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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული 
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პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნით 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.  
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და 
შეცდომები“  - შინაარსი, ამ მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული.  მსს ფასს 
სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია.  
ლექსიკონში განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც 
ტერმინი პირველად შემოდის მე-10 განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და 
მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის 
მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს 
სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 

 

როდესაც 2009 წელს პირველად გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტი, საბჭომ განაცხადა, რომ 

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

საჭიროების შესაფასებლად.  ამ მიზნით, 2012 წლის ივნისში საბჭომ გამოაქვეყნა მოთხოვნა 

გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა.  შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა 

მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში 

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული 

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

ასევე, 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე 

მოდული. 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1-ელ იანვარს 

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

ვადაზე ადრე გამოყენება, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, საწარმო ვალდებული იყო გაემჟღავნებინა 

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 
  

წინამდებარე მოდული 

 

აღნიშნული მოდული ეთმობა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას სააღრიცხვო 

პოლიტიკის შერჩევისა და გამოყენების მითითებებს და ასევე მოიცავს მსს ფასს სტანდარტის 

მე-10 განყოფილების - „სააღრიხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში და 
შეცდომები“ - გამოყენებით სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებსა და წინა პერიოდის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში შეცდომების გასწორებას.   იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ 

ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია 

მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, 

რომლებიც საჭიროა ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს სააღირცხო პოლიტიკის 
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შერჩევასა და გამოყენებისთვის, აგრეთვე მსჯელობებს რომლებიც საჭიროა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებებისა და შეცდომების გასასწორებლად აღრიცხვისა და 

გამჟღავნებისთვის. ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით 

დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური 

მაგალითები, რომლებიც მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების გამოყენების პრაქტიკულ 

შესაძლებლობას იძლევა. 

 

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

ფარგლებში: 

 განასხვავოთ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება, წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება, და 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება ერთმანეთისგან; 

 განავითაროთ სააღრიცხვო პოლიტიკა სამეურნეო ოპერაციებისთვის, სხვა მოვლენებისა 

და გარემოებებისთვის, თუ იგი სპეციალურად განსაზღვრული არ არის მსს ფასს 

სტანდარტში. 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების აღრიცხვას და 

გამჟღავნებას (ასევე მოიცავს საჭირო კორექტირებების ცოდნის დემონსტრირებას, 

რომელიც მოითხოვება სააღრიცხვო პოლიტიკის რეტროსპექტულად და პერსპექტიულად 

გამოყენებისას); 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებების შესახებ; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია წინა პერიოდის 

შეცდომების შესწორებების შესახებ; 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება სააღრიცხვო 

პოლიტიკის განსაზღვრისას, სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გამოყენებისას და წინა 

პერიოდის შეცდომების გასწორებისას. 
 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება. (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისაგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

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

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

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 
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მსს ფასს სტანდარტში, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

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

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 

 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს მსს 
ფასს სტანდარტი  და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის გამოცემის 

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

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები.  

მე-10 განყოფილების მიზანია დაადგინოს კრიტერიუმები სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევისა 

და ცვლილებისთვის, სააღრიცხვო მიდგომების და გამჟღავნების მოთხოვნებთან ერთად, 

აგრეთვე სააღრიცხვო მიდგომები და გამჟღავნების მოთხოვნები სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილებების, სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებისა და წინა პერიოდის შეცდომების 

გასწორებისთვის.    

სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების, წესებისა 

და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომლებსაც საწარმო იყენებს ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს.   

მას შემდეგ, რაც საწარმო გამოიყენებს სააღრიცხვო პოლიტიკას, კონკრეტული ტიპის 

რომელიმე ოპერაციისთვის, სხვა მოვლენისა ან გარემოებისთვის, მან მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

უნდა შეცვალოს აღნიშნული პოლიტიკა თუ მსს ფასს სტანდარტი შეიცვლება ან თუ საწარმო 

დაადგენს, რომ ახალი პოლიტიკა უზრუნველყოფს უფრო შესაბამის და საიმედო 

ინფორმაციას.  

გარდა მსს ფასს სტანდარტში განსაზღვრული შემთხვევებისა, ცვლილებები სააღრიცხვო 

პოლიტიკაში და წინა პერიოდის შეცდომების გასწორების აღრიცხვა უნდა განხორციელდეს 

რეტროსპექტულად.  ეს ნიშნავს რომ, ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებული შესადარისი 
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ინფორმაცია გადაანგარიშგებულია, რათა მოხდეს ოპერაციებისა და მოვლენების ასახვა ახალი 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად,  ისე, თითქოს ეს პოლიტიკა ყოველთვის 

გამოიყენებოდა და წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება უნდა განხორციელდეს იმ 

პერიოდში, როდესაც ის მოხდა.  სააღრიცხო პოლიტიკის რეტროსპექტული გამოყენება და 

წინა პერიოდის შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება ზრდის საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების შესაბამისობასა და საიმედოობას, რადგან ის დროთა განმავლობაში  სხვა 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების შესადარისი ხდება.   

წინა პერიოდის შეცდომები წარმოადგენს საწარმოს ერთი ან მეტი წინა პერიოდის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში დაშვებულ უზუსტობას ან ინფორმაციის გამოტოვებას.  ეს გამოწვეულია იმ 

ფაქტით, რომ ვერ გამოიყენეს, ან არასწორად გამოიყენეს საიმედო ინფორმაცია, რომელიც 

ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდა, იმ დაშვებით, რომ მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო ამგვარი ინფორმაციის 

მოძიება და გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს.  

ისინი ასევე გამოწვეულია ასეთი ინფორმაციის არასწორად გამოყენებით.  

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის კორექტირება, რომელიც გამომდინარეობს აქტივებისა 

და ვალდებულებების მიმდინარე სტატუსის შეფასებიდან, ან აქტივებთან და 

ვალდებულებებთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებლისა და 

ვალდებულებების შეფასებიდან.  შესაძლოა დაკორექტირდეს აქტივის ან ვალდებულების 

საბალანსო ღირებულება, ან ხარჯი, რომელიც ასახავს აქტივის მოხმარებას.  სააღრიცხვო 

შეფასებების ცვლილებას იწვევს ახალი ინფორმაცია ან ახალი მოვლენები და, შესაბამისად, ეს 

არ წარმოადგენს შეცდომების გასწორებას. 

 
რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? 
 

გარდა ამისა, ირიბი ცვლილებები იქნა შეტანილი მე-10 განყოფილებაში (იხ. პუნქტი 10.10 (ა)), 

რომელიც დაკავშირებულია მე-17 განყოფილებასთან - „ძირითადი საშუალებები“.  ეს არის 

დამატებითი არჩევანი, კერძოდ გადაფასების მოდელის გამოყენება (იხ. პუნქტები 17.15-

17.15(დ), 17.31(ე)(iv) და 17.33).  აღნიშნული მოდული მოიცავს ყველა ცვლილებას, 

უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებებთან ერთად. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 

 

10.1 ამ განყოფილებაში მოცემულია მითითებები სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევისა და 

გამოყენების შესახებ, რომელიც გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას;  

მითითებები ასევე ეხება სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებსა და წინა პერიოდის 

ფინანსური ანგარიშგების შეცდომების გასწორებას.  

 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა და გამოყენება  

 

10.2 სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების, 

წესებისა და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომლებსაც საწარმო იყენებს 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს. 

 

10.3 თუ მსს ფასს სპეციალურად ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა მოვლენას ან გარემოებას, 

საწარმომ უნდა გამოიყენოს ეს სტანდარტი. თუმცა, საწარმო ვალდებული არ არის, 

გამოიყენოს მსს ფასს-ის ესა თუ ის მოთხოვნა, თუ ამის გაკეთებას არ ექნება არსებითი 

გავლენა. 

 

შენიშვნები 
 

ინფორმაცია არსებითია, თუ მისი გამოტოვება ან დამახინჯება ინდივიდუალურად, ან 

ერთობლივად, გავლენას მოახდენს მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.  არსებითობა 

დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად წარმოდგენილი მუხლის, ან 

შეცდომის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს კონკრეტული 

გარემოებების გათვალისწინებით.  მუხლის სიდიდე ან ხასიათი, ან ორივე ერთად 

არსებითობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორია (იხ. პუნქტი 3.16). 

სავარაუდოა, რომ მომხმარებლებს გააჩნიათ ბიზნესის, ეკონომიკური საქმიანობისა და 

ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაციის გულდასმით 

შესწავლის სურვილი (იხ. პუნქტი 2.4).   კაპიტალის მომწოდებლები ფიქრობენ მათ 

ინვესტიციებთან დაკავშირებულ რისკსა და უკუგების მაჩვენებელზე.  მათ ჭირდებათ 

ისეთი ინფორმაცია, რომელიც დაეხმარება განსაზღვრონ იყიდონ, შეინარჩუნონ თუ 

გაყიდონ ინვესტიცია. აქციონერები ასევე დაინტერესებულები არიან იმ ინფორმაციით, 

რომლის დახმარებითაც მათ შეეძლებათ განსაზღვრონ აქვს თუ არა საწარმოს 

დივიდენდების გადახდის უნარი.   

თუ ინფორმაცია არ არის არსებითი, საწარმოს შეუძლია არ უზრუნველყოს 

სპეციფიკური გამჟღავნება, რომელსაც სტანდარტი მოითხოვს.  მეტიც, საწარმოს 

შეუძლია არ გამოიყენოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, როდესაც მისი არგამოყენების 

ეფექტი არ არის არსებითი.  

 
  



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)  6

  

მაგალითები—მსს ფასს სტანდარტი ეხება რომელიმე ოპერაციას, მოვლენას ან 
გარემოებას  

 

მაგ. 1 მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ -  საპირისპიროდ, საწარმო არ აკაპიტალიზებს ფინანსურ 

იჯარას, რომელშიც იგი მონაწილეობს როგორც მოიჯარე. საწარმო ყველა იჯარას 

(საოპერაციო (ჩვეულებრივი) და ფინანსური იჯარა) აღრიცხავს  20.15 და 20.16 

პუნქტების გამოყენებით, რომლებშიც განსაზღვრულია მოთხოვნები საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარისთვის. საწარმოს გააჩნია მხოლოდ ერთი ფინანსური იჯარა, 

ფოტოკოპირების დანადგარის გამოყენებისთვის, რომლის რეალური ღირებულება 

იჯარის დასაწყისისთვის (მიმდინარე, 2018 წლის საანგარიშგებო პერიოდში) შეადგენდა 

1,000 ფე(1). მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს, საწარმოს ძირითადი 

საშუალებების საბალანსო ღირებულება აჭარბებს 90,000,000 ფე-ს, ხოლო საწარმოს 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება აჭარბებს 40,000,000 ფე-ს. წლის 

დასასრულისთვის, კერძოდ, 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის, B საწარმომ აღიარა 

30,000,000ფე-ის ოდენობის მოგება.   

საკმაოდ მცირეა იმის ალბათობა, რომ ფინანსური იჯარის კაპიტალიზების შეცდომა, 

რომლის ოდენობა 1,000 ფე-ს შეადგენს, მოახდენს გავლენას მომხმარებელთა მიერ  

ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.  

იმის გამო, რომ ფინანსური იჯარისთვის საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის ეფექტი არ 

არის არსებითი, საწარმოს არ სჭირდება ფინანსური იჯარის კაპიტალიზება.   

მაგ. 2 მე-20 განყოფილების - „იჯარა“ - საპირისპიროდ, თვითმფრინავების ოპერატორი არ 

აკაპიტალიზებს ფინანსურ იჯარას, რომელშიც იგი მონაწილეობს როგორც მოიჯარე.  

საწარმოს ერთადერთი საქმიანობაა 2 თვითმფრინავით ოპერირება, რომლებიც 

ფინანსური იჯარით აქვს მიღებული.  საწარმო ყველა იჯარას (საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა და ფინანსური იჯარა) აღრიცხავს 20.15 და 20.16 პუნქტების 

შესაბამისად, რომლებშიც განსაზღვრულია მოთხოვნები საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარისთვის.  

იმის გამო, რომ საწარმოს ერთადერთი საქმიანობაა 2 თვითმფრინავით ოპერირება, 

ფინანსური იჯარის კაპიტალიზების შეცდომამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს 

მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე.  აქედან გამომდინარე, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ფინანსური 

იჯარის კაპიტალიზების სააღრიცხვო პოლიტიკა მე-20 განყოფილების მოთხოვნების 

თანახმად. 

მაგ. 3 ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, საწარმოს გააჩნია 

ბევრი ინდივიდუალურად არაარსებითი ფინანსური იჯარა.  

ფინანსური იჯარის არაღიარების ეფექტი უნდა შეფასდეს ერთობლივად. თუ 

ერთობლივად განხილვის შემთხვევაში, მან შესაძლოა გავლენა მოახდინოს 

მომხმარებელთა მიერ  ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებებზე, მაშინ ეფექტი იქნება არსებითი და საწარმომ ფინანსური იჯარის 

დასაკაპიტალიზებლად უნდა გამოიყენოს სააღრიცხვო პოლიტიკა მე-20 განყოფილების 

მოთხოვნების თანახმად.  

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

გამოისახება ‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე).  
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მაგ. 4 იმისათვის რომ, მოიჯარეს იჯარით  მიეღო ქარხნის აღჭურვილობის ერთეული, მან 

შესაფერისი მეიჯარის მოსაძიებლად გამოიყენა სააგენტოს მომსახურება. იჯარა 

წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. მსს ფასს სტანდარტი კონკრეტულად  არ აღნიშნავს 

იჯარისთვის სააგენტოს საფასურს (საზღაურს).  თუმცა, ის განიხილავს თავდაპირველ 

პირდაპირ დანახარჯებს, რომელიც მოიჯარეს წარმოექმნება.   

სააგენტოს საფასური მოიჯარისთვის წარმოადგენს თავდაპირველი პირდაპირი 

დანახარჯების ერთ-ერთ კატეგორიას (დამატებითი დანახარჯები, რომლებიც 

პირდაპირ მიკუთვნებადია საიჯარო გარიგების მოლაპარაკებასა და გაფორმებასთან).  

20.9 პუნქტი მოითხოვს ნებისმიერი თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯის 

დამატებას აქტივის სახით აღიარებულ თანხაზე (იჯარით მიღებული ქარხნის 

აღჭურვილობის თვითღირებულების ნაწილი).   

10.4 თუ წინამდებარე სტანდარტი სპეციალურად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა 

მოვლენას ან გარემოებას, საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა იმსჯელოს და თვითონ 

შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზე 

მიღებული ინფორმაცია იქნება: 

(ა) შესაბამისი მომხმარებელთათვის ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად 

საჭირო მოთხოვნილებების; და  

(ბ)  საიმედო, იმის გამო, რომ ფინანსური ანგარიშგება:  

(i) სამართლიანად წარმოადგენს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას, მისი 

საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას; 

(ii) გამოხატავს ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან პირობების ეკონომიკურ შინაარსს 

და არა მათ სამართლებრივ ფორმას;  

(iii) იქნება ნეიტრალური, ე.ი. არ იქნება მიკერძოებული;  

(iv) წინდახედული; და  

(v) სრული ყველა არსებით ასპექტში. 

 

10.5 10.4 პუნქტში აღნიშნული მსჯელობის დროს ხელმძღვანელობამ უნდა მიმართოს 

შემდეგ წყაროებს და გაითვალისწინოს მათი გამოყენების შესაძლებლობა შემდეგი 

თანმიმდევრობით:   

(ა) წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნები და მითითებები, რომლებიც 

დაკავშირებულია მსგავს და მონათესავე საკითხებთან; და 

(ბ)  აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების განმარტებები, მათი 

აღიარების კრიტერიუმები, შეფასების კონცეფციები და სხვა ძირითადი პრინციპები, 

რომლებიც განხილულია მე-2 განყოფილებაში - „ კონცეფციები და ძირითადი 
პრინციპები “. 

 

10.6 10.4 პუნქტში აღწერილი მსჯელობის დროს ხელმძღვანელობას ასევე შეუძლია ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნებისა და მითითებების გათვალისწინება, 

რომლებიც ეხება მსგავს და მონათესავე საკითხებს.  

 

შენიშვნები  
 

როდესაც მსს ფასს სტანდარტი სპეციალურად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა 

მოვლენას ან გარემოებას, საწარმომ უნდა იპოვოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, 



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)  8

  

რომელიც შედეგად უზრუნველყოფს შესაბამის და საიმედო ინფორმაციას.   

აღნიშნული მსჯელობისას, საწარმომ პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოს მსს ფასს 

სტანდარტის ის მოთხოვნები და მითითებები, რომლებიც შეეხება მსგავს ან იდენტურ 

საკითხებს, და შემდგომ, აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების 

განმარტებებს, რომლებიც განხილულია მე-2 განყოფილებაში - „ კონცეფციები და 
ძირითადი პრინციპები “. თუ აღნიშნული არ უზრუნველყოფს საკმარის მითითებებს, 

საწარმოს შეუძლია გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის, ფასს 

სტანდარტის ინტერპრეტაციების ჩათვლით, მოთხოვნები და მითითებები, რომლებიც 

ეხება იდენტურ ან მსგავს საკითხებს.  

2012 წლის აპრილში, დანერგვის ჯგუფმა (SMEIG) გამოაქვეყნა არასავალდებულო 

მითითებები კითხვის პასუხად, რომელიც ეხებოდა ოპერაციას, სხვა მოვლენასა და 

გარემოებას, რომლებსაც არ ფარავს მსს ფასს სტანდარტი. კითხვა წამოჭრილი იყო 

იურისდიქციასთან მიმართებით, რომელშიც, იმ შემთხვევაში თუ ოპერაციის, სხვა 

მოვლენისა და გარემოსთვის არ გამოიყენება სპეციფიკური მოთხოვნები, მსს-ს 

მოეთხოვება სრული ფასს სტანდარტების აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების 

გამოყენება. დანერგვის ჯგუფის ხედვით, 10.4-10.6 პუნქტების მიხედვით ასეთ 

შემთხევაში ნებადართულია ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის პრინციპების 

გამოყენება, იმ დაშვებით, რომ ეს არ ეწინააღმდეგება 10.5 პუნქტით დადგენილ 

იერარქიას.  დამატებით, დანერგვის ჯგუფმა განმარტა, რომ აღნიშნული დასკვნა არ 

ნიშნავს მსს ფასს სტანდარტსა და ფასს სტანდარტის სრულ ვერსიას შორის არჩევნის 

თავისუფლების არსებობას, კერძოდ, როდესაც მსს ფასს სტანდარტში სპეციფიკური 

მოთხოვნები არსებობს ოპერაციის, სხვა მოვლენის ან გარემოებისთვის, და იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ამ ორ აღნიშნულს შორის (მსს ფასს და სრული ფასს) 

წარმოიშობა კონფლიქტი აღნიშნული ოპერაციის, სხვა მოვლენის ან გარემოებისთვის, 

უპირატესობა ენიჭება მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნებს, სხვა შემთხვევაში საწარმოს 

არ შეუძლია განაცხადოს მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობა.   

 
მაგალითი—სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება 

 

მაგ. 5 20X7 წლის 1-ელ იანვარს, სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერი სქემის ფარგლებში, 

განვითარების არასამთავრობო უწყებამ გამოაქვეყნა გეგმა, რომლის მიხედვითაც 

საწარმოებს შეეძლებათ გრანტის მიღება, იმ შემთხვევაში თუ წამოიწყებენ ფერმერულ 

საქმიანობას კონკრეტულ სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიაზე.  საწარმოები, რომლებიც 

დააკმაყოფილებენ მოთხოვნებს, წინასწარ მიიღებენ ფულად სახსრებს 50,000 ფე-ს, 

რომელიც დახარჯულ უნდა იქნეს კონკრეტულ ტერიტორიაზე ფერმერული საქმიანობის 

წამოსაწყებად.  

მსს ფასს სტანდარტი არ აკონკრეტებს, თუ როგორ უნდა აღირიცხოს განვითარების 

არასამთავრობო უწყებისგან მიღებული გრანტი.  თუმცა, ის აკონკრეტებს თუ როგორ 

უნდა მოხდეს სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვა (იხ. განყოფილება 24 – „სახელმწიფო 
გრანტები“).  საწარმომ უნდა განსაზღვროს მისი სააღრიცხვო პოლიტიკა განვითარების 

არასამთავრობო უწყებისგან მიღებული გრანტებისთვის. საწარმოს შეუძლია 

აღნიშნული ოპერაციისთვის ანალოგიით გამოიყენოს 24-ე განყოფილების 

მოთხოვნები.  აქედან გამომდინარე, საწარმოს შეეძლო გამოეყენებინა 24-ე 

განყოფილების მოთხოვნები.  
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სააღრიცხვო პოლიტიკის უცვლელობა  

 

10.7 საწარმომ უნდა აირჩიოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და უცვლელად გამოიყენოს იგი 

მსგავსი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან გარემოებებისათვის, თუ 

წინამდებარე სტანდარტი სპეციალურად არ მოითხოვს, ან საწარმოს უფლებას არ 

აძლევს, მუხლები დაყოს ისეთ კატეგორიებად, რომელთათვისაც სხვადასხვა 

პოლიტიკის გამოყენება შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს. თუ წინამდებარე სტანდარტი 

მოითხოვს, ან უფლება იძლევა, რომ მუხლები დაიყოს ამგვარ კატეგორიებად, საწარმომ 

უნდა შეარჩიოს შესაფერისი სააღრიცხვო პოლიტიკა და უცვლელად გამოიყენოს 

თითოეული კატეგორიის მიმართ. 

 
მაგალითები—სააღრიცხვო პოლიტიკის უცვლელობა   

 
მაგ. 6 საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებში ინვესტიციების შეფასება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. 

თუმცა, ერთ-ერთ ერთობლივ კონრტოლს დაქვემდებარებულ საწარმოში (B ერთობლივი 

საწარმო) ინვესტიციის რეალური ღირებულების საიმედო შეფასება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში ინვესტიციას აფასებს თვითღირებულების 

მოდელით.   

მე-15 განყოფილება - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ - მოითხოვს, რომ 

საწარმომ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული 

ყველა ინვესტიცისთვის გამოიყენოს ერთ-ერთი: (i) თვითღირებულების მოდელი (იხ. 

პუნქტი 15.10); (ii) წილობრივი მეთოდი (იხ. პუნქტი 15.13); ან (iii) რეალური 

ღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 15.14). საწარმომ, რომელიც იყენებს რეალური 

ღირებულების მოდელს, საწყისი აღიარების შემდგომ, ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში ინვესტიციები უნდა შეაფასოს რეალური 

ღირებულებით. თუმცა, საწარმომ უნდა გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში ნებისმიერი 

ინვესტიციისთვის, რომლისთვისაც შეუძლებელია რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება  მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე (იხ. პუნქტი 15.15).  

საწარმო მე-15 განყოფილების მოთხოვნებს იყენებს სწორად და მისი სააღრიცხვო 

პოლიტიკა მისაღებია: ის B ერთობლივ საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციას 

აფასებს თვითღირებულების მოდელით, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეუძლებელია B 

ერთობლივ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.    

მაგ. 7 საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების შეფასება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით.  თუმცა, 

შეუძლებელია ერთ-ერთ მეკავშირე საწარმოში (B მეკავშირე საწარმო) ინვესტიციის 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე. აქედან გამომდინარე, B მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის შეფასება ხდება თვითღირებულების მოდელით.  

მე-14 განყოფილება - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - მოითხოვს, რომ 

საწარმომ მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ყველა ინვესტიციის 

აღრიცხვისთვის გამოიყენოს ერთ-ერთი: (i) თვითღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 

14.5); (ii) წილობრივი მეთოდი (იხ. პუნქტი 14.8); ან (iii) რეალური ღირებულების 
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მოდელი (იხ. პუნქტი 14.9). საწარმომ, რომელიც იყენებს რეალური ღირებულების 

მოდელს, საწყისი აღიარების შემდგომ, უნდა შეაფასოს მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიცია რეალური ღირებულებით.  თუმცა, საწარმომ 

უნდა გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებული ნებისმიერი ინვესტიციისთვის, რომლისთვისაც შეუძლებელია 

რეალური ღირებულების  საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე (იხ. პუნქტი 14.10). საწარმო სწორად იყენებს მე-14 განყოფილების 

მოთხოვნებს და მისი სააღრიცხვო პოლიტიკა მისაღებია: ის B მეკავშირე საწარმოს 

აფასებს თვითღირებულების მოდელით, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეუძლებელია B 

მეკავშირე საწარმოს რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   

მაგ. 8 საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეფასება 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით. აქედან გამომდინარე იგი A მეკავშირე 

საწარმოში და B მეკავშირე საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციებს აფასებს 

თვითღირებულების მოდელით. თუმცა, იმის გამო, რომ ერთ-ერთი მეკავშირე საწარმოს 

(C მეკავშირე საწარმო) ფინანსური ინსტრუმენტები გატანილია ეროვნულ საფონდო 

ბირჟაზე, იგი C მეკავშირე საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციას აფასებს რეალური 

ღირებულების მოდელით.    

მე-14 განყოფილება - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - მოითხოვს, რომ 

საწარმომ მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ყველა ინვესტიციის 

აღრიცხვისთვის გამოიყენოს ერთ-ერთი: (i) თვითღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 

14.5); (ii) წილობრივი მეთოდი (იხ. პუნქტი 14.8); ან (iii) რეალური ღირებულების 

მოდელი (იხ. პუნქტი 14.9). საწარმო, რომელიც იყენებს თვითღირებულების მოდელს, 

საწყისი აღიარების შემდგომ, მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ყველა 

ინვესტიცია უნდა შეაფასოს თვითღირებულებიდან დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, ეს დებულება არ ეხება ისეთ 

ინვესტიციებს, რომელთა კოტირებული ფასი ქვეყნდება (იხ. პუნქტი 14.5). საწარმომ 

უნდა გამოყენოს რეალური ღირებულების მოდელი მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ნებისმიერი ინვესტიციისთვის, რომლისთვისაც  არსებობს 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი (იხ. პუნქტი 14.7)  შესაბამისად, საწარმო მე-14 

განყოფილების მოთხოვნებს იყენებს სწორად და მისი სააღრიცხვო პოლიტიკა 

მისაღებია; ის C მეკავშირე საწარმოს აფასებს რეალური ღირებულების მოდელის 

გამოყენებით, მხოლოდ იმის გამო, რომ  C მეკავშირე საწარმოს წილობრივი 

ინსტრუმენტები გატანილია საფონდო ბირჟაზე. 

მაგ. 9 საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების შეფასება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით.  თუმცა, 

საწარმო იყენებს სააღრიცხვო პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეფასება ხდება 

თვითღირებულების მოდელით.   საწარმოს არც ერთი ინვესტიცია არ ივაჭრება საჯარო 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე.   

არ არის საჭირო საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა მეკავშირე საწარმოებისთვის 

იდენტური იყოს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების  სააღრიცხვო პოლიტიკის. შედეგად, საწარმოს 

სააღრიცხვო პოლიტიკები მისაღებია.   

მაგ. 10 საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკაა მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების შეფასება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით.  თუმცა, 
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შეუძლებელი იყო ერთ-ერთ მეკავშირე საწარმოში (B მეკავშირე საწარმო) 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, 

მიზანშეუწონელი დანახარჯისა და ძალისხმევის გარეშე, აქედან გამომდინარე B 

მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია შეფასებულია 

თვითღირებულების მოდელით.   20X7 წელს, საწარმომ პირველად შეძლო B მეკავშირე 

საწარმოს რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის 

ან ძალისმხევის გარეშე.  თუმცა, იმის გამო, რომ საწარმოს გააჩნდა B მეკავშირე 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის თვითღირებულების მოდელით შეფასების 

პრაქტიკა, მან იგივე გააგრძელა 20X7 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

მე-14 განყოფილება - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - მოითხოვს, რომ 

საწარმომ მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ყველა ინვესტიციის 

აღრიცხვისთვის გამოიყენოს ერთ-ერთი: (i) თვითღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 

14.5); (ii) წილობრივი მეთოდი (იხ. პუნქტი 14.8); ან (iii) რეალური ღირებულების 

მოდელი (იხ. პუნქტი 14.9). საწარმომ, რომელიც იყენებს რეალური ღირებულების 

მოდელს, საწყისი აღიარების შემდგომ, უნდა შეაფასოს მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიცია რეალური ღირებულებით.  თუმცა, საწარმომ 

უნდა გამოიყენოს თვითღირებულების მოდელი მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებული ნებისმიერი ინვესტიციისთვის, რომლისთვისაც შეუძლებელია 

რეალური ღირებულების  საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე (იხ. პუნქტი 14.10).  

20X7 წლამდე საწარმო მე-14 განყოფილების მოთხოვნებს იყენებდა სწორად და მისი 

სააღრიცხვო პოლიტიკა იყო მისაღები; ის B მეკავშირე საწარმოს აფასებდა 

თვითირებულების მოდელით, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეუძლებელი იყო B მეკავშირე 

საწარმოს რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის 

ან ძალისხმევის გარეშე.  

20X7 წელს, საწარმო მე-14 განყოფილების მოთხოვნების არ იყენებს სწორად; როდესაც 

საწარმო ირჩევს რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებას, საწარმომ ყველა 

მეკავშირე საწარმო უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით და თვითღირებულების 

მოდელის გამოყენება შეუძლია მხოლოდ იმ ნებისმიერი მეკავშირე საწარმოსთვის, 

რომლისთვისაც შეუძლებელია რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   20X7 წელს, საწარმოს არ 

შეუძლია განაცხადოს მსს ფასს სტანდარტთან შესაბამისობა.  

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში 

 

10.8 საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, თუ 

ცვლილება: 

(ა)   მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტით; ან  

(ბ) უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაბამისი 

ინფორმაციის წარდგენას საწარმოს მიერ განხორციელებული სამეურნეო 

ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან გარემოებების გავლენის შესახებ საწარმოს 

ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი 

სახსრების მოძრაობაზე. 
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შენიშვნები  
 

საწარმო სააღრიცხვო პოლიტიკას ერთი პერიოდიდან მეორემდე იყენებს უცვლელად.  

ცვლილება სააღრიცხვო პოლიტიკაში შესაძლოა იყოს სავალდებულო ან 

ნებაყოფლობითი.  სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ ის გამოწვეულია მსს ფასს 

სტანდარტში განხორციელებული ცვლილებით. გარდა ამისა, სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ნებაყოფლობითი ცვლილება შესაძლოა განხორციელდეს მაშინ, როდესაც ეს 

უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშგებაში საიმედო და უფრო შესაბამისი 

ინფორმაციის წარდგენას საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, ფინანსური შედეგის ან 

ფულადი ნაკადების შესახებ. მაგალითად, მსს ფასს სტანდარტში 2015 წელს 

განხორციელებული ერთ-ერთი ცვლილების შედეგად, გაჩნდა დამატებითი არჩევანის 

უფლება, კერძოდ გადაფასების მოდელი (იხ. მე-17 განყოფილების - „ძირითადი 
საშუალებები“ - პუნქტები 17.15-17.15დ, 17.31(ე)(iv) და 17.33).  თუ საწარმოს სჯერა, რომ 

მისი ძირითადი საშუალებების კლასის შეფასება მომხმარებლისთვის უზრუნველყოფს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში საიმედო და უფრო შესაბამის ინფორმაციის წარდგენას, მას 

შეუძლია შეცვალოს მისი სააღრიცხვო პოლიტიკა თვითღირებულების მოდელიდან 

გადაფასების მოდელზე. მიზანშეწონილი არ არის სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ნებაყოფლობითი ცვლილება,  იმ მიზნით, რომ მიღწეულ იქნეს საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგების, ან ფულადი სახსრების 

მოძრაობის წინასწარგამიზნული სასურველი წარდგენა.  

 

მაგალითები—ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში  
 

მაგ. 11 საწარმო, რომელიც საწყისი აღიარების შემდგომ მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებულ ინვესტიციებს აფასებს თვითღირებულების მოდელით, ცვლის მის 

სააღრიცხვო პოლიტიკას და იწყებს რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებას, 

რადგან ხელმძღვანელობის აზრით რეალური ღირებულებით შეფასება საიმედოა და 

უზრუნველყოფს უფრო შესაბამის ინფორმაციას.   

საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება მისაღებია.  მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების შესაფასებლად რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენება უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშგებაში საიმედო და უფრო 

შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენას  საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე, ფინანსურ 

შედეგზე ან ფულად ნაკადებზე მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების ეფექტების შესახებ. 

მაგ. 12 საწარმომ მთლიანი სრული შემოსავლის წარდგენა შეცვალა ორი ანგარიშგების 

წარდგენის მეთოდიდან ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდზე (იხ. პუნქტი 5.2 – 

„სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და  ზარალის ანგარიშგება“).  საწარმომ 

წარდგენა შეცვალა, რადგან ხელმძღვანელობის აზრით, ერთი ანგარიშგების წარდგენას 

შესაძლოა გამოიწვიოს მეტი ყურადღების მიქცევა სხვა სრული შემოსავლების 

მუხლებზე. საწარმომ გადაიანგარიშა სრული შემოსავლის ანგარიშგება შესადარისი წინა 

პერიოდისთვის, რადგან მან მთლიანი სრული შემოსავლის წარდგენის ცვლილება 

მიიჩნია სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებად.  

საწარმოს მიდგომა სწორია.  სააღრიცხვო პოლიტიკა მოიცავს არამხოლოდ აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარებისა და შეფასების 

პრინციპებს, ასევე ფინანსურ ანგარიშგებაში მათი წარდგენის შესახებ პრინციპებსა და 

პრაქტიკულ მეთოდებს. ერთი ანგარიშგების წარდგენის მეთოდიდან ორი 
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ანგარიშგების მეთოდზე გადასვლა, ან პირიქით, წარმოადგენს სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებას (იხ. პუნქტი 5.3).  

10.9 სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას არ წარმოადგენს: 

(ა) ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენება ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომელთა ეკონომიკური შინაარსი 

განსხვავდება ადრე მომხდარისგან;  

(ბ) ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენება ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც აქამდე არ მომხდარა, ან არსებითი 

არ იყო; ან  

(გ) თვითღირებულების მოდელზე გადასვლა იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელი 

აღარ არის იმ აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა, რომლის 

რეალური ღირებულებით შეფასება სხვა შემთხვევაში მოთხოვნილი ან 

ნებადართული იქნებოდა წინამდებარე სტანდარტით (ან პირიქით). 

 
მაგალითები—არანაირი ცვლილება სააღრიცხვო პოლიტიკაში 

 

მაგ. 13 საწარმომ მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში შეიძინა მეკავშირე საწარმოში 

ინვესტიცია დასაწყისი აღიარების შემდგომ ინვესტიციის შესაფასებლად  გამოიყენა 

თვითღირებულების მოდელი.  აქამდე, მას არ გააჩნდა ინვესტიციები მეკავშირე 

საწარმოში.  

მეკავშირე საწარმოში მისი პირველი ინვესტიციის თვითღირებულების მოდელით 

შეფასება არ წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას.  სააღრიცხვო 

პოლიტიკა განკუთვნილია ოპერაციისთვის, რომელშიც საწარმო ადრე არ იყო 

ჩართული.  

მაგ. 14 საწარმომ მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში შეიძინა მეკავშირე საწარმოში 

ინვესტიცია დასაწყისი აღიარების შემდგომ ინვესტიციის შესაფასებლად  გამოიყენა 

რეალური ღირებულების მოდელი. აღნიშნული ინვესტიციის შეძენამდე საწარმო 

მეკავშირე საწარმოში განხორციელებულ მის ერთადერთ ინვესტიციას აღრიცხავდა 

მარაგის ელემენტად.  ხელმძღვანელობა, მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის მარაგად აღრიცხვას ამართლებდა იმით, რომ მისი თვითღირებულება და 

ღირებულება არაარსებითი იყო საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებისთვის.   

იმის გათვალისწინებით რომ მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული 

თავდაპირველი ინვესტიცია არაარსებითი იყო საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ყველა ინვესტიციის 

შეფასებისთვის რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენება, არ წარმოადგენს 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას. სააღრიცხვო პოლიტიკა განკუთვნილია 

ოპერაციისთვის, რომელიც აქამდე არ იყო არსებითი. იხილეთ ასევე პუნქტი 10.3. 

მაგ. 15 მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც საწარმოს ერთადერთი საინვესტიციო 

ქონების რეალური ღირებულების შეფასება გახდა შესაძლებელი მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, საწარმომ შეცვალა მისი ერთადერთი საინვესტიციო 

ქონების აღრიცხვა, მე-17 განყოფილების თვითღირებულების მოდელიდან რეალური 

ღირებულების მოდელზე.   
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ამ შემთხვევაში, ცვლილება ხდება გარემოებების გათვალისწინებით და, შესაბამისად, 

არ წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას (იხ. მე-16 განყოფილება -

„საინვესტიციო ქონება „ - პუნქტები 16.1 და 16.8).  

მაგ. 16 მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც საწარმომ დაიწყო მის მფლობელობაში 

არსებული შენობის ხელახლა განვითარება, იმ მიზნით რომ გააქირაოს საოპერაციო 

იჯარით, მან ქონება ძირითადი საშუალებებიდან (სადაც ის აღირიცხებოდა 

თვითღირებულების მოდელით) გადაიტანა საინვესტიციო ქონების კლასში, რომელიც 

ფასდება რეალური ღირებულების მოდელით.   

გადაცემა განპირობებულია ქონების გამოყენების ცვლილებით.   აქედან გამომდინარე, 

იგი არ წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას.   

მაგ. 17 საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტა მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში გახდა 

ჰიპერინფლაციური პირველად გამოიყენა 31-ე განყოფილება - „ჰიპერინფლაცია“ - მისი 

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად და წარსადგენად მიმდინარე საანგარიშგებო 

პერიოდში.  

31-ე განყოფილების პირველად გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად 

და წარსადგენად არ წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას; ეს ცვლილება 

გამოწვეულია საწარმოს გარემოებების ცვლილებებით.   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკა 

გამოიყენება ისეთი გარემოებისათვის, რომელიც აქამდე არ მომხდარა.  

მიუხედავად იმისა, რომ 31-ე განყოფილების პირველად გამოყენება არ წარმოადგენს 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას, გადაანგარიშების პროცესი, რომელიც 

მოითხოვება 31-ე განყოფილების (პუნქტები 31.3 და 31.4) მიხედვით მსგავსია იმ 

პროცესის, რომელიც მოითხოვება სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების 

რეტროსპექტული გამოყენებისას. 

 

10.10 თუ წინამდებარე სტანდარტით დაშვებულია სააღრიცხვო მიდგომის (მათ შორის, 

შეფასების საფუძვლის) არჩევის შესაძლებლობა გარკვეული სამეურნეო ოპერაციების, 

სხვა მოვლენების ან გარემოებებისთვის და საწარმო ცვლის წინა პერიოდებში არჩეულ 

მიდგომას, ეს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებაა. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, თუ 

ცვლილება უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაბამისი 

ინფორმაციის წარდგენას საწარმოს მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების, 

სხვა მოვლენების ან გარემოებების გავლენის შესახებ საწარმოს ფინანსურ 

მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების 

მოძრაობაზე (იხ პუნქტი 10.8(ბ)). 

 

10.10ა   აქტივების გადაფასების პოლიტიკის თავდაპირველი გამოყენება მე17 განყოფილების - 

,,ძირითადი საშუალებები’’ - შესაბამისად განიხილება, როგორც სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილება, რაც უნდა აისახოს როგორც გადაფასება მე-17 განყოფილების 

შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, ძირითადი საშუალებების რომელიმე კლასისთვის 

თვითღირებულების მოდელიდან გადაფასების მოდელზე გადასვლა უნდა აისახოს 

პერსპექტიულად და არა 10.11-10.12 პუნქტების შესაბამისად. 
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მაგ. 18 X საწარმო ფლობს ერთადერთ შენობას, რომელიც წარმოადგენს ძირითად საშუალებას.  

20X1 წლის ბოლოს, X საწარმომ შეცვალა მისი სააღრიცხვო პოლიტიკა, კერძოდ მისი 

შენობების შეფასება თვითღირებულების მოდელის ნაცვლად დაიწყო გადაფასების 

მოდელით.  შენობას გააჩნდა პირვანდელი ღირებულება 100,000 ფე-ს ოდენობით, ხოლო  

დაგროვილი ცვეთის მიმდინარე ბალანსი შეადგენს 70,000 ფე-ს.  ის გადაფასდა რეალურ 

ღირებულებამდე, კერძოდ, 130,000 ფე-მდე.    

მთლიანმა გადაფასების შემოსულობამ შეადგინა 100,000 ფე (რეალურ ღირებულებას 

130,000 ფე-ს გამოკლებული საბალანსო ღირებულება 30,000 ფე), რომელიც აღიარდა 

მიმდინარე პერიოდის სხვა სრულ შემოსავალში (OCI), არ მომხდარა წინა წლის 

ფინანსური ანგარიშგების რეტროსპექტული გადაანგარიშება შესადარისობის 

მიზნებისთვის.    

გადაფასების აღრიცხვის ერთი-ერთი გზა შემდეგია: 

დბ აქტივი––ძირითადი საშუალებები:  დაგროვილი ამორტიზაცია             70,000 ფე 

დბ აქტივი––ძირითადი საშუალებები: შენობა                     30,000 ფე 

კრ საკუთარი კაპიტალი –– სხვა სრული შემოსავალი: გადაფასების 

შემოსულობა                                                                                                 100,000 ფე       

შენობის გადაფასების აღიარება 
   

მსს ფასს სტანდარტის მე-10 განყოფილების მიხედვით გადაფასებებისთვის არ 

მოითხოვება რეტროსპექტული გადაანგარიშება.  ამონარიდი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ამონარიდი) 

             20X1      20X0 

                 ფე         ფე 
შენობები, დაგროვილი ცვეთის გამოკლებით            130,000                30,000 

 
სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების გამოყენება  
 

10.11 საწარმომ სააღრიცხვო პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილებები უნდა ასახოს 

შემდეგნაირად:  

(ა) წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების ცვლილებით გამოწვეული სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილება უნდა ასახოს ამ ცვლილებების გარდამავალი 

დებულებების შესაბამისად, თუ ასეთი არსებობს; 

(ბ)  როდესაც საწარმო ირჩევს ბასს 39-ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და 

შეფასება“ – გამოყენებას, წინამდებარე სტანდარტის მე-11 განყოფილების - 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ 

ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ – ნაცვლად, როგორც ეს 

დაშვებულია 11.2 პუნქტით და ბასს 39-ის მოთხოვნები იცვლება, საწარმომ 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში მომხდარი ამგვარი ცვლილებები უნდა ასახოს 

განახლებული ბასს 39-ის გარდამავალი დებულებების შესაბამისად, თუ ასეთი 

არსებობს; და  

(გ) სააღრიცხვო პოლიტიკაში მომხდარი ნებისმიერი სხვა ცვლილება 

რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს (იხ. პუნქტი 10.12).  
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შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის დანართი (ა) განიხილავს ძალაში შესვლის თარიღსა და მსს ფასს 

სტანდარტში 2015 წლის ცვლილებების გარდამავალ დებულებებს.  ყველა ცვლილება 

(მსს ფასს სტანდარტის შეცვლილი პუნქტები და ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი), 

გადასინჯული 29-ე განყოფილება და დამატებული პუნქტები) ძალაშია 2017 წლის 1-

ელ იანვარს ან მის შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. აღნიშნული 

განყოფილების მიხედვით 2-34 განყოფილებების ცვლილებების გამოყენება 

მოითხოვება  რეტროსპექტულად, გარდა დ2 პუნქტით გათვალისწინებული  

შემთხვევებისა.  

დ2 აცხადებს, რომ თუ საწარმოსთვის შეუძლებელია 2-34-ე განყოფილებებში 

შეტანილი ცვლილებებიდან რომელიმე ახალი ან შეცვლილი მოთხოვნის გამოყენება 

რეტროსპექტულად, მან ეს მოთხოვნები უნდა გამოიყენოს ყველაზე ადრინდელი 

პერიოდისთვის, რომლისთვისაც შესაძლებელი იქნება ამის გაკეთება. გარდა ამისა:  

(ა)    საწარმოს უფლება აქვს, აირჩიოს და გადასინჯული 29-ე განყოფილება 

პერსპექტიულად გამოიყენოს  იმ პერიოდის დასაწყისიდან, როდესაც პირველად 

გამოიყენებს მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის ცვლილებებს.  

(ბ)    19.11 პუნქტში შესული ცვლილებები საწარმომ უნდა გამოიყენოს 

პერსპექტიულად იმ პერიოდის დასაწყისიდან, როდესაც პირველად როდესაც 

პირველად გამოიყენებს მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის ცვლილებებს. ეს პუნქტი 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეხება საწარმოს, თუ მას გააჩნია საწარმოთა 

გაერთიანებები, რომლებიც განეკუთვნება მე-19 განყოფილების მოქმედების 

სფეროს. 

(გ)    2.49–2.50, 5.4, 17.15, 27.6, 27.30–27.31 და 31.8–31.9 პუნქტებში შესული ცვლილებები 

და ახალი პუნქტები 10.10ა, 17.15ა– 17.15დ და 17.33 საწარმომ  უნდა გამოიყენოს 

პერსპექტიულად იმ პერიოდის დასაწყისიდან, როდესაც პირველად გამოიყენებს 

მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის ცვლილებებს. ეს პუნქტები მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში ეხება საწარმოს, თუ ის გადაფასების მოდელს იყენებს ძირითადი 

საშუალებების რომელიმე კლასისთვის, 17.15 პუნქტის შესაბამისად.  

საბოლოოდ, საწარმომ უნდა განსაზღვროს ფინანსურ ანგარიშგებაში რომელი თანხები 

არ არის გადაანგარიშებული დ2 პუნქტის გამოყენების შედეგად.  

 

მაგალითები—სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების გამოყენება   
 

მაგ. 19 მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში საწარმოს მოეთხოვებოდა მსს ფასს სტანდარტის 

ცვლილებასთან შესაბამისობა.  შეცვლილ მსს ფასს სტანდარტში გარდამავალი 

დებულებები მოითხოვს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების აღრიცხვას მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებით.   

საწარმომ გამოითვალა, რომ მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში 

გაუნაწილებელი მოგების 100,000 ფე-ით შემცირებული ოდენობიდან, 80,000 ფე-ის 

შემცირება გამოწვეულია სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებით, და ის მიეკუთვნება 

შესადარისი საანგარიშგებო პერიოდის წინა წლებს.   

10.11(ა)-(გ) პუნქტი არ ითვალისწინებს „თავისუფალ არჩევანს“, არამედ მოიცავს 

თანმიმდევრულ იერარქიას, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა აღირიცხოს ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში.  10.11(ა) პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ გამოიყენოს 

შეცვლილი მსს ფასს სტანდარტის გარდამავალი დებულებები, რაც წარმოადგენს 
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სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტის—100,000 ფე-ის ოდენობით შემცირება—

წარდგენას მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგების 

გადაანგარიშებით, ხოლო შესადარისი მაჩვენებლები არ არის გადაანგარიშებული. 

მაგ. 20 მსს ფასს სტანდარტში არსებული ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენების 

ერთადერთი უფლების თანახმად, საწარმო იყენებს ბასს 39-ის - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ - მოთხოვნებს.  მიმდინარე საანგარიშგებო 

პერიოდში შეიცვალა ბასს 39.  გარდამავალი დებულებები ცვლილებებისთვის მოითხოვს 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების აღრიცხვას მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის 

დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგების კორექტირებით.  საწარმომ გამოითვალა, რომ 

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგების 100,000 ფე-

ით შემცირებული ოდენობიდან, 80,000 ფე-ის შემცირება გამოწვეულია სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებით, და ის მიეკუთვნება შესადარისი საანგარიშგებო პერიოდის 

წინა წლებს.   

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი—100,000 ფე-ის ოდენობით შემცირება—

უნდა აისახოს მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში გაუნაწილებელი 

მოგების გადაანგარიშებით.  გარდამავალი დებულებების მიხედვით, რომლებიც 

განსაზღვრულია ბასს 39-ის ცვლილებაში, შესადარისი მაჩვენებლები არ უნდა იქნეს 

გადაანგარიშებული. 

 

მაგ. 21 მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში საწარმომ ნებაყოფლობით შეცვალა სააღრიცხვო 

პოლიტიკა.  სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ჯამური ეფექტით საწარმოს 

გაუნაწილებელი მოგება მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში შემცირდა 

100,000 ფე-ის ოდენობით, აქედან, 80,000 ფე მიეკუთვნება შესადარისი საანგარიშგებო 

პერიოდის წინა წლებს.   

10.11(გ) პუნქტის მიხედვით, სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი უნდა 

აისახოს, როგორც წინა საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგების 

გადაანგარიშება (შემცირება 80,000 ფე-ის ოდენობით)  და წინა საანგარიშგებო 

პერიოდის მოგების 20,000 ფე-ის ოდენობით შემცირება. აღნიშნული 

გადაანგარიშებების ჯამური ეფექტის მიხედვით, მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის 

დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგება შემცირებულია 100,000 ფე-ის ოდენობით. 
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რეტროსპექტულად გამოყენება 
 

10.12 როდესაც სააღრიცხვო პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილებები რეტროსპექტულად 

გამოიყენება 10.11 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკა, წინა 

პერიოდების შესადარისი ინფორმაციის მიმართ, უნდა გამოიყენოს ყველაზე ადრეული 

თარიღიდან, რომლისთვისაც ამის გაკეთება შესაძლებელია. ამასთან, ცვლილებები 

უნდა განხორციელდეს იმგვარად, თითქოს ყოველთვის მოცემული სააღრიცხვო 

პოლიტიკა გამოიყენებოდა. როდესაც შეუძლებელია განისაზღვროს, კონკრეტულ 

პერიოდზე მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა წინა ერთი 

ან რამდენიმე წარდგენილი პერიოდის შესადარის ინფორმაციაზე, მაშინ საწარმომ 

ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა გამოიყენოს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების მიმართ, რომელიც მათ ჰქონდათ საანგარიშგებო 

პერიოდებიდან ყველაზე ადრეულის დასაწყისისათვის, რომლისთვისაც სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილების რესტროსპექტულად გამოყენება შესაძლებელია, რაც შეიძლება 

მიმდინარე პერიოდიც იყოს. ამასთან, შესაბამისი კორექტირებები უნდა 

განხორციელდეს ზემოაღნიშნული პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ყველა იმ 

კომპონენტის საწყის ნაშთში, რომელზეც ეს ცვლილება ახდენს გავლენას.  

 
შენიშვნები 
 

ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულება შეუძლებელია, თუ საწარმოს არ შეუძლია მისი 

დაკმაყოფილება ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად (იხ.ლექსიკონი). 

„შეუძლებლობა“ დიდი ბარიერია. კონკრეტული წინა პერიოდისთვის, შეუძლებელია 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გამოყენება რეტროსპექტულად თუ: 

(ა)  რეტროსპექტულად გამოყენების შედეგები არ არის განსაზღვრადი;  

(ბ)  რეტროსპექტულად გამოყენება მოითხოვს დაშვებების გაკეთებას, აღნიშნულ 

პერიოდში ხელმძღვანელობის განზრახვების შესახებ. 

(გ)  რეტროსპექტულად გამოყენება მოითხოვს ოდენობების მნიშვნელოვან შეფასებებს 

და ობიექტურად შეუძლებელია სხვა ინფორმაციისგან მისი განსხვავება, 

ინფორმაცია ასეთი შეფასებების შესახებ: 

(i)   იძლევა მტკიცებულებებს გარემოებების შესახებ, რომლებიც არსებობდა 

კონკრეტული თარიღისთვის, როდესაც აღიარდა, შეფასდა ან გამჟღავნდა 

აღნიშნული ოდენობები; და  

(ii)  უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, როდესაც წინა პერიოდის ფინანსური 

ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  

 
მაგალითები—რეტროსპექტულად გამოყენება 

 
მაგ. 22 20X7 წელს, საწარმომ ნებაყოფლობით შეცვალა სააღრიცხვო პოლიტიკა. 10.11(გ) პუნქტის 

შესაბამისად, საწარმომ სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება უნდა აღრიცხოს 

რეტროსპექტულად.  აღნიშნული გადაანგარიშებების ჯამური ეფექტის მიხედვით, 

მიმდინარე 20X7 წლის 1-ლი იანვრისთვის - მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის 

დასაწყისი - გაუნაწილებელი მოგება შემცირებულია 100,000 ფე-ის ოდენობით.  საწარმო 

წარადგენს ორი წლის შესადარის ინფორმაციას და მან გამოიანგარიშა, რომ სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილებით გამოწვეული ეფექტი შეადგენს 25,000 ფე-ით, ნაკლებ მოგებას 

წინა 4 წლის განმავლობაში.  
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სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი უნდა აისახოს, როგორც: 20X5 წლის 1-

ელ იანვარს გაუნაწილებელი მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 50,000 ფე-ის 

ოდენობით); 20X5 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის მოგების გადაანგარიშება 

(შემცირება 25,000 ფე-ის ოდენობით); და 20X6 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლის მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 25,000 ფე-ის ოდენობით). აღნიშნული 

გადაანგარიშებების ჯამური ეფექტი შეადგენს, 20X7 წლის 1-ელ იანვარს (მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) გაუნაწილებელი მოგების 100,000 ფე-ით 

შემცირებას. 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, იმის გამო, რომ 

რეტროსპექტული გამოყენება მოითხოვს ოდენობების მნიშვნელოვან შეფასებებს და 

ობიექტურად შეუძლებელია აღნიშნული შეფასებების განსხვავება, საწარმოსთვის  

შეუძლებელია წინა წარდგენილი პერიოდებისთვის განსაზღვროს კონკრეტულ 

პერიოდზე მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა.   

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი უნდა აისახოს 20X7 წლის 1-ლი 

იანვრისთვის (მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) გაუნაწილებელი 

მოგების 100,000 ფე-ის ოდენობით შემცირებით.  საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია, რომელიც მოითხოვება 10.14(დ) პუნქტის მიხედვით. 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, დაუშვით, რომ 

საწარმოსთვის შეუძლებელია 20X6 წლის წინა პერიოდებისთვის კონკრეტულ პერიოდზე 

მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენის განსაზღვრა.   

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი უნდა აისახოს როგორც:  20X6 წლის 1-

ელ იანვარს გაუნაწილებელი მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 75,000 ფე-ის 

ოდენობით); 20X6 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის მოგების გადაანგარიშება 

(შემცირება 25,000 ფე-ის ოდენობით). აღნიშნული გადაანგარიშებების ჯამური ეფექტი 

შეადგენს, 20X7 წლის 1-ელ იანვარს (მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) 

გაუნაწილებელი მოგების 100,000 ფე-ით შემცირებას. საწარმო არ გადაიანგარიშებს 

(შესადარის) ინფორმაციას რომელიც წარგენილია 20X5 წლის 31 დეკემბერს, რადგან ეს 

შეუძლებელია.  თუმცა, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 

რატომ არის შეუძლებელი (იხ. პუნქტი 10.14(დ)). 

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, იმისთვის რომ 

საწარმომ წინა წარდგენილი პერიოდებისთვის განსაზღვროს  კონკრეტულ პერიოდზე 

მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა, დაუშვით, რომ მას 

მოეთხოვება დაიქირავოს გარე შემფასებლები. გარე შემფასებლების დაქირავების 

ხარჯების გამო საწარმო გადაწყვეტს, რომ შეუძლებელია წინა წარდგენილი 

პერიოდებისთვის განისაზღვროს კონკრეტულ პერიოდზე მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილების გავლენა.  აქედან გამომდინარე, სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილების პერიოდში ის აკორექტირებს გაუნაწილებელი მოგების საწყის ნაშთს, 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ჯამური ეფექტით.  

გარე შემფასებლების დაქირავების ხარჯი წინა პერიოდების გადაანგარიშებას არ ხდის 

შეუძლებელს (როგორც ეს ტერმინი განსაზღვრულია მსს ფასს სტანდარტში).  წინა 

პერიოდები უნდა გადაანგარიშდეს.  გადაანგარიშებები იქნება ისეთივე, როგორც 22-ე 

მაგალითშია. 
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სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებასთან დაკავშირებული  

განმარტებითი შენიშვნები  
 

10.13 როდესაც წინამდებარე სტანდარტის ცვლილება გავლენას ახდენს მიმდინარე 

პერიოდზე ან რომელიმე წინა საანგარიშგებო პერიოდზე, ან შეიძლება გავლენა 

მოახდინოს მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებზე, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში 

უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  

(ა)    სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ხასიათი;  

(ბ) კორექტირების თანხა ფინანსური ანგარიშგების თითოეული მუხლისთვის, 

რომელზეც ცვლილება ახდენს გავლენას - მიმდინარე პერიოდისა და თითოეული 

წარდგენილი წინა საანგარიშგებო პერიოდისათვის, რამდენადაც ეს შესაძლებელია;  

(გ) კორექტირების თანხა წარდგენილ საანგარიშგებო პერიოდებამდე არსებული 

პერიოდებისათვის, რამდენადაც ეს შესაძლებელია; და  

(დ)  თუ შეუძლებელია იმ თანხების განსაზღვრა, რომლებიც გათვალისწინებულია (ბ) ან 

(გ) ქვეპუნქტით, მაშინ ამის მიზეზის ახსნა.  

 

ამ ინფორმაციის გამეორება საჭირო არ არის შემდგომი საან-გარიშგებო პერიოდების 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

 
მაგალითი—სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებასთან დაკავშირებული  
განმარტებითი შენიშვნები  

 
მაგ. 26 20X2 წელს, მსს-ს მოეთხოვებოდა მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებასთან შესაბამისობა.   

სააღრიცხვო პოლიტიკის ჯამური ეფექტი 20X1 წლის დასაწყისისთვის იწვევს საწარმოს 

გაუნაწილებელი მოგების 80,000 ფე-ით შემცირებას. ეფექტის შედეგად, 20X1 წლის 

დაბეგვრამდე მოგება შემცირდა 25,000 ფე-ით, შესაბამისად მოგების გადასახადის ხარჯი 

შემცირდა  6,250 ფე-ით. 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გამო A მსს-ს 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

შემდეგი განმარტებითი შენიშვნები აისახება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)  21

  

ამონარიდი A მსს-ს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებიდან 

20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 

 შენიშ

ვნები 

 20X2  20X1  

     გადაანგარიშე

ბული 

 

   ფე 

         

 ფე  

…       

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი 

(20X1: ადრე წარდგენილი 75,000 ფე) 

   

124,000 

  

100,000 

 

…       

მოგება დაბეგვრამდე (20X1: ადრე წარდგენილი  

185,000 ფე) 

  

200,000  160,000 

 

მოგების გადასახადის ხარჯი (20X1: ადრე 

წარდგენილი 42,250 ფე) 

  

(40,000)  (36,000) 

 

წლიური მოგება (20X1: ადრე წარდგენილი 142,750 

ფე)  

  

160,000  124,000 

 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში:       

- ადრე წარდგენილი   422,750  280,000  

-სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი 12  (98,750)  (80,000)  

   324 000  200 000  

გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს   484,000  324,000  

    

 

 

A მსს  

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისთვის (ამონარიდი) 

 

შენიშვნა 12 სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება 

20X2 წელს, მსს ფასს სტანდარტის X განყოფილების ცვლილების შესაბამისად, საწარმომ 

შეცვალა თავისი სააღრიცხვო პოლიტიკა ...სთვის. ადრე, საწარმოს ჰქონდა .... ახლა 

საწარმო .... აღნიშნული სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება აღირიცხა 

რეტროსპექტულად, და 20X1 წლის შესადარისი ინფორმაცია გადაანგარიშდა. იმ 

შემთხვევაში თუ არ შეიცვლებოდა სააღრიცხვო პოლიტიკა, 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი იქნებოდა 35,000 ფე-ით ნაკლები (8,000 ფე-

ის დაბეგვრის შედეგით), ვიდრე წარგენილია მოგებისა და ზარალი და გაუნაწილებელი 

მოგების ანგარიშგებაში.    

 

შენიშვნა: გადაანგარიშების შედები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაზე (და სხვა 

ანგარიშგებებზე) ასევე უნდა იყოს წარდგენილი. აღნიშნულ მაგალითში, საწარმო 

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯების ანალიზს წარადგენს  ეკონომიკური 

შინაარსის მიხედვით; შესაბამისად, დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი 

წარმოადგენს მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების მუხლს.  
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10.14 როდესაც სააღრიცხვო პოლიტიკის ნებაყოფლობითი ცვლილება გავლენას ახდენს 

მიმდინარე პერიოდზე ან რომელიმე წინა საანგარიშგებო პერიოდზე, საწარმომ 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  

(ა)   სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ხასიათი; 

(ბ) მიზეზები, რომელთა გამოც ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენება უფრო 

საიმედო და შესაბამის ინფორმაციას უზრუნველყოფს;  

(გ) შესაძლებლობის ფარგლებში, კორექტირების თანხა ფინანსური ანგარიშგების 

თითოეული მუხლისათვის, რომელზეც გავლენა მოახდინა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის შეცვლამ, ცალცალკე: 

(i)  მიმდინარე პერიოდისათვის;  

(ii)  თითოეული წინა წარდგენილი პერიოდისთვის; და  

(iii) აგრეგირებულად, წარდგენილი პერიოდების წინა საანგარიშგებო 

პერიოდებისათვის; 

(დ) თუ შეუძლებელია (გ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხების განსაზღვრა, 

მაშინ ამის მიზეზის ახსნა.  

ამ ინფორმაციის გამეორება საჭირო არ არის შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდების 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

 
შენიშვნები 
 

10.14 პუნქტის გამჟღავნების მოთხოვნები 10.13 პუნქტის გამჟღავნების მოთხოვნების 

მსგავსია, გარდა იმ მოთხოვნისა, რომელიც მოითხოვს მიზეზების ახსნას, რომელთა 

გამოც ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენება უფრო საიმედო და შესაბამის 

ინფორმაციას უზრუნველყოფს; 

 

ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში 

 

10.15  სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულების, ან აქტივის პერიოდული გამოყენების თანხის კორექტირება, რომელიც 

გამომდინარეობს აქტივებისა და ვალდებულებების მიმდინარე სტატუსის შეფასებიდან, 

ან აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლისა და ვალდებულებების შეფასებიდან. სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებას 

იწვევს ახალი ინფორმაცია ან ახალი მოვლენები და, შესაბამისად, ეს არ წარმოადგენს 

შეცდომების გასწორებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც რთულია სააღრიცხვო პოლიტიკისა 

და სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, ამგვარი ცვლილება 

მიიჩნევა სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებად. 

 
მაგალითები—ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში  

 
მაგ. 27 პროდუქციის გაყიდვისას საწარმო მყიდველებზე გასცემს გარანტიებს.  20X5 წლის 31 

დეკემბერს, საწარმომ შეაფასა საკუთარი საგარანტიო ვალდებულება 100,000 ფე-ად.  20X5 

წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების შემდეგ, 

საწარმომ აღმოაჩინა ფარული დეფექტი ერთ-ერთი პროდუქციის ხაზში (ანუ დეფექტი, 

რომელიც არ იყო შესამჩნევი საფუძვლიანი ან ჩვეულებრივი შემოწმების დროს). 

აღნიშნულის შედეგად, საწარმომ შეცვალა საგარანტიო მომსახურების ვალდებულების 

ანარიცხი 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის 150,000 ფე-ით. 
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დამატებით 50,000 ფე-ის ოდენობის ვალდებულება (რომელიც არ იყო ასახული 20X5 

წლის 31 დეკემბერს)  წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას 20X6 წლის 31 

დეკემბერს. საგარანტიო მომსახურების ვალდებულება (ანარიცხი) საწარმოს 20X5 წლის 

31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში შესაბამისად იქნა შეფასებული და 

წარდგენილი  100,000 ფე-ის ოდენობით.  ეს შეფასება არასაკმარისი აღმოჩნდა 20X6 

წელს, მას შემდგომ, რაც 20X5 წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  

50,000 ფე აღიარებულია ხარჯად 20X6 წლის 31 დეკემბრისთვის მოგების ან ზარალის 

განსაზღვრისას (იხ. პუნქტი 10.16). 

მაგ. 28 საწარმომ 20X1 წლის 1-ელ იანვარს შეიძინა იახტა 1,000,000 ფე-ად და  მისი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შესაბამისად შეაფასა შესყიდვის თარიღიდან 30 წლით, 100,000 ფე-ის 

ნარჩენი ღირებულებით.  საწარმომ გადაწყვიტა, რომ იახტის ცვეთისთვის ყველაზე 

შესაფერისი იყო წრფივი მეთოდი.   

20X9 წელს, საწარმომ იახტის მწარმოებლისგან მიიღო ინფორმაცია, რომ მან შეწყვიტა 

იახტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილის წარმოება. შედეგად, 20X9 წლის 31 დეკემბერს, 

საწარმომ შეამცირა ახტის სასარგებლო მომსახურების ვადა შესყიდვის თარიღიდან 20 

წლამდე, ხოლო ნარჩენი ღირებულება იგივე რჩება.  ასევე 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის 

იახტის რეალური ღირებულება შეფასდა 800,000 ფე-ად. საწარმოს აზრით, წრფივი 

მეთოდის გამოყენება იახტის ცვეთისთვის კვლავ ყველაზე შესაფერისი მეთოდია.  

იახტის სასარგებლო მომსახურებისა და ნარჩენი ღირებულების გადასინჯვა 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას წარმოადგენს.   შეფასებების გადასინჯვა 

შესაბამისად მოხდა ახალი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ხელმისაწვდომი 

გახდა მხოლოდ მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში—20X9 წელს.    

მაგ. 29 იახტის შესყიდვასთან დაკავშირებული ფაქტები იგივეა, რაც 28-ე მაგალითში.  თუმცა, 

აღნიშნულ მაგალითში, ინფორმაცია რომ იახტის სასარგებლო მომსახურების ვადა იყო 

20 წელი, საჯაროდ იყო ხელმისაწვდომი შესყიდვამდე, რადგან მწარმოებელმა 20X0 წელს 

გამოაცხადა, რომ 20X9 წელს შეწყვეტდა ნაწილის წარმოებას.             საწარმომ 

აღნიშნული ინფორმაცია უგულვებელყო 20X9 წლამდე, როდესაც მან ხელახლა შეაფასა 

და დააკორექტირა იახტის სასარგებლო მომსახურების ვადა, იმ მიზნით რომ აესახა 

სწორი სასარგებლო მომსახურების ვადა.    

იახტის სასარგებლო მომსახურების ვადისა და მისი ნარჩენი ღირებულების ხელახლა 

შეფასება 20X9 წელს, არ წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებს. ისინი 

20X1 წლიდან საწარმოს ფინანსურ ინფორმაციაში წარმოადგენენ წინა პერიოდის 

შეცდომებს. ფინანსური ანგარიშგება უნდა გადაანგარიშდეს, იმ მიზნით რომ წინა 

პერიოდის შეცდომების გასწორება მოხდეს იმ პერიოდში, რომელსაც ისინი ეკუთვნის. 

ეს ხდება იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული ეფექტები არსებითია.   
 

მაგ. 30 საწარმო თავის შენობას ცვეთდა 25 წლის განმავლობაში, რაც ნებადართული იყო 

საწარმოს ეროვნული საგადასახადო კანონმდებლობით.  მიმდინარე წელს, 

საგადასახადო კანონმდებლობა შეიცვალა და ნებადართულია შენობების მხოლოდ 20  

წლის განმავლობაში ცვეთა.  საწარმო აღნიშნულ ცვლილებას ითვალისწინებს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში და მას ასახავს, როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას.    

17.18 პუნქტის მიხედვით, საწარმომ აქტივის ცვეთადი ღირებულება უნდა გაანაწილოს 

სისტემატურ საფუძველზე, მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.   

თუ საწარმოს შენობების სასარგებლო მომსახურების ვადა ნამდვილად 25 წელი არ 

არის, საწარმო არ აკმაყოფილებს 17.18 პუნქტის მოთხოვნებს, რომლის მიხედვითაც 

ცვეთადი ღირებულება უნდა განაწილდეს იმ მთელ იმ პერიოდზე, რომელშიც საწარმო 
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ვარაუდობს აქტივის გამოყენებას. შენობების უმეტესობას გააჩნია 25 წელზე 

ხანგრძლივი სასარგებლო მომსახურების ვადა. თუმცა, სხვებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ 

ასეთი ხანგრძლივობის ვადა; სასარგებლო მომსახურების ვადა დამოკიდებულია 

რამდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის მშენებლობის დროს გამოყენებულ მასალებზე, და 

ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ შესყიდვის დროს შენობის ასაკზე. იმ შემთხვევაში 

თუ საწარმო არ იყენებდა სწორ სასარგებლო მომსახურების ვადას, მან ეს უნდა 

მიიჩნიოს შეცდომის გასწორებად და გადაიანგარიშოს რეტროსპექტულად.    

 

10.16 სააღრიცხვო შეფასებაში შეტანილი ცვლილების შედეგი, გარდა ისეთის, რომელსაც 10.17 

პუნქტი ეხება, აისახება მოგებაში ან ზარალში პერსპექტიულად:  

(ა) იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება, თუ ეს ცვლილება 

ზემოქმედებს მხოლოდ მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდზე; ან 

(ბ) იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება და შემდგომ 

პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება მომავალ პერიოდებზეც ახდენს გავლენას.  

 

10.17 სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება აღიარდება შესაბამისი აქტივის, ვალდებულების ან 

საკუთარი კაპიტალის მუხლის საბალანსო ღირებულებაში იმ ოდენობით, რა სიდიდის 

ცვლილებასაც იწვევს აქტივებსა და ვალდებულებებში, ან ზემოქმედებს საკუთარი 

კაპიტალის მუხლზე იმ პერიოდში, როდესაც ცვლილება მოხდა. 

 

 
მაგალითები—პერსპექტიული აღიარება  

 

მაგ. 31 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ შეაფასა მისი ერთ-ერთი სავაჭრო დებიტორი 200,000 

ფე-ად (რომელიც მიღებულია, 600,000 ფე-ის მთლიანი თანხიდან 400,000 ფე-ის 

ოდენობის საეჭვო ვალების ანარიცხების გამოკლებით).  საეჭვო ვალის ოდენობის 

შეფასება შესაბამისად მოხდა იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც იყო 

ხელმისაწვდომი.    

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ მიიღო შეტყობინება დებიტორის ლიკვიდატორისგან, 

იმის შესახებ, რომ ის მალევე მიიღებდა 250,000 ფე-ს ვალის საბოლოო 

ანგარიშსწორებისთვის.       

საწარმომ საეჭვო ვალების ანარიცხის შესაძლოა შეამციროს 50,000 ფე-ით (20X2 წლის 31 

დეკემბრისთვის სავაჭრო მოთხოვნები  250,000 ფე გამოკლებული სავაჭრო 

მოთხოვნები 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის 200,000 ფე).  ეს სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილება იწვევს მოგების ზრდას 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის.  

 

მაგ. 32 ფაქტები იგივეა, რაც 28-ე მაგალითში.   

20X9 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის, და იახტის დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის ყოველი შემდეგი 11 წლის განმავლობაში, მოგების ან ზარალის 

გაანგარიშებისას გამოკლებული იქნება 55,000 ფე-ის ოდენობით ცვეთა (რაც ნიშნავს, 

რომ დარჩენილი ცვეთადი ღირებულება აღიარდება ხარჯად თანაბრად დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში (12 წელი, 20X9 წლის ჩათვლით), 

რომელიც გამოანგარიშებულია შემდეგნაირად (760,000 ფე საბალანსო ღირებულება 

გამოკლებული 100,000 ფე ნარჩენი ღირებულება) ÷ 12 წელი დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა). 

მაგ. 33 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ სისტემების დეველოპერს გადაუხადა 50,000 ფე, 

რათა მათ დაენერგათ ონლაინ სისტემა, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლებს 
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შეეძლებათ შეკვეთის განთავსება. საწარმომ სისტემის სასარგებლო მომსახურების ვადა 

შეაფასა 5 წლით და შესაბამისად ახდენდა თვითღირებულების ამორტიზებას.   

სამწუხაროდ, სისტემას არასდროს უმუშავია ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო და 

მომხმარებლის მხრიდან მისი გამოყენება მნიშვნელოვნად შემცირდა პირველი წლის 

შემდგომ, ამის მთავარი მიზეზი კი აღნიშნული სისტემის პრობლემებია, რომელიც 

არასწორ შეკვეთებს იწვევდა.   პირველი წლის ბოლოს, წლიური ამორტიზაციის  - 10,000 

ფე-ის - დარიცხვის შემდგომ, საწარმომ განახორციელა სისტემის გაუფასურების 

ტესტირება და მისი საბალანსო ღირებულება შეამცირა 30,000 ფე-მდე. შესაბამისად, 20X1 

წელს გაუფასურების ზარალმა შეადგინა 10,000 ფე. საწარმომ სასარგებლო მომსახურების 

ვადა შეაფასა და დატოვა უცვლელად. მეორე წლის ბოლოს, საწარმომ გადაწყვიტა 

აღნიშნული სისტემის გამოყენების შეწყვეტა და მისი ჩანაცვლება სტანდარტული 

პროგრამული პაკეტით, რომელიც ხელმისაწვდომია ბაზარზე.  

საწარმო მომხმარებელთა შეკვეთის სისტემის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

ცვლილებას აღრიცხავს, როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას 10.1-10.18 

პუნქტების გამოყენებით. სპეციალურად შექმნილი სისტემის გამოყენების პირველი 2 

წლის განმავლობაში  ამორტიზაცია დაფუძნებული იყო აღნიშნული სისტემისგან 

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლის შეფასებასთან.     

10.10 პუნქტი აცხადებს, რომ წინა პერიოდის შეცდომა არის იმის შედეგი, რომ არ არის 

გათვალისწინებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების თარიღისთვის ყველა 

ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. მეორე წლის დასასრულამდე, საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი ინფორმაცია იყო ის, რომ სისტემიდან მიღებული იქნებოდა მომავალი 

ეკონომიკური სარგებელი.  სისტემის სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება 

წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას, და არ არის წინა პერიოდის 

შეცდომის გასწორება.  რადგან 20X1 და 20X2 წლის 31 დეკემბერს არსებობს 

ინდიკატორები იმის შესახებ, რომ მომავალი ეკონომიკური სარგებელი იქნება 

მოსალოდნელზე დაბალი, ორივე თარიღისთვის უნდა ჩატარდეს გაუფასურების 

ტესტი 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - გამოყენებით. 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებასთან დაკავშირებული  განმარტებითი 
შენიშვნები 
 

10.18 საწარმომ უნდა განმარტოს სააღრიცხვო შეფასებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების 

შინაარსი და ამ ცვლილების გავლენა მიმდინარე პერიოდის აქტივებზე, 

ვალდებულებებზე, შემოსავლებსა და ხარჯებზე. თუ შესაძლებელია, რომ საწარმომ 

რაოდენობრივად შეაფასოს ზემოაღნიშნული ცვლილების გავლენა ერთ ან მეტ მომავალ 

საანგარიშგებო პერიოდზე, საწარმომ ამ შეფასებების შესახებაც უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია. 

 
მაგალითიები—სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებასთან დაკავშირებული  
განმარტებითი შენიშვნები 

 
მაგ. 34 საწარმომ 20X1 წლის 1-ელ იანვარს შეიძინა იახტა 1,000,000 ფე-ად და  მისი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შესაბამისად შეაფასა შესყიდვის თარიღიდან 30 წლით, 100,000 ფე-ის 

ნარჩენი ღირებულებით.  საწარმომ გადაწყვიტა, რომ იახტის ცვეთისთვის ყველაზე 

შესაფერისი იყო წრფივი მეთოდი.   

20X9 წელს, საწარმომ იახტის მწარმოებლისგან მიიღო ინფორმაცია, რომ მან შეწყვიტა 

იახტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილის წარმოება. შედეგად, 20X9 წლის 31 დეკემბერს, 
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საწარმომ შეამცირა იახტის სასარგებლო მომსახურების ვადა შესყიდვის თარიღიდან 20 

წლამდე, ხოლო ნარჩენი ღირებულება იგივე რჩება.  ასევე 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის 

იახტის რეალური ღირებულება შეფასდა 800,000 ფე-ად. საწარმოს აზრით, წრფივი 

მეთოდის გამოყენება იახტის ცვეთისთვის კვლავ ყველაზე შესაფერისი მეთოდია. 

 

X მსს  

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X9 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისთვის   

 

შენიშვნა 3 საოპერაციო მოგება 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება 

20X9 წლის 31 დეკემბერს, იმის გამო, რომ საწარმომ იახტის მწარმოებლისგან მიიღო ახალი 

ინფორმაცია, მან შეცვალა იახტის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასება 20 წლით 

(ადრე იყო 30 წელი). იახტის ნარჩენი ღირებულება რჩება 100,000ფე. აღნიშნულმა 

იმოქმედა ცვეთის ხარჯზე, კერძოდ 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის ის გაიზარდა 25,000 ფე-

ით (ადრე შეადგენდა 30,000 ფე-ს, ხოლო ახლა 55,000 ფე-ს შეადგენს).  მომავალი 11 წლის 

განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება მსგავს გავლენას 

მოახდენს ცვეთაზე. 

აღნიშნულ მაგალითში, არ იყო გათვალისწინებული დაბეგვრის შედეგები. 

 

წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება 

 

10.19 წინა პერიოდის შეცდომები აღნიშნავს საწარმოს ერთი ან მეტი წინა პერიოდის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში დაშვებულ უზუსტობას ან ინფორმაციის გამოტოვებას, რაც გამოიწვია იმ 

ფაქტმა, რომ ვერ გამოიყენეს, ან არასწორად გამოიყენეს საიმედო ინფორმაცია, 

რომელიც:  

(ა) ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება 

გამოსაცემად დამტკიცდა; და  

(ბ)  მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალისწინებული 

იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის დროს. 

 

10.20 ამგვარ შეცდომებს განეკუთვნება მათემატიკური შეცდომები, სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენებაში დაშვებული შეცდომები, ფაქტების უყურადღებოდ დატოვების ან 

არასწორი ინტერპრეტაციისა და თაღლითობის შემთხვევები. 

 

მაგალითები—წინა პერიოდის შეცდომები 
 

მაგ. 35 20X4 წელს, მას შემდეგ, რაც 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდა, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ გამოანგარიშების შეცდომის გამო, 20X3 წელს 

ცვეთის ხარჯი 10 ფე-ით იყო შემცირებული.  

20X3 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში ცვეთის ხარჯის 10 ფე-ით შემცირებულად 

წარდგენა  წარმოადგენს წინა პერიოდის შეცდომას—საწარმოს 20X3 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში უზუსტობა წარმოიშვა იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ გამოიყენეს 

(მათემატიკური შეცდომა) საიმედო ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო იმ 

პერიოდში, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა.  თუმცა, იმ 



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)  27

  

შემთხვევაში თუ ის არ არის არსებითი, არ საჭიროებს რეტროსპექტულად გასწორებას.   

ნაცვლად ამისა, დამატებითი 10 ფე შესაძლოა ხარჯად აღიარდეს 20X4 წელს.    

მაგ. 36 20X4 წელს, მას შემდეგ, რაც 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდა, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ გამოანგარიშების შეცდომის გამო, 20X3 წელს 

ცვეთის ხარჯი 36,000 ფე-ით იყო შემცირებული.  

20X3 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში ცვეთის ხარჯის 36,000 ფე-ით შემცირებულად 

წარდგენა წარმოადგენს წინა პერიოდის შეცდომას—საწარმოს 20X3 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში უზუსტობა წარმოიშვა იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ გამოიყენეს 

(მათემატიკური შეცდომა) საიმედო ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო იმ 

პერიოდში, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა. 

გადაანგარიშების დეტალებისთვის იხ. 39-ე მაგალითი. 

მაგ. 37 20X4 წელს, მას შემდეგ, რაც 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდა, საწარმოს მიერ შექმნილი ახალი პროდუქტის შემადგენლობაში აღმოჩენილ 

იქნა ფარული დეფექტი (ანუ დეფექტი, რომელიც არ იყო შესამჩნევი საფუძვლიანი ან 

ჩვეულებრივი შემოწმების დროს). ფარული დეფექტის გამო საწარმოს წარმოეშვა 

გაუთვალისწინებელი ხარჯი 100,000 ფე-ის ოდენობით, რათა შეესრულებინა 20X3 წლის 

31 დეკემბრამდე განხორციელებულ გაყიდვებთან დაკავშირებული საგარანტიო 

მომსახურების ვალდებულები. დამატებით წარმოიშვა 20,000 ფე-ის ხარჯი, 20X4 წელს 

გაყიდული პროდუქტის ფარული დეფექტის გამოსწორებასა, დეფექტის აღმოჩენამდე, 

და წარმოების პროცესის გამოსწორებაზე, აღნიშნულიდან 5,000 ფე დაკავშირებულია 

20X3 წლის 31 დეკემბერს არსებული მარაგის ელემენტებთან. დეფექტური მარაგი 20X3 

წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღირიცხა თვითღირებულებით (15,000 ფე), მაშინ 

როდესაც მისი გასაყიდი ფასი, დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯების 

გამოკლებით, შეფასებული იყო 18,000 ფე-ად.  20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის სააღრიცხვო შეფასებები შესაბამისად იყო გაკეთებული, 

საიმედო ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო, 

რომ მოძიებული და გათვალისწინებული იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისა და წარდგენის დროს. 

შეუძლებელი იყო დეფექტის აღმოჩენა 20X3 წლის 31 დეკემბრამდე, ან მანამდე, სანამ 

ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდებოდა, შესაბამისად, 20X3 წლის 31 

დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში საგარანტიო ანარიცხის შემცირება 100,000 ფე-ით 

და მარაგის გადიდება 2,000 (2) ფე-ით  არ წარმოადგენს წინა პერიოდის შეცდომას.  

საწარმოს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ფარული 

დეფექტის ეფექტები წარმოადგენს  სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებებს (იხ. 10.13 

პუნქტი).  20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, საწარმომ 

მოახდინა საგარანტიო ანარიცხის და მარაგის შეფასება საიმედო ინფორმაციის 

გამოყენებით, რომელიც მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და 

გათვალისწინებული იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 

დროს.  შესაბამისად, დამატებითი დანახარჯები წარმოადგენენ ხარჯებს 20X4 წლის 

მოგების ან ზარალის გამოანგარიშებისას. 

                                                        
(2)   მარაგი უნდა შეფასდეს თვითღირებულებასა (ე.ი 15,000 ფე) და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი 

თანხით (ე.ი თავდაპირველად შეფასებული 18,000 ფე-დ, რომელსაც გამოკლებული აქვს ლატენტური 

დეფექტის გამოსწორების დანახარჯი 5,000 ფე = 13,000 ფე) რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის 

დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები (იხ. პუნქტი 13.4). 
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მაგ. 38 20X0 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ შეიძინა მანქანა 140,000 ფე-ად.  მანქანის სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეფასდა 10 წლით, რომელსაც არ გააჩნია ნარჩენი ღირებულება და 

წლიური ცვეთა შეადგენს 14,000 ფე. 20X4 წელს (მანქანის საბალანსო ღირებულება 

შეადგენს 84,000 ფე-ს), 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად 

დამტკიცებიდან 1 თვის შემდეგ, საწარმო მანქანის დარჩენილ სასარგებლო 

მომსახურების ვადას აფასებს 10 წლით, აითვლება 20X4 წლის 1-ლი იანვრიდან.  თუ 

საწარმო სასარგებლო მომსახურების ვადას თავდაპირველად შეაფასებდა 14 წლით, 

ცვეთა 20X0 წლიდან 20X3 წლამდე ყოველწლიურად იქნებოდა 10,000 ფე (140,000 ფე/14 

წელი).  უნდა გადაიანგარიშოს თუ არა საწარმომ აღნიშნული 4 წლის ფინანსური 

ანგარიშგება და გაამჟღავნოს წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება? 

იმ შემთხვევაში თუ თავდაპირველი 10-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა იყო 

გონივრული, იგი არ წარმოადგენს წინა პერიოდის შეცდომის კორექტირებას, არამედ 

წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას, რომელიც უნდა აღირიცხოს 

პერსპექტიულად 20X4 წლიდან.  წინა წლების ფინანსური ანგარიშგება არ 

გადაიანგარიშება. აქტივის საბალანსო ღირებულება 84,000 ფე, იცვითება დარჩენილი 

10-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილების გამჟღავნებით. 

 

10.21 შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა შეასწოროს წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის არსებითი შეცდომა მისი გამოვლენის შემდეგ გამოსაცემად 

დამტკიცებულ პირველივე ფინანსურ ანგარიშგებაში, შემდეგნაირად:  

(ა) იმ წარდგენილი წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შესადარისი თანხების 

გადაანგარიშებით, რომელშიც დაშვებულ იქნა შეცდომა; ან  

(ბ)   თუ შეცდომა დაშვებული იყო წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდებიდან ყველაზე 

ადრეულ პერიოდამდე, ყველაზე ადრეული საანგარიშგებო პერიოდის აქტივების, 

ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთების გადაანგარიშებით. 

 

მაგალითები—რეტროსპექტულად აღიარება 
 

მაგ. 39 20X4 წელს, მას შემდეგ, რაც 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდა, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ გამოანგარიშების შეცდომის გამო, 20X3 წელს 

ცვეთის ხარჯი შემცირებული იყო 36,000 ფე-ით.  

წინა პერიოდის შეცდომის გასწორების ეფექტი უნდა იქნეს წარდგენილი 20X3 წლის 31 

დეკემბრისთვის მოგების გადაანგარიშებით (ანუ, 36,000 ფე-ით შემცირებით) და 20X4 

წლის 1-ლი იანვრისთვის (მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) 

გაუნაწილებელი მოგების 36,000 ფე-ის ოდენობით შემცირებით. 

მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ საწარმო ხარჯების ანალიზს ახდენს ფუნქციური 

დანიშნულების მიხედვით და შეცდომა დაკავშირებული იქნებოდა შენობის 

ცვეთასთან, რომელიც გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული მიზნებისთვის, 

ადმინისტრაციული ხარჯების შესადარისი მაჩვენებელი (20X3 წლისთვის) 36,000 ფე-

ით მეტი იქნებოდა 20X3 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველად აღრიცხულ 

ოდენობაზე.  

აღნიშნულ მაგალითში, არ იყო გათვალისწინებული დაბეგვრის შედეგები. 

მაგ. 40 20X9 წელს საწარმომ თავის ხარჯთაღრიცხვის სისტემაში აღმოაჩინა პროგრამული 

შეცდომა, რაც იწვევს საწარმოს მთავარი პროდუქტის დანახარჯების გამოთვლაში 

შემთხვევით შეცდომებს.  10.21(ბ) პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ წინა პერიოდის 
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შეცდომის გასწორება უნდა აღრიცხოს რეტროსპექტულად, რას ნიშნავს 

რეტროსპექტულად გადაანგარიშებას.  აღნიშნული გადაანგარიშებების ჯამურ ეფექტს 

შეადგენს 20X9 წლის 1-ლი იანვრისთვის (მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის 

დასაწყისი) გაუნაწილებელი მოგების  200,000 ფე-ის ოდენობით შემცირება.  საწარმო 

წარადგენს ორი წლის შესადარის ინფორმაციას და მან გამოიანგარიშა, რომ შეცდომით 

გამოწვეული ეფექტი შეადგენს 50,000 ფე-ით, ნაკლებ მოგებას წინა 4 წლის 

განმავლობაში.         

წინა პერიოდის შეცდომის გასწორებით გამოწვეული ეფექტი უნდა აისახოს, როგორც: 

20X7 წლის 1-ელ იანვარს გაუნაწილებელი მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 100,000 

ფე-ის ოდენობით); 20X7 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის მოგების 

გადაანგარიშება (შემცირება 50,000 ფე-ის ოდენობით); და 20X8 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლის მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 50,000 ფე-ის ოდენობით). 

აღნიშნული გადაანგარიშებების ჯამური ეფექტი შეადგენს, 20X9 წლის 1-ელ იანვარს 

(მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) გაუნაწილებელი მოგების 200,000 

ფე-ით შემცირებას. 

იმ დაშვებით, რომ საწარმო ხარჯების ანალიზს ახდენდა ფუნქციური დანიშნულების 

მიხედვით, 20X7 და 20X8 წლებისთვის მისი გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  

50,000 ფე-ით მეტი იქნებოდა 20X8 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველად 

აღრიცხულ ოდენობაზე.  

10.22 როდესაც შეუძლებელია შეცდომის გავლენის განსაზღვრა ერთი ან მეტი წინა 

წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდის შესადარის ინფორმაციაზე, საწარმომ უნდა 

გადაიანგარიშოს ყველაზე ადრეული საანგარიშგებო პერიოდის აქტივების, 

ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთები, რომლისთვისაც 

შესაძლებელია რეტროსპექტული გადაანგარიშების განხორციელება (რაც შეიძლება 

მიმდინარე პერიოდიც იყოს). 

 
მაგალითები—შეუძლებელია წინა პერიოდის გავლენების განსაზღვრა 

 

მაგ. 41 ფაქტები იგივეა, რაც 40-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, დაუშვით, რომ 

საწარმოსთვის შეუძლებელია კონკრეტულ პერიოდზე მისაკუთვნებელი შეცდომის 

გავლენის განსაზღვრა 20X8 წლის წინა პერიოდებისთვის.   

წინა პერიოდის შეცდომის გასწორებით გამოწვეული ეფექტი უნდა აისახოს, როგორც 

20X8 წლის 1-ელ იანვარს გაუნაწილებელი მოგების (და მარაგების) გადაანგარიშება 

(შემცირება 150,000 ფე-ის ოდენობით); და 20X8 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლის მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 50,000 ფე-ის ოდენობით). აღნიშნული 

გადაანგარიშებების ჯამური ეფექტი შეადგენს, 20X9 წლის 1-ელ იანვარს (მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) გაუნაწილებელი მოგების (და მარაგების) 200,000 

ფე-ით შემცირებას. შეუძლებელია (შესადარის) ინფორმაციის გადაანგარიშება, 

რომელიც წარდგენილია 20X5 წლის 31 დეკემბერს.    

იმ დაშვებით, რომ საწარმო ხარჯების ანალიზს ახდენდა ფუნქციური დანიშნულების 

მიხედვით, მისი გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 20X8 წლისთვის, და არა 

20X7 წლისთვის, 50,000 ფე-ით მეტი იქნებოდა 20X8 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

თავდაპირველად აღრიცხულ ოდენობაზე. 
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საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს მიზეზის ახსნა, თუ რატომ არის შეუძლებელი 

ოდენობების გამჟღავნება 20X8 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის (იხ. პუნქტი 

10.23(დ)). 

მაგ. 42 ფაქტები იგივეა, რაც 41-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, დაუშვით, რომ 

საწარმოსთვის შეუძლებელია კონკრეტულ პერიოდზე მისაკუთვნებელი შეცდომის 

გავლენის განსაზღვრა ნებისმიერი წინა წარდგენილი პერიოდისთვის.   

წინა პერიოდის შეცდომის გასწორებით გამოწვეული ეფექტი უნდა აისახოს, როგორც 

20X9 წლის 1-ელ იანვარს გაუნაწილებელი მოგების გადაანგარიშება (შემცირება 200,000 

ფე-ის ოდენობით), რადგან შეუძლებელია შესადარისი ინფორმაციის გადაანგარიშება.   

იმ დაშვებით, რომ საწარმო ხარჯების ანალიზს ახდენდა ფუნქციური დანიშნულების 

მიხედვით, 20X8 და 20X7 წლებისთვის მისი გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  

იქნებოდა 20X8 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველად წარდგენილი 

ოდენობის იდენტური. 

საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს მიზეზის ახსნა, თუ რატომ არის შეუძლებელი 

ოდენობების გამჟღავნება 20X9 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის (იხ. პუნქტი 

10.23(დ)). 

წინა პერიოდის შეცდომებთან დაკავშირებული განმარტებითი 

შენიშვნები 
 

10.23 წინა პერიოდის შეცდომებთან დაკავშირებით, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი 

ინფორმაცია:  

(ა)  წინა პერიოდის შეცდომის ხასიათი;  

(ბ)  თითოეული წარდგენილი წინა საანგარიშგებო პერიოდისათვის - შესწორების 

თანხა ფინანსური ანგარიშგების თითოეული მუხლისთვის, რომელიც 

შესასწორებელი იყო, შესაძლებლობის ფარგლებში;  

(გ)  შესაძლებლობის ფარგლებში, შესწორების თანხა ყველაზე ადრეული წინა 

წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის; და  

(დ) თუ შეუძლებელია (ბ) ან (გ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხების 

განსაზღვრა, მაშინ ამის მიზეზის ახსნა. 

  

ამ ინფორმაციის გამეორება საჭირო არ არის შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდების 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში. 

 
შენიშვნები 
 

წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება უნდა გამჟღავნდეს მაშინაც კი თუ გამჟღავნებას 

უარყოფითი შედეგები აქვს საწარმოსთვის. მაგალითად, საწარმომ, რომელიც 

აღმოაჩენს წინა პერიოდის შეცდომას, უნდა გაამჟღავნოს მისი გასწორება იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ აღნიშნული გამჟღავნება გამოიწვევს სასამართლო პროცესს.   

მსგავსად, თუ წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება ცხადყოფს, რომ საწარმომ 

დაარღვია სესხის კოვენანტები, იგი მაინც უნდა გამჟღავნდეს. 

 
მაგალითები—წინა პერიოდის შეცდომების გამჟღავნება 

 
მაგ. 43 20X5 წელს, მას შემდეგ, რაც C საწარმოს 20X4 წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა 

გამოსაცემად, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ ცვეთის ხარჯის გამოთვლისას  დიდი ხნის 
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განმავლობაში უშვებდა გამოანგარიშების შეცდომას. შეცდომის ჯამური ეფექტი იწვევს 
20X4 წლის დასაწყისისთვის საწარმოს გაუნაწილებელი მოგების 100,000 ფე-ით 
გადიდებულად წარმოჩენას. შეცდომის შედეგად, 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის 
დასაბეგრი მოგება გადამეტებული იყო 40,000 ფე-ით, ხოლო მოგების გადასახადის 
ხარჯი შემცირდა შესაბამისად 8,000 ფე-ით. 

წინა პერიოდის შეცდომის გასწორების შედეგად, საწარმოს 20X5 წლის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში გაკეთდება შემდეგი გამჟღავნებები. 

 
ამონარიდი C მსს-ს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებიდან 
20X5 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
 

 შენიშ

ვნები 

 20X5  20X4  

     გადაანგარ

იშებული 

 

   ფე  ფე  

მოგება დაბეგვრამდე (20X1: ადრე წარდგენილი 220,000 

ფე) 

  

263,000  180,000 

 

მოგების გადასახადის ხარჯი (20X1: ადრე წარდგენილი 

36,000 ფე) 

  

(52,000)  (28,000) 

 

წლის მოგება (20X1: ადრე წარდგენილი  184,000 ფე)    211,000  152,000  

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში:       

- ადრე წარდგენილი   481,000  297,000  

- წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება 12  (132,000)  (100,000)  

   349,000  197,000  

გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს   560,000  349,000  

 

 

 

C საწარმო  

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X5 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა  12 წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება 

20X5 წელს, საწარმომ გაასწორა მათემატიკური შეცდომები, რომლებიც იწვევდა ბოლო 4 

წლის ცვეთის ხარჯის შემცირებას. აღნიშნული შეცდომის გასწორება აღირიცხა 

რეტროსპექტულად, და 20X4 წლის შესადარისი ინფორმაცია გადაანგარიშდა.  გასწორებამ 

გამოიწვია ცვეთის ხარჯის გაზრდა 40,000 ფე-ით, როგორც ეს წარდგენილია მოგებისა და 

ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებებში.   მოგების გადასახადი შემცირდა 

8,000 ფე-ით.  შესაბამისად, 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის მოგება დაბეგვრის შემდგომ 

შემცირდა 32,000 ფე-ით. ამასთან, 20X4 წლის საწყისი გაუნაწილებელი მოგება შემცირდა 

100,000 ფე-ით, 20X4 წლამდე პერიოდებთან დაკავშირებული შეცდომის ოდენობა. 

შენიშვნა: გადაანგარიშების შედეგი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაზე (და სხვა 

ანგარიშგებებზე) ასევე უნდა იყოს წარდგენილი. აღნიშნულ მაგალითში, საწარმო 

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯების ანალიზს წარადგენს  ეკონომიკური 

შინაარსის მიხედვით; შესაბამისად, ცვეთის ხარჯი წარმოადგენს მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგების მუხლს.  
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა 

ხშირად საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია 

საწარმოს ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის 

შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების 

მოძრაობის შეფასებისას.  შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა 

გაამჟღავნოს ინფორმაცია მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული 

ინფორმაციის გარდა, რომლებიც ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენების პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე. გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით 

გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე საანგარიშგებო თარიღისათვის 

განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა ძირითადი წყაროების შესახებ,  

რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.    
 

სააღრიცხვო პოლიტიკა 
 

სააღრიცხვო პოლიტიკის განსაზღვრა 

ხშირ შემთხვევებში, სააღრიცხვო პოლიტიკების განსაზღვრა სირთულეს არ 

წარმოადგენს.  თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში სააღრიცხვო პოლიტიკის განსაზღვრისას 

საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობები. კერძოდ, როდესაც მსს ფასს სტანდარტი 

კონკრეტულად არ ეხება რომელიმე ოპერაციას, სხვა მოვლენას ან გარემოებას, 

ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა რათა განსაზღვროს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა ოპერაციის, სხვა მოვლენის ან გარემოებისთვის მსს ფასს სტანდარტის 10.4 და 

10.5 პუნქტების გამოყენებით. 10.4 პუნქტში აღწერილი მსჯელობების დროს 

ხელმძღვანელობას ასევე შეუძლია, თუმცა არ არის ვალდებული, გაითვალისწინოს ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნები და მითითებები, რომლებიც ეხება მსგავს 

და მონათესავე საკითხებს. 

 

სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენება 

ზოგიერთ შემთხვევაში ხელმძღვანელობის მხრიდან საჭიროა მნიშვნელოვანი 

მსჯელობები სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებისას.   მაგალითად, კონკრეტულ 

გარემოებებში, ხელმძღვანელობის მხრიდან საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობები რათა 

განისაზღვროს:  

 საწარმოს გავლენის ხარისხი, რომელიც საწარმოს გააჩნია სხვა საწარმოზე, 

მაგალითად, მნიშვნელოვანი გავლენა, კონტროლი და ა.შ.; 

 კონკრეტული ქონება წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას, მარაგს თუ ძირითად 

საშუალებას; 

 კონკრეტული საქონლის გაყიდვის შინაარსი წარმოადგენს თუ არა ფინანსურ 

გარიგებას და შესაბამისად, არ იწვევს შემოსავლის აღიარებას; და 
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 საწარმოსა და სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტის ურთიერთობის 

შინაარსი აჩვენებს თუ არა, რომ სპეციალური დანიშნულების სუბიექტი არის 

საწარმოს კონტროლს დაქვემდებარებული.  

სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, 

რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ 

თანხებზე უნდა გამჟღავნდეს (იხ. პუნქტი 8.6).  

 

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში 

საწარმომ ნებაყოფლობით მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა, თუ ცვლილება ფინანსურ ანგარიშგებაში უზრუნველყოფს უფრო საიმედო 

და შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენას საწარმოს მიერ განხორციელებული სამეურნეო 

ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან გარემოებების გავლენის შესახებ საწარმოს ფინანსურ 

მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების 

მოძრაობაზე (იხ პუნქტი 10.8(ბ)).სააღრიცხვო პოლიტიკის ნებაყოფლობით შეცვლამდე 

გამოყენებულ უნდა  იქნეს მსჯელობები ინფორმაციის შესაბამისობისა და საიმედოობის 

შესახებ.  

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება გამოიყენება რეტროსპექტულად. ზოგჯერ, 

შეუძლებელია განისაზღვროს კონკრეტულ პერიოდზე მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილების გავლენა წინა ერთი ან რამდენიმე წარდგენილი პერიოდის 

შესადარის ინფორმაციაზე. როდესაც შეუძლებელია განისაზღვროს, კონკრეტულ 

პერიოდზე მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა წინა ერთი 

ან რამდენიმე წარდგენილი პერიოდის შესადარის ინფორმაციაზე, მაშინ საწარმომ ახალი 

სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა გამოიყენოს აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულებების მიმართ, რომელიც მათ ჰქონდათ საანგარიშგებო პერიოდებიდან 

ყველაზე ადრეულის დასაწყისისათვის, რომლისთვისაც სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილების რესტროსპექტულად გამოყენება შესაძლებელია.  საწარმომ ასეთი 

მსჯელობისას, უნდა გაითვალისწინოს რომ რეტროსპექტულად გამოყენება 

შეუძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც საწარმოს არ შეუძლია მისი დაკმაყოფილება 

ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად (იხ. სიტყვა „შეუძლებელი“-ს 

განმარტება ლექსიკონში).  ფაქტობრივად, საწარმომ უნდა შეაფასოს თუ რას 

წარმოადგენს "ყველა მართლზომიერი მცდელობა".  

შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობები სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისა და 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების ერთმანეთისგან გასამიჯნად.  იმ შემთხვევაში, 

როდესაც რთულია გამიჯვნა, ამგვარი ცვლილება მიიჩნევა სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილებად. (პუნქტი 10.15). 

 

სააღრიცხვო შეფასებები 
 

სააღრიცხვო შეფასებები 

ზოგიერთი აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა 

მოითხოვს  საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს აღნიშნული აქტივებისა და 

ვალდებულებებზე განუსაზღვრელი მომავალი მოვლენების ეფექტების შეფასებას.   

მაგალითად, ძირითადი საშუალებების ერთეულის მოსალოდნელი მდგომარეობის 

შეფასება აუცილებელია მისი ნარჩენი ღირებულების შესაფასებლად, და როდესაც 

გაუფასურება დადგინდება, საჭიროა მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადების 

შეფასება, მისი ანაზღაურებადი ღირებულების შესაფასებლად.  სხვა მაგალითები 

მოიცავს მარაგებზე ტექნოლოგიური მოძველების ეფექტებს და მომავალი 
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დაუმთავრებელი სასამართლო პროცესების შედეგების ეფექტებს ანარიცხების 

ოდენობაზე. საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო პერიოდისთვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი 

მომდევნო ფინანსურ წელს (იხ. 8.7 პუნქტი). 
 

ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში 

როდესაც აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების განსაზღვრისას 

გამოიყენება მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები, მოსალოდნელია რომ აღნიშნულ 

შეფასებებს დასჭირდეს კორექტირება, როგორც კი ახალი ინფორმაცია გახდება 

ხელმისაწვდომი ან განვითარდება ახალი მოვლენები. სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება 

არის აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების, ან აქტივის პერიოდული 

გამოყენების თანხის კორექტირება, რომელიც გამომდინარეობს აქტივებისა და 

ვალდებულებების მიმდინარე სტატუსის შეფასებიდან, ან აქტივებთან და 

ვალდებულებებთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებლისა და 

ვალდებულებების შეფასებიდან (იხ. პუნქტი 10.15).  სააღრიცხვო შეფასებების 

ცვლილებას იწვევს ახალი ინფორმაცია ან ახალი მოვლენები და, შესაბამისად, ეს არ 

წარმოადგენს შეცდომების გასწორებას.  

შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობები სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისა და 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების ერთმანეთისგან გასამიჯნად.  იმ შემთხვევაში, 

როდესაც რთულია გამიჯვნა, ამგვარი ცვლილება მიიჩნევა სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილებად (იხ. პუნქტი 10.15). 

 

წინა პერიოდის არსებითი შეცდომების გასწორება 
 

შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა შეასწოროს წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის არსებითი შეცდომა (იხ. პუნქტი 10.21).  კონრეტულ 

შემთხვევებში, შესაძლოა საწარმოსთვის შეუძლებელი იყოს განისაზღვროს, კონკრეტულ 

პერიოდზე მისაკუთვნებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა წინა ერთი 

ან რამდენიმე წარდგენილ პერიოდზე (იხ. პუნქტი 10.22).  საწარმომ ასეთი მსჯელობისას, 

უნდა გაითვალისწინოს რომ რეტროსპექტულად გამოყენება შეუძლებელია მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც საწარმოს არ შეუძლია მისი დაკმაყოფილება ყველა მართლზომიერი 

მცდელობის მიუხედავად (იხ. სიტყვა „შეუძლებელი“-ს განმარტება ლექსიკონში).   
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

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

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ ბასს 8 – „სააღრიცხვო პოლიტიკა, 
ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. მე-10 

განყოფილება - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“) შორის არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია და მოიცავს ნაკლებ მითითებებს, პრინციპების გამოყენების შესახებ.  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით სააღრიცხვო პოლიტიკების შერჩევის, გამოყენების და შეცვლის შესახებ, ასევე 

სააღრიცხვო შეფასებებისა და შეცდომების გასწორების მოთხოვნებთან დაკავშირებით.     

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.     

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.     

 

კითხვა 1 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების პერსპექტიულად გამოყენება ნიშნავს: 

 (ა)   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც მოხდა იმ თარიღის შემდგომ, 

როდესაც ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  

 (ბ)   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც მოხდა პოლიტიკის შეცვლის 

თარიღიდან, იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა 

გამოსაცემად.  

 (გ)   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც მოხდა პოლიტიკის შეცვლის 

თარიღის შემდგომ.  

 (დ)  ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, იმგვარად, თითქოს ყოველთვის მოცემული 

სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენებოდა.  

კითხვა 2 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების რეტროსპექტულად გამოყენება ნიშნავს: 

 (ა)   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც მოხდა იმ თარიღის შემდგომ, 

როდესაც ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  

 (ბ)   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც მოხდა პოლიტიკის შეცვლის 

თარიღიდან, იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა 

გამოსაცემად.  

 (გ)   ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას ისეთი სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, რომლებიც მოხდა პოლიტიკის შეცვლის 

თარიღის შემდგომ.  

 (დ)  ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებას სამეურნეო ოპერაციების, სხვა 

მოვლენების ან გარემოებებისათვის, იმგვარად, თითქოს ყოველთვის მოცემული 

სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენებოდა.  



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)  37

  

კითხვა 3 

ქვემოთ მოცემული დებულებებიდან რომელია ჭეშმარიტი? 

 (ა)  სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების ეფექტი აღიარდება რეტროსპექტულად.  

 (ბ)  შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ პერსპექტიულად უნდა შეასწოროს წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის შეცდომა მისი გამოვლენის შემდეგ გამოსაცემად 

დამტკიცებულ პირველივე ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 (გ)  როდესაც საწარმო თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოავლენს წინა პერიოდის 

შეცდომას, დაუყოვნებლივ უნდა გააუქმოს აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება და 

ხელახლა გამოსცეს ის, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შეცდომის გასწორება.   

 (დ)  შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა შეასწოროს წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის შეცდომა მისი გამოვლენის შემდეგ გამოსაცემად 

დამტკიცებულ პირველივე ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

კითხვა 4 

20X4 წლის 25 მარტს საწარმომ აღმოაჩინა, რომ გამოანგარიშების შეცდომის გამო, 20X3 წლის 

ცვეთის ხარჯი  29,000 ფე-ით იყო შემცირებული.  საწარმოს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა 20X4 წლის 1-ელ მარტს. საწარმომ: 

 (ა)  ხელახლა უნდა გამოსცეს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება, 

რომელშიც გასწორებული იქნება ცვეთის ხარჯი. 

 (ბ)  20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის ცვეთა უნდა შეამციროს 29,000 ფე-ით (რაც ნიშნავს, 

პერსპექტიულ განაწილებას—სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება). 

 (გ)  გადაიანგარიშოს (შეასწოროს) 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში  ცვეთის 

ხარჯისთვის წარმოდგენილი შესადარისი ციფრები 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისათვის (ანუ, გასული პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტული 

გადაანგარიშება).  

კითხვა 5 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში.  თუმცა, საწარმოს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა 20X4 წლის 1-ელ აპრილს. საწარმომ: 

 (ა)  უნდა გაასწოროს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება მის გამოცემამდე. 

 (ბ)  20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის ცვეთა უნდა შეამციროს 29,000 ფე-ით (რაც ნიშნავს, 

პერსპექტიულ განაწილებას—სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება). 

 (გ)  გადაიანგარიშოს (შეასწოროს) 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში  ცვეთის 

ხარჯისთვის წარმოდგენილი შესადარისი ციფრები 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისათვის (ანუ, გასული პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტული 

გადაანგარიშება). 

კითხვა 6 

20X5 წლის 2 თებერვალს, მანამდე სანამ 20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება  

დამტკიცდებოდა გამოსაცემად, სასამართლომ საწარმოს ზიანის ასანაზღაურებლად დააკისრა 

120,000 ფე-ის გადახდა, პატენტის დარღვევის გამო სასამართლო დავასთან დაკავშირებით, 

რომელიც ერთ-ერთმა კონკურენტმა აღძრა აღნიშნული კომპანიის წინააღმდეგ. პატენტის 

დარღვევას ადგილი ჰქონდა 20X3 წელს. კონკურენტისთვის ასანაზღაურებელი ზიანის 
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ოდენობა მნიშვნელოვნად მაღალი იყო, ვიდრე 10,000 ფე - 30,000 ფე, რომლის გადახდასაც 

საწარმო სამართლიანად ელოდებოდა დავის განმავლობაში.  საწარმო არ გაასაჩივრებს 

გადაწყვეტილებას.  

20X3 წლის 31 დეკემბრის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ სასამართლო დავასთან 

დაკავშირებით 20,000 ფე-ის ოდენობის ვალდებულება წარადგინა; აღნიშნული შეფასება 

გაკეთდა ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების თარიღში ხელმისაწვდომი 

ყველა მტკიცებულების გათვალისწინებით.     

20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ: 

 (ა)  უნდა გადაიანგარიშოს შესადარისი ინფორმაცია 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის (რაც 

ნიშნავს, წინა პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტულად გადაანგარიშებას). 

 (ბ)  20X4 წლის 31 დეკემბერს ანარიცხი უნდა შეაფასოს 120,000 ფე-ად (20X3 წლის 

შესადარისი ინფორმაცია: 20,000 ფე), რაც ნიშნავს 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების პერსპექტიულად აღრიცხვას.  

 

 

(გ)  20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის ანარიცხი უნდა შეაფასოს 20,000 ფე-ად (20X3 წლის 

შესადარისი ინფორმაცია: 20,000 ფე) და მოსალოდნელზე უფრო მაღალი 

ანაზღაურების ეფექტის შედეგი აღიაროს მოგებაში ან ზარალში 20X5 წლის 31 

დეკემბრისთვის (რაც ნიშნავს, სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების აღრიცხვას 

პერსპექტიულად, იმ პერიოდის განმავლობაში როდესაც განისაზღვრა ბოლო 

გადასახდელი თანხა). 

კითხვა 7 

20X5 წლის 20 თებერვალს, მანამდე სანამ 20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება 

დამტკიცდებოდა  გამოსაცემად, სასამართლომ საწარმოს ზიანის ასანაზღაურებლად დააკისრა 

120,000 ფე-ის გადახდა, პატენტის დარღვევის გამო სასამართლო დავასთან დაკავშირებით, 

რომელიც ერთ-ერთმა კონკურენტმა აღძრა აღნიშნული კომპანიის წინააღმდეგ.  პატენტის 

დარღვევას ადგილი ჰქონდა 20X3 წელს. კონკურენტისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ოდენობა შეესაბამება 20X2 წლიდან ამ იურისდიქციაში არსებულ მსგავს საქმეებს.   

20X3 წლის 31 დეკემბრის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ სასამართლო დავასთან 

დაკავშირებით 20,000 ფე-ის ოდენობის ვალდებულება წარადგინა. საწარმომ შეგნებულად 

შეამცირა წარდგენილი ოდენობა, რადგან მას არ სურდა თავისი ნამდვილი შეფასების საჯაროდ 

გამოცხადება, იმ მიზეზით, რომ ამის გაკეთება საზიანო იქნებოდა დავის შედეგისთვის.   

20X4 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ: 

 (ა)  უნდა გადაიანგარიშოს შესადარისი ინფორმაცია 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის (რაც 

ნიშნავს, წინა პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტულად გადაანგარიშებას). 

 

 

(ბ)  20X4 წლის 31 დეკემბერს ანარიცხი უნდა შეაფასოს 120,000 ფე-ად (20X3 წლის 

შესადარისი ინფორმაცია: 20,000 ფე), რაც ნიშნავს 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების პერსპექტიულად აღრიცხვას. 

 

 

(გ)  20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის ანარიცხი უნდა შეაფასოს 20,000 ფე-ად (20X3 წლის 

შესადარისი ინფორმაცია: 20,000 ფე) და მოსალოდნელზე უფრო მაღალი 

ანაზღაურების ეფექტის შედეგი აღიაროს მოგებაში ან ზარალში 20X5 წლის 31 

დეკემბრისთვის (რაც ნიშნავს, სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების აღრიცხვას 

პერსპექტიულად, იმ პერიოდის განმავლობაში როდესაც განისაზღვრა ბოლო 

გადასახდელი თანხა). 
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კითხვა 8 

20X5 წელს, საწარმოს ახლად შექმნილი საკუთარი კაპიტალით ანაზღაურების სქემის მიხედვით, 

საწარმომ თავის 6,000 თანამშრომლიდან თითოეულს გადასცა უფლება შეიძინონ საწარმოს 100 

აქცია. აღნიშნული წარმოადგენს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ერთადერთ ოპერაციას, 

რომელიც გააჩნია საწარმოს.    

საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში, საწარმომ აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით       

აღრიცხა 26-ე განყოფილების - აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - მიხედვით. 

უნდა აღრიცხოს თუ არა საწარმომ ახალი ოპერაცია როგორც სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილება მის 20X5 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში? 

 (ა)  დიახ 

 (ბ)  არა 

კითხვა 9 

ქვემოთ მოცემული დებულებებიდან რომელია ჭეშმარიტი? 

 (ა)  სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისა და წინა პერიოდის შეცდომის გასწორების 

გამეორება საჭირო არ არის შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში. 

 

 

(ბ)  სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისა და წინა პერიოდის შეცდომის გასწორების 

გამეორება საჭიროა შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებით შენიშვნებში. 

 

 

(გ)  სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებისა და წინა პერიოდის შეცდომის გასწორების 

გამეორება საჭიროა შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებით შენიშვნებში, თუ შეუძლებელი არ არის იმ პერიოდის განსაზღვრა, 

რომელსაც ისინი ეკუთვნის.  

კითხვა 10 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებას? 

 

 

(ა)  მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში საწარმომ  შეცვალა საფუძველი, რომლითაც ხდება 

შენობის შეფასება, კერძოდ საინვესტიციო ქონების შეფასება  გადავიდა რეალური 

ღირებულების მოდელიდან თვითღირებულების მოდელზე, რადგან რეალური 

ღირებულების შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, 

აღარ არის შესაძლებელი მუდმივად, ნებისმიერ დროს. 

 

 

(ბ)  საწარმო მის ერთადერთ საინვესტიციო ქონებას აფასებს რეალური ღირებულებით.   

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმომ შეიძინა მეორე საინვესტიციო ქონება, 

რომელსაც იგი აფასებს თვითღირებულების მოდელით, რადგან მეორე საინვესტიციო 

ქონების რეალური ღირებულების შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.  იგი განაგრძობს 

თავისი პირველი საინვესტიციო ქონების აღრიცხვას რეალური ღირებულების 

მოდელით.  

 

 

(გ)  მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში საწარმომ შეცვალა მეთოდი, რომლითაც იგი 

გამოიანგარიშებდა ძირითად საშუალებად კლასიფიცირებული შენობების ცვეთას, 

კლებადი ნაშთის მეთოდიდან წრფივ მეთოდზე.  
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 (დ)  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი, (ა)-(გ). 

კითხვა 11 

შემდეგი სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებებიდან რომელი არ წარმოადგენს სწორ მიდგომას 

მე-10 განყოფილების მიხედვით (დაუშვით, რომ სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ყველა 

მსჯელობა შესაბამისია)? 

 (ა)   20X3 წელს, A მსს-მ შეცვალა სააღრიცხვო პოლიტიკა, ისე, რომ ამჟამად იგი თავის 

ყველა აქტუარული მოგებას და ზარალს აღიარებს მოგებაში ან ზარალში. ადრე, იგი 

აღნიშნულს აღიარებდა სხვა სრულ შემოსავალში.  აქტუარული შემოსულობები, 

რომლებიც 20X2 წელს აღიარდა სხვა სრულ შემოსავალში, აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგების შესადარის პერიოდში.  

 

 

(ბ)  20X4 წელს B მსს-მ შეცვალა სააღრიცხვო პოლიტიკა ისე, რომ ამჟამად იგი თავის 

შენობებს აფასებს გადაფასების მოდელის გამოყენებით. ადრე, ისინი აღირიცხებოდა 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით. 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში B 

მსს-მ გადაიანგარიშა მისი 20X3 წლის საკუთარი კაპიტალის ნაშთები, რომ ეღიარებინა 

20X3 წლის გადაფასების ნამეტი: ასე რომ მოქცეულიყო მან გამოიყენა 20X3 წლის 

დასაწყისში ჩატარებული შეფასების ანგარიში.  

 

 

(გ)   20X5 წელს, C მსს-მ თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ნებაყოფლობით შეცვალა სააღრიცხვო პოლიტიკა, კერძოდ მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების შეფასება რეალური ღირებულების მოდელის 

ნაცვლად დაიწყო წილობრივი მეთოდით. მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციებისთვის— 20X3 წელს შეძენილი D მსს —C მსს-მ 20X5 წლის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, შეამცირა 20X5 წლის დასაწყისისთვის 

გაუნაწილებელი მოგება, იმ ოდენობით, რაც ადრე აღიარა მოგებაში ან ზარალში D 

მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების რეალური ღირებულების 

მოდელით შეფასების გამო. C მსს-მ ასევე დააკორექტირა მისი გაუნაწილებელი 

მოგების საწყისი ნაშთი, 20X3 და 20X4 წლებში D მეკავშირე საწარმოს მოგებაში ან 

ზარალში თავისი წილით (გამოანგარიშებულია წილობრივი მეთოდის გამოყენებით).  

კითხვა 12 

სააღრიცხვო შეფასებებში ცვლილებების  შესახებ ქვემოთ მოცემული დებულებები ჭეშმარიტია, 

გარდა:  

 

 

(ა)   სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ვერ გამოიყენეს, ან 

არასწორად გამოიყენეს საიმედო ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო და 

მართლზომიერად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალისწინებული 

იქნებოდა წინა პერიოდისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 

დროს.  

 

 

(ბ)   თუ შესაძლებელია, რომ საწარმომ რაოდენობრივად შეაფასოს ზემოაღნიშნული 

ცვლილების გავლენა ერთ ან მეტ მომავალ საანგარიშგებო პერიოდზე, საწარმომ ამ 

შეფასებების შესახებაც  უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია. 

 

 

(გ)   შესაბამის ფაქტებზე დაყრდნობით, საწარმომ უნდა აღიაროს სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილების ეფექტი მოგებაში ან ზარალში, იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც 

განხორციელდა ცვლილება, თუ ეს ცვლილება ზემოქმედებს მხოლოდ მოცემულ 

საანგარიშგებო პერიოდზე; ან იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა 

ცვლილება და შემდგომ პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება მომავალ პერიოდებზეც 

ახდენს გავლენას.   
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 (დ)  იმ შემთხვევაში, როდესაც რთულია სააღრიცხვო პოლიტიკისა და სააღრიცხვო 

შეფასების ცვლილების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, ამგვარი ცვლილება მიიჩნევა 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებად. 

 

  



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)  42

  

პასუხები 

 

კითხვა 1     (გ)—იხილეთ განმარტება ლექსიკონში 

კითხვა 2     (დ)—იხილეთ განმარტება ლექსიკონში 

კითხვა 3     (დ)—იხილეთ პუნქტი 10.21 

კითხვა 4     (გ)—იხილეთ პუნქტი 10.21(ა) 

კითხვა 5     (ა)—აღნიშნული კითხვა არ შეეხება მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო 
პოლიტიკა, ცვლილებები და შეცდომები“ - გამოყენებას—საწარმოს 20X3 

წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში შეცდომა აღმოჩენილ იქნა 

მანამდე, სანამ ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდებოდა (ანუ, 

ეს მოხდა მე-10 განყოფილების მოთხოვნების გამოყენების შესაბამის 

პერიოდამდე). კითხვა შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგი მოვლენის აღრიცხვა (იხ. 32-ე განყოფილების - 

„საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“ -  პუნქტები 32.2 და 32.4)   

კითხვა 6     (ბ)—იხილეთ პუნქტები 10.15-10.17 და 32.5(ა)  

კითხვა 7     (ა)—იხილეთ პუნქტები 10.19–10.21 

კითხვა 8     (ბ)—იხილეთ პუნქტი 10.9(ბ) 

კითხვა 9     (ა)—იხილეთ პუნქტები 10.13, 10.14 და 10.23 

კითხვა 10   (დ)—იხილეთ პუნქტები 10.9(გ) და 10.15 

კითხვა 11   (ბ)— იხილეთ პუნქტი 10.10A, როგორც წესი, სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილებები აღირიცხება რეტროსპექტულად, თუ პირდაპირ არ არის 

დადგენილი მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით.  ეს არის ერთ-ერთი 

გამონაკლისი, როდესაც სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება აღირიცხება 

პერსპექტიულად.  

კითხვა 12    (ა)—იხილეთ პუნქტი 10.19. (ა) არჩევანი გამოიწვევს წინა პერიოდის შეცდომის 

გასწორებას. ასევე, იხილეთ პუნქტები 10.15, 10.16 და 10.18.  
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით  სააღრიცხვო პოლიტიკების შერჩევის, 

გამოყენების და შეცვლის შესახებ, ასევე სააღრიცხვო შეფასებებისა და შეცდომების გასწორების 

მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების 

ამოსახსნელად.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს Z მსს-მ გადაიხადა 600,000 ფე სატვირთო გემის შესაძენად. იმ 

რწმენით, რომ მას შეეძლო სატვირთო გემის შეძენის გადასახადების დაბრუნება, Z მსს-მ 

მოითხოვა და შესაბამისად ადგილობრივმა მთავრობამ მას დაუბრუნა 60,000 ფე. თუმცა, 20X7 

წლის ბოლოს, Z მსს-მ უკან დააბრუნა აღნიშნული თანხა, როდესაც ცხადი გახდა, რომ 

მოთხოვნის გაკეთებისას დაშვებული იყო შეცდომა, რადგანაც მას არ ჰქონდა უფლება უკან 

დაებრუნებინა სატვირთო გემის შეძენისას გადახდილი შესყიდვის გადასახადები.  

 

შესყიდვის თარიღიდან 20X6 წლის 31 დეკემბრამდე, Z მსს-ს გაკეთებული ჰქონდა შემდეგი 

შეფასებები: 

 სატვირთო გემის სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 15 წელი შესყიდვის თარიღიდან; 

 სატვირთო გემის ნარჩენი ღირებულება არის ნული; და  

 საწარმო სატვირთო გემის მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს თანაბრად გამოიყენებს 

შესყიდვის თარიღიდან 15 წლის განმავლობაში.  

 

20X7 წელს, იმის გამო რომ ჩამოყალიბდა სატვირთო გემის მოვლის ახალი მიდგომები,  

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია რომ სატვირთო გემი ეკონომიკურად 

გამოყენებადი იქნება ერთი ან რამოდენიმე მომხმარებლის მიერ, გაიზარდა 15 წლიდან  26 

წლამდე. Z მსს, ვარაუდობს რომ თავის სატვირთო გემს გაასხვისებს მისი შესყიდვის 

თარიღიდან 20 წლის განმავლობაში გამოყენების შემდგომ (რაც ნიშნავს, დამატებით 14 წელს). 

20X7 წლის 31 დეკემბერს, Z მსს-მ  სატვირთო გემის ნარჩენი ღირებულება შეაფასა 70,000 ფე-

ად.  
 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რათა 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის Z მსს-ს 

სააღრიცხვო ჩანაწერებში ასახოთ სატვირთო გემთან დაკავშირებული ოპერაციები.    
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

20X7 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ თვითღირებულება—ძირითადი საშუალებები 60,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   60,000 ფე 

შეცდომით მოთხოვნილი შესყიდვის გადასახადის უკან დაბრუნების აღიარება. 

 

დბ გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში 24,000 ფე (ა)  

 კრ დაგროვილი ცვეთა—ძირითადი საშუალებები   24,000 ფე 

შეცდომით მოთხოვნილი  შესყიდვის გადასახადების გასწორების გამო 20X1 წლიდან 20X6 წლამდე სატვირთო 

გემისთვის აღიარებული ცვეთის გასწორება.  

 

დბ მოგება ან ზარალი (ცვეთა) 20,714 ფე (გ)  

 კრ დაგროვილი ცვეთა—ძირითადი საშუალებები   20,714 ფე 

20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის სატვირთო გემის ცვეთის აღიარება  

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის 

პასუხის ნაწილს: 

(ა)  4,000 ფე (ბ) × 6 წელი (ეი 20X1 წლიდან 20X6 წლამდე) = 24,000 ფე. 

(ბ) 60,000 ფე-ის ოდენობით თვითღირებულების გაზრდა ÷ 15 წელი = 4,000 ფე დამატებითი ცვეთა 

თითოეული წლისთვის (20X1 წლიდან 20X6 წლამდე). 

(გ) [360,000 ფე(დ) გამოკლებული 70,000 ფე ნარჩენი ღირებულება] ÷ 14 წელი დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა = 20,714 ფე ცვეთა 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

(დ) 600,000 ფე თვითღირებულება გამოკლებული (40,000 ფე(ე) ცვეთა × 6 წელი) დაგროვილი ცვეთა = 360,000 

ფე შესწორებული საბალანსო ღირებულება 20X6 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

(ე) 600,000 ფე საბალანსო ღირებულება ÷ 15 წელი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 40,000 ფე შესწორებული 

ცვეთა ყოველი წლისთვის (20X1 წლიდან 20X6 წლამდე). 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

Y საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინა 

ამონაგები (გაყიდვები) 73,500 ფე, გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 53,500 ფე, მოგების 

გადასახადის ხარჯი 6,000 ფე, გაუნაწილებელი მოგება 20X1 წლის 1 იანვრისთვის 20,000 ფე და 

გაუნაწილებელი მოგება 20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის 34,000 ფე.   

 

20X2 წელს, მას შემდეგ, რაც 20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად, Y 

მსს-მ აღმოაჩინა, რომ 20X1 წელს გაყიდული ზოგიერთი პროდუქტი არასწორად იყო 

ჩათვლილი მარაგებში 20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის მათი თვითღირებულებით—6,500 ფე.    

 

20X2 წელს Y მსს-მ შეცვალა თავისი სააღრიცხვო პოლიტიკა მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების საწყისი აღიარების შემდგომ შეფასებისთვის 

თვითღირებულების მოდელიდან რეალური ღირებულების მოდელზე. მან მრავალი წლის წინ 

შეიძინა თავისი ერთადერთი ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში 3,000 ფე-ად. მეკავშირე 

საწარმოს საკუთარი კაპიტალი არ ივაჭრება საფონდო ბირჟაზე (რაც ნიშნავს იმას, რომ 

ხელმისაწვდომი არ არის გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი). 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

ინვესტიციის რეალური ღირებულება საიმედოდ განისაზღვრა საკუთარი კაპიტალის 

შეფასების შესაბამისი მოდელით 25,000 ფე-ად (20X1 წელს: 20,000 ფე და 20X0 წელს: 18,000 ფე).  

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, გაუმჯობესებული საპოხის გამოგონების გამო, Y მსს-მ ხელახლა 

შეაფასა A მანქანის სასარგებლო მომსახურების ვადა, 4 წელის ნაცვლად განსაზღვრა 7 წლით.   

A მანქანა იცვითება წრფივი მეთოდის საფუძველზე, ნულის ტოლ ნარჩენ ღირებულებამდე.   

მანქანა შეძენილი იყო 20X0 წლის 1-ელ იანვარს 6,000 ფე-ად.  A მანქანის მიერ წარმოებული 

მარაგების ტიპი იყო არაარსებითი თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.  

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს Y მსს-ის ბუღალტრული ჩანაწერები სააღრიცხვო პოლიტიკის 

ცვლილებისა და სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების აღრიცხვამდე მოიცავდა 104,000 ფე 

ამონაგებს (გაყიდვები), 86,500 ფე გაყიდული საქონლის თვითღირებულებას (მოიცავს 

მარაგების საწყისი ნაშთის შეცდომას 6,500 ფე-ს და A მანქანის ცვეთას 1,500 ფე-ს) და 5,250 ფე 

მოგების გადასახადის ხარჯს. 

 

Y მსს წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას 1 წლის შესადარისი ინფორმაციით.   

 

სიმარტივისთვის, შემოსავლისა და ხარჯების ყველა მუხლის დაბეგვრის შედეგი უნდა 

შეფასდეს მთლიანი (ბრუტო) ოდენობის 30%-ით.  

 

მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს როგორ ხდება Y მსს-ს წინა პერიოდის შეცდომის 

გასწორების, სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების და სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების 

წარდგენა და გამჟღავნება მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის.   
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

 

ამონარიდი Y მსს-ს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებიდან 20X2 წლის 31 

დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 

 

 შენიშ

ვნები 

 20X2  20X1  

     გადაანგარიშ

ებული 

 

   ფე  ფე  

ამონაგები   104,000  73,500  

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (20X1: 

ადრე წარდგენილი 53,500 ფე) 

  (79,100) (ა) (60,000) (დ) 

საერთო მოგება   24,900  13,500  

სხვა შემოსავალი—მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტიციების რეალური ღირებულების ცვლილება 

(20X1: ადრე წარდგენილი 0 ფე) 

   

5,000  

 

(ბ) 

 

2,000 

 

(ე) 

დაბეგვრამდე მოგება    29,900  15,500  

მოგების გადასახადის ხარჯი (20X1: ადრე 

წარდგენილი  6,000ფე) 

  (8,970) (გ) (4,650) (ვ) 

პერიოდის მოგება (20X1: ადრე წარდგენილი 14,000 

ფე) 

  20,930  10,850  

გაუნაწილებელი მოგება, გადაანგარიშებული—წლის 

დასაწყისი 

      

-  ადრე წარდგენილი   34,000  34,000  

- წინა პერიოდის შეცდომის გასწორების ეფექტი   (4,550) (ზ) -  

- სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების ეფექტი   11,900 (ნ) 10,500 (l) 

   41,350  30,500  

გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს   62,280  41,350  

 

 

Y მსს  

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 

(ამონარიდი) 

 

შენიშვნა 9 დაბეგვრამდე მოგება 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება 

მაღალხარისხიანი საპოხი მასალების გამო, რომელიც ახანგრძლივებს მანქანის სასარგებლო მომსახურების 

ვადას, რომელიც გამოიყენება ... საწარმოებლად, მანქანების სასარგებლო მომსახურების ვადა საშუალოდ 4-დან 

7 წლამდე გაიზარდა.  მანქანის სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილების ეფექტი არის 20X2 წელსა და 

20X3 წელს ცვეთის შემცირება 900 ფე-ით. თითოეულ წელს დაბეგვრის შემდგომი ეფექტი არის  მოგების 630 

ფე-ით გაზრდა.  

20X4-20X6 წლებში ცვეთის ხარჯი გაზრდილია 600 ფე-ით, რადგანაც გადაიხედა სასარგებლო მომსახურების 

ვადა, თავდაპირველი შეფასებით აქტივი სრულად გაიცვითებოდა 20X3 წლის ბოლოს. დაბეგვრის შემდგომი 

ეფექტი  აღნიშნული სამი წლისთვის წარმოადგენს მოგების შემცირებას წლიურად 420 ფე-ს ოდენობით.  
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შენიშვნა 11 წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება 

20X2 წელს, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ 6,500 ფე-ის ღირებულების პროდუქცია, რომელიც გაყიდა 20X1 წელს, 

20X1 წლის 31 დეკემბერს შეცდომით ჩართო მარაგებში. 20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგება აღნიშნული 

შეცდომის გამო გადაანგარიშდა. გადაანგარიშების ეფექტი წარმოადგენს გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულების ზრდას 6,500 ფე-ით და 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის პერიოდის 

მოგების შემცირებას 4,550 ფე-ით, მოგების გადასახადის ხარჯის 1,950 ფე-ით შემცირების შემდეგ.   

აღნიშნულმა გამოიწვია 20X1 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით გაუნაწილებელი მოგების გადაანგარიშება 

(შემცირება) 4,550 ფე-ით.    

 

შენიშვნა 12 სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება 

20X2 წელს საწარმომ შეცვალა მისი სააღრიცხვო პოლიტიკა მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების საწყისი აღიარების შემდგომი შეფასებისთვის, თვითღირებულების მოდელიდან რეალური 

ღირებულების მოდელზე.  მენეჯმენტის მსჯელობით, აღნიშნული პოლიტიკა უზრუნველყოფს საიმედო და 

უფრო შესაბამის ინფორმაციას, რადგან დივიდენდის შემოსავალი და რეალური ღირებულების ცვლილებები 

მუდმივად დაკავშირებულია როგორც მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების ფინანსური 

შედეგების შიდა კომპონენტები და რეალური ღირებულებით შეფასება საჭიროა, რათა ფინანსური შედეგი 

წარდგეს უფრო აზრობრივად.  აღნიშნული სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება აღირიცხა რეტროსპექტულად.  

გადაანგარიშდა შესადარისი ინფორმაცია.  მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 

დაემატა ახალი სტრიქონის მუხლი, ‘სხვა შემოსავალი—მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის რეალური ღირებულების ცვლილება’.  გადაანგარიშების ეფექტი იყო 2,000 ფე-ის შემოსავლის 

დამატება 20X1 წლის 31 დეკემბერს მეკავშირე საწარმოს ღირებულების გაზრდის შედეგად, რამაც გამოიწვია 

პერიოდის მოგების 1,400 ფე-ით გაზრდა (მოგების გადასახადის ხარჯის 6,000 ფე-ით გაზრდის შემდეგ).   

აღნიშნულმა, 20X0 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გაუნაწილებელი მოგების 10,500 ფე-ით 

გადაანგარიშების (გაზრდა) შედეგთან ერთად გამოიწვია, 20X1 წლის 31 დეკემბერს გაუნაწილებელი მოგების 

11,900 ფე-ით გაიზარდა. ამასთან, 20X2 წლის 31 დეკემბრის მოგება იყო 3,500 ფე-ზე მეტი, რაც გამოწვეული იყო 

მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების რეალური ღირებულების შემდგომი გაზრდის 

აღიარებით, კერძოდ დამატებით 5,000 ფე-ით (ბ). 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის 

პასუხის ნაწილს: 

(ა)  მოცემულ 86,500 ფე-ს გამოკლებული 6,500 ფე შეცდომის გასწორება (ამჟამად20X1 წელს აღიარებულია 

ხარჯად) გამოკლებული 900 ფე (ი) სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების ეფექტი 

(ბ) 25,000 ფე რეალური ღირებულება (20X2) გამოკლებული 20,000 ფე რეალური ღირებულება (20X1) = 5,000 ფე 

(ახალი სააღრიცხვო პოლიტიკის (რეალური ღირებულების მოდელი) გამოყენების ეფექტი 20X2 წელს).  

(გ) 5,250 ფე + 1,950 ფე (თ) + 30% (900 ფე (ი) ცვეთის შემცირება, რაც გამოწვეულია სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილებით  + 30% (5,000 ფე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდა—სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილება) = 8,970 ფე. 

(დ) ადრე წარდგენილი 53,500 ფე + 6,500 ფე (გაყიდული პროდუქცია და არასწორად ჩართული 20X1 წლის 

მარაგების საბოლოო ნაშთში) = 60,000 ფე (ანუ, წინა პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტულად გასწორება 

შესადარისი თანხების გადაანგარიბით, 10.21(ა) პუნქტის მიხედვით).  

(ე) 20,000 ფე რეალური ღირებულება (20X1) გამოკლებული 18,000 ფე რეალური ღირებულება (20X0) = 2,000 ფე 

(სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების შედეგი 20X1 წელს, რაც გამოწვეული იყო მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციებისთვის თვითღირებულების მოდელიდან რეალური ღირებულების 

მოდელზე გადასვლით). 

(ვ) ადრე წარდგენილი 6,000 ფე გამოკლებული 1,950 ფე (თ) წინა პერიოდის შეცდომის გასწორება + 30% (2,000 

ფე სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება) = 4,650 ფე.   
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(ზ) 6,500 ფე (გაყიდული პროდუქცია და არასწორად ჩართული 20X1 წლის მარაგების საბოლოო ნაშთში) - 

1,950 ფე (თ) (20X1 წელს გადიდებული გადასახადი) = 4,550 ფე   

(თ) 6,500 ფე (გაყიდული პროდუქცია და არასწორად ჩართული 20X1 წლის მარაგების საბოლოო ნაშთში) X 

30% (მოგების გადასახადის განაკვეთი) = 1,950 ფე  

(ი) 1,500 ფე ცვეთა (ძველი შეფასების გამოყენებით, ე.ი. 6,000 ფე-ის ოდენობის თვითღირებულება ÷ 4 წელი) 

გამოკლებული 600 ფე (კ) (სასარგებლო მომსახურების ვადის ახალი შეფასების გამოყენებით) = 900 ფე. 

(კ) 3,000 ფე (ლ) საბალანსო ღირებულება ÷ 5 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 600 ფე 

წლიური ცვეთა.  

(ლ) [6,000 ფე თვითღირებულება გამოკლებული (1,500 ფე ცვეთა × 2 წელი)] = 3,000 ფე საბალანსო ღირებულება 

20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

(მ) (მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების რეალური ღირებულება 18,000 ფე 20X0 წლის 31 

დეკემბრისთვის გამოკლებული 3,000 ფე საბალანსო ღირებულება თვითღირებულების მოდელით იმავე 

თარიღისთვის) X 0.7 (30%-იანი მოგების გადასახადის განაკვეთის ასახვისთვის) = 10,500 ფე (სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილების (თვითღირებულების მოდელიდან რეალური ღირებულების მოდელზე 

გადასვლის) ეფექტი). 

(ნ) 10,500 ფე (მ) + [2,000 ფე (ე) × 0.7 (30%-იანი მოგების გადასახადის განაკვეთის ასახვისთვის)] = 11,900 ფე. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

ყველის მწარმოებელი ძირითად საშუალებებს აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელით 

20X0 წლის და 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. ყველის მწარმოებელი იყენებს მიწის ნაკვეთს 

ძროხების საძოვრებისთვის (ე.ი. მიწას იყენებს ყველის წარმოებისთვის). იმის გამო, რომ 

20X2 წელს, მიწის ფასებმა სწრაფად მოიმატა მიმდებარე ტერიტორიაზე, ყველის 

მწარმოებელმა მიწისთვის შეცვალა თავისი სააღრიცხვო პოლიტიკა, კერძოდ კი 

თვითღირებულების მოდელის მაგივრად დაიწყო გადაფასების მოდელით შეფასება, იმ 

მიზნით რომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარადგინოს მიწის უფრო 

შესაბამისი ღირებულება.  

 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი ასახავს ფაქტობრივ მონაცემებს მიწის ნაკვეთისთვის 20X2 წლის 

31 დეკემბრისთვის: 

 

აქტივი თვითღირებულების 
საფუძველზე 

რეალური ღირებულება (შეფასებულია 
შემფასებლის მიერ) 

ძირითადი 

საშუალებები (მიწა) 
100,000 ფე         1,000,000 ფე (20X2 წლის 31 დეკემბერი) 

  900,000 ფე (20X1 წლის 31 დეკემბერი) 

  750,000 ფე (20X0 წლის 31 დეკემბერი) 

 

ყველის მწარმოებელი განაგრძობს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებას შენობებისა და 

აღჭურვილობისთვის (ძირითადი საშუალებების ცალკეული კლასები) 
 

ნაწილი A: 

რატომ არის პერსპექტიული გამოყენება შესაბამისი პოლიტიკის აღნიშნული ცვლილების 

წარსადგენად? 

ნაწილი B: 

20X2 წლისთვის მოამზადეთ გადაფასებასთან დაკავშირებული საჟურნალო გატარებები. 

ნაწილი C  

მოამზადებს ფინანსური ანგარიშგების განყოფილებებიდან შესაბამისი ამონარიდები, 

შესადარისი ინფორმაციის ჩათვლით, (ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების 

გარეშე). 

ნაწილი D 

უზრუნველყოფს თუ არა გადაფასების მოდელზე გადასვლა საიმედო და უფრო შესაბამის 

ინფორმაციას? 
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი - ნაწილი A 
 

რატომ არის პერსპექტიული გამოყენება შესაბამისი პოლიტიკის აღნიშნული ცვლილების წარსადგენად? 

მსს ფასს სტანდარტის 10.10ა პუნქტის თანახმად,  აქტივების გადაფასების პოლიტიკის თავდაპირველი 

გამოყენება მე-17 განყოფილების - ,, ძირითადი საშუალებები ’’ - შესაბამისად განიხილება, როგორც 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება, რაც უნდა აისახოს, როგორც გადაფასება მე-17 განყოფილების 

შესაბამისად.  აქედან გამომდინარე, ძირითადი საშუალებების რომელიმე კლასისთვის თვითღირებულების 

მოდელიდან  გადაფასების მოდელზე გადასვლა უნდა აისახოს პერსპექტიულად და არა 10.11-10.12 პუნქტების 

შესაბამისად.  

მიწა კლასიფიცირდება ძირითად საშუალებად, აქედან გამომდინარე არ მოითხოვება წინა წლების 

რესტროსპექტულად გადაანგარიშება (ანუ, ზრდა აღიარდება გადაფასების პერიოდის სხვა სრულ 

შემოსავალში, და არა მოგებაში ან ზარალში).  პერსპექტიულად გამოყენება, რომელიც ნებადართულია 10.10A 

პუნქტის მიხედვით, წარმოადგენს სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტულად 

გადაანგარიშებისგან გამონაკლისს.      

 

სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი - ნაწილი B 
 

20X2 წლისთვის მოამზადეთ გადაფასებასთან დაკავშირებული საჟურნალო გატარებები 

მიწის გადაფასების ფინანსური ეფექტი წარგენილია პერსპექტიულად , როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები: 

ქვემოთ წარმოდგენილი საჟურნალო გატარება წარმოადგენს გადაფასებას:    

დებეტი აქტივი—არაფინანსური აქტივი: მიწა  900,000 ფე 

     კრედიტი საკუთარი კაპიტალი — სხვა სრული შემოსავალი: გადაფასების ნამეტი   900,000 ფე 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებით, კერძოდ თვითღირებულების მოდელიდან გადაფასების მოდელზე 

გადასვლით გამოწვეული მიწის გადაფასების აღიარება 

 

სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი - ნაწილი C 
 

მოამზადებს ფინანსური ანგარიშგების განყოფილებებიდან შესაბამისი ამონარიდები, შესადარისი ინფორმაციის 

ჩათვლით, (ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების გარეშე) 

                     20X2                   20X1  

                   ფე                      ფე 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ამონარიდი)  

ძირითადი საშუალებები—მიწა               1,000,000               100,000 

საკუთარი კაპიტალი—სხვა სრული შემოსავალი (გადაფასების ნამეტი)                  900,000 

            -  

 

           20X2                  20X1  

               ფე                     ფე 

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (ამონარიდი) 

წმინდა მოგება დაბეგვრის შემდგომ         ……    ……  

სხვა სრული შემოსავალი 

გადაფასების ნამეტი                      900,000          - 

 



მოდული 10—სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში და შეცდომები 
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           20X2                 20X1  

                ფე                    ფე 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება (ამონარიდი) 

გადაფასების ნამეტი                                 900,000       - 

 

 

 

სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი - ნაწილი D 

 

უზრუნველყოფს თუ არა გადაფასების მოდელზე გადასვლა საიმედო და უფრო შესაბამის ინფორმაციას? 

10.8(ბ) პუნქტი განსაზღვრავს, რომ საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა, თუ ცვლილება უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშგებაში საიმედო და უფრო შესაბამისი 

ინფორმაციის წარდგენას საწარმოს მიერ განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან 

გარემოებების გავლენის შესახებ საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა 

და ფულადი სახსრების მოძრაობაზე.  ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით,  მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მიწის ფასები სწრაფად იზრდება, რის შედეგადაც საწარმოს მიერ ფლობილი მიწის ღირებულება 

თავდაპირველი თვითღირებულებიდან, 100,000 ფე-დან, გაიზარდა 1,000,000ფე-მდე.  ხელმძღვანელობის 

მხრიდან ქონების გასხვისების განზრახვის არარსებობის შემთხვევაში, სავარაუდოა, რომ გადაფასებას არ 

ექნება გავლენა მის მომავალ ფულად ნაკადებზე.   

მსს-ს ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა 

და ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა  

ფართო წრებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ უფლებამოსილება საწარმოს მოსთხოვონ მათ სპეციფიკურ 

საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშგების მომზადება (იხ. მე-2 განყოფილების - „კონცეფციები 

და ძირითადი პრინციპები“ -  პუნქტი 2.2).  აღნიშნულ მომხმარებლებს წარმოადგენენ: მესაკუთრეები, 

რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას ბიზნესის მართვაში, არსებული და პოტენციური კრედიტორები ან 

საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები.  მიწის გადაფასება მის მიმდინარე საბაზრო ღირებულებამდე, რომელიც 

არსებითად განსხვავებულია თავდაპირველი თვითღირებულებისგან, მომხმარებლებისთვის წარმოადგენს 

შესაბამის ინფორმაციას, რადგანაც ის უფრო ცხადად წარმოაჩენს ფინანსურ მდგომარეობას. მესაკუთრეების 

პერსპექტივიდან, ღირებულების მნიშვნელოვანი ზრდა ასევე გვიჩვენებს საწარმოს ხელმძღვანელობის 

ანგარიშვალდებულების და მისთვის მინდობილი რესურსების უნარიანი მართვის შედეგებს (იხ. პუნქტი 2.3).  

აღნიშნული ინფორმაცია გამოსადეგი იქნება კრედიტორებისთვის, განსაკუთრებით საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის შესაფასებლად, ვინაიდან იგი მათ წარმოდგენას შეუქმნის საწარმოს რესურსების შესახებ, 

მიწის ჩათვლით, რომელიც პოტენციურად შესაძლოა ჩაითვალოს უზრუნველყოფად.    

საბოლოოდ, აღნიშნული ინფორმაცია არის საიმედო (გავლენას ახდენს მთლიანად ფინანსურ ანგარიშგებაზე) 

მხოლოდ მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, არ არის ტენდენციური და სამართლიანად წარმოაჩენს 

იმას, რის წარმოსაჩენადაც არის გამიზნული, ან რასაც უნდა წარმოაჩენდეს, გონივრული მოლოდინის 

ფარგლებში. იმ შემთხვევაში თუ მიწის შეფასება დაკავშირებული იქნებოდა ბევრ განუსაზღვრელობებთან, 

რეალურ ღირებულების შესახებ ინფორმაციამ შესაძლოა არ დააკმაყოფილოს საიმედოობის მოთხოვნები.   

გადაფასების მოდელზე გადასვლამ წარმოშვა მოთხოვნა, რომ საწარმო გადაფასებას საკმარისად 

რეგულარულად უნდა ატარებდეს.    

 

 


