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

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

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

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

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-4 განყოფილების - „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება“ 
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 მე-4 
განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 
საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. ეს 
შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის 
დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

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 ეთმობა, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენას მსს ფასს 

სტანდარტის მე-4 განყოფილების „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება“ გამოყენებით. იგი 

წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და 

მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ეს მოდული 

განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების წარდგენისას. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და 

სიტუაციური მაგალითები, რომლებიც მსს ფასს  სტანდარტის გამოყენებით ფინანსური 
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მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენის პრაქტიკულ შესაძლებლობას იძლევა. 

 

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

ფარგლებში: 

 წარადგინოთ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება; 

 განსაზღვროთ მინიმალური მუხლები, რომლებიც უნდა წარადგინოთ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში;  

 დააჯგუფოთ აქტივები და ვალდებულებები, როგორც მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი; 

და   

 განსაზღვროთ ინფორმაცია, რომელიც აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

ან განმარტებით შენიშვნებში. 

14 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს  სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს  სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს  სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

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

გადასვლა და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო მოთხოვნების 

ნაწილს.  

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

განყოფილება - „ამონაგები“  მოიცავს დანართებს. აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 
 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 
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დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს მსს 
ფასს  სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის გამოცემის 

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

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 
მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

მე-3 განყოფილება - „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ განსაზღვრავს ფინანსური 

ანგარიშგებების წარდგენის ზოგად მოთხოვნებს. 

მე-4 განყოფილება განმარტავს სტრიქონის მუხლებს, რომლებიც წარდგენილი უნდა იქნეს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ასევე მოიცავს სავალდებულო მითითებებს 

მუხლების თანმიმდევრობასა და აგრეგირების დონეზე. ის განმარტავს სხვა ინფორმაციას, 

რომელიც ასევე აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ან განმარტებით 

შენიშვნებში. ის ასევე განსაზღვრავს, როგორ უნდა გაიმიჯნოს მოკლევადიანი აქტივები და 

მოკლევადიანი ვალდებულებები, გრძელვადიანი აქტივებისა და გრძელვადიანი 

ვალდებულებებისგან და ასევე განსაზღვრავს, თუ როდის უნდა გაიმიჯნოს მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? 
 

მსს ფასს  სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება არ შეცვლილა 2015 წლის ჩასწორებებისას. 

თუმცა, აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა სარედაქციო ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 
 

4.1 ამ განყოფილებაში განსაზღვრულია, რა ინფორმაცია უნდა აისახოს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში და რა სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია.  

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ზოგჯერ ბალანსსაც უწოდებენ) ასახავს 

საწარმოს აქტივებს, ვალდებულებებსა და საკუთარ კაპიტალს კონკრეტული 

თარიღისათვის – საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისათვის. 

 
შენიშვნები 
 

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 წრეებს, 

რომლებსაც არ გააჩნიათ უფლებამოსილება საწარმოს მოსთხოვონ მათ სპეციფიკურ 

საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება (იხ. 2.2 პუნქტი). 

ამ მიზნის მისაღწევად, ფინანსური ანგარიშგება ასევე გვიჩვენებს საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მართვის შედეგებს, მისთვის მინდობილ რესურსებზე (იხ. 2.3 

პუნქტი).  

ფინანსური მდგომარეობის შეფასებასთან, ფინანსური ანგარიშგების პირდაპირ 

დაკავშირებულ ელემენტებს წარმოადგენს, აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი.    

ზოგიერთი მუხლი, რომელიც შეესაბამება აქტივებისა და ვალდებულებების 

განმარტებას, შესაძლოა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ იქნეს 

აღიარებული, როგორც აქტივები ან ვალდებულებები, რადგან ისინი არ 

აკმაყოფილებენ აღიარების კრიტერიუმს. აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი 

კაპიტალის მუხლების აღიარება და შეფასება განსაზღვრულია მსს ფასს  სტანდარტის 

სხვა განყოფილებებში. მე-4 განყოფილება განსაზღვრავს, თუ როგორ არის 

წარდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, სტანდარტის სხვა 

განყოფილებების მიხედვით აღიარებული და შეფასებული ოპერაციები და მოვლენები.   

მე-4 განყოფილება არ ავალდებულებს მცირე და საშუალო საწარმოებს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების წინა პერიოდის დასაწყისის მდგომარეობით წარდგენას. 

ამისგან განსხვავებით, სრული ფასს სტანდატები მოითხოვს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენას წინა პერიოდის დასაწყისის მდგომარეობით, 

იმ შემთხვევაში თუ: 

ა)  ის სააღრიცხვო პოლიტიკას იყენებს რეტროსპექტულად, აკეთებს ფინანსური 

ანგარიშგების მუხლების გადაანგარიშებას რეტროსპექტულად ან ცვლის 

ფინანსური ანგარიშგების მუხლების კლასიფიკაციას; და 

(ბ)  რეტროსპექტულ გამოყენებას, რეტროსპექტულად გადაანგარიშებას ან 

რეკლასიფიკაციას არსებითი გავლენა აქვს წინა პერიოდის დასაწყისის 

მდგომარეობით ფინანსური მდომარეობის ანგარიშგების ინფორმაციაზე.  

ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც წარმოადგენს საწარმოს აქტივებს, 

ვალდებულებებსა და საკუთარ კაპიტალს დროის აღნიშნულ მომენტში, შესაძლოა 

ეწოდოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, ბალანსი ან სხვა სახელწოდება, 
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რომელიც შეცდომაში არ შეიყვანს მომხმარებელს (იხ. 3.22 პუნქტი).  

 

ინფორმაცია, რომელიც უნდა აისახოს ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგებაში 
 

4.2 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აისახოს, სულ მცირე, ქვემოთ 

ჩამოთვლილი მუხლების შესაბამისი თანხები: 

(ა) ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები; 

(ბ) სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები; 

(გ) ფინანსური აქტივები (რომლებიც არ მოიცავს (ა), (ბ), (კ) და (ლ) ქვეპუნქტებში 

მითითებულ თანხებს); 

(დ) მარაგი; 

(ე) ძირითადი საშუალებები; 

(ეა)       საინვესტიციო ქონება, რომელიც ასახულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით; 

(ვ) საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია რეალური ღირებულებით, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით; 

(ზ) არამატერიალური აქტივები; 

(თ) ბიოლოგიური აქტივები, რომლებიც ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების 

შედეგად მიღებული თანხით; 

(ი) ბიოლოგიური აქტივები, რომელიც შეფასებულია რეალური ღირებულებით, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით; 

(კ) ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში; 

(ლ) ინვესტიციები ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში; 

(მ) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები; 

(ნ) ფინანსური ვალდებულებები (რომლებიც არ მოიცავს (მ) და (პ) ქვეპუნქტებში 

მითითებულ თანხებს); 

(ო) მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები და აქტივები; 

(პ) გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები და გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები (ყოველთვის კლასიფიცირებული უნდა იყოს 

გრძელვადიან აქტივებად ან გრძელვადიან ვალდებულებებად); 

(ჟ) ანარიცხები; 

(რ) არამაკონტროლებელი წილი, რომელიც ასახულია საკუთარი კაპიტალის 

განყოფილებაში, სათავო საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი 

კაპიტალისგან განცალკევებით; და 

(ს) სათავო საწარმოს აქციონერებზე მისაკუთვნებელი კაპიტალი. 

 
 



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
 

 

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

შენიშვნები 
 

საჭიროების შემთხვევაში, საწარმომ უნდა მიმართოს მსს ფასს  სტანდარტის სხვა 

განყოფილებებსაც, კონკრეტული ბუღალტრული ნაშთებისა და ოპერაციების 

განმარტებით შენიშვნებში წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნებისთვის. 

მიუხედავად 4.2 პუნქტში სტრიქონის მუხლების შესახებ მოთხოვნისა, საწარმო 

განიხილავს არსებითობას იმის გადასაწყვეტად არის თუ არა აუცილებელი ცალკეული 

მუხლის წარდგენა. თუ ცალკე აღებული რომელიმე სტრიქონის მუხლი არ არის 

არსებითი, იგი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აგრეგირდება სხვა 

მუხლებთან. 

 

4.3 საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში იმ შემთხვევაში უნდა წარადგინოს 

დამატებითი მუხლები, ქვესათაურები და ქვეჯგუფების ჯამური თანხები, როდესაც 

ამგვარი წარდგენა აუცილებელია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის გასაგებად. 

 

 

მაგალითი—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენა 
 

მაგ. 1 A მსს ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, მსს ფასს  სტანდარტის 

მიხედვით. კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოცემულია 

ქვემოთ. 

 

A მსს-ს 20X7 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება  

(ფულად ერთეულში(1)) 

  20X7 20X7 20X6 20X6 

აქტივები      

მოკლევადიანი აქტივები      

ფულადი სახსრები  და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები(ა) 

 

312,400  322,900 

სავაჭრო მოთხოვნები(ა)  91,600  110,800 

სხვა ფინანსური აქტივები—წარმოებული 

ჰეჯირების ინსტრუმენტები  

 

2,000  1,100 

მარაგები(ა)  135,230  132,500 

გადახდილი ავანსი   23,650  11,350 

სულ მოკლევადიანი აქტივები  564,880  578,650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

‘ფულად ერთეულში (ფე)’. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Annotated_Issued_Standards_(Red_Book)&fn=IAS1o_2007-09-01_en-4.html&scrollTo=F3903008
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    გაგრძელება ... 

  20X7 20X7 20X6 20X6 

გრძელვადიანი აქტივები      

ფინანსური აქტივები—ინვესტიციები 

აქციებში(ა) 

 

100,150  110,770 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში(ა)     

– ასახული რეალური 

ღირებულებით 60,000  71,000  

– ასახული თვითღირებულებიდან 

გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით 40,500  50,000  

  100,500  121,000 

ინვესტიციები ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში(ა) 

 

   

– ასახული რეალური 

ღირებულებით 20,000  13,000  

– ასახული თვითღირებულებიდან 

გაუფასურების ზარალის 

გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით 22,000  22,000  

  42,000  35,000 

საინვესტიციო ქონება     

– ასახული რეალური 

ღირებულებით(ა) 102,000  70,000  

– ასახული თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით (ა) 48,000  50,000  

  150,000  120,000 

ძირითადი საშუალებები—რომლებიც 

ასახულია თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთის გამოკლებით 

 

200,700  240,020 

ბიოლოგიური აქტივები     

– ასახული გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური 

ღირებულებით(ა) 30,000  25,000  

– ასახული თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი ცვეთისა და 

დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით (ა) 40,000  50,000  

  70,000  75,000 

გუდვილი  80,800  91,200 

სხვა არამატერიალური აქტივები(ა)  107,070  127,560 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები(ა)  50,400  25,000 

სულ  გრძელვადიანი აქტივები  901,620  945,550 

სულ აქტივები  1,466,500  1,524,200 
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 გაგრძელება ... 

   20X7  20X6 

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი      

 

 

 

 

 

მოკლევადიანი ვალდებულებები      

ბანკის ოვერდრაფტი  10,000  17,000 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები(ა)  90,100  160,620 

მოკლევადიანი სესხები  150,000  200,000 

ბანკის სესხების მიმდინარე ნაწილი  20,000  20,000 

ფინანსურ იჯარაზე ვალდებულებების 

მიმდინარე ნაწილი 

 

1,500 

 

1,200 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოს 

ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი 

 

15,000 

 

10,000 

მოკლევადიანი საგადასახადო 

ვალდებულებები(ა) 

 

23,500 

 

40,800 

მოკლევადიანი ანარიცხები(ა)  5,000  4,800 

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები  315,100  454,420 

 

 

 

 

 

გრძელვადიანი ვალდებულებები      

ბანკის სესხები  65,000  85,000 

ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე  2,300  3,800 

გარემოს აღდგენის ანარიცხი(ა)  26,550  48,440 

დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოს ვალდებულებები 

 

78,000 

 

75,000 

გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულებები(ა) 

 

5,800 

 

26,040 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები  177,650  238,280 

სულ ვალდებულებები  492,750  692,700 

 

 

 

 

 

საკუთარი კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი  650,000  600,000 

გაუნაწილებელი მოგება  251,700  181,800 

შემოსულობები მყარი ვალდებულებების 

უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის 

ჰეჯირებაზე 

 

2,000 

 

1,100 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე 

მისაკუთვნებელი კაპიტალი(ა) 

 

903,700 

 

782,900 

არამაკონტროლებელი წილი(ა)  70,050  48,600 

სულ საკუთარი კაპიტალი  973,750  831,500 

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები  1,466,500  1,524,200 

 
(ა) აღნიშნული სტრიქონის მუხლები მოითხოვება პუნქტ 4.2-ის მიხედვით. სხვა სტრიქონის მუხლები 

მოწოდებულია, რადგან მათი წარდგენა რელევანტურია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

გასაგებად.   
 შენიშვნა: მსს ფასს  სტანდარტი არ განსაზღვრავს მუხლების წარდგენის თანმიმდევრობას (იხ. 4.9 

პუქნტი). აღნიშნულ მაგალითში, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება წარადგენს მოკლევადიან 

აქტივებს, რასაც მოჰყვება გრძელვადიანი აქტივები და ასევე წარადგენს მოკლევადიან 

ვალდებულებებს, რასაც მოჰყვება გრძელვადიანი ვალდებულებები და შემდგომ საკუთარი კაპიტალი 

(ე.ი. პირველ რიგში ყველაზე ლიკვიდური მუხლები). ზოგიერთ იურისდიქციაში, როგორც წესი, 
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თანმიმდევრობა შებრუნებულია (ყველაზე ლიკვიდური მუხლები ბოლოს) და აღნიშნული ასევე 

ნებადართულია მსს ფასს სტანდარტით.   
 საილუსტრაციო ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, რომელიც მსს ფასს სტანდარტის დამხმარე 

დოკუმენტის B ნაწილში არის ასახული, წარმოადგენს გამარტივებულ ფორმატს და არ უნდა 

ჩაითვალოს ყველა საწარმოზე მორგებულ მაგალითად. აღნიშნულ მაგალითში, ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგება ილუსტრაციისთვის შეიცავს დამატებით სტრიქონის მუხლებს. თუმცა, 

აღნიშულ მაგალითში, საილუსტრაციო ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, არ არის გამიზნული 

მსს ფასს სტანდარტის ყველა საკითხის ილუსტრაციისთვის. 

 

მოკლევადიან/გრძელვადიან მუხლებად კლასიფიკაცია 
 

4.4 საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში განცალკევებულად უნდა ასახოს 

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი აქტივები და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 

ვალდებულებები, წინამდებარე სტანდარტის 4.5–4.8 პუნქტების შესაბამისად, იმ 

შემთხვევის გარდა, როდესაც ლიკვიდობის მიხედვით წარდგენილი ინფორმაცია უფრო 

საიმედო და შესაბამისია. როდესაც საწარმო ამგვარ გამონაკლის მიდგომას მიმართავს, 

მაშინ ყველა აქტივისა და ვალდებულების წარდგენა მიახლოებითი ლიკვიდობის 

შესაბამისად უნდა მოხდეს (ზრდადობის ან კლებადობის მიხედვით). 

 

შენიშვნები 
 

ზოგიერთი საწარმოსთვის, აქტივებისა და ვალდებულებების ასახვა ზრდადი ან 

კლებადი ლიკვიდობის მიხედვით საიმედო და უფრო შესაბამის ინფორმაციას 

წარმოადგენს, ვიდრე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ნიშნის მიხედვით, 

მაგალითად, თუ საწარმო არ ახდენს საქონლისა და მომსახურების მიწოდებას 

მკაფიოდ განსაზღვრულ საოპერაციო ციკლში. 

 

მაგალითი — მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მუხლები 
 

მაგ. 2 1-ელ მაგალითში, A მსს, მოკლევადიან და გრძელვადიან აქტივებსა და მოკლევადიან და 

გრძელვადიან ვალდებულებებს წარადგენს განცალკევებით. აღნიშნულ მაგალითში, B 

მსს, აქტივებსა და ვალდებულებებს წარადგენს მიახლოებითი ლიკვიდობის 

შესაბამისად.  
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B მსს-ს 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  

(ათას ფულად ერთეულში) 

   20X8  20X7 

აქტივები      

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები  230  160 

ინვესტიცია წილობრივ ინსტრუმენტებში   1,900  1,200 

საინვესტიციო პორტფელის 

თვითღირებულება  3,500  4,450 

ძირითადი საშუალებები  2,280  850 

სულ აქტივები  7,910  6,660 

     

 

ვალდებულებები      

საპროცენტო ვალდებულება  230  100 

მოგების გადასახადის ვალდებულება  400  1,000 

გრძელვადიანი სესხი  2,550  2,930 

სულ ვალდებულებები  3,180  4,030 

     

სააქციო კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი  1,500  1,250 

გაუნაწილებელი მოგება  3,230  1,380 

სულ სააქციო კაპიტალი  4,730  2,630 

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები   7,910  6,660 

    

 

 

მოკლევადიანი აქტივები 
 

4.5 აქტივი კლასიფიცირდება, როგორც მოკლევადიანი, თუ: 

(ა) ნავარაუდევია აქტივის გაყიდვა, ან აქტივი გამიზნულია გასაყიდად ან 

მოხმარებისთვის ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის განმავლობაში; 

(ბ) აქტივი ძირითადად გამოიყენება სავაჭრო დანიშნულებით; 

(გ) ნავარაუდევია მისი გაყიდვა საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ თორმეტი თვის 

განმავლობაში; 

(დ) აქტივი არის ფულადი სახსრები ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტი, იმ 

შემთხვევის გარდა, როდესაც მისი გაცვლა ან ვალდებულების დასაფარად 

გამოყენება შეზღუდულია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ სულ მცირე 

თორმეტი თვით მაინც. 

 
შენიშვნები 
 

მოკლევადიანი აქტივები მოიცავს აქტივებს, როგორიც არის მარაგები (მაგ.: სახარჯი 

მასალები, ნედლეული, დაუმთავრებელი წარმოება და მზა პროდუქცია) და სავაჭრო 

მოთხოვნები, რომლებიც გაყიდული, მოხმარებული ან რეალიზებულია, როგორც 
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ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის ნაწილი. აღნიშნული კლასიფიცირდება როგორც 

მოკლევადიანი აქტივები, მაშინაც კი თუ არ რეალიზდება საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში. 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები ასევე კლასიფიცირდება, 

როგორც მოკლევადიანი აქტივები თუ არ არსებობს აკრძალვა, რის შედეგადაც საწარმო 

ვერ გადაცვლის ან გამოიყენებს მათ ვალდებულებების დასაფარად საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგ სულ მცირე 12 თვის განმავლობაში.   

სხვა არაფულადი აქტივები, რომლებიც არ წარმოადგენს საწარმოს ჩვეულებრივი 

საოპერაციო ციკლის ნაწილს და არ არის ჩართული წარმოების პროცესში, წარმოადგენს 

მოკლევადიან აქტივებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო აქტივებს ძირითადად 

ფლობს სავაჭრო დანიშნულებით, ან თუ ელოდება აქტივების რეალიზებას 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში.  

 

მაგალითები—მოკლევადიანი აქტივები 
 

მაგ. 3 საწარმო ქერის, წყლისა და საფუარისგან აწარმოებს ვისკის 24 თვიანი გამოხდის 

პროცესით.  

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმოს აქვს ქერისა და საფუარის (ნედლეული) 1 

თვის მარაგი, ნაწილობრივ გამოხდილი ვისკის 600 ბარელი და გამოხდილი ვისკის 100 

ბარელი.    

ყველა ნედლეული (ქერი და საფუარი), დაუმთავრებელი წარმოება (ნაწილობრივ 

გამოხდილი ვისკი) და მზა პროდუქცია (გამოხდილი ვისკი) წარმოადგენს მარაგებს.   

მოსალოდნელია, რომ სამივე (ნედლეული, ნაწილობრივ გამოხდილი ვისკი და 

გამოხდილი ვისკის ბარელები) რეალიზდება, (ე.ი. ვისკის გამოხდის შემდეგ, 

გარდაიქმენა ფულად სახსრებად), როგორც საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო 

ციკლის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ რეალიზაცია, სულ 

მცირე რამდენიმე მათგანის მაინც, მოსალოდნელია, რომ მოხდება საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის შემდეგ, ნედლეული, დაუმთავრებელი წარმოება 

და მზა პროდუქცია კლასიფიცირდება, როგორც მოკლევადიანი აქტივი. 

 

მაგ. 4 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ფერმერის პომიდვრის ძირებზე მოსხმული 

პომიდორი ნახევრად დამწიფებულია. პამიდვრის ძირების სასარგებლო მომსახურების 

ვადა შეადგენს 6 თვეს.     

34-ე განყოფილების -„სპეციალიზებული საქმიანობა“ -  მიხედვით, ძირები და ნაყოფი, 

რომელსაც ისინი ისხამენ, აღირიცხება, როგორც ერთი ბიოლოგიური აქტივი ნაყოფის 

მიღების მომენტამდე. ნაყოფის მიღების მომენტამდე, ძირები და ნაყოფი, რომელსაც 

ისინი ისხამენ, წარმოადგენს მოკლევადიან აქტივს, რადგან ისინი რეალიზდება, 

როგორც საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის ნაწილი.  

4.6 ყველა სხვა აქტივი უნდა მიეკუთვნოს გრძელვადიან აქტივებს. როდესაც საწარმოს 

ჩვეულებრივი საწარმოო ციკლი ზუსტ განსაზღვრას არ ექვემდებარება, იგულისხმება, რომ მისი 

ხანგრძლივობა შეადგენს თორმეტ თვეს. 
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მაგალითები—გრძელვადიანი აქტივები 
 

მაგ. 5 საწარმო ფლობს მანქანა-დანადგარს, რომლითაც აწარმოებს გასაყიდ პროდუქციას. ის 

ასევე ფლობს შენობას, რომელშიც ახორციელებს კომერციულ საქმიანობას.  

მანქანა-დანადგარი და შენობა წარმოადგენს გრძელვადიან აქტივებს—ისინი არ 

წარმოადგენენ ფულად სახსრებს ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს; ისინი არ 

რეალიზდება ან მოიხმარება, როგორც საწარმოს საოპერაციო ციკლის ნაწილი; ისინი არ 

არის სავაჭროდ გამიზნული და არ არის მოსალოდნელი მათი რეალიზება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში.  

 

იმ შემთხვევაშიც, თუ მანქანა-დანადგარს ან შენობას, დარჩენილი აქვს 1 წელზე 

ნაკლები სასარგებლო მომსახურების ვადა, ის მაინც არ კლასიფიცირდება, როგორც 

მოკლევადიანი აქტივი. 17.27 პუნქტი ხსნის, რომ თუ აქტივი ერთხელ კლასიფიცირდა, 

როგორც ძირითადი საშუალებები, ისინი ინარჩუნებენ ამ კლასიფიკაციას გაყიდვამდე 

ან მომენტამდე, როდესაც მისი გამოყენებიდან ან გაყიდვიდან არანაირი ეკონომიკური 

სარგებლის მიღება აღარ არის მოსალოდნელი.  

 

მაგ. 6 20X0 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ შეცვალა წარმოების ხაზის მანქანა-დანადგარი.  

ჩანაცვლებული მანქანა-დანადგარი მიჰყიდა კონკურენტს 200,000 ფე-ად.  გადახდა 

განხორციელდება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 14 თვეში.   

მოთხოვნა წარმოადგენს გრძელვადიან აქტივს—ის არ წარმოადგენს ფულად სახსრებს 

ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტს; ის არ რეალიზდება ან მოიხმარება, როგორც 

საწარმოს საოპერაციო ციკლის ნაწილი; ის არ არის სავაჭროდ გამიზნული და არ არის 

მოსალოდნელი მისი რეალიზება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის 

განმავლობაში. 

შენიშვნა: თუ გადახდა განხორციელდებოდა საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში, ის აღირიცხებოდა, როგორც მოკლევადიანი 

აქტივი.  

მაგ. 7 20X7 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ 900,000 ფე ნამეტი სახსრებით განახორციელა 

ინვესტიცია კორპორატიულ ობლიგაციებში, რომელსაც პროცენტის თანხა ერიცხება 

ფიქსირებული წლიური 5%-იანი განაკვეთით. კორპორაციულ ობლიგაციებზე პროცენტი 

გადასახდელია ყოველი წლის 1 იანვარს. კაპიტალი დასაფარია 300,000 ფე-ს 3 

ყოველწლიური შენატანით 20X8 წლის 31 დეკემბრიდან.  

20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, საწარმომ 

უნდა წარადგინოს 45,000 ფე დარიცხული პროცენტი და 300,000 ფე გრძელვადიანი 

სესხის მიმდინარე ნაწილი (ე.ი. 20X8 წლის 31 დეკემბერს გადასახდელი ნაწილი), 

როგორც მოკლევადიანი აქტივები—მოსალოდნელია მათი რეალიზება საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში.  

600,000 ფე, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის შემდეგ არის 

დასაფარი, წარმოდგენილია, როგორც გრძელვადიანი აქტივი—ის არ წარმოადგენს 

ფულად სახსრებს ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტს; ის არ რეალიზდება ან 

მოიხმარება, როგორც საწარმოს საოპერაციო ციკლის ნაწილი; ის არ არის სავაჭროდ 

გამიზნული და არ არის მოსალოდნელი მისი რეალიზება საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში. 
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მაგ. 8 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, მეციტრუსის ხილის ხეების მიერ მოსხმული 

ფორთოხალი ნახევრად დამწიფებულია. ციტრუსის ხეები მრავალი წლის განმავლობაში 

ისხამს ნაყოფს. 

34-ე განყოფილების -„სპეციალიზებული საქმიანობა“  - მიხედვით, ციტრუსის ხე და 

ხილი, რომელსაც ის ისხამს, აღირიცხება, როგორც ერთი ბიოლოგიური აქტივი ნაყოფის 

მიღების მომენტამდე.  ხეები და ხილი, რომელსაც ისინი ისხამენ კლასიფიცირდება, 

როგორც გრძელვადიანი აქტივები— მოსალოდნელი არ არის მისი რეალიზება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის განმავლობაში.  

ნაყოფის მიღების მომენტიდან ხილი კლასიფიცირდება, როგორც მოკლევადიანი აქტივი 

(მარაგი), რადგან ის რეალიზდება, როგორც საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის 

ნაწილი. 

 

მოკლევადიანი ვალდებულებები 
 

4.7 საწარმომ ვალდებულება მოკლევადიან ვალდებულებად უნდა მიიჩნიოს, თუ 

(ა)  მისი დაფარვა მოსალოდნელია ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის 

განმავლობაში; 

(ბ)  ძირითადად, გამოიყენება სავაჭრო დანიშნულებით; 

(ბ)  უნდა დაიფაროს საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ თორმეტი თვის 

განმავლობაში; ან 

(დ)  საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულების დაფარვის გადავადების უპირობო 

უფლება, საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ სულ მცირე თორმეტი თვის 

განმავლობაში მაინც. 

 

შენიშვნები 
 

ზოგიერთი ვალდებულება, მაგალითად, სავაჭრო ვალდებულებები და ზოგიერთი 

ტიპის დარიცხვა დაქირავებულ პირთათვის და სხვა საწარმოო დანახარჯები, საწარმოს 

საბრუნავი კაპიტალის ნაწილია, რომელიც გამოიყენება საწარმოს ჩვეულებრივ 

საოპერაციო ციკლში. ასეთი მუხლები მოკლევადიან ვალდებულებად 

კლასიფიცირდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი უნდა დაიფაროს საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგ 12 თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში. საწარმოს აქტივებისა და 

ვალდებულებების კლასიფიკაციის მიზნებისთვის ერთი და იგივე ჩვეულებრივი 

საოპერაციო ციკლი უნდა გამოიყენოს. როცა საწარმოს საოპერაციო ციკლი ზუსტად არ 

არის განსაზღვრული, იგულისხმება, რომ იგი შეადგენს თორმეტ თვეს (იხ. 4.6 პუნქტი). 

ვალდებულებები, რომლებიც არ წარმოადგენს ჩვეულებრივი საწარმოო ციკლის 

ნაწილს, მაგრამ გადასახდელია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ 12 თვეში ან 

ძირითადად, სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება, ასევე კლასიფიცირდება, როგორც 

მოკლევადიანი. მაგალითებს წარმოადგენს საბანკო ოვერდრაფტები, მოკლევადიანი 

ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი, რომლის სრულად დაფარვაც არ არის 

სავალდებულო 12 თვეში, გადასახდელი დივიდენდები და მოგებიდან გადასახადები.   

ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც გრძელვადიან დაფინანსებას 

უზრუნველყოფს (ე.ი. არ წარმოადგენს საბრუნავი კაპიტალის ნაწილს, რომელიც 

გამოიყენება საწარმოს ჩვეულებრივი საწარმოო ციკლის განმავლობაში) და დასაფარი 

არ არის საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ 12 თვეში, მიიჩნევა გრძელვადიან 

ვალდებულებებად. 
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მაგალითები—მოკლევადინი ვალდებულებები 
 

მაგ. 9 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ნედლეულის შეძენის გამო მწარმოებელს გააჩნია 

ვალდებულება მომწოდებლების მიმართ.  

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს მოკლევადიან ვალდებულებებს—ისინი 

წარმოადგენს საწარმოს საბრუნავ კაპიტალს, რომელიც გამოიყენება საწარმოს 

ჩვეულებრივ საწარმოო ციკლში.   

 

მაგ. 10 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმოს აღენიშნება ბანკის გრძელვადიანი სესხის 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, რაც სხვა შემთხვევაში დასაფარი იქნებოდა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან სამ წელიწადში. დარღვევის გამო, ბანკი 

უფლებამოსილია (მაგრამ არ არის ვალდებული) მოითხოვოს სესხის დაუყოვნებლივ 

დაფარვა.   

სესხი არ ჩაითვლება საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის ნაწილად და ის არ 

არის სავაჭროდ გამიზნული. თუმცა, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმოს არ 

გააჩნია ვალდებულების დაფარვის გადავადების უპირობო უფლება საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებიდან სულ მცირე 12 თვით და ამიტომ, სესხი წარმოადგენს 

მოკლევადიან ვალდებულებას.  

 

მაგ. 11 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების შემდეგ და ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე, ბანკი 

ფორმალურად დათანხმდა, რომ არ მოითხოვდა სესხის ნაადრევად დაფარვას.   

სესხი მაინც წარმოადგენს მოკლევადიან ვალდებულებას, რადგან საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულების დაფარვის გადავადების 

უპირობო უფლება, საანაგრიშგებო პერიოდის დასრულებიდან სულ მცირე 12 თვით. 

შემდგომი შეთანხმება წარმოადგენს არამაკორექტირებელ მოვლენას (იხ. 32-ე 

განყოფილება - „საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“). 

 

4.8 ყველა სხვა სახის ვალდებულება მიიჩნევა გრძელვადიან ვალდებულებად. 

 

მაგალითები—გრძელვადიანი ვალდებულებები 
 

მაგ. 12 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ, კერძო ოპერაციით, 1,000,000 ფე-ად გამოსცა 10 ფე-ის 

ღირებულების 100,000 ობლიგაცია. ობლიგაციის კაპიტალის დაუფარავ ოდენობაზე 

ფიქსირებული 5% გადასახდელია ყოველი წლის 1-ელ იანვარს (ე.ი. პირველი გადახდა 

განხორციელდება 20X2 წლის 1-ელ იანვარს). 

ყოველი წლის 31 დეკემბერს (20X2 წლის 31 დეკემბრიდან), საწარმოს გააჩნია 

სახელშეკრულებო ვალდებულება, რომ გამოისყიდოს 10,000 ობლიგაცია, თითოეული 10 

ფე-ად. 

20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, საწარმომ 

უნდა წარადგინოს 50,000 ფე (დარიცხული პროცენტი) და 100,000 ფე (გრძელვადიანი 

ობლიგაციის მიმდინარე ნაწილი) (ე.ი. 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასაფარი ნაწილი), 

როგორც მოკლევადიანი ვალდებულებები. თუმცა, ისინი არ არის სავაჭროდ 

გამიზნული და არ ჩაითვლება საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის ნაწილად, 

ისინი მაინც წარდგენილია, როგორც მოკლევადიანი ვალდებულებები, რადგან 

დასაფარია საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ 12 თვის განმავლობაში.  
   



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)                                               15 

900,000 ფე, რომელიც დასაფარია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის 

შემდეგ, მოითხოვება, რომ წარდგეს, როგორც გრძელვადიანი ვალდებულება.  

მაგ. 13 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმოს ხანგრძლივი მომსახურების 

შვებულებისთვის არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციების საბალანსო ღირებულებას  

წარმოადგენდა 100,000 ფე, აქედან დასაქმებულებს აქვთ უფლება აიღონ 40,000 ფე-ს 

შვებულება, საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ 12 თვის განმავლობაში. 

60,000 ფე-ის ნაშთი, განკუთვნილია იმ შვებულებებისთვის, რომელსაც დასაქმებულები 

აიღებენ შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ.  

აღნიშნულის გამო, საწარმო მოელის, რომ დასაქმებულების მხოლოდ 75% აიღებს 

შვებულებას შემდეგი წლის საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში (ე.ი. დაახლოებით 

10,000 ფე-ის (40,000 ფე-დან) გადატანა არის მოსალოდნელი).  

ხანგრძლივი მომსახურების შვებულების 40,000 ფე-ის ოდენობის ანარიცხი არის 

მოკლევადიანი ვალდებულება, რადგან დასაქმებულებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ 

აიღონ თუ არა კუთვნილი შვებულება შემდეგი წლიური საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში. ამიტომ, საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულების დაფარვის გადავადების 

უპირობო უფლება, საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან სულ მცირე 12 თვით. 

გრძელვადიანი მომსახურების შვებულების ანარიცხების დარჩენილი 60,000 ფე 

წარმოადგენს გრძელვადიან ვალდებულებას, რადგან დასაქმებულებს არ აქვთ 

შვებულების აღების უფლება შემდეგი წლიური საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულებამდე.  ამიტომ, საწარმოს გააჩნია ვალდებულების დაფარვის გადავადების 

უპირობო უფლება, საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან სულ მცირე 12 თვით. 

ასევე, ის არ არის სავაჭროდ გამიზნული და არ ჩაითვლება საწარმოს ჩვეულებრივი 

საოპერაციო ციკლის ნაწილად. 

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მუხლების წარდგენის 
თანამიმდევრობა და ფორმატი 

 

4.9 წინამდებარე სტანდარტი არ განსაზღვრავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

მუხლების წარდგენის ფორმატს ან თანამიმდევრობას.  4.2 პუნქტში მოცემულია 

მხოლოდ იმ მუხლების ჩამონათვალი, რომლებიც იმდენად განსხვავდებიან 

შინაარსით ან ფუნქციებით, რომ აუცილებელია ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში მათი ცალ-ცალკე მუხლებად წარდგენა. გარდა ამისა:  

(ა) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ცალკეული მუხლების წარდგენა იმ 

შემთხვევაში ხდება, როდესაც ამა თუ იმ მუხლის ან მსგავსი მუხლების 

ერთობლიობის სიდიდე, შინაარსი ან ფუნქცია იმგვარია, რომ მათი 

განცალკევებულად წარდგენა მნიშვნელოვანია საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის გასაგებად; და 

(ბ) ასევე შესაძლებელია მუხლების ან მსგავსი მუხლების ერთობლიობის 

მითითებული სახელწოდებებისა და თანამიმდევრობის შეცვლა, საწარმოს 

საქმიანობის სპეციფიკისა და ოპერაციების ბუნების შესაბამისად, რათა 

საწარმომ წარადგინოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის გასაგებად. 
 
 

4.10 იმის დასადგენად, საჭიროა თუ არა დამატებითი მუხლების ცალკე წარდგენა 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, უნდა შეფასდეს:  
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(ა) აქტივების ღირებულების სიდიდე, ხასიათი და ლიკვიდობა; 

(ბ) აქტივების ფუნქციები საწარმოში; და 

(გ) ვალდებულებების ღირებულების სიდიდე, ხასიათი და მათი დაფარვის 

ვადები. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს  სტანდარტის მიხედვით, აქტივები და ვალდებულებები ზოგადად 

კლასიფიცირებულია ეკონომიკური შინაარსის და ფუნქციების მიხედვით და 

თითოეული მთავარი კლასიფიკაცია წარდგენილია განცალკევებით. მაგალითად, 

საწარმო ფლობს ორ შენობას—ერთი ემსახურება წარმოების ოპერაციებს და მეორე 

გამიზნულია ქირის შემოსავლით საბალანსო ღირებულების ანაზღაურებისთვის. მსს 
ფასს  სტანდარტის გამოყენებით, ქარხნის შენობა კლასიფიცირდება, როგორც 

ძირითადი საშუალება (იხ. მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“) და მეორე 

შენობა კლასიფიცირდება, როგორც საინვესტიციო ქონება (იხ. მე-16 განყოფილება -

„საინვესტიციო ქონება“). საწარმოს მოეთხოვება, რომ ძირითადი საშუალებები 

წარადგინოს საინვესტიციო ქონებისგან განცალკევებით (იხ. 4.2(ე), (ეა) და (ვ) პუნქტი), 

რადგან ისინი იმდენად განსხვავდებიან ეკონომიკური შინაარსით, რომ აუცილებელია 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მათი ცალ-ცალკე წარდგენა.  

4.2 პუნქტში მოცემულია იმ სტრიქონის მუხლების სულ მცირე ჩამონათვალი, 

რომლების წარდგენაც მოითხოვება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  

აღნიშნული ჩამონათვალი არ უნდა ჩაითვალოს ძირითად საფუძვლად. ამიტომ, 

საწარმო წარადგენს დამატებით სტრიქონის მუხლებს, როდესაც მათი წარდგენა 

რელევანტურია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის გასაგებად. 

მაგალითს წარმოადგენს საწარმოს მიერ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 

მყარი ვალდებულებების უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ჰეჯირებაზე სააქციო 

კაპიტალის შემოსულობების, გადაფასების ნამეტისა და გაუნაწილებელი მოგების 

საკუთარი კაპიტალის ნაწილში ცალ-ცალკე წარდგენა, რადგან ეს წარდგენა 

რელევანტურია მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი საკუთარი 

კაპიტალის გასაგებად.  

 
 

საწარმომ, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში დამატებითი მუხლების 

წარდგენასთან დაკავშირებით, უნდა გამოიყენოს მსჯელობა 4.10 პუნქტში არსებული 

ყველა კრიტერიუმის გათვალისწინებით.  

 
 

მსს ფასს  სტანდარტი საწარმოს უფლებას აძლევს შეცვალოს 4.2 პუნქტში მოყვანილი 

მუხლების თანმიმდევრობა, როდესაც ის წარადგენს ინფორმაციას, რომელიც 

რელევანტურია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის გასაგებად. 1-ელ მაგალითში, 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება წარადგენს მოკლევადიან აქტივებს, რასაც 

მოჰყვება გრძელვადიანი აქტივები და ასევე წარადგენს მოკლევადიან 

ვალდებულებებს, რასაც მოჰყვება გრძელვადიანი ვალდებულებები და შემდგომ 

საკუთარი კაპიტალი (ე.ი. პირველ რიგში ყველაზე ლიკვიდური მუხლები).  ზოგიერთ 

იურისდიქციაში, როგორც წესი, თანმიმდევრობა შებრუნებულია (ყველაზე 

ლიკვიდური მუხლები ბოლოს) და აღნიშნული ასევე ნებადართულია მსს ფასს 
სტანდარტით. 
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ინფორმაცია, რომელიც აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 
ან განმარტებით შენიშვნებში 

 

4.11 საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ან განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს შემდეგი მუხლების ქვეჯგუფები: 

(ა) ძირითადი საშუალებები, რომლებიც კლასიფიცირებული იქნება საწარმოს 

მოთხოვნების შესაბამისად; 

 

შენიშვნები 
 

ძირითადი საშუალებების კლასი წარმოადგენს მსგავსი ბუნებისა და საწარმოს 

ოპერაციებში მსგავსი მიზნებისთვის გამოყენებული აქტივების დაჯგუფებას (იხ. 

ლექსიკონი). კონკრეტულ საწარმოსთვის შესაბამისი ქვეჯგუფების განსაზღვრისთვის 

მსჯელობა უნდა იქნეს გამოყენებული.   

 

მაგალითი—ძირითადი საშუალებების ქვეჯგუფები 
 

მაგ. 14 საწარმომ ძირითადი საშუალებების განცალკევებული კლასები შესაძლოა წარადგინოს 

შემდეგნაირად:   

საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

ამონარიდი  
 

 შენიშვნა 20X2  20X1 

  ფე  ფე 

აქტივები     

…     

გრძელვადიანი აქტივები     

თავისუფალი მიწის ნაკვეთი  900  1,100 

მიწა და შენობა-ნაგებობები   8,470  5,600 

მანქანა-დანადგარები  12,300  9,800 

ავტომობილები  2,550  2,100 

საოფისე აღჭურვილობა  1,850  2,000 

ძირითადი საშუალებები 9 26,070  20,600 

     

ალტერნატიულად, საწარმოს შეუძლია  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარადგინოს 

ძირითადი საშუალებების მთლიანი ოდენობა. ასეთ შემთხვევაში, ინფორმაცია ძირითადი 

საშუალებების თითოეულ ქვეჯგუფზე  უნდა წარადგინოს განმარტებით შენიშვნებში.  

 

(ბ) სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, რომლებიც განცალკევებულად ასახავს 

დაკავშირებული მხარეებისა და სხვა მხარეებისგან მისაღებ თანხებს და ასევე 

ისეთ მოთხოვნებს, რომლებიც წარმოიქმნება დარიცხული შემოსავლებიდან, 

რომლისთვისაც საწარმოს ჯერ არ წარუდგენია გადახდის ანგარიშები; 

 
მაგალითი—სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების წარდგენა 

 

მაგ. 15 მშობელმა საწარმომ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში სავაჭრო და სხვა 

მოთხოვნები შესაძლოა წარადგინოს შემდეგნაირად: 



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
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20X2 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების ამონარიდი 
     

 შენიშვნა 20X2  20X1 

  ფე  ფე 

აქტივები     

მოკლევადიანი აქტივები     

…     

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 10 19,100  16,900 

…     

 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების 

ამონარიდი 

 

შენიშვნა 10.  სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 

  20X2  20X1 

  ფე  ფე 

სავაჭრო მოთხოვნები  9,000  8,100 

მოთხოვნები დაკავშირებული მხარეებისგან  7,000  3,500 

დარიცხული შემოსავლები, რომლისთვისაც ჯერ 

არ წარუდგენიათ გადახდის ანგარიშები 

 1,000  1,500 

წინასწარ გადახდილი ხარჯები  2,100  3,800 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  19,100  16,900 

     

ალტერნატიულად, ჯგუფს შეუძლია მე-10 შენიშვნის თითოეული სტრიქონის მუხლი წარადგინოს 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  

 

 

(გ) მარაგი, ისე, რომ ცალ-ცალკე იყოს ნაჩვენები მარაგის ღირებულებები შემდეგი 

კატეგორიების მიხედვით: 

(i) მარაგი, რომელიც გასაყიდად არის გამიზნული საწარმოს ჩვეულებრივი 

საქმიანობის პროცესში; 

(ii) მარაგი, რომელიც მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისთვის გამიზნული 

მარაგის წარმოების პროცესში; და 

(iii) მარაგი, რომელიც მოიხმარება წარმოების ან მომსახურების გაწევის 

პროცესში, მასალების ან ნედლეულის სახით. 
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მაგალითი—მარაგების წარდგენა 
 
მაგ. 16 საწარმომ მარაგები შესაძლოა წარადგინოს შემდეგნაირად: 

 

საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

ამონარიდი 

     

 შენიშვნა 20X2  20X1 

  ფე  ფე 

აქტივები     

მოკლევადიანი აქტივები     

…     

ნედლეული  5,900  8,700 

დაუმთავრებელი წარმოება  28,400  25,500 

მზა პროდუქცია  232,500  220,100 

მარაგები 11 266,800  254,300 

 

ალტერნატიულად, საწარმოს შეუძლია ერთი სტრიქონის მუხლი წარადგინოს მარაგებისთვის 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, მარაგების სრული ღირებულების მითითებით.  ასეთ 

შემთხვევაში, ინფორმაცია მარაგების თითოეულ ქვეჯგუფზე უნდა წარადგინოს განმარტებით 

შენიშვნებში.  

 

(დ) სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები, რომლებიც განცალკევებულად ასახავს 

მომწოდებლებისა და დაკავშირებული მხარეებისთვის გადასახდელ თანხებს, 

გადავადებულ შემოსავალსა და დარიცხვებს; 

 

მაგალითი—სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების წარდგენა 
 
მაგ. 17 ჯგუფმა სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები შესაძლოა წარადგინოს შემდეგნაირად: 

20X4 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

ამონარიდი 
 

     
 შენიშვნა 20X4  20X3 
  ფე  ფე 

ვალდებულებები     
… 

    

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

ბანკის ოვერდრაფტი 10 5,600  4,800 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 11 135,200  112,500 

საპროცენტო ვალდებულება 12 3,500  3,250 

მოკლევადიანი საგადასახადო ვალდებულება 13 3,500  3,000 

…     

 

 

 



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების 
ამონარიდი  

 

შენიშვნა 11.  სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 

  20X4  20X3 

  ფე  ფე 

სავაჭრო მომწოდებლები  85,000  79,800 

მეკავშირე საწარმოს კუთვნილი ოდენობა   47,300  30,500 

კომუნალური მომსახურებების მომწოდებლები  2,900  2,200 

სულ  135,200  112,500 

 

ალტერნატიულად, შენიშვნა 11-ში მოცემული თიოთოეული სტრიქონის მუხლი შესაძლოა 

წარდგენილი იქნეს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

 

(ე) დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების რეზერვები და სხვა რეზერვები; და 

 

მაგალითი—ანარიცხების წარდგენა 
 

მაგ. 18 საწარმომ ანარიცხები შესაძლოა წარადგინოს შემდეგნაირად: 

საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

ამონარიდი  

 შენიშვნა 20X2  20X1 

  ფე  ფე 

ვალდებულებები     
…     

გრძელვადიანი ვალდებულებები     

ანარიცხები 12 6,000  3,000 
     

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

ანარიცხები 12 31,500  33,000 
     

საწარმოს განმარტებითი შენიშვნების ამონარიდი  

შენიშვნა 12.  ანარიცხები 
  20X2  20X1 
  ფე  ფე 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები  9,500  9,000 

დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი გასამრჯელოები  8,000  5,000 

სულ დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების 

ანარიცხი 

 17,500  14,000 

პროდუქციის გარანტიები  20,000  22,000 

სულ  37,500  36,000 

გამოკლებული: დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოების და პროდუქციის გარანტიების 

ანარიცხების გრძელვადიანი ნაწილი  

 (6,000)  (3,000) 

ანარიცხების მიმდინარე ნაწილი  31,500  33,000 
 

 

ალტერნატიულად, საწარმოს შეუძლია შენიშვნა 12-ში წარმოდგენილი თითოეული სტრიქონის მუხლი 

წარადგინოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
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საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

ამონარიდი 

  20X2  20X1 

ვალდებულებები     

გრძელვადიანი ვალდებულებები      

….     

დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი გასამრჯელოების 

ვალდებულებები 

 

2,500 

 

500 

პროდუქციის გარანტიები  3,500  2,500 

     

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

…     

დაქირავებულ პირთა  მოკლევადიანი გასამრჯელოები  9,500  9,000 

დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი გასამრჯელოების 

ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი 

 

5,500 

 

4,500 

პროდუქტის გარანტიების მიმდინარე ნაწილი   16,500  19,500 

 

(ვ) საკუთარი კაპიტალის კატეგორიები, როგორიცაა სააქციო კაპიტალის 

ანაზღაურებული ნაწილი, საემისიო კაპიტალი, გაუნაწილებელი მოგება და 

შემოსავლებისა და ხარჯების ის მუხლები, რომლებიც წინამდებარე სტანდარტის 

შესაბამისად ასახულია სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში და 

განცალკევებულად არის წარდგენილი საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში. 

 

მაგალითი—საკუთარი კაპიტალის წარდგენა 
 

მაგ. 19 მშობელმა საწარმომ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში საკუთარი კაპიტალი 

შესაძლოა წარადგინოს შემდეგნაირად: 

საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების ამონარიდი 

     

 შენიშვნა 20X2  20X1 

  ფე  ფე 

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი 20 22,000  20,000 

გადაფასების ნამეტი  10 3,000  2,000 

გაუნაწილებელი მოგება  12,100  10,900 

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი 

კაპიტალი 

 37,100  32,900 

არამაკონტროლებელი წილი  7,900  6,100 

სულ საკუთარი კაპიტალი  45,000  39,000 

 

ალტერნატიულად, საწარმოს შეუძლია  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარადგინოს 

საკუთარი კაპიტალის მთლიანი ოდენობა. ასეთ შემთხვევაში, ინფორმაცია საკუთარი კაპიტალის 

თითოეულ ჯგუფზე უნდა წარადგინოს განმარტებით შენიშვნებში. 

4.12 საწარმომ, რომელსაც გააჩნია სააქციო კაპიტალი, ფინანსური მდგომარეობის 



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
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ანგარიშგებაში ან განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) ყველა ტიპის სააქციო კაპიტალისათვის:  

(i) ნებადართული აქციების რაოდენობა; 

(ii) გამოშვებული და მთლიანად ანაზღაურებული აქციების რაოდენობა და 

გამოშვებული, მაგრამ ნაწილობრივ ანაზღაურებული აქციების 

რაოდენობა; 

(iii) ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება, ან ის ფაქტი, რომ აქციებს არ 

გააჩნია ნომინალური ღირებულება; 

(iv) მიმოქცევაში გაშვებული აქციების რაოდენობის შეჯერება პერიოდის 

დასაწყისისა და ბოლოსათვის.   ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა საწარმოს 

არ ევალება წინა პერიოდებისთვის;  

(v) უფლებები, პრივილეგიები და შეზღუდვები, რომლებიც ეხება მოცემული 

ტიპის სააქციო კაპიტალს, მათ შორის, დივიდენდების განაწილებასა და 

აქციების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები; 

(vi) საწარმოს აქციები, რომლებიც თვითონ საწარმოს, მისი შვილობილი ან 

მეკავშირე საწარმოების საკუთრებაშია; 

(vii) აქციები, რომლებიც რეზერვირებულია ოფციონების გამოშვებისა და 

აქციების გაყიდვის ხელშეკრულებისთვის, პირობებისა და თანხების 

ჩვენებით; 

(ბ) საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში ასახული თითოეული რეზერვის აღწერა. 

 

შენიშვნები 
 

შესადარისი ინფორმაციის ასახვა სავალდებულოა 4.12(ა)-ში ნახსენები ყველა 

მუხლისთვის, გარდა მიმოქცევაში არსებული აქციების რაოდენობის შეჯერებისა, 

პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის. 

 
მაგალითი—სააქციო კაპიტალის მქონე საწარმოსათვის წარდგენა 

 

მაგ. 20 4.12(ა) პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია სააქციო კაპიტალის შესახებ შესაძლოა 

წარმოდგენილ იქნეს შემდეგნაირად: 

საწარმოს განმარტებითი შენიშვნების ამონარიდი 

შენიშვნა 20. სააქციო კაპიტალი 
 

ნებადართული სააქციო კაპიტალი მოიცავს 4,000 აქციას (20X1: 4,000 აქცია), რომელთაგან 

3,000 აქცია (20X1: 2,800 აქცია) წარმოადგენს სრულად გადახდილ ჩვეულებრივ აქციას, 

რომელსაც არ გააჩნია ნომინალური ღირებულება.  

გამოშვებული ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობის შეჯერება:     

  20X2   

1-ელ იანვარს  2,800   

გამოშვებული წლის განმავლობაში  200   

31 დეკემბერს  3,000   

     

A ბანკის გრძელვადიანი სესხისგან წარმოქმნილი ხელშეკრულების პირობები ხელს უშლის 

დივიდენდების გადანაწილებას, როდესაც საწარმოს მიმდინარე კოეფიციენტი (მოკლევადიანი აქტივები ÷ 
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მოკლევადიანი ვალდებულებები) ნაკლებია 3:1-ზე. 

 

 

4.13 საწარმომ, რომელსაც არ გააჩნია სააქციო კაპიტალი, როგორიცაა, მაგალითად 

ამხანაგობა ან სატრასტო კომპანია, უნდა გაამჟღავნოს 4.12 (ა) პუნქტით 

განსაზღვრული ინფორმაციის ეკვივალენტური ინფორმაცია, სადაც ნაჩვენები იქნება 

პერიოდის განმავლობაში საკუთარი კაპიტალის თითოეულ კატეგორიაში მომხდარი 

ცვლილება, ასევე საკუთარი კაპიტალის თითოეულ კატეგორიასთან დაკავშირებული 

უფლებები, პრივილეგიები და შეზღუდვები. 

 

მაგალითი—სააქციო კაპიტალის არმქონე საწარმოსათვის წარდგენა 
 

მაგ. 21 სააქციო კაპიტალის არმქონე საწარმოს ‘კაპიტალი’ შესაძლოა წარდგეს შემდეგნაირად: 

ამხანაგობის განმარტებითი შენიშვნების ამონარიდი 
 

შენიშვნა 5. საკუთარი კაპიტალი (ამონარიდი) 
 
 

A იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად ამხანაგობას მოეთხოვება, რომ 

შემოსავლების 10% შეინახოს, როგორც ‘საკანონმდებლო რეზერვი’. ამხანაგობის 

შეთანხმების შესაბამისად, ამხანაგობა ინახავს შემოსავლების კიდევ 15%-ს, როგორც 

‘კონსტიტუციურ რეზერვს’. გარდა ლიკვიდაციის შემთხვევისა, ამხანაგობა ვერ შეძლებს 

საკანონმდებლო და კონსტიტუციური რეზერვის განაწილებას თავის პარტნიორებზე. 

პროცენტის განაწილების განსაზღვრა შესაბამის კონსტიტუციურ რეზერვზე, შესაძლოა 

შეიცვალოს პარტნიორების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით. ბანკის სესხი (იხ. 

შენიშვნა x) დამოკიდებულია ამხანაგობაზე, რომელიც შეინარჩუნებს რეზერვის 

კოეფიციენტს, მინიმუმ 15%-ს. 

შემოსავლების დარჩენილი 75% გადანაწილებულია პარტნიორების სესხის ანგარიშებზე, 

პერიოდის განმავლობაში პარტნიორებისაგან შემოსავლების შესახებ დადასტურების 

მიზნით. 

  

საკანონმდებლო და კონსტიტუციური რეზერვების შეჯერება:     

(ფულად ერთეულში) 

     

საკანონმდებლო რეზერვები     

  20X2  20X1 

1-ლ იანვარს  1,290  1,200 

შემოსავლების 10%  120  90 

31 დეკემბერს  1,410  1,290 

     

კონსტიტუციური რეზერვები     
  20X2  20X1 

1-ლ იანვარს  1,935  1,800 

შემოსავლების 15%  180  135 

31 დეკემბერს  2,115  1,935 

     

4.14 იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშგებო თარიღისთვის საწარმოს გააჩნია მბოჭავი 
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ნასყიდობის ხელშეკრულება მთავარი აქტივების, ან აქტივებისა და ვალდებულებების 

გარკვეული ჯგუფის გაყიდვის შესახებ, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) აქტივ(ებ)ის, ან აქტივებისა და ვალდებულებების ჯგუფების აღწერილობა; 

(ბ) გაყიდვასთან ან გაყიდვის გეგმასთან დაკავშირებული ფაქტებისა და 

გარემოებების აღწერა; და 

(გ) აქტივების საბალანსო ღირებულება, ან იმ შემთხვევაში, თუ აქტივების 

გასხვისება მოიცავს აქტივებისა და ვალდებულებების ჯგუფს, ამ აქტივებისა 

და ვალდებულებების ჯგუფის საბალანსო ღირებულება. 

 

მაგ. 22 საწარმომ, რომელმაც დადო მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულება თავისი    

აქტივების ჯგუფის მომავალ თარიღში გაყიდვის მიზნით, შესაძლოა გაამჟღავნოს 

შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

საწარმოს განმარტებითი შენიშვნების ამონარიდი 

 

შენიშვნა 25. აქტივების გაყიდვის შესრულების პირობა 

 

20X2 წლის დეკემბერს, საწარმომ დამოუკიდებელ მესამე მხარესთან გააფორმა მბოჭავი 

ხელშეკრულება, ყუთების მწარმოებელი ქარხნის 15,000 ფე-ად მიყიდვასთან 

დაკავშირებით. ეს გამომდინარეობს 20X2 წლის სექტემბრის გადაწყვეტილებიდან, 

როდესაც საწარმომ გადაწყვიტა შეეწყვიტა ყუთების წარმოება და კონცენტრირებულიყო 

ბოთლების წარმოებაზე. საწარმო გააგრძელებს ქარხნის საქმიანობას 20X3 წლის 31 

მარტამდე, მანამ სანამ არ გადაეცემა მყიდველს. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს გასაყიდი აქტივების საბალანსო ღირებულება: 

 ფე 

ქარხნის შენობა 10,000 

მანქანა-დანადგარები 3,000 

სულ 13,000 
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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 ნაკადების მოძრაობის შეფასების 

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

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.      

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

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ, რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს  სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

ხშირ შემთხვევაში, საწარმო მსს ფასს  სტანდარტის გამოყენებით ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების წარდგენისას მცირე სირთულეს აწყდება. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში 

საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა.   

 

იმ შემთხვევების მაგალითები, რომლებმაც შესაძლოა მოითხოვონ მნიშვნელოვანი მსჯელობა, 

მოიცავს: 

 მოკლევადიან და გრძელვადიან მუხლებს შორის განსხვავებების გაკეთებას;  

 იმის შეფასებას, თუ რომელი დამატებითი სტრიქონის მუხლები, ქვესათაურები და 

ჯამური თანხები არის რელევანტური საწარმოს საქმიანობის ფინანსური მდგომარეობის 

გასაგებად; 

 იმის განსაზღვრას, აქტივებისა და ვალდებულებების წარდგენა მიახლოებითი 

ლიკვიდობის შესაბამისად უფრო შესაბამისი და საიმედოა თუ არა, ვიდრე 

მოკლევადიანი/გრძელვადიანი კლასიფიკაციის მიხედვით.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

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

მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენისას ძირითადი განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ 

ვერსიასა (იხ. ბასს 1 „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“) და მსს ფასს სტანდარტს შორის (იხ. 

მე-4 განყოფილება „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“) არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია შედარებით მარტივი ენით, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 მსს ფასს სტანდარტთან შედარებით ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოიცავს უფრო 

დეტალურ მითითებებს ქვეჯგუფების ჯამური მნიშვნელობების წარდგენასთან 

დაკავშირებით.  

 როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გადაანგარიშებულია რეტროსპექტულად, ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

წარდგენას ყველაზე ადრეული შესადარისი პერიოდის დასაწყისში. მსს ფასს  სტანდარტი 

არ მოითხოვს აღნიშნული დამატებითი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

წარდგენას.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია (იხ. ფასს 5 „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი 
აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები“) მოითხოვს გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი 

აქტივების, მათ შორის შეწყვეტილი ოპერაციების გრძელვადიანი აქტივების ასახვას 

საბალანსო ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას შორის უმცირესით. მსს ფასს სტანდარტს არ გააჩნია ‘გასაყიდად 

გამიზნული’ კლასიფიკაცია და არ მოითხოვს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივების განცალკევებით წარდგენას. თუმცა, მსს 
ფასს  სტანდარტის 29.7 პუნქტი განსაზღვრავს ‘იმ ქვედანაყოფის საქმიანობის შეწყვეტის ან 

რესტრუქტურიზაციის გეგმებს, რომელსაც მიეკუთვნება აქტივი’ და ‘ასევე აქტივის 

ექსპლუატაციიდან ამოღების გეგმას ნავარაუდებ თარიღზე ადრე’, როგორც ინფორმაციის 

შიდა წყარო, რომელიც მიუთითებს, რომ აქტივი შესაძლოა იყოს გაუფასურებული. ასეთი 

ინდიკატორის არსებობა აიძულებს საწარმოს ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი (ე.ი. 

შეაფასოს მისი ანაზღაურებადი ღირებულება) (იხ. 27.7 პუნქტი). მსს ფასს  სტანდარტის 

4.14 პუნქტი განსაზღვარვს გამჟღავნების მოთხოვნებს, როდესაც საანგარიშგებო 

თარიღისთვის, საწარმოს გააჩნია მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულება, მთავარი 

აქტივებისა ან აქტივებისა და ვალდებულებების ჯგუფის გაყიდვის შესახებ. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს, შესადარისი ინფორმაციის გამჟღავნებას, 

მიმოქცევაში გაშვებული აქციების რაოდენობის პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის 

შეჯერებას. მსს ფასს  სტანდარტი არ მოითხოვს აღნიშნულ შეჯერებას წინა 

პერიოდებისთვის.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია საწარმოს საშუალებას აძლევს წარადგინოს 

ზოგიიერთი აქტივი და ვალდებულება მოკლევადიანი/გრძელვადიანი კლასიფიკაციის 

გამოყენებით და დანარჩენი ლიკვიდობის მიხედვით, როდესაც ეს უზრუნველყოფს 

საიმედო და შესაბამის ინფორმაციას. მსს ფასს  სტანდარტი არ იძლევა ასეთ 

კომბინირებულ საფუძველზე წარდგენის უფლებას. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია უფლებას აძლევს საწარმოს, აირჩიოს სტრიქონის 

მუხლების ქვეჯგუფები საწარმოს საქმიანობისთვის შესაფერისი ფორმით საილუსტრაციო 

მაგალითებთან ერთად. მსს ფასს  სტანდარტი მოითხოვს კონკრეტული ქვეჯგუფების 

გამჟღავნებას 4.11 პუნქტის მიხედვით.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია არ მოითხოვს თვითღირებულებით ასახული 

საინვესტიციო ქონების და რეალური ღებულებით ასახული საინვესტიციო ქონების, 

თვითღირებულებით ასახული ბიოლოგიური აქტივებისა და რეალური ღირებულებით 

ასახული ბიოლოგიური აქტივების ცალ-ცალკე წარდგენას. მსს ფასს  სტანდარტი კი 
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მოითხოვს.  განსხვავებები წარმოიშვება, რადგან სრული ფასს სტანდარტები არ 

განიხილავს მიზანშეუწონელი დანახარჯებისა და ძალისხმევის გამონაკლისს, ამიტომ 

ზოგადად, შეფასების ერთი მეთოდი გამოიყენება საწარმოს ყველა საინვესტიციო ქონებასა 

და ყველა ბიოლოგიურ აქტივზე. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს თითოეული აქტივისა და ვალდებულების 

მუხლისათვის იმ რაოდენობის გამჟღავნებას, რომლებიც ანაზღაურდება ან დაიფარება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის შემდეგ, აერთიანებს ასეთ ოდენობებს  

და იმ ოდენობებს, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ ანაზღაურდება ან დაიფარება უფრო 

მოკლე ვადაში. მსს ფასს  სტანდარტი არ მოითხოვს მსგავს განმარტებით შენიშვნებს.  

 

 



მოდული 4—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)                                               28 

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 
უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს  სტანდარტის 

გამოყენებით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.   

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

მსს ფასს  სტანდარტის მე-4 განყოფილება „ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება“:  

 (ა)   განსაზღვრავს ინფორმაციას, რომლის წარდგენაც უნდა მოხდეს ფინანსური  

       მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

 (ბ)   განსაზღვრავს მუხლების თანმიმდევრობას ან ფორმატს, რომლითაც მუხლები უნდა 

აისახოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

 (გ)  არ იძლევა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში დამატებითი  

        სტრიქონის მუხლების, ქვესათაურებისა და ჯამური თანხების წარდგენის უფლებას,  

        გარდა 4.2 პუნქტით განსაზღვრულისა. 

კითხვა 2 

მსს ფასს  სტანდარტის გამოყენებით, საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

უნდა წარადგინოს დამატებითი სტრიქონის მუხლები, როდესაც: 

 (ა)   ასეთი წარდგენა რელევანტურია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის გასაგებად. 

 (ბ)   ასეთი წარდგენა ზოგადად მიღებული პრაქტიკაა იმ სექტორში, რომელშიც საწარმო  

        საქმიანობს.  

 (გ)   ასეთი წარდგენა მოითხოვება იმ იურისდიქციის საგადასახადო ორგანოების მიერ,  

        რომელშიც საწარმო საქმიანობს. 

კითხვა 3 

მსს ფასს  სტანდარტის გამოყენებით, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენისას 

საწარმომ: 

 (ა)  უნდა გააკეთოს მოკლევადიანი/გრძელვადიანი მუხლების წარდგენის გამიჯვნა. 

 (ბ)  უნდა წარადგინოს აქტივები და ვალდებულებები ლიკვიდობის მიხედვით. 

 (გ)  უნდა აირჩიოს ფორმატი მოკლევადიან/გრძელვადიან და ლიკვიდობის მიხედვით  

       წარდგენას შორის (ე.ი. მას აქვს წარდგენისას ფორმატის თავისუფალი არჩევანის  

       უფლება). 

 (დ)  უნდა გააკეთოს მოკლევადიანი/გრძელვადიანის გამიჯვნა წარდგენისას, გარდა იმ    

შემთხვევისა როდესაც ლიკვიდობის მიხედვით წარდგენა უზრუნველყოფს უფრო 

საიმედო და  შესაბამის ინფორმაციას.  
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კითხვა 4 

აქტივებს, რომლებიც გაყიდული, მოხმარებული ან რეალიზებულია, როგორც საწარმოს 

ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის ნაწილი, წარმოადგენს: 

 (ა)   მოკლევადიან აქტივებს. 

 (ბ)   გრძელვადიან აქტივებს. 

 (გ)   კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი სხვა კრიტერიუმების 

შესაბამისად. 

კითხვა 5 

როცა საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლი ზუსტად არ არის განსაზღვრული, 

საოპერაციო ციკლი ფასდება: 

 (ა)  მისი საშუალო ღირებულებით. 

 (ბ)  მისი მედიანის ღირებულებით. 

 (გ)  12 თვით. 

 (დ)  სამი წლით. 

 

კითხვა 6 

ვალდებულებები, რომლების დაფარვასაც ელოდება საწარმო, ჩვეულებრივი საოპერაციო 

ციკლის განმავლობაში: 

 (ა)   კლასიფიცირდება, როგორც გრძელვადიანი ვალდებულებები. 

 (ბ)   კლასიფიცირდება როგორც მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი ვალდებულებები სხვა 

კრიტერიუმების შესაბამისად. 

 (გ)   კლასიფიცირდება, როგორც მოკლევადიანი ვალდებულებები. 

 

კითხვა 7 

საწარმოს მიერ წლის დასრულებამდე გამოცხადებული და აქციონერებისთვის საანგარიშგებო 

პერიოდის დასრულებიდან სამ თვეში გადასახდელი დივიდენდი კლასიფიცირდება, როგორც: 

 (ა)  გრძელვადიანი ვალდებულება. 

 (ბ)  მოკლევადიანი ვალდებულება. 

 (გ)  საკუთარი კაპიტალი. 

 (დ) მოკლევადიანი აქტივი. 

 

კითხვა 8 

საწარმომ უნდა წარადგინოს 4.2 პუნქტში ჩამოთვლილი თითოეული სტრიქონის მუხლი: 

 (ა)  იმ შემთხვევაშიც, თუ სტრიქონის მუხლისთვის აღიარებული ოდენობა უდრის ნულს. 

 (ბ)  გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სტრიქონის მუხლისთვის აღიარებული ოდენობა უდრის 

ნულს. 

 (გ)  გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სტრიქონის მუხლი არაარსებითია. 
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კითხვა 9 

მსს ფასს  სტანდარტის გამოყენებით, ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც წარადგენს საწარმოს 

აქტივებს, ვალდებულებებსა და საკუთარ კაპიტალს დროის აღნიშნულ მომენტში: 

 (ა)  უნდა ეწოდოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება. 

 (ბ)  უნდა ეწოდოს ბალანსი. 

 (გ)  შესაძლოა ეწოდოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ან ბალანსი. 

 (დ) შესაძლოა ეწოდოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, ბალანსი ან სხვა  

       სახელწოდება, რომელიც შეცდომაში არ შეიყვანს მომხმარებელს.  

 

კითხვა 10 

ამხანაგობას, რომელიც წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს  სტანდარტის 

შესაბამისად: 

 (ა)  მოეთხოვება, რომ გაამჟღავნოს 4.12(ა) პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაციის   

ეკვივალენტური ინფორმაცია, სადაც ნაჩვენები იქნება პერიოდის განმავლობაში 

საკუთარი კაპიტალის თითოეულ კატეგორიაში მომხდარი ცვლილება, ასევე 

საკუთარი კაპიტალის თითოეულ კატეგორიასთან დაკავშირებული უფლებები, 

პრივილეგიები და შეზღუდვები. 

 (ბ)  მოეთხოვება, რომ გაამჟღავნოს 4.12(ა) პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაციის     

       ეკვივალენტური ინფორმაცია, თუ პარტნიორების წილები   

       დაკლასიფიცირებულია, როგორც საკუთარი კაპიტალი. 

 (გ)   არ მოეთხოვება საკუთარი კაპიტალის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება. 

 

კითხვა 11 

მსს ფასს  სტანდარტი მოითხოვს შესადარისი ინფორმაციის გამჟღავნებას, მიმოქცევაში 

გაშვებული აქციების რაოდენობის შეჯერებისთვის, პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის 

სააქციო კაპიტალის თითოეული კლასისათვის.  

 (ა)  ჭეშმარიტია. 

 (ბ)  მცდარია. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ა)—იხ. 4.1 პუნქტი. 

კითხვა 2 (ა)—იხ. 4.3 პუნქტი. 

კითხვა 3 (დ)—იხ. 4.4 პუნქტი. 

კითხვა 4 (ა)—იხ. 4.5 პუნქტი. 

კითხვა 5 (გ)—იხ. 4.6 პუნქტი. 

კითხვა 6 (გ)—იხ. 4.7 პუნქტი. 

კითხვა 7 (ბ)—იხ. 4.7 პუნქტი. 

კითხვა 8            (გ)—იხ. 3.15, 3.16, და 10.3 პუნქტები. 

კითხვა 9            (დ)—იხ. 3.22 და 4.1 პუნქტები. 

კითხვა 10 (ა)—იხ. 4.13 პუნქტი. 

კითხვა 11 (ბ)—იხ. 4.12(ა)(iv) პუნქტი. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს  სტანდარტის გათვალისწინებით ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნების ცოდნა და ამოხსენით ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითები.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 
 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

A მსს-ს ჰყავს ახალი ბუღალტერი, რომელმაც მოამზადა შემდეგი წინასწარი 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის: 
 

A მსს-ს 20X1 წლის დეკემბრის დასრულებული წლისათვის წინასწარი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგება (ათას ფულად ერთეულში) 
 

 20X1  20X0 

ფულადი სახსრები  200  140 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 30  20 

 არამაკონტროლებელი წილის მოგების ნაწილი წლის განმავლობაში 120  150 

A მსს-ს  მიერ გამოცხადებული დივიდენდები 100  190 

სავაჭრო მოთხოვნები 1,900  1,200 

მარაგები, თვითღირებულება 1,000  1,950 

მარაგები, დასრულების და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება  180  150 

საინვესტიციო ქონება, რეალური ღირებულება 2,500  2,500 

ძირითადი საშუალებები, თვითღირებულება 4,324   4,818 

სულ აქტივები 10,354  11,118 

    

 
    

გრძელვადიანი სესხი (500 ფე-ის  ოდენობის კაპიტალი გადასახდელია 

ყოველი წლის 1-ელ იანვარს) 2,300  2,800 

გრძელვადიან სესხზე დარიცხული პროცენტი (გადასახდელია არანაკლებ 

12 თვის ვადაში) 230  280 

სააქციო კაპიტალი 1,500  1,250 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისისთვის 1,910  1,000 

მოგება წლის განმავლობაში 1,000  1,250 

არამაკონტროლებელი წილი 730  630 

ძირითად საშუალებების დაგროვილი ცვეთა 1,450   1,060 

საეჭვო მოთხოვნების ანარიცხები  200  115 

სავაჭრო ვალდებულებები 250  1,890 

დარიცხული ხარჯები 3  2 

საგარანტიო ანარიცხი (ვადის ამოწურვა გაყიდვის დღიდან 12 თვეში) 400  390 

გარემოს აღდგენის ანარიცხი (აღდგენა განხორციელდება 20X9 წელს) 280  260 

შვებულების ანარიცხი (გამოუყენებელი დღეები ამოიწურება იმ წლის 

დასრულებიდან 12 თვეში, რომელშიც დაირიცხება) 1  1 

გადასახდელი დივიდენდები 100  190 

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 10,354  11,118 
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ზემოთ მოცემული წინასწარი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შეიცავს რამდენიმე 

შეცდომას. მოამზადეთ 20X1 წლის 31 დეკემბრისათვის კონსოლიდირებული ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგება, მსს ფასს  სტანდარტის შესაბამისად, მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი მუხლების გამიჯვნით.  
 

დაუშვით, რომ ყველა მუხლი აღიარებულია სწორად და ყველა შეცდომა წარმოდგენს 

წარდგენის ხარვეზს.   
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 
 

A მსს-ს 20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება   

(ათას ფულად ერთეულში) 

  20X1  20X0 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

ძირითადი საშუალებები(ა) 2,874  3,758 

საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებულია რეალური ღირებულებით, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით; 2,500 

 

2,500 

სულ  გრძელვადიანი აქტივები 5,374  6,258 

     

მოკლევადიანი აქტივები    

მარაგები(ბ) 1,180  2,100 

სავაჭრო მოთხოვნები(გ) 1,700  1,085 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები(დ) 230  160 

სულ მოკლევადიანი აქტივები 3,110  3,345 

სულ აქტივები 8,484  9,603 

     

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები    

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი სრული კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 1,500  1,250 

გაუნაწილებელი მოგება(ე) 2,690  1,910 

 4,190  3,160 

არამაკონტროლებელი წილი 730  630 

სულ საკუთარი კაპიტალი 4,920  3,790 

     

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

გრძელვადიანი სესხი(ვ) 1,800  2,300 

გრძელვადიანი ანარიცხები (გარემოს გაუმჯობესება) 280  260 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 2,080  2,560 

     

მოკლევადიანი ვალდებულებები    

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები(ზ)  254  1,893 

გრძელვადიანი სესხის მიმდინარე ნაწილი(ვ) 730  780 

საგარანტიო ანარიცხი 400  390 

გამოცხადებული დივიდენდები 100  190 

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 1,484  3,253 

სულ ვალდებულებები 3,564  5,813 

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 8,484  9,603 

 

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

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  ძირითადი საშუალებები 20X1: 4,314 ფე გამოკლებული 1,450 ფე = 2,874 ფე;  

ძირიათადი საშუალებები 20X0: 4,818 ფე გამოკლებული 1,060 ფე = 3,758 ფე. 

(ბ)  მარაგები 20X1: 1,000 ფე + 180 ფე = 1,180 ფე;  

მარაგები 20X0: 1,950 ფე + 150 ფე = 2,100 ფე. 

(გ)  სავაჭრო მოთხოვნები 20X1: 1,900 ფე გამოკლებული 200 ფე = 1,700 ფე;  

სავაჭრო მოთხოვნები 20X0: 1,200 ფე გამოკლებული 115 ფე = 1,085 ფე. 

(დ)  ფულადი სახსრები  და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 20X1: 200 ფე + 30 ფე = 230 ფე;  
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ფულადი სახსრები  და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 20X0:  140 ფე + 20 ფე = 160 ფე. 

(ე)  გაუნაწილებელი მოგება წლის დასასრულისთვის = გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისისთვის 

დამატებული მოგება წლის განმავლობაში გამოკლებული არამაკონტროლბელი აქციების მოგების წილი 

წლის განმავლობაში გამოკლებული გამოცხადებული დივიდენდები. 

 

გაუნაწილებელი მოგება 20X1: 1,910 ფე + 1,000 ფე გამოკლებული 120 ფე გამოკლებული 100 ფე = 2,690 ფე;  

გაუნაწილებელი მოგება 20X0: 1,000 ფე + 1,250 ფე გამოკლებული 150 ფე გამოკლებული 190 ფე = 1,910 ფე.  

 

(ვ)  გრძელვადიანი სესხი 20X1: 2,300 ფე გამოკლებული 500 ფე = 1,800 ფე;  

გრძელვადიანი სესხი 20X0: 2,800 ფე გამოკლებული 500 ფე = 2,300 ფე.  

 

მოკლევადიანი სესხი 20X1: 500 ფე + 230 ფე=730 ფე;  

მოკლევადიანი სესხი 20X0: 500 ფე + 280 ფე=780 ფე. 

 

(ზ)  სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 20X1: 250 ფე + 3 ფე + 1 ფე = 254 ფე;  

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 20X0: 1,890 ფე + 2 ფე +1 ფე = 1,893 ფე. 

 

(თ) შვებულების ანარიცხი არ ჩაითვლება არსებითად და წარდგენილია სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებთან 

ერთად.   

 

შენიშვნა: მსს ფასს სტანდარტი არ განსაზღვრავს მუხლების წარდგენის თანმიმდევრობას (იხ. პუნქტი 4.9).  

აღნიშნულ სიტუაციურ მაგალითში, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება წარადგენს გრძელვადიან 

აქტივებს, რასაც მოჰყვება მოკლევადიანი აქტივები და ასევე წარადგენს გრძელვადიან ვალდებულებებს, რასაც 

მოჰყვება მოკლევადიანი ვალდებულებები. აღნიშნული წარმოადგენს მსს ფასს სტანდარტის მიერ დაშვებულ 

ერთ-ერთ ალტერნატივას.  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

B მსს-მ მოამზადა შემდეგი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X8 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის  
 20X8  20X7  

აქტივები      

ძირითადი საშუალებები 37,200   33,450    

     თავისუფალი მიწის ნაკვეთი 3,200   3,200   

     მიწა და შენობა-ნაგებობები 9,600   9,850   

     ქარხანა  4,500   4,720   

     აღჭურვილობა 8,300   6,520   

     ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში—რეალური 

ღირებულებით ასახული 

5,100   5,345   

     საინვესტიციო ქონება—თვითღირებულებით 

ასახული 

6,500   3,815   

არამატერიალური აქტივები 15,200   15,200    

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში—

თვითღირებულებით ასახული 

560   560    

გადავადებული საგადასახადო აქტივები 320   260    

მარაგები 15,800   10,500    

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 1,200   1,300    

გადახდილი ავანსი 500   450    

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 

1,298    6,858    

სულ აქტივები 72,078    68,578    
       

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები      

გამოშვებული კაპიტალი 22,500   22,500    

გამოსყიდული საკუთარი აქციები (340)  (340)   

გაუნაწილებელი მოგება 10,360   9,520    

სხვა რეზერვები 4,250   4,250    

არამაკონტროლებელი წილი 2,380    2,260    

სულ საკუთარი კაპიტალი 39,150    38,190    
        

გრძელვადიანი ვალდებულებები      

პროცენტიანი სესხები და ნასესხები სახსრები 9,544   8,834    

სახელმწიფო გრანტები 925   960    

გადავადებული ამონაგები 65   56    

სხვა ვალდებულებები 2,130   1,980    

გრძელვადიანი ანარიცხები 1,780   1,560    

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 14,444    13,390    
        

მოკლევადიანი ვალდებულებები      

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 9,630   8,292    

პროცენტიანი სესხები და ნასესხები სახსრები 5,000   5,260    

სახელმწიფო გრანტები 1,260   978    

გადავადებული ამონაგები 589   365    

მოკლევადიანი საგადასახადო ვალდებულებები 225   215    

მოკლევადიანი ანარიცხები 1,235   1,398    

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები 545   490    

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 18,484    16,998    

სულ ვალდებულებები 32,928    30,388    

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 72,078    68,578    
 

ნაწილი A: ჩამოთვალეთ, B მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

წაედგენისას დაშვებული შეცდომები და გამოტოვებები.  
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ნაწილი B: მოამზადეთ, B მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, 

მსს ფასს  სტანდარტის მე-4 განყოფილების მიხედვით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი - ნაწილი A 

 

B მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შეიცავს შემდეგ 

შეცდომებს: 

 

 წარსადგენი ვალუტა უნდა იქნეს გამჟღავნებული 3.23 პუნქტის მოთხოვნით. 

 სათაურში გამოტოვებულია სიტყვა ‘კონსოლიდირებული’ (ე.ი. სათაური უნდა 

გადმოსცემდეს შემდეგს ‘კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება’).  

 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება უნდა იქნეს წარდგენილი 20X8 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით (ე.ი. ის არ არის დასრულებული წლისთვის). 

 უნდა იქნეს გამჟღავნებული, მოცემული თანხების დამრგვალების დონე.  

 საინვესტიციო ქონება, მიუხედავად იმისა ასახულია რეალური ღირებულებით თუ 

თვითღირებულებით, არ წარმოადგენს ძირითად საშუალებებს. ისინი უნდა იქნეს 

წარდგენილი საინვესტიციო ქონების სახით, ძირითადი საშუალებებისგან განცალკევებით, 

4.2(ე), (ეა) და (ვ) პუნქტის მოთხოვნით.    

 ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში, ასახული რეალური ღირებულებით, არ 

წარმოადგენს ძირითად საშუალებებს. 4.2(ე) და (კ) პუნქტის მოთხოვნით, ისინი უნდა 

იქნეს წარდგენილი, როგორც ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში.    

 4.4 პუნქტის მოთხოვნით, B მსს-მ უნდა წარადგინოს აქტივები და ვალდებულებები, 

როგორც მოკლევადიანი/გრძელვადიანი კლასიფიკაციის მიხედვით ან წარადგინოს 

აქტივები და ვალდებულებები ლიკვიდობის მიხედვით, თუ ის შეიცავს ინფორმაციას, 

რომელიც უფრო საიმედო და შესაბამისია. ე.ი. მას არ შეუძლია აირჩიოს წარდგენის 

მეთოდი, ლიკვიდობის მიხედვით, აქტივებისთვის და მოკლევადიანი/გრძელვადიანი 

კლასიფიკაციის მეთოდი, ვალდებულებებისთვის.   

 4.2(პ) პუნქტის მოთხოვნით, გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებები უნდა 

დაკლასიფიცირდეს, როგორც გრძელვადიანი ვალდებულებები.  

 4.2(ს) პუნქტის მოთხოვნით, უნდა მოხდეს მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე 

მისაკუთვნებელი კაპიტალის სტრიქონის მუხლის გამჟღავნება. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი - ნაწილი B 

 

 

B მსს-ს 20X8 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება(ა) 

(ათას ფულად ერთეულში)      

 20X8 20X8 20X7 20X7 

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

ძირითადი საშუალებები      

     თავისუფალი მიწის ნაკვეთი 3,200   3,200   

     მიწა და შენობა-ნაგებობები 9,600   9,850   

     ქარხანა  4,500   4,720   

     აღჭურვილობა 8,300   6,520  

  25,600  24,290 

საინვესტიციო ქონება—რეალური ღირებულებით 

ასახული 

 6,500   3,815  

არამატერიალური აქტივები  15,200   15,200  

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში     

     ასახული რეალური ღირებულებით 5,100   5,345   

     ასახული თვითღირებულებით 560   560   

  5,660  5,905 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები  320   260  

სულ  გრძელვადიანი აქტივები  53,280   49,470  

       

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები  15,800   10,500  

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  1,200   1,300  

გადახდილი ავანსი  500   450  

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 

 1,298   6,858  

სულ მოკლევადიანი აქტივები  18,798   19,108  

სულ აქტივები  72,078   68,578  

     

 

 

 

   გაგრძელება ... 
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… გაგრძელება     

 20X8 20X8 20X7 20X7 

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები      

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე 

მისაკუთვნებელი კაპიტალი 

     

გამოშვებული კაპიტალი 22,500   22,500   

გამოსყიდული საკუთარი აქციები (340)  (340)  

გაუნაწილებელი მოგება 10,360   9,520   

სხვა რეზერვები 4,250   4,250   

  36,770  35,930 

არამაკონტროლებელი წილი  2,380   2,260  

სულ საკუთარი კაპიტალი  39,150   38,190  

       

გრძელვადიანი ვალდებულებები      

პროცენტიანი სესხები და ნასესხები სახსრები  9,544   8,834  

სახელმწიფო გრანტები  925   960  

გადავადებული ამონაგები  65   56  

სხვა ვალდებულებები  2,130   1,980  

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები  545   490  

გრძელვადიანი ანარიცხები  1,780   1,560  

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები  14,989   13,880  

        

მოკლევადიანი ვალდებულებები      

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  9,630   8,292  

პროცენტიანი სესხები და ნასესხები სახსრები  5,000   5,260  

სახელმწიფო გრანტები  1,260   978  

გადავადებული ამონაგები  589   365  

მოკლევადიანი საგადასახადო ვალდებულებები  225   215  

მოკლევადიანი ანარიცხები  1,235   1,398  

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები  17,939   16,508  

სულ ვალდებულებები  32,928   30,388  

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები  72,078   68,578  

 
 

(ა)  დასაშვებია, რომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას ეწოდოს ბალანსი. 

 

 


