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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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1. Sesavali

Semdegi standartebiT regulirdeba finansuri instrumentebis aRricxva,
wardgena da maT Sesaxeb informaciis asaxva ganmartebiT SeniSvnebSi:

 bass 32, finansuri instrumentebi: wardgena;

 bass 39, finansuri instrumentebi: aRiareba da Sefaseba;

 fass 9, finansuri instrumentebi;

 fass 7, finansuri instrumentebi: ganmartebiTi SeniSvnebi.

bass 32, finansuri instrumentebi: wardgena

standartis mizani

 bass 32 gansazRvravs finansuri instrumentebis valdebulebad da wilobriv
instrumentebad wardgenis principebs, agreTve finansuri aqtivebisa da
valdebulebebis gaqviTvis sakiTxebs. standarti Seexeba finansuri
instrumentebis klasifikacias finansur aqtivebad, finansur
valdebulebebad da wilobriv instrumentebad emitentis poziciidan; maTTan
dakavSirebuli procentebis, dividendebis, zaralisa da mogebis
klasifikacias; aseve im SemTxvevebs, rodesac unda ganxorcieldes finansu-
ri aqtivebisa da finansuri valdebulebebis urTierTgadafarva.

 am standartSi mocemuli principebi avsebs fass 9-iT, finansuri
instrumentebi, gaTvaliswinebul finansuri aqtivebisa da finansuri
valdebulebebis aRricxvis principebs, da fass 7-iT, finansuri
instrumentebi: ganmartebiTi SeniSvnebi, - gaTvaliswinebul principebs
finansuri instrumentebis Sesaxeb ganmartebiT SeniSvnebSi informaciis
wardgenis Sesaxeb.

moqmedebis sfero

es standarti gamoyenebuli unda iqnas yvela tipis finansuri instrumentebis
mimarT, arian isini finansuri mdgomareobis angariSgebaSi asaxuli, Tu ara, sxva
standartebiT regulirebuli SemTxvevebis gamoklebiT:

 Svilobil sawarmoebSi, mekavSire sawarmoebsa da erTobliv saqmianobaSi
monawileoba, romelTa aRricxva xdeba fass 10-is, konsolidirebuli
finansuri angariSgebebi, bass 27-is, individualuri finansuri angariSgeba,
da bass 28-is, investiciebi mekavSire sawarmoebSi, - Sesabamisad (garda im
SemTxvevebisa, rodesac es standartebi uflebas iZlevian an moiTxoven
Svilobil, an mekavSire sawarmoebSi an erTobliv saqmianobaSi wilis fass
9-iT aRricxvas);

 daqiravebiT momuSaveTa uflebebi da valdebulebebi SromiTi gasamrjeloe-
bis programebis mixedviT, romelzec vrceldeba bass 19, daqiravebul momu-
SaveTa gasamrjeloebi;

 sadazRvevo kontraqtebi, rogorc es gansazRvrulia fass 4-Si, sadazRvevo
xelSekrulebebi;

 finansuri instrumentebi, kontraqtebi da valdebulebebi wilobrivi
gadaxdis tranzaqciebis dros, romelTa mimarTac vrceldeba fass 2,
wilobrivi gadaxda, - garda gamosyiduli aqciebisa.
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fass 9 finansuri instrumentebi

standartis mizani

finansuri aqtivebisa da finansuri valdebulebebis finansuri angariSgebis
principebis gansazRvra, ris Sedegadac finansuri angariSgebis momxmareblebi
Sesabamis da sasargeblo informacias miiReben imisaTvis, rom Seafason sawarmos
momavali fuladi nakadebis odenoba, perioduloba da albaToba.

moqmedebis sfero

 standarti misaRebia yvela tipis sawarmosTvis yvela saxis finansuri
instrumentebisTvis garda: Svilobil sawarmoebSi, mekavSire sawarmoebsa da
erTobliv saqmianobaSi monawileoba, romelTa aRricxva xdeba fass 10-is,
konsolidirebuli finansuri angariSgebebi, bass 27-is, individualuri
finansuri angariSgeba, da bass 28-is, investiciebi mekavSire sawarmoebSi, -
Sesabamisad (garda im SemTxvevisa rodesac fass 10-is, bass 27-is an bass 28-
is mixedviT moTxovnilia an nebadarTuliia monawileoba Svilobil,
mekavSire sawarmoebsa da erTobliv saqmianobaSi fass 9-is zogierTi an
yvela moTxovnis Sesabamisad aRricxva);

 daqiravebiT momuSaveTa uflebebi da valdebulebebi SromiTi gasamrjeloe-
bis programebis mixedviT, romlebzec vrceldeba bass 19, daqiravebul momu-
SaveTa gasamrjeloebi;;

 sadazRvevo kontraqtebi, rogorc es gansazRvrulia fass 4-iT, sadazRvevo
xelSekrulebebi;

 finansuri instrumentebi, kontraqtebi da valdebulebebi wilobrivi
gadaxdis tranzaqciebis dros, romelTa mimarTac vrceldeba fass 2,
wilobrivi gadaxda, garda gamosyiduli aqciebisa.

ZalaSi Sesvlis TariRi:

 sawarmom unda gamoiyenos fass 9 im wliuri periodebisaTvis, romelic
iwyeba 2018 wlis 1 ianvars an Semdgom.

fass 7, finansuri instrumentebi: ganmartebiTi SeniSvnebi

standartis mizani

 sawarmoebs moeTxovebaT iseTi informaciis asaxva finansur angariSgebaSi,
rac finansuri angariSgebis momxmareblebs saSualebas miscems Seafason:

- finansuri instrumentebis mniSvnelovneba sawarmos finansuri
mdgomareobisaTvis da saqmianobis SedegebisaTvis; da

- finansuri instrumentebidan warmoSobili iseTi riskebis buneba da done,
romlebic sawarmoze gavlenas axdenda saangariSgebo periodis
ganmavlobaSi da saangariSgebo TariRisaTvis, aseve is, Tu rogor marTavs
sawarmo am riskebs.

 fass 7-iT gaTvaliswinebuli principebi avsebs bass 32-iT da fass 9-iT
gaTvaliswinebuli finansuri aqtivebisa da finansuri valdebulebebis
aRiarebis, Sefasebisa da wardgenis principebs.
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Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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moqmedebis sfero

fass 7 yvela sawarmom unda gamoiyenos yvela tipis finansur instrumentebze,
garda:

 Svilobil sawarmoebSi, mekavSire sawarmoebsa da erTobliv saqmianobaSi
monawileoba, romelTa aRricxva xdeba fass 10-is, konsolidirebuli
finansuri angariSgebebi, bass 27-is, individualuri finansuri angariSgeba,
da bass 28-is, investiciebi mekavSire sawarmoebSi, - Sesabamisad (garda im
SemTxvevisa rodesac fass 10-is, bass 27-is an bass 28-is mixedviT
moTxovnilia an nebadarTuliia monawileoba Svilobil, mekavSire
sawarmoebsa da erTobliv saqmianobaSi fass 9-is zogierTi an yvela
moTxovnis Sesabamisad aRricxva);

 daqiravebiT momuSaveTa uflebebi da valdebulebebi SromiTi gasamrjeloe-
bis programebis mixedviT, romlebzec vrceldeba bass 19, daqiravebul momu-
SaveTa gasamrjeloebi;

 sadazRvevo kontraqtebi, rogorc es gansazRvrulia fass 4-iT, sadazRvevo
xelSekrulebebi. Tumca, es fass-i vrceldeba sadazRvevo xelSekrulebaSi
CarTul warmoebulebze, Tu fass 9-iT moiTxoveba sawarmos mier maTi calke
aRricxva.

 finansuri instrumentebi, kontraqtebi da valdebulebebi wilobrivi
gadaxdis tranzaqciebis dros, romelTa mimarTac vrceldeba fass 2,
wilobrivi gadaxda, garda gamosyiduli aqciebisa.

2. ganmartebebi
finansuri instrumenti aris nebismieri xelSekruleba, romelic warmoSobs
rogorc erTi sawarmos finansur aqtivs, aseve meore sawarmos finansur valdebu-
lebas, an wilobriv instruments.

finansuri instrumentebi Sedgeba:

 finansuri aqtivebisagan;

 finansuri valdebulebebisagan;

 wilobrivi instrumentebisagan.

finansuri aqtivi nebismieri aqtivia, romelic aris:

 fuladi saxsrebi;

 sxva sawarmos wilobrivi instrumenti;

 saxelSekrulebo ufleba sxva sawarmosagan miiRos fuli an sxva finansuri
aqtivi;

 potenciurad xelsayreli pirobebiT sxva sawarmos gaucvalos finansuri aq-
tivebi an valdebulebebi.

 xelSekruleba, romelic anazRaurdeba, an SesaZlebelia anazRaurdes
sawarmos sakuTari wilobrivi instrumentebiT.

finansuri valdebuleba aris nebismieri valdebuleba, romelic aris:

 sawarmos saxelSekrulebo valdebuleba sxva sawarmos gadasces fuladi
saxsrebi an sxva finansuri aqtivebi;

7
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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 sawarmos saxelSekrulebo valdebuleba potenciurad araxelsayreli piro-
bebiT sxva sawarmos gaucvalos finansuri aqtivebi an valdebulebebi;

 xelSekruleba, romelic anazRaurdeba, an SesaZlebelia anazRaurdes
sawarmos sakuTari wilobrivi instrumentebiT.

wilobrivi instrumenti aris nebismieri xelSekruleba, romelic adasturebs sa-
warmos aqtivebidan yvela valdebulebis gamoqviTvis Semdeg darCenili
odenobaze (neto aqtivebze) sakuTrebis uflebas.

finansuri instrumentebis magaliTebi:

finansuri aqtivebi
finansuri

valdebulebebi
wilobrivi

instrumentebi

- fuladi saxsrebi da
fuladi saxsrebis
eqvivalentebi
- sabanko depozitebi;
- debitoruli davalianeba;
- gacemuli sesxebi;
- misaRebi Tamasuqebi;
- Sesyiduli obligaciebi;
- investiciebi sxva
sawarmos wilobriv
instrumentebSi;
- warmoebulebi.

- kreditoruli
davalianeba;
- gasacemi Tamasuqebi
- aRebuli sesxebi;
- gamoSvebuli
obligaciebi
- warmoebulebi.

- sakuTari Cveuleb-
rivi aqciebi.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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warmoebuli aris finansuri instrumenti, an sxva xelSekruleba, romelsac qve-
moT CamoTvlili samive Tviseba aqvs:

 misi Rirebuleba icvleba gansazRvruli saprocento ganakveTis, fasiani qa-
Raldis fasis, gacvliTi kursis, fasebis an kursebis indeqsis, sakredito
reitingis an sakredito indeqsis an msgavsi cvladebis cvlilebis Sedegad;

 ar sWirdeba sawyisi neto investicia an saWiroebs mcire sawyis neto inves-
ticias sxva xelSekrulebebTan SedarebiT, romlebic msgavs reagirebas ax-
denen sabazro pirobebis cvlilebebze; da

 misi angariSsworeba xdeba momaval TariRSi.

finansuri aqtivis an finansuri valdebulebis amortizebuli Rirebuleba aris
Rirebuleba, romelic tolia finansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Tav-
dapirveli aRiarebis dros Rirebulebas, minus Ziri Tanxis gadaxdebi, plus an
minus akumulirebuli amortizacia Tavdapirvel Rirebulebasa da dafarvis dro-
indel Rirebulebas Soris nebismieri sxvaobis efeqturi saprocento meTodis ga-
moyenebiT, da minus (finansuri aqtivis SemTxvevaSi) gaufasurebis rezervi.

gaufasurebuli finansuri aqtivi. finansuri aqtivi gaufasurebulia Tu arsebobs
erTi an ramdenime iseTi garemoeba, romelTac uaryofiTi gavlena aqvT finansuri
aqtivisgan mosalodnel fulad nakadebze. dasturi imisa, rom finansuri aqtivi
gaufasurebulia, mopovebadia Semdegi movlenebis Sesaxeb dakvirvebadi
monacemebiT:

a) aqtivis emitentis an msesxeblis mniSvnelovani finansuri problemebi;

b) sakontraqto pirobebis darRveva, magaliTad defolti an vadagadacileba;

g) msesxeblis kreditorebi (gamsesxeblebi), msesxeblis finansur
problemebTan dakavSirebuli ekonomikuri an sakontraqto mizezebiT, midian
iseT daTmobebze, romlebzec sxva pirobebSi ar daTanxmdebodnen;

d) savaraudo xdeba, rom msesxebeli daiwyebs bankrotad gamocxadebis
process an sxva tipis finansur reorganizacias;

e) finansuri aqtivis aqtiuri bazris arsebobis Sewyveta finansuri
problemebis gamo;

v) finansuri aqtivis SeZena an warmoqmna mniSvnelovani diskontiT, rac
asaxavs ukve damdgar sakredito danakargebs.

sakredito danakargebi aris yvela fulad nakadebs, romelic sawarmom
sakontraqto pirobebis mixedviT unda miiRos da im fulad nakadebs Soris,
romelTa miRebasac sawarmo varaudobs sxvaoba (e.i. yvela fuladi deficiti),
diskontirebuli sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT (an sakredito-
koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTiT SeZenili an warmoqmnili
sakredito-gaufasurebuli finansuri aqtivis SemTxvevaSi).

12 Tvis mosalodneli sakredito danakargebi – instrumentis mTeli sasicocxlo
vadis ganmavlobaSi mosalodneli sakredito danakargebis nawili, romelic
Seesabameba saangariSgebo periodidan momavali 12 Tvis ganmavlobaSi finansur
instrumentze mosalodneli defoltiT gamowveul sakredito danakargebs.

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTi aris is saprocento
ganakveTi, romelic zustad utolebs instrumentis mosalodneli sasicocxlo
vadis ganmavlobaSi mosalodneli momavali fuladi nakadebis diskontirebul
Rirebulebas SeZenili an warmoqmnili sakredito-gaufasurebuli finansuri
aqtivis amortizebul Rirebulebas.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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fass 7-Si mocemuli ganmartebebi

standarSi ganmartebulia Semdegi tipis riskebi:

sakredito riski aris riski, rom finansuri instrumentis erTi mxare finansurad
azaralebs meore mxares valdebulebis Seusruleblobis gamo.

likvidobis riski aris riski, rom sawarmo siZneleebs winaSe aRmoCndeba
finansur valdebulebebTan dakavSirebuli saxelSekrulebo valdebulebebis
Sesrulebisas.

sabazro riski aris riski imisa, rom finansuri instrumentis realuri
Rirebuleba an momavali fuladi nakadebi ganicdis cvlilebas sabazro fasebis
cvlilebebis gamo. sabazro riski sami tipis riskisagan Sedgeba: savaluto
riskisagan, saprocento ganakveTis riskisa da sxva fasebis riskisagan.

savaluto riski aris riski imisa, rom finansuri instrumentis realuri
Rirebuleba an momavali fuladi nakadebi ganicdis cvlilebas savaluto
gacvliTi kursis cvlilebebis gamo.

saprocento ganakveTis riski aris riski imisa, rom finansuri instrumentis
realuri Rirebuleba an momavali fuladi nakadebi ganicdis cvlilebas sabazro
saprocento ganakveTebis cvlilebebis gamo.

sxva fasebis riski aris riski imisa, rom finansuri instrumentis realuri
Rirebuleba an momavali fuladi nakadebi ganicdis cvlilebas sabazro fasebis
cvlilebebis gamo, imis miuxedavad, ra iwvevs am cvlilebebs _ individualuri
finansuri instrumentisaTvis an misi emitentisTvis damaxasiaTebeli specifikuri
faqtorebi, Tu sxva faqtorebi, romlebic gavlenas axdens bazarze mimoqcevad
yvela msgavs finansur instrumentze.

finansur instrumentebTan dakavSirebuli riskebi

sakrdito riski

xarisxobrivi informaciis
ganmarteba

raodenobrivi informaciis
ganmarteba

 kreditis xarisxi

 uzrunvelyofa

 amoRebadobis Sefaseba

likvidobis riski

xarisxobrivi informaciis ganmarteba

raodenobrivi informaciis ganmarteba

 finansuri valdebulebebis
analizi saxelSekrulebo
dafarvis vadebis mixedviT

sabazro riski

xarisxobrivi informaciis wardgena

raodenobrivi informaciis wardgen

 mgrZnobelobis analizi
TiToeuli tipis sabazro
riskisaTvis

saprocento ganakveTis riski savaluto riski sxva fasebis riski

aqciebis fasebis riski saqonlis fasis riski adreuli angariSsworebis riski
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

2010

3. finansuri instrumentebis klasifikacia

3.1 finansuri aqtivebis klasifikacia

finansuri aqtivis klasifikaciisa da aRricxvis principebis gadasawyvetad
gamoiyeneba Semdegi 2 kriteriumi:

 sawarmos finansuri aqtivebis marTvis biznes modeli; da

 finansuri aqtivebis sakontraqto fuladi nakadebis maxasiaTeblebi.

finansuri aqtivi აღიარდება amortizebuli RirebulebiT, Tu dakmayofilebulia

შემდეგი oriვე kriteriumi:

a) biznes modelis amocanaa finansuri aqtivis floba sakontraqto fuladi
nakadebis amoRebis mizniT, da

b) sakontraqto fuladi nakadebi mocemul instrumentTan dakavSirebiT
warmoadgens mxolod Ziri Tanxisa da procentis gadaxdas.

ფინანსური აქტივი აღირიცხება რეალური ღირებულებით, სხვა საერთო შემოსავალში ასახვით, 

თუ დაკმაყოფილებულია შემდეგი ორივე კრიტერიუმი: 

a) biznes modelis amocanaa finansuri aqtivis floba, როგორც sakontraqto

fuladi nakadebis amoRebis mizniT, ასევე გასაყიდად, da

b) sakontraqto fuladi nakadebi mocemul instrumentTan dakavSirebiT
warmoadgens mxolod Ziri Tanxisa da procentis gadaxdas.

კი

kontraqtuli fuladi nakadebi
warmoadgens Zir Tanxas damatebuli
procenti

ki ara

რეალური 

ღირებულება

mizani aris mxolod
fuladi nakadebis miReba

amortizebuli
Rirebuleba რეალური ღირებულებით 

აღრიცხული, სსშ ასახვით 

ყველა სხვა 

შემთხვევა 

რღ აღრიცხული, 

მოგება-ზარალში 

ასახვით 

შეუქცევადი 

გადაწყვეტი

ლება

არა, ნაკადების მიღება და 

გაყიდვა 

realuri RirebulebiT

aRricxuli, სსშ asaxviT

აღიარების შეწყვეტისას 

დაგროვილი ფინანსური 

შედეგი შესაძლებელია 

გადავიდეს გაუნაწილებელ 

მოგებაში 

aRiarebis Sewyvetisas,

dagrovili finansuri

Sedegebi gadadis
mogeba-zaralSi
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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aRricxvis am kategoriis farglebSi, mogeba da zarali aisaxeba sxva srul
SemosavalSi (garda gaufasurebis da savaluto mogeba-zaralisa). rodesac xdeba
am kategoriiT aRiarebuli instrumentebis aRiarebis Sewyveta, dagrovi mogeba-
zarali romelic sxva srul SemosavalSi iyo aRiarebuli reklasificirdeba
(gadadis) mogeba-zaralis angariSSi.

finansuri aqtivi aRiricxeba realuri RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT, Tu
igi ar aRiricxeba amortizebuli RirebulebiT an realuri RirebulebiT, sxva
srul SemosavalSi asaxviT.

miuxedavad amisa, fass 9 iZleva saSualebas, rom sawarmom gaakeTos Seuqcevadi
arCevani, rom aRricxos wilobrivi instrumentis (romelic ar aris gamiznuli
gasayidad) realuri Rirebulebis cvlileba sxva srul SemosavalSi. amgvari
arCevani keTdeba TiToeuli instrumentis doneze (mag. TiToeuli aqciis
mixedviT). sxva srul SemosavalSi aRiarebuli Tanxebis mogeba-zaralSi
reklasifikacia (gadatana). amasTanave, sawarmos SeuZlia am dagrovili Sedegis
kapitalis muxlebs Soris gadatana.

amgvari instrumentebisgan miRebuli dividendebi aRiricxeba mogeba-zaralSi.

finansuri aqtivis realuri RirebulebiT aRricxulad, mogeba-zaralSi asaxviT
klasificirebis arCevani

Tavdapirveli aRiarebisas, sawarmos SeuZlia finansuri aqtivis realuri
RirebulebiT aRricxulad, mogeba-zaralSi asaxviT klasifikacia, Tu amgvari
qmedeba aRmofxvris an mniSvnelovnad amcirebs Sefasebisa da aRiarebis iseT
Seusabamobas (xSirad moixsenieba, rogorc “aRricxvis Seusabamoba”), romelic
warmoiqmneboda am instrumentis sxva kategoriis mixedviT aRricxvis SemTxvevaSi.

magaliTi 1

sawarmo flobs investicias fuladi nakadebis misaRebad. sawarmos dafinansebis
moTxovnebi gaTvladia da misi finansuri aqtivebis vadianoba Seesabameba
dafinansebis saWiroebebs (periodebs).

sawarmo axorcielebs sakredito riskis marTvis procedurebs raTa Seamciros
sakredito danakargebi. warsulSi, finansuri aqtivebis realizacia momxdara
iseT dros, rodesac am aqtivebis sakredito riskebi imdenad gaizarda, rom aRar
jdeboda sawarmos investirebis politikis moTxovnebSi. agreTve, iSviaTad
momxdara ativebis realizacia moulodneli dafinansebis saWiroebebis gamo.

menejmentisaTvis gankuTvnili angariSebi yuradRebas amaxvileben finansuri
aqtivebis sakredito xarisa da sakontraqto ukugebaze.

sxva monacemebTan erTad, sawarmo agreTve akvirdeba finansuri aqtivebis realur
Rirebulebebs.

SekiTxva

ra klasifikacia unda mianiWos sawarmom amgvar finansur aqtivebs ?

pasuxi

amortizebuli Rirebuleba.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sawarmos mizania flobdes investiciebs fuladi nakadebis misaRebad.
instrumentis gayidva ar ewinaaRmdegeba aRiarebis kriteriumebs, Tu gayidva
gamowveulia sakredito riskis gazrdiT. aseve, arc aqtivi iSviaTi gayidva
moulodneli dafinansebis saWiroebis gamo ewinaaRmdegeba amortizebuli
RirebulebiT aRiarebis kriteriumebs.

magaliTi 2

sawarmo moelis kapitalur danaxarjebs ramodenime weliwadSi. sawarmo axdens
arsebuli saxsrebis investirebas mokle da grZelvadian aqtivebSi raTa man
SeZlos danaxarjebis gaweva moTxovnilebis dadgomis Sesabamisad. bevri
finansuri aqtivis vadianoba scdeba mosalodnel investirebis periods.

sawarmo SeinarCunebs aqtivebs fuladi nakadebis misaRebad da, rodesac amgvaris
saSualeba eqneba, gayidis am aqtivebs raTa moaxdinos re-investireba ukeTes
ukugebian aqtivebSi.

portfelze pasuxismgebeli TanamSromlebis anazRaureba damokidbulia
portfelis saerTo ukugebaze.

SekiTxva

ra klasifikacia unda mianiWos sawarmom amgvar finansur aqtivebs ?

pasuxi

realuri RirebulebiT aRricxuli, sxva srul SemosavalSi aRiarebiT.

finansuri aqtivebis biznes modeli aris fuladi nakadebis miReba da maTi
gayidva. sawarmo Seafasebs Tu romel midgomas aqvs ukeTesi ukugeba (fuladi
nakadebis miRebas Tu gayidvas) sanam investirebuli saxsrebis gamoTavisuflebis
saWiroeba dadgeba (kapitaluri danaxarjis ganxorcieleba).

magaliTi 3

instrumenti A warmoadgens obligacias, romelic konvertirebadia sawarmos
wilobrivi instrumentis fiqsirebul raodenobaSi.

SekiTxva

ra klasifikacia unda mianiWos sawarmom amgvar finansur aqtivebs?

pasuxi

realuri RirebulebiT aRricxuli, mogeba-zaralSi asaxviT.

sawarmo Seafasebda konvertirebul obligacias erTianad. kontraqtuli fuladi
nakadebi ar warmoadgenen Ziri Tanxasa da masze daricxul procents, radgan es
nakadebi asaxaven ukugebas, romelic dakavSirebulia obligaciis gamomSvebis
kapitalis RirebulebasTan.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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3.2 finansuri valdebulebebis klasifikacia

yvela finansuri valdebuleba iyofa or jgufad:

yvela finansuri valdebuleba fasdeba amortizebuli RirebulebiT, garda
Semdegisa:

a) finansuri valdebulebebi realuri RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT.
amgvari valdebulebebi, rogoricaa gasayidad arsebuli aqtivebi da warmoebuli
valdebulebebi, samomavlod aRiricxeba realuri RirebulebiT.

b) pirobiTi safasuri, romelic aRiarebul iqna myidvelis mier biznes-
kombinaciis farglebSi, romelsac exeba fass 3. amgvari pirobiTi safasuri
samomavlod aRiricxeba realuri RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT.

g) finansuri garantiisa da sesxis sabazro procentze mcire ganakveTiT gacemis
valdebulebis kontraqtebi. Tavdapirveli aRiarebis Semdeg, amgvari konktraqtis
gamcemi aRricxavs mas rogorc udidesi Semdegs Soris: 1. danakargis rezervi, 2.
Tavdapirvelad aRiarebul Tanxas minus kumulatiurad aRiarebuli Semosavali
fass 15-is mixedviT.

finansuri valdebulebis realuri RirebulebiT aRricxulad, mogeba-zaralSi
asaxviT klasificirebis arCevani

Tavdapirveli aRiarebisas, sawarmos SeuZlia finansuri valdebulebis realuri
RirebulebiT aRricxulad, mogeba-zaralSi asaxviT klasifikacia, rodesac:

a) amgvari qmedeba aRmofxvris an mniSvnelovnad amcirebs Sefasebisa da
aRiarebis iseT Seusabamobas (xSirad moixsenieba, rogorc “aRricxvis
Seusabamoba”), romelic warmoiqmneboda am instrumentis sxva kategoriis
mixedviT aRricxvis SemTxvevaSi

b) finansur valdebulebaTa jgufis an finansur aqtivTa da valdebulebaTa
jgufis marTva da Sedegianobis Sefaseba xdeba realuri Rirebulebis mixedviT,
dokumentirebuli riskisa an investirebis strategiis mixedviT.

g) finansuri valdebuleba aris hibriduli kontraqti, romelic Seicavs erT an
met CarTul warmoebuls (fass 9 moiTxovs CarTuli warmoebulebis
gamocalkevebas, Tu ar xdeba hibriduli kontraqtis aRricxva, rogorc realuri
RirebulebiT aRricxuli, mogeba-zaralSi asaxviT).

finansur intrumentTa klasifikacia gavlenas axdens maTi samomavlo aRricxvis
principebze.

finansuri
valdebulebebi

amortizebuli
RirebulebiT

realuri
RirebulebiT,
mogeba-zaralSi

asaxviT
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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4. Tavdapirveli aRiareba

sawarmom finansuri aqtivi, an finansuri valdebuleba unda aRiaros finansuri
mdgomareobis angariSgebaSi mxolod da mxolod maSin, rodesac sawarmo xdeba
instrumentis sakontraqto pirobebis monawile.

rodesac sawarmo Tavdapirvelad aRiarebs finansur aqtivs, an finansur
valdebulebas, misi klasificireba unda moxdes zemoaRwerili principebis
Sesabamisad.

5. Tavdapirveli Sefaseba

sawarmo finansur aqtivs aRiarebs misi realuri RirebulebiT, plus - im
SemTxvevaSi, Tu finansuri aqtivi ar aris aRricxuli realuri RirebulebiT,
mogeba-zaralSi asaxviT, - garigebis is danaxarjebi, romelic uSualod miekuT-
vneba finansuri aqtivis warmoSobas.

sawarmo finansur valdebulebas aRiarebs misi realuri RirebulebiT, minus - im
SemTxvevaSi, Tu finansuri valdebuleba ar aris aRricxuli realuri
RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT, - garigebis is danaxarjebi, romelic uSu-
alod miekuTvneba finansuri valdebulebis warmoSobas.

garigebis danaxarjebi moicavs safasurebs da sakomisioebs gadaxdils an
gadasaxdels agentebisTvis (maT Soris sawarmos TanamSromlebisa, romlebic
moqmedeben rogorc gayidvis agentebi), mrCevelebisTvis, brokerebisa da
dilerebisTvis, maregulireblis da safondo birJebis mier dawesebul
gadasaxadebs, da gadacemis gadasaxadebs da mosakreblebs. garigebis danaxarjebi
ar moicavs premiumebsa da diskonts, safinanso xarjebs an Sida administraciul
danaxarjebs.

finansuri instrumentis realuri Rirebuleba Tavdapirveli aRiarebisas
zogadad tolia garigebis fasisa (miRebuli an gacemuli safasuris realuri
Rirebuleba). Tu sawarmo gadawyvets, rom realuri Rirebuleba Tavdapirveli
aRiarebisas gansxvavdeba garigebis fasisgan, igi gansazRvarvs realur
Rirebulebas:

 rogorc yvela momavali fuladi saxsrebis nakadebis bazarze arsebuli
msgavsi (valuta, vadianoba, saprocento ganakveTis tipi da sxva faqtorebi)
da msgavsi sakredito riskis mqone instrumentebis ganakveTiT
diskontirebul Rirebulebas.

 msgavsi aqtivisa an valdebulebis bazarze arsebuli kvotirebuli fasis
mixedviT

 iseTi Sefasebis meTodis gamoyenebiT, romelic iTvaliswinebs mxolod
dakvirvebad Semaval informacias.

6. Semdgomi Sefaseba

Tavdapirveli aRiarebis dros finansuri instrumentebis klasifikaciis
gaTvaliswinebiT, Semdgomi SefasebisaTvis gamoyenebuli iqneba sxvadasxva
modelebi.

6.1 finansuri aqtivebis Semdgomi Sefaseba

Tavdapirveli aRiarebis Semdeg, finansuri instrumenti aRiricxeba:

a) amortizebuli RirebulebiT

b) realuri RirebulebiT, sxva srul SemosavalSi asaxviT
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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g) realuri RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT.

amortizebuli Rirebuleba

rodesac instrumentis aRiricxeba amortizebuli RirebulebiT, misi mogeba an
zarali aRiricxeba mogeba-zaralis angariSSi, rodesac:

 xdeba aqtivis aRiarebis Sewyveta

 aqtivi gaufasurdeba

 xdeba aqtivis modifikacia

 xdeba amortizacia (procentis daricxva).

saprocento Semosavali

saprocento Semosavali daiTvleba efeqturi saprocento ganakveTis meTodiT.

efeqturi saprocento ganakveTis meTodis gamoyenebisas, sawarmom unda aRniSnos
iseTi safasurebi (sakomisioebi), romlebic efeqturi saprocento ganakveTis
ganuyofel nawils warmoadgenen.

safasurebi (sakomisioebi), romlebic efeqturi saprocento ganakveTis ganuyofel
nawils warmoadgenen iReben monawileobas efeqturi saprocento ganakveTis
koreqtirebaSi. amgvari safasurebSi Sedis sazRaurebi finansuri aqtivis
warmoqmnaze an SeZenaze (mag. kompensaciebi msesxeblis finansuri mdgomareobis
Sesafaseblad, garantiebis Sefaseba da miReba, ipoTekis da sxva uzrunvelyofis
organizeba, pirobebis SeTanxmeba, dokumentaciis momzadeba da garigebis
daxurva).

magaliTi 4

2014 wlis 1 ianvars Alpha-m iyida savalo instrumenti 928 aTas dolarad.
instruments aqvs 10%-is toli fiqsirebuli saprocento ganakveTi 1,000 dolaris
nominalur Tanxaze. instrumentis efeqturi saprocento ganakveTi 12%-ia
(sabazro ganakveTis tolia). savalo instrumenti daifareba 2018 wlis 31
dekembers. sawarmo apirebs, rom flobdes instruments vadis dadgomamde.

SekiTxva

aCveneT amonawerebi sawarmos finansuri angariSgebidan 2014 da 2015 wlis 31
dekembrisaTvis.

pasuxi

Tavdapirveli aRiareba realuri RirebulebiT, plius garigebis danaxarjeni =
$928 aTasi.

Semdgomi Sefaseba xdeba amortizebuli RirebulebiT (instrumentis biznes
modeli aris funali nakadebis miReba, romlebic warmoadgenen Zir Tanxasa da
masze daricxul procents.

TariRi gadaxda saprocento
Semosavali
(12%)

fin. aqtivSi
cvlileba

fin. aqtivi fm
angariSSi

01.01.2014 928
31.12.2014 100 111 [928 x 12%] ↑ 11 939
31.12.2015 100 113 [939 x 12%] ↑ 13 952
31.12.2016 100 114 [952 x 12%] ↑ 14 966
31.12.2017 100 116 [966 x 12%] ↑ 16 982
31.12.2018 1,100 118 [982 x 12%] ↑ 18 -
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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2014

Dr finansuri aqtivi 111

Cr saprocento Semosavali 111

Dr fuladi saxsrebi 100

Cr finansuri aqtivi 100

finansuri mdgomareobis angariSi 2014 wlis 31 dekemberi

grZelvadiani aqtivebi

finansuri aqtivebi amortizebuli
RirebulebiT

939

mogeba-zaralis angariSi 2014 wlis 31 dekemberi

safinanso Semosavali

saprocento Semosavali 111

2015

Dr finansuri aqtivi 113

Cr saprocento Semosavali 113

Dr fuladi saxsrebi 100

Cr finansuri aqtivi 100

finansuri mdgomareobis angariSi 2015 wlis 31 dekemberi

grZelvadiani aqtivebi

finansuri aqtivebi amortizebuli
RirebulebiT

952

mogeba-zaralis angariSi 2015 wlis 31 dekemberi

safinanso Semosavali

saprocento Semosavali 113

kontraqtuli fuladi nakadebis modifikacia

rodesac xdeba finansuri aqtivis kontraqtuli fuladi nakadebis gadaxedva an
sxvagvarad cvlileba da es ar iwvevs aqtivis aRiarebis Sewyvetas, sawarmom
xelaxla unda Seafasos aqtivis gros sabalanso Rirebuleba da aRiaros
modifikaciis mogeba an zarali mogeba-zaralis angariSSi. axali gros
sabalanso Rirebuleba tolia Secvlili momavali fuladi nakadebis
diskontirebuli Rirebulebisa, sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

realuri RirebulebiT aRricxuli, sxva srul SemosavalSi asaxviT

aqtivis biznes modeli aris “Segroveba da gayidva”, xolo fuladi nakadebi aris
mxolod Ziri Tanxisa da masze daricxuli procentis gadaxdebi. am meTodiT
aRricxuli finansuri aqtivis mogeba da zarali aRiricxeba sxva srul
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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SemosavalSi, garda sakredito Semosavlebisa da danakargebisa da savaluto
Semosavlebisa da danakargebisa (romlebic aRiricxebian mogeba-zaralSi).

rodesac xdeba amgvari aqtivis aRiarebis Sewyveta, dagrovili Semosavali an
zarali (romelic aRiarebuli iyo sxva srul SemosavalSi), reklasificirdeba
mogeba-zaralSi reklasifikaciis makoreqtirebeli gatarebiT.

efeqturi saprocento ganakveTis meTodiT daTvlili saprocento Semosavali
aRiardeba mogeba-zaralSi.

magaliTi 5

2014 wlis 1 ianvars Alpha-m iyida 1,000 cali obligacia TiToelui 967 dolarad.
obligaciebs aqvT fiqsirebuli saprocento ganakveTi – 10% 1,000 dolaris
nominalze. efeqturi saprocento ganakveTi aris 11%, romelic sabazro
ganakveTis tolia. obligaciebis gadaxda nominaluri RirebulebiT xdeba 2016
wlis 31 dekembers. sawarmo apirebda kontraqtuli fuladi nakadebis miRebas da
saWiroebisamebr obligaciebis dro-da-dro gayidvas likvidobis
SesanarCuneblad.

obligaciis realuri Rirebuleba 2014 wlis 31 dekembers iyo 985 dolari. 2015
wlis 10 ianvars sawarmom gayida yvela obligacia TiTo 986 dolarad.

SekiTxva

moiyvaneT amonawerebi sawarmos finansuri angariSgebidan 2014 da 2015 wlisaTvis.

pasuxi

Tavdapirveli aRiarebisas realur Rirebulebas plius garigebis danaxarjebi =
$976 aTasi.

Semdgomi Sefaseba xdeba realuri RirebulebiT, sxva srul SemosavalSi asaxviT
(biznes modeli aris “Segroveba da gayidva”, xolo fuladi nakadebi aris
mxolod Ziri Tanxisa da masze daricxuli procentis gadaxdebi ).

TariRi gadaxda saprocento
Semosavali
(11%)

fin. aqtivis
cvlileba

fin. aqtivi fm
angariSSi

01.01.2014 976
31.12.2014 100 107 [976 x 11%] ↑ 7 983
31.12.2015 100 108 [983 x 11%] ↑ 8 991
31.12.2016 1,100 109 [991 x 11%] ↑ 9 -

2014

Dr finansuri aqtivi 107

Cr saprocento Semosavali 107

Dr fuladi saxsrebi 100

Cr finansuri aqtivi 100

Dr finansuri aqtivi 2
[985 – 983]

Cr ssS (rR-is cvlileba) 2
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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finansuri mdgomareobis angariSi 2014 wlis 31 dekemberi

grZelvadiani aqtivebi

fin. aqtivebi rR-iT, ssS asaxviT 985

mogeba-zaralisa da sxva sruli Semosavlebis angariSi 2014 weli

mogeba-zarali

saprocento Semosavali 107

sxva sruli Semosavali

fin. aqtivebis rR-is cvlileba (985 – 983) 2

2015

Dr fuladi saxsrebi 986

Cr ssS (mogeba gayidvidan) 1
[986 – 985]

Dr ssS (kumulatiuri mogeba) 3 [2 (rR Secvla) + 1 (mogeba gayidvidan)]

Cr mogeba-zarali 3

finansuri mdgomareobis angariSi 2015 wlis 31 dekemberi

grZelvadiani aqtivebi

fin. aqtivebi rR-iT, ssS asaxviT -

mogeba-zaralisa da sxva sruli Semosavlebis angariSi 2015 weli

mogeba-zarali

Semosavali 3
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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realuri RirebulebiT aRiarebuli, mogeba-zaralSi asaxviT

mogeba da zarali aRiricxeba mogeba-zaralis angariSSi (garda iseTi
SemTxvevisa, rodesac finansuri aqtivi aris wilobrivi isntrumenti, da sawarmom
Seuqcevadad gadawyvita, rom aRiaros am instrumentis mogeba-zarali sxva srul
SemosavalSi).

magaliTi 6

2014 wlis dasawyisSi, kompania ABC-im SeiZina AQUA-s 20,000 aqcia, TiTo $18-ad.
AQUA aris safondo birJaze kvotirebuli sawarmo. menejmentma aqciebi SeiZina
savaWrod. wlis bolos sabazro fasi Seadgenda 19 dolars.

Tavdapirveli aRiarebisas, investiciebi klasificirdeba rogorc realuri
RirebulebiT aRricxuli, mogeba-zaralSi asaxviT:

Dr finansuri aqtivi $360,000

Cr fuladi saxsrebi $360,000

amgvari investiciebi, yoveli wlis bolos unda Sefasdes realuri RirebulebiT:

Dr finansuri aqtivi $20,000

Cr mogeba mogeba-zaralis angariSSi $20,000

finansuri mdgomareobis angariSi 2014 wlis 31 dekemberi

fin. aqtivebi rR-iT, mogeba-zaralSi
asaxviT

380,000

mogeba-zaralis angariSi 2014 weli

mogeba an zarali

fin. aqtivebis rR-is cvlileba 20,000

Tavdapirveli aRiarebisas, sawarmom SeiZleba gaakeTos Seuqcevadi
arCevani, rom aRricxos wilobrivi instrumentis (romelic ar aris
gamiznuli gasayidad) realuri Rirebulebis cvlileba sxva srul
SemosavalSi. amgvari arCevani keTdeba TiToeuli instrumentis doneze
(mag. TiToeuli aqciis mixedviT).

aseT SemTxvevaSi, ar xdeba dagrovili mogebisa an zaralis (romelic sxva
srul SemosavalSi aris aRiarebuli) mogeba-zaralSi gadatana. miuxedavad
amisa, dividendebi amgvari investiciebidan aRiricxeba mogeba-zaralSi.

magaliTi 7

2014 wlis dasawyisSi, kompania ABC-im SeiZina AQUA-s 20,000 aqcia, TiTo 18
dolarad. menejments aqciebi ar SeuZenia savaWrod. wlis bolos sabazro fasi
Seadgenda 19 dolars. Tavdapirveli aRiarebisas menejmentma gadawyvita
aRricxos rR-is cvlilebebi sxva srul SemosavalSi.

Tavdapirveli aRiareba:
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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Dr finansuri aqtivebi $360,000

Cr fuladi saxsrebi $360,000

amgvari investiciebi, yoveli wlis bolos unda Sefasdes realuri RirebulebiT:

Dr finansuri aqtivi $20,000

Cr gadafasebis rezervi (kapitali) $20,000

finansuri mdgomareobis angariSi 2014 wlis 31 dekemberi

fin. aqtivebi rR-iT, ssS asaxviT 380,000

mogeba-zaralisa da sxva sruli Semosavlebis angariSi 2014 weli

mogeba an zarali -

sxva sruli Semosavali

fin. aqtivebis rR-is cvlileba 20,000

6.2 finansuri valdebulebebis Semdgomi Sefaseba

finansuri valdebulebebi ‘realuri RirebulebiT, mogebaSi an zaralSi asaxviT’:

 aRiricxeba realuri RirebulebiT;

 realur RirebulebaSi momxdari cvlilebebi aRiardeba mogebisa da
zaralis angariSgebaSi.

magram finansuri valdebulebebisaTvis, romelTac sawarmo airCevs, rom
aRricxos realuri RirebulebiT, mogebaSi an zaralSi asaxviT, realuri
Rirebulebis ofciis gamoyenebiT, sakuTar sakredito riskis cvlilebebTan
dakavSirebuli cvlilebebi realur RirebulebaSi calke unda iqnes wardgenili
sxva srul SemosavalSi. es imas niSnavs, rom valdebulebis realuri
Rirebulebis cvlilebebis elementebi iyofa da calke xdeba misi wardgena:
cvlilebebi sakuTar sakredito riskSi wardgenili iqneba sxva srul
SemosavalSi, xolo realur RirebulebaSi yvela sxva cvlilebebi wardgenil
unda iqnes mogebisa da zaralis angariSgebaSi.

sakuTar sakredito riskTan dakavSirebuli sxva sruli Semosavalis Tanxebi ar
gadaitaneba mogeba-zaralis angariSgebaSi, Tundac im SemTxvevaSi, rodesac am
valdebulebis aRiareba Sewydeba da realizebuli iqneba Tanxebi. es Seesabameba
fass 9-is moTxovnebs, romliTac ikrZaleba wilobriv instrumentebSi
ganxorcielebuli im investiciebis gadatana mogebaSi an zaralSi, romlis
Sefaseba xdeba realuri RirebulebiT, sxva srul SemosavalSi asaxviT. Tumca,
standariT nebadarTulia kapitalis muxlebs Soris gadatana da amdenad, is
sawarmoebi, romelTac, magaliTad, surT realizebuli naSTebis gaunawilebel
mogebaSi gadatana, SeuZliaT amis gakeTeba.

magaliTi 8

finansuri valdebulebis, romlis klasificireba moxda realuri RirebulebiT,
mogeba-zaralSi asaxviT, realuri Rirebulebis cvlilebam Seadgina 100 aSS
dolari mocemul periodSi. 100 aSS dolaridan 10 aSS dolari ukavSirdeba
sakuTar sakredito riskSi cvlilebebs (sakredito xarisxi gauarseda).
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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SekiTxva

rogor aisaxeba realur RirebulebaSi cvlilebebi mogebis an zaralis
angariSgebaSi da sxva srul SemosavalSi?

pasuxi

mogebis an zaralis angariSgeba $
cvlileba realur RirebulebaS,i garda sakuTari
sakredito riskis gamo cvlilebisa

90

sxva sruli Semosavlis angariSgeba
cvlileba realuri RirebulebaSi, sakuTar sakredito
riskis gamo

10

finansuri valdebulebebi aRricxuli amortizebuli RirebulebiT:

 aRricxulia amortizebuli RirebulebiT;

 RirebulebaSi cvlilebebi aRiardeba mogeba-zaralis angariSSi, efeqturi
saprocento ganakveTis moeTodis gamoyenebiT.

magaliTi 9

X sawarmom 2014 wlis 1 ianvars gamouSva 3-wlian obligacia, romlis nominaluri
Rirebulebaa 100,000. obligaciis fiqsirebuli saprocento ganakveTia 8%,
romelic emTxveva sabazro ganakveTs. sawarmom gaswia 25 aTasi dolaris
garigebis danaxarjebi. sawarmosTvis efeqturi saprocento ganakveTi 9%-ia.

SekiTxva
aCveneT amonawerebi sawarmos finansuri angariSgebidan 2014 wlisaTvis.

pasuxi
Tavdapirveli aRiareba unda ganxorcieldes realuri RirebulebiT, minus
garigebis danaxarjebi = 975 aTasi (1,000-25)

Semdgomi Sefaseba xdeba amortizebuli RirebulebiT:
TariRi gadaxda saprocento

Semosavali
(9%)

fin.
valdebulebi
s cvlileba

fin.
valdebuleba
fm angariSSi

01.01.2014 975
31.12.2014 80 88 [975x9%] +8 983
31.12.2015 80 88 [975x9%] +8 991
31.12.2016 1,080 88 [975x9%] +9 -

2014

Dr saprocento xarji 88

Cr finansuri valdebuleba 88

Dr finansuri valdebuleba 80

Cr fuladi saxsrebi 80
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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finansuri mdgomareobis angariSi 2014 wlis 31 dekemberi

grZelvadiani valdebulebebi

obligaciebi 983

mogeba-zaralis angariSi 2014 weli

safinanso xarjebi

saprocento xarjebi (88)

6.3 finansuri instrumentebis reklasifikacia

finansuri aqtivebis reklasificireba unda moxdes mxolod maSin, rodesac
sawarmo Secvlis maTi marTvis biznes models.

Tu sawarmo moaxdens finansuri aqtivebis reklasifikacias, amgvari
reklasifikacia prospeqtiulad unda iqnes gamoyenebuli reklasifikaciis
TariRidan (anu, sawarmom ar unda gadaingariSos nebismieri adre aRiarebuli
Semosuloba, zarali, an procenti).

 Tu sawarmo finansuri aqtivis reklasifikacias axorcielebs
amortizebuli RirebulebiT kategoriidan realuri RirebulebiT, mogeba-
zaralSi asaxviT kategoriaSi, misi realuri Rirebuleba ganisazRvreba
reklasifikaciis TariRiT. amortizebul Rirebulebasa da realur
Rirebulebas Soris arsebuli gansxvavebiT warmoqmnili nebismieri
Semosuloba an zarali aRiardeba mogeba-zaralis angariSgebaSi.

 Tu sawarmo axorcielebs finansuri aqtivis reklasificirebas realuri
RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT kategoriidan amortizebuli
RirebulebiT kategoriaSi, reklasificirebis TariRisaTvis arsebuli misi
realuri Rirebuleba gaxdeba misi axali gros sabalanso Rirebuleba.

 Tu sawarmo finansuri aqtivis reklasifikacias axorcielebs
amortizebuli RirebulebiT kategoriidan realuri RirebulebiT, sxva
srul SemosavalSi asaxviT kategoriaSi, misi realuri Rirebuleba
ganisazRvreba reklasifikaciis TariRiT. amortizebul Rirebulebasa da
realur Rirebulebas Soris arsebuli gansxvavebiT warmoqmnili nebismieri
Semosuloba an zarali aRiardeba sxva srul SemosavalSi. efeqturi
saprocento ganakveTi da mosalodneli sakredito danakargebis Sefaseba
ar icvleba amgvari reklasifikaciis Sedegad.

 Tu sawarmo axorcielebs finansuri aqtivis reklasificirebas realuri
RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT kategoriidan realuri
RirebulebiT, sxva srul SemosavalSi asaxviT kategoriaSi, finansuri
aqtivis arRicxva grZeldeba realuri RirebulebiT.

 Tu sawarmo axorcielebs finansuri aqtivis reklasificirebas realuri
RirebulebiT, sxva srul SemosavalSi asaxviT kategoriidan realuri
RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT kategoriaSi, finansuri aqtivis
arRicxva grZeldeba realuri RirebulebiT. dagrovili Semosuloba an
zarali (romelic sxva srul SemosavalSi iyo naRiarebi) gadadis
kapitalidan mogeba-zaralSi.

finansuri valdebulebebi ar unda iqnes reklasificirebuli.

6.4 finansuri instrumentebis gaufasureba

sawarmom unda aRiaros mosalodneli sakredito danakargebiT warmoqmnili
danakargebis rezervi Semdegi finansuri instrumentebisaTvis:
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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 amortizebuli RirebulebiT aRricxuli finansuri aqtivebi (biznes
modeli warmoadgens mxolod fuladi nakadebis miRebas, romelic
warmoadgens Zir Tanxasa da masze daricxul procents)

 realuri RirebulebiT aRiarebuli, sxva srul SemosavalSi asaxviT
finansuri aqtivebi (biznes modeli warmoadgens fuladi nakadebis
miRebas, romelic warmoadgens Zir Tanxasa da masze daricxul procents,
da aqtivis gayidvas)

 saijaro debitoruli davalianeba

 sakontraqto aqtivi (fass 15-is mixedviT)

 sesxis gacemis valdebulebebi

 finansuri garantiis kontraqtebi.

gaufasurebis modeli

Tavdapirveli aRiarebis Semdeg sakredito riskis zrda

etapi 1 etapi 2 etapi 3

gaufasurebis
aRiareba

12-Tvis ganmavlobaSi
mosalodneli
sakredito
danakargebi

sasicocxlo vadis
ganmavlobaSi
mosalodneli
sakredito
danakargebi

sasicocxlo vadis
ganmavlobaSi
mosalodneli
sakredito
danakargebi

saprocento
Semosavali

mTliani (gros)
sabalanso
Rirebulebaze
efeqturi saprocento
ganakveTiT
(mosalodneli
sakredito
danakargebis gareSe)

mTliani (gros)
sabalanso
Rirebulebaze
efeqturi saprocento
ganakveTiT
(mosalodneli
sakredito
danakargebis gareSe)

amortizebul
Rirebulebaze
efeqturi saprocento
ganakveTiT
((mosalodneli
sakredito
danakargebis
gaTvaliswinebiT)

rodis da rogor

fin. instrumentis
warmoqmnis/SeZenis
momentidan. 12-Tvis
mosalodneli
danakargebi
aRiardeba mogeba-
zaralSi da iqmneba
gaufasurebis
rezervi.

Tu sakredito riski
izrdeba
mniSvnelovnad da
Secvlili sakredito
xarisxi ar miiCneva
dabal sakredito
riskad, aRiardeba
sasicocxlo vadis
mosalodneli
sakredito
danakargebi.

Tu finansuri aqtivis
sakredito riski
izrdeba imdenad, rom
aqtivi miCneulia
gaufasurebulad.

gaufasurebis moTxovnebis mizania aRiardes aqtivis sasicocxlo vadis
ganmavlobaSi mosalodneli sakredito danakargebi yvela iseTi finansuri
instrumentisaTvis, romelTa sakredito riskebSic Tavdapirveli aRiarebis
Semdeg moxda mniSvnelovani zrda.

yoveli saangariSo TariRisaTvis, sawarmo Seafasebs gaufasurebis rezervs
mTeli sasicocxlo vadis ganmavlobaSi mosalodneli sakredito danakargebis
TanxiT, Tu am instrumentis sakredito riskebSi Tavdapirveli aRiarebis Semdeg
moxda mniSvnelovani zrda.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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Tu sawarmos gasuli periodis finansur angariSgebaSi aRiarebuli qonda
finansuri aqtivis gaufasurebis rezervi mTeli sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli sakredito danakargebis TanxiT, xolo mimdinare periodSi
gadawyvets, rom aRar arsebobs “Tavdapirveli aRiarebis Semdeg sakredito
riskebSi mniSvnelovani zrdis” garemoeba, sawarmo am aqtivis gaufasurebis
rezervs mimdinare periodSi Seafasebs 12-Tvis ganmavlobaSi mosalodneli
sakredito danakargebis TanxiT.

sawarmo mosalodnel sakredito danakargebs (an Semosulobebs) (rogorc
sakredito danakargebis mogeba-zarals) aRiarebs mogeba-zaralis angariSSi.

sakredito riskebSi mniSvnelovani zrdis gansazRvra

yoveli saangariSo TariRisaTvis, sawarmo Seafasebs instrumentis sakredito
riskebSi Tavdapirveli aRiarebis Semdeg moxda Tu ara mniSvnelovani zrda.

am Sefasebis gakeTebisas, sawarmo Seadarebs saangariSo TariRis mdgomareobiT
arsebul finansuri instrumentis gaufasurebis risks, Tavdapirveli aRiarebisas
arsebul gaufasurebis risks.

arsebobs uaryofadi prezumcia (daSveba), rom gaufasurebis garemoeba dgeba
araugvianes vadagadacilebuli 90 dRisa.

Tu arsebobs relevanturi da gamyarebadi samomavlo informacia, romlis
mopoveba SesaZlebelia zedmeti danaxarjebisa da mcdelobisa, sawarmos ar
SeuZlia daeyrdnos mxolod vadagadacilebis maCvenebels.

mosalodneli sakredito danakargebis Sefaseba

sawarmo aRricxavs finansuri instrumentis mosalodnel sakredito danakargebs
ise, rom igi asaxavdes:

a) obieqtur da albaTobiT Sewonil Tanxas, romelic miRebulia gansxvavebuli
SesaZlebeli Sedegebis ganxilviT (saaRricxvo Sefaseba unda moicavdes imis
albaTobas, rom dadgeba sakredito danakargi da albaTobas imisa, rom igi ar
dadgeba).

b) fulis droSi Rirebulebas (mosalodneli sakredito danakargebi
diskontirebul unda iqnas saangariSo TariRisaTvis)

g) zedmeti danaxarjebisa da mcdelobis gareSe mopovebad relevantur da
gamyarebad informacias warsul movlenebze, mimdinare garemoebebsa da
samomavlo ekonomikur mdgomareobaze.

mosalodneli sakredito danakargebi warmoadgens sakredito danakargebis
albaTobiT Sewonil saaRricxvo Sefasebas (yvela fuladi deficitis
diskontirebul Rirebuleba) finansuri instrumentis mosalodneli mTeli
sasicocxlo vadis ganmavlobaSi. fuladi deficiti aris sxvaoba yvela im
fulad nakadebs, romelic sawarmom sakontraqto pirobebis mixedviT unda miiRos
da im fulad nakadebs Soris, romelTa miRebasac sawarmo varaudobs.
gamomdinare iqedan, rom mosalodneli sakredito danakargebi iTvaliswineben
rogorc fuladi nakadebis moculobas, agreTve maT droulobas, sakredito
danakargi SeiZleba warmoiqmnas maSinac ki, rodesac sawarmo varaudobs, rom is
miiRebs Tanxas srulad, magram sakontraqto droze ufro gvian.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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is maqsimaluri periodi, romlis ganmavlobazec sawarmom unda Seafasos
mosalodneli sakredito danakargebi aris araumetes im maqsimaluri
sakontraqto periodisa, romlis ganmavlobaSic sawarmo dgas sakredito riskis
winaSe.

prezumcia (daSveba)

arsebobs uaryofadi prezumcia, rom instrumentis sakredito riskebSi
Tavdapirveli aRiarebis Semdeg moxda mniSvnelovani zrda, mas Semdeg rodesac
sakontraqto fuladi nakadebi aris 30 dReze met vadagadacilebaSi.

indikatorebi imisa, rom sakredito riskebSi moxda mniSvnelovani zrda

 msesxeblis Sedegianobasa da qcevaSi mniSvnelovani cvlilebebi

 msesxeblisTvis sawarmos Sida sakredito reitingis mosalodneli an
faqtobrivi daqveiTeba (uaryofiTi cvlileba)

 saqmianobaSi, finansur an ekonomikur mdgomareobaSi faqtobrivi an
mosalodneli iseTi uaryofiTi cvlilebebi, romlebic mniSvnelovnad
cvlian msesxeblis unars droulad gadaixados misi sakredito
valdebulebebi. magaliTad faqtobrivi an mosalodneli zrda saprocento
ganakveTebSi an faqtobrivi an mosalodneli zrda umuSevrobis
koeficientSi

 faqtobrivi an mosalodneli mniSvnelovani cvlilebebi msesxeblis
saoperacio SedegebSi. magaliTad, Semcirebadi Semosavlebi an marJebi,
saoperacio riskebis zrda, sabrunavi kapitalis deficiti, aqtivebis
xarisxis gauareseba, likviduroba, sesxisa da kapitalis Tanafardoba, da
a.S.

 msesxeblis sxva instrumentebze sakredito riskebis mniSvnelovani zrda

 faqtobrivi an mosalodneli iseTi uaryofiTi cvlilebebi msesxeblis
regulaciebis, ekonomikur an teqnologiur sferoSi, romlebic
mniSvnelovnad cvlian msesxeblis unars droulad gadaixados misi
sakredito valdebulebebi

 sxva mniSvnelovani cvlilebebi, magaliTad deda an afilirebuli
sawarmosgan finansuri mxardaWeris Semcireba

 da a.S.

dabali sakredito riski

Tu saangariSo TariRisaTvis sawarmo miiCnevs, rom finansur instruments aqvs
dabali sakredito riski, mas SeuZlia dauSvas, rom ar momxdara Tavdapirveli
aRiarebis Semdeg sakredito riskebSi mniSvnelovani zrda.

savaWro debitoruli davalianeba, sakontraqto aqtivebi da saijaro
debitoruli davalianeba

savaWro debitoruli davalianebis, sakontraqto aqtivebis (aRricxuli fass 15-is
mixedviT) da saijaro debitoruli davalianebisTvis sawarmom gaufasurebis
rezervi yoveliTvis unda aRricxos instrumentis sasicocxlo vadis
ganmavlobaSi mosalodneli sakredito danakargebiT (gamotovos etapi 1).
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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magaliTi 10

sawarmo M-s, warmoebis sferos kompanias, 2014 wlis 31 dekembers aqvs 30 milioni
dolaris savaWro debitoruli davalianebis portfelii. sawarmo operirebs
mxolod erT geografiul regionSi. klientTa baza Sedgeba didi raodenobiT
patara klientebisagan, romelTac gaaCniaT msgavsi riskis maxasiaTeblebi
(romlebic asaxaven klientTa sakontraqto nakadebis gadaxdis unars). amgvari
savaWro debitoruli davalianebebis gaufazurebis zarali yoveli Sefasdeba
mTeli sasicocxlo vadis ganmavlobaSi mosalodneli sakrediTo danakargebiT.

mosalodneli sakredito riskebis Sesafaseblad sawarmo iyenebs rezervis
matricas. rezervis matrica dafuZnebulia savaWro debitoruli davalianebis
dakvirvebad istoriul gaufasurebis koeficientze da koreqtirdeba samomavlo
daSvebebiT. yovel saangariSo TariRSi icvleba dakvirvebadi istoriuli
gaufasurebis koeficientebi da xdeba samomavlo daSvebebis gadaxedva. am
SemTxvevaSi, daSvebulia, rom ekonomikuri mdgomareoba gauaresdeba momavalSi.

am daSvebebiT, sawarmo moelis Semdeg rezervis matricas:

mimdinare 1-30
vadagac.

31-60
vadagadac.

61-90
vadagadac.

>90 vadagad
ac.

defoltis
koef.

0.3% 1.6% 3.6% 6.6% 10.6%

didi raodenobiT patara klientebisagan misaRebi debitoruli davalianeba
Seadgens 30 milion dolars da mosalodneli sakredito danakargebi Sefasdeba
rezervis matriciT.

gros
sabalanso
Rirebuleba

sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli sakredito danakargebis
rezervi

(gros sabalanso Rirebuleba X mosalodneli

sakredito danakargebis koeficientze)

mimdinare 15,000,000 45,000

1-30 vadagac. 7,500,000 120,000

31-60 vadagadac. 4,000,000 144,000

61-90 vadagadac. 2,500,000 165,000

>90 vadagadac. 1,000,000 106,000

30,000,000 580,000
magaliTi 11

sawarmom 2014 wlis 15 dekembers iyida savalo instrumenti, romlis realuri
Rirebulebaa 1,000 dolari da aRricxavs mas realuri RirebulebiT, sxva srul
SemosavalSi asaxviT. instrumentis saprocento ganakveTi aris 5% sakontraqto
10 wlian periodze da misi efeqturi saprocento ganakveTic 5%-is tolia.
Tavdapirveli aRiarebisas sawarmo gadawyvets, rom instrumenti ar aris nayidi
an warmoqmnili gaufasurebuli finansuri aqtivi.

Dr fin. aqtivi rR-iT, ssS asaxviT 1,000

Cr fuladi saxsrebi 1,000
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2015 wlis 31 dekembers (saangariSo TariRi), instrumentis realuri Rirebuleba
Semcirda 950 dolaramde, bazarze saprocento ganakveTebis cvlilebis gamo.
sawarmo miiCnevs, rom ar momxdara Tavdapirveli aRiarebis Semdgom sakredito
riskis mniSvnelovani zrda da, Sesabamisad, sakredito danakargebi unda
Sefasdes 12-Tvis mosalodneli sakredito danakargebiT (romelic 30 dolaris
tolia). simartivisTvis, saprocento Semosavlis gatarebebi ar aris naCvenebi.

Dr gaufasurebis xarji (mz) 30

Dr sxva sruli Semosavali 20

Cr fin. aqtivi rR-iT, ssS asaxviT 50

sxva srul SemosavalSi naCvenebi kumulatiuri zarali saangariSo TariRisaTvis
Seadgens 20 dolars. es Tanxa Sedgeba realuri Rirebulebis mTliani
cvlilebis (50 dolari – 1,000-950) dagrovili gaufasurebis rezervis TanxiT
(romelic warmoadgens 12-Tvis mosalodnel sakredito danakargebs – 30 dolari)
koreqtirebisgan.

2015 wlis 1 ianvars, sawarmom gadawyvita gaeyida savalo instrumenti 950
dolarad, rac im TariRisaTvis misi realuri Rirebulebis tolia.

Dr fuladi saxsrebi 950

Cr fin. aqtivi rR-iT, ssS asaxviT 950

Dr zarali (mz) 20

Cr sxva sruli Semosavali 20

7. hejireba
mizani
hejirebis aRricxvis mizani aris finansur angariSgebaSi warmoadginos sawarmos
iseTi riskis marTvis saqmianobis efeqti, romelic konkretuli riskebisgan
warmoqmnili poziciebis (iseTis romelTac SeiZleba gavlena qondeT mogeba-
zaralze an sxva srul Semosavalze, iseTi wilobrivi instrumentebis
SemTxvevaSi, romelTa realuri Rirebulebis asaxva sawarmom gadawyvita sxva
srul SemosavalSi) samarTavad iyenebs finansur instrumentebs.

instrumentebi, romlebic hejirebis kriteriumebs akmayofileben
warmoebuli, romelic aRiricxeba realuri RirebulebiT, mogeba-zaralSi
asaxviT SeiZleba klasificirebul iqnas hejirebis instrumentad, garda zogi
ofcionisa.

arawarmoebuli finansuri aqtivi an valdebuleba, aRricxuli realuri
RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT, SeiZleba klasificirebul iqnas
hejirebis instrumentad (garda finansuri valdebulebisa klasificirebuli
rogorc realuri RirebulebiT, mogeba-zaralSi asaxviT, romlis realuri
Rirebulebis sakredito riskis SecvliT gamowveuli cvlileba isaxeba sxva
srul SemosavalSi).

savaluto riskis hejirebis SemTxvevaSi, arawarmoebuli finansuri aqtivisa da
valdebulebis savaluto riskis komponenti klasificirebul SeiZleba iqnas
hejirebis instrumentad (garda iseTi wilobrivi instrumentebisa, romelTa
realuri Rirebulebis asaxva sawarmom gadawyvita sxva srul SemosavalSi).
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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hejirebuli muxli SeiZleba iyos aRiarebuli aqtivi an valdebuleba,
auaRiarebuli myari valdebuleba, maRali albaTobis mqone prognozirebuli ga-
rigeba an wminda investiciebi ucxour qvedanayofSi.

hejirebis aRricxva dasavebia mxolod angariSvaldebuli sawarmosTvis
damoukidebel (gare) mxaresTan urTierTobebze.

urTierTobebi, romlebic hejirebis kriteriumebs akmayofileben
hejirebis urTierToba akmayofilebs hejirebis aRricxvis moTxovnebs, mxolod
da mxolod yvela Semdegis arsebobisas:

 hejirebis urTierToba moicavs mxolod Sesabamis hejirebis instrumentebs
da Sesabamiss hejirebis muxlebs

 hejirebis urTierTobis warmoSobisas, arsebobs formaluri klasifikacia
da dokumentacia am urTierTobisa; agreTve sawarmos riskebis marTvis
formaluri miznebi da strategia am hejirebis dawyebasTan dakavSirebiT
(mag. hejirebis instrumentis da hejirebis muxlis identifikacia, Tu ra
riskis hejireba xorcieldeba da Seesabameba Tu ara es hejireba
hejirebis efeqturobis moTxovnebs).

 hejirebis urTierToba akmayofilebs hejirebis efeqturobis garkveul
moTxovnebs.

hejirebis urTierTobis 3 tipi

arsebobs hejirebis urTierTobis 3 tipi:

1. realuri Rirebulebis hejireba: aRiarebuli aqtivebisa da valdebulebebis
an auRiarebeli myari valdebulebebis, an/da aseTi aqtivebis,
valdebulebebis an myari valdebulebebis gansazRvruli nawilis realuri
Rirebulebis mosalodneli cvlilebebis hejireba, romelic gamowveulia
konkretuli riskiT da SeuZlia gavlenis moxdena mogebaze an zaralze.

2. fuladi nakadebis hejireba: fulad nakadebSi cvalebadobis hejireba,
romelic gamowveulia mTliani aqtivis an valdebulebis (an mxolod
nawilis), an maRali albaTobis mqone prognozirebuli garigebis
konkretuli riskiT (mag: cvalebadi saprocento ganakveTiani sesxis
saprocento fuladi nakadebi) da SeuZlia gavlenis moxdena mogebaze an
zaralze.

3. ucxour qvedanayofSi ganxorcielebuli wminda investiciebis hejireba,
rogorc es gansazRvrulia bass 21-Si, ucxouri valutis kursis
cvlilebebiT gamowveuli Sedegebi.

hejireba riski aRricxva
reakuri
Rirebulebis
hejireba

realuri
Rirebulebis
cvlileba

hejirebul muxlis da
hejirebis instrumentis
rR-is cvlilebebi mogeba-
zaralSi

fuladi nakadebis
hejireba

fuladi nakadebis
cvalebadoba

hejirebis instrumentis
rR-is cvlilebebi
gadavaddeba ssS-Si

wminda (neto)
investiciis
hejireba

gacvliTi kursis
cvalebadoba

hejirebis instrumentis
savaluto mogeba-zarali
gadavaddeba ssS-Si

realuri Rirebulebis hejireba

araefeqt
uroba
aisaxeba
mogeba-
zaralSi
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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Tu realuri Rirebulebis hejireba akmayofilebs zemoT mocemul kriteriumebs
mocemuli periodis ganmavlobaSi, igi unda aRiricxos Semdegnairad:

 Semosuloba an zarali, romelic warmoiSoba hejirebis instrumentis rea-
luri RirebulebiT xelaxali Sefasebisas, aRiarebuli unda iqnas mogebis
an zaralis angariSgebaSi;

 hejirebuli muxlis sabalanso Rirebuleba koreqtirdeba hejirebul
riskTan dakavSirebuli hejirebuli muxlidan miRebuli Semosulobis an
zaralis mixedviT, da aRiardeba mogebaSi, an zaralSi; Tu hejirebuli
muxli aris finansuri aqtivi aRricxuli realuri RirebulebiT, sxva srul
SemosavalSi asaxviT, hejirebis muxlis Semosuloba da zarali aRiricxeba
mogeba-zaralSi. Tu hejirebis muxli aris auRiarebeli myari valdebuleba,
klasifikaciis Semdeg hejirebis muxlis realuri Rirebulebis dagrovili
cvlileba aRiardeba rogorc aqtivi an valdebuleba, Sesabamisi mogebis an
zaralis CvenebiT mogeba-zaralSi.

fuladi nakadebis hejireba
Tu fuladi nakadebis hejireba akmayofilebs zemoT mocemul kriteriumebs moce-
muli periodis ganmavlobaSi, igi unda aRiricxos Semdegnairad:
a) hejirebul muxlTan dakavSirebuli kapitalis calkeuli komponenti
koreqtirdeba qvemoT CamoTvlilTagan umciresis mimarT:

1) hejirebis dawyebis momentidan hejirebul instrumentze akumulirebuli
Semosulobebi da zarali; da
2) hejirebul muxlTan dakavSirebuli mosalodneli fuladi nakadebis
realuri Rirebulebis (diskontirebuli Rirebulebis) akumulirebuli
cvlileba, hejirebis dawyebis momentidan.

b) hejirebis instrumentis Semosulobebis da zaralis is nawili, romelic
miiCneva efeqtur hejirebad aRiardeba sxva srul SemosavalSi.
g) nebismieri sxva darCenili Semosuloba da zarali warmoadgens hejirebis
araefeqturobas da aRiardeba mogeba-zaralSi.
d) Tanxa, romelic dagrovil iqna fuladi nakadebis hejirebis rezervSi “a)”
punqtis mixedviT, aRiricxeba:

1) Tu hejirebis prognozirebuli garigeba momavalSi iwvevs arafinansuri
aqtivis an valdebulebis aRiarebas, an Tu hejirebis prognozirebuli
garigeba arafinansur aqtivsa an valdebulebaze gardaiqmneba myar
valdebulebad, romelsac exeba hejirebis aRricxva, sawarmom unda
gadaitanos es Tanxa fuladi nakadebis hejirebis rezervidan da Seiyvanos
is aqtivis an valdebulebis Tavdapirvel sabalanso RirebulebaSi. es ar
warmoadgens reklasifikaciis koreqtirebas (ix. bass 1) da Sesabamisad ar
axdens gavlenas sxva srul Semosavalze

2) “1” punqtiT gaTvaliswinebuli SemTxvevis garda, unda moxdes sxva srul
SemosavalSi aRiarebuli Tanxebis reklasifikacia mogebaSi an zaralSi,
rogorc reklasifikaciis koreqtireba (ix. bass 1), imave periodSi an im
preiodebSi, romlis ganmavlobaSic hejirebuli mosalodneli fuladi
nakadebi gavlenas axdens mogeba-zaralze.

3) magram, Tu es Tanxa warmoadgens zarals da sawarmo ar moelis, rom es
Tanxa srulad an nawilobriv aRdgeba momaval periodSi an periodebSi,
sawarmom maSinve unda gadaitanos Tanxis es nawili mogeba-zaralSi,
rogorc reklasifikaciis koreqtireba (ix. bass 1).
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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8. აღიარების შეწყვეტა 

8.1 finansuri aqtivebis aRiarebis Sewyveta

aqtivis an aqtivis nawilis aRiarebis Sewyvetas adgili aqvs maSin, rodesac:

 finansuri aqtividan misaRebi fuladi saxsrebis miRebis sakontraqto ufle-
bebs vada gasdis;

 sawarmo gadascems finansuri aqtividan fuladi saxsrebis miRebis sakon-
traqto uflebebs;

 finansuri aqtividan misaRebi fuladi saxsrebis miRebis sakontraqto ufle-
bebs inarCunebs sawarmo, magram sawarmos aqvs sakontraqto valdebuleba
erT, an met mimReb pirs gadauxados es fuladi saxsrebi.

rodesac sawarmo axorcielebs finansuri aqtivis gadacemas, sawarmom unda
Seafasos adgili hqonda TuU ara aqtivis flobasTan dakavSirebuli riskisa da
sargebelis mniSvnelovani nawilis gadacemas. im SemTxvevaSi, Tu adgili hqonda
mflobelobasTan dakavSirebuli riskebisa da sargeblis gadacemas, sawarmom
unda Sewyvitos finansuri aqtivis aRiareba. Tu sawarmos ar gadaucia
mflobelobasTan dakavSirebuli riskebi da sargebeli, man unda gaagrZelos
aqtivis aRiareba.

Tu adgili ar qonia aqtivis flobasTan dakavSirebuli riskisa da sargebelis
mniSvnelovani nawilis arc gadacemas da arc SenarCunebas, man unda Seafasos
adgili hqonda Tu ara finansur aqtivze kontrolis gadacemas. Tu sawarmos ar
SeunarCunebia aqtivze kontroli, maSin sawarmom unda Sewyvitos aqtivis
aRiareba. Tu kontroli SenarCunebulia, sawarmo agrZelebs aqtivis aRiarebas,
manam sanam is CarTulia am finansur aqtivSi (mag. kontrolis saxiT).

sawarmos ar SeunarCunebia gadacemul finansur aqtivze kontroli, Tu aqtivis
mimRebs aqvs am aqtivis gayidvis SesaZlebloba.

aRiarebis Sewyvetisas finansuri aqtivis sabalanso Rirebulebas da miRebul
anazRaurebas Soris sxvaoba asaxuli unda iqnas mogeba-zaralis angariSgebaSi.

8.2 finansuri valdebulebebis aRiarebis Sewyveta

sawarmom finansuri valdebuleba (an finansuri valdebulebis nawili) unda
amoiRos finansuri mdgomareobis angariSgebidan maSin, rodesac valdebuleba da-
ifareba, gauqmdeba an vada amoewureba.

aseT SemTxvevaSi gauqmebuli an sxva mxarisaTvis gadacemuli finansuri valdebu-
lebis (an finansuri valdebulebis nawilis) sabalanso Rirebulebasa da gadax-
dil Tanxas Soris, - nebismieri gadacemuli arafuladi aqtivebisa Tu aRiarebu-
li valdebulebebis CaTvliT, - sxvaoba aRiarebuli unda iqnas mogeba-zaralis
angariSgebaSi.

9. wardgena (bass 32)

9.1 valdebulebebi da sakuTari kapitali

finansuri instrumentebi Tavdapirveli aRiarebisas klasificirebuli unda iqnas
finansur valdebulebad an wilobriv instrumentad, saxelSekrulebo pirobebis
mixedviT. calkeuli finansuri instrumentebi iReben wilobrivi instrumentis
samarTlebriv formas, magram SinaarsiT finansur valdebulebas warmoadgenen.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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9.2 valdebulebis dafarva sawarmos sakuTari wilobrivi instrumentebiT

xelSekruleba TavisTavad ar warmoadgens wilobriv instruments mxolod imis
gamo, rom misi Sedegi SeiZleba iyos sawarmos sakuTari wilobrivi instrumente-
bis gadacema/ miReba.

finansuri valdebuleba warmoiqmneba maSin, rodesac arsebobs:

 saxelSekrulebo valdebuleba sxva sawarmosaTvis fuladi saxsrebis an
sxva finansuri aqtivis gadacemaze, an sxva sawarmosaTvis finansuri
aqtivebis/finansuri valdebulebebis gacvlaze sawarmosaTvis potenciurad
araxelsayreli pirobebiT;

 arawarmoebuli finansuri instrumenti, romliTac moiTxoveba, an SesaZloa
moiTxovebodes sawarmos mier sakuTari wilobrivi instrumentebis cvladi
raodenobis gacema;

 warmoebuli finansuri instrumenti, romelic anazRaurdeba an SeiZleba
anazRaurdes nebismieri formiT, garda dadgenili odenobis naRdi fulis
gacvlisa.

wilobrivi instrumenti warmoiqmneba maSin, rodesac:

 arawarmoebuli finansuri instrumenti, romelic Seicavs saxelSekrulebo
valdebulebas, rom emitentma gadasces sakuTari wilobrivi instrumentebis
fiqsirebuli raodenoba;

 warmoebuli finansuri instrumenti, romlis dafarvis erTaderTi gza aris
emitetntis mier dadgenili odenobis naRdi fulis, an sxva finansuri
aqtivis gacvla sawarmos sakuTari wilobrivi instrumentebis fiqsirebul
raodenobaze.

9.3 pirobiTi angariSsworebis pirobebi

sawarmom SesaZloa gamouSvas finansuri instrumentebi romlis Sesabamisadac
fuladi saxsrebis, an finansuri aqtivebis gacema ar aris iyos faqtobrivi da
SesaZloa damokidebuli iyos momavalSi romelime movlenis moxdenaze, an
armoxdenaze (an am arakeTilsaimedo movlenebis Sedegebze), rac emitentis an
instrumentis mflobelis kontrols ar eqvemdebareba.

zemoT miTiTebuli instrumenti aris finansuri instrumenti, radgan
Tavdapirveli aRiarebis dros emitents ar aqvs upirobo ufleba Tavi aaridos
fuladi saxsrebis an sxva finansuri aqtivis gadacemas (an kidev valdebulebis
sxvagvarad ise dafarvas, rom igi klasificirdes, rogorc finansuri valdebule-
ba), radgan emitenti ar akontrolebs saboloo Sedegs.

9.4 rTuli finansuri instrumentebi [valdebulebis dafarvis arCevani]

rTuli finansuri instrumentebi is instrumentebia, romelTa aqciebad
konvertaciac SesaZlebelia. magaliTad, obligaciebi, romelTa konvertaciac
SesaZlebelia Cveulebriv aqciebSi finansuri instrumentis mflobelis
gadawyvetilebiT.

amgvari instrumentebi moicavs orives:

 rogroc savalo elements, romelic asaxulia rogorc valdebuleba, aseve

 wilobriv elements, romelic asaxulia rogorc kapitali.

es elementebi cal-calke unda iqnas wardgenili finansur angariSgebaSi.
amisaTvis saWiroa Semdegi etapebis ganxorcieleba:
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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1-li etapi. Tavdapirvelad xdeba valdebulebis komponentTan dakavSirebuli
anazRaurebis realuri Rirebulebis Sefaseba, analogiuri valdebulebis,
romelsac ar gaaCnia wilobrivi elementi, realuri Rirebulebis mixedviT. (amis
ganxorcieleba SesaZlebelia momavali fuladi nakadebis diskontirebiT
analogiuri arakonvertirebadi valdebulebebis bazarze gavrcelebuli
ganakveTis mixedviT). es xdeba valdebulebis komponentis sabalanso Rirebuleba
Tavdapirveli aRiarebisas.

me-2 etapi. wilobrivi elementi (wilobrivi instrumentis konvertaciis ofcioni)
aris instrumentis sruli realuri Rirebulebidan calke gansazRvruli valde-
bulebiTi elementis Sesabamisi Tanxis gamoqviTvis Sedegad darCenili Rirebule-
ba.

magaliTi 5

2011 wlis 1 ianvars sawarmom gamouSva konvertirebadi obligacia 2,000 aSS
dolaris nominaluri RirebulebiT. obligaciis dafarvis vada 3 welSi dgeba da
kuponis yovelwliuri saprocento ganakveTi 6%–s Seadgens. kuponis saprocento
ganakveTi msgavsi 3-wliani arakonvertirebadi obligaciisaTvis Seadgens 9%-s.

sawyisi Sefaseba

1. gansazRvreT savalo elementis realuri Rirebuleba (diskontirebuli fuladi
nakadebi (dafarva 3 welSi, wliuri saprocento gadaxda 120 aSS dolaris
odenobiT) sabazro RirebulebiT analogiuri arakonvertirebadi
obligaciebisaTvis):

savalo komponentis diskontirebuli Rirebuleba

= 2,000 х 1/1,093 + 120 x (1/1,091 + 1/1,092 + 1/1,093) = $1,848.

2. wilobrivi elementi aris damabalansebeli cifri = $152 (2,000 – 1,848)

gatarebebi JurnalSi:

Tavdapirveli aRiareba

Dr fuladi saxsrebi $2,000

Cr dafarvis vadamde flobili obligaciebi (valdebuleba) $1,848

Cr wilobrivi komponenti (sakuTari kapitali) $152

Semdgomi Sefaseba:

2011 wlis bolos procenti unda daericxos da gadaxda aisaxos:

Dr saprocento xarji ($1,848 x 9% = $166) $166

Cr fuladi saxsrebi (gadaxdili nominaluri RirebulebiT) $120

Cr dafarvis vadamde flobili obligaciebi ($166 - $120) $46

amdenad, 2011 wlis finansuri angariSgeba Semdegi iqneba:
mogeba-zaralis angariSgeba $
finansuri xarjebi (166)
finansuri mdgomareobis angariSgeba, $
kapitali:
konvertirebadi obligaciebis wilobrivi elementi 152
grZelvadiani valdebulebebi:
dafarvis vadamde flobili obligaciebi 1,894
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

finansuri instrumentebi
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9.5 gamosyiduli aqciebi

Tu sawarmo ganaxorcielebs sakuTari wilobrivi instrumentebis gamosyidvas, es
instrumentebi (‘gamosyiduli aqciebi’) unda gamoiqviTos sakuTari kapitalidan.
sawarmos sakuTari wilobrivi instrumentebis SeZenis, gaydivis, gamoSvebis, an
gauqmebis Sedegad miRebuli Semosuloba, an zarali ar unda iqnes aRiarebuli
mogebis an zaralis angariSgebaSi. gamosyiduli aqciebi SeiZleba SeiZinon
rogorc TviTon sawarmom, agreTve konsolidirebuli jgufis sxva wevrebm. ga-
daxdili an miRebuli anazRaureba unda aRiardes pirdapir kapitalSi.

bass 1-is, finansuri angariSgebis wardgena, mixedviT gamosyiduli aqciebi calke
unda aisaxos uSualod finansuri mdgomareobis angariSgebaSi, an mis axsna-
ganmartebiT SeniSvnebSi. Tu kompania sakuTar aqciebs iyidis dakavSirebuli
mxaridan, saWiroa dakmayofildes bass 24-iT, dakavSirebul mxareTa
ganmartebiTi SeniSvnebi, gaTvaliswinebuli moTxovnebi informaciis wardgenis
Sesaxeb.

9.6 procenti, dividendebi, danakargebi da Semosulobebi

finansur instrumentTan (an mis romelime komponentTan) dakavSirebuli procen-
ti, dividendebi, danakargebi da Semosulobebi mogebaSi an zaralSi aisaxeba ro-
gorc xarji an Semosavali. wilobrivi instrumentis mflobelebze ganawilebuli
mogeba da Sesabamisi garigebis xarjebi pirdapir gamoakldeba sawarmos sakuTar
kapitals, dakavSirebuli saSemosavlo gadasaxadis gamoklebiT.

finansur valdebulebebad klasificirebul gamosyidvad privilegirebul aq-
ciebze dividendebi aisaxeba rogorc saprocento xarji da ara sakuTari
kapitalis ganawileba.

9.7 finansuri aqtivisa da finansuri valdebulebebis urTierTgadafarva

finansuri aqtivi da finansuri valdebuleba unda urTierTgadaifaros da
aisaxos neto TanxiT finansuri mdgomareobis angariSgebaSi mxolod da
mxolod maSin, rodesac sawarmos:

 aqvs aRiarebuli Tanxebis urTierTgadafarvis kanonmdeblobiT miniWebuli
ufleba; da

 gaaCnia varaudi, rom dafarva ganaxorcielos neto safuZvelze, an aqtivis
realizacia da valdebulebis dafarva erTroulad ganaxorcielos.

10. ganmartebiTi SeniSvnebi (fass 7)

10.1 finansuri mdgomareobis angariSgeba

finansuri aqtivebis da valdebulebebis kategoriebi

TiToeuli Semdegi kategoriis sabalanso Rirebuleba unda aisaxos uSualod
finansuri mdgomareobis angariSgebaSi, an mis axsna-ganmartebiT SeniSvnebSi:

 realuri RirebulebiT Sefasebuli finansuri aqtivebi, mogebaSi an zaralSi
asaxviT, ise, rom cal-calke iyos warmodgenili Tavdapirveli aRiarebisas
amgvari wesiT aRricxvisTvis gansazRvruli finansuri aqtivebi da isini,
romelic savaldebulo wesiT Sefasebulia realuri RirebulebiT;

 amortizebuli RirebulebiT Sefasebuli finansuri aqtivebi;
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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 realuri RirebulebiT Sefasebuli finansuri aqtivebi sxva srul
SemosavalSi asaxviT;

 realuri RirebulebiT asaxuli finansuri aqtivebi, mogebaSi an zaralSi
asaxviT da Tavdapirveli aRiarebisas amgvarad klasificirebuli aqtivebis
da im aqtivebis cal-calke asaxviT, romelic akmayofilebs ganmartebas
savaWrod gamiznulad flobili aqtivis Sesaxeb; da

 amortizebuli RirebulebiT Sefasebuli finansuri valdebulebebi.

realuri RirebulebiT asaxuli finansuri instrumentebi, mogebaSi an zaralis
asaxviT

Tu sawarmom gansazRvra, rom finansuri aqtivi (an finansuri aqtivebis jgufi)
Sefasebuli unda iyos realuri RirebulebiT, romelic sxva SemTxvevaSi
amortizebuli RirebulebiT iqneboda Sefasebuli, sawarmom unda warmoadginos
Semdegi informacia ganmartebiT SeniSvnebSi:

 finansur aqtivze (an finansuri aqtivebis jgufis) sakredito riskis
maqsimaluri gavlena saangariSgebo periodis bolosaTvis;

 Tanxa, romliTac masTan dakavSirebuli romelime kreditis warmoebuli, an
msgavsi instrumentebi amsubuqebs sakredito riskis maqsimalur gavlenas;

 finansuri aqtivis (an finansuri aqtivebis jgufis) realur RirebulebaSi
saangariSgebo periodis manZilze da aseve mTlianad momxdari cvlilebis
sidide, romelic dakavSirebulia am finansuri aqtivis sakredito riskSi
momxdar cvlilebebTan da gansazRvrulia:

- rogorc mis realur RirebulebaSi momxdari iseTi cvlileba, romelic
dakavSirebuli ar aris sabazro riskis gamomwvev bazris pirobebis
cvlilebebTan; an

- sxva meTodiT, romelic sawarmos xelmZRvanelobis rwmeniT, ufro
samarTlianad asaxavs mis realur RirebulebaSi momxdar iseT cvlilebas,
romelic dakavSirebulia am aqtivis sakredito riskis cvlilebebTan.

 nebismieri dakavSirebuli kreditis warmoebulis an msgavsi instrumentebis
realuri Rirebulebis cvlilebis sidide, romelic dafiqsirda mocemuli
periodis ganmavlobaSi da aseve mTlianad, mas Semdeg, rac finansuri aqtivi
klasificirebuli iyo realuri RirebulebiT aRricxvisaTvis mogebaSi an
zaralSi asaxviT.

Tu sawarmo gansazRvravs, rom finansur valdebuleba realuri RirebulebiT
unda aRiricxos mogebaSi an zaralSi asaxviT, man unda waradginos Semdegi
informacia:

 finansuri valdebulebis realur RirebulebaSi saangariSgebo periodis
manZilze da aseve mTlianad momxdari cvlilebis sidide, romelic
dakavSirebulia am finansuri valdebulebis sakredito riskSi momxdar
cvlilebebTan da gansazRvrulia:

- rogorc mis realur RirebulebaSi momxdari iseTi cvlileba, romelic
dakavSirebuli ar aris sabazro riskis gamomwvev bazris pirobebis
cvlilebebTan; an
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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- sxva meTodiT, romelic, sawarmos xelmZRvanelobis rwmeniT, ufro
samarTlianad asaxavs mis realur RirebulebaSi momxdar iseT cvlilebas,
romelic dakavSirebulia am aqtivis sakredito riskis cvlilebebTan;

 gansxvaveba finansuri valdebulebis sabalanso Rirebulebasa da im Tanxas
Soris, romlis gadaxdac sawarmos xelSekrulebiT moeTxoveba
valdebulebis gadaxdis vadis dadgomisas.

realuri RirebulebiT Sefasebuli finansuri aqtivebi sxva srul SemosavalSi
asaxviT

Tu sawarmom gansazRvra, rom wilobriv instrumentebSi investiciebi unda
aisaxos realuri RirebulebiT sxva srul SemosavalSi asaxviT, man unda
waradginos Semdegi informacia ganmartebiT SeniSvnebSi:

 wilobriv instrumentebSi romeli investiciebi ganisazRvra realuri
RirebulebiT Sesafaseblad, sxva srul SemosavalSi asaxviT:

 mizezi, Tu ratom iqna SerCeuli wardgenis es alternatiuli meTodi;

 TiToeuli amgvari investicis realuri Rirebuleba saangariSgebo
periodis bolos;

 mocemuli periodis ganmavlobaSi aRiarebuli dividendebi, im dividendebis
calke warmodgeniT, romelic dakavSirebulia im investiciebTan, romelTa
aRiarebis Sewyveta moxda mocemul saangariSgebo periodSi, da im
dividendebis calke asaxviT, romelic dakavSirebulia saangariSgebo
periodis bolos flobil investiciebTan;

 kumulatiuri amonagebis an zaralis nebismieri gadatana sakuTar
kapitalSi mocemuli periodis ganmavlobaSi, maT Soris amgvari gadatanis
mizezi.

Tu sawarmom Sewyvita realuri RirebulebiT Sefasebul, sxva srul SemosavalSi
asaxuli, wilobriv instrumentebSi ganxorcielebuli investiciebis aRiareba
saangariSgebo periodSi, man Semdegi informacia unda asaxos ganmartebiT
SeniSvnebSi:

 am investiciebis sawarmodan gasvlis mizezebi;

 investiciebis realuri Rirebuleba aRiarebis Sewyvetis TariRisaTvis;

 kumulatiuri Semosuloba an zarali investiciis sawarmodan gasvlis
Sedegad.

reklasifikacia

sawarmom unda warmoadginos Semdegi informacia mocemul periodSi
reklasificirebuli finansuri aqtivebis Sesaxeb (reklasificirebuli Tanxa da
reklasifikaciis mizezebi).

sawarmom unda warmoadginos informacia imis Sesaxeb, moaxdina Tu ara mimdinare
an wina saangariSgebo periodebSi romelime finansuri aqtivis reklasifikacia.
TiToeuli amgvari SemTxvevis Sesaxeb sawarmom Semdegi informacia unda
warmoadginos:

 reklasifikaciis TariRi;
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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 biznes modelis cvlilebis detaluri axsna-ganmarteba da sawarmos
finansur angariSgebaze misi zegavlenis xarisxobrivi aRwera;

 reklasifikaciis Tanxa aqtivis erT kategoriidan meore kategoriaSi
gadatanisas.

aRiarebis Sewyveta

sawarmos finansuri aqtivebi SesaZloa gadacemuli aqvs sxvaze iseTi gziT, rom
yvela finansuri aqtivi, an maTi nawili ar akmayofilebdes aRiarebis Sewyvetis
kriteriumebs. am situaciaSi sawarmom amgvari finansuri aqtivebis TiToeuli
klasisaTvis unda warmoadginos Semdegi informacia ganmartebiT SeniSvnebSi:

 aqtivebis buneba;

 aqtivis sakuTrebasTan dakavSirebuli iseTi riskebisa da sargeblis buneba,
romlebic isev sawarmosTan rCeba;

 aqtivebisa da masTan dakavSirebuli valdebulebebis sabalanso
Rirebulebebi _ rodesac sawarmo agrZelebs yvela aqtivis aRiarebas;

 rodesac sawarmo agrZelebs aqtivebis aRiarebas masSi monawileobis
proporciulad _ Tavdapirveli aqtivebis mTliani sabalanso Rirebuleba,
aseve im aqtivebis sidide, romlis aRiarebasac agrZelebs sawarmo da masTan
dakavSirebuli valdebulebebis sabalanso Rirebuleba.

uzrunvelyofa

sawarmom finansuri informacia unda waradginos ganmartebiT SeniSvnebSi iseTi
finansuri aqtivebis sabalanso Rirebulebis Sesaxeb, romelic Cadebuli aqvs
valdebulebebis an pirobiTi valdebulebebis uzrunvelyofis saxiT, aseve is
pirobebi, romelic Seexeba maT Cadebas uzrunvelyofis saxiT.

anaricxebis (rezervis) angariSi sakredito saxsrebis danakargebisaTvis

rodesac sawarmo calke angariSSi asaxavs gaufasurebas imis nacvlad, rom
pirdapir Seamciros aqtivis sabalanso Rirebuleba, man finansuri aqtivebis
TiToeuli kategoriisaTvis SeniSvnebSi unda asaxos mocemul periodSi am
angariSSi momxdari cvlilebebis Semajerebeli informacia.

valdebulebis Seusrulebloba da darRvevebi

saangariSgebo TariRisaTvis aRiarebuli sasesxo valdebulebebisaTvis sawarmom
unda asaxos Semdegi informacia ganmartebiT SeniSvnebSi:

 detaluri informacia mocemuli periodis ganmavlobaSi nebismieri
valdebulebis Seusruleblobis Sesaxeb;

 saangariSgebo TariRisaTvis arsebuli imgvari sasesxo valdebulebebis
sabalanso Rirebuleba, romelTaTvisac adgili hqonda valdebulebis
Seusruleblobas; da

 gamosworda Tu ara darRveva, an Seicvala Tu ara sasesxo valdebulebis
pirobebi xelaxali molaparakebis Sedegad.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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10.2 mogebis an zaralis da sxva sruli Semosavlis angariSgeba da
sakuTari kapitalis cvlilebebis angariSgeba

Semosavlebis, xarjebis, Semosulobebis an zaralis muxli

sawarmom finansur angariSgebebSi, an maT ganmartebiT SeniSvnebSi Semdegi
muxlebi unda asaxos:

 wminda Semosulobebi an wminda zarali, romelic dakavSirebulia:

- finansur aqtivebTan, romlebic Sefasebulia realuri RirebulebiT,
mogebaSi an zaralSi asaxviT, ise, rom cal-calke iyos warmodgenili
wminda Semosulobebi an wminda zarali im finansuri aqtivebidan,
romelic amgvari wesiT aRricxvisTvis iyo gansazRvruli Tavdapirveli
aRiarebisas da isini, romelic miiReba im finansuri aqtivebidan,
romelic savaldebulo wesiT Sefasebulia realuri RirebulebiT;

- amortizebuli RirebulebiT Sefasebul finansur aqtivebTan;

- realuri RirebulebiT Sefasebuli finansuri aqtivebi sxva srul
SemosavalSi asaxviT;

- finansur valdebulebebTan, romlebic Sefasebulia realuri
RirebulebiT, mogebaSi an zaralSi asaxviT, ise, rom cal-calke iyos
iyos warmodgenili wminda Semosulobebi an wminda zarali im
finansuri valdebulebebidan da isini, romelic miiReba im finansuri
valdebulebebidan, romelic akmayofilebs savaWrod gamiznuli finansu-
ri valdebulebebis Sesaxeb ganmartebas;

- amortizebuli RirebulebiT Sefasebuli finansuri valdebulebebi;

 mTliani saprocento Semosavali da mTliani saprocento xarji iseTi
finansuri aqtivebisaTvis, romelic Sefasebulia amortizebuli
RirebulebiT, an iseTi finansuri valdebulebebisaTvis, romlebic ar
aRiricxeba realuri RirebulebiT mogebaSi an zaralSi asaxviT;

 sakomisio Semosavali da xarji;

 gaufasurebul finansur aqtivebTan dakavSirebuli saprocento Semosavali;

 gaufasurebis zaralis Tanxa finansuri aqtivis TiToeuli kategoriis
mixedviT.

10.3 sxva ganmartebiTi SeniSvnebi

hejirebis aRricxva
sawarmom TiToeuli tipis hejirebis operaciisaTvis (e.i. realuri Rirebulebis
hejirebisTvis, fuladi nakadebis hejirebisa da ucxour qvedanayofebSi
dabandebuli wminda investiciebis hejirebisaTvis) cal-calke unda warmoadginos
Semdegi informacia:

 TiToeuli tipis hejirebis operaciis buneba;

 hejirebis instrumentad klasificirebuli finansuri instrumentebis
daxasiaTeba;

 hejirebis instrumentebis realuri Rirebuleba saangariSgebo TariRisaTvis;

 hejirebuli riskebis buneba;

 periodebi, rodesac mosalodnelia fuladi nakadebis warmoSoba da aseve,
rodis aris mosalodneli, rom isini gavlenas iqoniebs mogebis an zaralis
angariSgebaze;
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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 nebismieri prognozirebuli garigebis aRwera, romlisTvisac adre
gamoyenebuli iyo hejirebis aRricxva, magram romelic axla mosalodneli
aRar aris.

im SemTxvevaSi, Tu fuladi nakadebis hejirebidan miRebuli Semosuloba
(zarali) uSualod sakuTar kapitalSi iqna asaxuli, sawarmom unda
warmoadginos Semdegi informacia:

 is Tanxa, romelic aRiarebul iqna sakuTar kapitalSi mocemuli periodis
ganmavlobaSi;

 is Tanxa, romelic amoRebuli iyo sakuTari kapitalidan da CarTul iqna
mocemuli periodis mogebaSi an zaralSi;

 Tanxa, romelic amoRebuli iyo sakuTari kapitalidan saangariSgebo
periodis ganmavlobaSi da CarTuli iyo iseTi arafinansuri aqtivis, an
arafinansuri valdebulebis Tavdapirvel RirebulebaSi, an sxva saxis
sabalanso RirebulebaSi, romlis SeZena an aReba hejirebuli iyo didad
mosalodneli prognozirebuli garigebiT.

realuri Rirebulebis hejirebis SemTxvevaSi aucilebelia calke iqnes
warmodgenili informacia im Semosulobebis da zaralis Sesaxeb, romelic
miRebul iqna:

 hejirebis instrumentidan;

 hejirebuli muxlidan.

realuri Rirebuleba

finansuri aqtivebisa da valdebulebebis TiToeuli klasisaTvis, sawarmom unda
waradginos iseTi informacia, romelic saSualebas iZleva rom am klasebis
realuri Rirebuleba Sedardes sabalanso Rirebulebas (garda im SemTxvevebisa,
rodesac sabalanso Rirebuleba realuri Rirebulebis amsaxvelia
(miaxloebulia)).

realuri Rirebulebebis wardgenisas, sawarmom unda daajgufos finansuri
aqtivebi da finansuri valdebulebebi klasebad, magram unda gaakeTos
urTierTgadafarva, mxolod im moculobiT, ra moculobiTac es aqtivebi da
valdebulebi urTierTgadafarulia finansuri mdgomareobis angariSSi.

rig SemTxvevebSi, sawarmo ar aRiarebs Semosulobebsa da zarals finansuri
aqtivis an finansuri valdebulebis Tavdapirveli aRiarebisas, radgan realuri
Rirebuleba ar aris gamyarebuli arc aqtiur bazarze kvotirebuli fasebiT da
arc iseTi Sfasebis modeloTi, romelic dafuZnebulia mxolod dakvirvebad
bazarze arsebul Semavali informaciaze. asset SemTxvevebSi, sawarmom TiToeuli
finansuri aqtivisa da valdebulebis klasisaTvis unda waradginos:

a) mogeba-zaralSi Tavdapirveli aRiarebisas realur Rirebulebasa da garigebis
safasurs Soris sxvaobis asaxvis saaRricxvo politika, imis saCveneblad, Tu ra
faqtorebs (maT Soris dros) iTvaliswineben bazris monawileni aqtivisa an
valdebulebis faswarmoqmnisaTvis

b) jamuri sxvaoba, romelic jer kidev asaRiarebelia mogeba-zaralSi periodis
dasawyissa da periodis bolos, da balansebSi cvlilebis Semajerebeli
informacia

g) ratom gadawyvita sawarmom, rom garigefis safasuri ar warmoadgenda
realuri Rirebulebis amsaxvel odenobas, maT Soris mtkicebulebebi, romlebic
amyarebs realur Rirebulebas.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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10.4 finansuri instrumentebidan warmoSobili riskebis buneba da done

sawarmom ganmartebiT SeniSvnebSi unda asaxos informacia, romelic finansuri
angariSgebis momxmarebels saSualebas miscemsESeafasos finansuri
instrumentebidan warmoSobili iseTi riskebis buneba da done, romlebic
sawarmoze gavlenas axdenda saangariSgebo TariRisaTvis. minimum, warmodgenili
unda iqnas informacia sakredito riskis, likvidobis riskisa da sabazro riskis
Sesaxeb.

xarisxobrivi inforamciis wardgena TiToeuli saxis riskis Sesaxeb

 sawarmoze riskis gavlena;

 rogor warmoiSoba riskebi;

 sawarmos riskis marTvis miznebi, politika da procedurebi;

 riskis Sesafaseblad gamoyenebuli meTodebi;

 mimdinare periodSi momxdari raime cvlilebeba zemoaRniSnul punqtebSi.

raodenobrivi inforamciis warmodgena TiToeuli saxis riskis Sesaxeb

 raodenobrivi monacemebis mokle mimoxilva, romelic Seexeba saangariSgebo
TariRisaTvis sawarmoze am riskis gavlenas im informaciaze dayrdnobiT,
romelic umaRlesi rangis xelmZRvanel personals miewodeba sawarmoSi
arsebul monacemebze dafuZvnebiT.

 riskis koncentracia.

informaciis wardgenis magaliTebi:

sakredito riski:

 Tanxa, romelic yvelaze ukeT asaxavs sakredito riskis maqsimalur
gavlenas sawarmoze;

 kreditis uzrunvelyofis saSualebis aRwera.

likvidobis riski:

 finansuri valdebulebebis dafarvis vadebis analizi;

 likvidobis riskis marTvis aRwera.

sabazro riski:

 mgrZnobelobis analizi TiToeuli tipis sabazro riskisTvis, romelic
gavlenas axdenda sawarmoze saangariSgebo TariRisaTvis;

 amgvari analizisaTvis gamoyenebuli meTodebi da daSvebebi.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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წილობრივი ინსტრუმენტებით   
 

ფინანსური ვალდებულება 
 
 
 
 

 ______________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 ______________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 ხელშეკრულება, რომელიც 

დარეგულირდება ან შეიძლება 
დარეგულირდეს სუბიექტის საკუთარ 
წილობრივ ინსტრუმენტებში   

 

 
 
 
წილობრივი ინსტრუმენტი არის ______________ რომელიც ადასტურებს საწარმოს 
აქტივებში ყველა მისი ვალდებულებების გამოქვითვის შემდეგ დარჩენილი წილის 
საკუთრების უფლებას.. 

 
 
 
 
წარმოებული არის ქვემოთ მოცემული სამივე მახასიათებლის მქონე ფინანასური 
ინსტრუმენტი (ფი) ან სხვა ხელშეკრულება: 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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რეკლასიფიკაცია – მხოლოდ მაშინ, თუ 
__________________________________________
___  ცვლილებები 
 
რეკლასიფიკაციის თარიღი – პირველი 
თარიღი საანგარიშო პერიოდისა, რომელიც 
მოსდევს იმ პერიოდს, რომელშიც სუბიექტი 
ცვლის თავის ბიზნეს-მოდელს 

რეკლასიფიკაცია –    
________________ 
______________________________
___   

 
 

მაგალითი 2 (კითხვათა ბანკი, კითხვა „Investor 1“) 

2014 წლის 1 იანვარს კომპანია „Investor“-მა შეისყიდა კომპანია „Kappa“-ის 
1,000 აქცია, თითოეული აქცია 100 დოლარად. აქციები სტრატეგიული 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერსი. ყველა უფლება დაცულია. 

ინვესტიციაა და არ წარმოადგენენ გასაყიდად გამიზნულ აქციებს.  2014 
წლის 31 დეკემბერს ერთი აქციის ფასი 110 დოლარს შეადგენდა. 2015 წლის 
31 მარტს „Investor“-მა გაყიდა 200 აქცია, თითოეული 115 დოლარად. 31 
დეკემბერს აქციის ფასი 118 დოლარს შეადგენდა.   
 
დავალება. 

წარმოადგინეთ ამონაწერები „Investor“-ის 2014 და 2015 წლების ფინანსური 
ანგარიშგებიდან. აჩვენეთ აღრიცხვის ალტერნატიული ვარიანტები, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში.  
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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მაგალითი 3 (კითხვათა ბანკი, კითხვა „Investor 2“) 

2014 წლის 1 იანვარს კომპანია „Investor“-მა შეისყიდა 1,000 ობლიგაცია 
თითოეული 924 დოლარად. თითოეული ობლიგაციის ნომინალური 
ღირებულებაა 1,000 დოლარი და მათი გამოსყიდვა შესაძლებელია 
ნომინალური ღირებულებით ვადის გასვლის შემდეგ, 2018 წლის 31 
დეკემბერს. ობლიგაციებს ერიცხება ფიქსირებული 8% შემოსავალი, 
რომელიც გადასახდელია ყოველწლიურად 31 დეკემბერს. ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთი 10%-ია (საბაზრო განაკვეთის ტოლი). 
  
დავალება. 

აჩვენეთ ამონაწერები „Investor“-ის 2014 წლის ფინანსური ანგარიშგებიდან 
თუ:   

1) „Investor“ არ აპირებს ობლიგაციების გაყიდვას და გეგმავს მათი სრული 
ვადით შენარჩუნებას; 

2) „Investor“-ის მიზანია როგორც საპროცენტო სარგებლის მიღება, ასევე 
დროდადრო ობლიგაციების გაყიდვა ლიკვიდურობის მართვის მიზნით. 
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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მაგალითი 4. „Benefit“ (კითხვათა ბანკი, კითხვა “Benefit”) 

2009 წლის 1 აპრილს „Benefit“-მა შეისყიდა ობლიგაციები 60 მილიონ დოლარად. 
ობლიგაციებს ერიცხება წლიური საპროცენტო განაკვეთი 5%-ის ოდენობით. მსგავს 
ობლიგაციებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი ამ პერიოდში 9%-ს შეადგენდა, 
შესაბამისად ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული იყო 2014 წლის 31 
მარტს 74.5 მლნ. დოლარის გადახდა. გადახდის პირობებით ობლიგაციებზე 
გამოყენებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 9%-ს შეადგენდა. „Benefit“ არ 
აპირებს ობლიგაციების გაყიდვას. 
 
 დისკონტირების ფაქტორი 

5% 9% 
5 წელიწადში გადასახდელი 1 დოლარის 
მიმდინარე ღირებულება 

78 ცენტი 64.99 ცენტი 

1 დოლარის დისკონტირებული 
ღირებულება, რომელიც გადასახდელია 
ყოველი წლის ბოლოს 5-წლიანი პერიოდის 
განმავლობაში. 

4.33 დოლარი 3.861 დოლარი 

დავალება: 

მოიყვანეთ ამონაწერები 2010 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისათვის. 
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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მაგალითი 5. „Tricky“ (კითხვათა ბანკი, კითხვა „Tricky“) 

2009 წლის 1 ივლისს „Tricky“-მ გამოუშვა თამასუქი 5%-იანი ფიქსირებული 
განაკვეთით. 100 მლნ. დოლარის ოდენობის ძირითადი თანხა გადასახდელია 5 წლის 
ვადაში. 5 მილიონი დოლარის წლიური სარგებელი (100მლნ. დოლარი x 5%) 
გადასახდელია ყოველწლიურად, წლის დასრულების შემდეგ. ინვესტორებმა 
„Tricky“-ის გადაუხადეს 88 მილიონი დოლარი. ხსენებული თამასუქის ეფექტური 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 8%-ს უდრის (მიმდინარე საბაზრო 
განაკვეთების ტოლი). 
 
 დისკონტირების ფაქტორი 

5% 8% 
5 წელიწადში გადასახდელი 1 დოლარის 
დისკონტირებული ღირებულება 

78 ცენტი 68 ცენტი 

1 დოლარის მიმდინარე ჯამური 
ღირებულება, რომელიც გადასახდელია 
ყოველი წლის ბოლოს 5-წლიანი პერიოდის 
განმავლობაში 

4.33 დოლარი 4.00 დოლარი 

დავალება:  

მოიყვანეთ ამონაწერები 2010 წლის 30 ივნისით დასრულებული წლის ფინანსური 
ანგარიშგებიდან. 
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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მაგალითი 6. „Trust“ (კითხვათა ბანკი, კითხვა „Trust“) 

2011 წლის 1 ოქტომბერს „Trust“-მა გამოუშვა თამასუქი წლიური 4%-ის 
ფიქსირებული განაკვეთით. 70 მლნ. დოლარის ოდენობის ძირი თანხა 
გადასახდელი იყო 2016 წლის 30 სექტემბერს, ხოლო 2.8 მილიონი დოლარის 
წლიური სარგებელი (70 მლნ. დოლარი x 4%) გადასახდელი იყო ყოველწლიურად 
წლის დასრულების შემდეგ. თამასუქი გამოშვებული იყო დისკონტით. 
ინვესტორებმა „Trust“-ს 55 მილიონი დოლარი გადაუხადეს, ხოლო „Trust“-მა გასწია 
1,000,000 დოლარის ხარჯები თამასუქთან მიმართებით. ხსენებული თამასუქის 
ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 10%-ს უდრის 
(მიმდინარე საბაზრო განაკვეთების ტოლი). 
 
 დისკონტირების ფაქტორი 

4% 10% 
მიმდინარე ღირებულება $1 გადასახდელია 5 
წელიწადში 

82 ცენტი 62 ცენტი 

დაგროვებითი მიმდინარე ღირებულება $1, 
გადასახდელი 5-წლიანი პერიოდის ყოველი 
წლის ბოლოს. 

4.45 დოლარი 3.786 დოლარი 

დავალება:  

მოიყვანეთ ამონაწერები 2013 წლის 30 ივნისით დასრულებული წლის ფინანსური 
ანგარიშგებიდან.  
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60



© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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მაგალითი 7. (სახელმძღვანელო, მაგალითი 8) 

ფინანსური ვალდებულება, რომელიც განისაზღვრა, როგორც რეალური 
ღირებულებით აღრიცხული, მოგებაში ან ზარალში ასახვით (რღამზა), 
თავდაპირველად აღიარებული იქნა 01.01.2011 1,000 აშშ დოლარის 
ოდენობით. 31.12.2011 ამ ვალდებულების რეალური ღირებულება შეფასდა, 
როგორც 900 აშშ დოლარი. ამ 100 აშშ დოლარიდან რეალური ღირებულების 
მოძრაობა 10 აშშ დოლარი, დაკავშირებულია საკუთარი საკრედიტო რისკის 
ცვლილებებთან  (საკრედიტო ხარისხი შემცირდა). 

დავალება: 

აჩვენეთ, თუ როგორ იქნება რეალური ღირებულების ცვლილებები 
წარმოდგენილი მოგებია-ზარალის და სხვა საერთო შემოსავლის ანგარიშში. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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5. კლასიფიკაციის განსაკუთრებული ასპექტები 

 
1. გამოსყიდვადი პრივილეგირებული აქციები 

 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 
2. რთული ფინანსური ინსტრუმენტები  

რღ მთლიანი ინსტრუმენტის = ფული მიღებული – გარიგების დანახარჯები 
 
 
ვალდებულებითი ელემენტი 
რღ ვალდებ. კომპონენტი = მომავალი 
ფულადი ნაკადების დღევანდელი 
ღირებულება 

წილობრივი ელემენტი 
რღ წილობრივი ელემენტი = რღ მთლიანი ფი-ს – რღ ვალდ. 

ელემენტი 

%-ზე მსგავსი ფი-სათვის 
კონვერტირების შესაძლებლობის გარეშე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მაგალითი 7 (კითხვათა ბანკი, კითხვა „კონვერტირებადი ობლიგაციები“) 

2009 წლის 1 იანვარს საწარმომ გამოუშვა 2,000 კონვერტირებადი 
ობლიგაცია, თითო 1 აშშ დოლარის ნომინალური ღირებულებით. 
პროცენტი გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს 6%-იანი ნომინალური 
საპროცენტო განაკვეთით. ობლიგაციების გამოშვების დღეს  არსებული 
საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი მსგავს არაკონვერტირებად 
ობლიგაციებზე იყო 9%. ობლიგაციები გამოსყიდულ უნდა იქნას 2011 წლის 
31 დეკემბერს. 
 
ერთი ობლიგაცია შეიძლება კონვერტირებულ იქნას ერთ ჩვეულებრივ 
აქციაში 0.8 აშშ დოლარის ნომინალური ღირებულებით. 
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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დავალება. 

მოიყვანეთ ამონარიდები ფინანსური ანგარიშგებიდან ამ სამი საანგარიშო 
პერიოდიდან თითოეულისთვის (2009, 2010, 2011), თუ: 

a. კონვერტირებადი ობლიგაციების ყველა მფლობელი ირჩევს ნაღდ 
ანგარიშსწორებას;  

b. კონვერტირებადი ობლიგაციების ყველა მფლობელი ირჩევს 
აქციებში კონვერტირებას; 

c. კონვერტირებადი ობლიგაციების მფლობელთა 40% ირჩევს ნაღდ 
ანგარიშსწორებას, ხოლო 60% – აქციებში კონვერტირებას; 

d. კონვერტირებადი ობლიგაციების მფლობელთა 70% ირჩევს ნაღდ 
ანგარიშსწორებას, ხოლო 30% – აქციებში კონვერტირებას.  
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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6. ფინანსური აქტივების გაუფასურება (მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგები) 

 

გამოიყენება ფინანსურ აქტივებთან მიმართებაში (სავალო ინსტრუმენტები) 

 

 აღრიცხული ამორტიზებული ღირებულებით, 

    
 აღრიცხული რღ-ით სსშ-ი ასახვით 

 
 საკრედიტო რისკის ზრდა თავდაპირველი აღიარების მომენტიდან  

ეტაპი 1 ეტაპი 2 ეტაპი 3 

ფინ. აქტივი დაბალი საკრედიტო 
რისკი/არ აქვს 
ადგილი საკრედიტო 
რისკის 
მნიშვნელოვან 
ზრდას 
თავდაპირველი 
აღიარების 
მომენტიდან 

საკრედიტო რისკის 
მნიშვნელოვანი 
ზრდა 

 

 

 

 

 

 

„დეფოლტი“ 
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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გაუფასურება 
(მოსალოდნელი 
საკრედიტო 
დანაკარგები) 

 

12-თვის 
განმავლობაში 
მოსალოდნელი 
საკრედიტო 
დანაკარგები 

სასიცოცხლო 
ვადის 
განმავლობაში 
მოსალოდნელი 
საკრედიტო 
დანაკარგები 

სასიცოცხლო ვადის 
განმავლობაში 
მოსალოდნელი 
საკრედიტო 
დანაკარგები 

საპროცენტო 
შემოსავალი 

საპროცენტო შემოსავალი გამოითვლება 
მთლიანი საბალანსო ღირებულებით 
(მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგები 
მხედველობაში არ მიიღება) 

საპროცენტო 
შემოსავალი 
გამოითვლება 
ამორტიზებული 
ღირებულების 
საფუძველზე  
(მთლიანი საბალანსო 
ღირებულების 
კორექტირება ხდება 
გაუფასურების 
რეზერვით) 
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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მაგალითი 9 

2015 წლის დეკემბერში „Liberty“-მ შეიძინა ობლიგაციები ნომინალით 1,000,000  
დოლარად. ობლიგაციების სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთია 10%, ვადა 3 
წელი, ხოლო ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 10%.  

პროცენტის გადახდა ხდება ყოველი წლის 31 დეკემბერს (პირველი გადახდის ვადაა 
2016 წლის 31 დეკემბერი). ობლიგაციების ნომინალური ღირებულებით გამოსყიდვის 
ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი. 

„Liberty“ აპირებს აღნიშნული ინსტრუმენტი დაიტოვოს სრული ვადით.  

2015 წლის 31 დეკემბერს აღნიშნულ ინსტრუმენტს დაბალი საკრედიტო რისკები 
გააჩნია.  

მომდევნო 12 თვის მანძილზე ვალდებულების შეუსრულებლობის ალბათობა 
შეფასებულია 2%-ად. თუ ადგილი ექნება ვალდებულების შეუსრულებლობას 
მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, “Liberty“-ის შეფასებით, არ იქნება მიღებული 
პროცენტი და 2018 წლის 31 დეკემბერს გადახდილი იქნება ძირი თანხის მხოლოდ 
30%. 

დავალება: 

აჩვენეთ ამონაწერები “Liberty“-ის ფინანსური ანგარიშგებიდან 2015 წლის 31 
დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.  
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
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prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.
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finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.
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hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

fass 13 

realuri Rirebulebis Sefaseba
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yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
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bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
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1. Sesavali

mravali fass-iT moiTxoveba, an nebadarTulia sawarmoTa mier aqtivebis,
valdebulebebis an maTi sakuTari wilobrivi instrumentebis Sefaseba, an maT
Sesaxeb informaciis wardgena. fass-ebze muSaoba wlebis ganmavlobaSi
mimdinareobda da amitom realuri Rirebulebis Sefasebisa da informaciis
wardgenis Sesaxeb moTxovnebi gabneuli iyo sxvadasxva standartSi da mraval
SemTxvevaSi cxadad ar iyo formulirebuli Sefasebis, an informaciis wardgenis
Sesaxeb moTxovnebi.

sxvadasxva fass-ebsa da mravalferovan praqtikas Soris Seusabamobebi
mniSvnelovan gavlenas axdenda finansur angariSgebaSi wardgenil informaciis
Sesadarisobaze.

fass 13 gamoqveynda am mdomareobis gamosworebis mizniT Semdegi gziT:

1. realuri Rirebulebis ganmarteba;

2. erT fass-Si realuri Rirebulebis Sefasebis struqturuli safuZvlebis
gansazRvra; da

3. realuri Rirebulebis Sefasebebis Sesaxeb informaciis wardgenis
moTxovnis gansazRvra.

fass 13-iT gansazRvrulia, Tu rogor unda moxdes realuri Rirebulebis
Sefaseba, magram igi ar gansazRavs, Tu rodis SeiZleba, an rodis unda iqnes
gamoyenebuli realuri Rirebuleba.

fass 13 vrceldeba realuri Rirebulebis yvela Sefasebaze, an informaciis
wardgenaze, romelic moiTxoveba, an nebadarTulia sxva standartebiT, garda
Semdegisa:

 fass 2-iT gaTvaliswinebuli wilobrivi gadaxda;

 bass 17-iT gaTvaliswinebuli ijara; da

 Sefasebebi, romelic analogiuria, magram ar warmoadgens realur
Rirebulebas, maT Soris bass 2-iT, sasaqonlo-materialuri faseulobebi,
gaTvaliswinebuli neto sarealizacio Rirebulebis Sefaseba, da bass 36-
iT, aqtivebis gaufasureba, gaTvaliswinebuli gamoyenebis Rirebulebis
Sefaseba.

2. ganmarteba

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis
gayidvis SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis
gadacema bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT,
aqtivis Sefasebis TariRisaTvis.

ZiriTadi principi aris is, rom realuri Rirebuleba aris bazridan
gamosasvleli fasi bazris monawileebis poziciidan, romlebic floben aqtivs,
an valdebulebas Sefasebis TariRisaTvis. es efuZvneba bazris monawileebis
Tvalsazriss da ara mxolod TviT sawarmosas; aqedan gamomdinare, realuri
Rirebuleba ar aris damokidebuli TviT sawarmos gegmebze im aqtivs,
valdebulebasa da kapitalTan mimarTebiT, romelic unda Sefasded realuri
RirebulebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
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yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.
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bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
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ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
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saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

© winamdebare masala warmoadgens `fraisუoTerhauskupersis” sakuTrebas

3203

3. realuri Rirebulebis Sefaseba

realuri Rirebulebis Sefaseba menejmentisgan moiTxovs ganisazRvros oTxi
aspeqti:

1. konkretuli aqtivi, an valdebuleba, romelic eqvemdebareba Sefasebas (mis
saaRricxvo erTeulTan SesabamisobaSi);

2. arafinansuri aqtivis maqsimaluri da saukeTeso gamoyeneba;

3. ZiriTadi (an yvelaze xelsayreli) bazari; da

4. Sefasebis meTodi.

3.1 aqtivi/valdebuleba, saaRricxvo erTeuli

realuri Rirebulebis Sefaseba ukavSirdeba konkretul aqtivs, an
valdebulebas. amitom, Sefasebisas gaTvaliswinebuli unda iyos aqtivis, an
valdebulebis konkretuli maxasiaTeblebi, Tu bazris monawileebi ganixilaven
am maxasiaTeblebs aqtivis, an valdebulebis fasis gansazRvrisas. es
maxasiaTeblebi SesaZloa Seicavdes mis mdgomareobas, adgilmdebareobas da
SezRudvebs aqtivis gayidvasa an gamoyenebaze, Tu amgvari ram arsebobs Sefasebis
TariRisaTvis.

fass 13-is mixedviT realuri Rirebulebis Sefaseba SesaZloa gamoyenebuli iqnes
konkretuli aqtivis an valdebulebis mimarT (magaliTad, wilobrivi fasiani
qaRaldis, sainvesticio qonebis, an aramaterialuri aqtivis mimarT), an
dakavSirebuli aqtivebis da/an valdebulebebis jgufis (magaliTad, sawarmo)
mimarT, arsebuli garemoebebis mixedviT. imis gansazRvra, TuU ra doneze xdeba
realuri Rirebulebis Sefaseba, damokidebulia saaRricxvo erTeulze.
saaRricxvo erTeulis gansazRvra efuZvneba im dones, ra doniTac aqtivi, an
valdebuleba agregirebulia, an gamocalkevebuli im fass-ebis moTxovnebis
mixedviT, romlebic vrceldeba Sefasebas daqvemdebarebul konkretul aqtivze,
an valdebulebaze; zogadad, misi gansazRvra ar xdeba TviT fass 13-is mixedviT.

3.2 arafinansuri aqtivis maqsimaluri da saukeTeso gamoyeneba

fass 13-iT moiTxoveba arafinansuri aqtivis realuri Rirebulebis gansazRvra
misi maqsimaluri da saukeTeso gamoyenebis mixedviT, bazris monawilis
poziciidan. es moTxovna ar vrceldeba finansur instrumentebze,
valdebulebebze, an kapitalze.

maqsimaluri da saukeTeso gamoyenebisas gaiTvaliswineba aqtivis gamoyeneba,
romelic aris:

 fizikurad xelmisawvdomi – mxedvelobaSi miiReba is fizikuri
maxasiaTeblebi, romelTac iTvaliswineben bazris monawileebi (magaliTad,
qonebis adgilmdebareoba, an sidide);

 samarTeblivad dasaSvebi – mxedvelobaSi miiReba aqtivis gamoyenebis
samarTlebrivi SezRudvebi, romelTac gaiTvaliswineben bazris
monawileebi (magaliTad, zonirebis wesebi); da

 finansurad misaRebi – gaTvaliswinebuli iqneba is, aqtivis gamoyeneba
warmoqmnis Tu ara adeqvatur Semosavals, an fuald nakadebs imisaTvis,
rom Seiqmnas investiciaze is ukugeba, romelsac moiTxoven bazris
monawileebi. es unda mocavdes aqtivis amgvarad gamoyenebisaTvis
gadakeTebis (konvertaciis) xarjebs.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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maqsimaluri da saukeTeso gamoyeneba ganisazRvreba bazris monawileebis
perspeqtividan. ar aqvs mniSvneloba, sawarmos ganzraxuli aqvs Tu ara aqtivis
sxvagvarad gamoyeneba.

magaliTi 1

sawarmom sakuTari brendis konkurentuli poziciis SenarCunebis, an
gaumjobesebis mizniT erT-erTi konkurentuli brendis TavdacviTi SeZena
ganaxorciela, romlis gamoyenebasac is ar gegmavs.

SekiTxva

gaTvaliswinebuli unda iqnes Tu ara sawarmos xelmZRvanelobis ganzraxva
SeZenili brendis realuri Rirebulebis Sefasebisas?

pasuxi

ara. miuxedavad Tavisi ganzraxvisa sawarmo konkurenti brendis realuri
Rirebulebis Sefasebas axorcielebs sabazro monawileebis mier misi
maqsimaluri da saukeTeso gamoyenebis daSvebis safuZvelze.

TumcaRa, fass 13-iT nebadarTulia, rom sawarmos xelmZRvanelobam aqtivis
mimdinare gamoyeneba miiCnios mis maqsimalur da saukeTeso gamoyenebad, Tu
bazari, an sxva faqtorebi sawinaaRmdegoze ar miuTiTebs.

3.3 bazari

fass 13-is mixedviT xelmZRvnaloba gansazRvravs hipoTeTur garigebaze
dafuZnebul realur Rirebulebas, romelsac adgili eqneboda:

 ZiriTad bazarze (bazari, romelzec mocemuli aqtivis an valdebulebis
yvelaze didi moculoba da brunvis done aRiniSneba), an

 ZiriTad bazaris ararsebobis SemTxvevaSi yvelaze xelsayreli bazari
(bazari, romelzec maqsimaluria is Tanxa, romelic miRebuli iqneboda
aqtivis gayidvis SemTxvevaSi, an minimumamde mcirdeba is Tanxa, romelic
gadaxdili iqneboda valdebulebis gadacemisas, mas Semdeg, rodesac
gaTvaliswinebuli iqneba garigebis xarjebi da transportirebis xarjebi).

fass 13-iT akrZalulia realuri Rirebulebis koreqtireba garigebis
xarjebiT, magram am standartiT moiTxoveba amgvari garigebis xarjebis
gaTvaliswineba yvelaze xelsayreli bazris dasadgenad.

magaliTi 2

sawarmos aqvs ori aqtivi, romelic or sxvadasxva bazarze iyideba analogiuri
brunviT, magram gansxvavebuli fasiT. sawarmo orive bazarze debs garigebebs da
xeli miuwvdeba orive bazarze arsebul fasze mocemuli aqtivisaTvis misi
Sefasebis TariRisaTvis.

bazari A bazari B
fasi 27 25
transportirebis
xarjebi

(3) (2)

24 23
garigebis xarjebi (3) (1)

21 22
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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SekiTxva

1. ra iqneba realuri Rirebuleba, Tu A bazari iqneboda ZiriTadi bazari?

2. ra iqneba realuri Rirebuleba, Tu ar iarsebebs ZiriTadi bazari mocemuli
aqtivisaTvis?

pasuxi

1. A bazari ZiriTadi bazaria

im SemTxvevaSi, Tu A bazari ZiriTadi bazaria mocemuli aqtivisaTivs (anu,
bazari, romelzec mocemuli aqtivis yvelaze didi raodenoba da brunvis done
aRiniSneba), am aqtivis realuri Rirebuleba Sefasdeboda im fasis mixedviT,
romelic miRebuli iqneboda am bazarze transportirebis xarjebis gamoklebis
Semdeg ($24).

2. ar arsebobs aqtivis ZiriTadi bazari

radgan mocemuli aqtivisaTvis ar arsebobs ZiriTadi bazari, aqtivis realuri
Rirebuleba Sefasdeboda yvelaze xelsayrel bazarze arsebuli fasis mixedviT.
yvelaze xelsayreli bazari is bazaria, romelzec maqsimalurad izrdeba is
Tanxa, romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis SemTxvevaSi garigebis
xarjebisa da transportirebis xarjebis gaTvaliswinebis Semdeg (anu neto Tanxa,
romelic miRebuli iqneboda Sesabamis bazrebze).

sawarmo maqsimalur neto Tanxas miiRebda B bazarze ($22). amdenad, aqtivis
realuri Rirebulebis Sefaseba xdeba am bazarze arsebuli fasis ($25) mixedviT,
minus transportirebis xarjebi ($2), ris Sedegadac miviRebT realuri
Rirebulebis Sefasebas, $23-is odenobiT.

Tumca mxedvelobaSi miiReba garigebis xarjebi, rodesac ganisazRvreba is, Tu
romeli bazari aris yvelaze xelsayreli, is fasi, romelic gamoyenebuli iqna
aqtivis realuri Rirebulebis Sesafaseblad, ar koreqtirdeba garigebis
xarjebiT (Tumca, igi koreqtirdeba transportirebis xarjebiT).

fass 13-iT ikrZaleba realuri Rirebulebis koreqtireba garigebis xarjebiT,
romelic aRiricxeba sxva fass-ebis mixedviT. Tumca, garigebis xarjebi ar
moicavs transportirebis xarjebs fass 13-is mixedviT. realuri Rirebulebis
koreqtireba unda moxdes transportirebis xarjebiT, Tu adgilmdebareoba
mniSvnelovania aqtivisaTvis (magaliTad, saqoneli).

fass 13-Si xazgasmiT aris aRniSnuli, rom realuri Rirebulebis Sefaseba unda
daefuZvnos bazris monawileebis daSvebebs (anu, es ar aris sawarmoze
damokidebuli Sefaseba). bazris monawileebi arian myidvelebi da gamyidvelebi
mocemuli aqtivis an valdebulebis ZiriTad (an yvelaze xelsayrel) bazarze,
romlebic arian:

 damoukidbelni (ar arian dakavSirebuli mxareebi, an Tu arian
dakavSirebuli mxareebi, garigebebi gamoiyeneba SefasebisaTvis, Tu isini
dadebulia sabazro pirobebiT);

 saqmis mcodne (gonivruli aRqmis qona aqtivis an valdebulebis da
garigebis Sesaxeb);

 SeuZliaT garigebis dadeba mocemul aqtivze, an valdebulebaze;

 aqvT survili (da ara iZulebiT) dadon garigeba mocemul aqtivze, an
valdebulebaze.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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3.4 Sefasebis meTodebi

Sefasebis SerCeuli meTodi unda:

 iyos saTanado arsebuli garemoebebis mixedviT;

 iyos iseTi meTodi, romlisTvisac arsebobs sakmarisi monacemebi;

 maqsimalurad gazardos dakvirvebadi Semavali monacemebis gamoyeneba da
minimumamde Seamciros im Semavali monacemebis gamoyeneba, romelic ar
eqvemdebareba dakvirvebas;

 Seesabamebodes Sefasebis mizans: Sefasebis TariRisaTvis ra fasiT
daideboda garigeba bazris monawileebs Soris aqtivis gayidvisas an
valdebulebis gadacemisas Cveulebrivi (standartuli) garigebis
farglebSi mimdinare sabazro pirobebiT.

Sefasebis meTodebSi Sedis:

 sabazro midgoma (gamoiyeneba sabazro fasebi da bazarze arsebuli sxva
Sesabamisi informacia);

 Semosavlebis midgoma (momavalSi misaRebi Tanxebis konvertireba (mag.
fuladi nakadebi, an Semosavali da xarjebi) erT mimdinare (e.i.
diskontirebul) TanxaSi);

 TviTRirebulebis meTodi (Tanxa, romelic saWiro iqneba aqtivis
amJamindeli simZlavris Casanacvleblad (xSirad uwodeben Canacvlebis
mimdinare Rirebulebas).

4. realuri Rirebulebis ierarqia

 1-li done – aqtiur bazrebze identuri aqtivebisaTvis, an
valdebulebebisaTvis kvotirebuli fasebi (koreqtirebis gareSe), romelic
xelmisawvdomia sawarmosaTvis Sefasebis TariRisaTvis.

 me-2 done – 1-li doniT gaTvaliswinebuli kvotirebuli fasebis garda sxva
Semavali monacemebi aqtivis an valdebulebis Sesaxeb, romlebic pirdapir
an arapirdapir eqvemdebareba dakvirvebas.

 me-3 done - aqtivis, an valdebulebis Sesaxeb Semavali monacemebi,
romlebic ar eqvemdebareba dakvirvebas.

5. ganmartebiTi SeniSvnebi

fass 13-iT moiTxoveba sakmarisi informaciis wardgena imisaTvis, rom finansuri
angariSgebis momxmareblebma Seafason:

 Sefasebis meTodebi da Semavali monacemebi, romlebic gamoyenebul iqna
realuri RirebulebiT asaxuli aqtivebis da valdebulebebis rogorc
ganmeorebadi, aseve araganmeorebadi SefasebisaTvis Tavdapirveli
aRiarebis Semdeg; da

 me-3 doniT gansazRvruli ganmeorebadi realuri Rirebulebis Sefasebebis
gavlena mogebaze, zaralze an sxva saerTo Semosavalze.

aqtivebis an valdebulebebis ganmeorebadi realuri Rirebulebis Sefasebebi is
Sefasebebia, romelTa asaxvac finansuri mdgomareobis angariSgebaSi TiToeuli
saangariSgebo TariRis bolos moiTxoveba, an nebadarTulia sxva fass-ebiT
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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(magaliTad, fass 9-iT, finansuri instrumentebi, gaTvaliswinebuli finansuri
instrumentebi, an bass 41-iT, soflis meurneoba, gaTvaliswinebuli biologiuri
aqtivebi).

aqtivebis an valdebulebebis araganmeorebadi realuri Rirebulebis Sefasebebi
is Sefasebebia, romelTa asaxvac finansuri mdgomareobis angariSgebaSi
gansakuTrebuli garemoebebis arsebobis SemTxvevaSi moiTxoveba, an
nebadarTulia sxva fass-ebiT (magaliTad, rodesac sawarmo afasebs gasayidad
gamiznul aqtivs, romelic asaxulia gayidvis danaxarjebiT Semcirebuli
realuri RirebulebiT fass 5-is, gasayidad gamiznuli grZelvadiani aqtivebi da
Sewyvetili operaciebi, Sesabamisad).
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

ფასს 13 რეალური ღირებულების გაზომვა  

1. განმარტება 

რეალური ღირებულება - ____________ რომელიც მიიღება აქტივის _______ ან 

________ ვალდებულების გადაცემისთვის ბაზრის მონაწილეებს შორის 

ჩვეულებრივი გარიგებისას შეფასების თარიღისათვის.  

2. რეალური ღირებულების გაზომვა  

↓ ↓ ↓ ↓
კონკრეტული 

აქტივი ან 

ვალდებულება 

(კონკრეტული 

მახასიათებლები)

არაფინანსური 

აქტივის 

მაქსიმალური 

და საუკეთესო 

გამოყენება 

მთავარი (ან 

ყველაზე 

ხელსაყრელი) 

ბაზარი 

შეფასების ტექნიკა 

 საბაზრო მიდგომა 

 შემოსავლების მიდგომა

 თვითღირებულების 

მიდგომა

4 ასპექტი 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

მაგალითი 1 (სახელმძღვანელო, რეალური ღირებულების შეფასება, მაგალითი 2) 

საწარმოს აქვს აქტივი, რომელიც იყიდება ერთნაირი მოცულობის, მაგრამ 

განსხვავებული ფასების მქონე ორ სხვადასხვა ბაზარზე. საწარმო დებს გარიგებებს 

ორივე ბაზარზე და შეუძლია მოიძიოს აქტივის ფასი ამ ბაზრებზე შეფასების 

თარიღისათვის. 

ბაზარი A ბაზარი B 

ფასი 27 25
ტრანსპორტირების ხარჯები (3) (2)

24 23

გარიგების ხარჯები (3) (1)

21 22

დავალება: 

1. როგორი იქნებოდა რეალური ღირებულება, თუ ბაზარი A იქნებოდა 

მთავარი ბაზარი? 

2. როგორი იქნებოდა რეალური ღირებულება, თუ არ იარსებებდა  მთავარი 

ბაზარი მოცემული აქტივისთვის? 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

3. რეალური ღირებულების იერარქია 

 დონე 1 - იდენტური აქტივების ან ვალდებულებების კვოტირებული ფასები 

აქტიურ ბაზრებზე  

 დონე 2 - შემავალი მონაცემები, გარდა კვოტირებული ფასებისა 

 დონე 3 - შემავალი მონაცემები წარმოადგენენ კონკრეტული აქტივის ან 

ვალდებულებისათვის არადაკვირვებად შემავალ მონაცემებს. 

მაგალითი სამართლიანი 

ღირებულების იერარქია 

ინვესტიციის კვოტირებული ფასები ასოცირებულ 

კომპანიაში, გამჟღავნებული ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში ბასს 28-ის შესაბამისად. 

ქარხნის რეალური ღირებულება (ძირითადი 

საშუალებების ნაწილი), შეფასებული გადაფასების 

მოდელის გამოყენებით ბასს 16-ის შესაბამისად. 

რეალური ღირებულება გამოითვლება 

დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდის 

გამოყენებით, მესაკუთრის პროგნოზების 

საფუძველზე. 

ბიზნესცენტრის რეალური ღირებულება, 

აღრიცხული საინვესტიციო ქონების სახით. 

რეალური ღირებულება გამოთვლილ იქნა, როგორც 

დაკვირვებადი განაკვეთები კვადრატულ მეტრზე, 

გამრავლებული  ბიზნესცენტრის ფასზე.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

finansuri angariSgebis  

saerTaSoriso standarti (fass) 15

IFRS 15 

momxmareblebTan gaformebuli
kontraqtebidan miRebuli amonagebi
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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1. შესავალი

შესავალი - ფასს-ის 15-ის გამოცემის საფუძვლები 

ამონაგები წარმოადგენს მნიშვნოლევან ციფრს ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებისთვის საწარმოს საქმიანობის ფინანსური შედეგებისა და მდგომარეობის 

შესაფასებლად. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული 

ამონაგების აღიარების ადრინდელი სტანდარტები (IAS 18 შემოსავლების და IAS 11
სამშენებლო კონტრაქტების ჩათვლით) არასაკმარის ინსტრუქციებს მოიცავდა და ძნელი იყო 

ამ ნორმების გამოყენება რთული ოპერაციების შემთხვევაში. 

ამასთან, IFRS-ით განსაზღვრული ამონაგების აღიარების ადრინდელი მოთხოვნები 

განსხვავდებოდა აშშ-ის ბუღალტრული აღრიცხვის საყოვალთაოდ მიღებული პრინციპების 

(US GAAP) მოთხოვნებისაგან და მოთხოვნების ორივე პაკეტი საჭიროებდა დახვეწას. 

შესაბამისად, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) და აშშ-ის 

სტანდარტიზაციის  ორგანოს, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო საბჭოს (FASB) მიერ 

ინიცირებულ იქნა ერთობლივი პროექტი ამონაგების აღიარების პრინციპების განსამარტად 

და IFRS-ის და US GAAP-ისთვის საერთო ამონაგების აღიარების  სტანდარტის 

ჩამოსაყალიბებლად, რაც აღმოფხვრიდა ადრინდელი მოთხოვნების შეუსაბამობას და 

უზუსტობებს, ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს მისცემდა უფრო სასარგებლო 

ინფორმაციის მიღების საშუალებას და გააადვილებდა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას 

მოთხოვნათა შემცირების გზით.

2014  წლის 28 მაისს IASB-მ და FASB-მ გამოაქვეყნეს დიდი ხნის მონატრებული ამონაგების 

აღიარების ერთობლივი სტანდარტი IFRS-ის და US GAAP-სთვის, IFRS 15 ამონაგები 

მომხმარებლებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან (ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების 

საბჭოს კოდიფიცირების (FASB ASC) თემატური ნაწილი 606).

მიზნები და ძირითადი პრინციპები

აღნიშნული სტანდარტის მიზანია იმ პრინციპების ჩამოყალიბება, რაც საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს ფინანსური ანგარიშების მომხმარებლებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის 

წარსადგენად, ამონაგებისა და ნაღდი ფულის მოძრაობის ხასიათის, ოდენობის, ვადებისა და 

სიზუსტის ხარისხის შესახებ, რომელიც წარმოიქმნება მომხმარებლებთან გაფორმებული 

კონტრაქტებიდან. 

IFRS 15-ის ძირითადი პრინციპია, რომ დაწესებულებამ მომხმარებლებისთვის დაპირებული 

საქონლის ან მომსახურების გადაცემის შედეგად წარმოქმნილი ამონაგები აღიაროს იმ 

თანხით, რაც ასახავს ანაზღაურებას, რომელიც საწარმოს აღნიშნული საქონლის ან 

მომსახურების მიწოდების სანაცვლოდ ეკუთვნის.

გამოყენების სფერო

სტანდარტი ამონაგების შესახებ გამოიყენება მომხმარებელთან ყველა კონტრაქტისთვის, 

გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: 

 ლიზინგის კონტრაქტები (ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო  სტანდარტი 17 

იჯარა (IAS 17 Leases);
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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 სადაზღვევო კონტრაქტები (IFRS 4 სადაზღვევო კონტრაქტები);

 საფინანსო ინსტრუმენტები და სხვა საკონტრქტო უფლება-მოვალეობები IFRS 9-ის, 

ფინანსური ინსტრუმენტები (მაგ. საპროცენტო შემოსავლები და დივიდენდები), IFRS
10-ის, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები, IFRS 11-ის, ერთობლივი 

შეთანხმებები, IAS 27-ის, ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები, და IAS 28-ის, 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივი საწარმოებში, ფარგლებში;

 არაფულადი გაცვლები ერთი და იმავე ბიზნეს-მიმართულების ორგანიზაციებს შორის 

მომხმარებლებზე გაყიდვების ხელის შეწყობის მიზნით; და 

 გარკვეული გარანტიები სხვა სტანდარტების მოქმედების სფეროს ფარგლებში 

(საქონლის და მომსახურების გარანტიების გარდა). 

მაგალითი 1

საგზაო მარილის მომწოდებლის მაგალითი.  

ამინდის გაუარესებამ შეიძლება გამოიწვოს მოთხოვნის უეცარი ზრდა და მომწოდებელს 

შესაძლოა არ აღმოაჩნდეს მარილის საკმარისი მარაგი ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 

ასეთი მოულოდნელი შეტყობინების საფუძველზე. მარილის მომწოდებელი აფორმებს 

კონტრაქტს კომპანიასთან  SaltCo, რომელიც არის საგზაო მარილის მომწოდებელი სხვა 

რეგიონში, ისე რომ, თითოეული მხარე მიაწვდის საგზაო მარილს მეორე მხარეს ამინდის 

გაუარესების შემთხვევაში, რადგანაც იშვიათია, რომ ორივე მხარეს ერთდროულად გაუჩნდეს 

გაზრდილი მიწოდების აუცილებლობა. მხარეებს შორის რაიმე სხვა ანაზღაურება არ არის 

გათვალისწინებული. 

კითხვა: ექცევა თუ არა ეს კონტრაქტი ამონაგების სტანდარტის მოქმედების სფეროში?

პასუხი: არა. ეს გარიგება არ ექცევა ამონაგების სტანდარტის მოქმედების სფეროში, რადგან 

სტანდარტი საგანგებოდ გამორიცხავს თავისი მოქმედების სფეროდან არაფულად გაცვლებს

ერთი და იგივე ბიზნეს-მიმართულების ორგანიზაციებს შორის, მომხმარებლებზე ან 

პოტენციურ მომხმარებლებზე გაყიდვების ხელის შეწყობის მიზნით.

ამონაგები, მიღებული გარიგებიდან ან მოვლენიდან, რომელიც არ წარმოიქმნება 

მომხმარებელთან გაფორმებული კონტრაქტის შედეგად, არ ექცევა ამონაგების აღრიცხვის 

სტანდარტის ფარგლებში და უნდა აღირიცხოს შესაბამისი სტანდარტების ფარგლებში. ასეთი 

ტიპის ოპერაციები ან ღონისძიებები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: 

დივიდენდები, არაგაცვლით ოპერაციები, ცვლილებები ბიოლოგიური აქტივების რეალურ 

ღირებულებაში, საინვესტიციო ქონება და ბროკერი-მოვაჭრის მარაგები. 

ზოგიერთი კონტრაქტი მოიცავს კომპონენტებს, რომლებიც ექცევა შემოსავლების აღრიცხვის 

სტანდარტის ფარგლებში და სხვა კომპონენტები კი ექცევა სხვა სტანდარტების ფარგლებში 

(მაგ., კონტრაქტი, რომელიც მოიცავს როგორც იჯარის, ასევე საექსპლუატაციო მომსახურების 

პირობებს). საწარმო გამოიყენებს ჯერ სხვა სტანდარტებით განსაზღვრულ გამიჯვნის და 

დაანგარიშების ინსტრუქციებს და შემდეგ კი IFRS 15-ით განსაზღვრულ პროცედურებს. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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ძალაში შესვლის თარიღი

საწარმო ვალდებულია წინამდებარე სტანდარტი გამოიყენოს იმ წლიური საანგარიშგებო 

პერიოდებისთვის, რომელებიც იწყება 2018 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ.

რეკომენდირებულია სტანდარტის ვადაზე ადრე გამოყენება. თუ საწარმო სტანდარტის 

გამოყენებას უფრო ადრე პერიოდიდან დაიწყებს, მან ეს ფაქტი განმარტებით შენიშვნებში 

უნდა ასახოს.   

2. განმარტებები

შემოსავალი – ეკონომიკური სარგებლის ზრდა საანგარიშგებო პერიოდში ფინანსური 

ნაკადების ან აქტივების ღირებულების ზრდის ხარჯზე, ან ვალდებულებების შემცირების 

ხარჯზე, რაც შედეგად იწვევს კაპიტალის ზრდას, მესაკუთრეთა მხრიდან დამატებითი 

ინვესტირების გარეშე.

ამონაგები – შემოსავალი, რომელიც მიიღება საწარმოს ჩვეულებრივი სამეურნეო 

საქმიანობიდან. 

კონტრაქტი – შეთანხმება ორ ან მეტ მხარეს შორის, რომელიც წარმოშობს იურიდიულ 

უფლებებს და მოვალეობებს. 

საქონტრაქტო აქტივები– საწარმოს უფლება მიიღოს ანაზღაურება მომხმარებლისთვის 

მიწოდებულ საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ, როდესაც ასეთი უფლება 

განპირობებულია რაიმე სხვა პირობებით, გარდა დროის გარკვეული პერიოდის გასვლისა 

(მაგალითად, საწარმოს სამომავლო საქმიანობის შედეგები). 

საკონტრაქტო ვალდებულება – საწარმოს ვალდებულება მიაწოდოს მომხმარებელს საქონელი 

ან მომსახურება, რომლისთვისაც საწარმომ მიიღო ანაზღაურება (ან დამდგარია გადახდის 

ვადა) მომხმარებლისგან. 

მომხმარებელი – მხარე, რომელიც საკონტრაქტო ურთიერთობაშია საწარმოსთან 

ანაზღაურების სანაცვლოდ საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი 

საქონლის ან მომსახურების მიღების მიზნით. 

შესრულების ვალდებულება – მომხმარებელთან გაფორმებული კონტრაქტით განსაზღვრული 

პირობა მომხმარებლისთვის შემდეგის მიწოდებაზე: 

(ა) განსაზღვრული საქონელი ან მომსახურება (ან საქონლის ან მომსახურების პაკეტი); ან

(ბ) განსაზღვრული საქონლის ან მომსახურების სერია, რომელიც არსებითად მსგავსია და 

მიეწოდება მომხმარებელს მსგავსი მიწოდების პირობით.

განცალკევებით გაყიდვის ფასი – ფასი, რომლითაც საწარმო განცალკევებით გაყიდის 

მომხმარებელზე დაპირებულ საქონელს ან მომსახურებას.   

გარიგების ფასი – ანაზღაურების თანხა, რომლის მიღების უფლების მოლოდინი აქვს საწარმოს 

მომხმარებლისთვის საქონლის და მომსახურების გადაცემის სანაცვლოდ, მესამე პირების 

სახელით და სასარგებლოდ მიღებული თანხების გარდა. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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ამონაგების და შემოსავლის ტიპებთან დაკავშირებული განმარტებები 

საქონელი მოცავს საწარმოს მიერ გაყიდვის მიზნით წარმოებულ საქონელს და საქონელს, 

რომელსაც შეისყიდის ხელახლა გაყიდვის მიზნით, როგორიცაა საცალო მოვაჭრის მიერ 

შეძენილი საქონელი ან ხელახლა გასაყიდად ფლობილი მიწა და სხვა ქონება. 

მომსახურების მიწოდება ჩვეულებრივ გულისხმობს საწარმოს მიერ კონტრაქტით 

განსაზღვრული სამუშაოს შესრულებას დადგენილი დროის პერიოდის განმავლობაში. 

მომსახურების მიწოდება შესაძლებელია ხდებოდეს ერთი ან მეტი პერიოდის განმავლობაში.

საპროცენტო ხარჯი არის  ნაღდი ფულის ან მისი ექვივალენტის, ან  საწარმოსთვის 

გადასახდელი თანხის გამოყენების ხარჯი. 

როიალტები არის საწარმოს გრძელვადიანი აქტივების, მაგალითად პატენტი, სასაქონლო 

ნიშანი, საავტორო უფლება და პროგრამული უზრუნველყოფა, გამოყენების ხარჯი.

დივიდენდები არის აქციონერებისთვის მოგების განაწილება კაპიტალის განსაზღვრულ 

კლასში მათი წილების მიხედვით.  

3. აღიარება და შეფასება

ძირითადი პრინციპი

საწარმომ შემოსავლები უნდა აღიაროს, რათა მომხმარებლებისთვის დაპირებული საქონლის 

ან მომსახურების გადაცემა იმ თანხით წარადგინოს, რომელიც ასახავს ანაზღაურებას, რაც 

ეკუთვნის საწარმოს ამ საქონლის ან მომსახურების მიწოდების სანაცვლოდ.

ხუთ-საფეხურიანი მიდგომა

საფეხური 1: მომხმარებელთან კონტრაქტის(ების) იდენტიფიცირება

საფეხური 2: კონტრაქტში საქმიანობის შედეგების ვალდებულებების 

დადგენა

საფეხური 3: გარიგების ფასის დადგენა

საფეხური 4: გარიგების ფასის განაწილება საკონტრაქტო 

ვალდებულებებზე

საფეხური 5: ამონაგების აღიარება, როდესაც (ან როგორც კი) საწარმო 

საკონტრაქტო ვალდებულებებს შეასრულებს
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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საფეხური 1: მომხმარებელთან კონტრაქტის(ების) იდენტიფიცირება

კონტრაქტი არის შეთანხმება მხარეებს შორის, რომელიც ქმნის იურიდიულ უფლება-

მოვალეობებს.  ის შეიძლება იყოს წერილობითი, ზეპირსიტყვიერი, ან გამომდინარეობდეს 

საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პრაქტიკიდან.  საზოგადოდ, ყველა შეთანხმება, 

რომელიც წარმოშობს იურიდიულ უფლება-მოვალეობებს ექცევა კონტრაქტის განმარტების 

ქვეშ. საწარმომ ამონაგების აღრიცხვის სტანდარტი უნდა გამოიყენოს მომხმარებელთან 

თითოეული კონტრაქტის მიმართ, თუ ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმი 

დაკმაყოფილდა: 

 მხარეებმა დაადასტურეს კონტრაქტი და განზრახული აქვთ შესაბამისი საკონტრაქტო 

ვალდებულებების შესრულება.

 შესაძლებელია თითოეული მხარის უფლებების იდენტიფიცირება მისაწოდებელ 

საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში. 

 შესაძლებელია გადახდის პირობების იდენტიფიცირება. 

 მოსალოდნელია საწარმოს სამომავლო ფულადი ნაკადების რისკების, ვადების ან 

ოდენობის ცვლილება (რაც ნიშნავს, რომ კონტრაქტს გააჩნია კომერციული შინაარსი).

 სავარაუდოა, რომ საწარმო მიიღებს ანაზღაურებას, რომელიც მას ეკუთვნის მიწოდებული 

საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ. ანაზღაურების მიღების საფუძვლიანობის 

შეფასებისას საწარმომ მხედველობაში უნდა მიიღოს მხოლოდ ის, რამდენად აქვს 

მომხმარებელს გადახდის საშუალება და განზრახვა. ანაზღაურების ოდენობა, რომლის 

მიღების უფლებაც ექნება საწარმოს, შესაძლებელია ნაკლები იყოს კონტრაქტში 

დაფიქსირებულ ოდენობაზე.  

კრიტერიუმების დაკმაყოფილება 

კონტრაქტი დამტკიცებულია და მხარეები ადასტურებენ საკონტრაქტო 

ვალდებულებებს

დამტკიცება შესაძლებელია იყოს წერილობითი, მაგრამ ასევე შესაძლებელია იყოს 

ზეპირსიტყვიერი ან გამომდინარეობდეს საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პრაქტიკიდან 

ან მხარეებს შორის შეთანხმებიდან. ორივე მხარის მიერ დამტკიცების გარეშე გაურკვეველია, 

წარმოშობს თუ არა კონტრაქტი მხარეებისთვის იურიდიული ძალის მქონე უფლება-

მოვალეობებს. 

მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებულ იქნას ყველა ფაქტი და გარემოება იმის 

დასადგენად, დამტკიცებულია თუ არა კონტრაქტი მხარეების მიერ. აღნიშნული მოიცავს 

აგრეთვე ჩვეული ბიზნეს-პრაქტიკიდან გადახვევის შესწავლას (მაგალითად, 

ზეპირსიტყვიერი დამატებითი შეთანხმების არსებობა, მაშინ, როცა ჩვეულებრივ  ყველა 

ხელშეკრულება წერილობით ფორმდება).  

ზოგადად, არ არის მართებული ამონაგების აღიარების გადადება წერილობითი კონტრაქტის 

არარსებობის შემთხვევაში, თუ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომ შეთანხმება 

დადასტურებულია მხარეების მიერ და რომ კონტრაქტის მხარეების განზრახვაა შესაბამისი 

საკონტრაქტო პირობების შესრულება (ან ეს პირობები უკვე შესრულებულია მხარეების 

მიერ). 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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მაგალითი 2

გამყიდველის ჩვეულებრივი პრაქტიკაა გააფორმოს წერილობითი, მომხმარებლის მიერ 

ხელმოწერილი, გაყიდვის ხელშეკრულებები. გამყიდველი აწვდის მომხმარებელს პროდუქტს 

წერილობითი კონტრაქტის გარეშე მომხმარებლის სასწრაფო მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად.

კითხვა:

შესაძლებელია თუ არა იურიდიული ძალის მქონე კონტრაქტის არსებობა თუ მყიდველმა ვერ 

უზრუნველყო ხელმოწერილი ხელშეკრულების გაფორმება თავისი ბიზნეს-პრაქტიკის 

შესაბამისად?

პასუხი:

გააჩნია სიტუაციას. გამყიდველმა უნდა გაარკვიოს, არსებობს თუ არა იურიდიული ძალის 

მქონე კონტრაქტი ხელმოწერილი ხელშეკრულების გარეშე. ის ფაქტი, რომ იგი ჩვეულებრივ 

წერილობით ხელშეკრულებებს აფორმებს სულაც არ ნიშნავს, რომ ზეპირსიტყვიერი 

შეთანხმება არ არის კონტრაქტი; თუმცა, გამყიდველმა უნდა გაარკვიოს, აკმაყოფილებს თუ 

არა ზეპირსიტყვიერი შეთანხმება ყველა კრიტერიუმს, რათა ჩაითვალოს კონტრაქტად. 

მაგალითი 3

მომსახურების მიმწოდებელს აქვს 12-თვიანი ხელშეკრულება მიაწოდოს მომხმარებელს 

მომსახურება, რომლისთვისაც მომხმარებელი უხდის 1,000 აშშ დოლარს თვეში. ეს 

ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს ავტომატური გაგრძელების პირობებს და მისი 

მოქმედების ვადა იწურება 2015 წლის 31 დეკემბერს. 2016 წლის 28 თებერვალს მხარეები 

ხელს აწერერენ ახალ კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს მომხმარებლის მიერ თვეში 

1,250 აშშ დოლარის ანაზღაურების გადახდას რეტროსპექტიულად 2016 წლის 1 იანვრიდან.  

მომხმარებელი განაგრძობს 1,000 აშშ დოლარის გადახდას იანვრის და თებერვლის თვეებში 

და მომსხურების მიმწოდებელი აგრძელებს მომსახურების მიწოდებას ამ პერიოდის 

განმავლობაში. გასული ვადის განმავლობაში სახელშეკრულებო პირობების შესრულების 

მხრივ მხარეებს შორის არანაირი დავა არ არსებობდა, მხოლოდ მოლაპარაკებები 

მიმდინარეობდა ახალ კონტრაქტში ახალი ტარიფების შესახებ.

კითხვა:

არსებობს თუ არა კონტრაქტი იანვარში და თებერვალში (ახალი კონტრაქტის 

ხელმოწერამდე)?  

პასუხი:

ამ სიტუაციაში კონტრაქტი, როგორც ჩანს, არსებობს, რადგანაც მომსახურების მიმწოდებელი 

აგრძელებს მომსახურების გაწევას და მომხმარებელი აგრძელებს თვეში 1,000 აშშ დოლარის 

გადახდას წინა კონტრაქტის შესაბამისად. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ 

თავდაპირველი საკონტრაქტო ურთიერთობის მოქმედების ვადა ამოიწურა და არ 

ითვალისწინებდა ავტომატური გაგრძელების პირობას, იმის დადგენა, არსებობდა თუ არა 

კონტრაქტი იანვარ-თებერვლის შუალედურ პერიოდში, ფაქტიური მოლაპარაკების 

იურიდიული ძალის  შეფასებას და ანალიზს საჭიროებს შესაბამისი იურისდიქციის მიერ.   

ამონაგების აღიარება არ უნდა გადავადდეს წერილობითი კონტრაქტის გაფორმებამდე, თუ 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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არსებობს იურიდიული უფლება-მოვალეობები, რომელიც მოქმედებს მოლაპარაკებების 

დასრულებამდე. 

ყველა არსებითი ფაქტი და გარემოება უნდა იქნას მიღებული მხედველობაში იმის 

დასადგენად, აქვთ თუ არა მხარეებს განზრახვა შეასრულონ საკონტრაქტო პირობები. 

კონტრაქტის შეწყვეტის დებულებები წარმოადგენს ძირითადი ყურადღების საგანს 

კონტრაქტის არსებობის ფაქტის დადგენისას. კონტარქტი ჯერ არ ითვლება არსებულად თუ 

არც ერთ მხარეს არ შეუსრულებია საკონტრაქტო პირობა და თითოეულ მხარეს აქვს უფლება 

ცალმხრივად შეწყვიტოს მთლიანად შეუსრულებელი კონტრაქტი საპირისპირო მხარისთვის 

კომპენსაციის გადახდის გარეშე. 

საწარმოს შეუძლია მოახდინოს თითოეული მხარის უფლებების და გადახდის პირობების 

იდენტიფიცირება 

მაგალითად, საწარმო მოლაპარაკებებს მართავს მომხმარებელთან და თანხმდება 

პროფესიული მომსახურების გაწევაზე ნაღდი ფულის სანაცვლოდ, მაგრამ მხარეების 

უფლება-მოვალეობები ჯერ ცნობილი არ არის. ორგანიზაციებს არ ჰქონიათ ერთმანეთთან 

ხელშეკრულება წარსულში და იმყოფებიან ხეშეკრულების პირობებზე მოლაპარაკების 

პროცესში. ამონაგები არ უნდა აღიარდეს როდესაც ორგანიზაცია აწარმოებს 

მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდებას თავისი ანაზღაურების მიღების უფლების 

გარკვევამდე. 

მიწოდებული საქონლისთვის და მომსახურებისთვის გადახდის პირობები ცნობილი უნდა 

იყოს კონტრაქტის მოქმედბის დაწყებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზაციას არ აქვს 

საშუალება დაადგინოს გარიგების ფასი. ეს არ გულისხმობს, რომ გარიგების ფასი 

აუცილებლად ფიქსირებული უნდა იყოს ან პირდაპირ დაფიქსირდეს კონტრაქტში. 

სავარაუდოა ანაზღაურების მიღება 

მაგალითი 2

საწარმო გაყიდის რეცეპტურული მედიკამენტის 1,000 ერთეულს მომხმარებელზე $1 მლნ აშშ 

დოლარის ოდენობის დაპირებული ანაზღაურების სანაცვლოდ. ეს არის საწარმოს პირველი 

გაყიდვა მომხმარებელზე მისთვის ახალ რეგიონში, რომელიც განიცდის მნიშვნელოვან 

ეკონომიკურ სიძნელეებს. ამდენად, საწარმო მოელის, რომ არ მოხერხდება დანაპირები 

ანაზღაურების სრულად მიღება მომხმარებლისგან. მიუხედავად სრული ანაზღაურების 

ვერმიღების ალბათობისა, საწარმო მოელის, რომ მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში 

რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობა გამოსწორდება და მომხმარებელთან მისი 

ურთიერთობა დაეხმარება რეგიონის სხვა პოტენციური მომხმარებლების  მოზიდვაში. 

ფაქტების და გარემოებების შეფასების საფუძველზე ორგანიზაციის მოლოდინია უფრო 

დაბალი ანაზღაურების მიღება მომხმარებლისგან. შესაბამისად, საწარმო ასკვნის, რომ 

გარიგების ფასი არ არის $1 მლნ აშშ დოლარი და ამდენად, დაპირებული ანაზღაურების 

ოდენობა ცვლადი სიდიდეა. საწარმო მოელის $400,000 აშშ დოლარის მიღებას. 

შედეგად, საწარმო ასკვნის, რომ IFRS 15-ის კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია; 

მოსალოდნელია, რომ ის მიიღებს $400,000 აშშ დოლარს მომხმარებლისგან. ამდენად, საწარმო 

მომხმარებელთან კონტრაქტს აღრიცხავს IFRS 15-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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შეთანხმებები, სადაც კრიტერიუმები არ კმაყოფილდება

თუ მომხმარებელთან კონტრაქტი არ აკმაყოფილებს IFRS 15-ის აღიარების კრიტერიუმებს, 

საწარმომ უნდა გააგრძელოს კონტრაქტის შეფასება იმის დასადგენად, მოხდება თუ არა 

აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილება შემდგომ პერიოდში.

როდესაც მომხმარებელთან კონტრაქტი არ აკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს და 

საწარმო მიიღებს ანაზღაურებას მომხმარებლისგან, საწარმომ მომხმარებლისაგან მიღებული 

აღნიშნული ანაზღაურება უნდა აღაიროს  ვალდებულების სახით მანამ, სანამ ქვემოთ 

ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი გარემოება არ დადგება: 

(a) საწარმოს აღარ აქვს დარჩენილი ვალდებულება მომხმარებლისთვის საქონლის ან 

მომსახურების მიწოდების თვალსაზრისით და ანაზღაურება მთლიანად, ან არსებითად 

მთლიანად მიღებულია საწარმოს მიერ და არ ექვემდებარება დაბრუნებას; ან 

(b) კონტრაქტი შეწყვეტილია და მომხმარებლისგან მიღებული ანაზღაურება არ 

ექვემდებარება დაბრუნებას. 

კრიტერიუმების ხელახალი შეფასება 

საწარმო კონტრაქტის დასაწყისშივე შეაფასებს, თუ რამდენად სავარაუდოა გარიგების ფასის 

ამოღება. საწარმო ყოველი საანგარიშგებო პერიოდში ხელახლა შეაფასებს, დაკმაყოფილდა 

თუ არა აღნიშნული კრიტერიუმები. 

მაგალითი 2

საწარმო გასცემს პატენტის გამოყენების ლიცენზიას მომხმარებელზე გამოყენების მიხედვით 

როიალტის სანაცვლოდ.  დასაწყისში კონტრაქტი აკმაყოფილებს  IFRS 15-ის კრიტერიუმებს. 

საწარმო ამონაგებს აღიარებს მომხმარებლისგან მიღებული გამოყენების ანგარიშების 

საფუძველზე.

კონტრაქტის მოქმედების პირველი წლის განმავლობაში მომხმარებელი წარმოადგენს 

კვარტალურ გამოყენების ანგარიშებს და იხდის ანაზღაურებას დროის შეთანხმებული 

პერიოდის განმავლობაში.

მოქმედების მეორე წლის განმავლობაში მომხმარებელი განაგრძობს საწარმოს პატენტის 

გამოყენებას, თუმცა მომხმარებლის წვდომა საკრედიტო რესურსებზე და მის 

განკარგულებაში არსებული ნაღდი ფული შეზღუდულია. საწარმო განაგრძობს  ამონაგების 

აღიარებას მომხმარებლის ანგარიშების საუძველზე მეორე წლის განმავლობაშიც. 

მომხმარებელი იხდის პირველი კვარტალის როიალტს, მაგრამ კვარტლების 2-4 

განმავლობაში პატენტის გამოყენებისთვის  ნომინალურ გადახდებს ახორციელებს. 

მომხმარებელი აგრძელებს საწარმოს პატენტის გამოყენებას მესამე წლის განმავლობაშიც, 

თუმცა საწარმოსთვის ცნობილი ხდება, რომ მომხმარებელმა დაკარგა საკრედიტო 

რესურსებზე წვდომა და ძირითადი მსხვილი კლიენტები, და ამდენად მომხმარებლის 

გადახდისუნარიანობა მნიშვნელოვნად დაქვეითდა. საწარმო ასკვნის, რომ ნაკლებად 

სავარაუდოა, რომ მომხმარებელი მოახერხებს შედგომში პატენტის გამოყენების საფასურის 

გადახდას. ფაქტების და გარემოებების ამგვარი სერიოზული ცვლილებების საფუძველზე 

საწარმო ასკვნის, რომ IFRS 15-ის აღიარების კრიტერიუმები აღარ კმაყოფილდება, რადგან 

აღარ არის სავარაუდო, რომ საწარმო მიიღებს კუთვნილ ანაზრაურებას. შესაბამისად, საწარმო 

აღარ აღიარებს მომავალ შემოსავლებს.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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კონტრაქტების გაერთიანება

IFRS 15-ით განსაზღვრულია მომხმარებელთან ინდივიდუალური კონტრაქტების აღრიცხვა. 

თუმცა, პრაქტიკული მიზანშეწონილებიდან გამომდინარე, საწარმოს შეუძლია IFRS 15-ის

გამოყენება მსგავსი მახასიათებლების მქონე კონტრაქტების (ან  შესრულების 

ვალდებულებების) პორტფელისათვის.

კონტრაქტები გაერთიანდება და აღირიცხება, როგორც ერთი კონტრაქტი, როდესაც  

კონტრაქტები გაფორმებულია დაახლოებით ერთი და იმავე დროის პერიოდში, ერთ და იმავე 

მომხმარებელთან (ან დაკავშირებულ მხარეებთან) და დაკმაყოფილებულია ერთი ან 

რამდენიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმი: 

 კონტრაქტები მიმართულია ერთი კომერციული მიზნისთვის და მათი შეთანხმება მოხდა 

პაკეტის სახით. 

 ერთი კონტრაქტის შესრულებისთვის მიღებული ანაზღაურების ოდენობა 

დამოკიდებულია სხვა კონტრაქტის შესაბამის ფასზე ან მისი შესრულების პირობაზე.

 კონტრაქტებით განსაზღვრული საქონელი და მომსახურება (ან რაიმე საქონელი ან 

მომსახურება, რომელიც ცალკეული კონტრაქტების საგანია) წარმოადგენს ერთიან 

შესრულების ვალდებულებას.

კონტრაქტის ცვლილებები

ცვლილება არსებულ კონტრაქტში მის მოდიფიცირებას ნიშნავს. კონტრაქტის 

მოდიფიცირებამ შეიძლება შეცვალოს მისი მოქმედების სფერო, საკონტრაქტო ფასი, ან ორივე. 

კონტრაქტის მოდიფიცირება ძალაშია, როცა მხარეები მას დაამოწმებენ წერილობით, ან 

ზეპირსიტყვიერად, ან მხარეების ჩვეული ბიზნეს-საქმიანობის პრაქტიკის შესაბამისად.  

კონტრაქტის მოდიფიცირების აღრიცხვა ხდება ან ცალკეული კონტრაქტის სახით, ან 

არსებული კონტრაქტის ნაწილის სახით, ცვლილების ბუნებიდან გამომდინარე.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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მაგალითი 3

მწარმოებელი დებს შეთანხმებას მომხმარებელთან 100 ერთეული საქონლის $10,000 აშშ 

დოლარად გაყიდვის თაობაზე (ერთეულის ფასია $100). საქონელი განსხვავებულია და 

მომხმარებელს მიეწოდება 6-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. მხარეებს შეაქვთ ცვლილება 

კონტრაქტში, რაც გულისხმობს დამატებითი 20 ერთეულის გაყიდვას, თითოეული $95 აშშ 

დოლარად. დამატებითი საქონლის ფასი წარმოადგენს განცალკევებით გასაყიდ ფასს 

ცვლილების შეტანის თარიღით.  

კითხვა:

მწარმოებელმა ცვლილება ცალკე კონტრაქტის სახით უნდა აღრიცხოს თუ არა?   

პასუხი:

დიახ. ცვლილება, რომელიც ეხება დამატებით 20 ერთეულის გაყიდვას, თითოეულის $95 აშშ 

დოლარად, უნდა აღირიცხოს, როგორც ცალკე კონტრაქტი, რადგანაც დამატებითი საქონელი 

განსხვავებულია და შეთანხმებული ფასი ასახავს მის განცალკევებით გასაყიდ ფასს. 

არსებული კონტრაქტის პირობებს ეს ცვლილება არ შეცვლის.

ცვლილება ეხება მხოლოდ 

გარიგების ფასს

დანარჩენი საქონელი/მომსახურება 

განსხვავებულია

ცვლილება 

აღრიცხეთ 

პერსპექტიულად

ცვლილება ამატებს 

საქონელს/მომსახურებას

Y
ES

YES

N
O

კუმულატიური 

რეტროსპექტიული 

კორექტირება

NO

YES დამატებითი 

საქონელი/მომსახურება 

განსხვავებულია

N
O

Y
ES

კონტრაქტის ფასი შეიცვალა დამატებითი 

საქონლის/მომსახურების ინდივიდუალური 

ფასით

Y
ES

N
O

ცვლილება აღრიცხეთ, 

როგორც განცალკევებული 

კონტრაქტი

ცვლილება აღრიცხეთ 

პერსპექტიულად
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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მაგალითი 4

ServeCo დებს 3-წლიან ხელშეკრულებას $450,000 აშშ დოლარის ღირებულების 

მომსახურებაზე მომხმარებელთან ($150,000 წელიწადში). კონტრაქტის პირობების 

შეთანხმების მომენტში მომსახურების განცალკევებითი გასაყიდი ფასია $150,000 აშშ დოლარი 

წელიწადში. მეორე წლის ბოლოს მხარეები თანხმდებიან კონტრაქტის შემდეგ ცვლილებაზე: 

(1) მესამე წლის ანაზღაურება შემცირდეს $120,000 აშშ დოლარამდე; და

(2) მომხმარებელი თანახმაა გააგრძელოს კონტრაქტი შემდეგი 3-წლით, $300,000 აშშ დოლარი 

ანაზღაურებით ($100,000 წელიწადში). ცვლილების დროს დაფიქსირებული მომსახურების 

განცალკევებით გაყიდვის ფასია $120,000 აშშ დოლარი წელიწადში. 

კითხვა:

საჭიროა, თუ არა, რომ კომპანიამ ServeCo აღრიცხოს ცვლილება, როგორც ცალკე კონტრაქტი? 

პასუხი:

ცვლილება არ უნდა აღირიცხოს, როგორც ცალკე კონტრაქტი. კონტრაქტის ფასი არ 

გაზრდილა ანაზღაურების იმ თანხით, რომელიც წარმოადგენს ცალკეული ინდივიდუალური 

მოლაპარაკების შედეგად დაფიქსირებულ განცალკევებით გასაყიდ ფასს დამატებითი 

მომსახურებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ დამატებითი მომსახურება შეიძლება 

განსხვავებული იყოს.  

ServeCo მოახდენს მოდიფიცირების პროსპექტიულ (სამომავლო) აღრიცხვას და აღიარებს 

ჯამში $420,000 აშშ დოლარს ($120,000 + $300,000) დარჩენილი 4-წლიანი მომსახურების 

პერიოდისთვის (1 დარჩენილი წელი თავდაპირველი კონტრაქტის შესაბამისად და 

დამატებით 3-წლიანი საკონტრაქტო ვადა), ანუ $105,000 აშშ დოლარი წელიწადში.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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მაგალითი 5

2015 წლის 1 იანვარს მშენებელმა გააფორმა 2-წლიანი შეთანხმება დამკვეთთან, დამკვეთის 

კუთვნილ მიწაზე საწარმოს აშენებაზე დაპირებული $300,000 აშშ დოლარის ოდენობის 

ანაზღაურების სანაცვლოდ. საწარმოს აშენება ერთადერთ შესრულების ვალდებულებას 

წარმოადგენს. კონტრაქტის დადების მომენტში მშენებლის მოლოდინი შემდეგია: 

საკონტრაქტო ფასი $300,000

კონტრაქტის 

ღირებულება 

$240,000

მოსალოდნელი 

მოგება (20%)
$60,000

ორგანიზაცია ასკვნის, რომ გაწეული ხარჯების ოდენობა წარმოადგენს საკმარის საზომს 

სამუშაოების სრული და დამაკმაყოფილებელი შესრულების შესაფასებლად.

პირველი წლის ბოლოსთვის ორგანიზაცია აკმაყოფილებს სამუშაოების შესრულების 62.5%-ს 

ამ დრომდე გაწეული ხარჯების საფუძველზე ($150,000), მთლიანად გასაწევ მოსალოდნელ 

ხარჯებთან მიმართებაში ($240,000).

შესაბამისად, პირველი წლისთვის აღრიცხული  დაგროვილი (კუმულატიური) შემოსავლები 

და ხარჯები შემდეგია: 

შემოსავლები $187,500

ხარჯები $150,000

მოგება (20%) $37,500

მეორე წლის პირველ კვარტალში მშენებელი და დამკვეთი თანხმდებიან თავდაპირველი 

სამშენებლო პროექტის ცვლილებაზე პირველი წლის ბოლოს, რაც გაზრდის საწყის 

საკონტრაქტო ფასს $ 80,000, ხოლო კონტრაქტის ღირებულებას $60,000 აშშ დოლარით.

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს მშენებელმა კონტრაქტის ცვლილება?

პასუხი:

მშენებელმა უნდა აღრიცხოს კონტრაქტის ცვლილება, როგორც არსებული კონტრაქტის 

ნაწილი. ცვლილება არ წარმოშობს ახალ შესრულების ვალდებულებას, რადგანაც შეცვლილი 

კონტრაქტის შესაბამისად დარჩენილი გასაწევი მომსახურება არ არის განსხვავებული. 

მშენებელმა უნდა მოახდინოს ნავარაუდევი გარიგების ფასის და შესრულებული სამუშაოების 

მოცულობის კორექტირება იმისთვის, რომ აღრიცხოს კონტრაქტის მოდიფიცირების შედეგი. 

ეს გამოისახება კუმულატიურ რეტროსპექტიულ კორექტირებაში კონტრაქტის 

მოდიფიცირების თარიღით. 

მშენებლის შეფასებით მან შეასრულა თავისი შესრულების ვალდებულებების 50% ($150,000
ფაქტიურად გაწეული ხარჯები ÷ ($240,000 + $60,000 ჯამური მოსალოდნელი ხარჯები)).

შემდეგ მშენებელი აღრიცხავს დამატებით შემოსავლებს $2,500 აშშ დოლარის ოდენობით 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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[(50% x $380,000 შეცვლილი გარიგების ფასი) – $187,500 აშშ დოლარი ამ მომენტამდე 

აღიარებული ამონაგები] კონტრაქტის მოდიფიცერების გაფორმების დღეს, როგორც 

კუმულატიური რეტროსპექტიული კორექტირება.

საფეხური 2: კონტრაქტში შესრულების ვალდებულების იდენტიფიცირება

შესრულების ვალდებულებები  წარმოადგენს ანგარიშგების ერთეულს ამონაგების აღრიცხვის 

სტანდარტის გამოყენების თვალსზრისით და ამდენად, განსაზღვრავს როდის და როგორ 

ხდება ამონაგების აღიარება. 

თითოეული განსხვავებული საქონელი თუ მომსახურება, რომლის მიწოდების პირობასაც 

იძლევა საწარმო, წარმოადგენს შესრულების ვალდებულებას. საქონელი და მომსახურება, 

რომელიც არ არის განსხვავებული, შედის სხვა საქონლის და მომსახურების პაკეტის 

შემადგენლობაში, სანამ არ მოხდება განსხვავებული საქონლის და მომსახურების პაკეტის 

გამიჯვნა.

ხელშეკრულების პირობებზე მოლაპარაკების პერიოდში საწარმომ უნდა შეაფასოს 

მომხმარებელთან კონტრაქტის მიხედვით დაპირებული საქონელი ან მომსახურება და 

განახორციელოს შესრულების ვალდებულების სახით იდენტიფიცირება თითოეული 

დაპირებისა, მომხმარებელს მიაწოდოს ან:

(a) განსხვავებული საქონლის ან მომსახურების ერთეული (ან საქონლის ან მომსახურების 

პაკეტი); ან 

(b) განსხვავებული საქონლის ან მომსახურების სერია, რაც არის არსებითად იგივე და 

რომელთა მომხმარებლისთვის მიწოდების მექანიზმი მსგავსია. 

მიწოდებისთვის განპირობებული საქონელი ან მომსახურება მოიცავს, მაგრამ არ 

შემოიფარგლება შემდეგით:

 წარმოებული საქონლის მიწოდება ან შეძენილი საქონლის ხელახლა გაყიდვა;

 სხვა მხარის მიერ საქონლის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზება; 

 მზადყოფნა მომავალში საქონლის ან მომსახურების მიწოდებისთვის (მაგალითად, 

პროგრამული უზრუნველყოფის დაუზუსტებელი განახლება, რომელიც მიეწოდება 

ამგვარის არსებობის და/ან ხელმისაწვდომობის საფუძველზე, ან მომხმარებლისთვის 

საქონლის ან მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მომხმარებლის 

მოთხოვნისამებრ);

 აშენება, პროექტირება, წარმოება ან აქტივის შექმნა მომხმარებლის სახელით და 

სასარგებლოდ;  

 არამატერიალური აქტივებით, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრება, სარგებლობის 

უფლების მინიჭება; 

 დამატებითი საქონლის ან მომსახურების ყიდვის ოფციონის მინიჭება, რაც მომხმარებელს 

მატერიალურ უფლებას უჩენს; 

 კონტრაქტით შეთანხმებული დავალებების შესრულება. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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შეფასება თუ რამდენად გამორჩეულია საქონელი ან მომსახურება 

საქონელი ან მომსახურება, რომელიც განპირობებულია მომხმარებლისთვის მისაწოდებლად 

არის განსხვავებული, როდესაც ორივე ქვემოთ მოყვანილი კრიტერიუმი დაკმაყოფილდება:  

(a) საქონელი ან მომსახურება არის მკაფიოდ გამიჯვნადი (მაგალითად, საწარმო 

რეგულარულად ყიდის საქონელს ან მომსახურებას ცალკე, როგორც ინდივიდუალურ 

ობიექტს); და 

(b) საქონელი ან მომსახურება განსხვავებულია კონტრაქტის კონტექსტში (შესაძლებელია მისი 

ცალკე იდენტიფიცირება კონტრაქტით განსაზღვრული  სხვა პირობებისგან). 

IFRS 15-ში მოცემულია დამატებითი მითითებები, რაც გვეხმარება განვსაზღვროთ საქონელი 

ან მომსახურება განსხავებულია თუ არა  (კონტრაქტში ასახული სხვა დაპირებებისაგან ცალკე 

იდენტიფიცირებადი). ფაქტორები, რომლებიც მიანიშნებენ, რომ საქონელი ან მომსახურება 

განსხვავებულია, მოიცავს შემდეგს:

 საწარმო არ ეწევა მნიშვნელოვან მომსახურებას, რათა უზრუნველყოს საქონლის ან 

მომსახურების ინტეგრირება სხვა კონტრაქტით განპირობებულ საქონელთან და 

მომსახურებასთან გაერთიანება იმ პროდუქციის მისაღებად, რაც იყო 

მომხმარებლისთვის საკონტრაქტო ურთიერთობაში შესვლის მიზანი. სხვა სიტყვებით 

რომ ვთქვათ, საწარმო  მოცემულ საქონელს ან მომსახურებას არ იყენებს ნედლეულის 

სახით მომხმარებელზე მორგებული პროდუქტის საწარმოებლად. 

 საქონელი ან მომსახურება არ ახდენს კონტრაქტით განპირობებული სხვა საქონლის ან 

მომსახურების მნიშვნელოვან ცვლილებას ან ინდივიდუალურ ადაპტირებას.

 საქონელი ან მომსახურება არ არის ძალიან დამოკიდებული ან ზედმიწევნით 

ურთიერთდაკავშირებული კონტრაქტით განპირობებული სხვა საქონელთან და 

მომსახურებასთან.  მაგალითად, მომხმარებელს აქვს საშუალება მიიღოს 

გადაწყვეტილება არ შეიძინოს საქონელი ან მომსახურება, რაც არ გამოიწვევს 

კონტრაქტით განპირობებულ სხვა საქონელზე ან მომსახურებაზე მნიშვნელოვან 

ზემოქმედებას. 

რაც უფრო მეტად ახდენს საქონელი ან მომსახურება სხვა საკონტრაქტო საქონლის ან 

მომსახურების ინდივიდუალურ ადაპტირებას ან ცვლილებას, მით უფრო მეტად არის ის 

ურთიერთდაკავშირებული სხვა საკონტრაქტო საქონელთან და მომსახურებასთან და მით 

უფრო სავარაუდოა, რომ ასეთი საქონელი ან მომსახურება წარმოადგენს საკონტრაქტო 

პაკეტის ნაწილს, და არა განსხვავებულ დაპირებას. 

მაგალითი 6

მშენებელი დებს ხელშეკრულებას  ახალი მესაკუთრისთვის სახლის დაპროექტებაზე და 

აშენებაზე. მშენებელი პასუხისმგებელია მთლიანად პროექტის მართვაზე და ახდენს 

სხვადასხვა საჭირო საქონლის და მომსახურების იდენტიფიცირებას, არქიტექტურული 

პროექტის მომზადების, სამშენებლო მოედნის მომზადების, თავად სამშენებლო სამუშაოების, 

წყალგაყვანილობის და ელექტროგაყვანილობის სისტემების მოწყობის და ინტერიერის 

მოპირკეთების ჩათვლით. მშენებელი რეგულარულად ყიდის ამ საქონელს და მომსახურებას 

ინდივიდუალურად თავის მომხმარებლებზე.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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კითხვა:

რამდენი შესრულების ვალდებულებაა კონტრაქტში? 

პასუხი:

ამ ფაქტიური სიტუაციის მსგავს შემთხვევებში უნდა მოხდეს საქონლისა და მომსახურების 

პაკეტის გაერთიანება და ერთ შესრულების ვალდებულებად ჩამოყალიბება. კონტრაქტით 

განპირობებული საქონელი და მომსახურება შესაძლებელია განსხვავებული იყოს, რადგანაც 

სახლის მესაკუთრეს აქვს საშუალება ისარგებლოს ამ საქონლით და მომსახურებით როგორც 

ცალკე აღებულით, ასევე სხვა ადვილად ხელმისაწვდომ რესურსებთან კომბინაციაში.   ეს 

იმიტომ, რომ მშენებელი რეგულარულად ყიდის ამ საქონელს და მომსახურებას 

განცალკევებულად სხვა მობინადრეებზე და ამ მესაკუთრეს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს 

ეკონომიკური სარგებელი ცალკე საქონლიდან ან მომსახურებიდან მათი გამოყენების, 

მოხმარების ან გაყიდვის საშუალებით. 

თუმცა, საქონელი და მომსახურება არ არის გამიჯნული ამ კონტრაქტის კონტექსტში, 

რადგანაც მათი ცალკე იდენტიფიცირება სხვა საკონტრაქტო პირობებისგან გამოყოფილად 

შეუძლებელია. მშენებელი უზრუნველყოფს სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების 

ინტეგრირებისთვის მნიშვნელოვან მომსახურებას სახლის აშენების მიზნით, რომლის 

შესაძენადაც დადო მომავალმა სახლის მესაკუთრემ კონტრაქტი.

მაგალითი 7

კომპანია SoftwareCo აფორმებს ხელშეკრულებას მომხმარებელთან პროგრამული 

უზრუნველყოფის სამუდამო ლიცენზიის, ისნტალირების მომსახურებისა და სამწლიანი 

კონტრაქის შემდგომი ტექნიკური მომსახურების სერვისის თაობაზე (დაუზუსტებელი 

სამომავლო განახლებები და სატელეფონო ტექნიკური დახმარება). საინსტალაციო 

მომსახურება მოითხოვს ორგანიზაციისგან პროგრამული უზრუნველყოფის გარკვეული 

ასპექტების ფორმირებას, მაგრამ არ გულისხმობს მის მნიშვნელოვნად შეცვლას. ეს 

მომსახურება არ მოითხოვს სპეციფიურ პროფესიულ კვალიფიკაციასა და სხვა პროფესიონალ 

პროგრამისტებს შეუძლიათ მსგავსი მომსახურების მიწოდება. პროგრამული უზრუნველყოფა 

არ საჭიროებს განახლებას და სატელეფონო ტექნიკურ დახმარებას იმისთვის, რომ 

ფუნქციონირება განაგრძოს. 

კითხვა:

რამდენ შესრულების ვალდებულებას მოიცავს კონტრაქტი? 

პასუხი:

კონტრაქი მოიცავს ოთხ ვალდებულებას: (1) პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია; (2)
ინსტალირების მომსახურება; (3) დაუზუსტებელი სამომავლო განახლებები და (4)
სატელეფონო ტექნიკური დახმარება.

მომხმარებელი იღებს სარგებელს პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდებიდან 

(მიწოდებულია პირველად), რადგანაც იგი ფუნქციონირებს ინსტალირების მომსახურების, 

სამომავლო განახლებების და სატელეფონო მხარდაჭერის გარეშეც. მომხმარებელი მიიღებს 

სარგებელს შემდგომი ინსტალირების მომსახურების, სამომავლო განახლებების და 

სატელეფონო ტექნიკური დახმარების მომსახურებიდანაც პროგრამულ უზრუნველყოფასთან 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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ერთად, რომელიც მან უკვე მიიღო. 

SoftwareCo ასკვნის, რომ შესაძლებელია თითოეული საქონელის და მომსახურების ცალ-ცალკე 

გამიჯნულად იდენტიფიცირება, რადგანაც სამონტაჟო სამუშაოები, დაუზუსტებელი 

სამომავლო განახლებები და სატელეფონო ტექნიკური დახმარება არ ახდენს პროგრამული 

უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ცვილებას ან ინდივიდუალურ მორგებას. ამასთან ერთად, 

პროგრამული უზრუნველყოფა და მომსახურებები არ არის ინტეგრირებული ერთიან  

პროდუქტად, რომლის მისაღებადაც გააფორმა კონტრაქტი მომხმარებელმა.

საკონტრაქტო დაპირება ცალკეული ინდივიდუალური საქონლისა და მომსახურების 

სერიის მიწოდებაზე 

არის სიტუაციები, როდესაც საწარმო ახდენს თანამიმდევრულად, დროის გარკვეული 

მონაკვეთის განმავლობაში გამორჩეული, არსებითად ერთი და იმავე  საქონლისა ან 

მომსახურების მიწოდებას (მაგ., ყოველდღიური დასუფთავების მომსახურება).  ეს 

საქონელი ან მომსახურება იქცევა ერთ საკონტრაქტო ვალდებულებად, თუ მას 

ახასიათებს მომხმარებლისთვის მიწოდების ერთიანი სქემა და აკმაყოფილებს შემდეგ 

კრიტერიუმებს: 

 თითოეული გამორჩეული საქონელი ან მომსახურება სერიის ფარგლებში წარმოადგენს 

დროის მონაკვეთის განმავლობაში შესრულებულ საკონტრაქტო ვალდებულებას, და

 ერთი და იგივე მეთოდი გამოიყენება საწარმოს მიერ ვალდებულების სრულად 

შესრულების მიმდინარეობის შესაფასებლად სერიის შემადგენლობაში თითოეული 

გამორჩეული საქონლის ან მომსახურების მიწოდების თვალსაზრისით.

ქმედება, რომელიც არ წარმოადგენს საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებას 

ქმედებები, რომელიც საწარმომ უნდა განახორციელოს კონტრაქტის შესასრულებლად და 

რომლის უშუალო შედეგი არ არის საქონლის ან მომსახურების მიწოდება 

მომხმარებლისთვის, არ ითვლება საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებად.  მაგალითად, 

მომსახურების მიმწოდებელს ესაჭიროება სხვადასხვა ადმინისტრაციული ამოცანების 

შესრულება საკონტრაქტო ბაზის შესაქმნელად. ეს ქმედებები შეიძლება მოიცავდეს სისტემის 

მომზადებას, დამატებითი პერსონალის დაქირავებას, მოწყობის ხარჯებს ან აქტივების 

მობილიზებას იქ, სადაც მომსახურების გაწევას ექნება ადგილი. ამ ამოცანების და ქმედებების 

შესრულების უშუალო შედეგად არ ხდება მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდება.  

ამდენად, ამონაგები არ აღიარდება საწარმოს მიერ ამ ქმედებების დასრულებისას.

ორგანიზაციას შეიძლება მოეთხოვოს (მაგ., კანონმდებლობით ან სასამართლო 

გადაწყვეტილებით) აანაზღაუროს ზარალი, თუ მისი პროდუქტები მიაყენებენ ზარალს ან 

ზიანს სხვა მხარეს. ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნა არ წარმოადგენს ცალკეულ 

საკონტრაქტო ვალდებულებას. ასეთი გადახდები უნდა აღირიცხოს, როგორც რეზერვები,  IAS
37-ის, რეზერვები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები  შესაბამისად. 

პირდაპირი და არაპირდაპირი საკონტრაქტო დაპირებები 

კონტრაქტის შესრულების ვალდებულება არსებობს, თუ არსებობს ფაქტებზე და 

გარემოებებზე დაფუძნებული დასაბუთებული მოლოდინი, რომ მოხდება დამატებითი 

საქონლისა და მომსახურების მიწოდება.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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მომხმარებლებს უყალიბდებათ მოლოდინი წერილობითი კონტრაქტების,  ზოგიერთი 

საწარმოს ჩვეული ბიზნეს-პრაქტიკის, გარკვეული ინდუსტრიების ფარგლებში 

მოსალოდნელი ქცევისა  და პროდუქციის მარკეტინგისა და გაყიდვის მეთოდების 

საფუძველზე.

მენეჯმენტმა უნდა გაითვალისწინოს თითოეული შეთანხმების სპეციფიური ფაქტები და 

გარემოებები, რომ დაადგინოს არსებობს თუ არა ნაგულისხმევი დაპირებები (დამატებითი 

საკონტრაქტო ვალდებულებები). 

არ არის აუცილებელი, რომ ნაგულისხმები პირობა იყოს სამართლებრივად აღსრულებადი, 

იმისთვის, რომ ისინი განიხილებოდეს, როგორც საკონტრაქტო ვალდებულება.

მაგალითად, ზოგიერთ საწარმოო პრაქტიკაში საყოველთაოდ მიღებულია, რომ კონტრაქტში 

სპეციალურად იყოს ნახსენები, რომ საქონლის საკუთრების უფლება და რისკები გადადის 

მომხმარებელზე დატვირთვის პუნქტიდან, მაგრამ ორგანიზაციის ჩვეული პრაქტიკა 

გულისხმობს ტრანსპორტირების დროს მიყენებული ზარალისა და ზიანის ანაზღაურებას.   ეს 

ნაგულისხმევი პირობა შეიძლება გარიგების ფარგლებში დამატებითი ვალდებულების სახით 

მოგვევლინოს. უნდა მოხდეს  ამ მომსახურებაზე ამონაგების განაწილება და უნდა აღიარდეს 

ვალდებულების შესრულების შემდგომ, თუ ის წარმოადგენს ცალკეულ საკონტრაქტო 

ვალდებულებას. 

მაგალითი 8

მწარმოებელი, TVWorld Co, დებს ხელშეკრულებას მომხმარებელთან, GrandHotel-თან,
ორმოცდაათი ბრტყელეკრანიანი ტელევიზორის გაყიდვაზე. მიწოდების პირობებში 

განმარტებულია, რომ საკუთრების უფლება და რისკები გადადის მყიდველზე იმ 

მომენტიდან, როდესაც ტელევიზორები გადაეცემა გადამზიდავს. მომხმარებელი მოითხოვს, 

რომ მწარმოებელმა მოახდინოს ტელევიზორების ტრანსპორტირების ორგანიზება. 

მწარმოებელს აქვს მომხმარებლისთვის დამატებითი ხარჯების გარეშე ტრანსპორტირების 

დროს დაზიანებული ტელევიზორების გამოცვლის ისტორია.   

მომხმარებლის კონტროლის ქვეშ ტელევიზორები გადადის მათი სატრანსპორტოდ გადაცემის 

მომენტში და მას შეუძლია გადაყიდოს ისინი სხვა მხარეზე. მწარმოებელს ეკრძალება 

ტელევიზორების სხვა მომხმარებელზე გაყიდვა (მაგალითად, გზავნილის გადამისამართება) 

იმ მომენტიდან, როდესაც ტელევიზორებს გადამზიდავი მიიღებს მწარმოებლის დატვირთვის 

პუნქტში. 

კითხვა:

რამდენი საკონტრაქტო ვალდებულებაა ამ გარიგებაში?

პასუხი:

აქ არის სულ მცირე ორი საკონტრაქტო ვალდებულება: (1) ტელევიზორების გაყიდვა და (2)
ტრანსპორტირების მომსახურება. შეთანხმება შესაძლოა ითვალისწინებდეს დაკარგვის 

რისკის მომსახურებას (ნაგულისხმევი პირობა). მწარმოებელს დასჭირდება იმის გარკვევა, 

არის თუ არა ტრანსპორტირების მომსახურება და დაკარგვის რისკის მომსახურება 

(ნაგულისმევი პირობა) ცალკეული გასაზღვრული მომსახურების სახეები, თუ მომსახურების 

პაკეტად მოიაზრება. გადაზიდვის და რაიმე დაკარგვის რისკის სერვისები არ ახდენენ 

ზეგავლენას, თუ როდის შეძლებს მომხმარებელ ტელევიზორებზე კონტროლის 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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განხორციელებას. მწარმოებელი ტელევიზორების გაყიდვასთან დაკავშირებულ ამონაგებს 

მაშინ აღიარებს, როდესაც კონტროლი გადადის მომხმარებელზე (ანუ, გაგზავნის 

მომენტიდან) და ტრანსპორტირების და დაკარგვის რისკის მომსახურებაზე მიკუთვნებულ 

ამონაგებს აღიარებს ტელევიზორების უვნებლად მიწოდების შემდეგ.

საფეხური 3: გარიგების ფასის განსაზღვრა

გარიგების ფასი არის ანაზღაურების თანხა, რომლის მიღების უფლების მოლოდინიც აქვს 

საწარმოს მომხმარებლისთვის გარიგებით განპირობებული საქონლის ან მომსახურების 

მიწოდების სანაცვლოდ, მესამე პირების სასარგებლოდ მიღებული თანხების გამოკლებით

(მაგალითად, გაყიდვის გადასახადები). მომხმარებელთან კონტრაქტით განპირობებული 

ანაზღაურება შეიძლება მოიცავდეს ფიქსირებულ, ან ცვლად თანხებს, ან ორივეს. 

გარიგების ფასის განსაზღვრა შეიძლება რთული იყოს, როდესაც კონტრაქტი მოიცავს 

რომელიმეს, ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტებიდან:

 ცვლადი ანაზღაურება

 მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტი 

 არაფულადი ანაზღაურება 

 მომხმარებლისთვის გადასახდელი ანაზღაურება

გარიგების ფასის განსაზღვრისას მენეჯმენტმა უნდა გააკეთოს დაშვება, რომ კონტრაქტი 

შესრულდება შეთანხმებული ფორმით და არ იქნება გაუქმებული, განახლებული ან 

მოდიფიცირებული. 

გარიგების ფასის დადგენისას მენეჯმენტმა უნდა გაითვალისწინოს ანაზღაურება ყველა 

წყაროდან. მაგალითად, მწარმოებელებმა შეიძლება შესთავაზონ საბოლოო მომხმარებელს 

კუპონი, რომელიც საცალო მოვაჭრის მიერ იქნება განაღდებული. გარიგების ფასის 

დადგენისას საცალო მოვაჭრემ უნდა გაითვალისწინოს ორივე, როგორც საბოლოო 

მყიდველისგან მიღებული  ანაზღაურება, ასევე მწარმოებლის მიერ გადახდილი კომპენსაცია.

ცვლადი ანაზღაურება

ზოგადი მიმოხილვა

ცვლადი ანაზღაურება ხშირია და შეიძლება სხვადასხვა ფორმით მოგვევლინოს, მათ შორის, 

ფასდათმობის, მოცულობითი ფასდაკლების, გამოქვითვის, უკუგადახდის/კომპენსაციის, 

კრედიტის, წამახალისებელის, სამუშაო ბონუსები საქმიანობის შედეგებისთვის და 

როიალტების სახით. საწარმოს წარსულმა ბიზნეს-პრაქტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს 

ცვალებადი ოდენობის ანაზღაურება, თუ საწარმოს აქვს საქონლის გაყიდვის შემდეგ 

ფასდაკლებების და ფასების გადახედვის ისტორია.  

ანაზღაურების ოდენობა ასევე ცვლადია, როდესაც ორგანიზაციის მიერ მისაღები თანხა 

დამოკიდებულია იმაზე, ადგილი ექნება თუ არ ექნება რაიმე სამომავლო მოვლენას, 

მიუხედავად იმისა, რომ თავად თანხა ფიქსირებულია (მაგალითად, თუ მომხმარებელს აქვს 

შემოსავლები = მოსალოდნელი ანაზღაურება – გაყიდვის გადასახადები –
ანაზღაურება მომხმარებლის სასარგებლოდ/ფასდაკლებები
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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უფლება დააბრუნოს შესყიდული საქონელი ან თუ ორგანიზაციამ უნდა შეასრულოს რაიმე 

დამატებითი პირობა ან დააკმაყოფილოს ვადები). 

მენეჯმენტი განსაზღვრავს გარიგების მთლიან ფასს, ნებისმიერი ცვლადი ანაზღაურების 

შეფასების ჩათვლით კონტრაქტის საწყის ეტაპზე და მას ხელახლა შეაფასებს ყოველი 

საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

მეთოდები

ამონაგების აღრიცხვის სტანდარტი ითვალისწინებს ცვლადი ანაზღაურების შეფასების ორ 

მეთოდს: 

1. მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდი

მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდი არის შეწონილი ალბათობის თანხა შესაძლო 

ანაზღაურების ოდენობების ინეტერვალში. მოსალოდნელი ღირებულება შესაძლოა ზუსტად 

ასახავდეს ცვლადი ანაზღაურების თანხას თუ ორგანიზაციას გააჩნია საკმაოდ ბევრი მსგავსი 

ხასიათის კონტრაქტი. 

2. ყველაზე მეტად სავარაუდო ოდენობის მეთოდი

ყველაზე მეტად სავარაუდო ოდენობა არის ერთადერთი ყველაზე მეტად სავარაუდო თანხა 

შესაძლო ანაზღაურების ინეტერვალში (რაც წარმოადგენს კონტრაქტის ერთადერთ ყველაზე 

მეტად სავარაუდო საბოლოო შედეგს).  ყველაზე მეტად სავარაუდო ოდენობა შეიძლება იყოს 

ცვლადი ანაზღაურების შესაფერისი შეფასება როდესაც კონტრაქტს აქვს მხოლოდ ორი 

შესაძლო შედეგი (მაგალითად, საწარმო ან მიაღწევს შესრულებული სამუშაოებისთვის 

დადგენილ მიზნობრივ ბონუსს, ან არა). 

მეთოდის შერჩევა პოლიტიკის არჩევას არ წარმოადგენს. მენეჯმენტმა უნდა გამოიყენოს ის 

მეთოდი, რომელიც მისი შეფასებით საუკეთესო მიახლოებით მოახდენს საწარმოს მიერ 

მისაღები ანაზღაურების პროგნოზირებას კონტრაქტის პირობების გათვალისწინებით. 

შერჩეული მეთოდი თანამიმდევრულად უნდა გამოიყენებოდეს კონტრაქტის მოქმედების 

სრული ვადის პერიოდში. თუმცა, ერთი ცალკეული კონტრაქტი შეიძლება მოიცავდეს ერთზე 

მეტი ფორმის ცვალებად ანაზღაურებას. მაგალითად, კონტრაქტი შესაძლოა 

ითვალისწინებდეს ბონუსს როგორც წინასწარ განსაზღვრული საკვანძო მაჩვენებლისთვის, 

ასევე ბონუსს განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობის მიხედვით. მენეჯმენტმა 

ყველაზე მეტად სავარაუდო ოდენობის მეთოდი უნდა გამოიყენოს ერთი ბონუსის ოდენობის 

პროგნოზისთვის და მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდი მეორე ბონუსისთვის, როდესაც 

ცვალებადი ანაზღაურების საბაზო მახასიათებლები განსხვავებულია. 

მაგალითი 9

კომპანია Builder Pro აფორმებს კონტრაქტს კომპანიასთან Widget Inc აქტივის აშენების თაობაზე 

$100,000 აშშ დოლარის ანაზღაურების სანაცვლოდ და $20,000 აშშ დოლარის საქმიანობის 

შედეგზე დამოკიდებული ბონუსის გადახდის პირობით, თუ აქტივის მშენებლობა 

დასრულდება დათქმულ დროს. საქმიანობის შედეგზე დამოკიდებული ბონუსის თანხა 

მცირდება კვირაში $5,000 აშშ დოლარით ვადაგადაცილების ყოველ კვირაზე. კონტრაქტის 

პირობები მსგავსია იმ კონტრაქტებისა, რაც BuilderPro-ს ადრე შეუსრულებია და მენეჯმენტს 

მიაჩნია, რომ ამგვარი წარსული გამოცდილება იძლევა დამაჯერებელი პროგნოზირების 

საშუალებას ამ კონტრაქტისთვის. BilderPro იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოსალოდნელი 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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ღირებულების მეთოდი უფრო ზუსტი პროგნოზის საშუალებას იძლევა ამ კერძო შემთხვევაში.

BuilderPro-ს პროგნოზით არსებობს 60% ალბათობა, რომ აქტივი დასრულდება დათქმული 

თარიღისთვის, 30% ალბათობა, რომ ის დასრულდება 1 კვირის დაგვიანებით და 10%
ალბათობა, რომ ის დასრულდება 2 კვირის დაგვიანებით. 

კითხვა:

განსაზღვრეთ გარიგების ფასი.

პასუხი:

შეწონილი ალბათობის ანაზღაურება 

($100,000 + $20,000 სრული ბონუსი) x 60% 72,000

($100,000 + $15,000 ბონუსი) x 30% 34,500

($100,000 + $10,000 ბონუსი) x 10% 11,000

ჯამური შეწონილი ალბათობის ანაზღაურება 117,500

გარიგების ჯამური თანხა არის $117,500 აშშ დოლარი შეწონილი ალბათობის მეთოდით 

შეფასების შემთხვევაში. BuilderPro თავის შეფასებას განაახლებს თითოეული საანგარიშგებო 

თარიღისთვის. 

მაგალითი 10

კომპანია Builder Pro აფორმებს კონტრაქტს კომპანიასთან Widget Inc აქტივის აშენების 

თაობაზე. კონტრაქტის ღირებულება არის $100,000 აშშ დოლარი, რომელსაც ემატება $20,000-

იანი პრემია დათქმულ ვადაში აქტივის დასრულების შემთხვევაში.  BuilderPro-ს აქვს მსგავსი 

აქტივების აშენების ხანგრძლივი გამოცდილება. პრემია ბინარულია (რაც ნიშნავს, რომ 

არსებობს მხოლოდ ორი შესაძლო შედეგი) და გადაიხდება სრულად აქტივის დასრულების 

შემდეგ. BuilderPro არ მიიღებს will $20,000-იან პრემიას თუ აქტივის მშენებლობა არ 

დასრულდა დათქმული თარიღისთვის. 

BuilderPro-ს მიაჩნია, რომ მის გამოცდილებაზე დაყრდნობით არსებობს 95% ალბათობა, რომ 

კონტრაქტი წარმატებით დასრულდება დათქმული ვადამდე. 

კითხვა:

განსაზღვრეთ გარიგების ფასი.

პასუხი:

მიზანშეწონილია, რომ BuilderPro-მ გამოიყენოს ყველაზე მეტად სავარაუდო ოდენობის 

მეთოდი ცვალებადი ანაზღაურების თანხის დასადგენად. ამდენად, საკონტრაქტო 

ტრანზაქციის ფასი არის $120,000 აშშ დოლარი, რაც მოიცავს კონტრაქტის ფიქსირებულ ფასს 

$100,000 აშშ დოლარის ოდენობით და $20,000-იან პრემიას.

ეს საპროგნოზო ოდენობა უნდა განახლდეს ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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შეზღუდვა ცვლად ანაზღაურებაზე

საწარმომ გარიგების ფასში ცვლადი ანაზღაურების თანხა ნაწილობრივ ან სრულად უნდა 

გაითვალისწინოს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც მაღალია იმის ალბათობა, რომ არ მოხდება 

აღიარებული კუმულატიური ამონაგების მნიშვნელოვანი ცვლილება იმის შემდეგ, რაც 

ცვალებად ანაზღაურებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა  აღმოიფხვრება.

ეს შეზღუდვა შეეხება აღიარებულ კუმულატიურ ამონაგებს და არა მხოლოდ ანაზღაურების 

ცვლად ნაწილს.  

საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ამონაგების ოდენობის ცვლილების როგორც ალბათობა, 

ასევე სიდიდე. ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ამონაგების ოდენობის ცვლილების 

როგორც ალბათობის, ასევე სიდიდის ზრდას, მოიცავს, სხვათა შორის, ქვემოთ ჩამოთვლილს: 

 ანაზღაურების ოდენობა განსაკუთრებით მგრძნობიარეა საწარმოსაგან დამოუკიდებელი 

გარე ფაქტორების მიმართ (მაგ., ბაზრის მერყეობა, მესამე პირების გადაწყვეტილებები ან 

ქმედებები, კლიმატური მოვლენები, კონტრაქტით განპირობებული საქონლის ან 

მომსახურების მორალური ცვეთის ან მოძველების მაღალი რისკი და ა.შ.).

 ანაზღაურების დაზუსტება არ მოხერხდება დროის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში.

 საწარმოს გამოცდილება (ან სხვა სარწმუნო ფაქტები) მსგავს კონტრაქტებთან 

მიმართებაში შეზღუდულია, ან ამ გამოცდილებას (ან სხვა სარწმუნო ფაქტებს) 

შეზღუდული საპროგნოზო მნიშვნელობა აქვს.  

 საწარმოს პრაქტიკაში მიღებულია ფასდათმობის ფართო სპექტრი, ან გადახდის და სხვა 

პირობების ცვლილება მსგავსი კონტრაქტებისთვის მსგავს სიტუაციაბში. 

 კონტრაქტისთვის დამახასიათებელია შესაძლო ანაზღაურების თანხების დიდი 

რაოდენობა და ფართო სპექტრი. 

მაგალითი 11

კომპანია BuilderPro აფორმებს კონტრაქტს ახალ მომხმარებელთან, კომპანიასთან  YourCastle
Inc, მომხმარებლის მოთხოვნებზე მორგებული ნაგებობის აშენების თაობაზე. 

მოსალოდნელია კონტრაქტის დასრულება 2 წლის ვადაში. ნაგებობის გადაცემის პირობა 

წარმოადგენს საკონტრაქტო ვალდებულებას, რომელიც დაკმაყოფილდება დროის 

განმავლობაში. ანაზღაურების პირობა მოიცავს $2 მილიონ აშშ დოლარს, რომელსაც ემატება 

დროულად დასრულებასთან დაკავშირებული $500,000 აშშ დოლარის ოდენობის მიზნობრივი 

ბონუსი. ბონუსის ოდენობა მცირდება კვირაში  10%-ით ყოველი ვადაგადაცილებული 

კვირისთვის. 

ამასთან, ნაგებობის დასრულების შემდეგ მესამე მხარე განახორციელებს აქტივის 

ინსპექტირებას და მიანიჭებს თანრიგს კონტრაქტით განსაზღვრული მახასიათებლების 

მიხედვით. თუ აქტივი მიიღებს განსაზღვრულ თანრიგს, BuilderPro-ს მიენიჭება 

წამახალისებელი ბონუსი $150,000 აშშ დოლარის ოდენობით.

კითხვა:

როგორ უნდა განსაზღვროს BuilderPro-მ გარიგების ფასი და როგორ უნდა აღიაროს ამონაგები?
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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პასუხი:

კონტრაქტის გაფორმების დროისთვის გარიგების ფასი დაფიქსირდა $2 მლნ აშშ დოლარზე. 

BuilderPro-მ უნდა შეაფასოს ცვლადი ანაზღაურების ყველა ფორმა ცალ-ცალკე. გარიგების 

ფასში არ უნდა იქნას შეყვანილი ცვლადი ანაზღაურების რაიმე ოდენობა, სანამ ის ძალიან 

მაღალი ალბათობით არ დადგინდება. BuilderPro განაახლებს თავის შეფასებებს ყოველი 

საანგარიშგებო თარიღისთვის სანამ არ მოხდება საბოლოო დაზუსტება. 

შემდეგი შეფასება

პროექტის 50%-ით შესრულების შემდეგ BuilderPro შეფასებით არსებობს 60% ალბათობა, რომ 

ნაგებობა დასრულდება დათქმულ ვადაში, 30% ალბათობა, რომ ის დასრულდება 1-კვირიანი 

დაგვიანებით და 10% ალბათობა, რომ ის დასრულდება 2 კვირის დაგვიანებით. მენეჯმენტი 

ასევე გადაწყვეტს, რომ ის 80% ალბათობით დარწმუნებულია, რომ ნაგებობა მიიღებს 

კონტრაქტით განსაზღვრულ თანრიგს. 

BuilderPro გამოიყენებს მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდს მიზნობრივ ბონუსთან 

დაკავშირებული ცვლადი ანაზრაურების დასაანგარიშებლად ($500,000 მინუს 10% კვირაში).

BuilderPro Co გამოიყენებს ყველაზე მეტად სავარაუდო ოდენობას, წამახალისებელ ბონუსთან 

დაკავშირებული ცვლადი ანაზღაურების დასადგენად. ეს იმიტომ ხდება, რომ არსებობს 

მხოლოდ ორი შესაძლო შედეგი ($150,000 ან 0).

შეწონილი ალბათობის ანაზღაურება (მიზნობრივი ბონუსი)

($500,000 სრული მიზნობრივი ბონუსი) x 60% 300,000

($450,000 – მიზნობრივი ბონუსის 90%) x 30% 135,000

($400,000 – მიზნობრივი ბონუსის 80%) x 10% 40,000

ჯამური შეწონილი ალბათობის ანაზღაურება 475,000

საკონტრაქტო გარიგების ფასი არის $2,625,000 აშშ დოლარი, რაც მოიცავს ფიქსირებულ 

საკონრაქტო ფასს $2 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით, $475,000 აშშ დოლარის მიზნობრივ 

ბონუსს და $150,000 აშშ დოლარის წამახალისებელ ბონუსს. 

მოცემულ მომენტისთვის აღიარებული ამონაგები 2,625,000 x 50% = 1,312,500.

დაფინანსების  მნიშვნელოვანი კომპონენტი 

გარიგების ფასის დადგენისას საწარმომ განპირობებული ანაზღაურების თანხა უნდა 

შეასწოროს ფულის დროითი ღირებულების ზეგავლენის გამო, როდესაც გადახდების 

გრაფიკი მომხმარებელს ან საწარმოს უზრუნველყოფს დაფინანსების მნიშვნელოვანი 

სარგებლით.  ასეთ ვითარებაში კონტრაქტი შეიცავს მნიშვნელოვან დაფინანსების 

კომპონენტს. მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტი შეიძლება არსებობდეს მიუხედავად 

იმისა, არის თუ არა დაფინანსების პირობა პირდაპირაა დაფიქსირებული კონტრაქტში თუ 

გამომდინარეობს გადახდის პირობებიდან.

მიზანია საწარმოს მიერ ამონაგების იმ ოდენობით აღიარება, რაც ასახავს ფასს, რომელსაც 

მომხმარებელი გადაიხდიდა ნაღდი ფულით საქონლის ან მომსახურებისთვის, 

მომხმარებლისთვის მათი მიწოდებისას (ანუ, გასაყიდი ფასი ნაღდი ფულით 

ანგარიშსწორებისას). 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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ზოგი კონტრაქტი შეიცავს დაფინანსების კომპონენტს (პირდაპირი ფორმით ან  ნაგულისხმევი 

წესით), რადგანაც მომხმარებელი აწარმოებს გადახდას მნიშვნელოვანი წინსწრებით ან 

მნიშვნელოვანი გადავადებით საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებასთან მიმართებაში. 

ამგვარი განრიგები სარგებლის მომტანია ან მომხმარებლისთვის, როდესაც საწარმო 

აფინანსებს მომხმარებლის შესყიდვას, ან საწარმოსთვის, როდესაც მომხმარებელი აფინანსებს 

საწარმოს საქმიანობას მიწოდების ვალდებულების შესრულებამდე წინასწარი გადახდების 

გზით. 

მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტის შედეგად მიღებული საპროცენტო შემოსავალი ან 

საპროცენტო ხარჯი მომხმარებლებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან მიღებული 

ამონაგებისაგან განცალკევებით უნდა აისახოს.

საპროცენტო შემოსავალი ან საპროცენტო ხარჯი მხოლოდ მაშინ უნდა აღიარდეს, როდესაც 

აღიარდება საკონტრაქტო აქტივი (ან დებიტორული დავალიანება) ან საკონტრაქტო 

ვალდებულება. მაგალითად, წარმოიდგინეთ გაყიდვა მომხმარებელზე, როდესაც გადახდის 

პირობები ითვალსიწინებს ანგარიშსწორებას 3 წლის ვადის შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს 

გათვალისწინებულია შესყიდული საქონლის დაბრუნების უფლება. თუ მენეჯმენტი არ 

ახდენს საკონტრაქტო აქტივის (ან დებიტორული დავალიანების) ასახვას ამ გაყიდვასთან 

დაკავშირებული დაბრუნების უფლების გამო, არ მოხდება საპროცენტო შემოსავლის ასახვა 

დაბრუნების უფლების ვადის ამოწურვამდე. ეს წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, თუ 

არსებობს მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტი. 

საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა არსებითი ფაქტი და გარემოება იმის დასადგენად, 

შეიცავს თუ არა კონტრაქტი დაფინანსების კომპონენტს და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს 

დაფინანსების კომპონენტი კონტრაქტის კონტექსტში, ორივე ქვემოთ მოყვანილი ასპექტის 

ჩათვლით: 

a. განსხვავება (არსებობის შემთხვევაში) დაპირებული ანაზღაურების ოდენობასა და 

დაპირებული საქონლის ან მომსახურების ნაღდ ფულზე გასაყიდ ფასს შორის.  

b. ორივე ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორის გაერთიანებული ზეგავლენა: 

1. მოსალოდნელი დროის პერიოდი საწარმოს მიერ მომხმარებლისთვის საქონლის ან 

მომსახურების გადაცემის მომენტსა და მომხმარებლის მიერ ამ საქონლისთვის ან 

მომსახურებისთვის გადახდას შორის

2. შესაბამის ბაზარზე გავრცელებული საპროცენტო განაკვეთი

მომხმარებელთან კონტრაქტს არ ექნება მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტი თუ 

შემდეგი ფაქტორებიდან ერთ-ერთი არსებობს: 

a. მომხმარებელმა წინასწარ გადაიხადა საქონლისთვის ან მომსახურებისთვის და ამ 

საქონლის ან მომსახურების მიწოდების გრაფიკი დამოკიდებულია მომხმარებლის 

ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაზე.

b. მომხმარებლის მიერ დაპირებული ანაზღაურების მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოადგენს 

ცვალებად სიდიდეს და ამ ანაზღაურების ოდენობა ან დრო იცვლება სამომავლო მოვლენის 

დადგომის ან არდადგომის შედეგად, რაც არ არის მომხმარებლის ან საწარმოს არსებითი 

კონტროლის საგანი (მაგალითად, თუ ანაზღაურება წარმოადგენს გაყიდვებზე 

დამოკიდებულ როიალტს). 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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c. განსხვავება დაპირებულ ანაზრაურებასა და საქონლის ან მომსახურების ნაღდ ფულზე 

გასაყიდ ფასს შორის განპირობებულია მიზეზებით, რომლებიც  არ არის მომხმარებლის ან 

საწარმოსთვის დაფინანსების უზრუნველყოფასთან კავშირში და ხსენებულ თანხებს  შორის  

განსხვავება ამ განსხვავების მიზეზის პროპორციულია.  მაგალითად, გადახდის პირობები 

შესაძლებელია უზრუნველყოფდეს საწარმოს ან მომხმარებლის დაცვას მეორე მხარის მიერ 

თავისი საკონტრაქტო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისგან. 

პრაქტიკული მიზანშეწონილება 

პრაქტიკული მიზანშეწონილების თვალსაზრისით საწარმომ არ უნდა შეასწოროს 

დაპირებული ანაზღაურების თანხა მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტის  ეფექტის 

საფუძველზე თუ ორგანიზაციის მოლოდინი კონტრაქტის შედგენის ეტაპზე არის, რომ დროის 

მონაკვეთი საწარმოს მიერ მომხმარებლისთვის საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას და 

მომხმარებლის მიერ ამ საქონლისთვის ან მომსახურებისთვის გადახდას შორის არ აღემატება 

ერთ წელიწადს. 

პრაქტიკული მიზანშეწონილება ორიენტირებულია იმაზე, თუ როდის ხდება საქონლის ან 

მომსახურების მიწოდება იმასთან შედარებით, თუ როდის ხდება გადახდა, და არა 

კონტრაქტის ხანგრძლივობაზე. 

საწარმომ, რომელიც ირჩევს პრაქტიკული მიზანშეწონილების პრინციპის გამოყენებას, უნდა 

გამოიყენოს ის თანამიმდევრულად ყველა მსგავსი კონტრაქტისთვის მსგავს სიტუაციაში. 

ამასთან, მან პრაქტიკული მიზანშეწონილების პრინციპის გამოყენების ფაქტი განმარტებით 

შენიშვნებში უნდა ასახოს. 

დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრა

დისკონტირების განაკვეთი არის განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება განცალკევებულ 

დაფინანსების გარიგებაში საწარმოსა და მის მომხმარებელს შორის. ეს განაკვეთი უნდა 

ასახავდეს დაფინანსების მომპოვებელი გარიგების მხარის საკრედიტო რისკს (ეს მხარე 

შეიძლება იყოს როგორც საწარმო, ასევე მომხმარებელი).   

ცალკეული მომხმარებლების განსხვავებულმა საკრედიტო რისკებმა შესაძლებელია 

გამოიწვიოს მსგავსი პირობების მქონე კონტრაქტების განსხვავებული ამონაგების აღიარება, 

როდესაც მომხმარებლების კრედიტუნარიანობა განსხვავებულია.  მაგალითად, უფრო მაღალი 

საკრედიტო რისკის მქონე მომხმარებელზე გაყიდვის შედეგი იქნება ნაკლები ამონაგების და 

უფრო მაღალი საპროცენტო შემოსავლის აღიარება, უფრო მაღალი კრედიტუნარიანობის 

მომხმარებელზე გაყიდვასთან შედარებით. 

აღნიშნული განაკვეთი განისაზღვრება კონტრაქტის შედგენის პერიოდში და აღარ 

ექვემდებარება გადაანგარიშებას. 

მაგალითი 12

2015 წლის 1 იანვარს კომპანია AutoProduction დებს გარიგებას მომხმარებელ X-თან ახალი 

მანქანის შეძენის დაფინანსების თაობაზე. AutoProduction აწარმოებს გაყიდვების 

სტიმულირების კამპანიას, რომელიც ყველა მომხმარებელს სთვაზობს 1%-იან დაფინანსებას 2 

წლის ვადით. კონტრაქტში დაფიქსირებული ავტომობილის ფასია $10,000 აშშ დოლარი და 

გადაიხდება ორი $5,075 აშშ დოლარის ოდენობის შენატანის სახით ყოველი წლის ბოლოს, 31 

დეკემბერს. ავტომობილზე კონტროლის უფლება გადაეცემა მომხმარებელს X კონტრაქტის 

ხელმოწერისთანავე. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერსი. ეს მასალა წარმოადგენს ფრაისუოთერჰაუსკუპერისის საკუთრებას
0626

მომხმარებელ X-ს შეუძლია ისარგებლოს 10%-იანი საპროცენტო განაკვეთის სტანდარტული 

დაფინანსებით. 

კითხვა:

რა საპროცენტო განაკვეთი უნდა გაითვალისწინოს AutoProduction-მა გარიგების ფასის 

განსაზღვრის მიზნით?  რა თანხა აღიარდება ამონაგების სახით? 

პასუხი:

1% საკონტრაქტო საპროცენტო განაკვეთი გაცილებით დაბალია მომხმარებელ X-სთვის 

კონტრაქტის გაფორმების ეტაპზე სხვა შემთხვევაში შეთავაზებულ 10%-იან საპროცენტო 

განაკვეთთან შედარებით (ანუ, საკონტრაქტო საპროცენტო განაკვეთი არ ასახავს 

მომხმარებლის საკრედიტო რისკს).  AutoProduction-მა უნდა გამოიყენოს 10% საპროცენტო 

განაკვეთი გარიგების ფასის განსასაზღვრად. არ იქნება მართებული კონტრაქტში 

მითითებული 1% განაკვეთის გამოყენება, რადგანაც ის წარმოადგენს მარკეტინგულ 

წახალისებას და არ ასახავს მომხმარებელ X-ის საკრედიტო მახასიათებლებს.

ამონაგები შემდეგნაირად გადაანგარიშდება: 

წელი გადახდა მიმდინარე ღირებულება

1 5,075 4,614 [5,075/(1+10%)]

2 5,075 4,194 [5,075/(1+10%)²]

ჯამი 8,808

ამონაგები აღიარდება 2015 წლის 1 იანვარს $8,808 აშშ დოლარის ოდენობით. AutoProduction
მოახდენს საპროცენტო შემოსავლის აღრიცხვას 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

8,808 x 10% = $881-ის ოდენობით.

მაგალითი 13

კომპანია ColourWorldTV, მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის მწარმოებელი, აფორმებს 

კონტრაქტს მომხმარებელთან 2 წლის განმავლობაში გლობალური სატელეფონო 

ტექნოლოგიის მომსახურების გაწევის შესახებ, შესაბამისი ტექნოლოგიური აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფის ჩათვლით.  მომხმარებელი ამ მომსახურებას ყიდულობს აღჭურვილობის 

შეძენასთან ერთად. მომსახურებისთვის ანაზღაურება შეადგენს დამატებით $400 აშშ 

დოლარს. ამ მომსახურების მყიდველმა მომხმარებლებმა უნდა მოახდინონ სრული წინასწარი 

გადახდა  (ყოველთვიური გადახდის ფორმა არ არის ხელმისაწვდომი).

იმის განსასაზღვრად, არის თუ არა კონტრაქტში მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტი, 

საწარმო განიხილავს შეთავაზებული მომსახურების ბუნებას და გადახდის პირობების 

მიზნებს. საწარმო ერთჯერად წინასწარ გადახდას აწესებს  არა მომხმარებლისგან 

დაფინანსების მოპოვების მიზნით, არამედ მომგებიანობის გაზრდის და მომსახურების 

მიწოდებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების მიზნით. კერძოდ, თუ მომხმარებლები 

ყოველთვიურად გადაიხდიან, ნაკლები შანსია, რომ მათ განაახლონ კონტრაქტი და იმ 

მომხმარებლების რიცხვმა, რომლებიც გამოიყენებენ ტექნიკური დახმარების მომსახურებას 

შემდგომ წლებში, შეიძლება იკლოს, და მასთან შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიძლება 

მათი დივერსიფიცირებაც შემცირდეს (ის მომხმარებლები, რომლებიც ისტორიულად 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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ანახლებენ კონტრაქტს, უფრო ინტენსიურად იყენებენ მომსახურებას, რითიც ზრდიან 

საწარმოს დანახარჯებს). ამას გარდა, არის ტენდენცია, რომ მომხმარებლები უფრო 

ინტენსიურად იყენებენ მომსახურებას, თუ იხდიან ყოველთვიურად წინასწარი ერთჯერადი 

გადახდის ნაცვლად. და ბოლოს, საწარმოს გაეზრდება ადმინისტრაციული ხარჯები, ისეთი, 

როგორიცაა განახლებების ადმინისტრირება და ყოველთვიური გადახდების აკრეფა.  

საწარმო განმარტავს, რომ გადახდის პირობების ასეთი სტრუქტურა გამიზნულია არა 

საწარმოსთვის დაფინანსების უზრუნველსაყოფად, არამედ პირველ ყოვლისა სხვა ამოცანების 

შესასრულებლად. ორგანიზაცია დაარიცხავს ერთჯერად წინასწარ გადახდას 

მომსახურებისთვის, რადგანაც სხვაგვარი გადახდის პირობები (როგორიცაა ყოველთვიური 

გადახდის გეგმა) უარყოფით გავლენას იქონიებს რისკებზე, რასაც საწარმო ეწევა 

მომსახურების უზრუნველყოფისათვის და შეიძლება არა-ეკონომიკური გახადოს 

მომსახურების მიწოდება. შედეგად, საწარმო აკეთებს დასკვნას, რომ არ არსებობს 

მნიშვნელოვანი დაფინანსების კომპონენტი. 

მომხმარებლისთვის გადასახდელი ანაზღაურება

საწარმომ მომხმარებლისთვის გადასახდელი ანაზღაურება უნდა აღრიცხოს,  როგორც 

გარიგების ფასის შემცირება და შესაბამისად, ამონაგების შემცირება, გარდა შემთხვევბისა, 

როდესაც მომხმარებლის ანაზღაურება ხდება გამორჩეული საქონლის ან მომსახურების 

სანაცვლოდ, რომელსაც მომხმარებელი გადასცემს ორგანიზაციას.

როგორც წესი, მსგავს ანაზღაურებას აქვს გამყიდველის მიერ მიწოდებულ საქონელზე ან 

მომსახურებაზე ფასდაკლების ან კომპენსაციის ფორმა. გადასახდელი ანაზღაურება შეიძლება 

იყოს ნაღდი ფული ფასდათმობის ან წინასწარი გადახდის ფორმით, ან ალტერნატიულად,   

კრედიტი ან სხვა ფორმის წამახალისებელი პრემია, რომელიც ამცირებს მომხმარებლის 

დავალიანებას საწარმოს წინაშე.

საწარმომ შეიძლება მოახდინოს პირდაპირი გადახდა მომხმარებლის სასარგებლოდ ან 

გადაუხადოს მომხმარებლის მომხმარებელს. საწარმოს გადახდები თავისი მომხმარებლის 

მომხმარებლის სასარგებლოდ ფასდება და აღირიცხება, როგორც ორგანიზაციის გადახდები 

პირდაპირ თავისი მომხმარებლისთვის, თუ გადახდების მიმღები მხარეები აწარმოებენ 

საწარმოს საქონლის ან მომსახურების შესყიდვას.

მაგალითი 14

მწარმოებელი ყიდის ენერგეტიკულ სასმელებს საცალო მოვაჭრეზე, სასურსათო მაღაზიაზე. 

მწარმოებელი ასევე უხდის საცალო მოვაჭრეს გასამრჯელოს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

მწარმოებლის პროდუქცია განთავსდეს მაღაზიის თაროების საუკეთესო ადგილებზე. 

გასამრჯელო დადგენილია შეთანხმების წესით, ენერგეტიკული სასმელების გაყიდვის 

კონტრაქტის ფარგლებში. 

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს მწარმოებელმა სავაჭრო ადგილის გადასახადი, რომელსაც იგი უხდის 

საცალო მოვაჭრეს? 

პასუხი:

მწარმოებელმა უნდა შეამციროს საცალო მოვაჭრისთვის ენერგეტიკული სასმელების 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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გაყიდვის გარიგების ფასი საცალო მოვაჭრისთვის გადახდილი სავაჭრო ადგილის 

გადასახადის თანხით. მწარმოებელი არ იღებს ცალკეულ გამიჯვნად საქონელს ან 

მომსახურებას საცალო მოვაჭრისთვის გადახდილი ანზღაურების სანაცვლოდ.

საფეხური 4: გარიგების ფასის განაწილება საკონტრაქტო ვალდებულებებზე 

ხშირად კონტრაქტი გულისხმობს ერთზე მეტი დასახელების საქონლის ან მომსახურების 

გაყიდვას, ანუ მრავალი დასახალების საქონლის, ან საქონლის და თანმხლები მომსახურების, 

ან მრავალგვარი მომსახურებების გაყიდვას. გარიგების ფასი უნდა განაწილდეს თითოეულ 

ცალკეულ საკონტრაქტო ვალდებულებაზე, ისე რომ ამონაგები აღირიცხოს დროულად და 

სათანადო ოდენობით. 

გარიგების ფასი უნდა განაწილდეს თითოეულ საკონტრაქტო ვალდებულებაზე 

მომხმარებლისთვის მისაწოდებელი შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების 

ინდივიდუალური გაყიდვის ფასის საფუძველზე. 

ინდივიდუალური გაყიდვის ფასის საუკეთესო საფუძველი არის ფასი, რომელსაც საწარმო 

აწესებს ამ კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების ცალკე გაყიდვისას მსგავსი 

მომხმარებლებისთვის მსგავს გარემოებებში. 

ცალკეული საკოტნტრაქტო ვალდებულების შესაბამისი ინდივიდუალური გაყიდვის ფასის 

დადგენა ხდება კონტრაქტის ფორმირების ეტაპზე.

მომხმარებლები ხშირად იღებენ ფასდაკლებას მრავალი სახეობის საქონლის და/ან 

მომსახურების პაკეტის სახით შეძენისას. ფასდაკლებები განაწილებულია პროპორციულად 

ყველა ცალკეული საკონტრაქტო ვალდებულებაზე (მათი ინდივიდუალური გაყიდვის 

ფასების მიხედვით), გარდა შემთხვევისა, როცა   საწარმოს აქვს თვალსაჩინო დასაბუთება 

იმისა, რომ ფასდაკლება ეხება ერთს ან რამდენიმეს, მაგრამ არა ყველა საკონტრაქტო 

ვალდებულებას. 

მაგალითი 15

კომპანია DeLuxMarine ყიდის იახტებს და უზრუნველყოფს გემსაბამის მომსახურების 

საშუალებებს თავისი მომხმარებლებისთვის. DeLuxMarine თითოეულ იახტას ყიდის  $50,000
აშშ დოლარად და უზრუნველყოფს გემსაბამის მომსახურებას $10,000 აშშ დოლარად 

წელიწადში. DeLuxMarine ამ საქონელს და მომსახურებას ცალ-ცალკე ყიდის; ამდენად ეს 

გაყიდვის ობიექტები გამორჩეული და გამიჯნულია და აღირიცხება, როგორც ცალკეული 

საკონტრაქტო ვალდებულები. DeLuxMarine აფორმებს კონტრაქტს მომხმარებელთან ნავის 

გაყიდვაზე და ერთწლიანი გემსაბამის მომსახურების მიწოდებაზე $55,000 აშშ დოლარად.

კითხვა:

როგორ უნდა გაანაწილოს კომპანიამ DeLuxMarine $55,000 აშშ დოლარის ოდენობის გარიგების 

ფასი საკონტრაქტო ვალდებულებებზე?

პასუხი:

კომპანიამ უნდა გაანაწილოს გარიგების ფასი $55,000 აშშ დოლარი იახტის და გემსაბამის 

მომსახურების ვალდებულებებზე მათი ინდივიდუალური გასაყიდი ფასების მიხედვით 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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შემდეგნაირად: 

იახტა: $45,833 ($55,000 x ($50,000 / $60,000))

გემსაბამის მომსახურება: $9,167 ($55,000 x ($10,000 / $60,000))

$5,000 აშშ დოლარის ფასდაკლება განაწილებულია პროპორციულად ორ საკონტრაქტო 

ვალდებულებაზე. 

საფეხური 5: შემოსავლების აღიარება, როდესაც (ან როგორც კი) საწარმო საკონტრაქტო 

ვალდებულებებს 

მიმოხილვა 

ამონაგები აღიარდება როდესაც ან როგორც კი შესრულდება კონტრაქტით განპირობებული 

საქონლის ან მომსახურების მომხმარებლის კონტროლის ქვეშ გადაცემა. კონტროლის 

გადაცემა ხდება დროის განმავლობაში, ან დროის გარკვეულ მომენტში, რასაც გავლენა აქვს 

იმაზე, თუ როდის უნდა აღირიცხოს ამონაგები.  

კონტრაქტის ფორმირებისას მენეჯმენტმა უნდა გადაწყვიტოს, მომხმარებელს საქონელზე ან 

მომსახურებაზე კონტროლი დროის რაღაც პერიოდში გადაეცემა თუ თუ დროის რაღაც 

მომენტში. როდესაც საწარმო ვერ ასრულებს საკონტრაქტო ვალდებულებას დროის რაღაც 

პერიოდში, საკონტრაქტო ვალდებულება სრულდება დროის რაღაც მომენტისთვის.

საკონტრაქტო ვალდებულების დროში განგრძობილი შესრულება 

საწარმო საქონელზე ან მომსახურებაზე კონტროლს დროის რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ 

გადასცემს და ამდენად, აკმაყოფილებს საკონტრაქტო ვალდებულებას და ამონაგებს აღიარებს 

დროის განმავლობაში, თუ ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთი 

დაკმაყოფილდება: 

a. მომხმარებელი სარგებელს მიიღებს და მოიხმარს საწარმოს მიერ საკონტრაქტო 

ვალდებულების შესრულებასთან (ე.ი. მომსახურების უზრუნველყოფას, როგორიცაა 

ტრანზაქციის გაფორმების სერვისი ან უსაფრთხოების სამსახურის სერვისი) ერთად. 

მომხმარებელი აღნიშნულ სარგებელს მიიღებს და მოიხმარს საწარმოს მიერ ამ 

მომსახურების ვალდებულების შესრულების პარალერულად, თუ არ დადგება მოცემული 

დროის მომენტისთვის შესრულებული სამუშაოების სხვა საწარმოს მიერ  ხელახალი 

შესრულების საჭიროება დარჩენილი ვალდებულებების დაკმაყოფილების მიზნით.

b. საწარმოს მიერ კონტრაქტის შესრულება ქმნის ან აუმჯობესებს აქტივს (მაგ., 

დაუმთავრებელი სამუშაო), რომელსაც მომხმარებელი აკონტროლებს აქტივის შექმნის და 

გაუმჯობესების პროცესში.  შექმნილი აქტივი შეიძლება იყოს მატერიალური და 

არამატერიალური. ასეთი გარიგება შესაძლოა მოიცავდეს სამშენებლო ან საწარმოო 

კონტრაქტებს, როცა მომხმარებელი აკონტროლებს სამუშაოებს მიმდინარეობის 

პროცესში, ან კვლევის და განვითარების კონტრაქტებს, სადაც მომხმარებელი არის 

კვლევის შედეგების მესაკუთრე.

c. საწარმოს მიერ კონტრაქტის შესრულება არ ქმნის აქტივს საწარმოსთვის ალტერნატიული 

მოხმარების თვისებებით და საწარმოს გააჩნია სამართლებრივად აღსრულებადი უფლება, 

მოითხოვოს გადახდა განსაზღვრული თარიღისთვის შესრულებული სამუშაოსთვის. ამის 

მაგალითად გამოდგება საკონსულტაციო მომსახურების კონტრაქტი, სადაც 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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მომხმარებელი იღებს წერილობით ანგარიშს, როდესაც სამუშაო დასრულებულია და 

ვალდებულია გადაიხადოს შესრულებული სამუშაოს საფასური კონტრაქტის გაუქმების 

შემთხვევაში. ამ სიტუაციაში ამონაგები აღარდება დროში განგრძობილად, რადგანაც არ 

იქმნება ალტერნატიული გამოყენების რაიმე აქტივი; გასამრჯელოს მიღების უფლება 

უზრუნველყოფს საწარმოს კომპენსირებას მოცემული მომენტისთვის საკონტრაქტო 

ვალდებულების  შესრულებისთვის.

მაგალითი 16 (სარგებლის ერთდროული მიღება და მოხმარება)

კომპანია RailroadCo წარმოადგენს სარკინიგზო გადამზიდავს, რომელიც დებს 

ხელშეკრულებას მომხმარებელთან პუნქტ A-დან პუნქტ B-ში საქონლის გადაზიდვაზე 

მომსახურებისთვის $1,000 აშშ დოლარის ოდენობით ანაზღაურების სანაცვლოდ. 

მომხმარებელს აქვს უპირობო ვალდებულება მოახდინოს მომსახურების საფასურის გადახდა 

საქონლის პუნქტ B-ში ჩატანის შემდეგ.

კითხვა:

როდის უნდა აღიაროს ამ კონტრაქტიდან მიღებული ამონაგები RailroadCo-მ?

პასუხი:

RailroadCo ამონაგებს აღიარებს საქონლის გადაზიდვის ფაქტის საფუძველზე, რადგან 

საკონტრაქტო ვალდებულება შესრულდა ამ პერიოდის განმავლობაში. RailroadCo
განსაზღვრავს სატრანსპორტო მომსახურების მოცულობას თითოეული საანგარიშგებო 

პეროდისთვის და ამონაგებს აღიარებს შესრულებული გადაზიდვის პროპორციულად. 

მომხმარებელი სარგებელს მიიღებს საქონლის პუნქტ A-დან პუნქტ B-მდე ჩატანის ფაქტით, 

რადგანაც სხვა საწარმოს მიერ ამჟამინდელ ადგილსამყოფელამდე ტრანსპორტირების 

ხელახალი შესრულების საჭიროება არ დგება თუ RailroadCo არ შეასრულებს საქონლის 

გადაზიდვას სრული გადაზიდვის მანძილზე.

მაგალითი 17 (მომხმარებელი აკონტროლებს სამუშაოებს მსვლელობის პროცესში)

მშენებელი აფორმებს კონტრაქტს მწარმოებელთან საწარმო ნაგებობის აშენების თაობაზე 

მწარმოებლის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე. კონტრაქტის მახასიათებლები შემდეგია: 

 საწარმო ნაგებობა შენდება მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად და 

მწარმოებელს აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები ამ სპეციფიკაციებში კონტრაქტის 

მოქმედების ვადის განმავლობაში.

 მწარმოებელი ახორციელებს ეტაპობრივ გადახდებს სამშენებლო პერიოდის 

განმავლობაში.

 მწარმოებელს აქვს უფლება გააუქმოს კონტრაქტი ნებისმიერ დროს (კონტრაქტის 

შეწყვეტის ჯარიმის გადახდით); მშენებლობის პროცესში შესრულებული ნებისმიერი 

სამუშაო არის მწარმოებლის საკუთრება.

კონტრაქტის ფარგლებში საქონელი და მომსახურება არ არის მკაფიოდ გამიჯნული, ამდენად 

გარიგება აღირიცხება, როგორც ერთი საკონტრაქტო ვალდებულება.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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კითხვა:

როდის უნდა აღიაროს მშენებელმა ამ კონტრაქტიდან მიღებული ამონაგები?  

პასუხი:

მშენებელი ამონაგებს აღიარებს გადამამუშავებელი ქარხნის სამშენებლო სამუშაოების 

წარმოების პროცესში, რადგანაც დროის გარკვეულ პერიოდში ხდება საკონტრაქტო 

ვალდებულებების შესრულება. მწარმოებელ ახორციელებს მიმდინარე სამუშაოების 

კონტროლს, რადგანაც ნებისმიერი შესრულებული სამუშაო არის მწარმოებლის საკუთრება 

კონტრაქტის შეწყვეტის შემთხვევაში, და მას აქვს სპეციფიკაციებში ცვლილებების შეტანის 

უფლება საკონტრაქტო ვადის განმავლობაში.

მაგალითი 18 (მომხმარებელი არ აკონტროლებს სამუშაოებს მსვლელობის პროცესში) 

მენარდე (კონტრაქტორი) აფორმებს კონტრაქტს თვითმფრინავის აშენების თაობაზე 

კომპანიისთვის SkyTeamCo. კონტრაქტს აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

 SkyTeamCo-ს აქვს უფლება გააუქმოს კონტრაქტი დროის ნებისმიერ მომენტში 

(შეწყვეტის ჯარიმის გადახდით) და ნებისმიერი მიმდინარე და შესრულებული სამუშაო 

რჩება მენარდის საკუთრებაში. 

 მიმდინარე სამუშაოები შესაძლოა დასრულდეს და გადაიყიდოს სხვა მომხმარებელზე 

კონტრაქტის გაუქმების შემთხვევაში.

 ფიზიკური მფლობელობისა და საკუთრების უფლების გადაცემა არ ხდება კონტრაქტის 

დასრულებამდე.

 კონტრაქტის დასაწყისში ხდება დეპოზიტის მიღება, მაგრამ გადახდების დიდი 

უმრავლესობის გადახდის ვადა დგება პროდუქტის მიწოდების შემდგომ. 

კითხვა:

როდის უნდა აღიაროს მენარდემ ამ კონტრაქტით მიღებული ამონაგები? 

პასუხი:

მენარდემ უნდა აღიაროს შემოსავლები თვითმფრინავის SkyTeamCo-სთვის მიწოდების 

შემდეგ, რადგან კონტროლის გადაცემა და საკონტარქტო ვალდებულების შესრულება დროის 

ამ მომენტში ხდება. 

მაგალითი 19 (ვიწროსპეციალური აქტივი, რომელსაც არ აქვს ალტერნატიული გამოყენება)

კომპანია Cruise Builders აფორმებს კონტრაქტს საკრუიზო გემის აშენების თაობაზე საკრუიზო 

ხაზის ოპერატორისთვის. გემის პროექტი და მშენებლობის სპეციფიკაციები შედგენილია 

საკრუიზო ხაზის ოპერატორის მოთხოვნების მიხედვით. კომპანიას Cruise Builders აქვს გემის 

სხვა მომხმარებელზე გადამისამართების უფლება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ Cruise
Builders-ს მიადგება მნიშვნელოვანი ხარჯები გემის კონფიგურაციის შეცვლის გამო. ასევე, 

გავითვალისწინოთ შემდეგი დამატებითი ფაქტები: 

 საკრუიზო ხაზის ოპერატორი არ მიიღებს გემს ფიზიკურ მფლობელობაში მისი 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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მშენებლობის პროცესში. 

 კონტრაქტი გულისხმობს ერთ საკონტრაქტო ვალდებულებას, რადგანაც 

მისაწოდებელი საქონელი და მომსახურება არ არის მკაფიოდ გამიჯნული.

 საკრუიზო ხაზის ოპერატორი ვალდებულია გადაუხადოს კომპანიას Cruise Builder
თანხა, რომელიც ტოლია გაღებულ ხარჯებს დამატებული შეთანხმებული მოგების მარჟა 

იმ შემთხვევაში, თუ საკრუიზო ხაზის ოპერატორი გააუქმებს კონტრაქტს. 

კითხვა:

როგორ უნდა აღიაროს კომპანიამ Cruise Builder  ამ კონტრაქტიდან მიღებული ამონაგები? 

პასუხი:

კომპანიამ Cruise Builder ამონაგები უნდა აღიაროს გემის მშენებლობის პერიოდში. აქტივი 

შენდება საკრუიზო ხაზების ოპერატორის სპეციფიკაციების მიხედვით და შესაძლებელია 

მოითხოვოს მნიშვნელოვანი გადაკეთება სხვა მომხმარებლისთვის მიწოდების შემთხვევაში. 

კომპანია Cruise Builder ვერ გადაყიდის გემს სხვა მომხმარებელზე მნიშვნელოვანი 

დამატებითი ხარჯების გაღების გარეშე და ამდენად ითვლება, რომ არ არის გემის 

ალტერნატიული გამოყენების საშუალება. 

კომპანიას Cruise Builder ასევე აქვს გადახდის მიღების უფლება დღემდე შესრულებული 

სამუშაოსთვის. საკონტრაქტო ვალდებულების კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია დროის 

განსაზღვრულ პერიოდში. 

დროში სამუშაოების მიმდინარეობის შეფასება 

დროის პერიოდში შესასრულებელი თითოეული საკონტრაქტო ვალდებულებისთვის 

საწარმომ პერიოდულად უნდა აღიაროს ამონაგები შესრულებული სამუშაოების შეფასების 

საფუძველზე მოცემული საკონტრაქტო ვალდებულების სრულ შესრულებამდე. სამუშაოების 

მიმდინარეობის შეფასების ამოცანაა საწარმოს მომხმარებლისთვის დაპირებული საქონლის ან 

მომსახურების კონტროლის გადაცემის ვალდებულების შესრულების პროგრესის ასახვა  (ანუ, 

საწარმოს მიერ საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულების).  

მენეჯმენტს შეუძლია სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება სამუშაოების მიმდინარეობის  

შესაფასებლად, მაგრამ უნდა შეარჩიოს მეთოდი, რომელიც საუკეთესოდ ასახავს საქონელზე 

ან მომსახურებაზე კონტროლის გადაცემის პროცესს.

სამუშაოების მიმდინარეობის შეფასების მეთოდები მოიცავს შემდეგს: 

I. შუალედური შედეგის მეთოდები, რომელთა მიხედვით აომნაგები აღიარდება 

მომხმარებლისთვის გადაცემული ღირებულების პირდაპირი შეფასების საფუძველზე. 

შუალედური შედეგის მეთოდებით ფასდება საკონტრაქტო ვალდებულების 

შესრულებისკენ მიმართული სამუშაოების მიმდინარეობის ტემპი მიღწეული შედეგის და 

გადაცემული ღირებულების საფუძველზე. შუალედური შედეგის შეფასების მაგალითია 

ინსპექტირება შესრულებული სამუშაოების მოცულობის, წარმოებული პროდუქციის 

ერთეულის რაოდენობის და საკონტრაქტო ეტაპობრივი გრაფიკის შესრულების 

შეფასების მიზნით. შუალედური შედეგის მეთოდები პირდაპირ ზომავენ სამუშაოების 

შესრულების მოცულობას და ამდენად ხშირად ყველაზე სანდო წარმოდგენას იძლევიან 

სამუშაოების მიმდინარეობის ტემპის შესახებ.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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მაგალითი 20

კომპანია ConstructionCo აწარმოებს ფანჯრების გამოცვლას და აფორმებს ხელშეკრულებას 

მუნიციპალიტეტთან მის შენობაში ძველი ფანჯრების გამოცვლის თაობაზე ფიქსირებულ 

ფასად $10,000 აშშ დოლარის ოდენობით. ყველა სამუშაო შესრულების პროცესში არის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრება. 

ConstructionCo-მ გამოცვალა შენობაში გამოსაცვლელი 100-დან 75 ფანჯარა. ConstructionCo-მ 

გადაწყვიტა, რომ საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულება ხდება დროის განმავლობაში, 

რამდენადაც მუნიციპალიტეტი აკონტროლებს მიმდინარე სამუშაოებს.

კითხვა:

როგორ უნდა აღიაროს ConstructionCo-მ ამონაგები? 

პასუხი:

ConstructionCo-ს მიერ საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულების მიმდინარეობის 

შესაფასებლად ყველაზე წარმომადგენლობითი მეთოდია შუალედური შედეგის მეთოდი 

გამოცვლილი ფანჯრების რაოდენობის გამოყენებით, რომელიც კარგად ასახავს გაწეული 

მომსახურების მოცულობას, რადგანაც  სამუშაო დატვირთვა თითოეული ფანჯრის 

გამოცვლისას თანაბარი და მუდმივია. სამუშაოების დასრულებისკენ მიმართული 

მოცულობითი პროგრესი 75% -ს შეადგენს (75 ფანჯარა/100 ფანჯარა), ამიტომ ConstructionCo
ამონაგებს აღიარებს მთლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 75%-ის ოდენობით, ანუ, $7,500
აშშ დოლარს.

II. რესურსების მეთოდები, რომელთა მიხედვით ამონაგები აღიარდება საწარმოს მიერ 

საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებაზე დახარჯული რესურსების საფუზველზე. 

რესურსების მეთოდით ხდება ვალდებულების შესასრულების პროგრესის არაპირდაპირი 

შეფასება.  რესურსების მეთოდებით პროგრესის შეფასება ხდება დახარჯული 

რესურსების ან გამოყენებული ძალისხმევის ფარდობით ვალდებულების 

შესასრულებლად საჭირო მთლიანად რესურსების მოსალოდნელ ხარჯვასთან ან 

ძალისხმევასთან. რესურსების მეთოდის მაგალითები მოიცავს გაწეულ დანახარჯებს,

დახარჯულ ადამიან/საათებს, გამოყენებულ მანქანა/საათებს, გასულ დროის მონაკვეთს 

და მასალების რაოდენობებს.  მენეჯმენტმა უნდა გამორიცხოს პროგრესის შეფასებიდან 

ყველა ხარჯი, რომელთა პიდაპირი შედეგი არ არის მომხმარებლისთვის საქონლის ან 

მომსახურების კონტროლის გადაცემა.

ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული კონტრაქტთან ან არ მონაწილეობენ 

საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებაში, არ გამოიყენება სამუშაოს მიმდინარეობის 

პროგრესის შეფასებაში. იმ ხარჯების მაგალითები, რომლებიც არ ასახავს საკონტრაქტო 

ვალდებულების შესრულების პროგრესს, მოიცავს შემდეგს: 

 ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები, რომლებიც არ არის უშუალოდ 

დაკავშირებული კონტრაქტის შესრულებასთან (გარდა ხარჯებისა, რომლებიც პირდაპირ 

ეკისრება მომხმარებელს კონტრაქტის პირობების თანახმად)

 გაყიდვების და მარკეტინგული დანახარჯები

 კვლევის და განვითარების ხარჯები, რომლებიც არ არის დამახასიათებელი მოცემული 

კონტრაქტისთვის 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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 უმოქმედო საწარმოს ან აღჭურვილობის ამორტიზაცია

 ფუჭად დახარჯული მასალები

 სამუშაო ძალის ან სხვა ხარჯების არანორმალური მოცულობა. 

მაგალითი 21

კონტრაქტორი აფორმებს კონტრაქტს მთავრობასთან სამხედრო საცხოვრებლის აშენების 

თაობაზე $4 მლრდ ამერიკული დოლარის ოდენობის ფიქსირებულ ფასად. კონტრაქტი 

გულისხმობს ერთ საკონტრაქტო ვალდებულებას, რომლის შესრულებაც ხდება დროის 

განმავლობაში. 

კონტრაქტის სხვა მახასიათებლებია:

 კონტრაქტის ჯამური საორიენტაციო ხარჯები შეადგენს $3.6 მილიარდ აშშ დოლარს, 

ფუჭად დახარჯული მასალების და და სამუშაო ძალების გამოკლებით.

 პირველი წლის დანახარჯები შეადგენს $740 მილიონ აშშ დოლარს, $20 მილიონი აშშ 

დოლარის ფუჭად დახარჯული მასალების და სამუშაო ძალების ჩათვლით.

კონტრაქტორი აკეთებს დასკვნას, რომ საკონტრაქტო ვალდებულების შერულება ხდება 

დროის განმავლობაში, რადგანაც მთავრობა აკონტროლებს სამხედრო საცხოვრებელს 

მშენებლობის პროცესს. კონტრაქტორი ასევე დაასკვნის, რომ რესურსების მეთოდი, რაც 

გულისხმობს გაწეული დანახარჯების ფარდობას მთლიან მოსალოდნელ დანახარჯებთან, 

საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულების მიმდინარეობის შეფასების სათანადო  საზომია.

კითხვა:

რა მოცულობის ამონაგები და ხარჯები უნდა აღიაროს კონტრაქტორმა პირველი წლის 

დასასრულისთვის? 

პასუხი:

კონტრაქტორი აღიარებს $800 მილიონი აშშ დოლარის ამონაგებს გაწეული დანახარჯების 

მთლიან მოსალოდნელ დანახარჯებთან ფარდობის საფუძველზე. კონტრაქტორი ამონაგებს 

აღიარებს შემდეგი სახით (მლნ აშშ დოლარში):

სულ საკონტრაქტო ფასი $4,000
მიმდინარეობის პროგრესი 20% ($720 / $3,600)
აღიარებული ამონაგები $800
აღიარებული ხარჯები $740
მთლიანი მოგება $60

სამუშაო ძალის და მასალების დანაკარგი უნდა გამოირიცხოს ამ გაანგარიშებიდან, რადგან ეს 

ხარჯები არ ასახავს სამხედრო საცხოვრებლის აშენების დასრულების პროგრესს.

პროგრესის შეფასების შეუძლებლობა

არსებობს გარემოებები, როდესაც საწარმოს არ შესწევს უნარი დასაბუთებულად განსაზღვროს 

ვალდებულების შესრულების შედეგები ან პროგრესი ამ ვალდებულებების შესრულების 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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მიმართულებით. ასეთ სიტუაციებში მიზანშეწონილია ამონაგების აღიარება დროის 

განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მაგრამ მხოლოდ გაწეული 

დანახარჯების ნაწილში (ანუ, მოგების აღიარების გარეშე), იმდენად, რამდენადაც საწარმო 

მოელის, რომ როგორც მინიმუმ, გაწეულ  ხარჯებს აინაზღაურებს.  

მენეჯმენტმა უნდა უზრუნველყოს ამგვარი პრაქტიკის შეწყვეტა, როგორც კი ექნება მეტი 

ინფორმაცია და შეძლებს საქმიანობის შედეგების გონივრულ შეფასებას. კუმულატიური 

რეტროსპექტიული კორექტირება უნდა მოხდეს შეფასების შეცვლის პერიოდში იმისთვის, 

რომ აღიარდეს ადრინდელი საქმიანობის შედეგები, რომლებიც არ აღიარებულა პროგრესის 

შეფასების შეუძლებლობის გამო.

საკონტრაქტო ვალდებულებები, რომელთა დაკმაყოფილება ხდება დროის გარკვეული 

მომენტისთვის 

საკონტრაქტო ვალდებულება შესრულდება დროის რაღაცა მონაკვეთში თუ დროის 

განმავლობაში შესრულების არც ერთი კრიტერიუმი არ არის დაკმაყოფილებული.

IFRS 15 გვთავაზობს მომხმარებლის მიერ აქტივზე კონტროლის მიღების ხუთ ინდიკატორს:   

 საწარმოს აქვს ანაზღაურების მიღების მიმდინარე უფლება

 მომხმარებელს გადაეცა საკუთრების უფლება. თუმცა, როდესაც საწარმო იტოვებს 

საკუთრების უფლებას, როგორც მხოლოდ დაცვის საშუალებას, მომხმარებლის მიერ 

გადაუხდელობის შემთხვევისთვის, საწარმოს ამ უფლებამ არ უნდა შექმნას დაბრკოლება 

მომხმარებლის მიერ აქტივზე კონტროლის მოპოვებაში. 

 მომხმარებელი სარგებლობს ფიზიკური მფლობელობით. თუმცა, ფიზიკური ფლობა 

შეიძლება არ ნიშნავდეს აქტივის კონტროლს. მაგალითად, ზოგიერთ უკუშესყიდვის 

ხელშეკრულების და ზოგიერთი საკონსიგნაციო შეთანხმების დროს მომხმარებელი ან 

ტვირთის მიმღები შესაძლებელია ფიზიკურად ფლობდნენ აქტივს, რომელსაც საწარმო 

აკონტროლებს.  და პირიქით, ზოგიერთი გადადებული მიწოდების შეთანხმების დროს 

ორგანიზაცია შეიძლება ფიზიკურად ფლობდეს აქტივს, რომელსაც აკონტროლებს 

მომხმარებელი. 

 მომხმარებელი ფლობს საკუთრებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებს და 

სარგებელს. 

 მომხმარებელმა მიიღო აქტივი.

4. წარდგენა

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

საწარმო აქტივს ან ვალდებულებას აღიარებს, როდესაც კონტრაქტის მონაწილე ერთ-ერთი 

მხარე საკონტრაქტო ვალდებულებებს მეორე მხარეზე ადრე შეასრულებს. 

როდესაც საწარმო მოახდენს მომსახურების ან საქონლის მიწოდებას ანაზღაურების 

მიღებამდე, ორგანიზაცია აღიარებს საკონტრაქტო აქტივს ან დებიტორულ დავალიანებას

თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

საკონტრაქტო აქტივი არის ორგანიზაციის უფლება მიიღოს ანაზღაურება იმ საქონლის და 

მომსახურების სანაცვლოდ, რომელიც ორგანიზაციამ მიაწოდა მომხმარებელს. დებიტორული 

დავალიანება არის ორგანიზაციის უფლება ანაზღაურებაზე, რომელიც უპირობოა.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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საკონტრაქტო ვალდებულება აღიარდება მაშინ, როდესაც საწარმო მიიღებს ანაზღაურებას (ან 

თუ მას აქვს უპირობო უფლება მიიღოს ანაზღაურება) ვალდებულების შესრულებამდე. 

კონტრაქტში დაფიქსირებულ უფლებებთან და მოვალეობებთან დაკავშირებული 

საკონტრაქტო აქტივები და ვალდებულებები ურთიერთდამოუკიდებელია და აქედან 

გამომდინარე, ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა აისახოს ნეტო სახით.      

სრული მოგების ანგარიშგება

IFRS 15-ით მოითხოვება, რომ საწარმოებმა მომხმარებლებთან გაფორმებული 

კონტრაქტებიდან მიღებული ამონაგები სხვა წყაროებიდან მიღებული ამონაგებისაგან 

განცალკევებით წარადგინონ ან ცალკე ასახონ გნმარტებით შენიშვნებში. ამონაგების სხვა 

წყაროები მოიცავს, მაგალითად, ამონაგებს დარიცხული პროცენტებიდან, დივიდენდებს, 

იჯარებს და სხვ.  

მომხმარებლებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან მატერიალური ფასეულობების 

გაუფასურების გამო წარმოქმნილი გაუფასურების ზარალი (საკონტრაქტო აქტივების ან 

დებიტორული დავალიანების გაუფასურება) აისახება ცალკე სხვა ტიპის კონტრაქტების 

გაუფასურების ზარალისაგან და მათი აღრიცხვა არ ხდება შემოსავლის შემცირების სახით.  

5. განმარტებითი შენიშვნები

განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნის მიზანია, რომ საწარმომ ასახოს საკმარისი 

ინფორმაცია იმისთვის, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს მიეცეთ საშუალება 

შეისწავლონ მომხმარებლებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან წარმოქმნილი ამონაგების 

და ფულადი ნაკადების ხასიათი, ოდენობა, ვადები და გაურკვევლობები. საწარმომ 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაცია 

ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პუნქტის შესახებ:

(a) მისი კონტრაქტები მომხმარებლებთან;

(b) მნიშვნელოვანი განსჯა და მათი ცვლილებები; და

(c) ნებისმიერი აქტივი, რაც აღიარებულია მომხმარებელთან კონტრაქტის მოპოვების და მისი 

შესრულების დანახარჯების მეშვეობით.   

განმარტებითი მოთხოვნები:

განმარტებები მოთხოვნილი ინფორმაცია

ამონაგები ამონაგები კატეგორიების მიხედვით (ე.ი. საქონლის ან 

მომსახურების ტიპის, გეოგრაფიული რეგიონის, კონტრაქტის 

ვადის და ა.შ.), რაც აჩვენებს როგორ ზემოქმედებას ახდენენ 

ეკონომიკური ფაქტორები ამონაგების და ფულადი ნაკადების 

ხასიათზე, ოდენობაზე, ვადებსა და გაურკვევლობებზე.  

კონტრაქტის ნაშთები 

(დებიტორული 

დავალიანება, 

საკონტრაქტო აქტივები და 

ვალდებულებები)

 საწყისი და საბოლოო ნაშთები და საკონტრაქტო ნაშთების 

ცვლილებების შედეგად მოცემულ პერიოდში აღიარებული 

ამონაგები.

 საკონტრაქტო ნაშთების მნიშვნელოვანი ცვლილებების 

შესახებ ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაცია
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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საკონტრაქტო 

ვალდებულებების 

შესრულება 

 საზოგადოდ როდის ახორციელებს საწარმო თავისი 

საკონტრაქტო ვალდებულებების შესრულებას (საქონლის 

ტრანსპორტირებისას, საქონლის დანიშნულების ადგილზე 

მიწოდებისას, მომსახურების გაწევის პროცესში თუ 

მომსახურების დასრულებისას). 

 დაბრუნება, კომპენსაცია ან მსგავსი ტიპის ვალდებულებები, 

გარანტიის სახეობები და შესაბამისი ვალდებულებები

 ინფორმაცია დარჩენილ ვალდებულებებზე განაწილებული 

გარიგების ფასის და ამონაგების აღიარების დროის შესახებ.

მნიშვნელოვანი განსჯა  მეთოდი, რომელიც გამოიყენება დროის განმავლობაში 

შესრულებული საკონტრაქტო ვალდებულებების ამონაგების 

აღიარებისათვის, რატომ არის მეთოდი მართებული.

 დროის რაღაც მომენტში შესრულებულ საკონტრაქტო 

ვალდებულებებთან დაკავშირებული კონტროლის 

გადაცემის  შესახებ მნიშვნელოვანი განსჯა

 ინფორმაცია მეთოდების, რესურსების და დაშვებების 

შესახებ, რომლებიც გამოიყენებოდა გარიგების ფასის 

დასადგენად და გასანაწილებლად.

6. მითითებები

6.1 გაყიდვა დაბრუნების უფლებით 

ზოგიერთი კონტრაქტის მიხედვით საწარმო მომხმარებელს გადასცემს პროდუქტის 

კონტროლს და ასევე მომხმარებელს ანიჭებს უფლებას დააბრუნოს პროდუქტი სხვადასხვა 

მიზეზების გამო (ისეთი, როგორც პროდუქტით უკმაყოფილება) და მიიღოს ქვემოთ 

ჩამოთვლილის ნებისმიერი კომბინაცია:  

 გადახდილი ანაზღაურების სრული ან ნაწილობრივი კომპენსაცია; 

 კრედიტი, რომელიც გამოიყენება საწარმოს წინაშე რაიმე დავალიანების დასაფარად; და 

 სხვა პროდუქტით ჩანაცვლება.

დაბრუნების უფლებით გადაცემული პროდუქტების (და ზოგიერთი მომსახურების, 

რომელიც გაწეულია ხარჯების ანაზღაურების პირობით) გადაცემის აღრიცხვისათვის 

საწარმომ უნდა აღიაროს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტი:

 ამონაგები, მიღებული მიწოდებული პროდუქტებიდან საწარმოს მიერ მოსალოდნელი 

ანაზღაურების თანხის ოდენობით (შესაბამისად, ამონაგები არ აღიარდება 

პროდუქტებისთვის, რომელთა დაბრუნ ბაც არის მოსალოდნელი);

 ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება; და

 აქტივი (და რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების შესაფერისი კორექტირება)
შესაბამისად მისი უფლებისა დაიბრუნოს პროდუქტი მომხმარებლისგან ხარჯის 

ანაზღაურების ვალდებულების დაფარვისას.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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მაგალითი 22

ორგანიზაცია აფორმებს 100 კონტრაქტს მომხმარებლებთან. თითოეული კონტრაქტი მოიცავს 

ერთი პროდუქტის გაყიდვას $100 აშშ დოლარის ფასად. (100 ერთეული პროდუქტი x $100 =
$10,000 ჯამური ანაზღაურება). ნაღდი ფულის მიღება ხდება პროდუქტზე კონტროლის 

გადაცემის შემდეგ. საწარმოს ჩვეული პრაქტიკაა, რომ მისცეს მომხმარებელს უფლება, 

დააბრუნოს ნებისმიერი უხმარი პროდუქტი 30 დღის განმავლობაში და მიიღოს გადახდილი 

ფასის სრული ანაზღაურება. საწარმოს დანახარჯები თითოეულ პროდუქზე შეადგენს $60 აშშ 

დოლარს.

რადგანაც კონტრაქტით მომხმარებელს აქვს პროდუქტის დაბრუნების უფლება, 

მომხმარებლისგან მისაღები ანაზღაურება ცვლებადია. საწარმოს მიერ მისაღები ცვლალებადი 

ანაზღაურების ოდენობის დასადგენად საწარმო იღებს გადაწყვეტილებას გამოიყენოს 

მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდი. საწარმოს შეფასებით 97 ერთეულს არ დაბრუნებენ. 

საწარმო ვარაუდობს, რომ პროდუქტების დაბრუნების ხარჯები უმნიშვნელო იქნება და აქვს 

მოლოდინი, რომ დაბრუნებული პროდუქტების ხელახლა გაყიდვა შესაძლებელია მოგებით. 

კითხვა: შეუძლია თუა არა საწარმოს ამოანაგების აღიარება და რა ოდენობით? 

100 ერთეულ პროდუქტზე კონტროლის უფლების გადაცემისას საწარმო არ აღიარებს 

ამონაგების სამ ერთეულზე, რომლის დაბრუნებაც სავარაუდოა. შესაბამისად, ორგანიზაცია 

აღიარებს შემდეგს: 

(a) $9,700 აშშ დოლარის ოდენობის შემოსავლები ($100 x 97 ერთეულზე, რომელის 

დაბრუნებაც არ მოხდება);

(b) $300 აშშ დოლარის ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება ($100 ანაზღაურება × 3
სავარაუდოდ დაბრუნებული ერთეული); და 

(c) აქტივი $180 აშშ დოლარი ($60 x 3 სავარაუდოდ დაბრუნებული ერთეული).

შეთანხება, რომლის დროსაც მომხმარებელს აქვს უფლება, მოითხოვოს გამყიდველისგან 

საქონლის უკუშესყიდვა, შეიძლება რთული აღმოჩნდეს:

როდესაც უკუშესყიდვის ფასი აღემატება საქონლის სავარაუდო საბაზრო 

ღირებულებას=>კონტრაქტი აღირიცხება, როგორც დაფინანსების შეთანხმება. 

თუ უკუშესყიდვის ფასი დაბალია საწყის გასაყიდ ფასსზე და მომხმარებელს აქვს 

მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დაინტერესება განახორციელოს ეს უფლება=> კონტრაქტი 

აღირიცხება, როგორც იჯარა (გაყიდვა-უკუიჯარის გარიგება). 

6.2 უკუშესყიდვის გარიგებები

უკუშესყიდვის ხელშეკრულება არის კონტრაქტი, რომლის მიხედვითაც საწარმო ყიდის 

აქტივს და ამასთან დებს პირობას, ან აქვს ოფცია, (იგივე ან სხვა კონტრაქტში ) უკან 

გამოისყიდოს ეს აქტივი. 

როდესაც საწარმოს აქვს აქტივის უკუშესყიდვის ვალდებულება ან უფლება, მომხმარებელი 

ვერ მოიპოვებს ამ აქტივის სრულ კონტროლს, რადგანაც ის შეზღუდულია შესაძლებლობაში 

მართოს აქტივის გამოყენება და მიიღოს არსებითად ყველა დანარჩენი სარგებელი აქტივისგან, 

მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელი შეიძლება ფიზიკურად ფლობდეს აქტივს. 

შესაბამისად, საწარმომ კონრაქტი უნდა აღრიცხოს როგორც: 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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 იჯარა  სტანდარტის IAS 17 იჯარა შესაბამისად, თუ საწარმოს აქვს უფლება ან 

ვალდებულია გამოისყიდოს აქტივი საწყისი გაყიდვის ფასზე უფრო დაბალ ფასად; ან 

 დაფინანსების გარიგება თუ საწარმოს აქვს უფლება, ან ვალდებულია, გამოისყიდოს 

აქტივი საწყისი გაყიდვის ფასის ტოლ ან უფრო მაღალ  ფასად. თუ უკუშესყიდვის 

ხელეკრულება წარმოადგენს დაფინანსების გარიგებას, საწარმომ უნდა განაგრძოს 

აქტივის აღიარება და ასევე უნდა აღიაროს საფინანსო ვალდებულება 

მომხმარებლისგან მიღებული ნებისმიერი ანაზღაურებისთვის. საწარმომ უნდა 

აღიაროს მომხმარებლისგან მიღებულ თანხას და მომხმარებლისთვის პროცენტის 

სახით გადასახდელ თანხას შორის სხვაობა. 

მაგალითი 23.1

2015 წლის 1 იანვარს კომპანია Machine Co ყიდის ქონებას მომხმარებელზე $1,000,000 აშშ 

დოლარად. გარიგება აძლევს კომპანიას Machine Co ქონების უკუშესყიდვის უფლებას  ხუთი 

წლის შემდეგ $850,000 აშშ დოლარად.

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს კომპანიამ Machine Co ეს გარიგება?

პასუხი:

Machine Co-მ უნდა აღრიცხოს ეს გარიგება, როგორც იჯარა სტანდარტის IAS 17 იჯარა

შესაბამისად. 5-წლიანი ქოლ პერიოდი გვიჩვენებს, რომ მომხმარებლის შესაძლებლობა 

მართოს ქონება ან ქონებიდან მიიღოს დანარჩენი სარგებელი შეზღუდულია. Machine Co-ს 

შეუძლია გამოისყიდოს ქონება საწყის გასაყიდ ფასზე უფრო დაბალ ფასად; ამდენად, 

გარიგება წარმოადგენს იჯარას.  

მაგალითი 23.2

აქტივების 

უკუშესყიდვის უპირობო 

ვალდებულება 

აქტივების 

უკუშესყიდვის 

უპირობო უფლება 

უკუშესყიდვის ფასი < გაყიდვის ფასი

Y
ES

N
O

დაფინანსების 

გარიგება
იჯარა 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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2015 წლის 1 იანვარს კომპანია Machine Co ყიდის ქონებას მომხმარებელზე $1,000,000 აშშ 

დოლარად. გარიგება აძლევს კომპანიას Machine Co ქონების უკუშესყიდვის უფლებას ხუთი 

წლის შემდეგ $1,350,000 აშშ დოლარად.

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს კომპანიამ Machine Co ეს გარიგება?

პასუხი:

აქტივის კონტროლი არ გადადის მომხმარებელზე 2015 წლის 1 იანვარს, რადგანაც კომპანიას 

Machine Co აქვს აქტივის უკუშესყიდვის უფლება და ამდენად, მომხმარებელი შეზღუდულია 

შესაძლებლობაში მართოს ქონება ან მიიღოს დანარჩენი სარგებელი ქონებიდან.  შესაბამისად, 

Machine Co გარიგებას აღრიცხავს, როგორც დაფინანსების გარიგებას, რადგანა ოფციონის 

შესრულების ფასი აღემატება საწყისი გაყიდვის ფასს. Machine Co არ განახორციელებს ქონების 

აღიარების შეწყვეტას თავის ფინანსური ანგარიშგებაში და ამის ნაცვლად აღიარებს მიღებულ 

ნაღდ ფულს, როგორც ფინანსურ ვალდებულებას. Machine Co ასევე აღრიცხავს საპროცენტო 

ხარჯებს ოფციონის შესრულების ფასსა ($1,350,000) და მიღებულ ნაღდ ფულს ($1,000,000)
შორის განსხვავებისთვის, რაც ზრდის ვალდებულებებს. 

6.3 აუნაზღაურებადი წინასწარი გადახდა

ზოგიერთი კონტრაქტის ფარგლებში საწარმო არიცხავს მომხმარებელს აუნაზღაურებად 

წინასწარ გადახდას კოტრაქტის გაფორმებისთანავე ან კონტრაქტის გაფორმებიდან მალე. 

მაგალითები მოიცავს საწევრო გადასახადს სპორტული კლუბების საწევრო კონტრაქტებში, 

აქტივაციის გადასახადები სატელეკომუნიკაციო კონტრაქტებში, მომსახურების დაწყების 

გადასახადს ზოგიერთ მომსახურების ხელშეკრლებაში და საწყის გადასახადს ზოგიერთ 

მომარაგების კონტრაქტში. 

საწარმომ უნდა გაანალიზოს წინასწარი გადახდის ყოველი გარიგების სქემა იმის დასადგენად, 

უნდა მოხდეს თუ არა რაიმე ამონაგების აღიარება, როდესაც გადახდა მიღებულია. 

საქმე მდგომარეობს იმის გარკვევაში, მიეკუთვნება თუ არა ეს გადასახადი დანაპირებ 

საქონელს ან მომსახურებას. ხშირ შემთხვევაში იმისდა მიუხედავად, რომ აუნაზღაურებადი 

წინასწარი გადახდები უკავშირდება ქმედებებს, რომელიც მოითხოვება ორგანიზაციისგან 

კონტრაქტის გაფორმებისთანავე ან უახლოეს დროში, რათა მან შეასრულოს კონტრაქტი, 

ასეთი ქმედებები უკავშირდება ადმინისტრაციულ ამოცანებს და არა დაპირებული საქონლის 

ან მომსახურების გადაცემას მომხმარებლისთვის.

წინასწარი გადახდის მიღებისას, თუნდაც აუნაზღაურებადის, არ არის საჭირო შემოსავლების 

აღიარება, თუ გადახდა არ არის დაკავშირებული საკონტრაქტო ვალდებულების 

შესრულებასთან (დაპირებული საქონლის ან მომსახურების მომხმარებელისთვის მიწოდება).  

მაგალითი 24

კომპანია FastDelivery Co 1-წლიან კონტრაქტს აფორმებს მომხმარებელთან საკურიერო და 

სასწრაფო გზავნილების მომსახურებაზე.   კომპანიის FastDelivery Co კონტრაქტებს აქვს 

სტანდარტული პირობები ყველა მომხმარებლისთვის. კონტრაქტი მოითხოვს 

მომხმარებლისგან წინასწარ გადახდას $100 აშშ დოლარის ოდენობით მომხმარებლის 

ჩასართავად კომპანიის სისტემაში და პროცესებში. ეს გადახდა აუნაზღაურებადია. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერსი. ეს მასალა წარმოადგენს ფრაისუოთერჰაუსკუპერისის საკუთრებას
0641

მომხმარებელს შეუძლია კონტრაქტის განახლება ყოველწლიურად დამატებითი 

გაწევრიანების გადასახადის გარეშე.  

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს კომპანიამ მიღებული $100 გადასახადი?

პასუხი:

კომპანიის FastDelivery Co გაწევრიანების ქმედებები არ უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის 

საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას და ამდენად, არ წარმოშობს საკონტრაქტო 

ვალდებულებებს. FastDelivery Co ასკვნის, რომ განახლების ოფციონი არ აძლევს 

მომხმარებელს მატერიალურ უფლებას, რომელსაც ის ვერ მიიღებდა კონტრაქტის დადების 

გარეშე. წინასწარი გადახდა არსებითად არის ავანსი სამომავლო ოპერაციების დამუშავების 

მომსახურებისთვის.  შესაბამისად, FastDelivery Co ადგენს გარიგების ფასს, რომელიც მოიცავს 

აუნაზღაურებად წინასწარ გადახდას და ამონაგებს აღიარებს ოპერაციის დამუშავების 

მომსახურებისთვის ამ მომსახურების მიწოდების ფაქტზე. 

6.4 ფასდათმობა

ფასდათმობები არის მომხმარებელზე დარიცხული თანხების გადაანგარიშება, რაც 

ჩვეულებრივ, ხდება საწყისი საკონტრაქტო პირობების ფარგლებს გარეთ. ფასდათმობების 

შეთავაზება ხდება სხვადასხვა მიზეზებით. მაგალითად, გამყიდველი შეიძლება დათანხმდეს 

მიიღოს მომხმარებლისგან კონტრაქტით განპირობებულ თანხაზე ნაკლები თანხის გადახდა, 

რათა წაახალისოს მომხმარებელი განახორციელოს ანგარიშსწორება ადრე შეძენილი 

საქონლის ან მომსახურებისთვის და განაგრძოს შესყიდვები.  ფასდათმობები ასევე ზოგჯერ 

კეთდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი რაღაცა მიზეზით ბოლომდე არ არის კმაყოფილი 

მიწოდებული საქონლით ან მომსახურებით (გარდა გარანტიით უზრუნველყოფილი 

დასახელებებისა). 

მენეჯმენტმა უნდა შეაფასოს მომხმარებლისთვის ფასდათმობის შეთავაზების ალბათობა 

გარიგების ფასის დადგენისას. საწარმომ, რომელიც ვარაუდობს ფასდათმობის შეთავაზებას, 

ან რომლის ჩვეულებრივი პრაქტიკა ითვალისწინებს ფასდათმობებს, უნდა შეამციროს 

გარიგების ფასი, რათა ასახოს მოსალოდნელი ანაზღაურება, რომელსაც მიიღებს 

ფასდათმობის შეთავაზების შემდეგ.

მაგალითი 25

მწარმოებელი SweetsForever Inc ხელშეკრულებას აფორმებს მომხმარებელთან, 

დისტრიბუტორთან, 2015 წლის 1 დეკემბერს. მწარმოებელი აწვდის 10,000 ერთეულ საქონელს

(შოკოლადის ყუთებს)  კონტრაქტის დადების სტადიაზე საკონტრაქტო ფასად $10 აშშ 

დოლარი ერთეულისთვის (საერთო თანხა შეადგენს $100,000 აშშ დოლარს).

დისტრიბუტორის გადახდის ვალდებულება დგება მის მიერ სუპერმარკეტების ქსელებში 

პროდუქტის გაყიდვის შემდგომ. ჩვეულებრივ, დისტრიბუტორი ყიდის პროდუქტებს მათი 

შესყიდვიდან 90 დღეში. პროდუქციის კონტროლი გადადის დისტრიბუტორზე  2015 წლის 1 

დეკემბერს.

წარსული პრაქტიკის და მიმდინარე საბაზრო სიტუაციის საუძველზე და დისტრიბუტორთან 

ურთიერთობის შესანარჩუნებლად, მწარმოებელი ვარაუდობს დისტრიბუტორისთვის 

ფასდათმობის შეთავაზებას, რადგანაც ეს მისცემს დისტრიბუტორს საშუალებას ჩამოაფასოს 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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პროდუქცია და ამის შედეგად უზრუნველყოს მისი მოძრაობა სადისტრიბუციო ქსელში. 

შესაბამისად, საკონტრაქტო ანაზღაურება ცვლადია. 

ისტორიულად ამ პროდუქციისთვის მწარმოებელი აკეთებს გასაყიდი ფასის დაახლოებით 

20%-ის  ფასდათმობას.  ინფორმაცია მიმდინარე საბაზრო მდგომარეობის შესახებ იძლევა 

საშუალებას დავასკვნათ, რომ 20%-იანი ფასდაკლება საკმარისია სადისტრიბუციო ქსელში 

პროდუქტის გავრცელებისთვის. მწარმოებელს მრავალი წლის განმავლობაში არ გაუკეთებია 

20%-ზე მეტი ფასდაკლება.  

კითხვა:

განსაზღვრეთ გარიგების ფასი 

პასუხი:

მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდის გამოყენებით მწარმოებელი ანგარიშობს გარიგების 

ფასს $80,000 აშშ დოლარის ოდენობით ($80 x 1,000 ერთეული პროდუქტი). სავარაუდოდ, 

მაღალი ალბათობაა იმის, რომ აღრიცხული კუმულატიური ამონაგების თანხა 

მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება თუ მწარმოებელი აღრიცხავს გარიგების ფასს $80,000 აშშ 

დოლარის ოდენობით. 

6.5 მოცულობითი ფასდაკლებები

მომხმარებლებთან დადებული კონტრაქტები ხშირად ითვალისწინებს მოცულობით 

ფასდაკლებებს დამატებითი გაყიდვების და მომხმარებლის ლოიალურობის წახალისების 

მიზნით. მოცულობითი ფასდაკლებები ჩვეულებრივ მოითხოვს, რომ მომხმარებელმა 

შეისყიდოს საქონლის ან მომსახურების განსაზღვრული მოცულობები, რის შემდეგაც 

დამატებითი საქონლის ან მომსახურების ფასი კლებულობს. ამგვარი შეთანხმებები იწვევს 

ცვლად ანაზღაურებას, რადგანაც მომხმარებლის მიერ გადასახდელი ჯამური თანხა არ არის 

ცნობილი კონტრაქტის დადების სტადიაზე და მასზე გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამი 

შესყიდული საქონლის ან მომსახურების მოცულობა.

მენეჯმენტმა უნდა დაადგინოს მოსალოდნელი მოცულობითი ფასდაკლება, რომელსაც 

მიიღებენ მომხმარებლები წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით მსგავსი 

კონტრაქტების მაგალითზე.  

მენეჯმენტმა ასევე უნდა მხედველობაში მიიღოს შეზღუდვები, რომელიც ვრცელდება ცვლად 

ანაზღაურებაზე. კონტრაქტის დადების სტადიაზე მენეჯმენტმა უნდა გაითვალისწინოს 

ყველაზე ცოტა, ერთეულის მინიმალური ფასი გარიგების სავარაუდო ფასში, თუ მას არ აქვს 

საშუალება მიახლოებით დაადგინოს საბოლოოდ გაყიდული პროდუქციის ერთეულების 

რაოდენობა. ერთეულის მინიმალური ფასის კონტრაქტში გათვალისწინება აკმაყოფილებს 

შეზღუდვის მოთხოვნას, რადგანაც არის იმის მაღალი ალბათობა, რომ არ მოხდება 

აღრიცხული შემოსავლების კუმულატიური მოცულობის მნიშვნელოვანი ცვლილება.

მენეჯმენტმა უნდა დააკორექტიროს ჯამური გაყიდვების ნავარაუდევი მოცულობა ყოველი 

საანგარიშგებო თარიღისთვის, სანამ არ მოხდება საბოლოო დაზუსტება. 

მაგალითი 26

2015 წლის 1 იანვარს კომპანია SuperPack Ltd დებს კონტრაქტს მომხმარებელთან პროდუქტ X-
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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ის მიწოდებაზე, ერთეულის ფასია $10 აშშ დოლარი. კონტრაქტის პირობების თანახმად 

ერთეულის ფასი შემდეგნაირად შემცირდება შესყიდვების მოცულობის ზრდასთან ერთად:  

ერთეულის ფასი შესყიდვების მოცულობა  
$10 0 – 1,000,000 ერთეული 
$9 1,000,001 – 3,000,000

ერთეული 

$8.5 3,000,001 და მეტი ერთეული

სავარაუდო მოცულობა დადგენილია გაყიდვების მოცულობის გათვალისწინებით 

კალენდარული წლის განმავლობაში. კომპანია ვარაუდობს, რომ ჯამური წლიური გაყიდვის 

მოცულობა იქნება $2.5 მილიონი ერთეული მსგავსი კონტრაქტების წარსული გამოცდილების 

გათვალისწინებით და მომხმარებლებზე გაყიდვების პროგნოზის საფუძველზე.  

კითხვა:

როგორ უნდა დაადგინოს კომპანიამ გარიგების ფასი და როგორ უნდა აღიაროს ამონაგები?

პასუხი:

გარიგების ფასია $9.4/ერთეული, გამოანგარიშებული შემდეგნაირად:

$10 x 1,000,000 ერთეული $10,000,000
$9 x 1,500,000 ერთეული $13,500,000
ჯამური ანაზღაურება $23,500,000
ერთეულის საშუალო ფასი $9.4

[23,500,000/2,500,000 ერთეული]

SuperPack Ltd ასკვნის, რომ საბოლოო დაზუსტების შედეგად მაღალი ალბათობით არ მოხდება 

აღიარებული ამონაგების (ანუ, $94 /ერთეული) მნიშვნელოვანი ცვლილება. მაშასადამე, 

ამონაგების აღიარება ხდება $94 ერთეულის  საშუალო ფასის მიხედვით თითოეული 

ერთეულის გაყიდვისას.  

SuperPack Ltd ასევე აღიარებს საკონტრაქტო ვალდებულებას ნამეტისთვის პირველი მილიონი 

ერთეულის გაყიდვაზე, გარიგების ფასზე ერთეულის ფასის ნამეტის ოდენობით. ერთეულის 

ფასი გახლდათ $10 აშშ დოლარი (ანუ, $0.6 ნამეტი ერთეულზე). ეს ვალდებულება დაიწყებს 

შემცირებას როცა გაყიდვები გადააჭარბებს 1 მილიონ ერთეულს და ერთეულის გასაყიდი 

ფასი იქნება $9 აშშ დოლარი.

დაანგარიშებული მოცულობითი ფასდაკლების კორექტირება 

კომპანიამ SuperPack Ltd გაყიდა 450,000 ერთეული ქიმიკატები 2015 წლის პირველ კვარტალში. 

კვარტლის ბოლოს კომპანია ამცირებს სავარაუდო საერთო გაყიდვების შეფასებას 2 მილიონ 

კონტეინერამდე. 

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს კომპანიამ დაანგარიშებული შეფასების ცვლილება? 

პასუხი:

კომპანიამ SuperPack Ltd უნდა დააკორექტიროს გარიგების ფასის თავისი კალკულაცია 

შეფასების ცვლილების ასახვის მიზნით. კორექტირებული გარიგების ფასი არის $9.5 აშშ 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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დოლარი/ერთეული, დაანგარიშებული შემდეგნაირად:

$10 x 1,000,000 ერთეული $10,000,000
$9 x 1,000,000 ერთეული $9,000,000
ჯამური ანაზღაურება $19,000,000
ერთეულის საშუალო ფასი $9.5

[19,000,000/2,000,000 ერთეული]

SuperPack Ltd აღიარებს ერთეულის ფასს $9.5 აშშ დოლარის ოდენობით სამომავლო 

გაყიდვებისთვის და უნდა აღიაროს დამატებით $45,000 აშშ დოლარის ამონაგები პირველ 

კვარტალში გაყიდული საქონლისთვის (იმის დაშვებით, რომ საკონტრაქტო ვალდებულებები 

სრულდება), დაანგარიშებული, როგორც გარიგების ფასის ცვლილება ($0.1) გამრავლებული 

გაყიდული ერთეულების რაოდენობაზე                            (450,000). კუმულატიური 

რეტროსპექტიული კორექტირება ასახავს შემოსავლებს, რომელსაც SuperPack Ltd აღიარებდა, 

ხელშეკრულების დადების სტადიაზე რომ ჰქონოდა ის ინფორმაცია, რაც ახლა 

ხელმისაწვდომია. 

6.6 გარანტიები 

საწარმოები ხშირად სთავაზობენ მომხმარებლებს გარანტიებს საქონლის ან მომსახურების 

გაყიდვისას. ამგვარ გარანტიებს შეიძლება დაერქვას სტანდარტული გარანტია, მწარმოებლის 

გარანტია, ან გახანგრძლივებული გარანტია. გარანტიები შეიძლება დაფიქსირდეს 

კონტრაქტში, ან შეიძლება იგულისხმებოდეს ჩვეული საქმიანი პრაქტიკის ან სამართლებრივი 

მოთხოვნების საფუძველზე.

ზოგიერთი გარანტია ირწმუნება, რომ პროდუქცია იმუშავებს მოლოდინისამებრ და 

გარკვეული სპეციფიკაციების შესაბამისად. გარანტია გამიზნულია მომხმარებლის 

ინტერესების დასაცავად დეფექტების შემთხვევაში და არ სთავაზობს მას რაიმე დამატებით 

სერვისს. პროდუქტის შეკეთების ან ჩანაცვლების ხარჯები წარმოადგენს საქონლის ან 

მომსახურების საწყისი მიწოდების დამატებით ხარჯებს. ეს გარანტიები აღირიცხება 

სტანდარტის IAS 37, ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები)

შესაბამისად თუ მომხმარებელს არ აქვს გარანტიის ცალკე შეძენის არჩევანი. სავარაუდო 

ხარჯები აღირიცხება როგორც ვალდებულებები საწარმოს მიერ მომხმარებლისთვის 

პროდუქტის გადაცემისას. 

სხვა გარანტიები გარდა რწმუნებისა, რომ პროდუქცია იმუშავებს მოლოდინის შესაბამისად, 

მომხმარებელს უზრუნველყოფენ მომსახურებით.  მომსახურება უზრუნველყოფს გარკვეულ 

დამატებით დაცვას იმ დეფექტების გარანტიასთან ერთად, რაც არსებობდა გაყიდვის 

მომენტისთვის. ის შეიძლება გულისხმობდეს ცვეთას გაყიდვის შემდეგ რაღაც პერიოდის 

განმავლობაში ან გარკვეული ტიპის დაზიანებას. დამატებითი მომსახურება აღირიცხება, 

როგორც ცალკეული საკონტრაქტო ვალდებულება. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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6.7 გადადებული მიწოდების გარიგებები Bill-and-hold

გადადებული მიწოდების გარიგებები Bill-and-hold წარმოიქმნება, როდესაც მომხმარებელს 

წარედგინება ანგარიში მისაწოდებლად გამზადებულ საქონელზე, მაგრამ საწარმო არ 

აგზავნის საქონელს მომხმარებლის მისამართით უფრო გვიან თარიღამდე.

საწარმომ უნდა განსაზღვროს ამ შემთხვევებში გადაეცა თუ არა მომხმარებელს კონტროლი, 

მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელი ფიზიკურად არ ფლობს  საქონლის. ამონაგები 

აღიარდება საქონელზე კონტროლის მომხმარებლისთვის გადაცემის შემდეგ.

იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მიიღოს კონტროლი საქონელზე გადადებული მიწოდების 

Bill-and-hold გარიგებების დროს, აუცილებელია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმის 

დაკმაყოფილება: 

a) გადადებული მიწოდების გარიგების მიზეზი არსებითი უნდა იყოს (მაგალითად, 

მომხმარებელმა მოითხოვა ეს სქემა, რადგან მას არ გააჩნია საკმარისი ფართი საქონლის 

დასასაწყობებლად, ან თუ წინასწარ შეკვეთილი საქონელი ჯერ არ არის საჭირო 

მომხმარებლის საწარმოო გრაფიკის მიხედვით).

b) პროდუქტი უნდა იყოს იდენტიფიცირებული, როგორც მომხმარებლის საკუთრება.

c) პროდუქტი ამჟამად მზად უნდა იყოს მომხმარებლისთვის მისი ფიზიკურად გადასაცემად.

d) საწარმოს არ შეიძლება ჰქონდეს შესაძლებლობა გამოიყენოს პროდუქტი ან 

გადაამისამართოს ის სხვა მომხმარებლის მისამართზე.  

საწარმომ, რომელმაც გადასცა კონტროლი საქონელზე და დააკმაყოფილა გადადებული 

მიწოდების bill-and-hold კრიტერიუმები ამონაგების აღიარებისათვის, უნდა განიხილოს 

აპირებს თუ არა შენახვის მომსახურების გაწევას საქონლის შეთავაზებათან ერთად. თუ 

აქვს თუ არა მომხმარებელს გარანტიის ცალკე 

შეძენის საშუალება?

სთავაზობს თუ არა გარანტია დამატებით 

მომსახურებას?

N
O

აღირიცხება, 

როგორც ცალკეული 

საკონტრაქტო 

ვალდებულება
YES

YES

შემოთავაზებული 

მომსახურება 

წარმოადგენს ცალკე 

საკონტრაქტო 

ვალდებულებასN
O

აღირიცხება როგორც 

ანარიცხი IAS 37-ის 

შესაბამისად 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15
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აპირებს, საკონტრაქტო ვალდებულებები უნდა გადანაწილდეს თითოეულ ცალკეულ 

საკონტრაქტო ვალდებულებაზე (ანუ საქონლის მიწოდებასა და შენახვის მომსახურებაზე).

მაგალითი 27

კომპანია MyHomeCo დებს 2015 წელს ხელშეკრულებას საცალო მოვაჭრისთვის ვერცხლის 

დანა-ჩანგლის 1,000 კომპლექტის მიწოდებაზე. კონტრაქტი შეიცავს საცალო მოვაჭრის 

სპეციფიურ ინსტრუქციებს მიწოდების დროის და ადგილის შესახებ. კომპანიამ უნდა 

მიაწოდოს კომპლექტები 2016 წლის იანვარში საცალო მოვაჭრის მიერ გასაზღვრულ დღეს. 

მოვაჭრე ვარაუდობს, რომ მიწოდების თარიღისთვის მას ექნება საკმარისი სავაჭრო ფართი 

კომპლექტების განსათავსებლად.  

2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით MyHomeCo-ს აქვს 1,200 ვერცხლის დანა-ჩანგლის 

კომპლექტის მარაგი, მოვაჭრესთან კონტრაქტის მიხედვით მისაწოდებელი 1,000 კომპლექტის 

სახით. 1,000 კომპლექტი ინახება სხვა 2,000 კომპლექტთან ერთად და ისინი წარმოადგენენ 

ურთიერთჩანაცვლებად პროდუქტებს. თუმცა, კომპანია MyHomeCo არ აპირებს თავისი 

მარაგის შემცირებას 1,000 კომპლექტს ქვემოთ. 

კითხვა:

როდის უნდა აღიაროს კომპანიამ MyHomeCo  საცალო მოვაჭრისთვის მიწოდებული 1,000
კომპლექტის შემოსავლები?

პასუხი:

MyHomeCo-მ არ უნდა აღიაროს შემოსავლები გადადებული გარიგების (bill-and-hold-ის)

ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილებამდე, ან სანამ MyHomeCo-ს აღარ ექნება საქონლის 

ფიზიკური მფლობელობა და კონტროლის გადაცემის ყველა კრიტერიუმი არ 

დაკმაყოფილდება. თუმცა, გადადებული მიწოდების გარიგების მიზეზი არსებითია (სავაჭრო 

ფართობის უქონლობა), სხვა კრიტერიუმები არ არის დამაკმაყოფილებული, რადგან საცალო 

მოვაჭრისთვის დამზადებული კომპლექტები არ არის განცალკევებული დანარჩენი 

მარაგებისგან. 

6.8 კონსიგნაციური გარიგებები

ზოგიერთი საწარმო საქონელს აგზავნის დისტრიბუტორის მისამართზე, მაგრამ ინარჩუნებს 

საქონელზე კონტროლს სანამ დადგება წინასწარ დადგენილი მოვლენა. აღნიშნულს 

უწოდებენ კონსიგნაციის შეთანხმებებს. პროდუქციის მიწოდებისას ამონაგები არ აღიარდება 

როდესაც პროდუქტი კონსიგნაციითაა ფლობილი.

ინდიკატორები, რომ ეს არის კონსიგნაციის გარიგება, მოიცავს, სხვათა შორის, შემდეგს:

(a) საქონელი რჩება საწარმოს კონტროლის ქვეშ სანამ მოხდება წინასწარ დადგენილი 

მოვლენა, როგორიცაა პროდუქტის გაყიდვა დილერის მომხმარებელზე, ან განსაზღვრული 

პერიოდის ამოწურვამდე;

(b) საწარმოს შეუძლია მოითხოვოს საქონლის დაბრუნება და მოახდინოს მისი მესამე 

მხარისთვის გადაცემა (მაგ., სხვა დილერი); და 

(c) დილერს არ აქვს უპირობო ვალდებულება გადაიხადოს საქონლის საფასური (თუმცა, 

შესაძლებელია არსებობდეს დეპოზიტის გადახდის მოთხოვნა). 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 
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6.9 ლიცენზიები 

ლიცენზიები ხშირად გვხვდება შემდეგ დარგებში:

 ტექნოლოგია - პროგრამული უზრუნველყოფა და პატენტები

 გართობა და მედია – კინოფილმები, მუსიკა და საავტორო უფლებები

 ფარმაცევტული და ბიოლოგიური მეცნიერებები – სამკურნალო პრეპარატები, 

პატენტები და სასაქონლო ნიშნები

 საცალო ვაჭრობა და მოხმარების საგნები – სავაჭრო დასახელებები და ფრანშიზები

ლიცენზიები გვხვდება მრავალი სხვადასხვა ფორმით და შეიძლება იყოს დროებითი ან 

უწყვეტი, ისევე, როგორც ექსკლუზიური და არაექსკლუზიური. ლიცენზიებისთვის 

მიღებული ანაზღაურება შეიძლება ასევე მნშვნელოვნად განსხვავდებოდეს: 

ფიქსირებულიდან ცვალებადამდე და წინასწარი გადახდიდან (ან პაუშალური თანხიდან) 

დროში განაწილებულ შენატანებამდე. 

მენეჯმენტმა უნდა შეაფასოს ყველა გარიგება, რომლის დროსაც ლიცენზიები იყიდება სხვა 

საქონელთან ან მომსახურებასთან ერთად იმის დასადგენად, არის თუა არა ლიცენზია ცალკე 

საკონტრაქტო ვალდებულება. 

ამონაგების აღიარება იმ გარიგებებში, სადაც ფიგურირებს გამიჯნული ლიცენზია 

განსხვავებულია ლიცენზიის ბუნებიდან გამომდინარე. ამონაგების აღრიცხვის სტანდარტით 

განსაზღვრულია შემდეგი ტიპის ცალკეული ლიცენზიებს:  

a) წვდომის უფლება საწარმოს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. საწარმოს ინტელექტუალური 

საკუთრება, ლიცენზიის პერიოდის განმავლობაში წარმოადგენს დროში განაწილებულ 

საკონტრაქტო ვალდებულებებს და შესაბამისად, ამონაგები აღიარდება დროში 

განაწილებულად ლიცენზიის პერიოდის დასაწყისიდან.    

ლიცენზია არის საწარმოს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე წვდომის პირობა თუ ყველა 

ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმი დაკმაყოფილდა: 

 კონტრაქტის პირობები მოითხოვს ან მომხმარებელი დასაბუთებულად მოელის, რომ 

საწარმო წამოიწყებს ქმედებებს, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე; 

 მომხმარებელი პირდაპირ განიცდის ამ ქმედებების პოზიტიურ თუ ნეგატიურ ეფექტს; 

 ეს ქმედებები არ არის მიმართული მომხმარებლისთვის საქონლის ან მომსახურების 

გადაცემაზე.  

b) ორგანიზაციის ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლება იმ ფორმით, რა 

ფორმითაც იგი არსებობს დროის იმ მომენტში, როდესაც ლიცენზია გაიცემა, წარმოადგენს 

საკონტრქტო ვალდებულებას, რომელიც სრულდება მაშინ, როდესაც მომხმარებელი 

პირველად გამოიყენებს ლიცენზიას.

c) ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზია გაყიდვაზე- ან გამოყენებაზე დაფუძნებული 

(როიალტით). ამონაგები აღიარდება ამ ორი მოვლენის თარიღს - საკონტრაქტო 

ვალდებულების შესრულების თარიღსა და გაყიდვის ან გამოყენების დაწყების თარიღს შორის 

უფრო ადრინდელი.

მაგალითი 28 – წვდომის უფლება

კომპანია MangaCo არის ცხოველი სუპერგმირების შესახებ ახალი კომიქსების ჟურნალის 

ავტორი.  ის აძლევს 2-წლიან ლიცენზიას კომპანიას ToyForAll Int რომ გამოიყენოს 

პერსონაჟები სათამაშოების შესაქმნელად და გასაყიდად. კომპანიამ ToyForAll Int უნდა 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფასს 15

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერსი. ეს მასალა წარმოადგენს ფრაისუოთერჰაუსკუპერისის საკუთრებას
0648

გამოიყენოს პერსონაჟების ყველაზე გვიანი გამოსახულება კომიქსების ჟურნალიდან. ამ 

შეთანხმების ფარგლებში არ ხდება სხვა საქონელის ან მომსახურების შეთავაზება 

კომპანიისთვის ToyForAll Int. ლიცენზიის კონტრაქტის დადების სტადიაზე კომპანიას 

ToyForAll Int აქვს დასაბუთებული მოლოდინი, რომ MangaCo გააგრძელებს ჟურნალის 

გამოცემას, პერსონაჟების განვითარებას და მარკეტინგულ ღონისძიებებს პერსონაჟების 

პოპულარიზაციისთვის. 

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს ამონაგები კომპანიამ MangaCo ამ გარიგების პირობებში?

პასუხი:

ლიცენზია იძლევა წვდომას MangaCo-ს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და შესაბამისად 

MangaCo მოახდენს ამონაგების აღიარებას პერიოდის განმავლობაში.  MangaCo-მ გააგრძელა 

ჟურნალის გამოცემა და მარკეტინგი და პერსონაჟების განვითარება მეტყველებს იმაზე, რომ  

MangaCo შეასრულებს ქმედებებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე (სუპერგმირების გამოსახულებებზე). ToyForAll პირდაპირ 

იღებს ამ ქმედებების დადებით თუ უარყოფით შედეგებს, რადგანაც უნდა გამოიყენოს 

პერსონაჟების უახლესი გამოსახულებები, რომლებმაც შეიძლება მეტი ან ნაკლები 

პოპულარობით ისარგებლოს  MangaCo-ს აქტივობის შედეგად. ეს აქტივობა (პერსონაჟების 

განვითარება, მათი პოპულარიზაცია) არ ქმნის ცალკეულ საკონტარქტო ვალდებულებას, 

რადგანაც არ უზრუნველჰყოფს საქონლის ან მომსახურების გადაცემას კოპანიისთვის 

ToyForAll Int ლიცენზიისგან განცალკევებით.

მაგალითი 29 – გამოყენების უფლება

კომპანია SoftwareCo გადასცემს მომხმარებელს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიას 

დადგენილი ვადით. შეთანხმების პირობები საშუალებას აძლევს მომხმარებელს 

ჩამოტვირთოს პროგრამული უზრუნველყოფა უნიკალური ციფრული გასაღების 

გამოყენებით, რომელიც მას გადასცა კომპანიამ SoftwareCo. მომხმარებელს შეუძლია 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება საკუთარ სერვერზე. მომხმარებელი ასევე იძენს 

კონტრაქტის-შემდგომ ტექნიკურ მომსახურებას საპროგრამო უზრუნველყოფის 

ლიცენზიასთან ერთად. არ არის რაიმე მოლოდინი, რომ SoftwareCo მიიღებს დამატებით 

ზომებს ტექნიკური მომსახურების გარდა. ლიცენზია და ტექნიკური მომსახურება 

გამიჯნულია, რადგანაც მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ცალკე ლიცენზიით და 

ლიცენზია გამოყოფადია ტექნიკური მომსახურებიდან. 

კითხვა:

როგორ უნდა მოახდინოს კომპანიამ SoftwareCo ამონაგების აღრიცხვა ამ გარიგების 

ფარგლებში?

პასუხი 

ლიცენზია უზრუნველჰყოფს ინტელექტუალური საკუთრებით (პროგრამული 

უზრუნველყოფა) სარგებლობის უფლებას. კომპანია  SoftwareCo ამონაგებს აღიარებს დროის 

იმ მომენტში, როდესაც მომხმარებელს ექნება საშუალება გამოიყენოს და ისარგებლოს 

ლიცენზიით (როდესაც SoftwareCo გადასცემს ციფრულ გასაღებს და დაიწყება ლიცენზიის 

ვადა). არ არის მოლოდინი, რომ SoftwareCo გადადგამს რაიმე დამატებით ნაბიჯებს, რაც 

გავლენას იქონიებს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე. კონტრაქტის-შემდგომი ტექნიკური 

დახმარება წარმოადგენს განცალკევებულ საკონტრაქტო ვალდებულებას ამ სქემაში.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფასს 15 

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერსი. ეს მასალა წარმოადგენს ფრაისუოთერჰაუსკუპერისის საკუთრებას
0649

მაგალითი 30 - გაყიდვებზე დაუძნებული როიალტი

კინო-სადისტრიბუციო კომპანია გადასცემს TheFunniestMovie-ს (უმხიარულესი კინოფილმის) 

ლიცენზიას მომხმარებელ კომპანიას CinemaForever Int, კინოთეატრების ოპერატორს, 

რომელსაც აქვს უფლება აჩვენოს TheFunniestMovie თავის კინოთეატრებში 6 კვირის 

განმავლობაში. ლიცენზიის გადაცემის სანაცვლოდ კინო-სადისტრიბუციო კომპანია მიიღებს 

წილს კომპანიის CinemaForever Int ბილეთების გაყიდვიდან (ე.ი. ცვლად ანაზღაურებას 

ბილეთების გაყიდვებზე დაფუძნებული როიალტის გადასახადების სახით).

კითხვა:

როგორ უნდა აღრიცხოს კინოსადისტრიბუციო კომპანიამ ამ შეთანხმებიდან წარმოქმნილი 

ამონაგები?

პასუხი

კინოსადისტრიბუციო კომპანია ამონაგებს აღიარებს როდესაც მოხდება ბილეთების გაყიდვა. 

ეს იმიტომ, რომ მისი ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზიის ანაზღაურება 

წარმოადგენს გაყიდვებზე დაფუძნებულ როიალთი გადასახადს.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს)15 შემოსავალი 

მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან

1. განმარტება 

შემოსავალი ______________ რომელიც მიიღება საწარმოს  __________ სამეურნეო 

საქმიანობიდან. 

შესასრულებელი ვალდებულება/მოვალეობა – მომხმარებელთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ________________ , რომ მომხმარებელს მიეწოდოს 

შემდეგი:  

(ა)______________ საქონელი ან მომსახურება (საქონლისა და მომსახურების პარტია);  

ან 

(ბ) __________________________________________________________, რომელიც 

არსებითად მსგავსია და მომხმარებელს მიეწოდება იგივე მიწოდების პირობით. 

2. შემოსავლის ტიპები 

 საქონლის გაყიდვა; 

 მომსახურების გაწევა; 

 სამშენებლო ხელშეკრულებები/კონტრაქტები; 

 როიალტები. 

3. აღიარების კრიტერიუმები 

 შემოსავალი აღიარდება მაშინ ან როდესაც შესრულებულია შესასრულებელი 

ვალდებულება. 

 შესრულების ვალდებულება შესრულებულად ითვლება მაშინ, როდესაც 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საქონელსა და მომსახურებაზე 

__________________ გადაეცემა მომხმარებელს. 

          კონკრეტულ დროს  

          (დროის მომენტში)                            დროთა განმავლობაში 

                                                                       (პროგრესის საფუძველზე)  

4. ღირებულების განსაზღვრა 

შემოსავალი = მოსალოდნელი ანაზღაურება – გაყიდვებიდან გადასახადები – 

ფასდაკლებები / ფასდათმობები / მომხმარებლებისთვის გადასახდელი 

თანხები  
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

5. აღიარება – 5 საფეხურიანი მიდგომა 

საფეხური 1: მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების (ებ) 

იდენტიფიცირება   

საფეხური 2: ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი 

ვალდებულებების იდენტიფიცირება 

საფეხური 3: გარიგების ფასის განსაზღვრა 

საფეხური 4: გარიგების ფასის გადანაწილება ხელშეკრულებით 

შესასრულებელ ვალდებულებებზე 

საფეხური 5: შემოსავლის აღიარება, მაშინ  (ან როდესაც) საწარმო 

შეასრულებს შესასრულებელ ვალდებულებებს  

 დამტკიცებული, აღსრულებადი

 გადახდის პირობები, უფლებები

 გავლენა სამომავალო ფულად ნაკადებზე 

 ანაზღაურების მიღება მოსალოდნელია

დაპირება ან დაპირებები

 საქონლის გადაცემა

 მომსახურების გაწევა

 მშენებლობა/დაგეგმვა/შექმნა/წარმოება

 გამოყენების უფლება

 ამოცან(ებ)ის შესრულება და ა.შ.


 ცვლადი ანაზღაურების ჩართვა მოხდება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც  

ალბათობა ძალიან მაღალია

 = მოსალოდნელი ანაზღაურება – 

გაყიდვებდან გადასახადები – 

ფასდაკლებები / ფასდათმობები / 

კმომხმარებლებისთვის გადასახდელი 

თანხები

საქონლის ან მომსახურების 

განცალკევებით

გასაყიდი ფასის პროპორციულად 

კონტროლის გადაცემა დროთა 

განმავლობაში ან კონკრეტულ დროს
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

5.1 შესასრულებელი ვალდებულებების (დაპირებების) იდენტიფიცირება  

 სააღრიცხვო ერთეული 

შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას გამორჩეულად                      

(მკაფიოდ გამიჯვნადი) 

 განსაზღვრული                                   

საქონელი ან მომსახურება                 შესაძლებელია გამოიყოს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული  სხვა ვალდებულებებისაგან 

(დაპირებებისაგან)  

მაგალითი 1 

საწარმომ (A) მომხმარებელს მიყიდა ორი სხვადასხვა აღჭურვილობა.  

პირველი აღჭურვილობა არის სტანდარტული პროდუქტი, მასობრივი წარმოების, რომლის 

დამონტაჟება სტანდარტულ, მარტივ პროცედურას წარმოადგენს და რომელსაც, როგორც წესი, 

თავად  მომხმარებელი ახორციელებს.  

მეორე აღჭურვილობა უფრო რთული კონსტრუქციისაა და მისი დამონტაჟება ხდება (A)  

საწარმოს ტექნიკური პერსონალის მიერ, ვინაიდან სპეციალიზირებულ ცოდნას საჭიროებს. 

დამონტაჟების პროცედურა, ჩვეულებრივ, ერთ თვეს გრძელდება. (A)  საწარმო არ ყიდის 

აღნიშნული ტიპის აღჭურვილობას მონტაჟის მომსახურების გარეშე.   

აღჭურვილობა იყიდება პირობით, რომ დამონტაჟების დასრულების შემდეგ საინჟინრო 

პროექტის შესაბამისად იმუშავებს . 

დავალება.

1) რამდენი შესასრულებელი ვალდებულება (პირობა) არის განსაზღვრული ხელშეკრულებით? 

2) როდის უნდა აღიაროს (A) საწარმომ თითოეულ შესასრულებელ ვალდებულებასთან 

დაკავშირებული შემოსავალი? 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

5.2 გარიგების ფასი მოიცავს მნიშვნელოვან დაფინანსების კომპონენტს  

 საწარმო აფინანსებს მომხმარებელს ან მომხმარებელი აფინანსებს საწარმოს   

 სხვაობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ანაზღაურებასა და ნაღდი 

ანგარიშსწორებით გასაყიდ ფასს შორის არის  ფინანსური შემოსავალი/ხარჯი 

 დისკონტირების განაკვეთი (ასახავს საკრედიტო რისკს, გამოიყენება კონკრეტული 

ფინანსური გარიგების შემთხვევაში)  

გამონაკლისი (სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანი) 

როდესაც საწარმოს მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებასა და მომხმარებლის 

ანაზღაურების თარიღს შორის პერიოდი შეადგენს _____________ 

მაგალითი 2 (კომპანია „Galileo“)

2014 წლის 31 დეკემბერს კომპანია „Galileo“-მ გაყიდა 3 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების საქონელი. გაყიდვის პირობები მომხმარებელს საფასურის განვადებით 

გადახდის საშუალებას აძლევს. მომხმარებელმა საფასური ნაღდი ანგარიშსწორებით 

უნდა დაიფაროს 2 წლის შემდეგ. დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც იქნებოდა 

გამოყენებული  კომპანია  „Galileo-ს“ რომ დაეფინანსებინა მომხმარებელი არის 10%. 

დავალება. 

აჩვენეთ რა გავლენა ექნება აღნიშნულ გარიგებას კომპანია „Galileo“-ს 2014, 2015 და 2016 

წლების ფინანსურ ანგარიშგებებზე.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

5.3 ცვლადი ანაზღაურება 

 აღიარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში რომ არსებობს 

_____________________________ რომ ადგილი არ ექნება  შემოსავლის 

მნიშვნელოვან შემცირებას. 

                                       მოსალოდნელი ღირებულების მეთოდი 

 (შეწონილი ალბათობა) 

 მეთოდები  

                                             სავარაუდო თანხა 

მაგალითი 3 (კომპანია „BuilderPro“)

კომპანია „BuilderPro“ აფორმებს კონტრაქტს კლიენტთან, კონტრაქტის საგანს წარმოადგენს 

100,000 აშშ დოლარის ღირებულების შენობის (აქტივის) აშენება.  

20,000 აშშ დოლარი ბონუსის სახით იქნება გადახდილი იმ შემთხვევაში, თუ მშენებლობა 

კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვადაზე ერთი თვით ადრე დასრულდება.   

თუ სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ფაქტობრივი თარიღი ორ კვირაზე მეტი დროით 

გადააჭარბებს კონტრაქტით დადგენილ ვადას,  პირგასამტეხლო იქნება 10,000 აშშ დოლარი. 

დავალება. 

განსაზღვრეთ გარიგების ფასი, იმ შემთხვევაში, თუ: 

ა) კომპანია „BuilderPro“-ს არ გააჩნია სათანადო გამოცდილება რომ გააკეთოს შეფასებები.   

ბ) კომპანია „BuilderPro“-ს  თავდაპირველი შეფასება შემდეგნაირად გამოიყურება: 

60% ალბათობა - კონტრაქტით გათვალისწინებულ  ვადაზე ერთი თვით ადრე დასრულდება 

მშენებლობა (100,000 აშშ დოლარი + 20,000 აშშ დოლარი ბონუსი) 

25% ალბათობა - კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადაში დასრულდება მშენებლობა 

(100,000 აშშ დოლარი, ბონუსის გარეშე) 

15% ალბათობა - კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვადაზე ერთი თვის გადაგადაცილებით 

დასრულდება მშენებლობა (100,000 აშშ დოლარი, მინუს 10,000 აშშ დოლარი 

პირგასამტეხლო)
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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5.4 ძირითადი მიმწოდებელი და შუამავალი (აგენტი) 

ძირითადი მიმწოდებელი შუამავალი (აგენტი) 

 იძლევა საქონლის/მომსახურების 

მიწოდების დაპირებას 

 აგვარებს და ხელს უწყობს, რომ  

საქონლი/მომსახურება ძირითადი 

მიმწოდებლის მიერ  მიეწოდის საბოლოო 

მომხმარებელს  

 ახორციელებს კონტროლს 

საქონელზე/მომსახურებაზე და მათთან 

დაკავშირებულ რისკებზე (მატერიალურ 

ფასეულობასთან დაკავშირებულ რისკი, 

საკრედიტო რისკები), ვიდრე კონტროლი 

გადაეცემა მომხმარებელს. 

 არ არის პასუხისმგებელი, ან აქვს 

მხოლოდ ლიმიტირებული 

პასუხისმგებლობა რისკზე; არ 

მონაწილეობს ფასების განსაზღვრა-

დადგენის პროცესებში  

 _______________ შემოსავალი აღიარდება, 

როდესაც შესრულდება შესასრულებელი  

ვალდებულება.   

 ____________ შემოსავალი აღიარდება, 

(საკომისიო ან  ფიქსირებული 

ანაზღაურება) როდესაც შესრულდება 

შესასრულებელი ვალდებულება

მაგალითი 4 

(A) საწარმოს ყავს დისტრიბუტორი – კომპანია (B). დისტრიბუტორ კომპანიას არ მოეთხოვება 

საქონლის ღირებულების გადახდა (A) საწარმოსთვის, ვიდრე მესამე მხარისგან, რომელმაც 

შეიძინა საქონელი, არ მიიღებს ანაზღაურებას.  

2015 წლის განმავლობაში საწარმომ (A) დისტრიბუტორ კომპანიას მიაწოდა მის მიერ 

წარმოებული საქონლის 100 ერთეული. თითოეული ერთეულის გასაყიდი ფასი შეადგენდა 

100 აშშ დოლარს, ხოლო წარმოების ხარჯები - 60 აშშ დოლარს. 2015 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით დისტრიბუტერი კომპანიის მიერ გაყიდული საქონლის რაოდენობამ 

შეადგინა 80 ერთეული.  2016 წლის 10 იანვრისათვის, დისტრიბუტორმა კომპანიამ  საწარმოს 

(A) გადაუხადა გაყიდული საქონლის საფასური, შემცირებული 5% საკომისიო თანხით.  

დავალება. 

გამოთვალეთ შემოსავლის თანხა, რომელიც უნდა აღიაროს საწარმომ (A) და საწარმომ (B) 2015 

წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის; და შეადგინეთ 2015 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისათვის საწარმო (A) და საწარმო (B) ფინანსური ანგარიშგების ის ნაწილი, 

რომელშიც ასახული იქნება ზემოთ მოცემული სიტუაცია.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

საერთო მოგების მარჟა და  ფასნამატი ხარჯებზე 

მაგალითი 5 

საწარმომ გაყიდა აღჭურვილობა, რომლის შეძენაც მწარმოებლისაგან დაუჯდა 500 აშშ 

დოლარი. 

გამოთვალეთ შემოსავლის თანხა, თუ: 

ა) საერთო მოგების მარჟამ შეადგინა 20% 

ბ) ფასნამატმა  ხარჯებზე შეადგინა 20% 

საერთო მოგების მარჟა 

შემოსავალი  

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება 

მოგება   

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების ფასნამატი 

შემოსავალი 

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება 

მოგება 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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(კითხვები)

კომპანია „Newton“  

კომპანია „Newton“-ის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2013 წლის 31 

დეკემბრისათვის 
$’000

აქტივები  

გრძელვადიანი აქტივები  

ძირითადი საშუალებები 94,900

არამატერიალური აქტივები 18,000

სავაჭრო დებიტორული დავალიანება 13,310

სულ გრძელვადიანი აქტივები 126,210

მოკლევადიანი აქტივები 

მატერიალური ფასეულობები  40,000

სავაჭრო დებიტორული დავალიანება 72,690

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები  48,000

სულ მიმდინარე აქტივები  160,690

სულ აქტივები 286,900

კაპიტალი და ვალდებულებები  

სააქციო კაპიტალი 100,000

გაუნაწილებელი მოგება 55,500

გადაფასების რეზერვი 3,500

სულ კაპიტალი  159,000

გრძელვადიანი ვალდებულებები  

გრძელვადიანი სესხები 62,280

გადავადებული გადასახადის ვალდებუ;ება 13,500

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები  75,780

მიმდინარე ვალდებულებები  

სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება 45,120

მიმდინარე გადასახადის ვალდებულება 7,000

სულ მიმდინარე ვალდებულებები  52,120

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები 286,900
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

კომპანია „Newton“-ის მოგება/ზარალის და სხვა სრული მოგების ანგარიშგება 2013 წლის 

31 დეკემბრისათვის 

აშშ დოლარი $’000

შემოსავალი 258,700

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება (171,100)

მთლიანი მოგება 87,600

დისტრიბუციის ხარჯები (10,000)

ადმინისტრაციული ხარჯები (25,000)

ფინანსური შემოსავალი / ხარჯები, ნეტი (6,100)

მოგება დაბეგვრამდე 46,500

მოგების გადასახადის ხარჯი (11,000)

პერიოდის მოგება 35,500

სხვა სრული შემოსავალი 3,500

სულ სრული შემოსავალი 39,000

შენიშვნა 1 

2013 წლის 1 აპრილს კომპანია „Newton“-მა გაყიდა საქონელი 13.31 მილიონ აშშ დოლარად. 

გაყიდვის პირობები მომხმარებელს საფასურის განვადებით გადახდის საშუალებას აძლევს და 

მომხმარებელმა საფასური ნაღდი ფულით უნდა დაფაროს 2016 წლის 31 მარტს. კომპანია 

„Newton“-მა მიმდინარე წლის შემოსავალში ასახა 13.31 მილიონი აშშ დოლარი და $13.31 

მილიონი აშშ დოლარის ნაშთი დაფიქსირდა  სავაჭრო დებიტორული დავალიანების  სახით 

პერიოდის ბოლოს. დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც გამოყენებული იქნება 

მომხმარებელთან კონკრეტული გარიგებითვის შეადგენს 10%-ს. 

შენიშვნა 2 

2013 წლის 31 დეკემბერს კომპანია „Newton“-მა გაყიდა საქონელი, რომლის ჯამურმა 

სარეალიზაციო ფასმა 5.6 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. აღნიშნული საქონელი 

განკუთვნილია მომხმარებლის მიერ ხანგრძლივი გამოყენებისათვის. ხელშეკრულება 

ავალდებულებს კომპანია „Newton“-ს სამი წლის მანძილზე გაუწიოს მომხმარებელს 

დამატებითი მომსახურება ყოველგვარი დამატებითი ანაზღაურების მოთხოვნის გარეშე. 

საქონლის სარეალიზაციო ფასი ნორმალურ შემთხვევაში შემდგომი მომსახურების შესახებ 

ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე იქნებოდა 6.1 მილიონ აშშ დოლარი. ანალოგიური 

მომსახურების ცალკე მიწოდება გულისხმობს მომსახურების მიწოდებიდან შემოსავლის 

მიღებას წელიწადში 300,000 აშშ დოლარის ოდენობით. კომპანია „Newton“-მა 5.6 მილიონი აშშ 

დოლარის ოდენობის შემოსავალი ასახა მოგება/ზარალის ანგარიშგებაში.  

შენიშვნა 3 

2013 წლის 1 დეკემბერს კომპანია „Newton“-მა ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომლის 

თანახმადაც  მან 2014 წლის 1 იანვრიდან უნდა აწარმოოს ახალი მომხმარებლისათვის 

კონკრეტული კომპონენტების მიწოდება ყოველთვიურად. ხელშეკრულების პირობები 

ითვალისწინებს მომხმარებლისათვის ხელსაყრელ ფასებს, მიუხედავად ამისა, მოსალოდნელია 

რომ ხელშეკრულება მომგებიანი იქნება კომპანია „Newton“-ისათვის. მომხმარებელმა 

დეპოზიტის სახით 8 მილიონი აშშ დოლარი გადაიხადა, მიღებული დეპოზიტი კომპანია 

„Newton“-მა შემოსავალში ასახა, როდესად ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა.   
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

შენიშვნა 4 

2013 წლის 30 დეკემბერს კომპანია „Newton“-მა ახალ მომხმარებელზე გაყიდა საქონელი 30 %-

იანი საერთო მოგების მარჟით, რომლის წარმოებაც მას დაუჯდა 3.5 მილიონი აშშ დოლარი. 

„Newton“-მა აღიარა შემოსავალი და  სავაჭრო დებიტორული დავალიანება, როდესაც საქონელი 

მიეწოდა მომხმარებელს. აღნიშნული საქონლის მიწოდება გახორციელდა გაყიდვის ან უკან 

დაბრუნების პირობით, სადაც მომხმარებელს საქონლის უკან დაბრუნების უფლება ჰქონდა 

2014 წლის 30 აპრილამდე ან მოცემული თარიღის ჩათვლით. მომხმარებელს 2014 წლის 31 

იანვრის მდგომარეობით უკან ჰქონდა დაბრუნებული მისთვის მიწოდებული საქონლის 40%. 

უცნობია, თუ დარჩენილი საქონლის რა რაოდენობას დააბრუნებს მომხმარებელი 2014 წლის 30 

აპრილამდე.  

შენიშვნა 5 

შემოსავალი მოიცავს 2013 წლის 1 ნოემბერს 4 მილიონი აშშ დოლარად გაყიდულ საქონელს. 

აღნიშნული საქონლის წარმოება კომპანია „Newton“-ს 3 მილონი აშშ დოლარი დაუჯდა. 

გაყიდვის პირობების თანახმად, კომპანია „Newton“-ს  აქვს არჩევანი აღნიშნული საქონელი 

ხელახლა შეისყიდოს 4.4 მილიონ აშშ დოლარად 2014 წლის 28 თებერვალს. მომხმარებელს აქვს  

არჩევანი, რომ მოსთხოვოს კომპანია „Newton“-ს საქონლის უკან გამოსყიდვა 4.4 მილიონ აშშ 

დოლარად იგივე თარიღში.   

შენიშვნა 6 

2013 წლის 31 მარტს კომპანია „Newton“-მა გაყიდა  აღჭურვილობა 19 მილიონ აშშ დოლარად და  

მიღებული ფულადი სახსრები 19 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით ჩათვალა შემოსავალში. 

გაყიდვის პირობები მოიცავდა აღჭურვილობის გაყიდვის შემდგომ კომპანია „Newton“-ის მიერ 

კლიენტის მომსახურებას წელიწადნახევრის განმავლობაში დაწყებული 2013 წლის 31 

მარტიდან. რეალიზაციის შემდგომ წარმოებული მომსახურების ხარჯი კომპანია „Newton“-ის 

წინასწარი შეფასებით შეადგენს 525,000 აშშ დოლარს წელიწადში. გონივრული მოგების მარჟა 

გაწეულ მომსახურებაზე იქნება 25%. აღჭურვილობის განცალკევებითი ფასი, რეალიზაციის 

შემდგომი მომსახურების გარეშე, შეადგენს 18.95 მილიონ აშშ დოლარს. 

დავალება: 

შეადგინეთ კორექტირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და მოგება/ზარალის და 

სხვა სრული შემოსავლების ანგარიშგება 2013 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
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sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
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garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
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ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

5.5 შემოსავლის აღიარება  – დროთა განმავლობაში ან კონკრეტულ დროს  

დროთა განმავლობაში იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილებულია ქვემოთ 

მოყვანილი კრიტერიუმებიდან რომელიმე კრიტერიუმი მაინც:

 მომხმარებელი თანადროულად იღებს და მოიხმარს სარგებელს, საწარმოს 

მიერ ვალდებულებების შესრულების პარალელურად (არ არის 

ვალდებულების ახლიდან შესრულების საჭიროება) 

 საწარმო ქმნის ან აუმჯობესებს აქტივს, რომელსაც აკონტროლებს 

მომხმარებელი შექმნის ან გაუმჯობესების პროცესში  

 აქტივი, რომელსაც არ გააჩნია ალტერნატიული გამოყენება და საწარმოს აქვს 

უფლება მიიღოს ანაზღაურება სამუშაოსათვის, რომელიც მას შესრულებული 

აქვს მოცემული თარიღისათვის 

სხვა შემთხვევაში  – კონკრეტულ დროს
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

შესასრულებელი ვალდებულება სრულდება დროთა განმავლობაში 

1. მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები 

2. პროგრესი 

შედეგების მეთოდი (output method) = რესურსების მეთოდი (Input 

method) =

მოცემულ თარიღამდე 

მომხმარებლისთვის გადაცემული 

ღირებულება

მოცემულ თარიღამდე 

დახარჯული რესურსები

მოცემულ თარიღამდე გადაცემული + 

დარჩენილი

სულ მოსალოდნელი  

რესურსების დანახარჯი 

3. ჯამური შემოსავალი და დანახარჯი  

მოგება ზარალი საბოლოო შედეგის ან 

პროგრესის საიმედოდ 

განსაზღვრა არ არის 

შესაძლებელი   

შემოსავალი    

ხარჯები 

შედეგი 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

მოგება-ზარალის ანგარიშგება - მიმდინარე პერიოდი 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

ფაქტობრივი ხარჯები მოცემულ თარიღამდე (ჯამური)             X 

+  აღიარებული მოგება / – აღიარებული ზარალი (ჯამური)      X/(X) 

–  მიღებული ანაზღაურება (ჯამური)                   (X) 

სახელშეკრულებო აქტივი /  

(სახელშეკრულებო ვალდებულება)                                         X/(X) 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

მაგალითი  6 (კომპანია „Babylon“)

კომპანია „Babylon“-მა კლიენტთან გააფორმა კონტრაქტი, რომლის თანახმად იგი იღებს 

ვალდებულებას  მომხმარებლისთვის ააშენოს სასაწყობე შენობა კლიენტის მიწის 

ნაკვეთზე 11.5 მილიონ აშშ დოლარად. თავდაპირველი შეფასებით ხარჯები შეადგენს 

7.5 მილიონ აშშ დოლარს და სამშენებლო სამუშაოები სავარაუდოდ სამი წლის 

განმავლობაში გაგრძელდება.  

მეორე წელს კომპანია „Babylon“-ს არაეფექტურობიდან გამომდინარე   გაწია დამატებით 

ხარჯი 500,000 აშშ დოლარის ოდენობით.  

მე-3 წელს კლიენტმა დაამტკიცა კონტრაქტით გათვალისწინებულ დიზაინში 

ცვლილებები, რამაც კონტრაქტის ღირებულება 14 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა. 

აღნიშნულ კონტრაქტთან დაკავშირებული ფინანსური ინფორმაციის მოკლე აღწერა 

მოცემულია ქვემოთ ($’000): 

1-ლი წელი მე-2 წელი მე-3 წელი 

კონტრაქტის ფასი 11,500 11,500 14,000

კონტრაქტთან დაკავშირებით 

დღემდე გაწეული ხარჯები 

(აკუმულირებული) 

(არაეფექტურობასთან 

დაკავშირებული ხარჯების 

გამოკლებით) 

1,500 4,500 12,000

კონტრაქტის დასრულებისთვის 

საჭირო ხარჯები (წინასწარი 

შეფასებით)  

ამ ეტაპზე 

შეუძლებელია 

საიმედოდ შეფასება

7,500 -

არაეფექტურობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
- 500 -

მომხმარებლისაგან მიღებული 

ანაზღაურება წლის განმავლობაში 
2,500 1,900 9,600

კომპანია „Babylon“ ასკვნის, რომ რესურსების მეთოდი, სადაც გამოყენებულია გაწეული 

ხარჯების ფარდობა მთლიან მოსალოდნელ გასაწევ ხარჯებთან, საკონტრაქტო 

ვალდებულების შესრულების პროგრესის შეფასებისთვის შესაფერისია. 

დავალება: 

მოამზადეთ ფინანსური ანგარიშგება 1-ლი, მე-2 და მე-3 წლისათვის.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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მაგალითი 7 - ბურიდანი

ამონარიდი კომპანია ბურიდანის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშიდან   31.03.2014  

მდგომარეობით, ნაშთები მოცემულია $’000. 

გრძელვადიანი აქტივები 

ძირითადი საშუალებები                           87,000 

დაუმთავრებელი მშენებლობა                 13,080 

მიმდინარე აქტივები 

დებიტორული დავალიანებები               32,000 

ამონარიდი ბურიდანის მოგება-ზარალის ანგარიშგებიდან  31.03.2014-ით დასრულებული 

წლისათვის. ნაშთები მოცეულია $’000. 

შემოსავალი                                                   103,400 

გაყიდვების თვითღირებულება                  68,800 

2013 წლის 1 ოქტომბერს, ბურიდანმა მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვანი აქტივის 

მშენებლობა დაიწყო. ეს აქტივი შენდება მომხმარებლის მიერ დადგენილი მოთხოვნების 

შესაბამისად, კონტრაქტის განმავლობაში მომხმარებელს შეუძლია ამ მოთხოვნების 

შეცვლა. დაუმთავრებელი მშენებლობა არის მომხმარებლის საკუთრება. დაგეგმილია რომ 

ამ  კონტრაქტით გათვალისწინებული მშენებლობა დამთავრდება 2015 წლის 30 

სექტემბერს. ბურიდანის ხელმძღვანელობამ რთული კონკურენცია გაიარა იმისათვის რომ 

გაემარჯვათ და მოეგოთ კონტრაქტი, კონტრაქტის ფასი  შეადგენს 24 მილიონ დოლარს. 

2013 წლის 1 ოქტომბერს ბურიდანმა შეიძინა 8 მილიონი დოლარის ღირებულების 

აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენებოდა კონკრეტულად მხოლოდ ამ პროექტისათვის. 

აღჭურვილობას არ ექნება ნარჩენი ღირებულება 2015 წლის 30 სექტემბერს. სხვა ხარჯებმა 

რომელიც  ამ კონტრაქტთან დაკავშირებით წარმოიშვა 6 თვის განმავლობაში 31.03.2014 

თარიღით დასრულებულ პერიოდში, შეადგინა 5.08 მილიონი დოლარი.  

ხელმძღვანელობამ შეაფასა კონტრაქტის სრულად დასასრულებლად საჭირო 

დანახარჯები, რომელმაც შეადგინა 10 მილიონი დოლარი.  ბურიდანის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშში ასახულია  13.08 მილიონი დოლარი როგორც დაუმთავრებელი 

მშენებლობა (8 მილიონი დოლარი აღჭურვილობის ღირებულება და 5.08 მილიონი 

დოლარი სხვა ხარჯები) . სხვა არანაირი საბუღალტრო ჩანაწერები არ გაკეთებულა. 2014 

წლის 31 მარტს კონტრაქტი 30 %-ით იყო  დასრულებული.  

დავალება: 

მოამხადეთ ამონარიდები  ფინანსური მდგომარეობის და მოგება-ზარალის 

ანგარიშებიდან 2014 წლის 31 მარტს დასრულებული პერიოდისათვის.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
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gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
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efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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1. შესავალი 
2016 წლის იანვარში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ბასსს) 
გამოსცა ფასს 16 „იჯარა“.  ფასს-ში 16 მოცემულია იჯარის აღიარების, შემდგომი ღირებულების 
განსაზღვრის, და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის პრინციპები.  

ფასს 16 „იჯარა“ ჩაანაცვლებს: 

- ფასს-ს 17 „იჯარა“ 

- ფაისკ 4 „როგორ განვსაზღვროთ შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას“ 

- იმკ-15 „საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება“ 

- იმკ-27  „გარიგების შინაარსის შეფასება, რომელიც შეიცავს იჯარის სამართლებრივ ფორმას“ 

იჯარის აღრიცხვა გახლდათ ბასსს-ს და ფასს-ს (აშშ-ის სტანდარტების დამდგენის) ერთობლივი 
პროექტი. მართალია, დასაწყისში ამ ორ საბჭოს განზრახული ჰქონდა გაერთიანებული 
სტანდარტის შექმნა, მაგრამ მათი მოსაზრებები გაიყო ზოგიერთ მნიშვნელოვან საკითხთან 
დაკავშირებით (უმთავრესად, მოიჯარის მიერ აღრიცხვასთან დაკავშირებით). 

ფასს 16 ძალაშია წლიური საანგარიშგებო პერიოდებისათვის, რომელიც იწყება 2019 წლის 1 
იანვარს ან მის შემდეგ. ნებადართულია სტანდარტის უფრო ადრე გამოყენება, მაგრამ მხოლოდ 
ფასს 15 („ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“) -თან ერთად 
გამოყენების შემთხვევაში. 

საწარმომ ფასს 16 უნდა გამოიყენოს ყველა იჯარის აღრიცხვისათვის, შემდეგი შემთხვევების 
გარდა: 

- იჯარა სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობის, ბუნებრივი გაზის და მსგავსი 
არაკვლავწარმოებადი რესურსების მოძიებისთვის; 

- მოიჯარის მიერ ფლობილი ბიოლოგიური აქტივების იჯარა, რომელიც შედის ბასს-ის 41 
„სოფლის მეურნეობა“ მოქმედების სფეროში; 

- მომსახურების გაწევის კონცესიური შეთანხმება, რომელიც შედის ფაისკ-ის 12 
„მომსახურებაზე კონცესიური შეთანხმებები“, მოქმედების საფეროში; 

- მეიჯარის მიერ გადაცემული ინტელექტუალური ქონების გარანტიის ლიცენზია, რომელიც 
ფასს 15-ის, „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ 
მოქმედების სფეროს განეკუთვნება; და 

- ლიცენზიის შეთანხმების ფარგლებში მოიჯარის მიერ ფლობილი უფლებები ისეთ 
აქტივებზე, როგორიცაა ფილმები, ვიდეო ჩანაწერები, სპექტაკლები, ხელნაწერები, 
პატენტები და საავტორო უფლებები, რაც ბასს-ის 38, „არამატერიალური აქტივები“, 
მოქმედების სფეროშია. 

 

2. განმარტებები 

იჯარის დაწყების თარიღი (დაწყების თარიღი) – თარიღი, როდესაც მეიჯარე საბაზისო აქტივს 
ხელმისაწვდომს გახდის მოიჯარის მიერ გამოყენებისათვის. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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ხელშეკრულება – შეთანხმება ორ ან მეტ მხარეს შორის, რომელიც წარმოქმნის აღსრულებად 
უფლებებს და მოვალეობებს.  

ეკონომიკური მომსახურების ვადა – არის პერიოდი, რომლის განმავლობაში აქტივი 
მოსალოდნელია, რომ გამოსაყენებლად ვარგისი იქნება ერთი ან მეტი მომხმარებლის მიერ, ან 
პროდუქციის ან მსგავსი პროდუქციის ერთეულების რაოდენობა, რომელთა მიღება 
მოსალოდნელია აქტივის ერთი ან მეტი მომხმარებლის მიერ გამოყენების შედეგად. 

ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღი –თარიღი, როდესაც ორივე მხარე თანხმდება იჯარის 
ცვლილებაზე. 

რეალური ღირებულება – წინამდებარე სტანდარტით განსაზღვრული მეიჯარის აღრიცხვის 
მოთხოვნების მიზნებისათვის რეალური ღირებულება არის თანხა,  რომლითაც შეიძლება აქტივი 
გაიცვალოს ან ვალდებულება დაიფაროს საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის 
„გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით“. 

ფინანსური იჯარა – იჯარა, რომლის ფარგლებში ხდება აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული 
არსებითად ყველა რისკის და სარგებლის გადაცემა. 

ფიქსირებული გადახდები – მოიჯარის მიერ მეიჯარისათვის გადახდები საბაზისო აქტივის 
გამოყენების უფლებისათვის იჯარის პერიოდში, გარდა იჯარის ცვალებადი გადახდებისა. 

მთლიანი საიჯარო ინვესტიცია – არის შემდეგის ჯამი: 

1. ფინანსური იჯარის ფარგლებში მეიჯარის მიერ მისაღები იჯარის გადახდები; და  

2. მეიჯარის სასარგებლოდ დაგროვილი ყველა არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება 

იჯარის დასაწყისი (საწყისი თარიღი) – საიჯარო ხელშეკრულების დადების თარიღსა და მხარეებს 
შორის იჯარის ძირითად პირობებთან დაკავშირებული ვალდებულების აღების თარიღს შორის 
უფრო ადრინდელი თარიღი. 

თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები – იჯარის მიღების დამატებითი დანახარჯები, 
რომლებიც არ იქნებოდა გაწეული იჯარის მიღების გარეშე, გარდა მწარმოებლის ან დილერი 
მეიჯარის მიერ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული დანახარჯებისა. 

საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი, 
რომელიც იწვევს (a) იჯარის გადახდების და (b) არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების 
ახლანდელი ღირებულებების ტოლობას (i)  საბაზისო აქტივის რეალური ღირებულებისა და (ii) 
მეიჯარის ნებისმიერი საწყისი პირდაპირი დანახარჯების ჯამთან. 

იჯარა – ხელშეკრულება, ან ხელშეკრულების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს აქტივის (საბაზისო 
აქტივი) გამოყენების უფლების გადაცემას გარკვეული დროის პერიოდით ანაზღაურების 
სანაცვლოდ. 

იჯარის სტიმულები – მეიჯარის მიერ მოცემულ იჯარასთან დაკავშირებული მოიჯარისათვის 
თანხის გადახდები ან მეიჯარის მიერ მოიჯარის იჯარის დანახარჯების ანაზღაურება ან 
თავისთავზე აღება. 

იჯარის ცვლილება  – იჯარის მოქმედების სფეროს ან იჯარის ანაზღაურების ცვლილება, რაც არ 
იყო იჯარის თავდაპირველი ვადების და პირობების ნაწილი (მაგალითად, ერთი ან მეტი საბაზისო 
აქტივის გამოყენების უფლების დამატება ან შეწყვეტა, ან იჯარის სხელშეკრულებო ვადის 
გაგრძელება ან შემცირება).  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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იჯარის გადახდები – მოიჯარის მიერ  მეიჯარისათვის განხორციელებული გადახდები,  იჯარის 
ვადის განმავლობაში საბაზისო აქტივის გამოყენების უფლებასთან დაკავშირებით, რომლებიც 
მოიცავს შემდეგს: 

1. ფიქსირებული გადახდები (არსებითად ფიქსირებულის - ცვალებადი, მაგრამ გარდუვალი 
გადახდების ჩათვლით), შემცირებული იჯარის სტიმულების თანხებით; 

2. ცვალებადი იჯარის გადახდები, რომლებიც დამოკიდებულია რაიმე იდექსზე ან განაკვეთზე;  

3. შესყიდვის ოფციონის აღსრულების ფასი, როდესაც მოიჯარე გონივრულად დარწმუნებულია ამ 
ოფციონის აღსრულებაში; და  

4. იჯარის შეწყვეტისათვის ჯარიმების გადახდა, როდესაც იჯარის პირობებში ასახულია 
მოიჯარის მიერ ოფციონის აღსრულება იჯარის შეწყვეტისათვის. 

მოიჯარისათვის იჯარის გადახდები მოიცავს აგრეთვე თანხებს, რომლებიც მოიჯარის მიერ არის 
გადასახდელი ნარჩენი ღირებულების გარანტიების ფარგლებში. 

იჯარის გადახდები არ მოიცავს ხელშეკრულების იმ კომპონენტებთან დაკავშირებულ გადახდებს, 
რომლებიც არ ეხება იჯარას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოიჯარე არჩევს იჯარასთან 
დაუკავშირებელი კომპონენტების გაერთიანებას იჯარის კომპონენტთან და მათ ერთად აღრიცხვას 
ერთიანი იჯარის კომპონენტის სახით.  

მეიჯარისათვის იჯარის გდახდები მოიცავს აგრეთვე ნარჩენი ღირებულების გარანტიებს, 
რომლებიც მეიჯარისათვის არის უზრუნველყოფილი მოიჯარის, მეიჯარესთან დაკავშირებული 
მხარის ან მესამე, მეიჯარესთან დაუკავშირებელი მხარის მიერ, რომელსაც გააჩნია გარანტიის 
ფარგლებში მოვალეობების გადახდის ფინანსური შესაძლებლობა. იჯარის გადახდები არ მოიცავს 
იჯარასთან დაუკავშირებელ კომპონენტებზე მიკუთვნებულ გადახდებს. 

იჯარის ვადა – დროის პერიოდი, რომელიც არ ექვემდებარება გაუქმებას, და რომლის 
განმავლობაში მოიჯარეს საბაზისო აქტივის გამოყენების უფლება აქვს, შემდეგ პერიოდებთან 
ერთად: 

1. ოფციით მოცული პერიოდები იჯარის გასაგრძელებლად, როდესაც მოიჯარე გონივრულობის 
ფარგლებში არის დარწმუნებული რომ გამოიყენებს ოფციონს; და 

2. ოფციით მოცული პერიოდები იჯარის შეწყვეტისათვის, როდესაც მოიჯარე გონივრულობის 
ფარგლებში არის დარწმუნებული რომ არ გამოიყენებს ოფციონს. 

მოიჯარე – საწარმო, რომელიც მოიპოვებს დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საბაზისო 
აქტივის გამოყენების უფლებას ანაზღაურების სანაცვლოდ. 

მოიჯარის ზრდადი სასესხო საპროცენტო განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი, რომელსაც მოიჯარე 
გადაიხდიდა მოცემული გამოყენების უფლების აქტივის მსგავსი აქტივის მისაღებად საჭირო 
ფონდების ოდენობით სესხის იგივე ხანგრძლივობით, მსგავსი უზრუნველყოფით ასაღებად მსგავს 
ეკონომიკურ გარემოში.  

მეიჯარე – საწარმო, რომელიც უზრუნველყოფს საბაზისო აქტივის გამოყენების უფლების 
გადაცემას დროის პერიოდის განმავლობაში ანაზღაურების სანაცვლოდ. 

წმინდა საიჯარო ინვესტიცია – მთლიანი საიჯარო ინვესტიცია, დისკონტირებული იჯარაში 
ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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საოპერაციო იჯარა – იჯარა, რომლის ფარგლებში საბაზისო აქტივის საკუთრებასთან 
დაკავშირებული არსებითად ყველა რისკის და სარგებლის გადაცემა არ ხდება. 

ოფციონის საიჯარო გადახდები – გადახდები, რომლებიც უნდა განახორციელოს მოიჯარემ 
მეიჯარის სასარგებლოდ საბაზისო აქტივის გამოყენების უფლებისათვის დროის იმ პერიოდის 
განმავლობაში, რომელსაც ოფციონი მოიცავს იჯარის გაგრძელების ან შეწყვეტისათვის, და 
რომელიც არ შედის იჯარის ვადაში.  

გამოყენების პერიოდი – დროის მთლიანი პერიოდი, რომლის განმავლობაში აქტივი გამოიყენება 
მომხმარებელთა ხელშეკრულების პირობების დასაკმაყოფილებლად (არა-თანმიმდევრული 
დროის პერიოდების ჩათვლით). 

ნარჩენი ღირებულების გარანტია – მეიჯარისათვის იმ მხარის მიერ მიცემული გარანტია, რომელიც 
მეიჯარესთან არ არის დაკავშირებული, რომ საბაზისო აქტივის ღირებულება (ან მისი ნაწილი) 
იჯარის ვადის ბოლოს იქნება მინიმუმ მითითებული თანხა. 

აქტივის გამოყენების უფლება – აქტივი, რომელიც წარმოადგენს მეოიჯარის უფლებას, საბაზისო 
აქტივი გამოიყენოს იჯარის ვადის განმავლობაში. 

მოკლევადიანი იჯარა – იჯარა, რომელსაც დაწყების თარიღით გააჩნია 12 თვის ან ნაკლები 
ხანგრძლივობის იჯარის ვადა. იჯარა, რომელიც მოიცავს შეძენის ოფციონს, არ არის 
მოკლევადიანი იჯარა.  

ქვეიჯარა – გარიგება, რომლითაც საბაზისო აქტივი იჯარით ხელახლა გაიცემა მოიჯარის 
(‘სუალედური მეიჯარე’) მიერ მესამე მხარეზე, ხოლო იჯარა (‘ძირითადი იჯარა’) ძირითად 
მეიჯარესა და მოიჯარეს შორის უცვლელი რჩება.  

საბაზისო აქტივი – აქტივი, რომელიც არის იჯარის სუბიექტი, რომლის გამოყენების უფლება 
გადასცა მეიჯარემ მოიჯარეს.  

გამოუმუშავებელი ფინანსური შემოსავალი –სხვაობა: 

1. მთლიან საიჯარო ინვესტიციასა; და 

2. წმინდა საიჯარო ინვესტიციას შორის. 

არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება – საბაზისო აქტივის ნარჩენი ღირებულების ის ნაწილი, 
რომლის რეალიზაციას მეიჯარე არ უზრუნველყოფს, ან გარანტირებულია მხოლოდ მეიჯარესთან 
დაკავშირებული მხარის მიერ. 

სასარგებლო მომსახურების ვადა – პერიოდი, რომლის განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ აქტივი 
საწარმოს მიერ გამოყენებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება; ან წარმოებული პროდუქციის ან 
მსგავსი ერთეულების რაოდენობა, რასაც მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს აქტივიდან.  

იჯარის ცვლადი გადახდები – მოიჯარის მიერ მეიჯარის სასარგებლოდ საბაზისო აქტივის იჯარის 
ვადის განმავლობაში გამოყენების უფლებისათვის განხორციელებული გადახდების ის ნაწილი, 
რომელიც იცვლება იჯარის დაწყების თარიღის შემდეგ დროის გასვლის გარდა სხვა ფაქტების და 
გარემოებების გამო. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 

 

1407 
©2018 PwC. ყველა უფლება დაცულია 

3. აღრიცხვა მოიჯარის მიერ 

3.1 საწყისი აღიარება 

მოიჯარემ დაწყების თარიღით უნდა აღიაროს აქტივის გამოყენების უფლება, რაც წარმოადგენს 
მის მიერ საბაზისო, იჯარით აღებული აქტივის გამოყენების უფლებას, და უნდა აღაიროს აგრეთვე 
ვალდებულება, რაც წარმოადგენს იჯარის გადახდების განხორციელების მოვალეობას: 

Dr აქტივის გამოყენების უფლება 

Cr საიჯარო ვალდებულება 

3.2 საწყისი შეფასება 

საიჯარო ვალდებულება თავდაპირველად აღიარდება დაწყების დღეს და შეფასდება თანხით, 
რომელიც ტოლია იჯარის ვადის განმავლობაში იჯარის იმ გადახდების ახლანდელი 
ღირებულების, რომლებიც ჯერ არ არის განხორციელებული.  

საწყისი აღიარებისას აქტივის გამოყენების უფლება აღიარდება დაწყების დღეს და შეფასდება 
თვითღირებულებით. აქტივის გამოყენების უფლების ღირებულება მოიცავს შემდეგს:  

- საიჯარო ვალდებულების საწყისი შეფასების თანხა, მიმატებული 

- დაწყების თარიღით ან ამ თარიღამდე ნებისმიერი იჯარის გადახდები, შემცირებული 
მიღებული იჯარის სტიმულებით, მიმატებული 

- მოიჯარის მიერ გაწეული ნებისმიერი პირდაპირი დანახარჯები, მიმატებული 

- აღდგენის დანახარჯების ანარიცხი (აღდგენის დანახარჯების ანარიცხი არ აისახება 
საიჯარო ვალდებულებაში, იგი აღიარდება, როგორც ცალკე ვალდებულება). 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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მაგალითი 

2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმო A მანქანის იჯარის ხელშეკრულებას დებს საწარმოსთან B. 
მანქანა იმავე დღეს მიეწოდა საწარმოს A. 

იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრულია $5,000-ის ოდენობით იჯარის გადახდების 
დაგვიანებით განხორციელება ყოველწლიურად, 31 დეკემბერს (პირველი გადახდა უნდა 
განხორციელდეს 2017 წლის 31 დეკემბერს). იჯარის ვადაა 10 წელი და იჯარის ვადის ბოლოს 
მანქანის მოსალოდნელი ნარჩენი ღირებულება შეფასებულია ნულის ტოლად. იჯარის 
ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია 8%. 

$1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი 10 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 8%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთით არის 6.71. 

კითხვა 

რა თანხების საწყისი აღიარება მოხდება საწარმო A-ს მიერ 2016 წლის 31 დეკემბერს? 

პასუხი 

2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ A თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა 
აღიაროს საიჯარო ვალდებულება იჯარის განუხორციელებელი გადახდების ახლანდელი 
ღირებულების ოდენობით იჯარის ვადის განმავლობაში, $33,550 ($5,000 × 6.71) და აქტივის 
გამოყენების უფლება თანხით $33,550. 

აქტივები 

საიჯარო ვალდებულება 

იჯარის მომავალი 
გადახდების დღევანდელი 

ღირებულება 

აქტივის გამოყენების უფლება 

საიჯარო ვალდებულება 
(მომავალი გადახდების დღევანდელი 

ღირებულება) 

დაწყების თარიღში ან მანამდე 
განხორციელებული იჯარის გადახდები  

აღდგენის დანახარჯების ანარიცხები 

საწყისი პირდაპირი დანახარჯები 

აღდგენის დანახარჯების 
(restoration costs) 

ანარიცხი 

ვალდებულებები 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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მაგალითი 

2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმო A მანქანის იჯარის ხელშეკრულებას დებს საწარმოსთან B. 
მანქანა იმავე დღეს მიეწოდა საწარმოს A. 

იჯარის ხელშეკრულებით იჯარის პრემია, $8,000, გადასახდელია წინასწარ, და განსაზღვრულია 
$5,000-ის ოდენობით იჯარის გადახდების დაგვიანებით განხორციელება ყოველწლიურად, 31 
დეკემბერს (პირველი გადახდა უნდა განხორციელდეს 2017 წლის 31 დეკემბერს). იჯარის ვადაა 
10 წელი და იჯარის ვადის ბოლოს მანქანის მოსალოდნელი ნარჩენი ღირებულება შეფასებულია 
ნულის ტოლად. იჯარის ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია 8%.  

$1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი 10 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 8%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთით არის 6.71. 

2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ A გასწია აგრეთვე მონტაჟის ხარჯი $1,000-ის ოდენობით. 

კითხვა 

რა თანხების საწყისი აღიარება მოხდება საწარმო A-ს მიერ 2016 წლის 31 დეკემბერს? 

პასუხი 

2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ A თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა 
აღიაროს საიჯარო ვალდებულება იჯარის განუხორციელებელი გადახდების ახლანდელი 
ღირებულების ოდენობით იჯარის ვადის განმავლობაში, $33,550 ($5,000 × 6.71) და აქტივის 
გამოყენების უფლება $42,550-ის ($33,550 + $8,000 + $1,000) ოდენობით. 

 

მაგალითი 

2016 წლის 1 იანვარს საწარმო A შენობის ერთი სართულის იჯარის ხელშეკრულებას დებს 
საწარმოსთან B. ყოველწლიურად გადასახადელი იჯარის ოდენობაა $50,000, რაც გადახდილი 
უნდა იქნეს ყოველი წლის დასაწყისში. ამ იჯარის მისაღებად საწარმომ A გასწია პირდაპირი 
დანახარჯი $20,000-ის ოდენობით, საიდანაც $15,000 დაკავშირებულია ყოფილი 
მოიჯარისათვის, რომელიც იკავებდა შენობის ამ სართულს, გადახდასთან, ხოლო $5,000 
დაკავშირებულია უძრავი ქონების აგენტისათვის ამ იჯარასთან დაკავშირებით საკომისიოს 
გადახდასთან. საწარმო B (მეიჯარე) დათანხმდა საწარმოსთვის A აღნიშნული უძრავი ქონების 
აგენტისათვის გადახდილი $5,000-ის ანაზღაურებას საიჯარო ურთიერთობის დაწყების 
სტიმულის სახით.  

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია წლიური 5 პროცენტი. 

 $1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი 9 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 5%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთით არის 7.11. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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2016 წლის 1 იანვარს საწარმომ A გადაიხადა პირველი წლის იჯარის გადასახადი $50,000-ის 
ოდენობით, გასწია საწყისი პირდაპირი დანახარჯი $20,000-ის ოდენობით და საწარმოსგან B 
მიიღო იჯარის სტიმული $5,000-ის ოდენობით. 

კითხვა 

რა თანხების საწყისი აღიარება მოხდება საწარმო A-ს მიერ 2016 წლის 1 იანვარს? 

 პასუხი 

2016 წლის 1 იანვარს საიჯარო ვალდებულება შეფასდება დარჩენილი ცხრა $50,000-იანი 
გადახდის ახლანდელი ღირებულებით, დისკონტირებული 5%-ით, რაც შეადგენს $355,500-ს 
($50,000 x 7.11). 

აქტივის გამოყენების უფლება შეფასდება თვითღირებულებით, რაც შეადგენს $430,500-ს 
(საიჯარო ვალდებულება $355,500 + საწყისი იჯარის გადახდა $50,000 + საწყისი პირდაპირი 
დანახარჯი $20,000 – საწარმოსგან B მიღებული იჯარის სტიმული $5,000). 

 

Dr აქტივის გამოყენების უფლება $405,500 

Cr საიჯარო ვალდებულება $355,500 

Cr ფულადი სახსრები (პირველი წლის იჯარის გადახდა) $50,000 

 

Dr აქტივის გამოყენების უფლება $20,000 

Cr ფულადი სახსრები (საწყისი პირდაპირი დანახარჯი) $20,000 

 

Dr ფულადი სახსრები (იჯარის სტიმული) $5,000 

Cr აქტივის გამოყენების უფლება $5,000 

იჯარის გადახდები 

საიჯარო ვალდებულების შეფასებაში ასახული იჯარის გადახდები მოიცავს შემდეგ გადახდებს, 
რომლებიც არ არის გადახდილი დაწყების თარიღით:  

- ფიქსირებული გადახდები (არსებითად ფიქსირებული გადახდების - ცვალებადი, მაგრამ 
გარდუვალი გადახდები - ჩათვლით), შემცირებული მისაღები იჯარის სტიმულების 
თანხებით; 

- ცვალებადი იჯარის გადახდები, რომლებიც დამოკიდებულია რაიმე იდექსზე ან 
განაკვეთზე, მაგალითად ფასების ინდექსთან დაკავშირებული გადახდები, საპროცენო 
განაკვეთის ნიშნულთან (როგორიცაა მაგალითად LIBOR) დაკავშირებული გადახდები ან 
გადახდები, რომელთა ოდენობა იცვლება საბაზრო საიჯარო განაკვეთების ცვლილებების 
ასახვის მიზნით. საწყისი აღიარებისას საიჯარო ვალდებულების გამოთვლისას გამოიყენება 
დაწყების თარიღით არსებული საპროცენტო განაკვეთი ან ინდექსი; 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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- ნარჩენი ღირებულების გარანტიის ფარგლებში მოიჯარის მიერ მოსალოდნელი 
გადასახდელი თანხები; 

- შესყიდვის ოფციონის აღსრულების ფასი (თუ მოიჯარე გონივრულად დარწმუნებულია ამ 
ოფციონის აღსრულებაში); და 

- იჯარის შეწყვეტისათვის ჯარიმების გადახდა (თუ იჯარის პირობებში ასახულია მოიჯარის 
განზრახვა, გამოიყენოს ოფციონი იჯარის შეწყვეტისათვის). 

 
იჯარის ზოგიერთი გადახდა გახლავთ იჯარის პირობითი გადახდა. ფასს-ში 16 აღწერილია სამი 
სახის იჯარის პირობითი გადახდა, საბაზისო ცვლადის და ალბათობის, რომ ისინი ფაქტიურად 
გამოიწვევენ გადახდებს, მიხედვით:  

(i) ცვალებადი იჯარის გადახდები ინდექსის ან საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე  

ინდექსზე ან საპროცენტო განაკვეთზე (მაგალითად, დაკავშირებული სამომხმარებლო ფასების 
ინდექსთან, საპროცენტო განაკვეთის ნიშნულთან ან იჯარის საბაზრო განაკვეთთან) 
დაფუძნებული ცვალებადი იჯარის გადახდები საიჯარო ვალდებულების ნაწილია. მოიჯარის 
პოზიციიდან ამ გადახდების განხორციელება გარდუვალია, რადგან გაურკვევლობა 
დაკავშირებულია მხოლოდ ვალდებულების ოდენობასთან და არა მის არსებობასთან. ინდექსზე ან 
საპროცენტო განაკვეთზე დაფუძნებული ცვალებადი იჯარის გადახდების საწყისი შეფასება ხდება 
დაწყების თარიღით (და არა ფორვარდული / მოსალოდნელი განაკვეთებით / ინდექსებით) ამ 
ინდექსის ან საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ეს ნიშნავს, რომ საწარმო არ აკეთებს 
ინდექსის/საპროცენტო განაკვეთის სამომავლო პროგნოზებს; ამ ცვლილებების გათვალისწინება 
ხდება დროის იმ მომენტში, როდესაც იცვლება იჯარის გადახდები.  

(ii) ცვალებადი იჯარის გადახდები ნებისმიერი ცვლადის საფუძველზე  

ცვალებადი იჯარის გადახდები, რომლებიც არ ემყარება ინდექსს ან საპროცენტო განაკვეთს, არ 
წარმოადგენენ საიჯარო ვალდებულების ნაწილს. ისინი მოიცავს საბაზისო აქტივიდან 
წარმოქმნილ მოიჯარის საქმიანობის შედეგებთან დაკავშირებულ გადახდებს, როგორიცაა 
მაგალითად, საცალო ვაჭრობის მაღაზიის გაყიდვებიდან განსაზღვრული პროცენტის გადახდები 
ან მზის ან ქარის ფერმის შედეგებზე დაფუძნებულ გადახდები. ანალოგიურად, საბაზისო აქტივის 
გამოყენებასთან დაკავშირებული გადახდები არ აისახება საიჯარო ვალდებულებაში, როგორიცაა 
მაგალითად გადახდები იმ შემთხვევაში, როდესაც მოიჯარე გადააჭარბებს კონკრეტულ გარბენს 
მილებში. მსგავსი გადახდები აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც მოხდა ის 
მოვლენა ან როდესაც შეიქმნა პირობები, რამაც გამოიწვია აღნიშნული გადახდების წარმოქმნა. 

(iii) არსებითად ფიქსირებული გადახდები  

იჯარის გადახდები, რომლებიც განიცდიან ცვალებადობას, მაგრამ არსებითად გარდუვალია მათი 
გადახდა, აისახება საიჯარო ვალდებულებაში. მაგალითად:  

1. გადახდები, რომლებიც ცვალებადი იჯარის გადახდებია, მაგრამ ამ გადახდებს არ გააჩნიათ 
ნამდვილი ცვალებადობა: 

a) გადახდები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც დამტკიცებულია, 
რომ  შესაძლებელია აქტივის გამოყენება იჯარის ვადის განმავლობაში, ან როდესაც ადგილი 
აქვს მოვლენას, რომლის არ მოხდენის ნამდვილი შესაძლებლობა არ არსებობს: ან  

b) გადახდები, რომლებიც თავიდან გამიზნული იყო, როგორც საბაზისო აქტივის 
გამოყენებასთან დაკავშირებული ცვალებადი გადახდები, მაგრამ მათი ცვალებადობა 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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დასრულდება დაწყების თარიღის შემდეგ გარკვეულ მომენტში და გადახდები ფიქსირებული 
გახდება იჯარის ვადის დარჩენილი დროის განმავლობაში. აღნიშნული გადახდები გახდება 
არსებითად ფიქსირებული გადახდები ცვალებადობის დასრულების შემდეგ. 

2. იჯარიდან შეიძლება ერთზე მეტი გადახდების წყება წარმოიქმნას, მაგრამ მათგან მხოლოდ 
ერთია რეალისტური. ასეთ შემთხვევაში იჯარის აღნიშნული გადახდები იქნება გადახდების 
რეალისტური წყება. 

3. ერთზე მეტი რეალისტური გადახდების წყებაა, რომლის განხორციელებაც მოიჯარეს შეუძლია. 
ამ შემთხვევაში იჯარის გადახდები იქნება გადახდების ის წყება, რომელსაც ყველაზე დაბალი 
ახლანდელი ღირებულება აქვს. მაგალითად, როდესაც მოიჯარეს არჩევანი აქვს, რომ გააგრძელოს 
იჯარის ვადა ან შეიძინოს საბაზისო აქტივი, იჯარის გადახდები იქნება ის გადახდები, რომლებიც 
ყველაზე ნაკლები ოდენობით ფულადი სახსრების გასვლას გულისხმობს (ანუ, ან 
დისკონტირებული იჯარის გადახდები განვრცობილი პერიოდის განმავლობაში, ან 
დისკონტირებული შეძენის ფასი). 

მაგალითი 

2016 წლის იანვარში საწარმო A  სატვირთო ავტომობილის 10 წლიან იჯარის ხელშეკრულებას 
დებს საწარმოსთან B.  

იჯარის ყოველთვიური გადახდები მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

- ფიქსირებული გადახდები, $3,000 ერთ სატვირთოზე; 
- $200-ის გადახდა თითოეულ სატვირთოზე ამ სატვირთოს ერთი თვის განმავლობაში 

გამოყენების შემთხვევაში; 
- დამატებით $10-ის გადახდა თითოეულ კილომეტრზე, თუ სატვირთოს თვიური გარბენი 

გადააჭარბებს 1,000 კილომეტრს. მოსალოდნელი თვიური გარბენია 1,500 კილომეტრი; 
- ცვალებადი გადახდა $5,000-ის ოდენობით თითოეულ სატვირთოზე, რომელიც 

კორექტირდება ყოველ ორ წელიწადში გასული 2 წლის განმავლობაში სამომხმარებლო 
ფასების ინდექსის ცვლილებების ასახვისათვის. 2016 წლის 1 იანვარს სამომხმარებლო 
ფასების ინდექსი (CPI) იყო 110, 2016 წლის 31 დეკემბერს სამომხმარებლო ფასების 
ინდექსი (CPI) იყო 125. 

კითხვა 

იჯარის რომელი გადახდები იქნება გათვალისწინებული საიჯარო ვალდებულების გამოთვლაში 
საწყისი აღიარებისას?  

პასუხი 

საწყისი აღიარებისას საიჯარო ვალდებულება გამოითვლება შემდეგი სახელშეკრულებო 
ყოველთვიური გადახდების საფუძველზე: 

- ფიქსირებული გადახდა, $3,000 ერთ სატვირთოზე; 
- არსებითად ფიქსირებული გადახდა $200-ის ოდენობით თითოეულ სატვირთოზე; 
- ცვალებადი გადახდა $5,000-ის ოდენობით თითოეულ სატვირთოზე;. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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მართალია, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი შეიცვალა, მაგრამ საწარმო A ხელახლა არ შეაფასებს 
თავის საიჯარო ვალდებულებას მე-2 წლის ბოლომდე  (2017 წლის 31 დეკემბერი). 

დამატებით $10-ის გადახდა თითოეულ კილომეტრზე არ შევა საიჯარო ვალდებულებაში, რადგან 
არ არის დამოკიდებული ინდექსზე ან განაკვეთზე. ეს დამატებითი გადახდები ხარჯებში აისახება 
მათი გაწევისთანავე.  

 
მაგალითი 

2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ A მიწის ნაკვეთის საიჯარო ხელშეკრულება გააფორმა 
ადგილობრივ მთავრობასთან. იჯარის ვადაა 50 წელი. იჯარის ხელშეკრულებით 
განსაზღვრულია $25,000-ის ოდენობით იჯარის გადახდების დაგვიანებით განხორციელება 
ყოველწლიურად, 31 დეკემბერს. მოლაპარაკებების დროს მეიჯარე დათანხმდა საწარმოათვის A 
ამ მიწის ნაკვეთის უფასოდ გადაცემაზე პირველი სამი წლის განმავლობაში. მაშასადამე, იჯარის 
პირველი გადახდის დროა 2019 წლის 31 დეკემბერი. ამგვარად, განხოციელდება მხოლოდ 47 
გადახდა, 50-ის ნაცვლად (პირველი გადახდა უნდა განხორციელებულიყო 2017 წლის 31 
დეკემბერს). იჯარის ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია 7%. 

$1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი 50 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთით არის $13.8. 

$1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი 3 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთით არის $2.62. 

კითხვა 

საწყისი აღიარებისას რა თანხებს აღიარებს საწარმო A 2016 წლის 31 დეკემბერს? 

პასუხი 

2016 წლის 1 იანვარს საწარმომ A თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საიჯარო 
ვალდებულება უნდა აღიაროს იჯარის ვადის განმავლობაში  განსახორციელებელი გადახდების, 
შემცირებული იჯარის სტიმულით, ახლანდელი ღირებულებით  $279,500 ($25,000 x 13.8 – 
$25,000 x 2.62) , ხოლო აქტივის გამოყენების უფლების სახით უნდა აღიაროს $279,500. 

 

დისკონტირების განაკვეთი 

დაწყების თარიღით მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს ამ თარიღისათვის 
გადაუხდელი იჯარის გადახდების ახლანდელი ღირებულებით. იჯარის გადახდების 
დისკონტირება უნდა განხორციელდეს იჯარის ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით, თუ 
შესაძლებელია ამ განაკვეთის ადვილად განსაზღვრა. როდესაც ამ განაკვეთის ადვილად 
განსაზღვრა შეუძლებელია, მოიჯარემ უნდა გამოიყენოს მოიჯარის ზრდადი საპროცენტო 
განაკვეთი. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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აღნიშნული ზრდადი საპროცენტო განაკვეთი არის საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გადახდაც 
მოუწევდა მოიჯარეს მსგავს ეკონომიკურ გარემოში აქტივის გამოყენების უფლების ღირებულების 
მსგავსი ღირებულების აქტივის დასაფინანსებლად სესხის ასაღებად მსგავსი ვადით და 
უზრუნველყოფით.  

 

3.3 საწყისი აღიარების და შეფასების გამონაკლისები (სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანი) 

აღიარების და შეფასების გამონაკლისები ვრცელდება მხოლოდ მოიჯარეზე. 

მოიჯარემ შეიძლება არჩიოს, რომ არ აღიაროს აქტივის გამოყენების უფლება და საიჯარო 
ვალდებულება და სანაცვლოდ იჯარის გადახდები აღიაროს ხარჯების სახით მოგების და 
ზარალის ანგარიშგებაში წრფივი დარიცხვის საფუძველზე (ან სხვა სიტემურ საფუძველზე) იჯარის 
ვადის განმავლობაში შემდეგ იჯარებთან დაკავშირებით: 

1. მოკლევადიანი იჯარა 

მოკლევადიანი იჯარა არის იჯარა, რომლის იჯარის ვადა 12 თვე ან უფრო ხანმოკლეა (იმ 
პერიოდების ჩათვლით, რომლებსაც მოიცავს ვადის გაგრძელების ოფციონი ან იჯარის შეწყვეტის 
ოფციონი, როდესაც მოიჯარე გონივრულობის ფარგლებში დარწმუნებულია, რომ გამოიყენებს 
ოფციონს ან არ გამოიყენებს იჯარის შეწყვეტის ოფციონს).  

იჯარა, რომელიც შეიცავს შეძენის ოფციონს არ წარმოადგენს მოკლევადიან იჯარას. როდესაც 
მოიჯარე არჩევს ამ გამონაკლისის გამოყენებას, არჩევანი უნდა გაკეთდეს საბაზისო აქტივების 
ჯგუფებისთვის. 

იჯარის ვადის ნებისმიერი შემდგომი ცვლილება განიხილება, როგორც ახალი იჯარა. 

2. დაბალი ღირებულების აქტივების იჯარა 

ფასს-ით 16 არ არის განმარტებული ტერმინი „დაბალი ღირებულება“, მაგრამ დასკვნების 
საფუძვლებში ახსნილია, რომ საბჭო გულისხმობდა აქტივებს, რომელთა ღირებულება არის $50,000 
ან ნაკლები როდესაც ახალია. მოიჯარემ საბაზისო აქტივის ღირებულება უნდა შეაფასოს აქტივის 
ღირებულების საფუძველზე, როდესაც ის ახალია, მიუხედავად იჯარით აღებული აქტივის 
ასაკისა. 

დაბალი ღირებულების აქტივების მაგალითებია საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობები 
(პლანშეტი და პირადი კომპიუტერები, ტელეფონები), საოფისე ავეჯი (მცირე საგნები). 
ავტომობილების იჯარა არ დააკმაყოფილებს დაბალი ღირებულების აქტივების იჯარის 
განმარტებას, რადგან ავტომობილი, როგორც წესი არ არის ასეთი დაბალფასიანი. გარკვეული 
აქტივების შემთხვევაში (როგორიცაა მაგალითად აქტივები, რომლებიც დამოკიდებულია 
საბაზისო აქტივებთან ან ძალიან არიან მასთან ურთიერთდაკავშირებულნი), არ ვრცელდება ეს 
გამონაკლისი. 

არჩევანის გაკეთება შესაძლებელია ინდივიდუალური იჯარის შემთხვევაში. იმის შეფასება, 
საბაზისო აქტივი წარმოადგენს თუ არა დაბალი ღირებულების აქტივს, ხორციელდება 
აბსოლუტურ საფუძველზე, ანუ ანალიზის დროს არ ხდება იმის გათვალისწინება დაბალი 
ღირებულების აქტივები ერთობლივად არის თუ არა არსებითი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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რომ იმ აქტივების გაერთიანებული ღირებულება, რომლებზეც გავრცელდა ეს გამონაკლისი, 
შეიძლება არსებითი იყოს, გამონაკლისის გამოყენება მაინც შესაძლებელია. 

როდესაც მოიჯარე ქვე-იჯარით გასცემს აქტივს, ან მოსალოდნელია აქტივის ქვე-იჯარით გაცემა, 
ძირითადი იჯარა აღარ დააკმაყოფილებს დაბალი ღირებულების აქტივის იჯარის კრიტერიუმებს.  

 
3.4 შემდგომი შეფასება 

აქტივის გამოყენების უფლებას ცვეთა ერიცხება ბასს-ის 16, „ძირითადი საშუალებები“ შესაბამისად 
წრფივი მეთოდით, ან სხვა სისტემურ საფუძველზე.  

Dr ცვეთის ხარჯი (მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება) 

Cr აქტივის გამოყენების უფლება (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება) 

მოიჯარემ უნდა გამოიყენოს აგრეთვე ბასს-ში 36, „აქტივების გაუფასურება“ მოცემული 
გაუფასურების მოთხოვნები აქტივის გამოყენების უფლებასთან დაკავშირებით.  

საიჯარო ვალდებულება შემდგომ პერიოდებში უნდა შეფასდეს ეფექტური საპროცენტო 
განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.  

Dr პროცენტის ხარჯი (მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება) 

Cr საიჯარო ვალდებულება (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება) 

Dr საიჯარო ვალდებულება (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება) 

Cr ფულადი სახსრები (იჯარის გადახდა) 

მაგალითი 
2016 წლის 31 დეკემბერს საწარმო A მანქანის იჯარის ხელშეკრულებას დებს საწარმოსთან B. 
იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრულია $5,000-ის ოდენობით იჯარის გადახდების 
დაგვიანებით განხორციელება ყოველწლიურად, 31 დეკემბერს (პირველი გადახდა უნდა 
განხორციელდეს 2016 წლის 31 დეკემბერს). იჯარის ვადაა 10 წელი და იჯარის ვადის ბოლოს 
მანქანის მოსალოდნელი ნარჩენი ღირებულება შეფასებულია ნულის ტოლად. იჯარის 
ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია 8%.  
$1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი 10 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 8%-იანი 
დისკონტირების განაკვეთით არის 6.71. 
 
კითხვა 

მოამზადეთ ამონაწერი საწარმოს A ფინანსური ანგარიშგებიდან (სრული შემოსავლის 
ანგარიშგება და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება) 2016 წლის 31 დეკემბერს 
დასრულებული წლისთვის. 

პასუხი 

საწყისი აღიარება და შეფასება 
2016 წლის 1 იანვარს საწარმომ A თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა 
აღიაროს საიჯარო ვალდებულება იჯარის ვადის განმავლობაში იჯარის განუხორციელებელი 
გადახდების ახლანდელი ღირებულების ოდენობით, $33,550 ($5,000 × 6.71) და აქტივის 
გამოყენების უფლება $33,550. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 

 

14016 
©2018 PwC. ყველა უფლება დაცულია 

შემდგომი შეფასება 
აქტივის გამოყენების უფლებას ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით 10 წლის განმავლობაში. 
ცვეთის ხარჯი 2016 წლის 31 დეკემბრისათვის არის $3,355 ($33,550/10 წელი). აქტივის 
გამოყენების უფლების საბალანსო ღირებულება 2016 წლის 31 დეკემბრისათვის არის $30,195 
($33,550 – $3,355). 

საიჯარო ვალდებულების შეფასება ხდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 
გამოყენებით  

თარიღი იჯარის 
გადახდა 

პროცენტის ხარჯი ↑↓ საიჯარო 
ვალდებულება 

საიჯარო 
ვალდებულება 

2016 წ. 1 იანვარი - - - 33,550 
2016 წ. 31 
დეკემბერი 

5,000 2,684 
[33,550 x 8%] 

↓2,316 31,234 

2017 წ. 31 
დეკემბერი 

5,000 2,499 
[31,234 x 8%] 

↓2,501 28,733 

საწარმოს A ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2016 31 დეკემბრისათვის 
გრძელვადიანი აქტივები 
აქტივის გამოყენების უფლება       30,195 
გრძელვადიანი ვალდებულებები 
საიჯარო ვალდებულებები       28,733 
მოკლევადიანი ვალდებულებები 
საიჯარო ვალდებულებები         2,501 
საწარმოს A მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 2016 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 
საოპერაციო ხარჯები 
ცვეთა                                    3,355 
ფინანსური დანახარჯები 
პროცენტის ხარჯები                                            2,684 

 

4. აღრიცხვა მეიჯარის მიერ 

4.1 მიმოხილვა 

 მეიჯარის მიერ იჯარის აღრიცხვა დამოკიდებულია იჯარის კლასიფიკაციაზე. 

მეიჯარემ თავის თთოეულ იჯარას უნდა მიანიჭოს საოპერაციო იჯარის ან ფინანსური იჯარის 
კლასიფიკაცია. 

ფინანსური იჯარა გულისხმობს საბაზისო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ყველა 
არსებითი რისკის და სარგებლის გადაცემას მოიჯარისათვის.  

საოპერაციო იჯარა არის იჯარა, რომელიც არ გულისხმობს საბაზისო აქტივის საკუთრებასთან 
დაკავშირებული ყველა არსებითი რისკის და სარგებლის გადაცემას მოიჯარისათვის.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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რისკები მოიცავს გამოუყენებელი წარმადობის ან ტექნოლოგიური მოძველების და ეკონომიკური 
პირობების ცვლილების შედეგად უკუგების ცვალებადობის გამო შესაძლო დანაკარგების მიღებას. 
სარგებელი შეიძლება იყოს მოსალოდნელი მომგებიანი გამოყენება საბაზისო აქტივის 
ეკონომიკური მომსახურების ვადის განმავლობაში და მისი ნარჩენი ღირებულების ფასის 
მომატების შედეგად წარმოქმნილი შემოსულობა.  

იჯარის კლასიფიცირება ხდება დაწყების თარიღით და ხელახალი შეფასება მხოლოდ იჯარის 
ცვლილების შემთხვევაში ხდება. 

შეფასებების ცვლილებები (მაგალითად, საბაზისო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის ან 
ნარჩენი ღირებულების შეფასებების ცვლილება) ან გარემოებების ცვლილებები (მაგალითად, 
მოიჯარის დეფოლტი) არ წარმოქმნის იჯარის ახალ კლასიფიკაციას სააღრიცხვო მიზნებისათვის. 

როდესაც იჯარა მოიცავს როგორც მიწას, ისე შენობა-ნაგებობებს, მეიჯარემ თითოეული 
შემადგენელი ელემენტის ფინანსური იჯარის ან საოპერაციო იჯარის სახით კლასიფიკაცია ცალ-
ცალკე უნდა განახორციელოს.  

იმ სიტუაციების მაგალითები, რაც ინდივიდუალურად თუ კომბინაციაში, როგორც წესი, 
გამოიწვევს ფინანსური იჯარის სახით კლასიფიკაციას, მოიცავს შემდეგს: 

1. იჯარის ფარგლებში საბაზისო აქტივის საკუთრების უფლება მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის 
ვადის დასასრულს;  

2. მოიჯარეს გააჩნია საბაზისო აქტივის ისეთ ფასად შეძენის ოფციონი, რომელიც საკმარისად 
დაბალია იმ თარიღით აქტივის რეალურ ღირებულებაზე, როდესაც ეს ოფციონი გახდება 
აღსრულებადი, მაშასადამე, დაწყების თარიღით აშკარაა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ამ 
ოფციონს;  

3. იჯარის ვადა მოიცავს საბაზისო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის დიდ ნაწილს, 
თუმცა ტიტული არ გადაეცემა; 

4. დაწყების თარიღით იჯარის გადახდების ახლანდელი ღირებულება საბაზისო აქტივის 
რეალური ღირებულების სულ მცირე არსებით ნაწილს შეადგენს; და 

5. საბაზისო აქტივი იმდენად სპეციფიკურია, რომ მხოლოდ მოიჯარეს შეუძლია მისი 
გამოყენება მნიშვნელოვანი მოდიფიცირების გარეშე. 

იმ სიტუაციების ინდიკატორები, რამაც ინდივიდუალურად თუ კომბინაციაში, შეიძლება 
გამოიწვიოს იჯარის ფინანსური იჯარის სახით კლასიფიკაცია, მოიცავს შემდეგს: 

1. როდესაც მოიჯარეს შეუძლია იჯარის გაუქმება, აღნიშნულ გაუქმებასთან დაკავშირებით 
მეიჯარის ზარალს მოიჯარე ფარავს; 

2. ნარჩენი ღირებულების რეალური ღირებულების ცვალებადობიდან წარმოქმნილ 
შემოსულობას ან ზარალს იღებს მოიჯარე (მაგალითად, იჯარის ფასდათმობის სახით, რაც 
იჯარის დასრულებისას შეადგენს გაყიდვიდან მიღებული თანხის უმეტეს ნაწილს); და  

3. მოიჯარეს შეუძლია იჯარის მეორე პერიოდით გაგრძელება იჯარის თანხის სანაცვლოდ, 
რომელიც მნიშვნელოვნად დაბალია საბაზრო იჯარაზე.  

მაგალითები და ინდიკატორები ყოველთვის არ არის გადამწყვეტი. თუ მახასიათებლების 
მიხედვით ნათლად ჩანს, რომ იჯარის შედეგად საბაზისო აქტივის საკუთრებასთან 
დაკავშირებული არსებითად ყველა რისკი და სარგებელი არ გადაეცემა, მაშინ იჯარა 

185



finansuri instrumentebi

© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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საკუთრების უფლება გადაეცემა იჯარის ვადის ბოლოს ცვალებადი გადახდის სანაცვლოდ, 
რომელიც მისი მაშინდელი რეალური ღირებულების ტოლია.  
 
4.2 ფინანსური იჯარის აღიარება და შეფასება 

4.2.1 საწყისი აღიარება და შეფასება 

ფინანსური იჯარის შემთხვევაში მეიჯარე დებიტორულ დავალიანებას აღიარებს თანხით, 
რომელიც ტოლია იჯარაში წმინდა ინვესტიციის, რაც გახლავთ აგრეგირებული მისაღები იჯარის 
გადახდების და არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების ახლანდელი ღირებულება. 

 

PV* (ახლანდელი ღირებულება) გამოითვლება იჯარის ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით. 

იჯარის ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც იწვევს (a) 
იჯარის გადახდების და (b) არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების ახლანდელი 
ღირებულებების ტოლობას (i)  საბაზისო აქტივის რეალური ღირებულებისა და (ii) მეიჯარის 
ნებისმიერი საწყისი პირდაპირი დანახარჯების ჯამთან. 

საწყისი პირდაპირი დანახარჯები იჯარაში წმინდა ინვესტიციის საწყის შეფასებაში აისახება და 
ამცირებს იჯარის ვადის განმავლობაში აღიარებული საპროცენტო შემოსავლის ოდენობას.  

 
  

წმინდა ინვესტიცია 
იჯარაში 

იჯარის 
გადახდების PV* 

არაგარანტირებული 
ნარჩენი ღირებულების PV 

წმინდა 
ინვესტიცია 

იჯარაში 

იჯარის 
გადახდების PV 

არაგარანტირებულ
ი ნარჩენი 

ღირებულების PV 

საბაზისო 
აქტივის FV 

საწყისი 
პირდაპირი 
დანახარჯებ

ი 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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მაგალითი 

2016 წლის 1 იანვარს საწარმომ A აქტივი შეიძინა $9,500,000-ად და მაშინვე ფინანსური იჯარით 
გადასცა საწარმოს B. იჯარის ვადაა ხუთი წელი და იჯარის წლიური გადასახადი, რომელიც 
დაგვიანებით მიიღება 31 დეკემბერს, გახლდათ $2,250,000.  

საწარმომ A გასწია პირდაპირი დანახარჯები $230,000-ის ოდენობით იჯარის 
ორგანიზებისათვის. აქტივის შეფასებული არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება არის 
$700,000. იჯარის ნაგულისხმევი წლიური საპროცენტო განაკვეთი იყო 7%.  

ხუთი წლის განმავლობაში $1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი ყოველწლიური 
გადახდის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის $4.10. 

ხუთ შწელიწადში მისაღები $1-ის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი დისკონტირების 
განაკვეთით არის 72 ცენტი. 

კითხვა 

გამოითვალეთ საწარმოს A ფინანსურ ანგარიშგებაში (სრული შემოსავლის ანგარიშგება და 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება) აღიარებული  თანხების ოდენობა 2016 წლის 1 
იანვრისათვის. 

პასუხი 

2016 წლის 1 იანვარს საწარმო A აღიარებს დებიტორულ დავალიანებას, რომელიც ტოლია 
იჯარაში წმინდა ინვესტიციის, რომელიც არის მეიჯარის მიერ მისაღები აგრეგირებული იჯარის 
გადახდების და არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების ახლანდელი ღირებულება: 
$2,250,000 x 4.10 + $700,000 x 0.72 = $9,730,000 

ან საბაზისო აქტივის რეალური ღირებულება, მიმატებული მეიჯარის პირდაპირი დანახარჯები: 
$9,500,000 + $230,000 = $9,730,000. 

იჯარის გადახდების საწყისი შეფასება 

დაწყების თარიღით იჯარაში წმინდა ინვესტიციის შეფასებაში ასახული იჯარის შემდეგი 
გადახდები, რომლებიც არ არის მიღებული დაწყების თარიღით: 

1. ფიქსირებული გადახდები (არსებითად ფიქსირებული გადახდების - ცვალებადი, მაგრამ 
გარდუვალი გადახდების, ჩათვლით), შემცირებული გადასახდელი იჯარის სტიმულის 
თანხებით; 

2. ცვალებადი იჯარის გადახდები, რომლებიც დამოკიდებულია რაიმე იდექსზე ან 
განაკვეთზე, თავდაპირველად შეფასდება დაწყების თარიღით ინდექსის ან განაკვეთის 
გამოყენებით; 

3. მეიჯარისათვის უზრუნველყოფილი ნებისმიერი ნარჩენი ღირებულების გარანტია 
მოიჯარის ან მხარის, რომელიც დაკავშირებულია მოიჯარესთან  ან მესამე მხარის მიერ, 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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რომელიც არ არის დაკავშირებული მეიჯარესთან,  და გააჩნია ამ გარანტიის ფარგლებში 
მოვალეობების შესრულების ფინანსური შესაძლებელობა; 
4. შესყიდვის ოფციონის აღსრულების ფასი (თუ მოიჯარე გონივრულად დარწმუნებულია ამ 
ოფციონის აღსრულებაში); და  
5. იჯარის შეწყვეტისათვის ჯარიმების გადახდა (როდესაც მოიჯარე გონივრულობის 
ფარგლებში დარწმუნებულია, რომ გამოიყენებს იჯარის შეწყვეტის ოფციონს). 

4.2.2 შემდგომი შეფასება 

ფინანსური შემოსავალი აღიარდება იჯარის ვადის განმავლობაში, იჯარაში მეიჯარის წმინდა 
ინვესტიციაზე მუდმივი, პერიოდული უკუგების განაკვეთის ასახვისათვის.  

მაგალითი 

2016 წლის 1 იანვარს საწარმომ A აქტივი შეიძინა $9,500,000-ად და მაშინვე ფინანსური იჯარით 
გადასცა საწარმოს B. იჯარის ვადაა ხუთი წელი და იჯარის წლიური გადასახადი, რომელიც 
დაგვიანებით მიიღება 31 დეკემბერს, გახლდათ $2,250,000.  

საწარმომ A გასწია პირდაპირი დანახარჯები $230,000-ის ოდენობით იჯარის 
ორგანიზებისათვის. აქტივის შეფასებული არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება არის 
$700,000. იჯარის ნაგულისხმევი წლიური საპროცენტო განაკვეთი იყო 7%.  

ხუთი წლის განმავლობაში $1-ის ოდენობით დაგვიანებით გადასახდელი ყოველწლიური 
გადახდების ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის $4.10. 

ხუთ წელიწადში მისაღები $1-ის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი დისკონტირების 
განაკვეთით არის 72 ცენტი. 

კითხვა 

მოამზადეთ საწარმოს A ამონაწერი ფინანსური ანგარიშგებიდან (სრული შემოსავლის 
ანგარიშგება და ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება) 2016 წლის 31 დეკემბერს 
დასრულებული წლისათვის 

პასუხი 

2016 წლის 1 იანვარს საწარმო A აღიარებს დებიტორულ დავალიანებას, რომელიც ტოლია 
იჯარაში წმინდა ინვესტიციის, რომელიც არის მეიჯარის მიერ მისაღები აგრეგირებული იჯარის 
გადახდების და არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების ახლანდელი ღირებულება: 
$2,250,000 x 4.10 + $700,000 x 0.72 = $9,730,000 

ან საბაზისო აქტივის რეალური ღირებულება, მიმატებული მეიჯარის პირდაპირი დანახარჯები: 
$9,500,000 + $230,000 = $9,730,000. 

 

 

188



© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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თარიღი იჯარის 
გადახდა 

საპროცენტო 
შემოსავალი (7%) 

↑↓ იჯარაში 
წმინდა 
ინვესტიცია 

იჯარაში წმინდა 
ინვესტიცია 

2016 წ. 1 იანვარი - - - 9,730,000 
2016 წ. 31 
დეკემბერი 

2,250,000 681,100 
[9,730,000 x 7%] 

↓1,568,900 8,161,100 

2017 წ. 31 
დეკემბერი 

2,250,000 571,277 ↓1,678,723 6,482,377 

საწარმოს A ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2016 წლის 31 დეკემბრისათვის 

გრძელვადიანი აქტივები 

დებიტორული დავალიანება (იჯარაში წმინდა ინვესტიცია) 6,482,377 

მოკლევადიანი აქტივები 

დებიტორული დავალიანება (იჯარაში წმინდა ინვესტიცია) 1,678,623 

საწარმოს A მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2016 წლის 31 
დეკემბერს დასრულებული წლისათვის  

ფინანსური შემოსავალი 

საპროცენტო შემოსავალი        681,100 

 

4.3 საოპერაციო იჯარის აღიარება და შეფასება 

როდესაც ხელშეკრულება კლასიფიცირდება როგორც საოპერაციო იჯარა, მეიჯარე განაგრძობს 
საბაზისო აქტივის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახვას. 

საოპერაციო იჯარიდან გადახდები აღიარდება შემოსავლის სახით წრფივი მეთოდის საფუძველზე 
(ან სხვა სისტემურ საფუძველზე, თუ ის საფუძველი საბაზისო აქტივიდან მიღებული სარგებლის 
შემცირების ტენდენციის კუთხით უფრო წარმომადგენლობითია).  

 

მოცემული პერიოდის 
შემოსავალი საოპერაციო 
იჯარიდან  

= 
∑ იჯარის გადახდები 

იჯარის ვადა 

საიჯარო შემოსავლის მიღებისთვის გაწეული დანახარჯები, ცვეთის ჩათვლით, აღიარდება ხარჯის 
სახით (მაგ. რემონტი და მოვლა-შენახვა). 

საოპერაციო იჯარის მისაღებად გაწეული საწყისი პირდაპირი დანახარჯები ემატება საბაზისო 
აქტივის საბალანსო ღირებულებას და ხარჯის სახით აღიარდება იჯარის ვადის განმავლობაში 
იგივე საფუძველზე, რა საფუძველიც გამოიყენება საიჯარო შემოსავლის აღიარებისათვის.  
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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საოპერაციო იჯარით გაცემული ცვეთადი საბაზისო აქტივების ცვეთის დარიცხვის პოლიტიკა 
თანმიმდევრული უნდა იყოს მსგავს აქტივებზე მეიჯარის ჩვეულებრივი ცვეთის დარიცხვის 
პოლიტიკასთან (მაგ. ბასს 16, „ძირითადი საშუალებები“ ან ბასს 38, „არამატერიალური აქტივები“). 

მეიჯარე გამოიყენებს ბასს-ს 36, „აქტივების გაუფასურება“, რათა განსაზღვროს საოპერაციო 
იჯარის საბაზისო აქტივი გაუფასურდა თუ არა და აღრიცხოს ნებისმიერი იდენტიფიცირებული 
გაუფასურება. 

მაგალითი 

2016 წლის 1 იანვარს Lessor Corp-მა საწარმოსთან A ხუთწლიანი იჯარის ხელშეკრულება 
გააფორმა საწარმოო მოწყობილობაზე, რომლის საბალანსო ღირებულებაა $3 მილიონი, ხოლო 
სასარგებლო მომსხურების ვადაა 12 წელი. იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრულია  
$240,000-ის ოდენობით შეუქცევადი დეპოზიტის  გადახდა დაწყების თარიღით და 
ნახევარწლიური, დაგვიანებით გადასახდელი იჯარის გადახდები $150,000 -ის ოდენობით, 30 
ივნისს და 31 დეკემბერს. 

კითხვა 

ახსენით როგორ ანგარიშდება აღნიშნული ოპერაცია Lessor Corp-ის ფინანსურ ანგარიშგებაში 
2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის. 

პასუხი 

ეს იჯარა კლასიფიცირებულია საოპერაციო იჯარად (იჯარის ვადა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 
საბაზისო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადა). რადგან საოპერაციო იჯარაა Lessor Corp 
აგრეძელებს ამ მოწყობილობის თავის ძირითად საშუალებებში აღიარებას თავის ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგებაში, და გააგრძელებს მოწყობილობაზე ცვეთის დარიცხვას.  

Lessor Corp საიჯარო შემოსავალს გამოითვლის მოცემული პერიოდისათვის წრფივი მეთოდის 
საფუძველზე, იჯარის ვადის განმავლობაში მთლიანი იჯარის მისაღები გადახდების გაყოფით 
პერიოდების მთლიან რაოდენობაზე. წლიური საიჯარო შემოსავალი = (240,000 + 150,000 x 2 x 
5)/5 = 348,000. 

Lessor Corp 2016 წელს მიღებულ იჯარის გადახდებს $540,000(240,000 + 150,000 x 2) და 
წლიურ საიჯარო შემოსავალს, 348,000 შორის სხვაობას ასახავს გადავადებული შემოსავლის 
(ვალდებულება) სახით თავის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (540,000 – 348,000 = 
192,000).  შემდგომში გადავადებული საიჯარო შემოსავალი შემცირდება 48,000-ით 
ყოველწლიურად (სხვაობა საიჯარო შემოსავალს, 348,000, და იჯარის წლიურ გადახდას, 
300,000, შორის). 

Lessor Corp გააგრძელებს მოწყობილობაზე ცვეთის დარიცხვას მისი სასარგებლო ეკონომიკური 
მომსახურების ვადის განმავლობაში. 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ცვეთის 
ხარჯი არის 3,000,000/12 = 250,000. მოწყობილობის საბალანსო ღირებულება 31 
დეკემბრისათვის არის 2,750,000 (3,000,000 – 250,000). 

Lessor Corp-ის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2016 წლის 31 დეკემბრისათვის 

გრძელვადიანი აქტივები 

საოპერაციო იჯარის ფარგლებში იჯარით გაცემული  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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    მოწყობილობა                                             2,750,000 

გრძელვადიანი ვალდებულებები 

გადავადებული საიჯარო შემოსავალი (192,000 – 48,000)    144,000    

მოკლევადიანი ვალდებულებები 

გადავადებული საიჯარო შემოსავალი        48,000 

Lessor Corp-ის მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2016 წლის 31 
დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

საოპერაციო შემოსავალი 

საიჯარო შემოსავალი       348,000 

საოპერაციო ხარჯი 

ცვეთა                    (250,000) 

5. მიწის და შენობა-ნაგებობების იჯარა 

როდესაც იჯარა მოიცავს როგორც მიწის, ისე შენობა-ნაგებობების ელემენტს  მეიჯარემ 
თითოეული შემადგენელი ელემენტის ფინანსური იჯარის ან საოპერაციო იჯარის სახით 
კლასიფიკაცია ცალ-ცალკე უნდა განახორციელოს.  

იმის განსაზღვრისას, მიწის ელემენტი საოპერაციო იჯარას წარმოადგენს თუ ფინანსურ იჯარას, 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ მიწას, როგორც წესი, განუსაზღვრელი ეკონომიკური 
მომსახურების ვადა გააჩნია.  

როდესაც მიწის და შენობა-ნაგებობების კლასიფიკაციის და აღრიცხვისათვის აუცილებელია, 
მეიჯარემ იჯარის გადახდები (წინასწარ გადახდილი ერთიანი თანხების ჩათვლით) უნდა 
გადაანაწილოს მიწის და შენობა-ნაგებობების ელემენტებს შორის დაწყების თარიღით იჯარით 
გაცემული მიწის და შენობა-ნაგებობების ფარდობითი რეალური ღირებულებების პროპორციით. 
როდესაც შეუძლებელია იჯარის გადახდების საიმედოდ განაწილება ამ ორ ელემენტს შორის, 
მთლიანი იჯარა კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდსაც აშკარაა, 
რომ ორივე ელემენტი საოპერაციო იჯარაა, რა შემთხვევაშიც მთლიანი იჯარა კლასიფიცირდება 
როგორც საოპერაციო იჯარა. 

მიწის და შენობა-ნაგებობების იჯარისათვის, როდესაც მიწის ელემენტის ღირებულება არ არის 
არსებითი იჯარისათვის, მეიჯარეს შეუძლია მიწა და შენობა-ნაგებობები განიხილოს, როგორც 
ერთი ერთეული იჯარის კლასიფიკაციის მიზნისათვის და შესაბამისად განახორციელოს მისი 
კლასიფიკაცია. ასეთ შემთხვევაში მეიჯარემ შენობა-ნაგებობების ეკონომიკური მომსახურების 
ვადა უნდა მიიჩნიოს მთლიანი საბაზისო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადად.  
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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მაგალითი 

2016 წლის 1 იანვარს მეიჯარემ (მესაკუთრე) დაიწყო ქონების 30 წლიანი იჯარით გაცემა 
მოიჯარეზე. ქონების საბალანსო ღირებულება 2016 წლის 1 იანვარს იყო $20 მილიონი. იჯარით 
აღებული ქონების რეალური ღირებულება გადანაწილდა 50:50-ზე მიწისა და შენობა-
ნაგებობების ელემენტებს შორის. 

იჯარის ვადის დასრულებისას ქონება დაუბრუნდება მესაკუთრეს, მაგრამ სავარაუდოდ შენობა-
ნაგებობები ცუდ მდგომარეობაში იქნება და მათი დემონტაჟი იქნება საჭირო.  

იჯარის გადახდები $2,200,000-ის ოდენობით უნდა განხორციელდეს დაგვიანებით, 31 
დეკემბერს (პირველი გადახდის ვადაა 2016 წლის 31 დეკემბერი). იჯარის ნაგულისხმევი 
საპროცენტო განაკვეთია  10%. 30 წლიდან ყოველი წლის ბოლოს გადასახდელი $1-ის 
კუმულაციური დისკონტირებული ღირებულება 10 პროცენტიანი საპროცენტო განაკვეთის 
გამოყენებით არის $9.42 

მოითხოვება 

ახსნა იმისა, თუ როგორ უნდა აღირიცხოს ზემოთ აღწერილი იჯარა მეიჯარის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, შესაფერისი 
გაანგარიშებების და ფინანსური ანგარიშგებიდან ამონაწერების მომზადება. 

პასუხი 

მიწის ელემენტი მიჩნეული იქნება, როგორც საოპერაციო იჯარა. შენობა-ნაგებობების იჯარა 
მიიჩნევა ფინანსურ იჯარად. 

მეიჯარემ იჯარის გადახდები უნდა გადაანაწილოს მიწის და შენობა-ნაგებობების ელემენტებს 
შორის მათი ფარდობითი რეალური ღირებულებების პროპორციულად დაწყების თარიღით. 

ამგვარად, იჯარის წლიური გადახდა, $2,200,000, გაიყოფა თანაბრად ($1,100,000 თითოეულს) 
მიწის და შენობა-ნაგებობების ელემენტებს შორის. 

საიჯარო შემოსავალი $33,000,000 (1,100,000 x 30)-ის ოდენობით აღიარდება მოგებაში ან 
ზარალში წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავლობაში.  

იჯარაში წმინდა ინვესტიცია $10,362,000 (1,100,000 x 9.42)-ის ოდენობით აღიარდება 
მეიჯარის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 2016 წლის 1 იავრისათვის. 

თარიღი იჯარის 
გადახდა 

საპროცენტო 
შემოსავალი(10%) 

↑↓ წმინდა 
ინვესტიცია 
იჯარაში 

წმინდა 
ინვესტიცია 
იჯარაში 

2016 წ. 1 იანვარი - - - 10,362,000 
2016 წ. 31 
დეკემბერი 

1,100,000 1,036,200 
[10,362,000 x 10%] 

↓63,800 10,298,200 

2017 წ. 31 
დეკემბერი 

1,100,000 1,029,820 
[10,298,200 x 10%] 

↓70,180 10,228,020 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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მეიჯარის ფინანსური მდგოამრეობის ანგარიშგება 2016 წლის 31 დეკემბრისთვის  

გრძელვადიანი აქტივები 

საოპერაციო იჯარით გაცემული მიწა    10,000,000 

იჯარაში წმინდა ინვესტიცია       10,228,020    

მოკლევადიანი აქტივები 

იჯარაში წმინდა ინვესტიცია            70,180 

მეიჯარის მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2016 წლის 31 
დეკემბერს დასრულებული წლისათვის  

საოპერაციო შემოსავალი 

საიჯარო შემოსავალი          1,100,000 

ფინანსური შემოსავალი 

% შემოსავალი                       1,036,200 

 

6. გაყიდვა და უკუიჯარა 

გაყიდვის და უკუიჯარის შემთხვევაში ერთი საწარმო (გამყიდველი-მოიჯარე) აქტივს გადასცემს 
სხვა მხარეს (მყიდველი-მეიჯარე) და იგივე აქტივს იღებს იჯარით.  

აღრიცხვა დამოკიდებული იქნება იმაზე, აქტივის გადაცემა არის თუ არა ფაქტიურად ამ აქტივის 
გაყიდვა (კონტროლის გადაცემა მყიდველზე-მეიჯარეზე).  

აქტივის გადაცემა არის გაყიდვა 

გამყიდველი-მოიჯარე 

- გაყიდული აქტივის აღიარების შეწყვეტა; 

- აქტივის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის ან ზარალის აღიარება; 

- უკუიჯარის შემთხვევაში აქტივის გამოყენების უფლების წარმოქმნის აღიარება აქტივის 
ადრინდელი საბალანსო ღირებულების პროპორციით შენარჩუნებულ გამოყენების 
უფლებასთან მიმართებით. 

მყიდველი-მეიჯარე 

- შეძენილი აქტივის აღიარება 

როდესაც აქტივის გაყიდვის ანგარიშსწორება არ არის აქტივის რეალური ღირებულების ტოლი, ან 
როდესაც იჯარის გადახდები არ ხორციელდება საბაზრო განაკვეთებით, საწარმომ უნდა 
განახორციელოს შემდეგი კორექტირებები გაყიდვიდან მიღებული თანხების რეალური 
ღირებულებით შესაფასებლად:  
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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1. საბაზრო პირობებზე ნაკლები პირობები უნდა აღირიცხოს, როგორც იჯარის გადახდების 
წინასწარ განხორციელება; და 

2. საბაზრო პირობებზე უკეთესი პირობები უნდა აღირიცხოს, როგორც მყიდველი-მეიჯარის მიერ 
გამყიდველი-მოიჯარისათვის უზრუნვლეყოფილი დამატებითი დაფინანსება. 

აქტივის გადაცემა ar არის გაყიდვა 

გამყიდველმა-მოიჯარემ უნდა განაგრძოს აქტივის აღიარება და უნდა აღიაროს ფინანსური 
ვალდებულება მიღებული ანაზღაურების ოდენობით.  

მყიდველმა-მეიჯარემ არ უნდა აღიაროს გადაცემული აქტივი და უნდა აღიაროს ფინანსური 
აქტივი გადაცემული ანაზღაურების ოდენობით.  

მაგალითი 

2016 წლის 1 იანვარს (გამყიდველი-მოიჯარე) ყიდის ერთ ერთეულ სამშენებლო ტექნიკას მეორე 
საწარმოზე (მყიდველი-მეიჯარე) $1.5 მილიონად. ზუსტად ამ გარიგების წინ ამ ტექნიკის 
საბალანსო ღირებულება იყო $1 მილიონი. იმავდროულად გამყიდველი-მოიჯარე 
ხელშეკრულებას დებს მყიდველ-მეიჯარესთან ამ ტექნიკის 5 წლით გამოყენების უფლებაზე, 
$250,000-ის ოდენობით წლიური გადახდების დაგვიანებით, 31 დეკემბერს განხორციელებით. 
გარიგების ვადების და პირობების მიხედვით ტექნიკის აღნიშნული გადაცემა არის გაყიდვა. 
ტექნიკის რეალური ღირებულება გაყიდვის თარიღით $1.5 მილიონია.  

იჯარაში ნაგულისხმევი წლიური საპროცენტო განაკვეთია 10 პროცენტი. $1-ის ოდენობით 
დაგვიანებით გადასახდელი 10 გადახდის ახლანდელი ღირებულება 10%-იანი დისკონტირების 
განაკვეთით არის $3.79. 

კითხვა 

ახსენით როგორ ანგარიშდება ზემოაღნიშნული გარიგება გამყიდველი-მოიჯარის და მყიდველი-
მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის. 

პასუხი 

იჯარის წლიური გადახდების ახლანდელი ღირებულებაა $947,500 (250,000 x 3.79). 

2016 წლის  1 იანვარს გამყიდველი-მოიჯარე აღიარებს საიჯარო ვალდებულებას $947,500-ის 
ოდენობით, აქტივის გამოყენების უფლებას და ტექნიკის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობას. 
გამყიდველი-მოიჯარე ტექნიკის უკუიჯარიდან წარმოქმნილ აქტივის გამოყენების უფლებას 
შეაფასებს ტექნიკის ადრინდელი საბალანსო ღირებულების პროპორციით გამყიდველი-
მოიჯარის მიერ შენარჩუნებულ აქტივის გამოყენების უფლებასთან მიმართებით,ხ რაც შეადგენს 
$631,667-ს. ეს ციფრი შემდეგნაირად იქნა გამოთვლილი: 

$1,000,000 (ტექნიკის საბალანსო ღირებულება) ÷ $1,500,000 (ტექნიკის რეალური 
ღირებულება) × $947,500 (დისკონტირებული იჯარის გადახდები აქტივის 5 წლიანი 
გამოყენების უფლებისათვის). 

გამყიდველი-მოიჯარე აღიარებს შემოსულობის მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც 
დაკავშირებულია მყიდველი-მეიჯარისათვის უფლების გადაცემასთან, $184,167, რაც 
შემდეგნაირად გამოითვლება. ტექნიკის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა არის $500,000 
($1,500,000 – $1,000,000), საიდანაც: 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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1. $315,833 ($500,000 ÷ $1,500,000 × $947,500) დაკავშირებულია გამყიდველი-მოიჯარის მიერ 
შენარჩუნებული ტექნიკის გამოყენების უფლებასთან; და  

2. $184,167 ($500,000 – $315,833) დაკავშირებულია მყიდველი-მეიჯარისათვის გადაცემულ 
უფლებასთან. 

დაწყების თარიღით ამ ოპერაციებს შემდეგნაირად აღრიცხავს. 

Dr ფულადი სახსრები $1,500,000  

Dr აქტივის გამოყენების უფლება $947,500 

Cr ტექნიკა $1,000,000 

Cr შემოსულობა უფლების გადაცემიდან $184,167 

მყიდველი-მეიჯარე ტექნიკის იჯარას ანიჭებს საოპერაციო იჯარის კლასიფიკაციას. 2016 წლის 1 
იანვარს მყიდველი-მეიჯარე ამ ოპერაციას შემდეგნაირად აღრიცხავს. 

Dr ძირითადი საშუალებები $1,500,000 

Cr ფულადი სახსრები $1,500,000 

დაწყების თარიღის შემდეგ მყიდველი-მეიჯარე იჯარას აღრიცხავს $250,000-ის ოდენობით 
იჯარის წლიური გადახდების საიჯარო შემოსავლად განხილვის საფუძველზე.  

7. წარდგენა და განმარტებითი შენიშვნები 

წარდგენის მოთხოვნები მოიჯარისათვის 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, აქტივის გამოყენების უფლება შეიძლება აისახოს ცალკე, 
ან იგივე ხაზზე, სადაც აისახებოდა საბაზისო აქტივი. საიჯარო ვალდებულება შეიძლება აისახოს 
ცალკე მუხლის სახით ან სხვა ფინანსურ ვალდებულებებთან ერთად. როდესაც აქტივის 
გამოყენების უფლება და საიჯარო ვალდებულებები არ არის ასახული ცალკე მუხლებად, საწარმო 
განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნებს მათ საბალანსო ღირებულებებს და აგრეთვე მუხლს, 
რომელშიც ისინი არის ასახული.  

მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, აქტივის გამოყენების უფლების 
ცვეთის ხარჯი აისახება იგივე მუხლში/მუხლებში, რომელშიც მსგავსი ხარჯები (როგორიცაა 
მაგალითად ძირითადი საშუალებების ცვეთა) არის ნაჩვენები. საიჯარო ვალდებულების 
საპროცენტო ხარჯი აისახება, როგორც ფინანსური დანახარჯების ნაწილი. თუმცა, საიჯარო 
ვალდებულებების საპროცენტო ხარჯის ოდენობა გამჟღავნებული უნდა იქნეს განმარტებით 
შენიშვნებში. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება  
გრძელვადიანი აქტივები   საოპერაციო ხარჯები  
აქტივის გამოყენების უფლება X  აქტივის გამოყენების უფლების ცვეთა (X) 
   ფინანსური დანახარჯები  
გრძელვადიანი ვალდებულებები   საიჯარო ვალდებულების საპროცენტო 

ხარჯი 
(X) 

საიჯარო ვალდებულება X    
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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მოკლევადიანი ვალდებულებები     
საიჯარო ვალდებულება X    

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში, იჯარის გადახდები კლასიფიცირდება სხვა ფინანსურ 
ვალდებულებებზე გადახდების თანმიმდევრულად: 

• იჯარის გადახდების ის ნაწილი, რომლებიც წარმოადგენენ ფულად გადახდებს საიჯარო 
ვალდებულების ძირითადი ნაწილისათვის, აისახება როგორც საფინანსო საქმიანობიდან 
წარმოქმნილი ფულადი ნაკადი. 

• იჯარის გადახდების ის ნაწილი, რომლებიც წარმოადგენენ საიჯარო ვალდებულების 
პროცენტის ნაწილს, აისახება როგორც საოპერაციო ფულადი ნაკადი ან საფინანსო 
საქმიანობიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადი (საწარმოს საპროცენტო გადახდების 
წარდგენის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად) 

• მოკლევადიანი იჯარის, დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების და ცვალებადი იჯარის 
გადახდები, რაც არ არის ასახული საიჯარო ვალდებულების შეფასებაში, აისახება 
საოპერაციო ფულადი ნაკადის სახით. 

განმარტებით შენიშვნებში ასახვის მოთხოვნები მოიჯარისათვის 

მოიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში შემდეგი თანხები უნდა ასახოს საანგარიშგებო პერიოდში 
(ცხრილის სახით):  

1. ცვეთის ხარჯი აქტივის გამოყენების უფლებისათვის, საბაზისო აქტივის ჯგუფის მიხედვით;  

2. საიჯარო ვალდებულების პროცენტის ხარჯი; 

3. ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მოკლევადიან იჯარასთან (აღიარების და შეფასების 
გამონაკლისი). ეს ხარჯი არ უნდა მოიცავდეს ისეთ იჯარებთან დაკავშირებულ ხარჯებს, რომელთა 
იჯარის ვადა ერთი თვეა ან უფრო ნაკლები; 

4. დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების იჯარასთან დაკავშირებული ხარჯი (აღიარების და 
შეფასების გამონაკლისი). ეს ხარჯი არ უნდა მოიცავდეს ზემოაღნიშნული დაბალი ღირებულების 
მქონე აქტივების მოკლევადიან იჯარასთან დაკავშირებულ ხარჯებს; 

5. ხარჯი, დაკავშირებული ცვალებადი იჯარის გადახდებთან, რაც არ არის ასახული საიჯარო 
ვალდებულების შეფასებაში;  

6. აქტივის გამოყენების უფლების ქვე-იჯარიდან მიღებული შემოსავალი; 

7. მთლიანი ფულადი ნაკადის გასვლა იჯარისათვის; 

8. აქტივის გამოყენების უფლების დამატებები; 

9. გაყიდვის და უკუიჯარის ოპერაციებიდან წარმოქმნილი შემოსულობები ან ზარალი; და  

10. აქტივის გამოყენების უფლების საბალანსო ღირებულება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 
საბაზისო აქტივის ჯგუფის მიხედვით.  

მოიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს საიჯარო ვალდებულებების დაფარვის ვადების 
ანალიზი ფასს-ის 7, „ფინანსური ისნტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები“, პუნქტების 39 და 
ბ11 შესაბამისად, სხვა ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის ვადების ანალიზისაგან 
განცალკევებით. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

იჯარა 
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ამასთან, მოიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 
ინფორმაცია თავისი საიჯარო საქმიანობის შესახებ, რაც აუცილებელია ფინანსური ანგარიშგების 
მომხმარებლების მიერ მოიჯარის ფინანსურ მდგომარეობაზე, საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა 
და ფულად ნაკადებზე იჯარის გავლენის შესაფასებლად. აღნიშნული დამატებითი ინფორმაცია 
შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ უნდა შეომიფარგლოს, ინფორმაციით რაც დაეხმარება ფინანსური 
ანგარიშგების მომხმარებლებს შემდეგის შეფასებაში:  
 
1. მოიჯარის საიჯარო საქმიანობის ხასიათი; 

2. სამომავლო ფულადი ნაკადების გასვლა, რომლის წინაშეც პოტენციურად დგას მოიჯარე, და რაც 
არ არის ასახული საიჯარო ვალდებულებების შეფასებაში. აღნიშნული მოიცავს რისკებს შემდეგი 
წყაროებიდან:  

- ცვალებადი იჯარის გადახდები; 
- გაგრძელების ოფციონები და შეწყვეტის ოფციონები; 
- ნარჩენი ღირებულების გარანტიები; და 
- იჯარები, რომლებიც ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ რომელთა მიმართ ვალდებულება აქვს 

აღებული მოიჯარეს.  

3. იჯარით დაწესებული შეზღუდვები ან პირობები; და 

4. გაყიდვის და უკუიჯარის ოპერაციები. 

მოიჯარემ, რომელიც მოკლევადიან იჯარას ან დაბალი ღირებულების აქტივების იჯარას 
აღრიცხავს აღიარების და შეფასების გამონაკლისის გამოყენებით, ეს ფაქტი უნდა ასახოს 
განმარტებით შენიშვნებში. 

წარდგენის მოთხოვნები მეიჯარისათვის 

საოპერაციო იჯარა 

მეიჯარემ საბაზისო აქტივები, რომლებიც საოპერაციო იჯარების სუბიექტებს წარმოადგენენ, 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა ასახოს საბაზისო აქტივის ხასიათის მიხედვით 
(მაგალითად, ძირითადი საშუალებები). 

განმარტებით შენიშვნებში ასახვის მოთხოვნები მეიჯარისათვის 

საოპერაციო იჯარა 

მეიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს შემდეგი თანხები საანგარიშგებო პერიოდის 
საოპერაციო იჯარებთან დაკავშირებით: საიჯარო შემოსავალი, ცალკე უნდა ასახოს ცვალებადი 
იჯარის გადახდებთან დაკავშირებული შემოსავალი, რომელიც არ არის დამოკიდებული ინდექსზე 
ან განაკვეთზე. 

იმ ძირითადი საშუალებებისათვის, რომლებიც საოპერაციო იჯარის სუბიექტებს წარმოადგენენ, 
მეიჯარემ უნდა გამოიყენოს ბასს-ში 16, „ძირითადი საშუალებები“, მოცემული განმარტებით 
შენიშვნების მოთხოვნები. ბასს-ში 16 მოცემული განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნების 
გამოყენებისას მეიჯარემ ძირითადი საშუალებების თითოეული ჯგუფი უნდა დაყოს აქტივებად, 
რომლებიც წარმოადგენენ საოპერაციო იჯარის სუბიექტებს და ცალკე უნდა დააჯგუფოს აქტივები, 
რომლებიც არ წარმოადგენენ საოპერაციო იჯარის სუბიექტებს. შესაბამისად, მეიჯარემ ბასს-ით 16 
მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები აქტივებისათვის, რომლებიც საოპერაციო იჯარის 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

იჯარა 
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სუბიექტებს წარმოადგენენ (საბაზისო აქტივის ჯგუფის მიხედვით) უნდა ასახოს განცალკევებით 
მეიჯარის მიერ ფლობილი და გამოყენებული საკუთარი აქტივებისაგან.  

მეიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს იჯარის გადახდების ვადების ანალიზი, სადაც 
ნაჩვენები იქნება წლიურად მისაღები იჯარის გადახდები მინიმუმ პირველი ხუთი წლისთვის და 
აგრეთვე მთლიანი თანხები დარჩენილი წლებისათვის.  

მეიჯარემ უნდა გამოიყენოს ბასს-ში 36 „აქტივების გაუფასურება“, ბასს-ში 38 „არამატერიალური 
აქტივები“, ბასს-ში 40 „საინვესტიციო ქონება“ და ბასს-ში 41 „სოფლის მეურნეობა“ (იჯარით 
გაცემული აქტივების ხასიათის მიხედვით) მოცემული განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნები იმ 
აქტივებთან მიმართებაში, რომლებიც საოპერაციო იჯარის სუბეიქტებს წარმოადგენენ. 

ფინანსური იჯარა 

მეიჯარემ საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური იჯარისათვის განმარტებით შენიშვნებში უნდა 
ასახოს შემდეგი თანხები: 

1. გაყიდვიდან მიღბული მოგება ან ზარალი; 

2. საფინანსო შემოსავალი იჯარაში წმინდა ინვესტიციიდან; და  

3. ცვალებად იჯარის გადახდებთან დაკავშირებული შემოსავალი, რომელიც არ არის შესული 
იჯარაში წმინდა ინვესტიციის შეფასებაში.  

მეიჯარემ უნდა უზრუნველყოს ფინანსურ იჯარაში წმინდა ინვესტიციის საბალანსო 
ღირებულების მნიშვნელოვანი ცვლილებების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ახსნა.  

მეიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს მისაღები იჯარის გადახდების ვადების 
ანალიზი, სადაც მოცემული იქნება იჯარის მისაღები, არადისკონტირებული გადახდები 
წლიურად მინიმუმ პირველი ხუთი წლისათვის და მთლიანი თანხები დანარჩენი წლებისათვის. 
მეიჯარემ არადისკონტირებული იჯარის გადახდები უნდა შეაჯეროს იჯარაში წმინდა 
ინვესტიციასთან. აღნიშნული შეჯერებით იდენტიფიცირებული უნდა იქნეს მისაღებ იჯარის 
გადახდებთან დაკავშირებული საფინანსო შემოსავალი და ნებისმიერი დისკონტირებული 
არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება. 

დამატებითი განმარტებითი შენიშვნები 

მეიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს დამატებითი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 
ინფორმაცია თავისი საიჯარო საქმიანობის შესახებ, რაც აუცილებელია ფინანსური ანგარიშგების 
მომხმარებლების მიერ ამ იჯარების გავლენის შესაფასებლად მეიჯარის ფინანსურ 
მდგომარეობაზე, საქმიანობის ფინანსურ შედეგებზე და ფულად ნაკადებზე.  

აღნიშნული დამატებითი ინფორმაცია მოიცავს, მაგრამ არ შეომიფარგლება, ინფორმაციით რაც 
დაეხმარება ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შემდეგის შეფასებაში:  
 
1. მეიჯარის საიჯარო საქმიანობის ხასიათი; და 

2. როგორ მართავს მეიჯარე რისკებს, რომლებიც დაკავშირებულია საბაზისო აქტივებზე 
შენარჩუნებულ უფლებებთან. კერძოდ, მეიჯარემ განმარტებით შენიშვნებში უნდა ასახოს რისკის 
მართვის სტრატეგია იმ უფლებებისათვის, რომლებსაც იგი ინარჩუნებს საბაზისო აქტივებში, მათ 
შორის ის საშუალებები, რომლის მეშვეობით მეიჯარე ამცირებს ამ რისკს, მაგალითად უკან-
შესყიდვის შეთანხმებებით, ნარჩენი ღირებულების გარანტიებით ან ცვალებადი იჯარის 
გადახდებით მითითებული გამოყენების ზღვრების გადაჭარბებისთვის.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

fass 16 

ijara
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

1. განმარტება 

იჯარა – ხელშეკრულება, ან ხელშეკრულების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს აქტივის 

(საბაზისო აქტივი/underlying asset) გამოყენების უფლების გადაცემას გარკვეული 

პერიოდით, ანაზღაურების სანაცვლოდ.

Право контролировать 
использование актива 

მეიჯარე 
მოიჯარე 

Платежи
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

2. იჯარის აღრიცხვა – მოიჯარე 

2.1 საწყისი აღიარება 

აქტივის გამოყენების უფლების ღირებულება

იჯარის გადახდების ახლანდელი 

ღირებულება (PV)

= საიჯარო ვალდებულების საწყისი 

ღირებულება

დაწყების თარიღში ან მანამდე 

განხორციელებული იჯარის 

გადახდები 

გამოკლებული 

იჯარის სტიმულირება 

Dr აქტივის გამოყენების უფლება (right-of-
use asset)
Cr ფულადი სახსრები 

საწყისი პირდაპირი დანახარჯები მიწოდება, მონტაჟი 

აღდგენის დანახარჯების (restoration

costs) ანარიცხი 

ბასს 37-ის – ანარიცხები, პირობითი 

ვალდებულებები და პირობითი აქტივები –
შესაბამისად, აღდგენის დანახარჯები 

აისახება აქტივის ღირებულებაში 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

2.2 შემდგომი შეფასება 

აქტივის გამოყენების უფლება (в форме права пользования базовым 
активом) –

საიჯარო ვალდებულება
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.
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hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

მაგალითი 1

2016 წლის 1 იანვარს მოიჯარემ მანქანის იჯარის ხელშეკრულება გააფორმა. 

იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრულია $1,500-ის ოდენობის იჯარის 

გადახდები ყოველი წლის ბოლოს, 31 დეკემბერს (პირველი გადახდა უნდა 

განხორციელდეს 2016 წლის 31 დეკემბერს).

იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი - 7%. $1-ის 5 ყოველწლიური 

გადახდის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის 

$4.10.

დავალება:

ახსენით როგორ აისახება ზემოთ აღწერილი ოპერაცია 2016 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისათვის მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.
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2007

sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

მაგალითი 2

2016 წლის 1 იანვარს მოიჯარემ მანქანის იჯარის ხელშეკრულება გააფორმა. 

იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრულია $1,500-ის ოდენობის იჯარის 

გადახდების ყოველწლიურად წინასწარ გადახდა, ანუ 1 იანვარს (პირველი 

გადახდა უნდა განხორციელდეს 2016 წლის 1 იანვარს). 

მეიჯარემ გასწია საწყისი პირდაპირი დანახარჯი $200-ის ოდენობით მანქანის 

მოწოდებისა და მონტაჟისათვის.

იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი - 7%. $1-ის 4 ყოველწლიური 

გადახდის ახლანდელი ღირებულება 7%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის 

$3.38.

დავალება:

ახსენით როგორ აისახება ზემოთ აღწერილი ოპერაცია 2016 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისათვის მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

მაგალითი 3

2016 წლის 1 იანვარს მოიჯარემ მიწის ნაკვეთის საიჯარო ხელშეკრულება 

გააფორმა ადგილობრივ მთავრობასთან. იჯარის ვადაა 30 წელი. იჯარის 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულია $250,000-ის ოდენობით იჯარის გადახდების  

განხორციელება ყოველი წლის ბოლოს, 31 დეკემბერს. მოლაპარაკებების დროს 

მეიჯარე დათანხმდა მოიჯარისთვის ამ მიწის ნაკვეთის უფასოდ გადაცემაზე 

პირველი სამი წლის განმავლობაში. მაშასადამე, იჯარის პირველი გადახდის 

დროა 2018 წლის 31 დეკემბერი. განხოციელდება მხოლოდ 27 გადახდა, 30-ის 

ნაცვლად.  

იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია - 6%. $1-ის 30, ყოველწლიური 

გადახდის ახლანდელი ღირებულება 6%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის 

$13.76. ხოლო, $1-ის 3, ყოველწლიური გადახდის ახლანდელი ღირებულება 6%-

იანი დისკონტირების განაკვეთით არის $2.68.

დავალება:

ახსენით როგორ აისახება ზემოთ აღწერილი ოპერაცია 2016 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისათვის მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

2.3 საწყისი აღიარების და შეფასების გამონაკლისები

- მხოლოდ მოიჯარისათვის 

- სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანი 

1. მოკლევადიანი იჯარა (договор аренды, по которому срок аренды на дату 
начала аренды составляет не более 12 месяцев. Договор аренды, 
который предусматривает возможность приобретения актива, не 
является договором краткосрочной аренды). Если договор аренды 
продлевается, то учитывaается как новый договор. Освобождение 
применяется к классу активов. 

2. დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების იჯარა низкую стоимость 
(оценивается стоимость нового актива в абсолютной оценке, неважно, в 
каком состоянии и «возрасте» он сейчас). Примеры: планшеты и 
персональные компьютеры, небольшие предметы офисной мебели и 
телефоны. 

В стандарте не написано прямо, что означает «низкая стоимость» в 
денежном выражении, но в приложении к стандарту Basis for Conclusion 
(Основа для выводов) приводится сумма ≤$5,000 (для нового актива). 
Освобождение применяется к каждому отдельному договору, а не к 
классу активов). Освобождение применяется только к активам, которые 
могут быть использованы сами по себе и не находятся в сильной 
зависимости от других активов или в тесной взаимосвязи с ними (т.е. 
нельзя сказать, что запчасти/составляющие компоненты базового актива 
являются активами с низкой стоимостью и применить освобождение к 
этому базовому активу).    

Арендные платежи признаются в качестве расходов в ОПУ равномерно в 
течение срока аренды.  
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

3. იჯარის აღრიცხვა – მეიჯარე 

იჯარის კლასიფიკაცია 

ფინანსური იჯარის აღიარების კრიტერიუმები 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

მაგალითები:

 იჯარის ფარგლებში საბაზისო აქტივის საკუთრების უფლება მოიჯარეს 

გადაეცემა იჯარის ვადის დასასრულს;

 მოიჯარეს გააჩნია საბაზისო აქტივის ისეთ ფასად შეძენის უფლება, 

რომელიც საკმარისად დაბალია რეალურ ღირებულებაზე, მაშასადამე, 

დაწყების თარიღისათვის აშკარაა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ამ უფლებას;

 იჯარის ვადა მოიცავს საბაზისო აქტივის ეკონომიკური მომსახურების 

ვადის დიდ ნაწილს, თუმცა საკუთრების უფლება არ გადაეცემა;

 დაწყების თარიღში იჯარის გადახდების PV ≈ საბაზისო აქტივის რეალურ 

ღირებულებას;

 საბაზისო აქტივი იმდენად სპეციფიკურია, რომ მხოლოდ მოიჯარეს 

შეუძლია მისი გამოყენება მნიშვნელოვანი მოდიფიცირების გარეშე;

 მოიჯარეს შეუძლია იჯარის მეორე პერიოდით გაგრძელება ისეთი იჯარის 

თანხის სანაცვლოდ, რომელიც მნიშვნელოვნად დაბალია საბაზრო 

იჯარაზე;

 როდესაც მოიჯარეს შეუძლია იჯარის ხელშეკრულების გაუქმება და 

გაუქმებასთან დაკავშირებით მეიჯარის ზარალს მოიჯარე ფარავს;

 ნარჩენი ღირებულების რეალური ღირებულების ცვალებადობის შედეგად 

წარმოქმნილ შემოსულობებს ან ზარალს იღებს მოიჯარე (მაგ. იჯარის 

ფასდაკლება რაც იჯარის დასასრულს გაყიდვიდან მიღებული თანხის 

ძირითადი ნაწილის ტოლია). арендодателя, связанные с расторжением 
договора,  

платы, равной большей части поступлент продажи базового актива в конце 
срока аренды)
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

3.1 ფინანსური იჯარა

Арендатор признает в ОФП актив – дебиторскую задолженность – чистую 

инвестицию в аренду 

საწყისი აღიარება და შეფასება

)

შემდგომი ღირებულების განსაზღვრა 

წმინდა 

ინვესტიცია 

იჯარაში

საიჯარო 

გადახდების 
PV

არაგარანტირებული 

ნარჩენი ღირებულების PV

საბაზისო 

აქტივის FV

საწყისი პირდაპირი 

დანახარჯები
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

მაგალითი 4

2016 წლის 1 იანვარს მეიჯარემ აქტივი შეიძინა $2,000,000-ად და მაშინვე 

ფინანსური იჯარით გადასცა საწარმო ABC-ის. იჯარის ვადაა ხუთი წელი და 

იჯარის წლიური გადასახადი, $570,000 გადასახდელია ყოველი წლის  31 

დეკემბერს.

მოიჯარემ გასწია პირდაპირი დანახარჯები $160,000-ის ოდენობით იჯარის 

ორგანიზებისათვის. აქტივის შეფასებული არაგარანტირებული ნარჩენი 

ღირებულება არის ნული. იჯარის ნაგულისხმევი წლიური საპროცენტო 

განაკვეთი - 10%.

$1-ის 5, ყოველწლიური გადახდის ახლანდელი ღირებულება 10%-იანი 

დისკონტირების განაკვეთით არის $3.79. 

დავალება:

ახსენათ როგორ აისახება ზემოთ აღწერილი ოპერაცია მეიჯარის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში (სრული შემოსავლის ანგარიშგება და ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება) 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

214



© 2018 ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

3.2 საოპერაციო იჯარა

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

მაგალითი 5

2016 წლის 1 ივლისს მოიჯარემ იჯარით აიღო ოფისის შენობა. იჯარის ვადა იყო 

ხუთი წელი. ნახევარწლიური იჯარის გადახდები $150,000 -ის ოდენობით უნდა 

განხორციელდეს 31 დეკემბერს და 30 ივნისს (პირველი ნახევარწლიური 

გადახდა უნდა განხორციელებულიყო 2016 წლის 31 დეკემბერს). ამასთან, 

იჯარის ხელშეკრულებით მოითხოვება მოიჯარის მიერ 2016 წლის 1 ივლისს 

$240,000-ის გადახდა შეუქცევადი დეპოზიტის სახით. 

დავალება:

ახსენით როგორ აისახება ზემოთ აღწერილი ოპერაცია 2016 წლის 31 დეკემბერს

დასრულებული წლისათვის მომზადებულ მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

3.3 მიწის და შენობა-ნაგებობების იჯარა – მეიჯარე

მაგალითი 6

2016 წლის 1 იანვარს მეიჯარემ დაიწყო ქონების გაქირავება მოიჯარეზე 40 

წლიანი იჯარით. იჯარით გაცემული ქონების რეალური ღირებულება მიწის და 

შენობა-ნაგებობების ელემენტებს შორის განაწილებული იყო 30:70 პროპორციით.

იჯარის ვადის ბოლოს ქონება დაუბრუნდება მესაკუთრეს, მაგრამ შენობა 

სავარაუდოდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იქნება და საჭირო იქნება მისი 

დემონტაჟი. მოიჯარის მიერ ქონების შესყიდვის პირობა არ არსებობს. 

იჯარის ხელშეკრულებით მიხედვით მოიჯარემ დაწყების თარიღში  $10 

მილიონი უნდა გადაიხადოს შეუქცევადი დეპოზიტის სახით და წლიური 

იჯარის გადახდები $2 მილიონის ოდენობით, გადასახდელი იქნება 

ყოველწლიურად, 31 დეკემბერს (პირველი გადახდის განხორციელების თარიღია 

2016 წლის 31 დეკემბერი).

საიჯარო ხელშეკრულებით ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთია 6%. 

$1-ის 40 ყოველწლიური გადახდის ახლანდელი ღირებულება 6%-იანი 

დისკონტირების განაკვეთით არის $15.

დავალება: 

ახსნათ ზემოთ აღწერილი იჯარა როგორ უნდა აისახოს მეიჯარის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის.
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romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.
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mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.
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jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.
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safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
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gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
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premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.

Общая прибыль от продажи 1,500 – 1,000 = 500 

Прибыль от продажи в ОПУ (только в части переданных прав) 500 x (368/1,000) = 184 

31.12.2016
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2008

hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

31.12.2016  250  95   ↓155     793 

31.12.2017  250  79   ↓171   622 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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hejireba aris finansuri instrumentebis flobasTan dakavSirebuli riskebis
Semcirebis procesi. rodesac gamoiyeneba hejireba, erTi an meti hejirebis
instrumenti gamoiyeneba hejirebuli muxli realuri Rirebulebis an fuladi na-
kadebis cvlilebis sruli, an nawilobrivi kompensaciisaTvis.

myari valdebuleba aris savaldebulo Zalis mqone SeTanxmeba, resursebis dad-
genili raodenobis, dadgenili fasiT, dadgenil vadebSi gacvlis Sesaxeb.

prognozirebuli garigeba aris arSemdgari, magram momavalSi SesaZlebeli gari-
geba.

hejirebis instrumenti aris gansazRvruli warmoebuli instrumenti, an sxva
finansuri instrumenti, romlis realuri Rirebuleba an fuladi nakadebi,
mosalodnelia, rom gadafaravs hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an
fuladi nakadebis cvlilebebs.

hejirebuli muxli aris aqtivi, valdebuleba, myari valdebuleba, maRali alba-
Tobis mqone prognozirebuli garigeba an wminda investiciebi ucxour qvedana-
yofSi, romlebic sawarmos uqmnis realuri Rirebulebis an samomavlo fuladi
nakadebis cvlilebis risks da klasificirdeba, rogorc hejirebuli muxli.

hejirebis efeqturoba aris hejirebuli muxlis realuri Rirebulebis an fula-
di nakadebis cvlilebis (romelic ganixileba, rogorc hejirebis riski) done,
romlis gadafarvac xdeba hejirebis instrumentis realuri Rirebulebis an fu-
ladi nakadebis cvlilebiT.

მაგალითი 8

2016 წლის 1 იანვარს Kappa-მ თავისი ოფისი ერთ-ერთ ფინანსურ ინსტიტუტს 

მიჰყიდა $2 მილიონად და მაშინვე იჯარით აიღო 10 წლით. იჯარის გადახდები

$150,000-ის ოდენობით გადასახდელია ყოველი წლის ბოლოს, 31 დეკემბერს. 

2016 წლის 1 იანვარს შენობის შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა იყო 

40 წელი. 

ქონების საბალანსო ღირებულება იყო $1.5 მილიონი, საბაზრო ღირებულება კი 

$2.5 მილიონი. მოსალოდნელია, რომ მსგავსი ქონების ფასები წლიურად 5%-ით 

გაიზრდება.

Kappa-ს აქვს ქონების 2025 წლის 31 დეკემბერს $2 მილიონ 145 ათასად შეძენის 

უფლება. 

Kappa-ს შეუძლია 8%-იანი სესხის აღება.

მოითხოვება:

ახსენით, როგორ აისახება ზემოთ აღწერილი ოპერაცია Kappa-ს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის. 
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sakredito-koreqtirebuli efeqturi saprocento ganakveTis daTvlis farglebSi,
sawarmom unda Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis
yvela sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda,
gaxangrZliveba/gadavadeba, ofcionebi) da mosalodneli sakredito danakargebis
gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da safasurs
kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi saprocento
ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva premiumsa
Tu diskonts.

efeqturi procentis meTodi aris finansuri aqtivisa Tu finansuri valdebule-
bis amortizebuli Rirebulebis gamoTvlisa da saprocento Semosavlebis an xar-
jebis Sesabamis periodSi gadanawilebis da aRiarebis meTodi.

efeqturi saprocento ganakveTi aris ganakveTi, romelic zustad utolebs
finansuri aqtivis an valdebulebisgan momavalSi misaReb an gadasaxdel savarau-
do fuladi saxsrebis diskontirebul Rirebulebas finansuri aqtivis gros
(mTlian) sabalanso Rirebulebas an finansuri valdebulebis amortizebul
Rirebulebas. efeqturi saprocento ganakveTis daTvlisas sawarmom unda
Seafasos mosalodneli fuladi nakadebi finansuri instrumentis yvela
sakontraqto pirobebis (mag. winswrebiT gadaxda, gaxangrZliveba/gadavadeba,
ofcionebi) gaTvaliswinebiT. amgvari daTvla moicavs yvela sakomisiosa da
safasurs kontraqtis mxareebs Soris (romlebic, warmoadgenen efeqturi
saprocento ganakveTis ganuyofel nawils), garigebis danaxarjebs da yvela sxva
premiumsa Tu diskonts, magram ar moicavs mosalodnel sakredito danakargebs.

aRiarebis Sewyveta aris sawarmos mier ukve aRiarebuli finansuri aqtivisa Tu
finansuri valdebulebis finansuri mdgomareobis angariSgebidan amoReba.

realuri Rirebuleba aris fasi romelic miRebuli iqneboda aqtivis gayidvis
SemTxvevaSi, an gadaxdili imisaTvis, rom moxdes valdebulebis gadacema
bazris monawileTa Soris, Cveulebrivi (standartuli) garigebis gziT, aqtivis
Sefasebis TariRisaTvis (ix. fass 13).

modifikaciis (cvlilebis) mogeba an zarali – xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili sakontraqto fuladi nakadebiT gamowveuli finansuri instrumentis
gros (mTliani) sabalanso Rirebulebis koreqtirebis Tanxa. sawarmo iTvlis
axal gros (mTlian) sabalanso Rirebulebas, rogorc xelaxla SeTanxmebuli an
Secvlili finansuri instrumentis sakontraqto sasicocxlo vadis ganmavlobaSi
mosalodneli fuladi nakadebis dRevandel (diskontirebul) Rirebulebas,
sawyisi efeqturi saprocento ganakveTiT.

yidva-gayidvis Cveulebrivi gza aris finansuri aqtivis yidva an gayidva kontraq-
tiT, romlis pirobebic moiTxovs aqtivis mowodebas kanonmdeblobiT, an sabazro
garigebis Sedegad dadgenil vadebSi.

garigebis danaxarjebi aris damatebiTi danaxarjebi, romlebic warmoadgens fi-
nansuri aqtivis an finansuri valdebulebis Sesyidvis, emisiis an realizaciis
pirdapir danaxarjebs. damatebiTi danaxarjebi aris danaxarjebi, romlebic ar
warmoiSoboda, Tu sawarmo ar ganaxorcielebda finansuri instrumentis Sesyid-
vas, emisias an realizacias.

reklasifikaciis TariRi aris biznes modelis Secvlis Semdegi pirveli
saangariSgebo periodis pirveli dRe. amgvari cvlileba biznes modelSi
ganapirobebs sawarmos mier finansuri aqtivebis reklasifikacias.
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