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#1 - მოქმედების სფერი

მოქმედების სფერო:

► ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებზე

► გარდა ფასს და მსს ფასს-ის გამოყენებისა

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებები

► ცალკეული საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება,

► მათ შორის მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ანგარიშგება

ძალაში შესვლის თარიღი

► 2018 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის

► ნებადართულია წინამდებარე სტანდარტის ვადამდელი გამოყენება.
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#19 წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლა

► გამოიყენება პირველი ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას რომელშიც საწარმო
განაცხადებს ამ სტანდარტთან შესაბამისობას

► საწარმოსთვის წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის ყველაზე ადრინდელი
პერიოდის დასაწყისი. 

მაგალითი

► სტანდარტზე გადასვლის თარიღი 2018 წლის ანგარიშისთვის არის 2017 წლის 1 იანვარი, 
ნებაყოფლობით: 2018 წლის 1 იანვარი

► საწარმომ ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღამდე მოვლენებისა და ოპერაციებისგან
გამოწვეული კორექტირებები პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში უნდა აღიაროს (ან, თუ
შესაფერისია, საკუთარი კაპიტალის სხვა კატეგორიაში) ამ სტანდარტზე გადასვლის
თარიღით.
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#19 წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლა

ნებაყოფლობითი გამონაკლისები

► 19.5 არჩევით ერთ- ერთი:

► არ წარადგინოს შესადარისი ინფორმაცია => ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღი
არის მიმდინარე წლის დასაწყისი;

► წარადგინოს მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება - არ მოეთხოვება
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების წარდგენა. 

► წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღით საწარმოს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი
ძირითადი საშუალებების, ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული
ბიოლოგიური აქტივის შეფასება ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის მისი საბაზრო
ღირებულების ოდენობის საიმედოდ შეფასებით;

► თუ საწარმო დაუბრუნდა ამ სტანდარტის გამოყენებას, მხოლოდ იმ პერიოდის აქტივების, 
ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყისი საბალანსო ღირებულებები უნდა
გადაიანგარიშოს, როცა ახდენს წარდგენას

► ხოლო გასული პერიოდის შესწორება წარდგენილი უნდა იყოს შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების ცალკე მუხლში;
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი

► ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც სასარგებლო იქნება ეკონომიკური
გადაწყვეტილებების მისაღებად და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებისათვის

უტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვება

► მიუხედავად სიმარტივისა არ დააკნინებს უტყუარ და სამართლიან წარდგენას

► მხოლოდ სამი განმარტებითი შენიშვნის მოთხოვნით; 

► ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ნებაყოფლობითი წარდგენის დაშვებით

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის დაშვება

► ამ პრინციპით აღრიცხვა მართებულია, თუ ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს
საწარმოს ლიკვიდაცია, ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც იძულებულია, ასე რომ მოიქცეს.

დარიცხვის მეთოდი

► დარიცხვის მეთოდი გულისხმობს ოპერაციების ან სხვა მოვლენების აღიარებას მათი
მოხდენისას, თუნდაც შესაბამისი ფულადი ნაკადები სხვა პერიოდში წარმოიქმნას.

წინდახედულობა - კონსერვატიული მიდგომა

► შეიძლება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული მოგების აღიარება;

► უნდა აღიარდეს წარმოქმნილი ყველა ვალდებულება; 

► უნდა აღიარდეს ყველა აქტივის გაუფასურება.
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები

არსებითობა

ინფორმაცია არსებითია, თუ მის გამოტოვებას ან არასწორად წარდგენას, ინდივიდუალურად
ან ერთობლიობაში, შეუძლია გავლენა იქონიოს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების
საფუძველზე მომხმარებლების მიერ მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ელემენტები

აქტივი - აღიარების კრიტერიუმი: 

1. რესურსის კონტროლი; 

2. სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მიღების მოლოდინი.

ვალდებულება - კრიტერიუმი

1. მიმდინარე მოვალეობა; 

2. რესურსების მოსალოდნელი გასვლა

საკუთარი კაპიტალი = ანუ წმინდა აქტივები- წარმოადგენს მესაკუთრის წილს ბიზნესის
აქტივებში, ყველა ვალდებულების დაფარვის შემდეგ

შემოსავალი- ეკონომიკური სარგებლის ზრდა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში
აქტივების ზრდის ან ვალდებულებების შემცირების გზით

ხარჯი - ეკონომიკური სარგებლის შემცირება საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში
აქტივების შემცირების ან ვალდებულებების ზრდის გზით
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები

აღიარების კრიტერიუმი

► მოსალოდნელია მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა ან გასვლა;

► გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, რომელიც შეიძლება საიმედოდ შეფასდეს. 

განსჯისას საჭიროა განისაზღვროს, დაკმაყოფილებულია თუ არა აღიარების კრიტერიუმები. 
მაგალითად, განუსაზღვრელი ვადების ან ოდენობის ვალდებულება.

კონკრეტული აქტივი ან ვალდებულება არ უნდა აღირიცხოს:

► საწარმოში შექმნილ არამატერიალურ აქტივებზე გაწეული დანახარჯი არ უნდა აღიარდეს
აქტივად

► იჯარისთვის, რომელიც არ წარმოადგენს საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარას, 
მოიჯარემ არ უნდა აღიაროს ის აქტივად
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები

საიმედოდ შეფასება

► თვითღირებულება - ფაქტებზე დაფუძნებული

► გონივრული შეფასება - ეყრდნობა გონივრულ მსჯელობებს, მაგრამ საიმედოა თუ არ
შეიცავს არსებით ცდომილებებს, არ არის მიკერძოებული და გონივრული მოლოდინის
ფარგლებშია

აქტივის და ვალდებულების თავდაპირველი აღიარება

► თავდაპირველი აღიარება თვითღირებულებით - გარიგების ფასს დამატებული სხვა
ხარჯები

► გადავადებული გადახდის შემთხვევაში - აღიარების თარიღით დაუყონებლივ გადახდის
შემთხვევაში

► არაფულადი ოპერაციების დროს - გაცვლილი საგნის საბაზრო ღირებულების შეძენის
ფასით
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები

აქტივის და ვალდებულების შემდგომი შეფასება

► საბალანსო ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს იმ ღირებულებას რა ღირებულებასაც
საწარმო მოელის მისი გაყიდვის ან გამოყენების შემთხვევაში

მაგალითი

► ფინანსური აქტივები უნდა შეფასდეს საანგარიშგებო თარიღით მათი ანაზღაურებადი
ღირებულების მიხედვით

► მარაგი უნდა შეფასდეს საანგარიშგებო თარიღით მისი შეფასებული გასაყიდი ფასით, 
შემცირებული დასრულებისა და გაყიდვის დანახარჯებით

► არაფინანსური აქტივები უნდა შეფასდეს საანგარიშგებო თარიღით მათი ანაზღაურებადი
ღირებულებით, როგორც წესი, ფასდება თვითღირებულებით,  დაგროვილი ცვეთის და
დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები

ანაზღაურებადი ღირებულება - თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივის
გაყიდვის ან გამოყენების შედეგად

► როდესაც საწარმოს ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო:

► არ არის ფუნქციონირებადი საწარმო და თუ ლიკვიდაციის პროცესი ჯერ არ დაწყებულა

► არ არის ფუნქციონირებადი საწარმო და საწარმო ლიკვიდაციის პროცესში იმყოფება

► როდესაც ანგარიშგების თარიღისთვის არსებობს მტკიცებულება / ნიშანი რომ აქტივი
გაუფასურებულია:

► ფინანსური აქტივები

► არაფინანსური აქტივები (ძირითადი საშუალებები, საინვესტიციო ქონება და
არამატერიალური აქტივები), სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული
ბიოლოგიური აქტივები (თუ თვითღირებულების მოდელი გამოიყენება) და იჯარა

აქტივის საკუთრების გადაცემის უფლებით.

20 October 2021 Presentation titlePage 11



► ანაზღაურებადი ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს საბალანსო ღირებულებას.

► მოცემული სტანდარტი არ ავალდებულებს საწარმოს (განსხვავებით ფასს ან მსს ფასს 
სტანდარტისგან), შეაფასოს აქტივის როგორც გასაყიდი, ასევე გამოყენების ღირებულება, 
არამედ უტოვებს მას არჩევანის საშუალებას - გამოიყენოს ის შეფასება, რომელიც 
გარემოებიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ აქტივს უფრო მეტად შეესაბამება:

► განზრახვა, რომლის საფუძველზეც საწარმო მოელის აქტივის გამოყენებით ანაზღაურების 
მიღებას, მიანიშნებს, თუ რა მიდგომით უნდა შეაფასოს მან აქტივის ანაზღაურებადი 
ღირებულება.

► დაეყრდნოს ინფორმაციას იდენტური (ან მსგავსი) აქტივისთვის ბოლოდროინდელი 
„გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებული გარიგების ფასის შესახებ.

► საჭირო არ არის მოწვეული შეფასების ექსპერტის მიერ პროფესიონალური შეფასება. 
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები



► მხოლოდ ადრე აღიარებული ფინანსური აქტივის გაუფასურების ზარალის შემცირება არის
შესაძლებელი იმ შემთხვევაში, თუ ადრე გაუფასურებული ფინანსური აქტივის საიმედოდ
შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება გაიზრდება ისეთი მოვლენის შედეგად,
რომელიც მოხდა გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ.

► არაფინანსური აქტივების ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის აღდგენა
აკრძალულია
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები



ურთიერთგადაფარვა

► საწარმოსთვის დაუშვებელია აქტივებისა და ვალდებულებების ან შემოსავლებისა და ხარჯების
ურთიერთგადაფარვა, თუ დასაშვები არ არის

► დასაშვებია - ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლის და საბალანსო
ღირებულების ჩამოწერის ხარჯების ურთიერთგადაფარვა

► აქტივების გაუფასურების ანარიცხები აქტივის ღირებულების შემცირებაა და არა
ურთიერთგადაფარვა

► დაგროვილი ცვეთის გამოქვითვა = ღირებულების შემცირებაა და არა ურთიერთგადაფარვა
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#2 - დაშვებები და ძირითადი პრინციპები



#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა

► მოითხოვება სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ განცხადების გაკეთება

სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ განცხადების მაგალითია: 

„წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია მეოთხე კატეგორიის საწარმოების
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად“

► ანგარიშგების წარდგენის პერიოდულობა = სავალდებულო ყოველწლიური, დასაშვებია
შუალედური

► საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასება = ბოლო საანგარიშგებო თარიღიდან შემდგომი
12 თვის განმავლობაში საწარმოს ფუნქციონირების შესაძლებლობის შეფასება

საწარმო ფუნქციონირებადია თუ

► არ აპირებს საწარმოს ლიკვიდაციას ან საქმიანობის შეწყვეტას; ან

► საწარმოს საქმიანობის შეწყვეტის რეალური ალტერნატივა არ გააჩნია. 

იძულებითი შეწყვეტის ნიშნები:

► დაუფარავი ვალდებულებები ვადის დადგომა

► ფულადი სახსრები და მოგების პროგნოზი

► შემდგომ მომხდარი მოვლენები
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#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა

როდესაც ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო არ არის ფუნქციონირებადი საწარმო, მან
ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ანაზღაურებადი ღირებულების საფუძვლით:

► აქტივები შეფასებულია ანაზღაურებადი ღირებულებით

► ვალდებულებები შეფასებულია იმ თანხის ოდენობით, რაც საჭიროა ვალდებულებების
დასაფარად საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით

► დანარჩენი ფულადი სახსრების, თუ ასეთი არსებობს, განაწილდება საწარმოს
მესაკუთრეებზე.

მაგალითი:

► დანადგარის საბალანსო ღირებულება 60,000 ლარი, საბაზრო 11,000, გაყიდვის ხარჯი
1,000

► ვალდებულება 20,000 (ვადამდე გადახდის შემთხვევაში 10% ჯარიმა)

დანადგარის ღირებულება -10,000 ლარი

ვალდებულება - 22,000 ლარი
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#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა

არსებითობა და აგრეგირება

► არსებითი მუხლები ცალკე უნდა იყოს წარმოდგენილი

► არა-არსებითი მუხლები შეიძლება აგრეგირებული იყოს

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი

► ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

► შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

► საწარმო უფლებამოსილია, ასევე წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება -
პირდაპირი მეთოდით

შესადარისი ინფორმაცია

► ერთი მიმდინარე პერიოდისთვის

► მეორე კი გასული პერიოდისთვის - ავტომატურად გადმოდის
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#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა

დამატებითი ინფორმაცია

► საწარმოს დასახელება და წინა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მისი
სახელწოდების ნებისმიერი ცვლილება; 

► საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;

► საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღი და ფინანსური ანგარიშგებით მოცული
პერიოდი; 

► მიუთითოს, რომ თანხები ფინანსურ ანგარიშგებაში შეფასებული და წარდგენილია
საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში; და

► საწარმოს იურიდიული მისამართი.
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#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა

► განმარტებითი შენიშვნები
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#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა

► განმარტებითი შენიშვნები
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#3 - ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების
წარდგენა
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები

► მეოთხე კატეგორიის საწარმოების მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა
შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტის ყველა მოთხოვნას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს, რომ ეს აშკარად არაარსებითი იქნებოდა საწარმოს
ფინანსური ანგარიშგების კონტექსტში.

► არჩეული სააღრიცხვო პოლიტიკა თანმიმდევრულად უნდა იყოს გამოყენებული

მაგალითად:

► 300 ლარიანი იჯარა, საკუთრების უფლების გადაცემის მიუხედავად შეიძლება აღიაროს
წრფივი მეთოდით პირდაპირ ხარჯებში

► თუ სასესხო ვალდებულება ავალდებულებს ვალდებულების აღიარებას, მაშინ შეიძლება
არსებითად ჩაითვალოს

► ინდივიდუალური ოპერაციებისა და მათი ერთობლიობის შეფასების საფუძველზე, 
საწარმომ უნდა განსაზღვროს, არაარსებითების ზღვარი
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები

► ხელმძღვანელობამ უნდა იმსჯელოს, თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი
სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია:

► სამართლიანად ასახავს ეკონომიკურ მოვლენას;

► გამოხატავს მის შინაარსს და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმას;

► წინდახედულია

საწარმომ მიიღო საჩუქრად ხარი მეორე საწარმოსგან, უპირობო გრანტის პირობით:

1 ვარიანტი: შეაფასოს გასაყიდი ფასით

2 ვარიანტი: შეაფასოს თვითღირებულებით ღირებულებით (ანუ ნულოვანი
ღირებულებით)
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში ხორციელდება, როცა

► მოითხოვება ამ სტანდარტის ცვლილებებით; 

► გამოიწვევს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაფერისი ინფორმაციის ასახვას

წინაპერიოდის შეცდომა ისევე უნდა აღრიცხოს, როგორც სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება
- რეტროსპექტიულად

რეტროსპექტიულად გამოყენება - არაპრაქტიკულობის დაშვება

► გამარტივების მიზნით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის სააღრიცხვო პოლიტიკის
რეტროსპექტულად გამოყენება ნიშნავს მხოლოდ მიმდინარე პერიოდის აქტივების, 
ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყისი საბალანსო ღირებულებების
გადაანგარიშებას. შესაბამისად, საწარმოს არ მოეთხოვება შესადარისი ინფორმაციის
გადაანგარიშება. გასული პერიოდის მონაცემების ამგვარი კორექტირება ჯამურად უნდა
აისახოს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების შესაბამის
მუხლში. 
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► მაგალითი:
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები



სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება

საწარმომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების გავლენა უნდა ასახოს შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში:  

► მხოლოდ იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება, თუ ეს
ცვლილება გავლენას ახდენს მხოლოდ მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდზე; 

► იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება და მომდევნო
საანგარიშგებო პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება მომავალ პერიოდებზეც ახდენს გავლენას.

მაგალითი: ცვეთის გადასინჯვა - ნარჩენი საბალანსო ღირებულებიდან იწყება ახალი
გადასინჯული სასიცოცხლო ვადი გამოყენება.
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები



წინა საანგარიშგებო პერიოდის შეცდომების გასწორება

ფინანსურ ანგარიშგებაში დაშვებული უზუსტობა ან ინფორმაციის გამოტოვება, რაც გამოიწვია
იმ ფაქტმა, რომ საწარმომ არ გამოიყენა, ან არასწორად გამოიყენა სანდო ინფორმაცია, 
რომელიც: 

(ა) ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც შესაბამისი პერიოდების ფინანსური
ანგარიშგება სამსახურში წარადგინა;  

(ბ) გონივრულად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებულიდა გათვალისწინებული იქნებოდა
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის დროს.

მაგალითად:

► გამოტოვება

► უზუსტობა - გაუფასურებული აქტივი არ „ჩამოიწერება“

► მათემატიკური შეცდომა

► კლასიფიკაციის შეცდომა

► თაღლითობა - ხელმძღვანელობა მიზანმიმართულად აღრიცხავს წარმოსახვით შემოსავალს

საწარმომ რეტროსპექტულადუნდა შეასწოროს წინა პერიოდის არსებითი შეცდომა
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები



გადაიანგარიშდება

მიმდინარე
პერიოდის: 

აქტივების, 

ვალდებულებებისა

კაპიტალის საწყისი
ნაშთები
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#4 - სააღრიცხვო პოლიტიკა შეფასებები და შეცდომები
წინა საანგარიშგებო პერიოდის შეცდომების გასწორება



#5- ფინანსური ინსტრუმენტები
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► მე-5 განყოფილება -ფინანსური ინსტურუმენტები ეხება ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის
სააღიცხვო მიდგომას, რომლის მონაწილე მხარეც არის საწარმო, გარდა:

► (ა) ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი კაპიტალის
განმარტებას (იხ. მე-12 განყოფილება);

► (ბ) იჯარისა, რომელზეც ვრცელდება მე-10 განყოფილება („იჯარა“).

► (გ) ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებისა, რომლებზეც ვრცელდება მე-11 განყოფილება
- „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“.



#5- ფინანსური ინსტრუმენტები

► ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს როგორც
ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსურ ვალდებულებას

► მომწოდებელისთვის ავანსის გადახდა არ წარმოადგენს ფინანსურ ინსტრუმენტს = 
რადგან საწარმოს უფლება აქვს მიიღოს არა ფინანსური აქტივი

► საგადასახადო ვალდებულება, წინასწარ გადახდილი სავალდებულო გადასახადები არ
წარმოადგენს ფინანსურ ინსტრუმენტს = რადგან კანონმდებლობის შედეგად წარმოიქმნება
და არა ხელშეკრულებით

ყველზე ხშირად გამოყენებული ფინ. აქტივების სახეებია:

► ფულად სახსრები; 

► სხვა საწარმოს წილობრივ ინსტრუმენტი - ინვესტიციები

► სხვა საწარმოსგან ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების
სახელშეკრულებო უფლებას - დეპოზიტი, სავაჭრო მოთხოვნები და სესხის მოთხოვნები
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#5- ფინანსური ინსტრუმენტები

ფინანსური ვალდებულება ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც წარმოადგენს სხვა
მხარისთვის ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიწოდების სახელშეკრულებო
ვალდებულებას

ყველზე ხშირად გამოყენებული ფინ. ვალდებულების სახეებია:

► სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება;

► სესხები ფინანსური ინსტიტუტებისგან (მაგალითად, კომერციული ბანკებისგან); 

► სესხები სხვა საწარმოებისგან ან ფიზიკური პირებისგან. 
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აღიარება

► საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს ან ფინანსურ
ვალდებულებას, თუ იგი ხდება მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტის ხელშეკრულების
მხარე.

20 October 2021 Presentation titlePage 32

#5- ფინანსური ინსტრუმენტები



შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას

► უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით, ხოლო თვითღირებულება ფასდება გარიგების
ფასით, რომელიც არ მოიცავს გარიგების დანახარჯებს

► სტანდარტის მიხედვით საწარმოთა გარიგების დანახარჯები მიჩნეულია არაარსებითად და
აღიარდება ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში.

მაგ. 

► 25,000 სესხი მიიღო საწარმომ

► 500 ლარი არის საკომისიო
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ფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ

ინვესტიციები სხვა საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში – თვითღირებულებით, 
რომელსაც აკლდება (-) დაგროვილი გაუფასურების ზარალი;

ყველა დანარჩენი ფინანსური აქტივი თავდაპირველი აღიარების მომენტში განსაზღვრული
თვითღირებულებით, რომელსაც:

(+) აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე აღიარებული
საპროცენტო შემოსავალი;

(-) აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე მიღებული
ძირისა და პროცენტის თანხები;

(-) აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხა.

პროცენტის დარიცხვა ხდება თუ:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული % დარიცხვა - ფინ. აქტივზე ან ვალდებულებაზე
(სახელშეკრულებო % დარიცხვა)

- ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებისათვის, რომელთა ანგარიშსწორების ვადა
ჩვეულებრივზე ხანგრძლივადაა (წრფივი მეთოდით)
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გამონაკლისი შეფასება 1

სახელმწიფოსგან მიღებული, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი (მათ შორის,
უპროცენტო) განაკვეთით წარმოქმნილი სარგებელი წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს.

თავდაპირველი აღიარებისას სასესხო ვალდებულება უნდა განისაზღვროს იმ თანხის
საიმედო შეფასებით, რომელსაც საწარმო მიიღებდა კომერციული ბანკისგან, საბაზრო
განაკვეთით სესხის აღების შემთხვევაში, იმ პირობით, რომ საწარმო ბანკს სესხის
სანაცვლოდ გადაუხდიდა იმავე თანხებს იმავე პირობებით, რაც განსაზღვრულია
სახელმწიფოსთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ სასესხო ვალდებულება ფასდება ამორტიზებული
ღირებულებით.

ფინანსური ინსტრუმენტები



საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღიაროს შემდეგნაირად (იხ. პუქნტი 14.2):
(ა) გრანტი, რომელიც არ ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის გარკვეული
პირობების შესრულებას, შემოსავალში უნდა აღიარდეს გრანტის მიღების უფლების
წარმოშობისთანავე;

(ბ) გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის გარკვეული
პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, როდესაც
გრანტის მიღების პირობები შესრულდება; და

(გ) თუ საწარმო მანამდე იღებს გრანტს, სანამ შემოსავლის აღიარების კრიტერიუმები
დაკმაყოფილდება, ასეთი გრანტი უნდა აღიარდეს, როგორც ვალდებულება.

#14 სახელმწიფო გრანტი



მაგალითი: სახელმწიფოსგან მიღებული უპროცენტო განაკვეთის მქონე
სესხით (1/4)

31/12/20X0 წელს A საწარმომ სახელმწიფოსგან 12,100 ლარის ოდენობით უპროცენტო სესხი
მიიღო ტრაქტორის შესაძენად. სესხის თანხა, 12,100 ლარი სახელმწიფოს უნდა დაუბრუნოს
01/01/20X3 წელს.
წამყვანი კომერციული ბანკისგან მიღებული შეთავაზების საფუძველზე A საწარმომ შეაფასა,
რომ ის 31/12/20X0 წელს კომერციული ბანკისგან 10,000 ლარს მიიღებდა, 01/01/20X2 წელს
12,100 ლარის დაბრუნების სანაცვლოდ.

#14 სახელმწიფო გრანტი



როგორ უნდა წარადგინოს საწარმომ სასეხო ვალდებულების „საპროცენტო ხარჯი“ მის
შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 31/12/20x2, 31/12/20x1
და 31/12/20x0 თარიღებისთვის?
აირჩიეთ ერთ-ერთი:

1) 20x2 = 0; 20x1 = 0; 20x0 = 2,100 ლარი;

2) 20x2 = 1,100 ლარი; 20x1 = 1,000 ლარი; 20x0 = 0;

3) 20x2 = 1,050 ლარი; 20x1 = 1,050 ლარი; 20x0 = 0;

4) 20x2 = 2,100 ლარი; 20x1 = 0; 20x0 = 0.

მაგალითი: სახელმწიფოსგან მიღებული უპროცენტო განაკვეთის მქონე
სესხით (2/4)
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როგორ უნდა წარადგინოს საწარმომ „სხვა შემოსავლები“ მის შემოსავლების, ხარჯების და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 31/12/20x3, 31/12/20x2, 31/12/20x1 და 31/12/20x0
თარიღებისთვის?

ეს დამოკიდებული იმაზე, ითვალისწინებს თუ არა მომავალში გრანტის მიღებისთვის
გარკვეული პირობების შესრულებას.
1. თუ არა, მაშინ შემოსავალში უნდა აღიარდეს გრანტის მიღების უფლების

წარმოშობისთანავე (31/12/20x0);
2. გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის გარკვეული

პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, როდესაც
გრანტის მიღების პირობები შესრულდება;

მაგალითი: სახელმწიფოსგან მიღებული უპროცენტო განაკვეთის მქონე
სესხით (3/4)
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დავუშვათ, რომ გრანტი არ ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის გარკვეული
პირობების შესრულებას. როგორ უნდა წარადგინოს საწარმომ სასესხო ვალდებულება -
„ბანკებისგან ნასესხები თანხები“ მისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 31/12/20x2
და 31/12/20x1 თარიღისთვის?
ამოირჩიეთ ერთ-ერთი:
1) ბანკებისგან ნასესხები თანხები -20x2: 10,000 ლარი და 20x1: 10,000 ლარი;
2) ბანკებისგან ნასესხები თანხები - 20x2: 12,100 ლარი 20x1: 11,000 ლარი;
3) ბანკებისგან ნასესხები თანხები - 20x2: 12,100 ლარი 20x1: 11,050 ლარი;
4) ბანკებისგან ნასესხები თანხები - 20x2: 12,100 ლარი 20x1: 12,100 ლარი.

მაგალითი: სახელმწიფოსგან მიღებული უპროცენტო განაკვეთის მქონე
სესხით (4/4)
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არეგულირებს გარდა:
1. დაუმთავრებელი მშენებლობები
2. ბიოლოგიური აქტივი - სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან ნაყოფის მიღების

მომენტამდე

ნაყოფის მიღება ითვლება: 
• როდესაც მევენახე ყურძნის მოსავალს იღებს ახალი ხილის ბაზარზე გასაყიდად, ყურძენი

=> მარაგები

• როდესაც მეღვინე ყურძნის მოსავალს იღებს, რთველის მომენტში ყურძენი სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობის ბიოლოგიური აქტივებიდან =>  მარაგებში უნდა გადავიდეს. 

• მევენახის მიერ ვაზისგან მიღებული გასაყიდი წალამი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის
ბიოლოგიური აქტივებიდან => მარაგებში უნდა გადავიდეს. 

• მევენახის მიერ ვაზის გასხვლის შედეგად მიღებული ლერწამი თუ გამოიყენება იმავე
გენეტიკური მახასიათებლების ვაზის გასამრავლებლად, იგი წარმოადგენს ბიოლოგიურ
აქტივს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში.
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მარაგები ისეთი აქტივია, რომელიც: 
• გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში; 
• მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგების წარმოების პროცესში; 
• წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია წარმოების

პროცესში, ან მომსახურების გაწევისას მოხმარებისათვის.

მარაგების კონსიგნაცია
გარემოებები, რომლებიც მიუთითებენ,  რომ მწარმოებელი აკონტროლებს კონსიგნაციურ
მარაგებს: 
• მწარმოებელს აქვს გაუყიდავი მარაგების უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლება;
• მწარმოებელს აქვს ამ მარაგების მესამე მხარეზე გადაცემის უფლება;
• დისტრიბუტორს არ გააჩნია უპირობო მოვალეობა, რომ საქონლისთვის გადაიხადოს, თუ არ

მოხდება საქონლის გაყიდვა საბოლოო მომხმარებელზე (მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება
მოითხოვებოდეს დეპოზიტი ან სხვა სახის ავანსი = ფინანსური ვალდებულების სახით ).
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მარაგების შეფასება: 

საწარმომ მარაგები უნდა შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებულ გასაყიდ ფასს შორის
უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.

თვითღირებულება მოიცავს :

• შეძენის დანახარჯებს; 
• გადამუშავების დანახარჯებსა; 
• სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალო დაა დაკავშირებული მარაგების არსებულ

ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან.
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► ფასდაკლება გასაყიდ ფასს აკლდება



შემდგომი შეფასებისას გათვალისწინებულუნდა იქნეს შემდეგი ფაქტორები:

• ჩვეულებრივი ფასები, რომლებიც საანგარიშგებო საწარმომ გამოიყენა ბოლო დროს თავისი
საქონლის გაყიდვისას;

• ყველაზე საიმედო ხელმისაწვდომი მტკიცებულება, ანუ მიმდინარე საბაზრო ფასები;
• მარაგების ფლობის მიზანი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მარაგები ფლობილია

წინასწარგანსაზღვრული ფასის მქონე კონკრეტული ხელშეკრულებისათვის;
• საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები (მაგალითად, გასაყიდი ფასის ან

მწარმოებლის დანახარჯების ცვალებადობა) იმდენად, რამდენადაც ეს ცვალებადობა
ადასტურებს იმ პირობებს, რომლებიც არსებობდა საანგარიშგებო პერიოდში
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მარაგების გაცვლის შემთხვევაში:
საწარმომ არაფულადი აქტივის ან აქტივების, ან ფულადი და არაფულადი აქტივების
ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი მარაგების თვითღირებულება უნდა შეაფასოს
აღიარების თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული, მათი საბაზრო ღირებულების საიმედოდ
შეფასებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც
(ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია კომერციული შინაარსი, 
(ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო ღირებულება არ არის საიმედოდ
შეფასებადი.
ასეთ შემთხვევაში, აქტივის თვითღირებულება განისაზღვრება გადაცემული
აქტივის საბალანსო ღირებულებით

IAS 16 

One or more items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a 
non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The 
following discussion refers simply to an exchange of one non-monetary asset for another, but it 
also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an item of 
property, plant and equipment is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks 
commercial substance [Refer: paragraph 25] or (b) the fair value of neither the asset received 
nor the asset given up is reliably measurable. The acquired item is measured in this way even if 
an entity cannot immediately derecognize the asset given up. If the acquired item is not 
measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.
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თვითღირებულების ფორმულები

• ინდივიდუალური დანახარჯებით - საწარმომ ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებადი
მარაგების თვითღირებულება, ასევე კონკრეტული პროექტებისთვის წარმოებული და
განკუთვნილი საქონლის ან მომსახურების თვითღირებულება ცალ-ცალკე უნდა
განსაზღვროს მათზე გაწეული ინდივიდუალური დანახარჯების იდენტიფიკაციით. 

• FIFO - ყველა სხვა მარაგების თვითღირებულება უნდა შეფასდეს ე.წ. FIFO მეთოდით

• საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის გამოყენებით

20 October 2021 Presentation titlePage 46

#6 მარაგები



გაუფასურება

• გაუფასურება – საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უნდა შეაფასოს, 
გაუფასურებულია თუ არა მარაგები, ანუ მათი საბალანსო ღირებულება არის თუ არა
სრულად ანაზღაურებადი

• როდესაც მარაგები გაუფასურებულია, საწარმომ მარაგები უნდა შეაფასოს გასაყიდი ფასით, 
რომელიც უნდა შემცირდეს მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭიროდანახარჯებით, 
ხოლო გაუფასურების ზარალი, ხარჯის სახით, მაშინვე აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

• საწარმოს ეკრძალება ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის აღდგენა

• მაგალითები:
• დანახარჯების ზრდა ან გასაყიდი ფასების შემცირება; 
• მარაგების ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესება;
• პროდუქციის მოძველება;
• საწარმოს მარკეტინგის სტრატეგიის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება პროდუქციის

წარმოებისა და ზარალით გაყიდვის შესახებ; 
• შეცდომები წარმოებაში ან შესყიდვებში
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ჩამოწერა

როდესაც მარაგები გაიყიდება, საწარმომ მისი საბალანსო ღირებულება უნდა აღიაროს იმ
პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარებს შესაბამის ამონაგებს

ნიმუში:
ანგარიშგების მართვის სისტემა (reportal.ge)
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https://rms.reportal.ge/DigitalForms/Index?ReportId=76777&Tab=2


#7 გრძელვადიანი აქტივები

აქტივებისთვის გამოყენებული აღრიცხვა ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა
დანიშნულებით გამოიყენებს მას საწარმო.

მაგალითი:

A საწარმომ ძაღლები შეიძინა B საწარმოსგან, რომელიც ძაღლების მოშენების საქმიანობას
ეწევა.

A საწარმო დაცვის მომსახურებას ეწევა და იყენებს ძაღლებს, რომლებსაც წვრთნის
თანამშრომლებისთვის მომხმარებელთა შენობა-ნაგებობების დაცვაში დახმარების გასაწევად.

A საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის რომელი განყოფილება უნდა გამოიყენოს თავისი
ძაღლების ბუღალტრული აღრიცხვისთვის?
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#7 გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები – მატერიალური აქტივები, რომლებიც:
(ა) იმყოფება საწარმოს განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, საქონლის
ან მომსახურების მისაწოდებლად; იჯარით გასაცემად ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის; 
(ბ) მოსალოდნელია მათი ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი პერიოდის განმავლობაში
გამოყენება

მაგალითი:
ადმინისტრაციული შენობა
იჯარით გასაცემი მანქანები
ჩაფხუტი და სპეცტექნიკა

არამატერიალური მარაგები
იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმის გარეშე. ასეთი
აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც:
• განცალკევებადია, ანუ შესაძლებელია მისი განცალკევება ან გამოყოფა

საწარმოსგან და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა ან
გაცვლა ინდივიდუალურად,

• წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან,
მიუხედავად იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა
ან განცალკევება საწარმოსგან, ან სხვა უფლებებისა და
ვალდებულებებისაგან
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აღიარება
საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც:
(ა)     შესაძლებელია მისი თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება; 
(ბ)    მოსალოდნელია, რომ საწარმო მომავალში ამ აქტივის
გამოყენებით მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს. 

საწარმოში შექმნილი არამატერიალური ქონება არ უნდა აღიარდეს
საწარმოს აქტივად. 

ყველა მსგავსი დანახარჯი მაშინვე პერიოდის ხარჯის სახით
უნდა აღიარდეს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში.

მიწა და შენობა-ნაგებობები დამოუკიდებელი აქტივებია, ამიტომ
საწარმომ ისინი ცალ-ცალკე უნდა აღრიცხოს მაშინაც კი, თუ ისინი
ერთად არის შეძენილი
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შეფასებათა თავდაპირველი აღიარებისას
საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველად აღიარებისას უნდა
შეაფასოს თვითღირებულებით.

შეფასებათა თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება
დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურების
ზარალი

აღიარების შეწყვეტა
საწარმომ გრძელვადიანი აქტივის აღიარება უნდა შეწყვიტოს მისი
გასვლისას, ან როდესაც მოსალოდნელი აღარ არის მისი
გამოყენებიდან ან გასვლიდან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის
მიღება.
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#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში
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► თვითღირებულების მოდელი (ე.ი. თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი
ცვეთა /ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურე ბის ზარალი, პუნქტი 8.8); ან

► გასაყიდი ფასის მოდელი (ე.ი. გაყიდვისთვის აუცილებელი დანახარჯებით შემცირებული,
საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით შეფასებული გასაყიდი ფასი, პუნქტი 8.11)

► საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი უნდა
შეაფასოს თვითღირებულების მოდელის მეშვეობით,

► იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც საწარმო დაადგენს, რომ თვითღირებულების მოდელის
გამოყენების დანახარჯი აღემატება გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენების დანახარჯს. ამ
შეთხვევაში საწარმო იყენებს გასაყიდი ფასის მოდელს.

► საწარმომ ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია უნდა
შეაფასოს ნაყოფის მიღების მომენტში, შეფასებული გასაყიდი ფასით, რომელსაც
გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისთვის (საბოლოო სახის მიცემისთვის) და
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.

► ეს სიდიდე წარმოადგენს თვითღირებულებას იმ თარიღისთვის, როდესაც „მარაგები“
გამოყენებას.



საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო
პერიოდისთვის, ბიოლოგიური აქტივი უნდა შეაფსოს გაყიდვისთვის აუცილებელი
დანახარჯებით შემცირებული, საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით შეფასებული
გასაყიდი ფასით

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, აქტივის ბიოლოგიურ გარდაქმნასთან კავშირებული
ყველა გაწეული დანახარჯი უნდა აღიარდეს როგორც ხარჯი შემოსავლების, ხარჯებისა და
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.

ბიოლოგიური აქტივის გარდაქმნასთან დაკავშირებული დანახარჯები შეიძლება მოიცავდეს
გამოკვების, ვეტერინალური მომსახურების, დარგვის, გამარგვლის, მორწყვის, სასუქის
შეტანის, მოსავლის აღების, სასაკლაოსა და სხვა მსგავს დანახარჯებს.

ბიოლოგიური აქტივის შემდგომი შეფასება

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში



30/09/20X1 თარიღისთვის A საწარმო :

ქმნის სახორცე მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის (მრპ) ფერმას სოფელ ტყისქედში 10
ცხრათვიანი პირუტყვის (9 დეკეული და ერთი ხარი) შეძენით 21,000 ლარად (ანუ 2,000
ლარი თითოეული დეკეულისა და 3,000 ლარი ხარისათვის).

დაადგენს, რომ თავისი ნახირი რომ გაეყიდა, გაყიდვის დანახარჯები იქნებოდა 3,000
ლარი (300 ლარი თითოეული პირუტყვისთვის):

20X1 წლის განმავლობაში A საწარმო :

იხდის 3,000 ლარს პირუტყვის გამოკვებაში და 1,000 ლარს ვეტერინარის მომსახურებაში;
და

ფერმერი ყიდის ერთ-ერთეულ დეკეულს 2,500 ლარად, რისთვისას გასწია 400 ლარის
გაყიდვის დანახარჯი (ტრანსპორტირება და გაყიდვის საკომისიო).

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში

მაგალითი 1:



31/12/20X1 საანგარიშგებო თარიღისთვის A საწარმომ დაადგინა, რომ: 

ერთწლიანი მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვის, თითქმის თავისი პირუტყვის იდენტურის,
გასაყიდი ფასის საიმედო შეფასებაა 2,500 ლარი ერთი დეკეულისა და 3,500 ლარი ერთი
ხარისათვის (ანუ ჯამში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის 23,500 ლარი საწარმო A -
ში დარჩენილი 8 დეკეულისა და 1 ხარისთვის). გაყიდვის დანახარჯები იქნებოდა 3,600
ლარი (ტრანსპორტირება და გაყიდვის საკომისო).

როგორ უნდა შეაფასოს 30/09/20X1 საანგარიშგებო თარიღისთვის A საწარმომ ფერმა?
აირჩიეთ ერთ-ერთი:

1. ბიოლოგიური აქტივი, თვითღირებულების მოდელი 18,000 ლარი;
2. ბიოლოგიური აქტივი, თვითღირებულების მოდელი 21,000 ლარი;
3. ბიოლოგიური აქტივი, გასაყიდი ფასის მოდელი 22,000 ლარი;
4. ბიოლოგიური აქტივი, გასაყიდი ფასის მოდელი 26,000 ლარი;

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში

მაგალითი 1:



#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში

მაგალითი 1:

საწარმომ 31/12/20x1 თარიღისთვის როგორ უნდა აღრიცხოს „ცვლილება ბიოლოგიური
აქტივის გასაყიდ ფასში“ შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგებაში.
აირჩიეთ ერთ-ერთი:

1) 2,100 ლარი მოგება (ე.ი 2,100 ლარი 20x1 წლის გაყიდვიდან მიღებული მოგება);
2) 5,000 ლარი მატება (ე.ი. 26,000 ლარი, 31/12/20x1 თარიღისთვის შეფასებას,

შემცირებული 21,000 ლარით, 01/01/20x1 თარიღისთვის თავდაპირველი აღიარება);
3) 8,000 ლარი მოგება (ე.ი. 26,000 ლარი 31/12/20x1 თარიღისთვის შეფასება,

შემცირებული 18,000 ლარით, 01/01/20x1 თარიღისთვის თავდაპირველი აღიარება);
4) 9,000 ლარი მოგება (ე.ი. 30,000 ლარი 31/12/20x1 თარიღისთვის, შემცირებული

21,000 ლარით, 01/01/20x1 თარიღისთვის თავადაპირველი აღიარება);
5) 2,200 ლარი მოგება (ე.ი. 19,900 ლარი 31/12/20x1 თარიღისთვის შეფასება

(8x2500+3500-3600) + 300 (ე.ი. 2,100 – 1,700) ლარი 20x1 წლის გაყიდვებიდან
მიღებული მოგება, შემცირებული 18,000 ლარი 01/01/20x1 თარიღისთვის
თავადაპირველი აღიარება);

6) 26,000 ლარი მოგება (ე.ი. 26,000 ლარი 31/12/20x1 თარიღისთვის შემცირებული 0 ით
01/01/20x1 თავდაპირველი აღიარებისას);

7) 30,000 ლარი მოგება (ე.ი. 30,000 ლაირ 31/12/20x1 თარიღისთვის შემცირებული 0 ით
01/01/20x1 თავდაპირველი აღიარებისას).



როგორ უნდა შეაფასოს საწარმომ 31/12/20x1 საანგარიშგებო თარიღისთვის „ნეტო
ამონაგები -საქონლის გაყიდვიდან“ შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილები მოგების
ანგარიშგებაში?
აირჩიეთ ერთ-ერთი:

1) 2,500 ლარი

2) 2,100 ლარი

3) 0 ლარი

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში

მაგალითი 1:



როგორ უნდა შეაფასოს საწარმომ 31/12/20x1 საანგარიშგებო თარიღისთვის გაყიდვების
თვითღირებულება - გაყიდული საქონლის თვითღირებულება, შემოსავლების, ხარჯების და
გაუნაწილები მოგების ანგარიშგებაში?
აირჩიეთ ერთ-ერთი:

1) 2,100 ლარი

2) 1,800 ლარი

3) 0 ლარი

მაგალითი 1:

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში



რომელი შემდეგი მუხლები უნდა აღიაროს საწარმომ 31/12/20x1 საანგარიშგებო თარიღისთვის
„სხვა ხარჯებში“, შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილები მოგების ანგარიშგებაში?

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი:
1) 1,000 ლარი ვეტერინარის მომსახურების ხარჯი
2) 3,000 ლარი პირუტყვის გამოკვების ხარჯი
3) 3,000 ლარი ზარალი ფერმის, როგორც ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი

აღიარებისას
4) 400 ლარი გაყიდვის დანახარჯი

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში

მაგალითი 1:



ბიოლოგიური აქტივის საანგარიშგებო თარიღით გასაყიდი ფასი არის ფასი, რომელსაც
ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ მიიღებს ბიოლოგიური აქტივის ჩვეულებრივი,
საოპერაციო საქმიანობისას მისი გაყიდვით საანგარიშგებო თარიღისათვის, შემცირებული
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯით.
მსგავს შეფასებაში გათვალისწინებულია საწარმოს ხელმძღვანელობისათვის
ხელმისაწვდომი ბოლოდროინდელი გარიგების ფასი მსგავსი აქტივებისთვის

მაგალითად:

იმ ბაზარზე არსებული ფასი, სადაც საწარმო ყიდის თავის სოფლის მეურნეობის
პროდუქციას, ან ბოლოდროინდელი გარიგების ფასი

გასაყიდი ფასის შეფასება

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში



როდესაც საბაზრო ფასები ან ბოლოდროინდელი გარიგებების ფასები ხელმისაწვდომი არ
არის, გასაყიდი ფასის დასადგენად საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს
დასაბუთებული მსჯელობა საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებითაც და იმ
ინფორმაციაზე დაყრდნობითაც, რომელიც ხელმისაწვდომია მოცემული აქტივის
შესაფასებლად.

გასათვალისწინებელია, რომ თუ გასაყიდი ფასის შეფასება კომპლექსურ მიდგომებს
საჭიროებს, საწარმო, სავარაუდოდ, არ გამოიყენებს ამ მოდელს და ბიოლოგიურ აქტივს
თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით შეაფასებს.

გასაყიდი ფასის შეფასება

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში



გაყიდვის დანახარჯები არის დანახარჯები, რომელიც საწარმომ უნდა გასწიოს
ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდად

როგორც წესი, მოიცავს:
ბიოლოგიური აქტივების იმ ბაზრამდე ტრანსპორტირებას, სადაც საწარმო ყიდის თავის
პროდუქციას, გაყიდვის საკომისიოს ბროკერებისა და დილერებისთვის, გადასახადებსა და
მოსაკრებლებს, მარეგულირებელი ორგანოების ან სასაქონლო ბირჟისთვის გადახდილ
საკომისიოს.

გასაყიდი ფასის შეფასება

#8 ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობაში



#9 არაფინანსური აქტივების გაუფასურება

საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა განსაზღვროს,  არსებობს თუ არა
რაიმე ნიშანი იმისა, რომ არაფინანსური აქტივი შეიძლება გაუფასურებული იყოს. 

გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა

როდესაც საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება
საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბაზრო ღირებულების საიმედო
შეფასებას, მაშინ საწარმომ აქტივის საბალანსო ღირებულება უნდა შეამციროს
საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული აქტივის საბაზრო
ღირებულების საიმედო შეფასების ოდენობამდე და ამგვარი გაუფასურების ზარალი
ხარჯის სახით მაშინვე უნდა აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი
მოგების ანგარიშგებაში.

გაუფასურების ზარალის შემცირება

დაუშვებელია, რომ საწარმომ მოახდინოს ადრე აღიარე ბული გაუფასურების ზარალის
შემცირება

20 October 2021 Presentation titlePage 64



#10 იჯარა

იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით, თუ საიჯარო
შეთანხმებაში მითითებულია, რომ საიჯარო ურთიერთობის საგნის საკუთრების უფლება
მეიჯარისგან მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის გასვლისას.

მარტივია იჯარა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული, როგორც იჯარა საკუთრების
გადაცემის პირობით.

აღრიცხვა
თავდაპირველი აღიარება – იჯარის ვადის დასაწყისში მოიჯარემ იჯარის ფარგლებში
თავისი უფლებები და ვალდებულებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა
აღიაროს აქტივებისა და ვალდებულებების სახით მათი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასით.  
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით
განსაზღვრული საიჯარო გადახდების ჯამს.
იჯარის ვადა იწყება თარიღით, როდესაც იჯარის შესაბამისად, მეიჯარე აქტივს
მოიჯარის მიერ გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომს გახდის. საიჯარო ურთიერთობის
დაწყება ზოგჯერ იმ თარიღის შემდეგ ხდება,  როდესაც ფორმდება საიჯარო
შეთანხმება (ანუ,  როგორც წესი,  საიჯარო შეთახმებაზე ხელმოწერისას).
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საიჯარო ვალდებულების შემდგომი შეფასება – შესაბამისი საპროცენტო ხარჯები უნდა
აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მოიჯარემ ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო
გადახდები ისე უნდა გაყოს საპროცენტო ხარჯად და დასაფარი ვალდებულების ძირი თანხის
შემცირებად, რომ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპროცენტო
ხარჯი თანაბარი იყოს.

საიჯარო აქტივის შემდგომი შეფასება – მოიჯარემ იჯარით აღებულ აქტივს ცვეთა უნდა
დაარიცხოს წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისი
განყოფილების მიხედვით, ხოლო გაუფასურების ნიშნების შემთხვევაში უნდა შეაფასოს და, 
საჭიროების შემთხვევაში, აღრიცხოს გაუფასურების ზარალი
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ანარიცხი ისეთი ვალდებულებაა, რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენობა განუსაზღვრელია

საწარმომ პირობითი ვალდებულებები
პირობითი აქტივები არ უნდა ასახოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება წარსულში მომხდარი
მოვლენის შედეგად და მისი არსებობა და დასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი ისეთი
განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არ მოხდენით, რომელიც არ
ექვემდებარება საწარმოს სრულ კონტროლს.

აღრიცხვა
საწარმომ ანარიცხი ვალდებულების სახით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა
აღიაროს იმ შემთხვევაში, თუ:
(ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის გააჩნია არაფორმალური/ არასამართლებრივი
ვალდებულება და მას არ აქვს სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა ამ ვალდებულების
შესრულებისა; 
(ბ) მოსალოდნელია, რომ ამ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებელი იქნება
ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან;
(გ) შესაძლებელია ვალ დებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება. 
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#11 ანარიცხები



#12 საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები
მესაკუთრეებთან
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• საწარმომ აქციების, ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვება იმ შემთხვევაში
უნდა აღიაროს, როგორც საკუთარი კაპიტალი, როდესაც გამოუშვებს ამ ინსტრუმენტებს
და მეორე მხარე ვალდებულია, განახორციელოს შესატანი ფულადი სახსრების ან სხვა
სახით ამ ინსტრუმენტების მიღების სანაცვლოდ

• თუ არ არის გამომუშავებული აქციები ან თანხა მიღებული არ აღიარდება



საპროცენტო შემოსავალი

საპროცენტო შემოსავალი (პუნქტი 5.13) არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ
მისაღებ მთლიან თანხასა და ფინანსური აქტივის თავდაპირველად აღიარებულ
თვითღირებულებას შორის.
საწარმომ საპროცენტო შემოსავალი ხელშეკრულების ვადაზე უნდა გაანაწილოს
შემდეგნაირად:

ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით – ისეთი ოპერაციისთვის,
რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი გადახდა
სტანდარტულ გადახის ვადას აჭარბებს, (როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში).
ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებულებასთან
მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ამ
მიზნისთვის შესაფერისი განაკვეთი, როგორც წესი, იქნება სახელშეკრულებო
საპროცენტო განაკვეთი.

#13 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან



ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან
განსაზღვრება

ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან მოიცავს ამონაგებს

(პუნქტი 13.1):

• საქონლის გაყიდვიდან;
• მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევიდან; და
• საწარმოს არაფინანსური აქტივების გამოყენებისთვის ან გამოყენების უფლების სხვა

პირისთვის გადაცემის შედეგად (მათ შორის, როიალტები).

#13 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან



ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან
საქონლის გაყიდვა

ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან უნდა აღიარდეს საქონლის

გაყიდვისას, როდესაც (პუნქტი 13.3):

• კონტროლი საქონელზე, რომელიც მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების

საგანია, საწარმოდან გადადის მომხმარებელთან;

• შესაძლებელია გარიგების ფასის შეფასება გონივრული რწმუნებით; და

• გარიგების ფასის მიღების გონივრული რწმუნება არსებობს.1

1 როდესაც შეუძლებელია გარიგების ფასის გონივრული რწმუნებით შეფსება, მაშინ საწარმომ ამონაგები უნდა
აღიაროს მხოლოდ გაწეული დანახარჯების ფარგლებში, რომელიც ცალსახად ანაზღაურებადია,
მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. პუქნტი 13.4)

#13 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან



ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან
მომსახურების გაწევიდან (მათ შორის სამშენებლო მომსახურების)

საწარმომ მომსახურების გაწევიდან ამონაგები უნდა აღიაროს, როდესაც (პუნქტი 13.3):

გასწია მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ. საწარმომ უნდა განსაზღვროს, ამონაგები
შესრულებულ სამუშაოს ყველაზე უკეთ, რომელი მეთოდით დაუკავშირდება
პროცენტული შესრულების მეთოდით (რაციონალურ და თანმიმდევრულ საფუძველზე), თუ
დასრულებული ხელშეკრულების მეთოდით

შესაძლებელია გარიგების ფასის შეფასება გონივრული რწმუნებით (გარიგების ფასის
საუკეთესო შეფასება, რომელიც შემცირდება საწარმოს მიერ დაწესებული სავაჭრო
ფასდათმობის, დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორებისთვის ფასდათმობისა და შენაძენის
მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობის თანხებით.); და
გარიგების ფასის მიღების გონივრული რწმუნება არსებობს.1;

1 როდესაც შეუძლებელია გარიგების ფასის გონივრული რწმუნებით შეფსება, მაშინ საწარმომ ამონაგები უნდა
აღიაროს მხოლოდ გაწეული დანახარჯების ფარგლებში, რომელიც ცალსახად ანაზღაურებადია,
მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. პუქნტი 13.4)

#13 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან



#13 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან

როიალტებთან დაკავშირებული ამოანგების აღიარება ხდება, როდესაც (პუნქტი 13.3):

დაარიცხავს როიალტს მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების

შესაბამისად;

შესაძლებელია დარიცხული როიალტის გონივრული რწმუნებით შეფასება; და

არსებობს დარიცხული როიალტის მიღების გონივრული რწმუნება.:

1 როდესაც შეუძლებელია გარიგების ფასის გონივრული რწმუნებით შეფსება, მაშინ საწარმომ ამონაგები უნდა
აღიაროს მხოლოდ გაწეული დანახარჯების ფარგლებში, რომელიც ცალსახად ანაზღაურებადია,
მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. პუქნტი 13.4)

როიალტები



#15 დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
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დასაქმების პერიოდში გადასახდელი
გასამრჯელოები (როგორც მოკლევადიანი, ისე
გრძელვადიანი): 

1) ხელფასებიდა ბონუსები;
2) სოციალური დაზღვევის შენატანები;
3) მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება, 

ბიულეტენი, დეკრეტული შვებულება, 
ფასიანი შვებულება სამხედრო
სამსახურისთვის;

4) ჯილდოები ხანგრძლივი სამსახურისთვის;
5) შრომისუუნარობის გრძელვადიანი

გასამრჯელოები (მაგალითად, სამუშაო
ადგილზე უბედური შემთხვევის შედეგად
ტრამვირებულიდასაქმებულისთვის თანხის
გადახდა); და

6) არაფულადი დახმარებები, მაგალითად, 
კერძო სამედიცინო მომსახურება, ბინით ან
ავტომანქანითუზრუნველყოფა, სხვა უფასო
ან სუბსიდირებული საქონელი. 

2) შრომითი საქმიანობის შემდგომი
გასამრჯელოები: როგორც წესი, მოიცავს
პენსიებს (მათ შორის საპენსიო გეგმებში
შენატანები საანგარიშგებო საწარმოს
დასაქმებულთა სასარგებლოდ). 

3) შრომითი საქმიანობის შეწყვეტასთან
დაკავშირებული გასამრჯელოები: როგორც
წესი, დასაქმებულისთვის კომპენსაციის
გადახდა შემცირებისას. 
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#16 მოგების გადასახადი

საწარმომ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს
საგადასახადო ვალდებულება, თუ
საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით
იგი ვალდებულია, გადაიხადოს მოგების
გადასახადი საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად
და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა
იურისდიქციების საგადასახადო
კანონმდებლობის მიხედვით.

ყველა გადასახადს არ ეხება
წინამდებარე სტანდარტის მე-16 
განყოფილება. საქართველოს
საგადასახადო კანონმდებლობის
ფარგლებში მე-16 განყოფილება
ეხება მხოლოდ მოგების გადასახადს, 
რომელიც ეფუძნება მოგების
განაწილებას (ანუ დივიდენდებს) და
კონკრეტულ დასაბეგრ ხარჯებს.



#17 უცხოური ვალუტა
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საწარმოების სამუშაო ვალუტა და წარსადგენი ანგარიშგების
ვალუტა არის ეროვნული ვალუტა

უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაცია არის საწარმოს
მიერ შესრულებული ოპერაცია, რომელიც გამოსახული არ
არის ეროვნულ ვალუტაში.



#18 საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
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