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ბასს 40-ის  - „საინვესტიციო ქონება“  
შესწორებები 

 

შეიცვალა 57-58-ე პუნქტები. გაუქმებული ტექსტი გადახაზულია, ხოლო ახალი ტექსტი 
ხაზგასმულია ქვემოდან.  
 

კლასიფიკაციის შეცვლა 

57. საწარმომ მხოლოდ და მხოლოდ  იმ შემთხვევაში უნდა გადაიტანოს ქონება  ქონების გადატანა 
საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში ან პირუკუ შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ  იმ 
შემთხვევაში, როდესაც იცვლება ქონების გამოყენების ხასიათი, რაც მტკიცდება:. ქონების 
გამოყენების ხასიათი მაშინ იცვლება, როდესაც ქონება უკვე აკმაყოფილებს, ან აღარ 
აკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების განმარტებას და არსებობს მტკიცებულებები იმისა, რომ 
შეიცვალა მისი გამოყენების ხასიათი. ხელმძღვანელობის განზრახვის შეცვლა, ქონების 
გამოყენების წესთან მიმართებით, თავისთავად არ არის მტკიცებულება იმისა, რომ შეიცვალა 
ქონების გამოყენების ხასიათი. ქონების გამოყენების ხასიათის შეცვლის მტკიცებულებების 
მაგალითებია: 

ა) მესაკუთრის მიერ ქონების დაკავების (გამოყენების) დაწყებითა, ან ქონების 
რეკონსტრუქციის დაწყება მესაკუთრის მიერ დაკავების მიზნით _ საინვესტიციო ქონების 
კატეგორიიდან მესაკუთრის მიერ დაკავებული ქონების კატეგორიაში ობიექტის გადატანის 
შემთხვევებისთვის;  

ბ) გაყიდვის მიზნით ქონების რეკონსტრუქციის დაწყებით _ საინვესტიციო ქონების 
კატეგორიიდან მარაგის კატეგორიაში ობიექტის გადატანის შემთხვევებისთვის; 

გ) მესაკუთრის მიერ ქონების დაკავების (გამოყენების) დასრულებით _ მესაკუთრის მიერ 
დაკავებული ქონების კატეგორიიდან საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში ობიექტის 
გადატანის შემთხვევებისთვის; ან  და 

დ) სხვა მხარესთან ჩვეულებრივი იჯარის დაწყებით _ მარაგიდან საინვესტიციო ქონების 
კატეგორიაში ობიექტის გადატანის შემთხვევებისთვის. 

ე) [გაუქმებულია].   

58. 51(ბ) პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, საწარმოს ქონება გადააქვს საინვესტიციო ქონების 
კატეგორიიდან მარაგის კატეგორიაში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც იცვლება ქონების 
გამოყენების ხასიათი, რაც მტკიცდება გაყიდვის მიზნით ქონების რეკონსტრუქციის დაწყებით. 
იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო გადაწყვეტს საინვესტიციო ქონების გაყიდვას 
რეკონსტრუქციის გარეშე, იგი ობიექტს კვლავ ასახავს, როგორც საინვესტიციო ქონებას მანამდე, 
სანამ არ შეწყვეტს მის აღიარებას (არ მოხსნის მას თავისი ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგებიდან) და არ განიხილავს მოახდენს მის რეკლასიფიკაციას მას როგორც მარაგს  
მარაგის შემადგენლობაში. ანალოგიურად, იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო იწყებს არსებული 
საინვესტიციო ქონების რეკონსტრუქციას შემდგომში კვლავ საინვესტიციო ქონების სახით 
გამოყენების მიზნით, ქონება რჩება საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში და რეკონსტრუქციის 
მთელი პერიოდის განმავლობაში არ ხდება მისი რეკლასიფიცირება მესაკუთრის მიერ 
დაკავებული ქონების კატეგორიაში.           

  ...	 

 

დაემატა პუნქტები 84გ-84ე და მათი სათაური, ასევე 85ზ პუნქტი. 
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გარდამავალი დებულებები 

  ...	 

 საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაციის შეცვლა 
 
84გ.    2016 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაციის 

შეცვლა“ (ბასს 40-ის შესწორებები) გამოიწვია 57-58-ე პუნქტების შეცვლა. საწარმომ ეს 
ცვლილებები უნდა გამოიყენოს ქონების გამოყენების ხასიათის ისეთ ცვლილებებთან 
მიმართებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ წლიური საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში, ან 
ამის შემდეგ, როდესაც საწარმო პირველად გამოიყენებს ზემოაღნიშნულ ცვლილებებს 
(თავდაპირველი გამოყენების თარიღი). თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის საწარმომ 
ხელახლა უნდა შეაფასოს მოცემული თარიღისთვის ფლობილი თავისი ქონების კლასიფიკაცია 
და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახორციელოს მათი რეკლასიფიკაცია მე-7-14 პუნქტების 
შესაბამისად, რათა აისახოს ამ თარიღისთვის არსებული პირობები. 

84დ.   84გ პუნქტის მოთხოვნების მიუხედავად, საწარმოს უფლება აქვს,  57-58-ე პუნქტებში შესული 
ცვლილებები გამოიყენოს რეტროსპექტულად, ბასს 8-ის შესაბამისად, მაგრამ მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ამის გაკეთება შესაძლებელია ისე რომ, წარსული მოვლენების შესაფასებლად 
საჭირო არ გახდება უფრო გვიანი პერიოდების ინფორმაციის გამოყენება. 

84ე. თუ საწარმო თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის ქონებას უცვლის კლასიფიკაციას  84გ 
პუნქტის შესაბამისად, მან: 

ა)  რეკლასიფიკაცია ბუღალტრულად უნდა ასახოს 59-64-ე პუნქტების მოთხოვნების 
გამოყენებით.  ამასთან, 59-64-ე პუნქტების გამოყენების შემთხვევაში, საწარმომ: 

(i)  იქ სადაც მითითებულია ქონების გამოყენების ხასიათში მომხდარი ცვლილების 
თარიღი, უნდა იგულისხმოს თავდაპირველი გამოყენების თარიღი; და 

(ii)  თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის, გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთის 
შემადგენლობაში უნდა აღიაროს ნებისმიერი თანხა, რომელიც 59-64-ე პუნქტების 
შესაბამისად მოგებაში ან ზარალში აღიარდებოდა, როგორც რეკლასიფიკაციის 
კორექტირება.  

ბ) განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს თანხები, რომლებიც 84გ პუნქტის შესაბამისად 
რეკლასიფიცებულია საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში, ან პირუკუ. საწარმომ 
ზემოაღნიშნული რეკლასიფიცირებული თანხები უნდა გაამჟღავნოს განმარტებით 
შენიშვნაში იმ ცხრილში, სადაც წარმოდგენილი იქნება საინვესტიციო ქონების საბალანსო 
ღირებულების შეჯერება საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულისთვის, 
როგორც მოითხოვება 76-ე და 79-ე პუნქტების შესაბამისად 

ძალაში შესვლის თარიღი 

...	 

85ზ. 2016 წლის დეკემბერში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „საინვესტიციო ქონების კლასიფიკაციის 
შეცვლა“ (ბასს 40-ის შესწორებები) გამოიწვია 57-58-ე პუნქტების შეცვლა და 84გ-84ე პუნქტების 
დამატება. საწარმომ ეს ცვლილებები უნდა გამოიყენოს წლიურ პერიოდებში, რომელიც იწყება 
2018 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ. ნებადართულია ვადამდელი გამოყენება. თუ 
საწარმო ზემოაღნიშნულ ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან ეს 
ფაქტი უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 


