

ზრდასრული 
ზღვის კარასი  

მთლიანად 

  ფე   ფე  ფე 

ბალანსი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს  15,000 4,810 19,810 

თვითღირებულებით შეფასებული მზარდი 

თევზის რეკლასიფიკაცია  
1,225 1,380 

2,605 

ნაყოფის მიღებით გამოწვეული კლება  (3,260) (2,310) (5,570) 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულების ცვლილებებით 

წარმოქმნილი შემოსულობები  

2,300 800 

3,100 

ბალანსი 20X1 წლის 31 დეკემბერს  15,265 4,680 19,945 
 

მზარდი ორაგულის, ზღვის კარასისა და ზუთხის, რომლებიც შეფასებულია 

თვითღირებულებით, საბალანსო ღირებულებების შეჯერება (შენიშვნა: გამჟღავნების 

მიზნებისთვის შესაძლოა სამი კლასის გაერთიანება): 

 

 მზარდი 
ორაგული 

 მზარდი ზღვის 
კარასი 

ზუთხი  მთლიანად 

დანახარჯები    ფე   ფე   ფე  ფე 

ბალანსი 20X0 წლის 1-ელ 

იანვარს  
7,865 3,280 2,545 

13,690 

შესყიდული თევზი 800 760 855 2,415 

წლის განმავლობაში 

გაწეული ხარჯები 
50 40 45 

135 

ზრდასრული თევზის 

რეკლასიფიკაცია 
(1,000) (1,220) 0 

(2,220) 

თევზის სიკვდილით 

გამოწვეული კლება  
(215) (105) (45) 

(365) 

ბალანსი 20X0 წლის 31 

დეკემბერს  
7,500 2,755 3,400 

13,655 
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შესყიდული თევზი 445 662 1,248 2,355 

წლის განმავლობაში 

წარმოქმნილი ხარჯები 
55 38 52 

145 

ზრდასრული თევზის 

რეკლასიფიკაცია 
(1,225) (1,380) 0 

(2,605) 

თევზის სიკვდილით 

გამოწვეული კლება  
(250) (150) (50) 

(450) 

ბალანსი 20X1 წლის 31 

დეკემბერს  
6,525 1,925 4,650 

13,100 

     

   

მინერალური რესურსების  მარაგის ძიება და შეფასება 

 

34.11 საწარმომ, რომელიც იყენებს წინამდებარე სტანდარტს და დაკავებულია 

მინერალური რესურსების მარაგის კვლევა-ძიებით, ან შეფასებით, უნდა 

განსაზღვროს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც დაადგენს, რომელი 

დანახარჯები იქნება აღიარებული, როგორც მინერალური რესურსების მარაგის 

ძიებისა და შეფასების აქტივები 10.4 პუნქტის მიხედვით და შემდეგ ეს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა გამოიყენოს უცვლელად.  საწარმო განთავისუფლებულია 10.5 პუნქტის 

გამოყენების მოთხოვნისგან, მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და 

შეფასების აქტივების აღიარებისა და შეფასების სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმართ.   

 
შენიშვნები 

 

საწარმო, რომელიც დაკავებულია მინერალური რესურსების მარაგის კვლევა-ძიებით, 

იყენებს 34-ე განყოფილებას მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების 

დანახარჯების აღრიცხვისთვის. 34-ე განყოფილება არ ეხება მინერალური რესურსების 

მარაგის კვლევა-ძიებით დაკავებული საწარმოს აღრიცხვის სხვა ასპექტებს, მაგალითად 

ის არ ეხება: 

 დანახარჯებს, რომლებიც წარმოიქმნება ძიებისა და შეფასების ეტაპამდე, როგორიცაა 

დანახარჯები, რომლებიც წარმოიქმნება კონკრეტულ არეალში მინერალური 

რესურსების ძიების იურიდიული უფლების მოპოვებამდე; და  

 დანახარჯებს, რომლებიც წარმოიქმნება ძიებისა და შეფასების ეტაპის შემდეგ, 

როგორიცაა მინერალური რესურსების მოპოვებისა და გადამუშავების დანახარჯები.  

პუნქტი 34.11 მოითხოვს, რომ საწარმომ შეიმუშავოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის 

თანახმადაც  10.4 პუნქტის მიხედვით დანახარჯები აღიარდება როგორც ძიებისა და 

შეფასების აქტივები  და პოლიტიკა  გამოიყენოს მუდმივად. 10.4 პუნქტში აღნიშნულია, 

რომ თუ მსს ფასს სტანდარტი სპეციალურად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა 

მოვლენას ან გარემოებას, საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა იმსჯელოს და თვითონ 

შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე 

მიღებული ინფორმაცია იქნება ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო  

მომხმარებლების მოთხოვნილებების შესაბამისი და საიმედო.     

თუმცა, 34.11 პუნქტში აღნიშნულია, რომ საწარმო განთავისუფლებულია მინერალური 

რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივების აღიარებისა და შეფასების 

სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმართ 10.5 პუნქტის გამოყენების მოთხოვნისგან. სხვა 

შემთხვევაში 10.5 პუნქტი მოითხოვს, რომ ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინოს მსს ფასს 

სტანდარტის ის მოთხოვნები და მითითებები, რომლებიც შეეხება მსგავს ან იდენტურ 
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საკითხებს, ან კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები მე-2 განყოფილებაში - 

„კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“.  

2015 წლის შესწორებების შედეგად დაემატა პუნქტები 34.11ა-34.11ვ.   აღნიშნულ 

პუნქტებში მოცემული მოთხოვნები, ძიებისა და შეფასების აქტივების აღიარებისა და 

შეფასების ძირითადი მოთხოვნებს აახლოებს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

მოთხოვნებთან (ფასს 6 - „მინერალური რესურსების მარაგის ძიება და შეფასება“).  ახალი 

მოთხოვნები შექმნილია მეტი სიცხადისთვის და გამარტივებულია, კერძოდ იმ 

საწარმოებისთვის, რომლებიც გადადიან მსს ფასს სტანდარტზე.    

  

34.11ა ქვემოთ ჩამოთვლილია ისეთი დანახარჯების მაგალითები, რომლებიც შეიძლება 

ჩაირთოს ძიებისა და შეფასების აქტივების თავდაპირველ შეფასებაში  (ჩამონათვალი არ 

არის ამომწურავი):  

(ა) მინერალური რესურსების ძიების უფლების შეძენა; 

(ბ)   ტოპოგრაფიული, გეოლოგიური, გეოქიმიური და გეოფიზიკური კვლევები;  

(გ)   საძიებო ბურღვა;  

(დ)    საძიებო გათხრების სამუშაოები;  

(ე)  სინჯების აღება; და  

(ვ)  მინერალური რესურსის მოპოვების ტექნიკური განხორციელების შესაძლებლობისა 

და კომერციული სიცოცხლისუნარიანობის შეფასებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობები.  

მინერალური რესურსების დამუშავებასთან დაკავშირებული დანახარჯები არ უნდა 

აღიარდეს, როგორც მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივები 

 
შენიშვნები 

 

პუნქტი 35.11ა მოიცავს ისეთი დანახარჯების არასრულ სიას, რომელიც შესაძლოა 

შედიოდეს ამ განყოფილების მოქმედების სფეროში.   სია არ არის საბოლოო და არც 

სრული და მიჩნეული უნდა იყოს გასათვალისწინებელი დანახარჯების ტიპების 

ინდიკატორად. პუნქტი ასევე ცხადყოფს, რომ განვითარების საქმიანობა არ წარმოადგენს 

კვლევისა და შეფასების ნაწილს. განვითარების საქმიანობა,  როგორც წესი აღირიცხება 

მე-2 განყოფილების ან მე-18 განყოფილების - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის 
გარდა“  - შესაბამისად.  

 

მაგალითები—მოქმედების სფერო: სასარგებლო წიაღისეულის (მინერალური 
რესურსების) მოპოვება 

 

მაგ. 28 საწარმომ გრანტის ფარგლებში მიიღო კონკრეტულ ადგილზე ლიცენზია. ლიცენზია 

საწარმოს ნებას რთავს  გასწიოს ძალისხმევა, რათა დაადგინოს არსებობს თუ არა 

კომეციულად ამოღებადი კრისტალები  და იმ შემთხვევაში თუ არსებობს რა მოცულობით.  

ეს არის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების საქმიანობის ტიპი, რომელსაც ეხება 34-ე 

განყოფილება.  საწარმო 34.11 პუნქტის მიხედვით განსაზღვრავს სააღრიცხვო პოლიტიკას, 

რომლის მიხედვითაც ძიებისა და შეფასების დანახარჯები აღიარდება ძიებისა და 

შეფასების აქტივებად.  

მაგ. 29 საწარმო არის საერთაშორისო კომპანია, რომელიც დაკავებულია წყნარ ოკეანეში არსებული 

ნავთობისა და გაზის მარაგების კვლევა-ძიებით, მოპოვებითა და გადამუშავებით.  
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ნავთობისა და გაზის კვლევა-ძიება წარმოადგენს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების  

საქმიანობის ტიპს, რომელიც მოქცეულია 34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში. 

საწარმო 34.11 პუნქტის  მიხედვით განსაზღვრავს სააღრიცხვო პოლიტიკას, რომლის 

მიხედვითაც ძიებისა და შეფასების დანახარჯები აღიარდება ძიებისა და შეფასების 

აქტივებად. 

თუმცა, 34-ე განყოფილება არ ეხება მინერალური რესურსების მარაგის კვლევა-ძიებით 

დაკავებული საწარმოს აღრიცხვის სხვა ასპექტებს (იხილეთ 31-ე მაგალითი).   

მაგ. 30 სამი სამთო ინჟინრის მიერ ჩამოყალიბებული საწარმო უზრუნველყოფს საკონსულტაციო 

მომსახურებებს, მინერალური რესურსების ძიებით დაკავებული საწარმოებისთვის. 

საკონსულტაციო საწარმო თვითონ არ ახდენს მინერალების ძიებასა და მოპოვებას.   

იმის მიუხედავად, რომ საწარმო უზრუნვლელყოფს საკონსულტაციო მომსახურებებს 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ბიზნესისთვის, ის არ არის დაკავებული 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებით. შესაბამისად, საწარმო მის მიერ გაწეულ 

მომსახურებებს ან თავის ნებისმიერ დანახარჯებს არ აღრიცხავს 34.11 პუნქტის 

შესაბამისად.  

მაგ. 31 საწარმო არის საერთაშორისო კომპანია, რომელიც დაკავებულია წყნარ ოკეანეში არსებული 

ნავთობისა და გაზის მარაგების კვლევა-ძიებით, მოპოვებითა და გადამუშავებით.  

ნავთობისა და გაზის დაბალი ფასების გამო, ბოლო წლებში საწარმომ შეწყვიტა კვლევა-

ძიების საქმიანობები, რათა კონცენტრირება მოეხდინა უკვე იდენტიფიცირებული 

რეზერვების მოპოვებაზე.  

ნავთობისა და გაზის კვლევა-ძიება წარმოადგენს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების  

საქმიანობის ტიპს, რომელიც მოქცეულია 34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში. 

თუმცა, 34-ე განყოფილება არ ეხება მინერალური რესურსების მარაგის კვლევა-ძიებით 

დაკავებული საწარმოს აღრიცხვის სხვა ასპექტებს; მაგალითად, ის არ ეხება ისეთ 

დანახარჯებს, რომლებიც წარმოიქმნება ძიებისა და შეფასების ეტაპის შემდეგ, 

მინერალური რესურსების მოპოვებისა და გადამუშავებისას. მიუხედავად იმისა, რომ 

საწარმო ბოლო პერიოდში დაკავებული იყო კვლევა-ძიების საქმიანობით, ვინაიდან ამას 

ადგილი არ ქონია მიმდინარე პერიოდში, იგი ვერ გამოიყენებს 34-ე განყოფილებას.  

34.11ბ ძიებისა და შეფასების აქტივები თავდაპირველი აღიარებისას უნდა შეფასდეს 

თვითღირებულებით. თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საწარმომ მინერალური 

რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივებთან მიმართებით, შეძენილი 

აქტივების ბუნების შესაბამისად, უნდა გამოიყენოს მე-17 განყოფილება - „ძირითადი 

საშუალებები “ და მე-18 განყოფილება - „არამატერიალური აქტი ვები გუდვილის 

გარდა“, 34.11დ-34.11ვ პუნქტების დებულებების გათვალისწინებით. თუ საწარმოს 

გააჩნია ობიექტის დემონტაჟთან, ლიკვიდაციასთან ან გარემოს აღდგენასთან 

დაკავშირებული ვალდებულება, მან ამგვარი ვალდებულებები და დანახარჯები უნდა 

აღრიცხოს მე-17 განყოფილებისა და 21-ე განყოფილების – „ანარიცხები, პირობითი 

ვალდებულებები და პირობითი აქტივების“ შესაბამისად.  

 
შენიშვნები 

 

აღნიშნული პუნქტი განსაზღვრავს 34.11 პუნქტის მოქმედების სფეროში შემავალი 

აქტივების საწყისი შეფასების მოთხოვნებს. აქტივები ფასდება თვითღირებულებით.    

34-ე განყოფილება არ მოიცავს მოთხოვნებს, იმის შესახებ თუ როგორ უნდა შეფასდეს 

კვლევისა და შეფასების აქტივის საწყისი თვითღირებულება.  შესაბამისად, 10.4 პუნქტის 
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მიხედვით, ხელმძღვანელობა იყენებს მსჯელობებს, ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკის 

შემუშავებისა და გამოყენებისთვის, რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია არის  

მომხმარებლების (მაგ. მესაკუთრეები, რომლებიც არ არიან ჩართულები ბიზნესის 

მართვაში, პოტენციური მესაკუთრეები, არსებული და პოტენციური გამსესხებლები და 

კრედიტორები) ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო   

მოთხოვნილებების  შესაბამისი  და საიმედო. ასე მოქცევის დროს, ხელმძღვანელობა 

მიმართავს და ითვალისწინებს მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნებისა და მითითებების 

გამოყენების შესაძლებლობას, რომლებიც დაკავშირებულია მსგავს და მონათესავე 

საკითხებთან (იხ. პუნქტი 10.5).    

თუ საწარმოს გააჩნია ძირითადი საშუალებების ერთეული, როგორიცაა შესყიდული ან 

შექმნილი საბურღი მოწყობილობა, საწარმომ აღნიშნული აქტივი უნდა 

დააკლასიფიციროს ძირითად საშუალებად მე-17 განყოფილების შესაბამისად. თუ ეს 

აქტივი გამოიყენებოდა, მაგალითად, ორი წლის განმავლობაში ძიებისა და შეფასების 

პროექტისათვის და შემდგომში სხვა პროექტისათვის, აქტივის ცვეთა ორი წლის 

განმავლობაში იქნებოდა ძიებისა და შეფასების დანახარჯები და საწარმო გამოიყენებდა 

თავის სააღრიცხვო პოლიტიკას (განსაზღვრული 34.11 პუნქტის მიხედვით) იმის 

დასადგენად აღნიშნული ხარჯი ძიებისა და შეფასების აქტივის ნაწილად 

დაეკაპიტალიზებინა თუ არა.   

34.11 ბ პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ საწყისი აღიარების შემდეგ ძიებისა და 

შეფასების აქტივებისათვის გამოიყენოს მე-17 და მე-18 განყოფილება, შეძენილი 

აქტივების ბუნების (ე.ი მატერიალური არამატერიალურის პირისპირ)  შესაბამისად, 

34.11დ-34.11ვ პუნქტების გათვალისწინებით. ზოგიერთი ძიებისა და შეფასების აქტივები 

შინაარსობრივად ცალსახად მატერიალურია და სხვები კი ცალსახად არამატერიალური 

(მაგ. ბურღვის უფლებები და კვლევის ლიცენზიები).   სხვა აქტივებისთვის, შესაძლოა 

საჭირო გახდეს მსჯელობები იმასთან დაკავშირებით ხარჯები უკავშირდება 

მატერიალურ მუხლს (ე.ი ძირითადი საშუალებები) თუ არამატერიალურ მუხლს (მაგ. 

შეიძლება უკავშირდებოდეს ვებგვერდის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას).   

ძიებისა და შეფასების აქტივების კლასიფიკაცია მატერიალურ ან არამატერიალურ 

აქტივად, შექმნის აღნიშნული აქტივების შემდგომი შეფასების, წარდგენის და 

გამჟღავნების საფუძველს, ე.ი მე-17 ან მე-18 განყოფილების შესაბამისად.  

ბევრ კომპანიას, რომელიც დაკავებულია მინერალური რესურსების კვლევა-ძიებით, 

ძიებისა და შეფასების საქმიანობების შედეგად წარმოექმნება ექსპლუატაციიდან 

ამოღების და ადგილმდებარეობის აღდგენის ვალდებულება. თუ საწარმოს გააჩნია 

ობიექტის (როგორიცაა საბურღი მოწყობილობა) დემონტაჟთან, ლიკვიდაციასთან ან 

გარემოს აღდგენასთან დაკავშირებული ვალდებულება, მან ამგვარი ვალდებულებები და 

დანახარჯები უნდა აღრიცხოს მე-17 განყოფილებისა და 21-ე განყოფილების – 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ - შესაბამისად. 

 
მაგალითი—ძიებისა და შეფასების აქტივების საწყისი შეფასება  

მაგ. 32 A საწარმო დაკავებულია ნავთობისა და გაზის მოპოვებითა და გადამუშავებით.   საწარმო 

ახორციელებს ბუნებრივი რესურსების მოპოვებამდე განსახორციელებელ სამუშაოებს, რაც 

მოიცავს ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის კვლევა-ძიებასა და მოპოვებას, გარდა 

ამისა ის ახორციელებს შემდგომ აქტივობებსაც, რომელიც მოიცავს ნედლი ნავთობისა და 

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას, ნედლი ნავთობის გადამუშავებას და 

გადამუშავებული პროდუქტების გაყიდვას.    

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A საწარმომ შეიძინა 5-წლიანი კვლევა-ძიების ლიცენზია 

5,000,0000 ფე-ად, რათა წყნარი ოკეანის რეგიონში გამოიკვლიოს ახალი ნავთობის მარაგები.  

საწყისი კვლევების მიხედვით ლიცენზიის არეალში არსებობს ნავთობის მარაგები, მაგრამ 
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საჭიროა დამატებითი კვლევები, იმისთვის, რომ განსაზღვროს მარაგების მოცულობა და 

მისი კომერციულად სიცოცხლისუნარიანობა.   

20X1 წელს A საწარმოს წარმოექმნა შემდეგი დამატებითი ხარჯები:   

 

    ‘000 ფე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით აღებული საბურღი 

მოწყობილობის გადასახდელი 

5,000 

საძიებო ბურღვის ხარჯი, რომელიც იკვლევს პოტენციური ნავთობის 

საბადოების ფარგლებს  

20,000 

ადმინისტრაციული ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ მიკუთვნებადია 

წყნარ ოკეანეში კვლევა-ძიებაზე.  

  

 3,000 

 

20X1 წელს საწარმომ საწარმოო სივრცესთან ახლოს ასევე ააშენა ოფშორული 

ჩატვირთვის პლატფორმა 30,000,000 ფე-ად. ადგილობრივი კანონმდებლობა 

მოითხოვს წარმოების ბოლოს პლატფორმის დემონტაჟს.    

როგორ უნდა გაითვალისწინოს საწარმომ აღნიშნული ხარჯები, სააღრიცხვო პოლიტიკის 

განსაზღვრისას, რომლის მიხედვითაც დანახარჯები აღიარდება ძიებისა და შეფასების 

აქტივებად?   

სააღრიცხვო პოლიტიკის განსაზღვრისას, A საწარმომ პირველ რიგში უნდა შეაფასოს 

მისი საქმიანობები წარმოადგენს თუ არა 34.11 პუნქტის მოქმედების სფეროს, პუნქტი 

34.11ა მოიცავს დამატებით მითითებას. ასეთ შემთხვევაში საწარმო განსაზღვრავს, რომ: 

 ლიცენზიის ხარჯი განეკუთვნება ძიებისა და შეფასების დანახარჯებს, რადგანაც ის 

გაწეულ იქნა საწარმოს მიერ კვლევა-ძიების უფლების შესაძენად (იხ. პუნქტი 

34.11ა(ა)).  

 საბურღი მოწყობილობის საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები 

წარმოადგენს ძიებისა და შეფასების დანახარჯებს.  

 საძიებო ბურღვის ხარჯები წარმოადგენს ძიებისა და შეფასების დანახარჯებს 

(იხილეთ პუნქტი 34.11ა(გ)). 

 წყნარი ოკეანის კვლევა-ძიებაზე პირდაპირ მიკუთვნებადი ადმინისტრაციული 

ხარჯები, რომლებიც წარმოიშვა ძიებისა და შეფასების პერიოდში, წარმოადგენს 

ძიებისა და შეფასების დანახარჯებს.   

 ოფშორული ჩატვირთვის პლატფორმა ახლოს არის მოპოვების სივრცესთან, და 

საწარმოების მიერ გამოიყენება ნორმალურ საწარმოო საქმიანობებში. შესაბამისად, 

იგი არ წარმოადგენს ძიებისა და შეფასების დანახარჯების მოქმედების სფეროს.  

მას შემდეგ რაც საწარმო მოახდენს 34.11 პუნქტის მოქმედების სფეროში შემავალი 

საქმიანობების იდენტიფიცირებას, მან უნდა შეიმუშაოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, 

რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება, აღნიშნული კვალიფიციური დანახარჯებიდან 

რომელი აღიარდება, როგორც ძიებისა და შეფასების აქტივები.  აღნიშნული პოლიტიკის 

განსაზღვრისას, საწარმომ უნდა გამოიყენოს 10.4 პუნქტის მოთხოვნები, კერძოდ, 

პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს ისეთი ინფორმაციის მიღება, რომელიც არის 

მომხმარებლების (მაგ. მესაკუთრეები, რომლებიც არ არიან ჩართულები ბიზნესის 

მართვაში, პოტენციური მესაკუთრეები, არსებული და პოტენციური გამსესხებლები და 

კრედიტორები) ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო  

მოთხოვნილებების შესაბამისი. აღნიშნულის განსაზღვრის პროცესში, საწარმომ უნდა 



მოდული 34—სპეციალიზებული საქმიანობა  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-02) 48 

განიხილოს, 34.11 პუნქტის მოქმედების სფეროში შემავალი ზოგიერთი ხარჯის 

კაპიტალიზაცია ნაკლებად სასარგებლო ინფორმაციას ხომ არ უზრუნველყოფს.  

პუნქტი 34.11 მოითხოვს ერთხელ შემუშავებული პოლიტიკის უცვლელად გამოყენებას.    

სანაპირო პლატფორმის ხარჯი არ წარმოადგენს ძიების ან შეფასების დანახარჯს და 

შესაბამისად, არ ჩაირთვება ძიებისა და შეფასების აქტივების შეფასებაში. სანაპირო 

პლატფორმა აღირიცხება მე-17 განყოფილების შესაბამისად, და პლატფორმის 

დემონტაჟის ვალდებულება აღირიცხება მე-17 განყოფილების და 21 განყოფილების - 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები“  - მიხედვით.   

34.11გ   ძიებისა და შეფასების აქტივების გაუფასურება უნდა შეფასდეს მაშინ, როდესაც ფაქტები 

და გარემოებები მიანიშნებენ, რომ ძიებისა და შეფასების აქტივების საბალანსო 

ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს ანაზღაურებად ღირებულებას. საწარმომ 

ნებისმიერი გამოწვეული გაუფასურების ზარალის შეფასების, წარდგენისა და 

განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნებისთვის უნდა გამოიყენოს 27-ე 

განყოფილება - „აქტივების გაუფასურება“, გარდა  34.11ვ პუნქტში აღწერილი 

შემთხვევებისა.  

34.11დ საწარმომ მხოლოდ ძიებისა და შეფასების აქტივებთან მიმართებით უნდა გამოიყენოს 

34.11ე პუნქტი, წინამდებარე სტანდარტის 27.7– 27.10 პუნქტების ნაცვლად, როდესაც 

ადგენს მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების იმ აქტივებს, რომლებიც 

შეიძლება გაუფასურებული იყოს. 34.11ე პუნქტში გამოიყენება ტერმინი „აქტივები“, 

მაგრამ ეს პუნქტი ერთნაირად ეხება მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და 

შეფასების განცალკევებულ აქტივებსაც და ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულსაც.  

34.11ე   ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთი ან მეტი ფაქტისა და გარემოების არსებობა იმაზე მიუთითებს, 

რომ საწარმომ უნდა ჩაატაროს ძიებისა და შეფასების აქტივების გაუფასურების 

ტესტირება (ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი):  

(ა)     პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც საწარმოს გარკვეულ ტერიტორიაზე მინერალური 

რესურსების მარაგის ძიების სამუშაოების ჩატარების უფლება აქვს, დასრულდა ან 

უახლოეს მომავალში დასრულდება და მისი განახლება მოსალოდნელი არ არის;  

(ბ)    გარკვეულ ტერიტორიაზე მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების 

არსებითი დანახარჯების გაწევა მომავალში არც ბიუჯეტშია გათვალისწინებული და არც 

დაგეგმილი არ არის;  

(გ)     გარკვეულ ტერიტორიაზე მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების 

შედეგად საწარმომ ვერ აღმოაჩინა კომერციულად სიცოცხლისუნარიანი მოცულობის 

მინერალური რესურსები და გადაწყვიტა, ამ ტერიტორიაზე შეწყვიტოს ამგვარი 

საქმიანობა; ან  

(დ)    არსებობს საკმარისი მიმანიშნებელი მონაცემები იმისა, რომ, მართალია, გარკვეულ 

ტერიტორიაზე საბადოს დამუშავება, სავარაუდოდ, გაგრძელდება, მაგრამ საეჭვო იქნება 

მინერალური რესურსების მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივის საბალანსო 

ღირებულების სრულად ამოღება, წარმატებული დამუშავების ან გაყიდვის შედეგად. 

საწარმომ უნდა ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი და ნებისმიერი გაუფასურების ზარალი 

აღიაროს 27-ე განყოფილების შესაბამისად.   

34.11ვ საწარმომ უნდა განსაზღვროს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე ან 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულების ჯგუფებზე მინერალური რესურსების 

მარაგის ძიებისა და შეფასების აქტივების მიკუთვნების სააღრიცხვო პოლიტიკა, ამ 

აქტივების გაუფასურების შესაფასებლად.  

 



მოდული 34—სპეციალიზებული საქმიანობა  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-02) 49 

შენიშვნები 
 

34.11გ პუნქტი მოითხოვს ძიებისა და შეფასების აქტივების გაუფასურების შეფასებას 

მაშინ, როდესაც ფაქტები და გარემოებები მიანიშნებენ, რომ ძიებისა და შეფასების 

აქტივების საბალანსო ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს ანაზღაურებად 

ღირებულებას; ეს 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“  - გაუფასურების 

შეფასების მოთხოვნების მსგავსია.  34.11ე პუნქტი მოიცავს ფაქტებისა და გარემოებების 

ჩამონათვალს, რომელიც მიუთითებს, რომ საწარმომ ძიებისა და შეფასების აქტივების 

გაუფასურების ტესტირება უნდა მოახდინოს. აღნიშნული ჩამონათვალი მორგებულია 

ძიებისა და შეფასების აქტივებზე და შესაბამისად ის განსხვავდება 27-ე განყოფილებაში 

ინდიკატორების ჩამონათვალისგან, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სხვა აქტივებთან 

დაკავშირებით (იხ. პუნქტი 27.9).  თუმცა, 27.9 პუნქტში მოცემული ჩამონათვლის 

მსგავსად, 34.11ე პუნქტის ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი, და შესაბამისად საწარმომ 

უნდა განიხილოს ხომ არ არსებობს ძიებისა და შეფასების აქტივების გაუფასურების 

ნებისმიერი სხვა ინდიკატორები.    
 

მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმებები  

 

34.12 მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმება იმგვარი შეთანხმებაა, როდესაც 

სახელმწიფო ან საჯარო სექტორის სხვა ორგანო (ნებართვის/კონცესიის გამცემი) 

ხელშეკრულებას აფორმებს კერძო სექტორის საწარმოსთან (ოპერატორი) ნებართვის 

გამცემის ინფრასტრუქტურის აქტივების შექმნაზე (ან რეკონსტრუქციაზე), მართვასა 

და ექსპლუატაციაზე, როგორიცაა, მაგალითად გზები, ხიდები, გვირაბები, 

აეროპორტები, ენერგოგამანაწილებელი ქსელები, ციხეები და საავადმყოფოები. 

ასეთი შეთანხმებების დროს ნებართვის გამცემი აკონტროლებს ან არეგულირებს, რა 

სახის მომსახურება უნდა გასწიოს ოპერატორმა მოცემული აქტივებით, ვის უნდა 

გაუწიოს მომსახურება და რა ფასად. იგი ასევე აკონტროლებს შეთანხმების ვადის 

დასრულებისას მნიშვნელოვან ნარჩენ წილს აქტივებში. 

 

შენიშვნები(1) 
 
ბევრ ქვეყანაში საზოგადოებრივი მომსახურების ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა: 

გზები, ხიდები, გვირაბები, ციხეები, საავადმყოფოები, აეროპორტები, 

წყალმომარაგების სისტემები, ელექტროენერგიისა და ტელესაკომუნიკაციო ქსელები, 

ტრადიციულად სახელმწიფოს მიერ იყო აშენებული, ფუნქციონირებდა და 

იმართებოდა სახელმწიფოს მიერ და ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. 

ზოგიერთ ქვეყანაში სახელმწიფო იყენებს მომსახურების სახელშეკრულებო 

შეთანხმებებს, ამგვარი ინფრასტრუქტურის შექმნაში, დაფინანსებაში, მართვასა და 

ექსპლუატაციაში კერძო სექტორის მონაწილეობის წასახალისებლად.    

ინფრასტრუქტურა შეიძლება უკვე არსებობდეს ან იქმნებოდეს (შენდებოდეს) 

მომსახურებაზე დადებული შეთანხმებით გათვალისწინებული პერიოდის 

განმავლობაში.  34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში, როგორც წესი, ხვდება 

კერძო სექტორის საწარმო (ოპერატორი), რომელიც საზოგადოებრივი 

მომსახურებისათვის განკუთვნილ ინფრასტრუქტურას ქმნის ან აუმჯობესებს 

(მაგალითად, მისი სიმძლავრის გაზრდით) და ახორციელებს ამ ინფრასტრუქტურის 

                                                             
(1) აღნიშნულ შენიშვნაში წინამდებარე ინფორმაცია  გადმოტანილია ფასიკ 12 - „მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები“ - 

1-3 პუნქტებიდან. 



მოდული 34—სპეციალიზებული საქმიანობა  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-02) 50 

მართვასა და ექსპლუატაციას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.  ოპერატორს 

შეთანხმების ვადის განმავლობაში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ უხდიან 

საფასურს. შეთანხმებას არეგულირებს ხელშეკრულება, რომელიც განსაზღვრავს 

საქმიანობის სტანდარტებს, ფასების კორექტირების მექანიზმებს და ღონისძიებებს 

სადავო საკითხების საარბიტრაჟო წესით მოსაგვარებლად.   ამგვარ შეთანხმებას 

ხშირად უწოდებენ ‘მშენებლობა-ექსპლუატაცია-გადაცემა’,  ‘რეკონსტრუქცია-

ექსპლუატაცია-გადაცემა’ ან ‘საზოგადოებრივ-კერძო’ ტიპის მომსახურებაზე 

კონცესიურ შეთანხმებას. შეთანხმებები ძირითადად არის გრძელვადიანი 

ხელშეკრულებები, მაგრამ როგორც წესი უფრო მოკლევადიანი, ვიდრე ფლობილი 

აქტივის სასიცოცხლო ციკლია.   ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისას, როგორც წესი, 

სრულად მოქმედი აქტივი დაბალი ფასით ან უფასოდ უბრუნდება ნებართვის გამცემ 

პირს.  

ზემოაღნიშნული შეთანხმებების დამახასიათებელი თავისებურებაა ოპერატორის მიერ 

საზოგადოებრივი მომსახურების ტიპის სახელშეკრულებო მოვალეობის 

განხორციელება.  სახელმწიფო პოლიტიკა იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებას 

გაუწიოს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული მომსახურება, იმის მიუხედავად, 

ვინ ახორციელებს ამ მომსახურების გაწევას.  მომსახურებაზე შეთანხმება 

ხელშეკრულების მეშვეობით ავალდებულებს ოპერატორს საზოგადოებას მომსახურება 

გაუწიოს საჯარო სექტორის იურიდიული პირის სახელით.  სხვა დამახასიათებელი 

ნიშნებია:  

ა) მხარე, რომელიც იძლევა მომსახურებაზე შეთანხმებას (ნებართვის გამცემი) არის 

საჯარო სექტორის იურიდიული პირი, მათ შორის სამთავრობო ორგანო, ან კერძო 

სექტორის საწარმო, რომელზეც დელეგირებულია მომსახურების გაწევის 

პასუხისმგებლობა; 

ბ) ოპერატორი პასუხისმგებელია სულ მცირე ინფრასტრუქტურისა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურების გარკვეული ასპექტების მართვაზე მაინც და არა 

მარტო იმაზე, რომ იმოქმედოს ნებართვის გამცემის სახელით; 

გ) ხელშეკრულება განსაზღვრავს საწყის ფასებს, რომელიც ოპერატორმა უნდა 

დააწესოს და არეგულირებს ფასების გადასინჯვას მომსახურებაზე შეთანხმების 

ვადის განმავლობაში; 

დ) ოპერატორს ევალება, რომ შეთანხმების ვადის ბოლოს ნებართვის გამცემს 

ინფრასტრუქტურა გადასცეს წინასწარ განსაზღვრული გარკვეული პირობით, მცირე 

ან არაზრდადი ანაზღაურების სანაცვლოდ, იმის მიუხედავად, რომელმა მხარემ 

დააფინანსა ინფრასტრუქტურა თავდაპირველად.  

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ეფუძნება ფასიკ 12-ს - „მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები“. 

დიაგრამა მოიცავს მითითებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იდენტიფიცირდეს 

მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება და შესაბამისად განისაზღვროს როდის უნდა 

აღირიცხოს შეთანხმება 34-ე განყოფილების მიხედვით. ის ასევე აჩვენებს, თუ როგორ უნდა 

განისაზღვროს შესაფერისი აღრიცხვიანობა 34-ე განყოფილების მიხედვით.  

 

  

აკონტროლებს ან არეგულირებს თუ არა 

ნებართვის გამცემი, ოპერატორი 

ინფრასტრუქტურით რა  სერვისს 

უზრუნველყოფს, ვისთვის და რა ფასად?   

 

არ  წარმოადგენს                                                                                                             

34-ე განყოფილების                                                                                                     

მოქმედების სფეროს 

 
ნებართვის გამცემი, საკუთრების უფლების 

ფლობით, ბენეფიციარული უფლებით ან 

სხვაგვარად, აკონტროლებს თუ არა  

მომსახურებაზე შეთანხმების ბოლოს 

ინფრატსრუქტურაში რაიმე მნიშვნელოვან 

ნარჩენ წილს ?   

ან ინფრასტრუქტურა გამოიყენება მისი  

არა 

არა 

დიახ 

არა 
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მაგალითები—მოქმედების სფერო: მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები 
 

მაგ. 33 საწარმომ მოიგო კონკურენტული სატენდერო პროცესი და შესაბამისად ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მან უნდა 

განახორციელოს 100 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა და ფუნქციონირება.   შეთანხმების 

პირობების გათვალისწინებით, საწარმო ვალდებულია გზა შესაბამისობაში იყოს 

კონკრეტული ხარისხის სტანდარტებთან და გზის მომხმარებლებს ავარიის შემთხვევაში 

გაუწიოს დახმარება. ადგილობრივი ხელისუფლება არეგულირებს საფასურს, რომლის 

გადახდაც საწარმოს შეუძლია დააკისროს გზის მომხმარებლებს.  

საწარმო არის ოპერატორი მომსახურებაზე კონცესიურ შეთანხმებაში. საწარმო 

მომსახურებაზე კონცესიურ შეთანხმებას აღრიცხავს 34-ე განყოფილების მიხედვით.  

მაგ. 34 საწარმო უზრუნველყოფს ცენტრალური ბანკისთვის დაცვისა და უსაფრთხოების 

მომსახურებებს. თითოეული მხარის პასუხისმგებლობები გაწერილია ხელშეკრულებაში, 

რომელშიც ნათლად არის მოცემული მომსახურებაზე შეთანხმების პირობები.  

იმის მიუხედავად, რომ საწარმო ჩართულია მომსახურების უზრუნველყოფის 

შეთანხმებაში და ხელშეკრულების მეორე მხარე არის საჯარო სექტორი, მომსახურებები 

არ წარმოადგენს საჯარო სექტორის ინფრასტრუქტურის აქტივების განვითარებას, 

ფუნქციონირებას და შენარჩუნებას.  შესაბამისად, საწარმო არ არის მომსახურებაზე 

კონცესიური შეთანხმების ოპერატორი და საწარმო  აღნიშნულ მომსახურებებს არ 

აღრიცხავს 34-ე განყოფილების მიხედვით.  

34.13       არსებობს მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმების ორი ძირითადი კატეგორია:  

(ა)           პირველ შემთხვევაში, ოპერატორი იღებს ფინანსურ აქტივს - უპირობო 

სახელშეკრულებო უფლებას, მიიღოს წინასწარგანსაზღვრული, ან განსაზღვრადი 

ოდენობის ფულადი სახსრები ან სხვა ფინანსური აქტივი სახელმწიფოსაგან, საჯარო 

სექტორის აქტივის ასაშენებლად ან რეკონსტრუქციისთვის და შემდეგ ექსპლუატაცია 

გაუწიოს და მოუაროს ამ აქტივს დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ამ 

კატეგორიას განეკუთვნება სახელმწიფოს მიერ გაცემული გარანტიები, რომელიც 

ითვალისწინებს იმ არასაკმარისი თანხების ანაზღაურებას, რომელიც წარმოიშობა 

საზოგადოებრივი მომსახურების მომხმარებლებისაგან მიღებულ თანხასა და 

წინასწარგანსაზღვრულ ან განსაზღვრად თანხებს შორის განსხვავებით;  

(ბ)           მეორე შემთხვევაში, ოპერატორი იღებს არამატერიალურ აქტივს - უფლებას, დააწესოს 

გადასახადი იმ საჯარო სექტორის აქტივის გამოყენებისთვის, რომელსაც იგი აშენებს, 

ან, რომლის რეკონსტრუქციასაც ახორციელებს და შემდგომში ექსპლუატაციას 

გაუწევს და მოუვლის მას დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. გადასახადის 

დაწესების უფლება არ წარმოადგენს ფულადი სახსრების მიღების უპირობო 

უფლებას, რადგან თანხები პირობითია და დამოკიდებულია იმ დონეზე, რა დონეზეც 

საზოგადოება იყენებს ამ მომსახურებას.  

                ზოგიერთ შემთხვევაში, ერთი ხელშეკრულება შეიძლება შინაარსობრივად შეიცავდეს 

ორივე ტიპის შეთანხმებას: ერთი მხრივ, თუ სახელმწიფოს გაცემული აქვს უპირობო 

გარანტია ფულის გადახდაზე საჯარო სექტორის აქტივის მშენებლობისთვის, 

ოპერატორს ექნება ფინანსური აქტივი. მეორე მხრივ, ვინაიდან ოპერატორი უნდა 

იმედოვნებდეს, რომ საზოგადოება გამოიყენებს ამ მომსახურებას და, შესაბამისად, 

იგი მიიღებს ანაზღაურებას, ოპერატორს ექნება არამატერიალური აქტივიც. 

ბუღალტრული აღრიცხვა—ფინანსური აქტივის მოდელი  
 

34.14      ოპერატორმა ფინანსური აქტივი უნდა აღიაროს იმ მოცულობით, რასაც 

ითვალისწინებს მისი უპირობო სახელშეკრულებო უფლება, ნებართვის გამცემისგან 



მოდული 34—სპეციალიზებული საქმიანობა  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-02) 52 

მიიღოს ფულადი სახსრები, ან სხვა ფინანსური აქტივი სამშენებლო სამუშაოებისათვის. 

ოპერატორმა ფინანსური აქტივი უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით. მაშასადამე, 

მან ფინანსური აქტივის ბუღალტრული აღრიცხვისთვის უნდა იხელმძღვანელოს მე-11 

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

„სხვა ფინანსურ ინსტ რუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“. 

 

მაგალითი—მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები—ფინანსური აქტივის 
მოდელი 

მაგ. 35 საწარმო (ოპერატორი) ადგილობრივ მთავრობასთან (ნებართვის გამცემი) დებს 

შეთანხმებას.  შეთანხმების პირობები ოპერატორს ავალდებულებს მთავრობის მიერ 

განსაზღვრული გარკვეული სტანდარტების გათვალისწინებით სამი წლის განმავლობაში 

საავადმყოფოს აშენებას და მის შენარჩუნებასა და ფუნქციონირებას 27 წლის განმავლობაში 

(ე.ი 4-30 წელი).  შეთანხმების პირობები ასევე ავალდებულებს ოპერატორს 30 წლის შემდეგ 

საავადმყოფო გადასცეს ნებართვის გამცემს. საავადმყოფო უნდა იყოს მოქმედი 30 წლის 

შემდეგ, როდესაც შეთანხმება დასრულდება.     

იმისათვის, რომ საავამდყოფო ხელმისაწვდომი იყოს საზოგადოებისთვის, შეთანხმების 

პირობების თანახმად, ნებართვის გამცემი ვალდებულია ოპერატორს გადაუხადოს 100,000 

ფე მე-4 წელს, რომელიც მე-5-დან 30-ე წლის ჩათვლით ყოველწლიურად გაიზრდება  3%-

ით.  

ოპერატორი სახელშეკრულებო ამონაგებსა და ხარჯებს აღიარებს 23-ე განყოფილების - 

„ამონაგები“  - შესაბამისად (იხ. პუნქტი 23.8).   თითოეული საქმიანობის ხარჯები და 

ამონაგები—თავდაპირველად საავადმყოფოს მშენებლობა და შემდეგ საავადმყოფოს 

ფუნქციონირება—აღიარდება ხარჯებად და შემოსავლად საქმიანობის დასრულების 

სტადიის მიხედვით. საავადმყოფო არ არის ნაჩვენები, როგორც ოპერატორის ქონება.   

იმის მიუხედავად, რომ ნებართვის გამცემი ოპერატორს მხოლოდ მაშინ უხდის 

გადასახდელებს, როდესაც ოპერატორი ახდენს საავამდყოფოს ექსპლუატაციას, ე.ი. მე-4-

დან 30-ე წლის ჩათვლით, აღნიშნული გადასახდელები შინაარსობრივად წარმოადგენს 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მომსახურებებისთვის ანაზღაურებას.  

ნებართვის გამცემისგან მისაღები თანხა წარმოადგენს უპირობო სახელშეკრულებო 

უფლებას, საავადმყოფოს აშენებისა და ექსპლუატაციის სანაცვლოდ ნებართვის 

გამცემისგან მიიღოს კონკრეტული ან განსაზღვრადი ოდენობის ფულადი სახსრები.  

მშენებლობის მომსახურებაზე წლის განმავლობაში მისაკუთვნებელი თანხები აღიარდება 

ფინანსურ აქტივად და თავდაპირველად ფასდება რეალური ღირებულებით, ხოლო 

შემდგომ ამორტიზებული ღირებულებით მე-11 განყოფილების მიხედით.      

37-ე მაგალითი განავრცობს აღნიშნულ მაგალითს და ასახავს 30 წლის განმავლობაში 

თითოეული წლისათვის დეტალურ გაანგარიშებებსა და აღრიცხვიანობას.  

 

ბუღალტრული აღრიცხვა – არამატერიალური აქტივის მოდელი 
 

34.15      ოპერატორმა უნდა აღიაროს არამატერიალური აქტივი იმ მოცულობით, რასაც 

ითვალისწინებს მიღებული უფლება (ლიცენზია) - დააწესოს გადასახადი 

საზოგადოებრივი მომსახურების მომხმარებლებისთვის. თავდაპირველად ოპერატორმა 

არამატერიალური აქტივი უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით. ამის შემდგომ, 

არამატერიალური აქტივის აღრიცხვისთვის ოპერატორმა უნდა იხელმძღვანელოს მე-18 

განყოფილების მოთხოვნებით. 
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მაგალითი—მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება—არამატერიალური აქტივის 
მოდელი 
 

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, შეთანხმების 

პირობები ოპერატორს ნებას რთავს პაციენტს საავადმყოფოსგან მიღებული მომსახურების 

სანაცვლოდ დააკისროს საფასურის გადახდა, რომელიც რეგულირდება ნებართვის 

გამცემის მიერ. ოპერატორის პროგნოზების მიხედვით მე-4 წელს პაციენტებისგან 

მიღებული შემოსავალი შეადგენს 100,000 ფე-ს, რომელიც მე-5-დან 30-ე წლის ჩათვლით 

ყოველწლიურად გაიზრდება  3%-ით.  

ოპერატორი ნებართვის გამცემისთვის აშენებს საავადმყოფოს და ახორციელებს მის 

ფუნქციონირებას 4-30 წლების განმავლობაში, მიღებული საავადმყოფო 

მომსახურებებისათვის კლიენტებისათვის საფასურის დაკისრების უფლების სანაცვლოდ.   

უფლება არის არამატერიალური აქტივი. ფულადი სახსრების მიღება არ არის უპირობო 

უფლება, რადგან შემოსავალი დამოკიდებულია პაციენტების მიერ მომსახურებების 

მოხმარებაზე.  ოპერატორი არამატერიალურ აქტივს აფასებს რეალური ღირებულებით.    

თავდაპირველი აღიარების შემდგომ არამატერიალური აქტივი აღირიცხება მე-18 

განყოფილების შესაბამისად.   

38-ე მაგალითი განავრცობს აღნიშნულ მაგალითს და ასახავს 30 წლის განმავლობაში 

თითოეული წლისათვის დეტალურ გაანგარიშებებსა და აღრიცხვიანობას. 
 

მაგალითი—მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება—კომბინირებული მოდელი 
 

მაგ. 37 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში შეთანხმების 

პირობები ოპერატორს ნებას რთავს პაციენტს საავადმყოფოსგან მიღებული მომსახურების 

სანაცვლოდ დააკისროს საფასურის გადახდა, რომელიც რეგულირდება ნებართვის 

გამცემის მიერ.  დამატებით, მე-20 წლის ბოლოს, ნებართვის გამცემი ოპერატორს 

გადაუხდის 1,080,000 ფე-ს, რადგან მთელი პერიოდის განმავლობაში ფასები 

რეგულირებულია ნებართვის გამცემის მიერ და საავადმყოფო მდებარეობს  

მოსახლეობის დაბალი სიმჭიდროვის მქონე ტერიტორიაზე.  ოპერატორის პროგნოზების 

მიხედვით მე-4 წელს პაციენტებისგან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 70,000ფე-ს, 

რომელიც მე-5-დან 30-ე წლის ჩათვლით ყოველწლიურად გაიზრდება  3%-ით. 

ოპერატორისთვის ხელშეკრულება შეიცავს სახელშეკრულებო უფლებებს, ნებართვის 

გამცემისგან მიიღოს ფულადი სახსრები და საჯარო მომსახურებების სანაცვლოდ 

მომხმარებლებს დააკისროს საფასური. მშენებლობის მომსახურებები შესაბამისად 

წარმოშობს შემდეგ კომპონენტებს: 

  ნებართვის გამცემისგან მისაღები უპირობო ფულადი სახსრები, რომელიც 

აკმაყოფილებს ფინანსური აქტივის განმარტებას მე-11 განყოფილების - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მიხედვით.  მოთხოვნა თავდაპირველად ფასდება 

რეალური ღირებულებით და შემდგომში ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით 

მე-11 განყოფილების მიხედვით.    

  ოპერატორი ასევე აღიარებს არამატერიალურ აქტივს, იმ უფლებისთვის, რომლის 

თანახმადაც პაციენტებს საავადმყოფოსგან მიღებული მომსახურებების სანაცვლოდ 

აკისრებს თანხის გადახდას. იმ დაშვებით, რომ ოპერატორი უნდა დაეყრდნოს 

საზოგადოების მიერ მომსახურებების მოხმარებას, არამატერიალური აქტივი 

თავდაპირველად აღიარდება და შემდგომი შეფასება მე-18 განყოფილების მიხედვით.  
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საოპერაციო ამონაგები 
 

34.16      მომსახურების გაწევაზე კონცესიური შეთანხმებიდან მიღებული ამონაგების 

აღიარების, შეფასებისა და მის შესახებ ფინანსურ ანგარიშგებაში ინფორმაციის 

გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, ოპერატორმა უნდა იხელმძღვანელოს 23-ე 

განყოფილებით - „ამონაგები“ - გათვალისწინებული მოთხოვნებით, რომლებიც ეხება მის 

მიერ შესრულებულ მომსახურებას. 

 

მაგალითები—საოპერაციო ამონაგები 
 

მაგ. 38 საწარმო (ოპერატორი) დებს მომსახურებაზე კონცესიურ შეთანხმებას. შეთანხმების 

პირობები ოპერატორს ავალდებულებს მთავრობის მიერ განსაზღვრული გარკვეული 

სტანდარტების დაცვით სამი წლის განმავლობაში საავადმყოფოს აშენებას და მის 

შენარჩუნებასა და ფუნქციონირებას 27 წლის განმავლობაში (ე.ი 4-30 წელი).  შეთანხმების 

პირობები ასევე ავალდებულებს ოპერატორს 30 წლის შემდეგ საავადმყოფო გადასცეს 

ნებართვის გამცემს. საავადმყოფო უნდა იყოს მოქმედი 30 წლის შემდეგ, როდესაც 

შეთანხმება დასრულდება.  შეთანხმების თანახმად, გადახდის პირობები ნებართვის 

გამცემს ავალდებულებს ოპერატორს გადაუხადოს 100,000 ფე მე-4 წელს, რომელიც 5-30 

წლების განმავლობაში გაიზრდება წლიური 3%-ით, იმისათვის რომ საავადმყოფო 

ხელმისაწვდომი იყოს საზოგადოებისთვის.     

მშენებლობის მომსახურებების რეალური ღირებულება და ხარჯები შემდეგია: 

წელი რეალური ღირებულება დანახარჯი 

1 50,000 ფე 42,000 ფე 

2 52,000 ფე 44,000 ფე 

3 80,000 ფე 69,000 ფე 

 

საწარმო აფასებს, რომ ხელშეკრულებაში ნაგულისხმები საშუალო შეწონილი საპროცენტო 

განაკვეთი არის 7.37833%. 

წლიური საოპერაციო ხარჯები, საექსპლუატაციო ხარჯების ჩათვლით, მე-4 წელს 

შეფასებულია 79,500 ფე-ად და მოსალოდნელია, რომ 5-30 წლების განმავლობაში 

გაიზრდება წლიური 3%-ით. საოპერაციო მომსახურებების რეალური ღირებულება 

შეფასებულია როგორც თვითღირებულებას პლუს 10%, იმ ფასებზე დაყრდნობით, რომლის 

გადახდაც მომხმარებლებს დაეკისრათ „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით 

შესრულებულ ოპერაციაში.  

იგულისხმება, რომ ყველა ფულადი ნაკადი წარმოიქმნება წლის ბოლოს.   

ოპერატორი სახელშეკრულებო შემოსავალს აღიარებს 23-ე განყოფილების შესაბამისად.   

თითოეული საქმიანობის ხარჯები და ამონაგები—თავდაპირველად საავადმყოფოს 

მშენებლობა და შემდეგ საავადმყოფოს ფუნქციონირება—აღიარდება ხარჯებად და 

შემოსავლად საქმიანობის დასრულების სტადიის მიხედვით.  საავადმყოფო არ არის 

ნაჩვენები როგორც ოპერატორის ქონებას.   

იმის მიუხედავად, რომ ნებართვის გამცემი ოპერატორს მხოლოდ მაშინ უხდის 

გადასახდელებს, როდესაც ოპერატორი ახდენს საავამდყოფოს ექსპლუატაციას, ე.ი. მე-4-

დან 30-ე წლის ჩათვლით, აღნიშნული გადასახდელები შინაარსობრივად წარმოადგენს 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მომსახურებებისთვის ანაზღაურებას. 

ნებართვის გამცემისგან მისაღები თანხა (სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით) 

აკმაყოფილებს მე-11 განყოფილების ‘მოთხოვნის’ განმარტებას. მოთხოვნა 

თავდაპირველად ფასდება რეალური ღირებულებით. პირველი წლის ბოლო ის 
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წარმოადგენს პირველ წელს ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების რეალურ 

ღირებულებას. შემდგომში მოთხოვნა ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით.   

მშენებლობის დასრულებამდე დარჩენილი ორი წლიდან თითოეული წლის ბოლოს, 

მოთხოვნები აგრეთვე იზრდება ყოველი წელს ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების 

რეალური ღირებულებით.   

 

შემდეგი ცხრილი შეიცავს ინფორმაციას ამონაგებისა და ხარჯების შესახებ 23-ე 

განყოფილების შესაბამისად: 
 

წელი 
 
 

(ა) 

მიღებული 
თანხები 

(ბ) 

დანახარჯები 
 
 

(გ) 

ამონაგები 
 
 

(დ) 

ფინანსური 
აქტივი წლის 

ბოლოს 
(ე) 

ფინანსური 
შემოსავალი 

 

(ვ) 

წმინდა 
მოგება 

 
(ზ) 

1 – (42,000) 50,000 50,000 – 8,000  

2 – (44,000) 52,000 105,689 3,689 11,689  

3 – (69,000) 80,000 193,487 7,798 18,798  

4 100,000 (79,500) 87,450 195,213 14,276 22,226  

5 103,000 (81,885) 90,074 196,690 14,403 22,592  

6 106,090 (84,342) 92,776 197,888 14,512 22,946  

7 109,273 (86,872) 95,559 198,775 14,601 23,288  

8 112,551 (89,478) 98,426 199,316 14,666 23,614  

9 115,927 (92,162) 101,378 199,473 14,706 23,922  

10 119,405 (94,927) 104,420 199,206 14,718 24,211  

11 122,987 (97,775) 107,553 198,470 14,698 24,476  

12 126,677 (100,708) 110,779 197,216 14,644 24,715  

13 130,477 (103,729) 114,102 195,392 14,551 24,924  

14 134,392 (106,841) 117,525 192,942 14,417 25,101  

15 138,423 (110,047) 121,052 189,807 14,236 25,241  

16 142,576 (113,348) 124,683 185,919 14,005 25,340  

17 146,853 (116,748) 128,423 181,207 13,718 25,393  

18 151,259 (120,251) 132,276 175,594 13,370 25,395  

19 155,797 (123,858) 136,244 168,997 12,956 25,342  

20 160,471 (127,574) 140,331 161,326 12,469 25,226  

21 165,285 (131,401) 144,541 152,485 11,903 25,043  

22 170,243 (135,343) 148,877 142,370 11,251 24,785  

23 175,351 (139,404) 153,344 130,868 10,505 24,445  

24 180,611 (143,586) 157,945 117,858 9,656 24,015  

25 186,029 (147,893) 162,682 103,207 8,696 23,485  

26 191,610 (152,330) 167,563 86,775 7,615 22,848  

27 197,359 (156,900) 172,590 68,409 6,403 22,093  

28 203,279 (161,607) 177,768 47,945 5,047 21,208  

29 209,378 (166,455) 183,101 25,206 3,538 20,184  

30 215,660 (171,449) 188,594 – 1,860 19,005  

ჯამი 4,070,963  (3,391,413) 3,742,056   328,907  679,550  

 

 

(ა) პირველი სვეტი აჩვენებს სახელშეკრულებო პერიოდის წლებს.  

(ბ) მეორე სვეტი აჩვენებს ნებართვის გამცემისგან მიღებულ თანხებს, წლიური 3%-იანი ზრდის 

გათვალისწინებით. მაგალითად, ნებართვის გამცემისგან მე-5 წელს მიღებული თანხა 

უდრის 103,000 ფე-ს = 100,000 ფე მე-4 წელს მიღებული თანხა × (1 + 0.03). 
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(გ) მესამე სვეტში წარმოდგენილია პირველი 3 წლის სამშენებლო ხარჯები. მე-4 წელს და 

შემდეგი პერიოდებისთვის, ეს სვეტი აჩვენებს საოპერაციო ხარჯებს, რომელიც იზრდება 

წლიური 3%-ით. მაგალითად, ხარჯები  მე-5 წელს უდრის 81,885 ფე-ს = 79,500 ფე ხარჯები 

მე-4 წელს × (1 + 0.03). 

(დ) მე-4 სვეტი აჩვენებს ამონაგებს. პირველი სამი წელი უდრის მშენებლობის მომსახურებების 

რეალურ ღირებულებას. მე-4 წელს და შემდეგი პერიოდებისთვის, ეს სვეტი აჩვენებს 

საოპერაციო მომსახურებების რეალურ ღირებულებას (დანახარჯებს პლუს 10%-იანი 

მარჟა).  მაგალითად, ამონაგები  მე-5 წელს უდრის 90,074ფე-ს = 81,885 ფე ხარჯები მე-5 

წელს × (1 + 0.1). 

(ე) მე-5 სვეტი აჩვენებს სამშენებლო მომსახურებების გამო წარმოქნილ მოთხოვნას 

(ფინანსური აქტივი). ის გაანგარიშებულია წინა წლის თანხის ეფექტურ საპროცენტო 

განაკვეთზე (7.37833%) გამრავლებით, რომელსაც გამოკლებული აქვს სამშენებლო 

მომსახურებებთან დაკავშირებით ნებართვის გამცემისგან მიღებული თანხა (ე.ი (ბ) 

სვეტში ნაჩვენები ნებართვის გამცემისგან მიღებული თანხები, რომელიც აღემატება (დ) 

სვეტში მოცემულ აღნიშნული წლის საოპერაციო მომსახურებების რეალურ 

ღირებულებას). მაგალითად, მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება მე-5 წლის ბოლოს 

არისს 196,690 ფე  (= 195,213 (მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება მე-4 წლის ბოლოს) ×(1 

+ 0.0737833) გამოკლებული სამშენებლო მომსახურებების სანაცვლოს მიღებული თანხები 

(ე.ი აღნიშნულ წელს, მიღებულ თანხას 103,000 ფე-ს გამოკლებული 90,074 ფე ამონაგები 

საოპერაციო მომსახურებებიდან)). მშენებლობის პერიოდში, თითოეულ წელს ფინანსური 

აქტივი იზრდება კონკრეტულ წელს ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების რეალური 

ღირებულებით ((დ) სვეტი); მაგალითად, მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება მე-2 

წლის ბოლოს არის 105,689 (= 50,000 ფე (მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება 1-ლი 

წლის ბოლოს) × (1 + 0.0737833)  გამოკლებული სამშენებლო მომსახურებებისთვის 

მიღებული თანხები (ე.ი ნული) პლუს მე-2 წელს ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების 

რეალური ღირებულება (52,000 ფე)).  

(ვ) მე-6 სვეტი აჩვენებს ფინანსურ შემოსავალს (გამოანგარიშებულია, როგორც წინა წლის 

ფინანსური აქტივი გამრავლებული ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთზე). მაგალითად, 

ფინანსური შემოსავალი მე-5 წლისთვის არის 14,403 ფე (= CU195,213 (მოთხოვნის 

საბალანსო ღირებულება მე-4 წლის ბოლოს) × 0.0737833). 

(ზ) მე-7 სვეტი აჩვენეს წმინდა მოგებას, რომელიც გაანგარიშებულია, როგორც ამონაგებს ((დ) 

სვეტი) გამოკლებული ხარჯები ((გ) სვეტი) პლუს ფინანსური შემოსავალი ((ვ) სვეტი).   

მაგალითად, მე-5 წლის წმინდა მოგება არის 22,592 ფე (= 90,074 ამონაგებს გამოკლებული 

81,885 ხარჯები + 14,403 ფინანსური შემოსავალი).  
 

შენიშვნა: თანხები სვეტებში (ა)–(ზ) დამრგვალებულია უახლოეს 1ფე-მდე.  

მაგ. 39 ფაქტები იგივეა, რაც 37-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში შეთანხმების 

პირობები ოპერატორს ნებას რთავს, ნებართვის გამცემისგან შემოსავლის მიღების 

ნაცვლად, საავამდყოფოსგან მიღებული მომსახურების სანაცვლოდ საფასურის გადახდა 

დააკისროს პაციენტს (ფასები რეგულირდება ნებართვის გამცემის მიერ). ოპერატორის 

პროგნოზების მიხედვით მე-4 წელს პაციენტებისგან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 

100,000 ფე-ს, რომელიც მე-5-დან 30-ე წლის ჩათვლით ყოველწლიურად გაიზრდება  3%-

ით.  

მშენებლობის პერიოდში, ოპერატორის შეფასებით არამატერიალური აქტივის რეალური 

ღირებულება იქნება სამშენებლო მომსახურებების რეალური ღირებულების ტოლი.   

სამშენებლო მომსახურებების რეალური ღირებულება და ხარჯები შემდეგია: 

წელი რეალური ღირებულება დანახარჯი 

1 50,000 ფე 42,000 ფე 

2 52,000 ფე 44,000 ფე 

3 80,000 ფე 69,000 ფე 
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იგულისხმება, რომ ყველა ფულადი ნაკადი წარმოიქმნება წლის ბოლოს. 

ოპერატორი აღიარებს სახელშეკრულებო ხარჯებსა და ამონაგებს 23-ე განყოფილების 

შესაბამისად.  თითოეული საქმიანობის ხარჯები და ამონაგები—თავდაპირველად 

საავადმყოფოს მშენებლობა და შემდეგ საავადმყოფოს ფუნქციონირება—აღიარდება 

ხარჯებად და შემოსავლად საქმიანობის დასრულების სტადიის მიხედვით.  

საავადმყოფო არ არის ნაჩვენები როგორც საწარმოს ქონება. 

ოპერატორი ნებართვის გამცემს უზრუნველყოფს სამშენებლო მომსახურებებით 

არამატერიალური აქტივის სანაცვლოდ (ე.ი 4-30 წლების განმავლობაში, 

პაციენტებისთვის მიღებული საავადმყოფო მომსახურებებისათვის საფასურის 

დაკისრების უფლება) და შემდგომ ახდენს საავადმყოფოს ფუქნციონირებას.    

მშენებლობის განმავლობაში, ოპერატორის აქტივი (წარმოადგენს მის დაგროვილ 

უფლებას მომავალში პაციენტებს საავადმყოფოს მომსახურებების სანაცვლოდ 

დააკისროს საფასურის გადახდა) აღიარდება როგორც არამატერიალური აქტივი.   

ოპერატორი არამატერიალურ აქტივს აღიარებს რეალური ღირებულებით, რომელიც 

შეფასებულია, რომ იქნება მიწოდებული სამშენებლო მომსახურებების რეალური 

ღირებულების ტოლი. არამატერიალური აქტივი ამორტიზდება იმ პერიოდის 

განმავლობაში, რომელშიც მოსალოდნელია, რომ ხელმისაწვდომი იქნება ოპერატორის 

მიერ გამოსაყენებლად (ე.ი 4-30 წელი).  

შემდეგი ცხრილი შეიცავს ინფორმაციას ამონაგებისა და ხარჯების შესახებ 23-ე 

განყოფილების შესაბამისად: 
 

წლები 

 

 
(ა) 

შეფასებული 

მისაღები 

თანხები 
(ბ) 

დანახარჯ

ები 

 
(გ) 

ამონაგები 

 

 
(დ) 

არამატერიალური 

აქტივი წლის 

ბოლოს 

 (ე) 

ამორტიზა

ცია 
 

(ვ) 

წმინდა 

მოგება 
 

(ზ) 

1 – (42,000) 50,000 50,000 – 8,000  

2 – (44,000) 52,000 102,000 – 8,000  

3 – (69,000) 80,000 182,000 – 11,000  

4 100,000 (79,500) 100,000 175,259 (6,741) 13,759  

5 103,000 (81,885) 103,000 168,518 (6,741) 14,374  

6 106,090 (84,342) 106,090 161,778 (6,740) 15,008  

7 109,273 (86,872) 109,273 155,037 (6,741) 15,660  

8 112,551 (89,478) 112,551 148,296 (6,741) 16,332  

9 115,927 (92,162) 115,927 141,555 (6,741) 17,024  

10 119,405 (94,927) 119,405 134,815 (6,740) 17,738  

11 122,987 (97,775) 122,987 128,074 (6,741) 18,471  

12 126,677 (100,708) 126,677 121,333 (6,741) 19,228  

13 130 477 (103,729) 130,477 114,592 (6,741) 20,007  

14 134,392 (106,841) 134,392 107,852 (6,740) 20,811  

15 138,423 (110,047) 138,423 101,111 (6,741) 21,635  

16 142,576 (113,348) 142,576 94,370 (6,741) 22,487  

17 146,853 (116,748) 146,853 87,629 (6,741) 23,364  

18 151,259 (120,251) 151,259 80,889 (6,740) 24,268  

19 155,797 (123,858) 155,797 74,148 (6,741) 25,198  

20 160,471 (127,574) 160,471 67,407 (6,741) 26,156  

21 165,285 (131,401) 165,285 60,666 (6,741) 27,143  

22 170,243 (135,343) 170,243 53,926 (6,740) 28,160  

23 175,351 (139,404) 175,351 47,185 (6,741) 29,206  

24 180,611 (143,586) 180,611 40,444 (6,741) 30,284  
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წლები 

 

 
(ა) 

შეფასებული 

მისაღები 

თანხები 
(ბ) 

დანახარჯ

ები 

 
(გ) 

ამონაგები 

 

 
(დ) 

არამატერიალური 

აქტივი წლის 

ბოლოს 

 (ე) 

ამორტიზა

ცია 
 

(ვ) 

წმინდა 

მოგება 
 

(ზ) 

25 186,029 (147,893) 186,029 33,703 (6 741) 31,395  

26 191,610 (152,330) 191,610 26,963 (6 740) 32,540  

27 197,359 (156,900) 197,359 20,222 (6,741) 33,718  

28 203,279 (161,607) 203,279 13,481 (6 741) 34,931  

29 209,378 (166,455) 209,378 6,740 (6,741) 36,182  

30 215,660 (171,449) 215,660 – (6,740) 37,471  

ჯამი 4,070,963  (3,391,413) 4,252,963  182,000 679,550 

       

(ა) პირველი სვეტი აჩვენებს სახელშეკრულებო პერიოდის წლებს. 

(ბ) მეორე სვეტი აჩვენებს  ნებართვის გამცემისგან შეფასებულ მისაღებ თანხებს, წლიური 

3%-იანი ზრდის გათვალისწინებით. მაგალითად, შეფასებული მისაღები თანხა მე-5 წელს 

უდრის 103,000 ფე-ს (= 100,000 ფე მე-4 წელს × (1 + 0.03 )). 

(გ) მესამე სვეტში წარმოდგენილია პირველი 3 წლის სამშენებლო ხარჯები.  მე-4 წელს და 

შემდეგი პერიოდებისთვის, ეს სვეტი აჩვენებს საოპერაციო ხარჯებს, რომელიც იზრდება 

წლიური 3%-ით.  მაგალითად, ხარჯები  მე-5 წელს უდრის 81,885 ფე-ს (= 79,500 ფე 

ხარჯები მე-4 წელს × (1 + 0.03 )). 

(დ) მე-4 სვეტი აჩვენებს ამონაგებს.  პირველი სამი წელი წარმოდგენილია მშენებლობის 

მომსახურებების რეალური ღირებულება. მე-4 წელს და შემდეგი პერიოდებისთვის, ეს 

სვეტი აჩვენებს საავადმყოფოს მომხმარებლებისგან მიღებულ გადახდებს.   

მომხმარებლები მომსახურებების მიღებისთანავე იხდიან თანხას, შესაბამისად ამონაგები 

აღიარდება მაშინ, როდესაც მომსახურება გაიწევა.   მაგალითად, მე-5 წლის ამონაგები 

უდრის მე-5 წლის შეფასებულ მისაღებ თანხას, კერძოდ 103,000 ფე-ს.  

 

(ე) 
მე-5 სვეტი აჩვენებს არამატერიალურ აქტივს.   პირველი 3 წლის განმავლობაში 

არამატერიალური აქტივი გაანგარიშებულია, როგორც წინა წლის თანხას დამატებული 

მიმდინარე წელს შესრულებული სამშენებლო მომსახურებები. მე-4 წლიდან 

არამატერიალური აქტივი გაანგარიშებულია როგორც წინა წლის ღირებულებას 

გამოკლებული წლიური ამორტიზაცია. მაგალითად, მე-5 წლის ბოლოს 

არამატერიალური აქტივის საბალანსო ღირებულება არის 168,518 ფე (=175,259 ფე მე-4 

წლის ბოლოს საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული მე-5 წლის ამორტიზაცია (ვ)  6,741 

ფე-ის ოდენობით). 

(ვ) მე-6 სვეტი აჩვენებს არამატერიალური აქტივის ამორტიზაციას. იგულისხმება, რომ 

არამატერიალური აქტივი ამორტიზდება იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელშიც 

მოსალოდნელია რომ იგი ხელმისაწვდომი იქნება ოპერატორის მიერ გამოსაყენებლად 

(ე.ი 27 წელი, წრფივი მეთოდით).  მაგალითად, წლიური ამორტიზაცია არის 6,741 ფე (= 

182,000 არამატერიალური აქტივის მთლიანი ღირებულება (ე.ი 50,000 ფე სამშენებლო 

მომსახურების რეალური ღირებულება 1-ელ წელს + 52,000 ფე სამშენებლო მომსახურების 

ღირებულება მე-2 წელს + 80,000 ფე სამშენებლო მომსახურების რეალური ღირებულება 

მე-3 წელს)  ÷ 27 წელი)).  შენიშვნა: შვიდი კონკრეტული წლისთვის წლიურმა 

ამორტიზაციამ დამრგვალების შედეგად 6,741 ფე-ის ნაცვლად შეადგინა 6,740 ფე.   

(ზ) მე-7 სვეტი აჩვენეს წმინა მოგებას, რომელიც გაანგარიშებულია როგორც ამონაგებს 

გამოკლებული ხარჯები და გამოკლებული ამორტიზაცია. მაგალითად, მე-5 წლის 

წმინდა მოგება არის 14,374 ფე (= 103,000 ამონაგებს გამოკლებული 81,885 ხარჯები 

გამოკლებული ამორტიზაცია 6,741ფე). 
 

შენიშვნა: თანხები სვეტებში (ა)–(ზ) დამრგვალებულია უახლოეს 1ფე-მდე. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს  მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

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

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.   

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

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  ზოგიერთი 

მსჯელობა სოფლის მეურნეობის, მინერალური რესურსების მარაგის ძიების და შეფასების და 

მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმების აღრიცხვისთვის მოცემულია ქვემოთ.  

 

სოფლის მეურნეობა 

 

ბიოლოგიური აქტივის რეალური ღირებულების განსაზღვრა ზოგიერთ შემთხვევაში 

შეიძლება საჭიროებდეს მნიშვნელოვან მსჯელობას და შეფასებას, განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც ბიოლოგიური აქტივისთვის არ არსებობს აქტიური ბაზარი. 

მაგალითად: 

 როდესაც რეალური ღირებულების შესაფასებლად გამოიყენება უახლესი საბაზრო 

გარიგების ფასი, შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობა, რათა განისაზღვროს  უახლესი 

საბაზრო გარიგების ფასი და შეფასდეს, აღნიშნული გარიგების შემდეგ ეკონომიკური 

მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა თუ არა.  

 როდესაც გამოიყენება მსგავსი აქტივების საბაზრო ფასები, აქტივების მახასიათებლებს 

შორის სხვაობების ასახვის მიზნით ამ ფასების კორექტირებებისას საჭიროა მსჯელობა.  

 როდესაც გამოიყენება სექტორის სტატისტიკური მონაცემები, როგორიცაა ხეხილის ბაღის 

ღირებულება ერთ საექსპორტო შესაძლებლობაზე, ბუშელზე ან ჰექტარზე გაანგარიშებით, 

ასევე მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ღირებულება, ერთი კგ ხორცზე გაანგარიშებით, 

აქტივების მახასიათებლებს შორის სხვაობების ასახვის მიზნით კორექტირებები 

საჭიროებს მსჯელობას და შეფასებას.  ასევე, როდესაც საწარმოს გააჩნია ხეხილის ბაღი 

ბევრი სხვადასხვა ჯიშის ხეებით, კონკრეტული ჯიშის ხეების რაოდენობის განსაზღვრა 

(რომ შეიქმნას სექტორის სტატისტიკური მონაცემები) შეიძლება საჭიროებდეს შეფასებას.  

 როდესაც გამოიყენება აქტივიდან მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება, მოსალოდნელი მომავალი წმინდა ფულადი სახსრების 

შემოსვლისა და მიმდინარე პერიოდის საბაზრო დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრა 

შესაძლოა საჭიროებდეს მნიშვნელოვან მსჯელობასა და შეფასებას. მაგალითად, შემდეგი 

ჩამონათვალი აჩვენებს, თუ როდის შეიძლება გახდეს საჭირო მსჯელობები ხე-ტყის 

რეალური ღირებულების ფულადი ნაკადების დისკონტირებით შეფასებისას:  
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o მზარდი ხე-ტყის გაჩეხვის გეგმები; 

o ხე-ტყის მოსალოდნელი ფასები; 

o ხეების დარგვის, მოვლისა და გაზრდის მოსალოდნელი ხარჯები; 

o ზრდის განაკვეთები; და  

o დისკონტირების განაკვეთები.  

იმის შეფასება, არის თუ არა ბიოლოგიური აქტივის რეალური ღირებულების განსაზღვრა 

მარტივად შესაძლებელი მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, შესაძლოა 

აგრეთვე საჭიროებდეს მნიშვნელოვან მსჯელობას და შეფასებებს.  

 

საწარმოებმა, რომლებიც ბიოლოგიურ აქტივებს აღრიცხავენ თვითღირებულების მოდელით 

და თვითღირებულებას განსაზღვრავენ მე-13 და მე-17 განყოფილებების მიხედვით, ასევე 

უნდა გაითვალისწინონ მე-13 და მე-17 მოდულებში განხილული მნიშვნელოვანი შეფასებები 

და მსჯელობები. ბიოლოგიურ აქტივებსა და მათ ნაყოფს შორის ხარჯების განაწილება 

შესაძლოა საჭიროებდეს მნიშვნელოვან მსჯელობას; მაგალითად, ზედნადები ხარჯების 

განაწილება სხვადასხვა ცხოველზე, რომლებიც ერთად იზრდებიან (როგორიცაა ძროხები, 

რომლებიც ფლობილია რძის საწარმოებლად ან გასამრავლებლად, და ძროხები, რომლებიც 

ფლობილია სახორცედ გასაყიდად);  

  

მინერალური რესურსების  მარაგის ძიება და შეფასება 

 

მსჯელობა იქნება საჭირო იმის განსასაზღვრად, თუ რომელი ხარჯები აღიარდება ძიებისა და 

შეფასების აქტივებად. 34-ე განყოფილება მიუთითებს შემდეგ განყოფილებებზე: მე-17 – 

„ძირითადი საშუალებები“, მე-18 – „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“ და 21-ე - 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“. შესაბამისად, საწარმოები 

ასევე უნდა იცნობდნენ მე-17, მე-18 და 21-ე მოდულებში განხილულ მნიშვნელოვან 

შეფასებებსა და მსჯელობებს.  

 

მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება 

 

თუ მომსახურებაზე კონცესიური ხელშეკრულება შეიცავს არამატერიალურ აქტივს, 

აღნიშნული არამატერიალური აქტივი თავდაპირველად აღიარდება რეალური 

ღირებულებით. არამატერიალური აქტივის რეალური ღირებულების განსასაზღვრად 

შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობები, მაშინ როდესაც რეალური ღირებულება ემყარება  

მომხმარებლებისგან მისაღებ განუსაზღვრელ მომავალ ფულად ნაკადებს.   

მსგავსად, თუ მომსახურებაზე კონცესიური ხელშეკრულება შეიცავს ფინანსურ აქტივს, 

შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობები იმის განსასაზღვრად, არის თუ არა ფულადი ნაკადები 

უპირობო და თუ არის კონკრეტულად რომელი, ხოლო შემდეგ უნდა განისაზღვროს 

ფინანსური აქტივის რეალური ღირებულება იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის გამცემის მიერ 

გადახდის ვადა განუსაზღვრელია.   

მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები ძირითადად მოიცავს რამოდენიმე ელემენტს ან 

ვალდებულებას. მათ შორის ამონაგების განაწილება ასევე მოითხოვს მსჯელობებს, თუმცა 

აღნიშნული საკითხი განხილულია 23-ე განყოფილებაში.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, 

სპეციალიზებული საქმიანობის აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი 

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 41 – “სოფლის მეურნეობა”, ფასს 6 – 

“მინერალური რესურსების მარაგის ძიება და შეფასება” და ფასიკ 12 – “მომსახურებაზე 
კონცესიური შეთანხმებები“)  და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 34-ე განყოფილება - 

„სპეციალიზებული საქმიანობა“) შორის არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია; 

 ბასს 41 აკონკრეტებს, რომ საწარმო თავდაპირველი აღიარებისას თვითღირებულების 

მოდელს იყენებს მხოლოდ იმ ბიოლოგიური აქტივებისათვის, რომელთა საბაზრო ფასი ან 

ღირებულებები არ არის ხელმისაწვდომი და რომელთა რეალური ღირებულებების 

ალტერნატიული შეფასებები არ არის სანდო (იხ. ბასს 41-ის პუნქტი 30).  მსს ფასს 

სტანდარტის მიხედვით, საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს იმ ბიოლოგიური 

აქტივებისთვის, რომელთა რეალური ღირებულების განსაზღვრა არ არის მარტივად 

შესაძლებელი მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   

 ბასს 41 თავისი მოქმედების სფეროდან გამორიცხავს ნაყოფის მომცემ მცენარეებს. ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით ისინი წარმოადგენენ ბასს 16-ის მოქმედების 

სფეროს.   ნაყოფის მომცემი მცენარეები  შედის 34-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში.  

 ბასს 41 გამოიყენება ბიოლოგიურ აქტივებთან (მსხმოიარე მცენარეების გარდა), როდესაც 

ისინი უკავშირდება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას, მაშინ როდესაც 34-ე განყოფილება 

გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული საწარმოს ყველა 

ბიოლოგიურ აქტივებთან.  

 ფასს 6-ის მიხედვით თითოეული ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული ან 

ერთეულების ჯგუფი, რომელსაც მიაკუთვნებენ ძიებისა და შეფასების აქტივებს, არ უნდა 

აღემატებოდეს ფასს 8-ის - „საოპერაციო სეგმენტები“ - მიხედვით განსაზღვრულ 

საოპერაციო სეგმენტს. მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ასეთი მოთხოვნა არ არსებობს.   

გარდა ამისა,  ფასს 6 მოითხოვს ძიებისა და შეფასების აქტივების რეკლასიფიკაციას, 

როდესაც შესაძლებელია იმის ჩვენება, რომ მინერალური რესურსების მოპოვება 

ტექნიკურად შესაძლებელი და კომერციულად სიცოცხლისუნარიანია.   მსს ფასს 

სტანდარტი არ მოიცავს მსგავს მოთხოვნას.   

 ფასიკ 12 ფინანსური აქტივებისათვის მიუთითებს ბასს 39-ზე - „ფინანსური 

ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ და არამატერიალური აქტივებისთვის ბასს 38-ზე - 

„არამატერიალური აქტივები“.   მსს ფასს სტანდარტის მე-11, მე-12 და მე-18 განყოფილების 

მოთხოვნები განსხვავდება ბასს 38-ის და ბასს 39-ის მოთხოვნებისგან, შესაბამისად, 

შესაძლოა წარმოიშვას განსხვავებები აღრიცხვისას.   აღნიშნულ სხვაობებს ფარავს მე-11, 

მე-12 და მე-18 მოდულები. 2018 წლის 1-ლი იანვრიდან ძალაში შევა ფასს 9 – „ფინანსური 
ინსტრუმენტები“  და გამოიყენება ბასს 39-ის ნაცვლად იმ საწარმოების მიერ, რომლებიც 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას იყენებენ.  

 ფასიკ 12-ის მიხედვით, არამატერიალური აქტივის საწყისი შეფასება ხდება 

თვითღირებულებით (ბასს 38-ის მიხედვით), მაშინ როდესაც 34.15 პუნქტის მიხედვით, 

არამატერიალური აქტივის საწყისი აღიარება ხდება რეალური ღირებულებით. თუმცა, 

ვინაიდან არაფულად აქტივზე გაცვლით შეძენილი არამატერიალური აქტივის 

თვითღირებულება ძირითადად შეფასებულია რეალური ღირებულებით (ბასს 38-ის 

მიხედვით), როგორც წესი პრაქტიკაში არ იქნება რაიმე განსხვავება.    

 გარდა ამისა, ფასიკ 12-ის 22-ე პუნქტი მოითხოვს ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 

კონკრეტული დანახარჯების კაპიტალიზაციას, რომელიც მიეკუთვნება შეთანხმებას 

სამშენებლო ეტაპის განმავლობაში, იმ შემთხვევაში თუ ოპერატორს გააჩნია 

სახელშეკრულებო უფლება მიიღოს არამატერიალური აქტივი (საჯარო მომსახურების 
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მომხმარებლებისთვის საფასურის დაკისრება). მსს ფასს სტანდარტი კრძალავს ნასესხებ 

სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯების კაპიტალიზაციას (ე.ი აქტივად აღიარებას); 25-

ე განყოფილების მიხედვით ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები უნდა 

აღიარდეს იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც ის წარმოიქმნა.  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით სპეციალიზებული საქმიანობის აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.   

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  
 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   
 

კითხვა 1 

ბიოლოგიური აქტივი, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში და რომლის 

რეალური ღირებულების განსაზღვრა რთულია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე აღირიცხება: 

 (ა)     რეალური ღირებულების მოდელით. 

 (ბ)     თვითღირებულების ან რეალური ღირებულების მოდელით (სააღრიცხვო 

პოლიტიკის არჩევანი). 

 (გ)     თვითღირებულების მოდელით. 

კითხვა 2 

მსხმოიარე ფორთოხლის ხე ნაყოფის მიღებამდე აღირიცხება:  

 (ა)     ორ დამოუკიდებელ აქტივად—ხე (ბიოლოგიური აქტივი, რომელიც აღირიცხება 34-ე 

განყოფილების შესაბამისად) და ხეზე არსებული ხილი (მარაგები, რომელიც 

აღირიცხება მე-13 განყოფილების შესაბამისად).  

 (ბ)     ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ ბიოლოგიურ აქტივად, რომლებიც აღირიცხება 

34-ე განყოფილების მიხედვით.  

 (გ)     ერთ ბიოლოგიურ აქტივად 34-ე განყოფილების შესაბამისად.  

კითხვა 3 

მოსავლის მიღებისას საწარმო აფასებს ხილს (სოფლის მეურნეობის პროდუქცია), რომელსაც 

კრეფს მისი ხეხილის ბაღებიდან (ბიოლოგიური აქტივები): 

 (ა)     რეალური ღირებულებით. 

 (ბ)     გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით. 

 (გ)     თვითღირებულებით.  

 (დ)    თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, 

რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯები. 

კითხვა 4 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, პომიდვრის ძირები არის 6 თვის და ასხია მწიფე პომიდორი 

(ე.ი პომიდვრის ნაყოფი მალე მოიკრიფება).  მსხმოიარე ძირების დაგროვილი ხარჯი შეადგენს 

12,500 ფე-ს და მათი რეალური ღირებულება არის 100,000 ფე.   მოსალოდნელია, რომ საწარმოს 
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ნაყოფის მიღება და მისი ბაზარზე გაყიდვა დაუჯდება 5,000ფე. პომიდვრის მოკრეფის შემდეგ 

მოხდება უსარგებლო ძირების განადგურება. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს: 

 (ა)  საწარმო აფასებს ბიოლოგიურ აქტივებს (მსხმოიარე პომიდვრის ძირებს) 95,000 ფე-ის 

ოდენობით და აღიარებს 82,500 ფე-ის შემოსულობას დანახარჯებიდან გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებამდე ზრდისთვის.  

 (ბ)  საწარმო პომიდორს აფასებს 82,500 ფე-ის ოდენობით და პომიდვრის ძირებს 12,500 ფე-

ით, და აღიარებს 82,500 ფე-ის შემოსულობას დანახარჯებიდან გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებამდე ზრდისთვის. 

 (გ)  საწარმო ბიოლოგიურ აქტივებს (მსხმოიარე პომიდვრის ძირებს) აფასებს 100,000 ფე-ის 

ოდენობით და აღიარებს 87,500 ფე-ის შემოსულობას დანახარჯებიდან გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებამდე ზრდისთვის. 

 (დ)  საწარმო პომიდორს აფასებს 95,000 ფე-ის ოდენობით და პომიდვრის ძირებს 0 ფე-ით 

და აღიარებს 82,500 ფე-ის შემოსულობას დანახარჯებიდან გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ რეალურ ღირებულებამდე ზრდისთვის. 

კითხვა 5 

საწარმო, რომელიც ზრდის იშვიათი ჯიშის ჩიტებს გაყიდვის მიზნით, მათ აღრიცხავს: 

 (ა)  მე-13 განყოფილების - „მარაგები“  - შესაბამისად.  

 (ბ)  მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - შესაბამისად.  

 (გ)  34-ე განყოფილების - „სპეციალიზებული საქმიანობა“  - შესაბამისად. 

 (დ) ძირითად საშუალებებად მე-17 განყოფილების შესაბამისად ან სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში ბიოლოგიურ აქტივებად 34-ე განყოფილების შესაბამისად.   

ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, გაითვალისწინოს ყველა ფაქტი და 

გარემოება, რათა განსაზღვროს თუ რომელი კლასიფიკაცია ასახავს უკეთ საწარმოს 

საქმიანობებს.   

კითხვა 6 

საწარმო, რომელიც ყიდულობს იშვიათი ჯიშის ჩიტებს ზოომაღაზიაში გაყიდვის მიზნით, მათ 

აღრიცხავს: 

 (ა)  მე-13 განყოფილების - „მარაგები“  - შესაბამისად.  

 (ბ)  მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“  - შესაბამისად.   

 (გ)  34-ე განყოფილების - „სპეციალიზებული საქმიანობა“  - შესაბამისად. 

 (დ) ძირითად საშუალებებად მე-17 განყოფილების შესაბამისად ან სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში ბიოლოგიურ აქტივებად 34-ე განყოფილების შესაბამისად.   

ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, გაითვალისწინოს ყველა ფაქტი და 

გარემოება, რათა განსაზღვროს თუ რომელი კლასიფიკაცია ასახავს უკეთ საწარმოს 

საქმიანობებს. 

კითხვა 7 

საწარმოს საქმიანობას წარმოადგენს იშვიათი ჯიშის ჩიტების ყიდვა და შემდგომ მათი ფლობა  

ტურისტების მიერ ზოოპარკში მათი დათვალიერების მიზნით. იმის გამო რომ ჩიტები არიან 

ტყვეობაში (იზოლირებულები) მათი ბუნებრივი გამრავლებიდან ნამატის მიღება არის 

შემთხვევითი. საწარმო ჩიტებს აღრიცხავს: 

 (ა)  მე-13 განყოფილების - „მარაგები“  - შესაბამისად.  

 (ბ)  მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“  - შესაბამისად.   
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 (გ)  34-ე განყოფილების - „სპეციალიზებული საქმიანობა“  - შესაბამისად. 

 (დ) ძირითად საშუალებებად მე-17 განყოფილების შესაბამისად ან სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში ბიოლოგიურ აქტივებად 34-ე განყოფილების შესაბამისად.   

ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, გაითვალისწინოს ყველა ფაქტი და 

გარემოება, რათა განსაზღვროს თუ რომელი კლასიფიკაცია ასახავს უკეთ საწარმოს 

საქმიანობებს. 

კითხვა 8 

ზოოპარკს ერთი და იმავე ჯიშის ჩიტებიდან აქვს შემოსავალის ორი წყარო: (i) შემოსულობა 

ჩიტების შთამომავლობის გაყიდვიდან; და (ii) ტურისტებზე ბილეთების გაყიდვიდან, 

რომლებიც ზოოპარკის სტუმრობენ ჩიტების სანახავად. საწარმო  თავის ჩიტებს (ბიოლოგიური 

აქტივები) აღრიცხავს: 

 (ა)  მე-13 განყოფილების - „მარაგები“  - შესაბამისად.  

 (ბ)  მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“  - შესაბამისად.   

 (გ)  34-ე განყოფილების - „სპეციალიზებული საქმიანობა“  - შესაბამისად. 

 (დ) ძირითად საშუალებებად მე-17 განყოფილების შესაბამისად ან სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში ბიოლოგიურ აქტივებად 34-ე განყოფილების შესაბამისად.   

ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, გაითვალისწინოს ყველა ფაქტი და 

გარემოება, რათა განსაზღვროს თუ რომელი კლასიფიკაცია ასახავს უკეთ საწარმოს 

საქმიანობებს. 

 

კითხვა 9 

ქვემოთ ჩამოთვლილი დანახარჯებიდან, რომელი არ უნდა აღიარდეს ძიებისა და შეფასების 

აქტივებად? 

 (ა) კვლევა-ძიების უფლების შეძენის დანახარჯი.  

 (ბ) საძიებო ბურღვის დანახარჯი. 

 (გ) მინერალური რესურსების განვითარებასთან დაკავშირებული დანახარჯი. 

 (დ) მინერალური რესურსების მოპოვების ტექნიკურად განხორციელებადობისა და 

კომერციული სიცოცხლისუნარიანობის შეფასებასთან დაკავშირებული დანახარჯი.   

კითხვა 10 

როგორ ფასდება ძიებისა და შეფასების აქტივები საწყისი აღიარებისას და საწყისი აღიარების 

შემდეგ? 

  საწყისი აღიარება საწყისი აღიარების შემდეგ 

 (ა) თვითღირებულება  გამოიყენეთ მხოლოდ მე-17 განყოფილება - „ძირითადი 
საშუალებები“ 

 (ბ) თვითღირებულება  აქტივების შინაარსის მიხედვით გამოიყენეთ მე-17 

განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“ და მე-18 

განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის 
გარდა“ 

 (გ) რეალური 

ღირებულება 

აქტივების შინაარსის მიხედვით გამოიყენეთ მე-17 

განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“ და მე-18 

განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის 
გარდა“ 
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 (დ) თვითღირებულება  გამოიყენეთ მხოლოდ მე-18 განყოფილება -

„არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“ 

კითხვა 11 

როდის უნდა მოხდეს ძიებისა და შეფასების აქტივების შემოწმება გაუფასურებაზე? 

 (ა) როდესაც ფაქტები და გარემოებები მიანიშნებენ, რომ ძიებისა და შეფასების 

აქტივების საბალანსო ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს მის ანაზღაურებად 

ღირებულებას. 

 (ბ) თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. 

 (გ) თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს და მაშინ, როდესაც ფაქტები და 

გარემოებები მიანიშნებენ, რომ ძიებისა და შეფასების აქტივების საბალანსო 

ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს მის ანაზღაურებად ღირებულებას. 

 (დ) არ მოითხოვება გაუფასურებაზე შემოწმება.   

კითხვა 12 

საწარმო ადგილობრივ მთავრობასთან დებს შეთანხმებას. შეთანხმების პირობები ოპერატორს 

ავალდებულებს საავადმყოფოს აშენებას და მის შენარჩუნებასა და ფუნქციონირებას 

შეუზღუდავი წლების განმავლობაში.  მთავრობა არ არეგულირებს საავადმყოფოს 

მომსახურებებსა და ფასებს.  შეთანხმების პირობები საწარმოს ნებას რთავს პაციენტებს 

გაწეული მომსახურებებისთვის დააკისროს საფასურის გადახდა.  

 (ა)  ეს არის მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება.  არამატერიალური აქტივი უნდა 

აღიარდეს იმ უფლებისთვის, რომელიც უკავშირდება შეთანხმების ფარგლებში 

შემოსავალს.  

 (ბ)  ეს არის მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება.  ფინანსური აქტივი უნდა აღიარდეს 

იმ უფლებისთვის, რომელიც უკავშირდება შეთანხმების ფარგლებში შემოსავალს. 

 (გ)  ეს შეთანხმება არ არის მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმება. საავადმყოფო 

აღირიცხება როგორც საწარმოს ქონება.   
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პასუხები 

 

კითხვა 1   (ა) იხილეთ პუნქტი 34.2(ა). 

კითხვა 2   (გ) იხილეთ პუნქტები 34.4, 34.5, 34.8 და 34.9. 

კითხვა 3   (ბ) იხილეთ პუნქტები 34.5 და 34.9. 

კითხვა 4   (ა) იხილეთ პუნქტი 34.4. 

კითხვა 5   (გ) იხილეთ პუნქტი 34.2 და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განმარტება 

ლექსიკონში. 

კითხვა 6   (ა) იხილეთ პუნქტი 13.1(ა).  შენიშვნა: 13.2(გ) პუნქტის მოქმედების სფეროსგან 

განთავისუფლება არ გამოიყენება რადგან, საწარმო არ არის დაკავებული სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობით (სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განმარტებისთვის 

იხილეთ ლექსიკონი) 

კითხვა 7   (ბ) იხილეთ პუნქტები 17.1 და 17.2.   შენიშვნა: 17.3(ა) პუნქტის მოქმედების 

სფეროსგან განთავისუფლება არ გამოიყენება რადგან, საწარმო არ არის დაკავებული 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით (სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

განმარტებისთვის იხილეთ ლექსიკონი). ნებისმიერი ბუნებრივი გამრავლება არ 

არის მართული საქმიანობა და არის მთავარი საქმიანობისგან, ზოოპარკებში 

დასათვალიერებლად ჩიტების უზრუნველყოფა, შემთხვევითი.  

კითხვა 8   (გ) იხილეთ პუნქტი 34.2 და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განმარტება 

ლექსიკონში . იმ შემთხვევაში თუ საწარმო დაკავებულია სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობით, საწარმომ ბიოლოგიური აქტივები უნდა აღრიცხოს 34-ე 

განყოფილების შესაბამისად.  შენიშვნა: საწარმომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს 

გაამჟღავნოს თუ არა განმარტებითი შენიშვნები 8.6 პუნქტის მიხედვით, თუ ის 

მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილებამ მოითხოვა მსჯელობა და მნიშვნელოვანი გავლენა 

აქვს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.  

კითხვა 9   (გ) იხილეთ პუნქტი 34.11ა 

კითხვა 10 (ბ) იხილეთ პუნქტი 34.11ბ 

კითხვა 11 (ა) იხილეთ პუნქტი 34.11გ 

კითხვა 12 (გ)  ნებართვის გამცემი არ აკონტროლებს და არ არეგულირებს მომსახურებებს ან 

ფასებს და არ აკონტროლებს ნებისმიერ მნიშვნელოვან ნარჩენ წილს 

საავადმყოფოში. იხილეთ პუნქტი 34.12. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის აღრიცხვისა 

და ანგარიშგების მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული სიტუაციური მაგალითის 

ამოსახსნელად.    

სიტუაციური მაგალითის ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

მოდულში მოცემული პასუხების მიხედვით.  

 

სიტუაციური მაგალითი—ბიოლოგიური აქტივები და სოფლის მეურნეობის 
პროდუქცია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში 

 

A მსს სხვადასხვა სუპერმარკეტებს აწვდის რძეს და სასაკლაოებს აუქციონის გზით აწვდის 

ცოცხალ ძროხებს  საქონლის ხორცის საწარმოებლად.    

20X7 წლის 31 დეკემბერს A მსს ფლობდა:  

 მერძევე ჯიშის ძროხები: 850 ზრდასრული მეწველი ძროხა  და 90 მოზარდი ძროხა (ჯერ არ 

იწველება), რომლებსაც ზრდიან მომავალში რძის საწარმოებლად. მერძევე ჯიშის 

ძროხების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის 5,589,000 

ფე. 

 სახორცე ჯიშის ძროხები:  423 ზრდასრული სახორცე ჯიშის ძროხა და 890 მოზარდი 

სახორცე ჯიშის ძროხა (ხბო), რომლებსაც ზრდიან სანაშენე ნახირისთვის და ხორცის 

მისაღებად. სახორცე ჯიშის ძროხების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება არის 2,975,000 ფე. 

 რძის მარაგები: მომდევნო დღეს სუპერმარკეტებზე გასაყიდი 34,000 ლიტრი რძე. რძის 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება (შეფასებულია რძის 

მიღების მომენტში) არის 17,000 ფე. 

20X8 წელს:  

 დაიბადა 40 მერძევე ჯიშის ხბო და 388 სახორცე ჯიშის ხბო.   

 მოკვდა 52 მერძევე ჯიშის ხბო და 36 სახორცე ჯიშის ხბო.   

20X8 წელს A მსს-მ: 

 შეისყიდა 80 მეწველი ძროხა და 240 სახორცე ჯიშის ძროხა შესაბამისად 536,000 ფე-ად და 

344,000 ფე-ად.  

 გაიყიდა 200 მეწველი ძროხა 1,072,000 ფე-ად (გაყიდვის ფასს 1,200,000 ფე-ს გამოკლებული 

აუქციონერის საკომისიო 128,000 ფე).  

 გაყიდა 600 სახორცე ჯიშის ძროხა 3,350,000 ფე-ად (3,800,000 გასაყიდ ფასს გამოკლებული 

აუქციონერის საკომისიო 350,000 ფე). 

20X8 წელს A მსს-მ აწარმოა 2,796,200 ლიტრი რძე. ქვემოთ მოცემული ცხრილი წარმოადგენს 

მიღებული რძის და მის შესაბამის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას მოსავლის მიღების თარიღისთვის. რძის გაყიდვის დანახარჯები უმნიშვნელოა: 
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მიღებული რძის 

მოცულობა 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება მთლიანად 

360,000 ლიტრი 0.55 ფე/1 ლიტრი 198,000 ფე 

875 150 ლიტრი 0.60 ფე/1 ლიტრი 525,090 ფე 

1,561,050 ლიტრი 0.65 ფე/1 ლიტრი 1,014,683 ფე 

2,796,200 ლიტრი  1,737,773 ფე 

 

20X8 წელს A მსს-მ გაყიდა 2,800,200 ლიტრი რძე 1,735,273 ფე-ად.   

A მსს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (რძის) მარაგების თვითღირებულებას აფასებს 

პირველი შემოსავალში პირველი გასავალში  (ფიფო) თვითღირებულების ფორმულით.  

აქედან გამომდინარე, რძის საბოლოო ნაშთია 19,500 ფე (ე.ი 30,000 ლიტრი შეფასებულია 0.65 

ფე-ით თითოეული ლიტრისთვის). 

20X8 წელს A მსს-ს წარმოექმნა და გადაიხადა შემდეგი ხარჯები: 

 ვეტერინარია: 62,000 ფე 

 წყალი და ელექტროენერგია: 48,000 ფე 

 შრომის ანაზღაურება: 84,000 ფე 

 მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის საკვები: 276,000 ფე 

 ხელფასები: 78,000 ფე 
 

საწარმოს შეუძლია ძროხების რეალური ღირებულების განსაზღვრა მიზანშეუწონელი 

დანახარჯისა და ძალისხმევის გარეშე. მოცემული ცხრილი წარმოადგენს 20X8 წლის 31 

დეკემბერს ბიოლოგიური აქტივებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თითოეული 

ჯგუფის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას: 

 

  გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება 

808  მერძევე ჯიშის ძროხები 4,652,400 ფე 

1 305  სახორცე ჯიშის ძროხები 1,712,200 ფე 

30,000  ლიტრი რძე 19,500 ფე 

 

მოამზადეთ:  

1. საჟურნალო გატარებები, რათა 20X8 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის A მსს-ს 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში ასახოთ ბიოლოგიურ აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციები 

და შეჯერება, რომელიც მოითხოვება მსს ფასს  სტანდარტის 34.7(გ) პუნქტის მიხედვით. 

2. თანხები, რომლებიც A მსს-ს 20X8 წლის 31 დეკემბრის  ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აღიარდებოდა ბიოლოგიურ აქტივებთან და მარაგებთან დაკავშირებით. 

3. თანხები, რომლებიც აღიარდებოდა A მსს-ს 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. 

4. თანხები, რომლებიც აღიარდებოდა A მსს-ს 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების საოპერაციო საქმიანობის ნაწილში, იმ შემთხვევაში, თუ 

ის მომზადებული იქნებოდა პირდაპირი მეთოდის გამოყენებით.  
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სიტუაციური მაგალითის პასუხი  

 

ნაწილი 1 

ერთ-ერთი გზა, რომლის მიხედვითაც A მსს-ს თავისი ბიოლოგიური აქტივებისთვის შეეძლო 

მოემზადებინა 20X8 წლის საჟურნალო გატარებები ნაჩვენებია ქვემოთ:   

20X8 წელს 

 

დბ აქტივი—ბიოლოგიური  აქტივები (მერძევე ჯიშის ძროხები) 536,000 ფე     

დბ აქტივი—ბიოლოგიური აქტივები (სახორცე ჯიშის ძროხები) 1,344,000 ფე     

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები   1,880,000 ფე  

20X8 წელს შესყიდული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის აღიარება 

 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,072,000 ფე    

 კრ      აქტივი—ბიოლოგიური აქტივები (მერძევე ჯიშის ძროხები)   1, 072,000 ფე  

20X8 წელს მერძევე ჯიშის ძროხების გაყიდვის აღიარება (ა)     

      

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 3,450,000 ფე     

დბ      ხარჯი—გაყიდული სახორცე ჯიშის ძროხების თვითღირებულება 

ხარჯი—გადახდილი საკომისიოები 

3,450,000 ფე 

350,000 ფე 

 

 

  

 კრ     აქტივი—ბიოლოგიური აქტივები (სახორცე ჯიშის ძროხები)   3,450,000 ფე  

 კრ      შემოსავალი—ამონაგები   3,800,000 ფე  

20X8 წელს სახორცე ჯიშის ძროხების გაყიდვის აღიარება 

 

დბ აქტივი—მარაგები 1,737,773 ფე    

 კრ     შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: შემოსულობა მარაგების 

აღიარებიდან 

  1,737,773 ფე  

რძის მიღების აღიარება 20X8 წელს მისი მიღების მომენტისთვის.     

      

დბ კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები 1,735,273 ფე    

დბ ხარჯი—გაყიდული რძის თვითღირებულება  1,735,273 ფე    

 კრ      შემოსავალი—ამონაგები   1,735,273 ფე  

 კრ      აქტივი—მარაგები   1,735,273 ფე  

20X8 წელს რძის გაყიდვის აღიარება 

 

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: ვეტერინარიის ხარჯი  62,000 ფე     

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: წყლისა და ელექტროენერგიის ხარჯი 48,000 ფე     

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: ხელფასები  84,000 ფე     

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის 

საკვები  
276,000 ფე 

    

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: ხელფასები  78,000 ფე     

 კრ      აქტივი—ფულადი სახსრები   548,000 ფე  

20X8 წელს ხარჯების დაფარვის აღიარება 
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20X8 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ ხარჯი—მოგება ან ზარალი: რეალური ღირებულების დანაკარგი 

(ბიოლოგიური აქტივები) 

400,600 ფე (ბ)    

 კრ     აქტივი—ბიოლოგიური აქტივები (მერძევე ჯიშის ძროხები)   400,600 ფე  

წლის ბოლოს მერძევე ჯიშის ძროხების რეალური ღირებულების ცვლილებით გამოწვეული დანაკარგის აღიარება  

      

დბ აქტივი—ბიოლოგიური აქტივები (სახორცე ჯიშის ძროხები) 843,200 ფე (ბ)    

 კრ      შემოსავალი—მოგება ან ზარალი: რეალური ღირებულების 

შემოსულობა (ბიოლოგიური აქტივები) 

  843,200 ფე  

სახორცე ჯიშის ძროხების შემოსულობის აღიარება 

  

ამონარიდი - შენიშვნა X  ბიოლოგიური აქტივები  

  

  

მერძევე ჯიშის 

ძროხები 

სახორცე ჯიშის 

ძროხები 

მთლიანად 

  ფე ფე ფე 

     

ბალანსი 20X8 წლის დასაწყისში  5 589 000 2 975 000 8,564,000 

შესყიდვებით გამოწვეული ზრდა  536,000 1,344,000 1,880,000 

გაყიდვებით გამოწვეული კლება  (1,072,000) (3,450,000) (4,522,000) 

  გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური       

ღირებულების ცვლილებებით გამოწვეული 

შემოსულობა (ზარალი)  (ბ)   

(400,600) 843,200 442,600 

ბალანსი 20X8 წლის ბოლოს  4,652,400 1,712,200 6,364,600 

 
შენიშვნა:  არ არის სავალდებულო ბიოლოგიური აქტივების ჯგუფების მიხედვით 

განცალკევებით წარდგენა, როგორც ამ მაგალითშია ნაჩვენები.  ისინი შესაძლოა 

აგრეგირებულად იყოს ნაჩვენები. 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახნსა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს ფინანსური 

ანგარიშგებიდან ამონარიდს და ისინი არ წარმოადგენენ აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს:  

(ა)  საწარმო არ აღიარებს ამონაგებს მეწველი ძროხების გაყიდვიდან, რადგანაც საწარმოს ნორმალური 

საოპერაციო საქმიანობები არ მოიცავს მეწველი ძროხების გაყიდვას (იხ. პუნქტი 2.52(ბ)). 
(ა) მარაგების საწყისი ნაშთი 17,000 ფე + 1,737,773 ფე 20X8 წელს  მიღებული რძის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება, გამოკლებული მარაგების საბოლოო ნაშთი 19,500 ფე = 1,735,273 

ფე გაყიდული რძის თვითღირებულება. 
(ბ)     გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების ცვლილებებიდან მიღებული 

შემოსულობა ან ზარალი გამოთვლილია, როგორც დამაბალანსებელი რიცხვი ზემოთ მოცემული 

შეჯერების შენიშვნა X-ში.   
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  ნაწილი 2 

A მსს-ს შეეძლო თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივები წარედგინა 

შემდეგნაირად: 

ოდენობები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X8 წლის 31 დეკემბერს: 

(ფულად ერთეულებში) 

  შენიშვნები 

20X8 წლის 31 

დეკემბერი 

20X7 წლის 31 

დეკემბერი 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

    

მოგებაში ან ზარალში რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივები 
X 6,364,600 8,564,000 

    

მიმდინარე აქტივები    

მარაგები—რძე Y 19,500 17,000 

 

შენიშვნა: საწარმოს შეუძლია აჩვენოს ბიოლოგიური აქტივების მხოლოდ ერთი ხაზი, 

რადგანაც ყველა შეფასებულია გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულებით.  იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე ბიოლოგიური აქტივები შეფასდებოდა 

თვითღირებულების მოდელით, ისინი უნდა ასახულიყო დამოუკიდებელი სათაურით (იხ. მსს 
ფასს სტანდარტის პუნქტი 4.2 ). 

 
 
ნაწილი 3 

A მსს-ს შეეძლო ბიოლოგიურ აქტივებთან და სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან 

დაკავშირებული ოდენობების სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში წარდგენა შემდეგნაირად: 

ოდენობები სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის 

(ფულად ერთეულებში) 

  შენიშვნები 20X8 20X7 

შემოსავალი—გაყიდული სახორცე ჯიშის ძროხები და რძე   5,535,273 X 

გაყიდული სახორცე ჯიშის ძროხებისა და რძის თვითღირებულება  (5,185,273) X 

ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულების ცვლილებით გამოწვეული შემოსულობა  X         442,600  X 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღიარებით გამოწვეული 

შემოსულობა—რძე  1,737,773 X 

საკომისიოები  (350,000) (X) 

მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის  საკვები  (276,000) (X) 

თანამშრომელთა ხარჯები  (162,000) (X) 

ვეტერინარიის ხარჯები  (62,000) (X) 

წყალი და ელექტროენერგია  (48,000) (X) 

    

 
შენიშვნა: საწარმოს შეეძლო მოეხდინა ზემოთ აღნიშნული თანხების განაწილება და აგრეგირება, 

იმ შემთხვევაში თუ სრული შემოსავლის ანგარიშგებას წარადგენდა მსს ფასს სტანდარტის მე-5 

განყოფილების - „სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება“ -  
შესაბამისად.    
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ნაწილი 4 
 

A მსს-ს შეეძლო წარედგინა თავის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში საოპერაციო საქმიანობის 

ნაწილი შემდეგნაირად: 

ოდენობები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

(ფულად ერთეულებში) 

  შენიშვნები 20X8 20X7 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

რძის გაყიდვით მიღებული ფულადი სახსრები  1,735,273 X 

სახორცე ჯიშის ძროხების  გაყიდვით მიღებული ფულადი სახსრები, 

აუქციონერის საკომისიოს გარეშე (დ)  
3,450,000 X 

მომწოდებლებსა და თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი სახსრები  (548,000) (X) 

სახორცე ჯიშის ძროხების შესაძენად გადახდილი ფულადი სახსრები  (1,344,000) (X) 
 

 

(a) დავუშვათ, რომ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის  გაყიდვიდან ფულადი ნაკადები მიღებულია 

აუქციონერის საკომისიოს გარეშე. 

 

შენიშვნა: ფულადი ნაკადები, რომელიც დაკავშირებულია მერძევე ჯიშის ძროხების 

შესყიდვასა და გაყიდვასთან კლასიფიცირდა, როგორც საინვესტიციო საქმიანობა. 

 


