
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტი (2015) + კითხვები და პასუხები 

 
IFRS® Foundation—დამხმარე მასალა მსს ფასს სტანდარტისთვის 

 

n 

მოდული 13–მარაგები 

  

 



 

 

IFRS® Foundation 

დამხმარე მასალაIFRS for SMEs® 

სტანდარტისთვის 
 

მათ შორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ  
2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტის მე-13 განყოფილების -

„მარაგები“ - სრული ტექსტი 
 

ვრცელ განმარტებებთან, თვითშეფასების კითხვებთან და სიტუაციურ მაგალითებთან 
ერთად  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IFRS® Foundation 

30 Cannon Street 

ლონდონი EC4M 6XH 

გაერთიანებული სამეფო 

 

2018 წლის აგვისტოს შემდეგ: 

7 Westferry Circus 

Canary Wharf 

ლონდონი E14 4HD 

გაერთიანებული სამეფო 

 

ტელეფონი: +44 (0)20 7246 6410 

ელ. ფოსტა: info@ifrs.org 

ვებგვერდი: www.ifrs.org 

 

პუბლიკაციების დეპარტამენტი 

ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730 

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org 

 

 
 

mailto:publications@ifrs.org


 

 

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

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

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  
 

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

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, ‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ და ‘SIC®’.    
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mailto:info@ifrs.org
http://www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/legal-docs/terms-and-conditions.pdf?la=en&hash=9C2C0990DC1E54A5158910BAD56133F2C57E450F
mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


სარჩევი 
 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-07)   

 

შესავალი ________________________________________________________________ 1 
მსს ფასს სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? __________________________ 1 
წინამდებარე მოდული _____________________________________________________ 1 
შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები _________________________________________ 3 
რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? __________________________ 3 
მოთხოვნები და მაგალითები ________________________________________________ 4 
მოქმედების სფერო ________________________________________________________ 4 
მარაგის შეფასება __________________________________________________________ 7 
მარაგის თვითღირებულება _________________________________________________ 8 
შეძენის დანახარჯები ______________________________________________________ 8 
გადამუშავების დანახარჯები _______________________________________________ 11 
საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება __________________________________ 13 
ერთობლივი პროდუქტებისა და თანმდევი პროდუქციის წარმოება ___________________ 14 
სხვა დანახარჯები, რომლებიც ჩაირთვება მარაგის თვითღირებულებაში ______________ 16 
დანახარჯები, რომლებიც არ ჩაირთვება მარაგის თვითღირებულებაში ________________ 18 
მომსახურების გამწევ საწარმოთა მარაგის თვითღირებულება ________________________ 20 
ბიოლოგიური აქტივიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
თვითღირებულება ______________________________________________________________ 20 
თვითღირებულების გაანგარიშების მეთოდები, როგორიცაა ნორმატიული დანახარჯების, 
საცალო ფასებისა და ბოლო შესყიდვის ფასის მეთოდები ____________________________ 22 
თვითღირებულების ფორმულები _________________________________________________ 23 
მარაგის გაუფასურება ____________________________________________________________ 27 
ხარჯად აღიარება _______________________________________________________________ 27 
განმარტებითი შენიშვნები ________________________________________________________ 29 
მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები ___________________________________ 31 
შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან ___________________________________ 33 
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა ________________________________________________________ 34 
გამოიყენეთ თქვენი ცოდნა _______________________________________________________ 38 
სიტუაციური მაგალითი 1 ________________________________________________________ 38 
სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი ________________________________________________ 40 
სიტუაციური მაგალითი 2 ________________________________________________________ 42 
სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი ________________________________________________ 43 
სიტუაციური მაგალითი 3 ________________________________________________________ 44 
სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი __________________________________________ 45 
 

 

 

 

 

 

 



მოდული 13— მარაგები  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-07) 1 

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-13 განყოფილების - „მარაგები“ - 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-13 განყოფილების ტექსტში.  

შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო 

გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ 

არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 

 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.   ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება  

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია მარაგების აღიარებისა და შეფასების ზოგადი 

მოთხოვნები მსს ფასს სტანდარტის მე-13 განყოფილების - „მარაგები“ -  შესაბამისად.  იგი 

წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა განმარტებებით და 

მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ეს მოდული მოიცავს 

მარაგების აღიარებისა და შეფასებისთვის საჭირო მნიშვნელოვან მსჯელობებს.  გარდა ამისა, 

წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების 

შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა 
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მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მარაგების აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნების 

პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

 

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

ფარგლებში: 

 განასხვავოთ მარაგების ელემენტები საწარმოს სხვა აქტივებისგან; 

 განსაზღვროთ, როდის აკმაყოფილებს მარაგის ელემენტი ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარების კრიტერიუმებს; 

 შეაფასოთ მარაგის ელემენტები თავდაპირველი აღიარებისას და ასევე მის შემდეგ; 

 განსაზღვროთ, როდის უნდა აღიარდეს მარაგის ელემენტი ხარჯად; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია მარაგების შესახებ; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა მარაგების 

აღრიცხვისას. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).       

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები და 

ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟნღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

შესწორებების საფუძველი; და    

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

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

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

მსს ფასს სტანდარტში, 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 
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დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს სტანდარტი და სხვა 

დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის გამოცემის დროს (2018 წლის ივლისი) 

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-13 განყოფილების მიზანს წარმოადგენს მარაგებისთვის სააღრიცხვო მიდგომისა და ასევე 

გამჟაღავნების მოთხოვნების დადგენა.  მარაგების აღრიცხვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხია მისი თვითღირებულების განსაზღვრა. მარაგი აღირიცხება, როგორც აქტივი მანამ, 

სანამ არ მოხდება მისი მიკუთვნება მოგების ან ზარალის ანგარიშზე (ჩვეულებრივ, მაშინ 

როდესაც ხდება მასთან დაკავშირებული ამონაგების მიღება).  წინამდებარე განყოფილებაში 

წარმოდგენილია მითითებები მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრისა და შემდგომში მისი 

ხარჯად აღიარებასთან დაკავშირებით, მათ შორის მითითებები მარაგის ღირებულების 

ჩამოსაფასებლად შეფასებით გასაყიდ ფასამდე, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის 

დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. თითოეული საანგარიშგებო 

თარიღისთვის საწარმოს მოეთხოვება დაადგინოს არსებობს თუ არა მარაგის ელემენტების 

შესაძლო გაუფასურების ინდიკატორები (ე.ი. საბალანსო ღირებულება აღემატება შეფასებით 

გასაყიდ ფასს, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯები). თუ არსებობს მსგავსი ინდიკატორები, აღნიშნული მარაგის ელემენტებს 

ჩაუტარდება გაუფასურების ტესტი.  გარდა ამისა, მე-13 განყოფილებაში მოცემულია 

მითითებები მარაგის თვითღირებულების გაანგარიშების ფორმულებთან დაკავშირებით, 

რომელიც გამოიყენება მარაგის მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და მის სათანადო 

მდგომარეობაში მოყვანისთვის გაწეულ დანახარჯების შესაფასებლად. აგრეთვე, აღწერილია 

თუ როგორ ნაწილდება ერთობლივ პროდუქტებსა და თანმდევ პროდექტებთან 

დაკავშირებული ერთობლივი ხარჯები. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ?  
 

მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება არ შეცვლილა 2015 წლის ჩასწორებებისას.  

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

 

მოქმედების სფერო 
 

13.1 ეს განყოფილება განსაზღვრავს მარაგის აღიარებისა და შეფასების ძირითად 

პრინციპებს.  მარაგი ისეთი აქტივია, რომელიც: 

(ა) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში;  

(ბ) მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგის წარმოების პროცესში; ან  

(გ) წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია 

წარმოების პროცესში მოხმარებისათვის ან მომსახურების გასაწევად. 

 
შენიშვნები 
 

მარაგები არის აქტივები.  აქტივი არის რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს 

წარსულში მომხდარი მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც საწარმო 

მომავალში მოელის ეკონომიკური სარგებლის მიღებას. 

ზოგადად, პროდუქციის მწარმოებელი საწარმოსთვის მარაგები კლასიფიცირდება 

შემდეგნაირად: 

(ა) მზა პრდუქცია–აქტივები გამიზნულია გასაყიდად ჩვეული საქმიანობის პროცესში;  

(ბ) დაუმთავრებელი წარმოება–აქტივები მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის 

გამიზნული მარაგის წარმოების პროცესში;   

(გ) სახარჯი მასალები–აქტივები, რომლებიც წარმოდგენილია მასალების სახით და 

განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისთვის. 

(დ) ნედლეული და მასალები–აქტივები, რომლებიც წარმოდგენილია ნედლეულის 

სახით და განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისთვის.  

სახარჯი მასალები და ნედლეული და მასალები გამიზნულია საწარმოს ჩვეულებრივი 

საოპერაციო ციკლის განმავლობაში გამოსაყენებლად.   

მზა პროდუქცია, პირველ რიგში, განკუთვნილია მომხმარებლებზე გასაყიდად.  

მარაგები წარმოადგენს მოკლევადიან აქტივებს (იხ. პუნქტი 4.5). 

როდესაც ელემენტები, როგორიცაა სათადარიგო ნაწილები, დამხმარე მოწყობილობები 

და ტექმომსახურებისა და რემონტისთვის განკუთვნილი მოწყობილობები ვერ 

აკმაყოფილებს ძირითადი საშუალებების განმარტებას ისინი კლასიფიცირდებიან, 

როგორც მარაგები (იხ. განყოფილება 17 – „ძირითადი საშუალებები“  პუნქტი 17.5). 

 
მაგალითები–მოქმედების სფერო 

 

მაგ. 1 საწარმო ვაჭრობს კომერციული ქონებით (ე.ი. საწარმო ყიდულობს კომერციულ ქონებას 

უახლოეს პერიოდში მისი ჩვეული საქმიანობის პროცესში მოგებით გაყიდვის მიზნით).   

კომერციული ქონება წარმოადგენს მოვაჭრის მარაგს.  ის წარმოადგენს ჩვეული 

საქმიანობის პროცესში გასაყიდად გამიზნულ აქტივს.  
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შენიშვნა: მოვაჭრისთვის აქტივები არ წარმოადგენს არც საინვესტიციო ქონებას (იხ. 

განყოფილება 16) და არც ძირითად საშუალებას (იხ. განყოფილება 17).  ზოგიერთ 

შემთხვევაში, როდესაც ქონება ადრე აღირიცხებოდა მე-17 განყოფილების მიხედვით, 

ხოლო წინამდებარე განყოფილების მიხედვით აღიარდება მარაგად, საწარმომ უნდა 

შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, 
შეფასებები და შეცდომები“  - მიხედვით. 

მაგ. 2 საწარმო ვაჭრობს ტაქსის გადაცემადი ლიცენზიებით. 

ტაქსის ლიცენზიები წარმოადგენს მოვაჭრის მარაგს.  ისინი წარმოადგენენ ჩვეული 

საქმიანობის პროცესში გასაყიდად გამიზნულ აქტივებს. 

შენიშვნა: მე-18 განყოფილების - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“ - 
შესაბამისად, მოვაჭრის ფინანსურ ანგარიშგებაში ტაქსის ლიცენზიები არ წარმოადგენს 

არამატერიალურ აქტივებს. 

 

მაგ. 3 ღვინით მოვაჭრე საკუთარი ვენახიდან მიღებულ ყურძენს სამწლიანი საწარმოო ციკლით 

გარდაქმნის ღვინოდ. 

ნაყოფის მიღების მომენტიდან ყურძენი წარმოადგენს მარაგს, იქამდე სანამ მოვაჭრე არ 

შეწყვეტს ბოთლში ჩამოსხმული ღვინის აღიარებას. ის წარმოადგენს გასაყიდად 

გამიზნული მარაგის წარმოების პროცესში გამოყენებულ ნედლეულს. 

შენიშვნა: ნაყოფის მიღებამდე, მოვაჭრის ყურძენი არ წარმოადგენს მარაგს – ის არის 

ბიოლოგიური აქტივი (იხ. პუნქტი 13.2(გ)) და აღირიცხება 34.2 პუნქტის შესაბამისად. 

   

მაგ. 4 საწარმო ფლობს საპოხ მასალებს, რომლებიც საქონლის წარმოების პროცესში მოიხმარება 

მანქანა-დანადგარების მიერ. 

საპოხი მასალები წარმოადგენს მარაგს.  აღნიშნული წარმოადგენს მასალებს, რომლებიც 

განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისთვის. 

 

მაგ. 5 საწარმო  ფლობს შენობას, დამოუკიდებელი მესამე მხარისგან საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ფარგლებში საიჯარო შემოსავლების მიღების მიზნით. 

შენობა არ წარმოადგენს მარაგს.  ის არის საინვესტიციო ქონება (ე.ი. აქტივი 

განკუთვნილია საიჯარო შემოსავლის მისაღებად; იხ. განყოფილება 16 - „საინვესტიციო 
ქონება“). 

შენიშვნა:  16.3 პუნქტის შესაბამისად, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში  

მოიჯარის მიერ ფლობილი ქონებრივი ინტერესი  შეიძლება დაკლასიფიცირდეს და 

აღირიცხოს საინვესტიციო ქონებად მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ ქონება შეესაბამება 

საინვესტიციო ქონების განმარტებას (იხ. პუნქტი 16.2) და შესაძლებელია რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. 

 

მაგ. 6 საწარმო, რომელიც აწარმოებს ქიმიკატებს, თავის საწარმოო აღჭურვილობას ინარჩუნებს  

სპეციალურად შექმნილი (შეკვეთით დამზადებული) საწმენდი დანადგარითა და 

დაბალფასიანი ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტებით, რომლებიც შეძენილია 

ადგილობრივ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიაში. მოსალოდნელია, რომ საწარმო 

შეკვეთით დამზადებულ დანადგარს გამოიყენებს მრავალი წლის განმავლობაში. 
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შეკვეთით დამზადებული დანადგარი არ წარმოადგენს მარაგის ელემენტს.  ეს არის 

აღჭურვილობა, რომელიც აღირიცხება მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“  

- შესაბამისად.  

თუ  მომსახურების სხვა ინსტრუმენტები არ შეესაბამება ძირითადი საშუალებების 

განმარტებას (მაგალითად, თუ ისინი არ არის გამიზნული ერთ პერიოდზე უფრო 

ხანგრძლივი დროით გამოყენებისთვის) ისინი წარმოადგენენ მარაგებს, რომლებიც 

განეკუთვნება მე-13 განყოფილების მოქმედების სფეროს—მოიზარება, როგორც 

საწარმოო პროცესში მოხმარებისთვის განკუთვნილი მასალები. 

 

13.2 წინამდებარე განყოფილება ვრცელდება ყველა სახის მარაგზე, გარდა: 

(ა) დაუმთავრებელი მშენებლობისა, რომელიც წარმოიშობა სამშენებლო 

ხელშეკრულების შესრულებისას, მათ შორის, მასთან უშუალოდ დაკავშირებული 

მომსახურების ხელშეკრულებებისა (იხ. 23-ე განყოფილება – „ამონაგები“); 

(ბ) ფინანსური ინსტრუმენტებისა (იხ. მე-11 განყოფილება – „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილება – „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“); და 

(გ) ბიოლოგიური აქტივებისა, რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობასთან და სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან ნაყოფის მიღების 

მომენტში (იხ. 34-ე განყოფილება – „სპეციალიზებული საქმიანობა“). 

 

13.3 წინამდებარე განყოფილება არ გამოიყენება ისეთი მარაგის შეფასებისთვის, რომელსაც 

ფლობენ: 

(ა) სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებლები 

ნაყოფის მიღების შემდგომი გადამუშავებით მიღებული სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციისთვის და აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულისა და სასარგებლო 

წიაღისეულის პროდუქტებისთვის, ვინაიდან ეს პროდუქტები ფასდება გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით; ან 

(ბ) საბირჟო საქონლით მოვაჭრე ბროკერები და დილერები, რომლებიც თავიანთი 

მარაგის ღირებულებას აფასებენ გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. 

 

შენიშვნები 
 

რაც შეეხება  13.2(გ) პუნქტს და სოფლის მეურნეობის პროდუქციას,  34.5 პუნქტი 

განსაზღვრავს, რომ საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის 

მეურნეობის პროდუქცია მისი მიღების მომენტისათვის უნდა შეფასდეს  გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით.  ამგვარი შეფასებით ვიღებთ 

მარაგის თვითღირებულებას (იხ. პუნქტი 13.15) მე-13 განყოფილების შესაბამისად  

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღრიცხვისთვის (იხ. პუნქტი 13.4).   

ზოგიერთი სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის არსებობს აქტიური ბაზარი და 

მინიმალური რისკი, რომ ფერმერების პროდუქცია არ გაიყიდება.  თუ ფერმერი მსგავსი 

პროდუქციის მარაგის ღირებულების შეფასებას გავრცელებული პრაქტიკის 

შესაბამისად ახორციელებს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულებით, მაშინ ფერმერი სოფლის მეურნეობის პროდუქციას აღრიცხავს 
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გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, ცვლილებების იმ 

პერიოდის მოგებაში ან ზარალში ასახვით, როდესაც ცვლილებას ჰქონდა ადგილი (იხ. 

პუნქტი 13.3(ა)). 

ბროკერი-დილერები (ზოგჯერ იწოდება, როგორც მოვაჭრე-ბროკერები) ყიდულობენ ან 

ყიდიან საბირჟო საქონელს (მაგ. ყავა, მარცვლეული, შაქარი, ნედლი ნავთობი და ოქრო) 

სხვებისთვის, (ან) საკუთარი მიზნებისთვის.  საბირჟო საქონლით მოვაჭრე 

ბროკერი-დილერი ფლობს მარაგებს, რომლებიც ძირითადად შესყიდულია მათი ახლო 

მომავალში გაყიდვისა და ფასების ცვალებადობიდან ან მოვაჭრე-ბროკერის მარჟიდან 

მოგების მიღების მიზნით.  მსგავსი ოპერაციების ეკონომიკური შინაარსის ასახვის 

მიზნით, საბირჟო საქონლით მოვაჭრე-ბროკერები ხშირად მარაგებს აფასებენ გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით.  მსგავს შემთხვევებში 

მარაგები უნდა აღირიცხოს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულებით, ცვლილების იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში ასახვით, როდესაც 

ცვლილებას ჰქონდა ადგილი (იხ. პუნქტი 13.3(ბ)). 

 

მაგალითები–მოქმედების სფერო  
 

მაგ. 7 მოკლევადიან პერიოდში გაყიდვის მოლოდინით საბირჟო საქონლით მოვაჭრე ბროკერ-

დილერმა შეიძინა 600 ტონა ხორბალი. ბროკერ-დილერი ამგვარ მარაგებს ჩვეულებრივ 

აფასებს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით.  

საბირჟო საქონლით მოვაჭრე ბროკერ-დილერმა მარაგები უნდა აღრიცხოს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, ცვლილების იმ პერიოდის 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, როდესაც მას ჰქონდა ადგილი. 

მაგ. 8 ფერმერი ფიქრობს, რომ მოსავლის აღების შემდგომ თვეებში თხილის ფასი 

მნიშვნელოვნად გაიზრდება.  ფასის გაზრდის მოლოდინით, ფერმერი ასაწყობებს 

მიღებული თხილის ნაყოფს სამი თვის განმავლობაში.  ფერმერი აფასებს მარაგებს 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით.  

ფერმერმა მიღებული თხილის ნაყოფის მარაგები უნდა აღრიცხოს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით, ცვლილების იმ პერიოდის  

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, როდესაც ცვლილებას ჰქონდა ადგილი (იხ. პუნქტი 

13.3(ა)).   

მარაგის შეფასება 
 

13.4 საწარმომ მარაგი უნდა შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს 

შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა 

და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.   

 

მაგალითი—მარაგის შეფასება 
 

მაგ. 9 ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, ბროკერ-დილერი მარაგებს 

აღრიცხავს თვითღირებულებით.  

საბირჟო საქონლით მოვაჭრე ბროკერ-დილერის მარაგები უნდა აღირიცხოს 

თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც 

გამოკლებული აქვს გაყიდვის დანახარჯები (იხ. პუნქტი 13.3(ა)). 
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მარაგის თვითღირებულება 
 

13.5 მარაგის თვითღირებულება მოიცავს: მის შეძენასა და გადამუშავებასთან 

დაკავშირებულ ყველანაირ დანახარჯს, ასევე ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც გაწეულია 

მის მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისთვის და სათანადო მდგომარეობაში 

მოსაყვანად. 

 

შეძენის დანახარჯები 
 

13.6 მარაგის შეძენის დანახარჯები მოიცავს: მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, საიმპორტო 

საბაჟო გადასახადს და სხვა გადასახადებს (იმ გადასახადების გარდა, რომლებიც 

საგადასახადო ორგანოებმა საწარმოს უნდა დაუბრუნონ შემდგომში), სატრანსპორტო, 

დატვირთვა-გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც 

უშუალოდ არის დაკავშირებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და 

მომსახურების შეძენასთან.  სავაჭრო დათმობა, სხვადასხვა სახის ფასდათმობები და 

სხვა ანალოგიური მუხლები არ ჩაირთვება შეძენის დანახარჯების გაანგარიშებაში. 

 

შენიშვნები 
 

მარაგების თვითღირებულება = შეძენის დანახარჯი + გადამუშავების დანახარჯები + 

სხვა დანახარჯები. 

შეძენის დანახარჯი = შესყიდვის ფასი + საბაჟო მოსაკრებელი + სხვა გადასახადები 

(დაუბრუნებადი) + სხვა პირდაპირი დანახარჯები. 

მარაგის შესყიდვიდან წარმოქმნილი შესყიდვის დაუბრუნებადი გადასახადები, 

ითვლება აქტივის თვითღირებულების ნაწილად, რადგანაც ისინი წარმოადგენს 

შესყიდვისას პირდაპირ მიკუთვნებად დანახარჯებს. ამის საპირისპიროდ, ის 

გადასახადები, რომლებიც არის დაბრუნებადი ან გადაცემადი, არ წარმოადგენს 

აქტივის თვითღირებულების ნაწილს. ზოგიერთ იურისდიქციაში ასეთი გადასახადის 

მაგალითს წარმოადგენს შესყიდვებზე გადახდილი დამატებული ღირებულების 

გადასახადი, რომლის ურთიერთგადაფარვაც ხდება საბოლოო პროდუქტის 

გაყიდვისას წარმოქმნილი დამატებული ღირებულების გადასახადით. 

 

მაგალითები—შეძენის დანახარჯები  
 

მაგ. 10 საცალო ვაჭრობის ქსელმა იმპორტით შემოიტანა 130 ფე-ის ღირებულების პროდუქცია,(1) 

რომელიც მოიცავს 20 ფე დაუბრუნებად საბაჟო მოსაკრებელს და 10 ფე შესყიდვის 

დაბრუნებად გადასახადს.  იმპორტირებული საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებული 

რისკები და სარგებელი გადაეცა საცალო ვაჭრობის ქსელს პორტის საწყობიდან საქონლის 

წამოღების შემდეგ.  მათი წამოღების შემდეგ საცალო ვაჭრობის ქსელს დაეკისრა საქონლის 

ღირებულების გადახდის ვალდებულება. საცალო ვაჭრობის ქსელმა გასწია 5 ფე-ის ხარჯი 

საქონლის საცალო გაყიდვის პუნქტამდე ტრანსპორტირებასა და 2 ფე-ის ხარჯი საქონლის 

მომხმარებლისთვის მისაწოდებლად.  დამატებით, საქონლის გაყიდვისას გაწეულ იქნა 

გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯები 3 ფე-ის ოდენობით. 

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

გამოისახება ‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე). 
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შეძენის დანახარჯი არის 125 ფე.  ის მოიცავს, საქონლის საცალო გაყიდვების პუნქტამდე 

მიტანისთვის გაწეულ დანახარჯებს, ე.ი. შესყიდვის ფასს 100 ფე-ს (130 ფე-ს 

გამოკლებული 20 ფე საბაჟო მოსაკრებელი, გამოკლებული 10 ფე შესყიდვის 

გადასახადი), დაუბრუნებად საბაჟო მოსაკრებელს (20 ფე) და საქონლის საცალო 

გაყიდვების პუნქტამდე ტრანსპორტირების დანახარჯს (5 ფე).  

შენიშვნა: შეძენის დანახარჯი არ მოიცავს საქონლის შეძენისას გადახდილ დაბრუნებად 

შესყიდვის გადასახადებს, რადგანაც 10 ფე უბრუნდება საცალო ვაჭრობის ქსელს.  ის არ 

მოიცავს გაყიდვის დანახარჯებს (ე.ი მიწოდების ხარჯებს 2 ფე-სა და  გაყიდვასთან 

დაკავშირებულ სხვა დანახარჯებს 3 ფე-ს).   

მაგ. 11 საცალო ვაჭრობის ქსელი საქონელს ყიდულობს პრეისკურანტით გათვალისწინებული 

გასაყიდი ფასით, ერთეულს 500 ფე-ად.  მომწოდებელი საცალო ვაჭრობის ქსელს 100 ან 

მეტი ერთეულის შეძენის შემთხვევაში სთავზობს 20%-იან ფასდაკლებას.  საცალო 

ვაჭრობის ქსელი ერთიანი შეკვეთით ყიდულობს 100 ერთეულ პროდუქტს. 

საცალო ვაჭრობის ქსელი მარაგების თვითღირებულებას აფასებს 40,000 ფე-ად, ე.ი. 100 

ერთეული x (500 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს გამოკლებული, 

500 ფე-ის 20% ფასდაკლების მოცულობა). 

მაგ. 12 საცალო ვაჭრობის ქსელი, საქონელს ყიდულობს პრეისკურანტით გათვალისწინებული 

გასაყიდი ფასით, ერთეულს 500 ფე-ად.   მომწოდებელი საცალო ვაჭრობის ქსელს 100 ან 

მეტი ერთეულის შეძენის შემთხვევაში სთავზობს 20%-იან ფასდაკლებას.  გარდა ამისა, 

როდესაც საცალო ვაჭრობის ქსელმა კალენდარული წლის განმავლობაში შეიძინა 1,000 ან 

მეტი ერთეული, მომწოდებელმა შესთავაზა საცალო ვაჭრობის ქსელს დამატებითი 

ფასდაკლება, პრეისკურანტით გათვალისწინებული გასაყიდი ფასის 10%-ის ოდენობით.  

მოცულობაზე დამოკიდებული დამატებითი ფასდაკლება ეხება კალენდარული წლის 

განმავლობაში, საცალო ვაჭრობის ქსელის მიერ, შეძენილ ყველა ერთეულს.  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საცალო ვაჭრობის ქსელი მომწოდებლისგან ერთიანი შეკვეთით 

ყიდულობს 1,000 ერთეულს. 

საცალო ვაჭრობის ქსელი მარაგების თვითღირებულებას აფასებს 350,000 ფე-ად, ე.ი. 

1,000 ერთეული x 350 ფე (500 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს 

გამოკლებული, 500 ფე-ის 30% ფასდაკლების ოდენობა—30% წარმოადგენს 

მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდაკლების 20%-ისა და მოცულობაზე 

დამოკიდებული დამატებითი ფასდაკლების 10%-ის ჯამს). 

მაგ. 13 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში საწარმომ მომწოდებლისგან 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს შეიძინა 800 ერთეული.  იმის გამო, რომ ხელმძღვანელობა 

ნაკლებად ვარაუდობდა 20X1 წელს იგივე მომწოდებლისგან დამატებით 200 ერთეულის 

ან მეტის შეძენას, საწარმომ მარაგები თავდაპირველად შეაფასა 320,000 ფე-ად (ე.ი 800 

ერთეული × 500 ფე ერთეულზე × 80%). 

20X1 წლის 24 დეკემბერს საწარმომ მომწოდებლისგან შეიძინა დამატებით 200 ერთეული. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საცალო ვაჭრობის ქსელმა ვერ გაყიდა მომწოდებლისგან 

შეძენილი 150 ერთეული (ე.ი. წარმოადგენს მარაგს). 

საცალო ვაჭრობის ქსელი 20X1 წელს მომწოდებლისგან შეძენილი მარაგების 

თვითღირებულებას აფასებს 350,000 ფე-ად—ე.ი. 1,000 ერთეული × (500 ფე 

პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს გამოკლებული, 500 ფე-ის 30% 
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ფასდაკლების ოდენობა—რადგან ყველა ერთეული შეძენილია წლის განმავლობაში და 

შესაბამისად სარგებლობს 30%-იანი ფასდაკლებით).  

საცალო ვაჭრობის ქსელი 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის მოგებაში ან 

ზარალში ხარჯად აღიარებს 297,500 ფე-ს  (გაყიდული საქონლის თვითღირებულება)—

ე.ი. გაყიდული 850 ერთეული × (500 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ 

ფასს გამოკლებული მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდაკლება, 500 ფე-ის 30%).  20X1 

წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ის ასევე აღიარებს 

აქტივებს (მარაგები) 52,500 ფე-ის ოდენობით—ე.ი. გაუყიდავი 150 ერთეული × (500 ფე-ს 

გამოკლებული ფასდაკლების ოდენობა, 500 ფე-ის 30%). 

მაგ. 14 20X1 წლის 1-ელ ნოემბერს, საცალო ვაჭრობის ქსელი მომწოდებლისგან ყიდულობს 90 

ერთეულს, თითოეულს 500 ფე-ად, ჩვეულებრივი 60-დღიანი უპროცენტო საკრედიტო 

პირობით.  ადრეული ანგარიშსწორების ხელშესაწყობად მომწოდებელი  საცალო 

ვაჭრობის ქსელს სთავაზობს10%-იან ფასდაკლებას, თუ ის თანხას დაფარავს საქონლის 

შეძენიდან 30 დღის განმავლობაში. 

20X1 წლის 30 ნოემბერს საცალო ვაჭრობის ქსელმა გადაიხადა 40,500 ფე მომწოდებლისგან 

შეძენილი 90 ერთეულის ღირებულების ასანაზღაურებლად. 

საცალო ვაჭრობის ქსელი მარაგების თვითღირებულებას აფასებს 40,500 ფე-ად, ე.ი. 90 

ერთეული × (500 ფე პრეისკურანტით გათვალისწინებულ გასაყიდ ფასს გამოკლებული, 

500 ფე-ის 10% ადრეული ანგარიშსწორების ფასდაკლების მოცულობა). 

მაგ. 15 საცალო ვაჭრობის ქსელმა საქონელში გადაიხადა 100 ფე, რაც მოიცავს საქონლის  საცალო 

გაყიდვების ერთ-ერთ პუნქტამდე (გაყიდვის A პუნქტი) მიტანის ხარჯს 5 ფე-ს.   

შეძენის დანახარჯი არის 100 ფე, რაც მოიცავს საქონლის საცალო გაყიდვების პუნქტამდე 

მიტანის ხარჯს, 5 ფე-ს.  

 

13.7 საწარმომ მარაგი შეიძლება შეიძინოს გადავადებული ანგარიშსწორების პირობით.  

ზოგიერთ შემთხვევაში, ხელშეკრულება, ფაქტობრივად, შეიცავს ნაგულისხმევ 

დაფინანსების ელემენტს, როგორიცაა, მაგალითად სხვაობა სტანდარტული საკრედიტო 

პირობებით შესყიდვის ფასსა და გადავადებული ანგარიშსწორების თანხას შორის. ასეთ 

შემთხვევებში, სხვაობა აღიარდება, როგორც საპროცენტო ხარჯი დაფინანსების 

პერიოდის განმავლობაში და არ დაემატება მარაგის თვითღირებულებას. 

 
 
შენიშვნები  
 

ეს პუნქტი უზრუნველყოფს, რომ შესყიდვის შეთანხმებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო 

ხარჯის ჩართვით მარაგების თვითღირებულება არ არის გადამეტებით შეფასებული. 

 
მაგალითები—შეძენის დანახარჯები 

 

მაგ. 16 საწარმომ შეიძინა  გარკვეული სახის მარაგები 2,000,000 ფე-ად, ორწლიანი უპროცენტო 

კრედიტით.  
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იგივე მაღაზიაში იდენტური მარაგების შეძენა შესაძლებელია 1,654,000 ფე-ად, თუ 

გადახდა განხორციელდება შესყიდვიდან 30 დღის განმავლობაში (ე.ი ჩვეულებრივი 

საკრედიტო პირობები).  

მარაგის თვითღირებულება არის 1,654,000 ფე (ე.ი. შესყიდვის ფასი, ჩვეულებრივი 

საკრედიტო პირობების დროს).  

მაგ. 17 საწარმომ შეიძინა გარკვეული სახის მარაგები 2,000,000 ფე-ად, ორწლიანი უპროცენტო 

კრედიტით.  

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის წლიური 10%. 

მარაგის თვითღირებულება არის 1,652,893 ფე (ე.ი. მომავალში გადასახდელი თანხის 

დღევანდელი ღირებულება). 

გამოთვლა: 2,000,000 ფე მომავალში გადასახდელი თანხა ÷ (1.1)2. 

შენიშვნა: როდესაც ნორმალური საკრედიტო პირობებით შესყიდვის ფასი არ არის 

ადვილად ხელმისაწვდომი, გადავადებული ანგარიშსწორების საფუძველზე 

შესყიდული მარაგების დღევანდელი ღირებულების დასადგენად საწარმომ შეიძლება 

გამოიყენოს დისკონტირება. 

გადამუშავების დანახარჯები 
 

13.8 მარაგის გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც 

უშუალოდაა დაკავშირებული პროდუქციის ერთეულების წარმოებასთან, როგორიცაა, 

მაგალითად პირდაპირი შრომითი დანახარჯები.  ისინი მოიცავს აგრეთვე 

სისტემატურად გასანაწილებელ მუდმივ და ცვლად ზედნადებ ხარჯებს, რომლებიც 

გაწეულია ნედლეულისა და მასალების მზა პროდუქციად გარდაქმნის, გადამუშავების 

პროცესში.  მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები ისეთი არაპირდაპირი საწარმოო 

დანახარჯებია, რომლებიც წარმოების მოცულობის ცვლილებასთან მიმართებაში 

უცვლელი რჩება. ესენია: ცვეთის ანარიცხები, საწარმოო შენობებისა და 

მოწყობილობების საექსპლუატაციო დანახარჯები, აგრეთვე საწარმოო 

ადმინისტრაციულ-მმართველობითი დანახარჯები.  ცვლადი საწარმოო ზედნადები 

ხარჯები ისეთი არაპირდაპირი საწარმოო დანახარჯებია, რომლებიც იცვლება 

წარმოების მოცულობის ცვლილების პირდაპირპროპორციულად, ან დაახლოებით 

პირდაპირპროპორციულად, როგორიცაა, მაგალითად დანახარჯები არაპირდაპირ 

მასალებსა და არაპირდაპირ სამუშაო ძალაზე. 

 

შენიშვნები 
 

გადამუშავების დანახარჯები = პირდაპირი დანახარჯები + არაპირდაპირი დანახარჯები 

(მიკუთვნებული საწარმოო ზედნადები ხარჯები). 

მიკუთვნებული საწარმოო ზედნადები ხარჯები = მუდმივი საწარმოო ზედნადები 

ხარჯები + ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯები.   

გაუნაწილებელი საწარმოო ზედნადები ხარჯები, არ წარმოადგენს მარაგის 

თვითღირებულების ნაწილს.  მოგება-ზარალის განსაზღვრისას, ისინი აღიარდება იმ 

პერიოდის ხარჯად რომელშიც იქნა გაწეული (იხ. პუნქტი 13.9). 
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ზედნადები ხარჯების განაწილება, მოცემულია 13.9 პუნქტში. 

 

 
მაგალითები—გადამუშავების დანახარჯები 

 

მაგ. 18 საწარმო აწარმოებს ბლოკებს, რომლებიც გამოიყენება სახლების მშენებლობაში. 

წარმოების პროცესი მოიცავს ნედლეულის (ე.ი ქვიშა, ნაცარი, ცემენტი და წყალი) 

კონკრეტული რაოდენობების შერევას.  ნარევი თავსდება მრავალჯერადი გამოყენების 

ფორმებში.  სამი დღით გაჩერების შემდეგ გამკვრივებულ ბლოკებს იღებენ ფორმებიდან.  

შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში ბლოკები გასაშრობად თავსდება საშრობ ოთახში, სანამ 

მზად იქნება გასაყიდად.  გამშრალი ბლოკები საწყობდება მზა პროდუქციის საცავში.  

მარტივად ხელმისაწვდომი რომ იყოს, მშრალი ნედლეული საწყობდება წარმოების 

ტერიტორიის მიმდებარედ.  

მასალების შერევის პროცესი ავტომატიზებულია.  თუმცა, მართვადი მტვირთავი მანქანა 

გამოიყენება მოსარევ დანადგარში მშრალი მასალების დასამატებლად (ე.ი. ქვიშა, ნაცარი 

და ცემენტი), რომელიც იმართება სპეციალურად აღნიშნული საქმიანობისთვის 

გამოყოფილი ოპერატორის მიერ.  ქარხნის ორივე მუშახელი, რომლებსაც ერიცხებათ 

ფიქსირებული ყოველწლიური ანაზღაურება,  საწარმოში დასაქმებულია სრულ 

განაკვეთზე.  ბლოკების ფორმებიდან ამოსაღებად ხდება დროებითი მუშახელის 

დაქირავება.  ისინი თითოეული ბლოკის ფორმიდან ამოღებაზე იღებენ ფიქსირებულ 

ანაზღაურებას.  საწარმოში ასევე დასაქმებულია ორი მენეჯერი: საოპერაციო მენეჯერი, 

რომელიც ხელმძღვანელობს წარმოების პროცესს ქარხანაში და ადმინისტრაციული 

მენეჯერი, რომელიც პასუხისმგებელია ადმინისტრირებაზე, ფინანსებსა და გაყიდვებზე. 

საწარმო საქმიანობას ეწევა იჯარით აღებულ შენობებში, რომლებისთვისაც იხდის 

ყოველწლიურ ფიქსირებულ საიჯარო გადასახდელებს. მან აღჭურვილობის შეძენა 

დააფინანსა წლიური 8%-იანი ფიქსირებულვადიანი სესხით.  

გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს: პირდაპირ დანახარჯებს, მუდმივ საწარმოო 

ზედნადებ ხარჯებს და ცვლად საწარმოო ზედნადებ ხარჯებს. 

პირდაპირი დანახარჯი ბლოკის წარმოების პროცესში მოიცავს ნედლეულის დანახარჯს 

(ე.ი. ქვიშა, ნაცარი, ცემენტი და წყალი) და დროებითი მუშახელის შრომით დანახარჯს, 

რომლებიც იღებენ ბლოკებს ფორმებიდან. 

მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები მოიცავს: საწარმოო სივრცის იჯარას (რომელიც 

მოიცავს სივრცეს, სადაც  ინახება ნედლეული და საშრობი ოთახი, მაგრამ არ მოიცავს 

მზა პროდუქციის საწყობს); მანქანის ორი ოპერატორის ხარჯს (ე.ი. ხელფასი და 

სარგებელი); საოპერაციო მენეჯერის ხარჯს (ე.ი. ხელფასი და სარგებელი) და საწარმოო 

აღჭურვილობის ცვეთას (ე.ი. მტვირთავი მანქანა, მოსარევი დანადგარი და ფორმები).  

საშრობ ოთახში შენახვის დანახარჯი აუცილებელია საწარმოო პროცესში და ის 

ჩართულია გადამუშავების დანახარჯებში (იხ. პუნქტი 13.13(ბ)). 

სესხის პროცენტი არ წარმოადგენს წარმოების დანახარჯს.  ის არის ფინანსური 

დანახარჯი და აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, ხარჯის სახით (იხ. პუნქტი 25.2). 

ადმინისტრაციული მენეჯერის ხარჯი არ წარმოადგენს წარმოების დანახარჯს—ეს 

მენეჯერი დაკავებულია გაყიდვებითა და ადმინისტრაციული საქმიანობით, რომელიც 

არ არის დაკავშირებული ქარხანასთან.  დანახარჯი აღიარდა იმ პერიოდის ხარჯად, 

რომელშიც იქნა გაწეული (იხ. პუნქტები 13.9 და 13.13(გ)). 
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საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება 
 

13.9 მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯების განაწილება მარაგის გადამუშავების 

დანახარჯებზე ხორციელდება საშუალო საწარმოო სიმძლავრის მიხედვით.  საშუალო 

საწარმოო სიმძლავრეს უწოდებენ წარმოების ისეთ დონეს, რომლის მიღწევაც 

საშუალოდ მოსალოდნელია რამდენიმე პერიოდის ან სეზონის განმავლობაში, 

წარმოების ნორმალურ პირობებში, საწარმოო სიმძლავრეების გეგმური 

ტექმომსახურებით განპირობებული დანაკარგების გათვალისწინებით.  შესაძლებელია 

წარმოების ფაქტობრივი დონის გამოყენებაც, თუ იგი უახლოვდება წარმოების საშუალო 

სიმძლავრეს.  წარმოებული პროდუქციის ერთეულზე მისაკუთვნებელი მუდმივი 

საწარმოო ზედნადები ხარჯების ოდენობა არ იზრდება დაბალი მწარმოებლურობის ან 

მოწყობილობების მოცდენის გამო.  გაუნაწილებელი ზედნადები ხარჯები აღიარდება 

იმ პერიოდის ხარჯად, რომელშიც იქნა გაწეული.  საანგარიშგებო პერიოდში, 

რომლისთვისაც დამახასიათებელია წარმოების უჩვეულოდ მაღალი დონე, 

პროდუქციის ერთეულზე მიკუთვნებული მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯების 

თანხა ისეთი ოდენობით უნდა შემცირდეს, რომ არ მოხდეს მარაგის შეფასება 

თვითღირებულებაზე მეტი თანხით.  ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯების 

განაწილება პროდუქციის ერთეულზე ხდება საწარმოო სიმძლავრეების ფაქტობრივი 

გამოყენების მიხედვით. 

 

შენიშვნები 
 

ზედნადები ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული პროდუქციის წარმოებასთან, 

როგორიცაა ადმინისტრირების ხარჯები, აღირიცხება იმ პერიოდის ხარჯად, რომელშიც 

იქნა გაწეული (იხ. პუნქტი 13.13 (გ)). 

 

მაგალითები—ზედნადები ხარჯების განაწილება  
 

მაგ. 19 საწარმოს ერთი თვის მანძილზე წარმოექმნა 900,000 ფე-ის ოდენობის მუდმივი საწარმოო 

ზედნადები ხარჯები, როდესაც აწარმოა პროდუქციის 250,000 ერთეული.  წარმოების 

ნორმალურ პირობებში, ერთი თვის განმავლობაში, საწარმო აწარმოებს პროდუქციის 

250,000 ერთეულს.   

საწარმო თვის განმავლობაში წარმოებული პროდუქციის თითოეულ ერთეულს 

აკუთვნებს 3.6 ფე მუდმივ ზედნადებ ხარჯებს.  გამოთვლა: 900,000 ფე  მუდმივი 

საწარმოო ზედნადები ხარჯები ÷ 250,000 ერთეული (ე.ი. წარმოების საშუალო 

სიმძლავრე) = 3.6 ფე თითოეულ წარმოებულ ერთეულზე.  

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმომ თვის 

განმავლობაში აწარმოა 200,000 ერთეული.   

საწარმო თვის განმავლობაში წარმოებულ პროდუქციის თითოეულ ერთეულს 

აკუთვნებს 3.6 ფე მუდმივ ზედნადებ ხარჯებს.  მიკუთვნებული მუდმივი საწარმოო 

ზედნადები ხარჯები იქნება 720,000 ფე, ე.ი. 200,000 ერთეული პროდუქცია x 3.6 ფე 

მიკუთვნების განაკვეთი, რომელიც წარმოადგენს წარმოების ნორმალურ განაკვეთს (იხ. 

მაგალითი 1).  

გაუნაწილებელი მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები 180,000 ფე-ის ოდენობით 

უნდა აღიარდეს ხარჯად მოგებაში ან ზარალში. გამოთვლა: 900,000 ფე-ს გამოკლებული 

მარაგებზე მიკუთვნებული 720,000 ფე. 
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მაგ. 21 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმომ თვის 

განმავლობაში აწარმოა 300,000 ერთეული.  წარმოების დონე არის უჩვეულოდ მაღალი.   

საწარმო თვის განმავლობაში   წარმოებული პროდუქციის თითოეულ ერთეულს 

აკუთვნებს 3 ფე-ს მუდმივ ზედნადებ ხარჯებს.  გამოთვლა: 900,000 ფე ÷ 300,000 

ერთეული (ფაქტობრივი წარმოება) = 3 ფე თითოეულ წარმოებულ ერთეულზე. 

შენიშვნა: საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც დამახასიათებელია წარმოების 

უჩვეულოდ მაღალი დონე, პროდუქციის ერთეულზე მიკუთვნებული მუდმივი 

საწარმოო ზედნადები ხარჯები მცირდება, რომ არ მოხდეს მარაგის შეფასება 

თვითღირებულებაზე მეტი თანხით.  

 

ერთობლივი პროდუქტებისა და თანმდევი პროდუქციის წარმოება 
 

13.10 საწარმოო პროცესი შესაძლოა გულისხმობდეს არა ერთი, არამედ რამდენიმე სახეობის 

პროდუქციის ერთდროულად წარმოებას. ასე ხდება მაშინ, როდესაც ერთი და იმავე 

რესურსებიდან ერთობლივად იწარმოება ერთზე მეტი პროდუქცია, ან იწარმოება 

ძირითადი და თანმდევი პროდუქცია. როდესაც შეუძლებელია თითოეული სახეობის 

პროდუქციის წარმოებაზე გაწეული ნედლეულისა და მასალის, ან გადამუშავების 

დანახარჯების ცალ-ცალკე განსაზღვრა, მაშინ საწარმომ ამგვარი დანახარჯები 

სხვადასხვა პროდუქციას უნდა მიაკუთვნოს რაიმე რაციონალური და მუდმივი 

მეთოდის საფუძველზე. მაგალითად, გადამუშავების დანახარჯების განაწილების 

საფუძვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თითოეული პროდუქტის შესაბამისი 

გასაყიდი ფასი წარმოების იმ ეტაპზე, როცა უკვე შესაძლებელია პროდუქტების ცალ-

ცალკე იდენტიფიკაცია, ან წარმოების საბოლოო ეტაპზე.  თანმდევი პროდუქციის 

უმეტესობა არაარსებითი ხასიათისაა. ასეთ შემთხვევაში, საწარმომ თანმდევი 

პროდუქტები უნდა შეაფასოს გასაყიდი ფასიდან მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯების გამოკლებით და მიღებული თანხა გამოაკლოს ძირითადი 

პროდუქციის თვითღირებულებას. აქედან გამომდინარე, ძირითადი პროდუქტის 

საბალანსო ღირებულება არსებითად არ იქნება განსხვავებული მისი 

თვითღირებულებისაგან. 

 
მაგალითები— ერთობლივი პროდუქტებისა და თანმდევი პროდუქციის წარმოება 

 

მაგ. 22 საწარმო აწარმოებს A ქიმიკატს სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში გამოსაყენებლად.  

საწარმოო პროცესი მოითხოვს ძირითადი ქიმიკატების შერევას, რომელთა გარკვეული 

პერიოდით დაყოვნების შემდეგ იწარმოება A პროდუქტი და თანმდევი C პროდუქტი. 

საწარმოო ციკლის საერთო დანახარჯი არის (ე.ი. პირდაპირი დანახარჯისა და ზედნადები 

ხარჯების ჩათვლით) 100,000 ფე.  

თითოეული საწარმოო ციკლის დროს იწარმოება:  

• 5,000 ლიტრი A პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 250,000 ფე); და 

• 1,000 ლიტრი C თანმდევი პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 2,000 ფე). 

საწარმო თანმდევ პროდუქტს აღრიცხავს ძირითადი პროდუქტის 

თვითღირებულებიდან თანმდევი პროდუქტის გასაყიდი ფასის გამოკლებით. ამ 

მაგალითში, თანმდევი პროდუქტის დასრულებისა და გაყიდვის დანახარჯები 

უმნიშვნელოა და არ არის გათვალისწინებული.   
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წარმოებული A პროდუქტის (ძირითადი პროდუქტი) თითოეული ლიტრის 

თვითღირებულება არის 19.60 ფე.  გამოთვლა: (100,000 ფე საერთო დანახარჯს 

გამოკლებული 2,000 ფე C-ს გასაყიდი ფასი) ÷ A-ს წარმოებული რაოდენობა 5,000 

ლიტრი = 19.60 ფე. 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, გარკვეული დროით 

დაყოვნების შემდეგ თანმდევი პროდუქტის მაგივრად იწარმოება სხვა ერთობლივი B 

პროდუქტი.  გარდა ამისა, წარმოების საერთო დანახარჯები (ე.ი. პირდაპირი 

დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების ჩათვლით) არის 300,000 ფე.   

თითოეული საწარმოო ციკლის დროს იწარმოება:  

• 5,000 ლიტრი A პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 250,000 ფე); და 

• 4,000 ლიტრი B პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 400,000 ფე). 

საწარმო ერთობლივი პროცესის დანახარჯს წარმოებულ პროდუქტებს აკუთვნებს მათი 

შესაბამისი გასაყიდი ფასის საფუძველზე. 

წარმოებული A და B პროდუქტების  ერთი ლიტრის თვითღირებულება შესაბამისად 

შეადგენს 23.08 ფე-სა და 46.15 ფე-ს. 

გამოთვლა (A პროდუქტი): 250,000 ფე A პროდუქტის გასაყიდი ფასი ÷ 650,000 ფე 

საწარმოო ციკლში გამოშვებული პროდუქტების გასაყიდი ფასი  x 300,000 ფე 

ერთობლივი პროდუქტების საერთო დანახარჯები = 115,385 ფე 5,000 ლიტრი  A 

პროდუქტის ღირებულება.  115,385 ფე ÷ 5,000 ლიტრი = 23.08 ფე A პროდუქტის ერთი 

ლიტრის თვითღირებულება. 

გამოთვლა (B პროდუქტი): 400,000 ფე B პროდუქტის გასაყიდი ფასი ÷ 650,000 ფე 

საწარმოო ციკლში გამოშვებული პროდუქტების გასაყიდი ფასი x 300,000 ფე 

ერთობლივი პროდუქტების საერთო დანახარჯები = 184,615 ფე 4,000 ლიტრი B 

პროდუქტის ღირებულება. 184,615 ფე ÷ 4,000 ლიტრი = 46.15 ფე B პროდუქტის ერთი 

ლიტრის თვითღირებულება. 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, გარკვეული დროით 

დაყოვნების შემდეგ იწარმოება A და B პროდუქტები და C თანმდევი პროდუქტი.  

საწარმოო ციკლში წარმოების საერთო დანახარჯები (ე.ი. პირდაპირი დანახარჯებისა და 

ზედნადები ხარჯების ჩათვლით) არის 300,000 ფე.  

საწარმო თანმდევ პროდუქტს აღრიცხავს ძირითადი პროდუქტის თვითღირებულებიდან 

თანმდევი პროდუქტის გასაყიდი ფასის გამოკლებით. ამ მაგალითში თანმდევი 

პროდუქტის დასრულებისა და გაყიდვის დანახარჯები უმნიშვნელოა და არ არის 

გათვალისწინებული.   

თითოეული საწარმოო ციკლის დროს იწარმოება:  

• 5,000 ლიტრი A პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 250,000 ფე); 

• 4,000 ლიტრი B პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 400,000 ფე); და 

• 1,000 ლიტრი თანმდევი C პროდუქტი (გასაყიდი ფასი = 2,000 ფე). 

წარმოებული A და B პროდუქტების  ერთი ლიტრის თვითღირებულება შესაბამისად 

შეადგენს 22.92 ფე-სა და 45.85 ფე-ს. 
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გამოთვლა (A პროდუქტი):  

250,000 ფე (A პროდუქტის გასაყიდი ფასი) ÷ 650,000 ფე (საწარმოო ციკლში 

გამოშვებული პროდუქციის გასაყიდი ფასი (თანმდევი პროდუქტის გასაყიდი ფასის 

გარეშე)) = 0.38462 (შესაბამისი გასაყიდი ფასის პროცენტულობა). 

0.38462 (შესაბამისი გასაყიდი ფასის პროცენტულობა) × 298,000 ფე საერთო დანახარჯი 

(300,000 ფე ერთობლივი პროცესის დანახარჯებს გამოკლებული 2,000 ფე თანმდევი C 

პროდუქტის  გასაყიდი ფასი) = 114,615 ფე. 

A პროდუქტის 5,000 ლიტრის თვითღირებულება = 114,615 ფე ÷ 5,000 ლიტრი = 22.92 ფე 

ერთი ლიტრის თვითღირებულება. 

 
გამოთვლა (B პროდუქტი):  

400,000 ფე (B პროდუქტის გასაყიდი ფასი) ÷ 650,000 (საწარმოო ციკლში გამოშვებული 

პროდუქციის გასაყიდი ფასი (თანმდევი პროდუქტის გასაყიდი ფასის გარეშე)) = 0.61538 

(შესაბამისი გასაყიდი ფასის პროცენტულობა). 

0.61538 (შესაბამისი გასაყიდი ფასის პროცენტულობა) × 298,000 ფე საერთო დანახარჯი 

(300,000 ფე ერთობლივი პროცესის დანახარჯებს გამოკლებული 2,000 ფე თანმდევი C 

პროდუქტის  გასაყიდი ფასი) = 183,385 ფე. 

B პროდუქტის 4,000 ლიტრის თვითღირებულება = 183,385 ფე ÷ 4,000 ლიტრი = 45.85 ფე 

ერთი ლიტრის თვითღირებულება. 

 

სხვა დანახარჯები, რომლებიც ჩაირთვება მარაგის თვითღირებულებაში 
 

13.11 საწარმომ მარაგის თვითღირებულებაში სხვა დანახარჯები უნდა ჩართოს მხოლოდ იმ 

ოდენობით, რომელიც დაკავშირებულია მარაგის მოცემულ ადგილამდე 

ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან. 

 
 
მაგალითები—სხვა დანახარჯები  

 

მაგ. 25 საწარმო აწარმოებს ინდივიდუალურად შეფუთულ კალმებს.  

მარაგების თვითღირებულება მოიცავს კალმების წარმოების დანახარჯსა და 

ინდივიდუალურ შეფუთვას, რომელშიც ისინი წარმოდგენილია გასაყიდად. 

მაგ. 26 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მიიღო შეკვეთა 7,000 ინდივიდუალური 

კორპორატიული საჩუქრის დასამზადებლად. 

20X1 წლის 3 იანვარს საწარმომ წარმოების პროცესში მოხმარებისთვის შეიძინა 

ნედლეული 550,000 ფე-ად, რომელიც მოიცავდა 50,000 ფე-ის შესყიდვის დაბრუნებად 

გადასახადს.  შესყიდვის ფასი დაფინანსებული იყო 555,000 ფე-ის ოდენობის სესხის 

აღებით (რაც მოიცავდა 5,000 ფე-ის ოდენობის სესხის აღების საკომისიოს).  სესხი 

უზრუნველყოფილია მარაგებით. 

20X1 წლის იანვრის განმავლობაში საწარმომ შექმნა კორპორატიული საჩუქრები 

მომხმარებლებისთვის.  დამზადების ხარჯები მოიცავდა:  

• დაქირავებული დიზაინერის ხარჯი = 7,000 ფე; და 
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• შრომის ანაზღაურება= 3,000 ფე. 
 

20X1 წლის თებერვლის განმავლობაში საწარმოს წარმოების გუნდმა შეიმუშავა წარმოების 

მეთოდი და ხელშეკრულების პირობების შესასრულებლად განახორციელა შემდგომი 

აუცილებელი ცვლილებები მარაგების შესაბამის მდგომარეობაში მოსაყვანად.  შემოწმების 

ფაზაში წარმოქმნილი დანახარჯები მოიცავდა: 

• მასალები, წუნდებული პროდუქციის გაყიდვიდან ანაზღაურებული 3,000 ფე-ის 

გამოკლებით = 21,000 ფე; 

• შრომის ანაზღაურება = 11,000 ფე; და 

• იმ დანადგარის ცვეთა, რომელიც გამოიყენეს ცვლილების განსახორციელებლად = 

5,000 ფე. 
 

20X1 წლის თებერვლის განმავლობაში საწარმოს წარმოექმნა შემდეგი დამატებითი 

ხარჯები ინდივიდუალური კორპორატიული საჩუქრების წარმოებისას: 

• სახარჯი მასალები = 55,000 ფე; 

• შრომის ანაზღაურება = 65,000 ფე; და 

• ინდივიდუალური კორპორატიული საჩუქრების წარმოებისთვის გამოყენებული 

დანადგარის ცვეთა = 15,000 ფე. 
 

ინდივიდუალურად დამზადებული კორპორატიული საჩუქრები მზად იყო გასაყიდად 

20X1 წლის 1-ელ მარტს. კორპორატიული საჩუქრების საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოებისა და წარმოების პროცესში არ გამოვლენილა ზენორმატიული დანაკარგები. 

რა არის მარაგების თვითღირებულება? 

 

აღწერა გამოთვლა ან მიზეზი ფე მითითება მსს 

ფასს 

სტანდარტზე  

შეძენის 

დანახარჯები 

ნედლეულის შესყიდვის ფასი—550,000 ფე 

შესყიდვის ფასი (50,000 ფე დაბრუნებადი 

შესყიდვის გადასახადის ჩათვლით) 

500,000 

 

13.6 

 

სესხის აღების 

საკომისიო 

გათვალისწინებულია ვალდებულებების 

შეფასებაში 

– 11.18 

შეძენის 

დანახარჯები 
სახარჯი მასალების შესყიდვის ფასი  

55,000 13.6 

გადამუშავების 

დანახარჯები 
პირდაპირი დანახარჯი—შრომის ანაზღაურება 

65,000 13.8 

საწარმოო 

ზედნადები ხარჯები 
ფიქსირებული დანახარჯები—ცვეთა 

15,000 13.9 

საწარმოო 

ზედნადები ხარჯები 

კონკრეტული მომხმარებლისთვის პროდუქციის 

შექმნის დანახარჯი 

10,000 13.9 

სხვა დანახარჯები (ა)   37,000 13.11 

ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები 

აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში  

– 25.2 

მარაგების ჯამური თვითღირებულება 682,000  
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13.12 12.19(ბ) პუნქტში მითითებულია, რომ ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის რისკის, 

ან საწარმოს განკარგულებაში არსებული საბირჟო საქონლის ფასთან დაკავშირებული 

რისკის ჰეჯირებისას, ზოგ შემთხვევაში, ჰეჯირების ინსტრუმენტების რეალური 

ღირებულების ცვლილება იწვევს ამ საქონლის საბალანსო ღირებულების 

კორექტირებას. 

 

შენიშვნები 
 

იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილი კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია (იხ. პუნქტი 

12.16), საწარმოს შეუძლია ჰეჯირების ინსტრუმენტსა და ჰეჯირებულ მუხლს შორის 

ჰეჯირების ურთიერთობა იმგვარად ჩამოაყალიბოს, რომ ჰეჯირების გარიგებამ 

დააკმაყოფილოს ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნები.  ჰეჯირების აღრიცხვის დროს 

ნებადართულია, რომ ჰეჯირების ინსტრუმენტთან და ჰეჯირებულ მუხლთან 

დაკავშირებული მოგება ან ზარალი ერთდროულად აღირიცხოს მოგებაში ან ზარალში. 

თუ 12.16 პუნქტის პირობები დაკმაყოფილებულია, საბირჟო საქონლის ფასთან 

დაკავშირებულ რისკის ჰეჯირებას საწარმო აღრიცხავს 12.19 პუნქტის შესაბამისად.  

12.19 პუნქტი ადგენს, რომ საწარმომ: 

(ა) უნდა აღიაროს ჰეჯირების ინსტრუმენტი, როგორც აქტივი ან როგორც 

ვალდებულება, ხოლო ჰეჯირების ინსტრუმენტის რეალური ღირებულების 

ცვლილებები აღიაროს მოგებაში ან ზარალში; და  

(ბ) ჰეჯირებულ რისკთან დაკავშირებული ჰეჯირებული მუხლის რეალური 

ღირებულების ცვლილებები აღიაროს მოგებაში ან ზარალში და ასახოს, როგორც 

ჰეჯირებული მუხლის საბალანსო ღირებულების კორექტირება. 

ჰეჯირების აღრიცხვა დეტალურად განმარტებულია, მე-12 განყოფილებაში - „სხვა 
ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“. 

 

დანახარჯები, რომლებიც არ ჩაირთვება მარაგის თვითღირებულებაში  
 

13.13 ამ პუნქტში განხილულია ისეთი სახის დანახარჯები, რომლებიც არ ჩაირთვება მარაგის 

თვითღირებულებაში. მათი აღიარება ხდება იმ პერიოდის ხარჯებში, რომელშიც 

გაწეული იყო: 

(ა) ნედლეულისა და მასალების ზენორმატიული დანაკარგები, სამუშაო ძალისა და 

სხვა საწარმოო დანახარჯების ზენორმატიული თანხები; 

(ბ) მარაგის შენახვის დანახარჯები, იმ დანახარჯების გარდა, რომლის გაწევა 

აუცილებელია საწარმოო პროცესის ერთი სტადიიდან მომდევნო სტადიაზე 

გადასასვლელად; 

(გ) ზედნადები ადმინისტრაციული ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებული არ არის 

მარაგის მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მის ახლანდელ 

მდგომარეობაში მოყვანასთან; და 

(დ) გაყიდვასთან დაკავშირებული დანახარჯები. 

(ა) კონკრეტული მომხმარებლისთვის შექმნილი პროდუქციის შემოწმების ხარჯი: 21,000 ფე მასალები 

(ე.ი. წუნდებული პროდუქტის გაყიდვებიდან ანაზღაურებული 3,000 ფე-ის გამოკლებით) + 11,000 ფე 

შრომის ანაზღაურება + 5,000 ფე ცვეთა. 
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მაგალითები—დანახარჯები, რომლებიც არ ჩაირთვება მარაგის 
თვითღირებულებაში 

 

მაგ. 27 საწარმო აწარმოებს ბამბის თეთრეულს.  თითოეული წარმოების ციკლის დანახარჯი არის 

100,000 ფე ნორმატიული დანაკარგების 2,000 ფე-ის ჩათვლით.  საოპერაციო კონტროლის 

შემცირების გამო, მაშინ, როდესაც მესაკუთრე-მმართველი არ იმყოფებოდა ქარხანაში 

ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, ნედლეულის დანაკარგები თითოეული წარმოების 

ციკლისთვის გაიზარდა 7,000 ფე-მდე.  

ზენორმატიული დანაკარგების დანახარჯი 5,000 ფე (7,000 ფე-ს გამოკლებული 2,000 ფე) 

არ შედის მარაგების თვითღირებულებაში, არამედ აღიარდება ხარჯის სახით.  

მაგ. 28 საწარმო ასაწყობებს მზა პროდუქციას დაქირავებულ საწყობში.  

მარაგების თვითღირებულება არ მოიცავს იჯარის ხარჯებს, რადგან მზა პროდუქციის 

წარმოების შემდეგ ამგვარი დასაწყობების ხარჯები  არ მიეკუთვნება მარაგებს—საწყობის 

დანახარჯი არ არის დაკავშირებული მარაგის ტრანსპორტირებასთან და მის გასაყიდ 

მდგომარეობაში მოყვანასთან.  

მაგ. 29 საწარმომ იქირავა შენობის ორი სართული.  პირველი სართული დაკავებული აქვს 

მხოლოდ საწარმოო პროცესში ჩართულ თანამშრომლებს.  მეორე სართულის ერთი 

ნახევარი დაკავებული აქვს საწარმოს ადმინისტაციის თანამშრომლებს, ხოლო მეორე 

ნახევარი მისი გაყიდვების გუნდს. 

მარაგების თვითღირებულება მოიცავს პირველი სართულის ქირის ხარჯებს.  

მარაგების თვითღირებულება არ მოიცავს მეორე სართულის ქირის ხარჯებს.  

ადმინისტრაციული ზედნადები და გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები, რომლებიც 

არ მონაწილეობს მარაგების მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მის 

ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანაში, არ ჩაირთვება მარაგების თვითღირებულებაში 

(იხ. პუნქტი 13.13(გ) და (დ)). 

მაგ. 30 საცალო ვაჭრობის ქსელმა გასწია გაყიდვების დეპარტამენტის თანამშრომლებზე 10,000 

ფე-ის ოდენობის სახელფასო ხარჯი და 5,000 ფე-ის ოდენობის სარეკლამო ხარჯი.  

გაყიდვების დეპარტამენტის თანამშრომლების სარგო და რეკლამირების ხარჯები 

წარმოადგენს გაყიდვის დანახარჯებს.   მარაგების თვითღირებულება არ მოიცავს 

გაყიდვის დანახარჯებს. 

მაგ. 31 საცალო ვაჭრობის ქსელი ფლობს ოთხ ავტომობილს.  ავტომობილი 1 გამოიყენება 

მომწოდებლებიდან საწარმოს საცალო გაყიდვების პუნქტამდე (სავაჭრო ქსელში) 

საქონლის მიტანისთვის.  ავტომობილი 2 წარმოადგენს გზისპირა  საცალო გაყიდვების 

პუნქტს.  ავტომობილი 3 მომხმარებელს აწვდის საქონელს.  ავტომობილი 4 გამოიყენება 

საწარმოს გაყიდვების წარმომადგენლის მიერ პოტენციურ მომხმარებლებთან 

ვიზიტებისთვის.  

მარაგების თვითღირებულება მოიცავს ავტომობილი 1-ის ცვეთასა და ექსპლუატაციის 

დანახარჯებს, რომლებიც გამოიყენება მომწოდებლებიდან საცალო გაყიდვების 

პუნქტამდე მარაგების ტრასპორტირებისთვის.   

სხვა ავტომობილების ცვეთა და ექსპლუატაცია არ წარმოადგენს მარაგების 

თვითღირებულების ნაწილს.  იგი წარმოადგენს გაყიდვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 
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მომსახურების გამწევ საწარმოთა მარაგის თვითღირებულება 
 

13.14 როდესაც მომსახურების გამწევ საწარმოს მარაგი გააჩნია, იგი მათ შეფასებას 

ახორციელებს წარმოების თვითღირებულებით.  მომსახურების გამწევ საწარმოთა 

მარაგის თვითღირებულება, ძირითადად, შედგება იმ პერსონალის შრომის 

ანაზღაურებისა და სხვა დანახარჯებისაგან, რომლებიც დაკავებულნი არიან უშუალოდ 

მომსახურების გაწევით, მათ შორის, საშუალო მმართველობითი პერსონალის 

(კონტროლიორები) შრომითი დანახარჯებისა და შესაბამისი ზედნადები ხარჯებისაგან.  

საერთო ადმინისტრაციული პერსონალისა და გაყიდვების სფეროში დასაქმებული 

პერსონალის შრომის ანაზღაურებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა სახის 

დანახარჯები არ ჩაირთვება მარაგის თვითღირებულებაში. მათი აღიარება ხდება იმ 

პერიოდის ხარჯად, რომელშიც იყო გაწეული. მომსახურების გამწევი საწარმოს მარაგის 

თვითღირებულება არ შეიცავს მოგების მარჟას, არც არაპირდაპირ ზედნადებ ხარჯებს, 

რომლებიც ხშირად შედის მომსახურების გამწევი საწარმოს მიერ დადგენილ გასაყიდ 

ფასში. 

 
შენიშვნები 
 

მომსახურების გამწევი საწარმოებისთვის მარაგები შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც 

მისაწოდებელი მომსახურების დაუმთავრებელი წარმოება (მაგ. ანგარიში ან ანალიზი, 

რომელიც მითითებულია მომსახურების ხელშეკრულების ანგარიშში).  მომსახურების 

გაწევასთან  დაკავშირებული პირდაპირი შრომა და პერსონალის სხვა დანახარჯები, 

ასევე, მიკუთვნებული ზედნადები ხარჯები შეიძლება ჩაირთოს მარაგის მუხლში. 

 

 

ბიოლოგიური აქტივიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

თვითღირებულება 

 

13.15 34-ე განყოფილება მოითხოვს, რომ მარაგი, რომელიც შედგება საწარმოს ბიოლოგიური 

აქტივიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციისგან, თავდაპირველი 

აღიარებისას შეფასდეს რეალური ღირებულებით, რომელსაც გამოაკლდება ნაყოფის 

მიღების მომენტში შეფასებული გაყიდვის დანახარჯები.  წინამდებარე განყოფილების 

გამოყენების მიზნებისათვის, ეს თანხა მიიჩნევა მარაგის თვითღირებულებად 

ზემოაღნიშნული თარიღისათვის. 

 

შენიშვნები 
 

34.5 პუნქტის გამოყენებისას, საწარმომ ნაყოფის მიღების მომენტში ბიოლოგიური 

აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია უნდა შეაფასოს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით. ამგვარი გაანგარიშებით 

ვიღებთ მარაგების თვითღირებულებას მე-13 განყოფილების შესაბამისად სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის აღრიცხვის მიზნით (იხ. პუნქტი 13.4).   

ფერმერი, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციას აღრიცხავს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით—ცვლილების იმ პერიოდის 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, როდესაც ცვლილებას ჰქონდა ადგილი—იყენებს  

13.3(ა) პუნქტს, რომელიც მოითხოვს, მსგავსი მარაგების აღრიცხვას აღნიშნული წესით. 
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მაგალითები—სოფლის მეურნეობის პროდუქცია და ბიოლოგიური აქტივები 
 

მაგ. 32 ღვინით მოვაჭრე საკუთარი ვენახიდან მიღებულ ყურძენს სამწლიანი საწარმოო ციკლით 

გარდაქმნის ღვინოდ. საწარმო ყოველწლიურად ყურძნის მოსავლის დაახლოებით 20%-ს 

ყიდის საკვები  დანიშნულების ყურძნის ბაზარზე ადგილობრივ სავაჭრო ქსელის 

წარმომადგენლებზე.  ღვინით მოვაჭრე ზრდის ყურძნის მხოლოდ ერთ ჯიშს. 

34.2 პუნქტის მიხედვით, ვაზი არის ბიოლოგიური აქტივი. ნაყოფის მიღებამდე 

მოვაჭრის ყურძენი არ წარმოადგენს მარაგს— 34.2 პუნქტის მიხედვით ისინი 

აღირიცხება ბიოლოგიური აქტივების ნაწილად (ვაზი).   

მიუხედავად იმისა მოხდება თუ არა მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენება (ე.ი. ღვინო 

ან საკვები დანიშნულების ყურძენი), აღნიშნული განყოფილების მიხედვით, ნაყოფის 

მიღების მომენტში ყურძენი აღირიცხება მარაგების სახით.  მარაგების თავდაპირველი 

აღიარებისას (ე.ი. ნაყოფის მიღების მომენტში) ყურძენი აღირიცხება გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით.  აღნიშნულ შემთხვევაში, 

თვითღირებულება შეიძლება განისაზღვროს საკვები დანიშნულების ყურძნის ბაზრის 

გათვალისწინებით, რომელშიც საწარმო მონაწილეობს. 

მაგ. 33 ყველის მწარმოებელი აწარმოებს ყველს საკუთარი ფერმიდან მიღებული რძის 

გამოყენებით.   

34.2 პუნქტის მიხედვით, მეწველი ძროხა აღირიცხება ბიოლოგიურ აქტივად. ნაყოფის 

მიღებამდე (რძის მიღება) რძე არ წარმოადგენს მარაგს— 34.2 პუნქტის მიხედვით ის 

აღირიცხება ბიოლოგიური აქტივის ნაწილად (მეწველი ძროხები).   

აღნიშნული განყოფილების მიხედვით, ნაყოფის მიღების მომენტში (რძის მიღება) რძე 

აღირიცხება მარაგების სახით.  მარაგებად თავდაპირველი აღიარებისას (ე.ი. ნაყოფის 

მიღების მომენტში), 34.5 პუნქტის მიხედვით, რძე აღირიცხება გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულებით.  აღნიშნულ სიტუაციურ მაგალითში, 

თვითღირებულება შეიძლება განისაზღვროს რძის ბაზრის გათვალისწინებით, სადაც 

ადგილობრივი ფერმერები ყიდიან რძეს. 

მაგ. 34 თხილის მწარმოებელი ფერმერი ფიქრობს, რომ თხილის ფასი ბევრად გაიზრდება 

მოსავლის აღებიდან რამდენიმე თვეში.  მაღალი ფასის მოლოდინით ფერმერი ასაწყობებს 

მიღებული თხილის ნაყოფს სამი თვის მანძილზე.  

34.5 პუნქტის გამოყენებისას საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული თხილი 

(სოფლის მეურნეობის პროდუქცია) ნაყოფის მიღების მომენტში ფასდება გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებით. 

შემთხვევა 1—ფერმერიმარაგებს აფასებს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 
რეალური ღირებულებით. 

ამ  შემთხვევაში, თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ფერმერმა მიღებული თხილის 

ნაყოფის მარაგები უნდა აღრიცხოს გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულებით—ცვლილების იმ პერიოდის მოგებაში ან ზარალში ასახვით, როდესაც 

ცვლილებას ჰქონდა ადგილი (იხ. პუნქტი 13.3(ა)). 

შემთხვევა 2—ფერმერიმარაგებს არ აფასებს რეალური ღირებულებით. 

ამ შემთხვევაში, თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ფერმერმა თხილის მოსავლის 

მარაგები უნდა აღრიცხოს თვითღირებულებასა (ე.ი. მოსავლის აღების დღეს არსებული 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება) და საანგარიშგებო 
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თარიღისთვის არსებულ გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ გასაყიდ ფასს შორის 

უმცირესით (იხ. პუნქტი 13.4).  მარაგებად თავდაპირველი აღიარებისას (ე.ი. ნაყოფის 

მიღების მომენტში) თხილი აღირიცხება გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულებით.  

თვითღირებულების გაანგარიშების მეთოდები, როგორიცაა ნორმატიული 
დანახარჯების, საცალო ფასებისა და ბოლო შესყიდვის ფასის მეთოდები 

 

13.16 მარაგის თვითღირებულების დასადგენად საწარმოს შეუძლია ისეთი მეთოდების 

გამოყენება, როგორიცაა ნორმატიული დანახარჯებისა და საცალო ფასების მეთოდი, ან 

ბოლო შესყიდვის ფასი, თუ შედეგი მიახლოებით უტოლდება თვითღირებულებას.  

ნორმატიული დანახარჯების მეთოდის დროს მხედველობაში მიიღება ნედლეულისა 

და მასალების ხარჯვის, სამუშაო ძალის გამოყენების, მწარმოებლურობისა და საწარმოო 

სიმძლავრეთა გამოყენების ნორმატიული დონეები.  ეს ნორმატივები რეგულარულად 

უნდა გადაისინჯოს და, საჭიროების შემთხვევაში, შეიცვალოს თანამედროვე პირობების 

გათვალისწინებით.  საცალო ფასების მეთოდის დროს, მარაგის თვითღირებულება 

განისაზღვრება მარაგის გასაყიდი ფასის მიხედვით, რომელსაც აკლდება საერთო 

მოგებისათვის დადგენილი გარკვეული პროცენტის შესაბამისი თანხა (მარჟა). 

 
შენიშვნები 
 

საწარმოს უფლება აქვს, შეაფასოს მარაგების თვითღირებულება ნორმატიული 

დანახარჯების მეთოდის, საცალო მეთოდის ან ბოლო შესყიდვის ფასის მეთოდის 

გამოყენებით იმ პირობით, რომ 13.5–13.15, 13.17 და 13.18  პუნქტების გათვალისწინებით 

დათვლილი თვითღირებულება დაახლოებით ტოლი იქნება მარაგების ფაქტობრივი 

თვითღირებულებისა. 

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. 

 

მაგალითები—თვითღირებულების გაანგარიშების მეთოდები  
 

მაგ. 35 ფარმაცევტული საწარმო აწარმოებს მედიკამენტებს.  მმართველობითი აღრიცხვის 

მიზნებისთვის საწარმო იყენებს ნორმატიული დანახარჯების მოდელს.   

მმართველობითი აღრიცხვის მიზნებისთვის დათვლილი ნორმატიული დანახარჯები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საწარმოს საერთო დანიშნულების ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, თუ სტანდარტული დანახარჯები დაახლოებით შეესაბამება 13.5–13.15, 

13.17 და 13.18  პუნქტების გათვალისწინებით დათვლილ მარაგების ფაქტობრივ 

თვითღირებულებას. 

მაგ. 36 სწრაფი კვების ოპერატორი ყიდის უალკოჰოლო სასმელებს 150%-იანი ფასნამატით (ან 

სხვა სიტყვებით, ყიდის 60%-იანი საერთო მარჟით). 
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სწრაფი კვების ობიექტების ქსელს შეუძლია თავისი საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის  მარაგების თვითღირებულება დათვალოს საცალო მეთოდის 

გამოყენებით (ე.ი. საცალო ვაჭრობისას გაყიდული მარაგების ღირებულებიდან საერთო 

მარჟის (60%) გამოკლებით).  ამ მაგალითში უალკოჰოლო სასმელების 

თვითღირებულება, რომელიც განსაზღვრულია საცალო მეთოდის გამოყენებით, 

მიახლოებულია საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულით დათვლილ 

თვითღირებულებასთან.   

მაგ. 37 ფაქტები იგივეა, რაც 36-ე მაგალითში. თუმცა,  ამ მაგალითში, უალკოჰოლო სასმელების 

რეგულარული  მომწოდებელი კომპანიის გაფიცვის გამო, საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულამდე 1 კვირით ადრე სწრაფი კვების საცალო ვაჭრობის ქსელმა უალკოჰოლო 

სასმელები უფრო მაღალ ფასად შეიძინა სხვადასხვა ალტერნატიული 

მომწოდებლებისგან. საწარმომ გადაწყვიტა არ გაეზარდა პროდუქციის ღირებულება 

მომხმარებლებისთვის (ე.ი მნიშვნელოვნად შეამცირა 150%-იანი ფასნამატი).  

სწრაფი კვების საცალო ვაჭრობის ქსელს შეუძლია თავისი საერთო დანიშნულების 

ფინანსური ანგარიშგებისთვის მარაგების თვითღირებულება დათვალოს გასაყიდი 

ფასიდან საერთო მარჟის (60%) გამოკლებით (ე.ი. თვითღირებულების შესაფასებლად 

საცალო მეთოდის გამოყენება). თუმცა არსებითობის შემთხვევაში, საწარმო 

არარეგულარული მომწოდებლისგან მაღალ ფასად შესყიდულ პროდუქციაზე ერთეული 

მარაგის ღირებულებას დააკორექტირებს ყველაზე ბოლო შესყიდვის ფასის მიხედვით.  

თვითღირებულების ფორმულები 
 

13.17 საწარმომ ცალკეული სახის მარაგის თვითღირებულება, რომლებიც არ არის 

ურთიერთშემცვლელი, აგრეთვე სპეციფიკური პროექტებისთვის წარმოებული და 

განკუთვნილი საქონლის, ან მომსახურების თვითღირებულება უნდა განსაზღვროს 

მათზე გაწეული ინდივიდუალური დანახარჯების ცალ-ცალკე იდენტიფიკაციით. 

 

შენიშვნები 
 

დანახარჯების სპეციფიკური იდენტიფიკაცია გულისხმობს, რომ სპეციფიკური 

დანახარჯები მიეკუთვნება მარაგის იდენტიფიცირებულ ერთეულს.  ეს არის 

შესაფერისი მიდგომა ისეთი ელემენტებისათვის, რომლებიც სპეციფიკური 

პროექტისთვისაა გამიზნული, მიუხედავად იმისა, ისინი შეძენილია თუ წარმოებული.  

თვითღირებულების განსაზღვრის სპეციალური მეთოდი არ გამოიყენება მაშინ, 

როდესაც მარაგი შედგება დიდი რაოდენობის ურთიერთშემცვლელი 

ელემენტებისაგან.  ასეთ შემთხვევებში, პერიოდის წმინდა მოგებაზე ან ზარალზე 

წინასწარ განსაზღვრული შედეგის მისაღებად შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მარაგის 

შემადგენლობაში დარჩენილი ელემენტების შერჩევის მეთოდი.  

იმის განსასაზღვრად, ელემენტები არის თუ არა ურთიერთშემცვლელი, აუცილებელია 

მსჯელობა.  ზოგადად, შეფასება კეთდება იმის განსასაზღვრად, შესაძლებელია თუ არა 

მარაგის ელემენტების გადაცვლა განსხვავების გარეშე  (მაგ. ჰომოგენური ან იდენტური 

ელემენტები). 

 
მაგალითი—თვითღირებულების ფორმულები  
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მაგ. 38 ძვირადღირებული იახტის მწარმოებელი საწარმო მომხმარებლის სპეციფიკური 

მოთხოვნების შესაბამისად შეკვეთით ამზადებს იახტებს.  საწარმოს აქვს შესაძლებლობა 

გემთმშენებელ ქარხანაში ერთდროულად დაამზადოს სამი იახტა.  ძირითადი 

ნედლეული, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ურთიერთშემცვლელად ყველა იმ 

იახტაზე, რომლის დამზადებაც მიმდინარეობს, განთავსებულია საერთო საწყობში.  

კონკრეტული იახტის ასაწყობად გამოსაყენებელი მასალები ინახება განცალკევებულ 

საწყობში, რომელიც განკუთვნილია აღნიშნული იახტისთვის სპეციფიკური მასალის 

შესანახად. 

ურთიერთშემცვლელი მასალების თვითღირებულება, რომლებიც განთავსებულია 

საერთო საწყობში, განისაზღვრება, 13.8 პუნქტში განმარტებული ერთ-ერთი 

თვითღირებულების ფორმულით. 

იმ მასალების თვითღირებულება, რომლებიც განკუთვნილია კონკრეტული იახტის 

ასაშენებლად და განთავსებულია განცაკლევებით იახტის საწყობში, განისაზღვრება 

სპეციფიკური იდენტიფიკაციის მეთოდით.  გარდა ამისა, მზა პროდუქციის მარაგების 

თვითღირებულება (ე.ი. დასრულებული იახტები), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 

განისაზღვრება სპეციფიკური იდენტიფიკაციის მეთოდით. 

13.18 ისეთი მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრისთვის, რომლებიც აღწერილი არ არის 

13.17 პუნქტში, გამოყენებულ უნდა იქნეს „პირველი შემოსავალში - პირველი 

გასავალში“ (ფიფო) მეთოდი, ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა.  

საწარმომ თვითღირებულების ერთნაირი ფორმულა უნდა გამოიყენოს ყველა ისეთი 

მარაგისთვის, რომლებსაც მსგავსი ბუნება აქვს და მსგავსი მეთოდებით იყენებს 

საწარმო.  განსხვავებული ბუნების ან გამოყენების მარაგისთვის შეიძლება 

თვითღირებულების განსხვავებული ფორმულის გამოყენება.  წინამდებარე 

სტანდარტის მიხედვით, დაშვებული არ არის თვითღირებულების გაანგარიშების 

მეთოდის გამოყენება „ბოლო შემოსავალში – პირველი გასავალში“ (ლიფო). 

 

 
შენიშვნები 
 

საწარმო,  მარაგების თვითღირებულების შესაფასებლად ირჩევს „ფიფო“ ან საშუალო 

შეწონილი ღირებულების ფორმულას, რაც დამოკიდებულია საწარმოს მსჯელობაზე იმ 

მეთოდების შესახებ, რომელიც განაპირობებს ფინანსური ანგარიშგების სამართლიან 

წარდგენას. 

„ფიფო“ ფორმულის გამოყენება გულისხმობს, რომ მარაგის ის ელემენტები, რომლებიც 

პირველად შეიძინეს ან აწარმოეს, იყიდება პირველად. შესაბამისად, სამეურნეო წლის 

ბოლოს მარაგში დარჩენილია ის ელემენტები, რომლებიც შეიძინეს ან აწარმოეს 

ბოლოს. 

საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის თანახმად, მარაგის თითოეული 

ელემენტის ღირებულება განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში 

არსებული მარაგის ერთგვაროვანი ელემენტების ღირებულების საშუალო შეწონილი 

სიდიდისა და იმ ერთგვაროვანი ელემენტების ღირებულების საფუძველზე, რომლებიც 

აწარმოეს ან შეიძინეს საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში.  ღირებულების 

საშუალო სიდიდის გაანგარიშება შესაძლებელია პერიოდულად, ან ყოველი ახალი 

პარტიის მიღებისას, მოცემული საწარმოსთვის დამახასიათებელი კონკრეტული 

გარემოებების შესაბამისად. 
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მარაგების თვითღირებულება არ შეიძლება შეფასდეს „ლიფო“ მეთოდის გამოყენებით.  

„ლიფო“ მეთოდი გულისხმობს მარაგების უახლესი ელემენტების გაყიდვას პირველად, 

შესაბამისად დარჩენილი მარაგების ელემენტები აღიარდება ძველი ღირებულებით. 

ზოგადად, აღნიშნული მეთოდი არ უზრუნველყოფს მარაგების მოძრაობის საიმედო 

წარდგენას.  

 

მაგალითები—ფიფო და საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულები 
 

მაგ. 39 საწარმო ყიდის ბოჭკოვან კაბელებს. ის აფასებს მარაგების თვითღირებულებას „ფიფო“ 

მეთოდით.  20X5 წელს დაფიქსირდა მარაგების შემდეგი მოძრაობა.  

 

თარიღი აღწერა რაოდენობები ჯამური 

თვითღირებულე

ბა 

ფე 

 ერთეულის 

თვითღირებ

ულება 

ფე 

 

1 იანვარი საწყისი ნაშთი 1,000 10,000 10   

2 თებერვალი გაყიდულია (200) ? ?   

25 თებერვალი შესყიდულია 400 6,000 15   

2 მარტი შესყიდულია 200 4,000 20   

25 მარტი გაყიდულია (900) ? ?   

მარაგების საბოლოო ნაშთი  500     

 
თვითღირებულების ფიფო ფორმულის გამოყენებით, პერიოდის განმავლობაში 

გაყიდული მარაგების თვითღირებულება და პერიოდის ბოლოს დარჩენილი მარაგების 

თვითღირებულება, რომელიც შესაბამისად არის 11,500 ფე (ე.ი. 2,000(ა)   + 9,500(ბ)) და 

8,500 ფე, განისაზღვრება იმ დაშვებით, რომ პირველად შესყიდული მარაგები იყიდება 

პირველად, შემდეგნაირად: 

თარიღი აღწერა ერთეული  ერთეულის 

თვითღირებ

ულება  

ფე 

მარაგების  

თვითღირებუ

ლება  

  ფე 

რეალიზებული 

პროდუქციის 

თვითღირებულება 

ფე 

1 იანვარი საწყისი ნაშთი 1,000 10 10,000  

2 თებერვალი  გაყიდვა (200)  (2,000) 2,000(ა) 

 ნაშთი 800 10 8,000  

25 თებერვალი შესყიდვა 400 15 6,000  

2 მარტი შესყიდვა 200 20 4,000  

25 მარტი გაყიდვა (900)  (9,500)    9,500(ბ) 

 ნაშთი 500  8,500  

 გაანალიზებულია 

შემდეგნაირად: 

  300 15 4,500  

  200 20 4,000  

 
(ა)  200 ცალი X 10 ფე ერთეულზე 

(ბ)  (800 ცალი  X 10 ფე ერთეულზე) + (100 ცალი X 15 ფე ერთეულზე) 
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მაგ. 40 ფაქტები იგივეა, რაც 39-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში  საწარმო მარაგების 

თვითღირებულებას ანაწილებს საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის 

გამოყენებით, რომელიც დაითვლება ყოველი ახალი პარტიის შემოსვლისას (ე.ი. უწყვეტი 

აღრიცხვის მეთოდი ან მცოცავი საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდი). 

უწყვეტი აღრიცხვის მეთოდის ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის 

გამოყენებით პერიოდის განმავლობაში გაყიდული მარაგების თვითღირებულება და 

პერიოდის ბოლოს დარჩენილი მარაგების თვითღირებულება,  ყოველი ახალი 

პარტიისთვის, შესაბამისად განისაზღვრება 13,574 ფე-ით (ე.ი, 2,000(ა) ფე + 11,574 (გ) ფე) 

და 6,430 ფე-ით, შემდეგნაირად: 

 

თარიღი 

 

აღწერა ერთეული  ერთეულის 

თვითღირებ

ულება 

ფე 

მარაგის 

თვითღირებუ

ლება  

  ფე 

რეალიზებული 

პროდუქციის 

თვითღირებუ

ლება ფე 
 

1 იანვარი საწყისი ნაშთი 1,000 10 10,000  

2 თებერვალი  გაყიდვა (200)  (2,000) 2,000(ა) 

 ნაშთი 800 10 8,000  

25 თებერვალი შესყიდვა 400 15 6,000  

2 მარტი შესყიდვა 200 20 4,000  

 საშუალო 

თვითღირებულება 

1,400 12.86 18,000  

25 მარტი გაყიდვა (900)      11,574(გ) 

მარაგების საბოლოო 

ნაშთი/რეალიზებული  

პროდუქციის თვითღირებულება 
 

500 12.86 6,430                  13,574 

(ა)  200 ცალი X  10 ფე ერთეულზე = 2,000 ფე. 
(ბ)  18,000 ფე  ÷ 1,400 ცალი = 12.86 ფე ერთეულზე. 
(გ)  900 ცალი  X 12.86 ფე = 11,574 ფე. 

 

 

მაგ. 41 ფაქტები იგივეა, რაც 39-ე მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში საწარმო მარაგების 

თვითღირებულებას ანაწილებს საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის 

გამოყენებით, რომელსაც ითვლის პერიოდის ბოლოს (ე.ი. პერიოდული აღრიცხვის 

მეთოდი). 

საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულის გამოყენებით (პერიოდული აღრიცხვის 

მეთოდის გამოყენებით გამოთვლილი) პერიოდის განმავლობაში გაყიდული მარაგების 

თვითღირებულება და პერიოდის ბოლოს დარჩენილი მარაგების თვითღირებულება 

არის 13,750(ბ) ფე და 6,250(გ) ფე, შემდეგნაირად: 

 



მოდული 13— მარაგები  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-07) 27 

თარიღი აღწერა ერთეული  ერთეულის 

თვითღირებ

ულება 

ფე 

მარაგების 

თვითღირებულება  

  ფე 

1 იანვარი საწყისი ნაშთი 1,000 10 10,000 

25 თებერვალი შესყიდვა 400 15 6,000 

2 მარტი შესყიდვა 200 20 4,000 

პერიოდის განმავლობაში გასაყიდად 

ხელმისაწვდომი საქონელი  

პერიოდის განმავლობაში გაყიდული 

საქონელი  

1,600 

 

(1,100) 

12.50 

 

12.50 

20,000(ა) 

 

(13,570)(ბ) 

მარაგების საბოლოო ნაშთი 500 12.50 6,250(გ) 

(ა)  

 

20,000 ფე  ÷ 1,600 ერთეული = 12.50 ფე ერთეულზე 
(ბ)  1,100 ცალი X 12.50 ფე = 13,750 ფე პერიოდის განმავლობაში გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება  
(გ)  500 ცალი  X 12.50 ფე = 6,250 ფე პერიოდის ბოლოს დარჩენილი მარაგების თვითღირებულება  

 

 

მარაგის გაუფასურება 
 

13.19 27.2–27.4 პუნქტების თანახმად, საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

უნდა შეაფასოს, გაუფასურებულია თუ არა მისი მარაგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

შეუძლებელია მათი საბალანსო ღირებულების სრულად ანაზღაურება (მაგალითად, ეს 

შეიძლება გამოწვეული იყოს მარაგის დაზიანებით, მისი მოძველებით ან გასაყიდი 

ფასების დაცემით).  იმ შემთხვევაში, თუ მარაგის ერთეული (ან ერთეულთა ჯგუფი) 

გაუფასურდა, ამ პუნქტების მიხედვით, საწარმომ მარაგი უნდა შეაფასოს მათი 

დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი 

ფასით და აღიაროს გაუფასურების ზარალი.  ზემოაღნიშნული პუნქტები, ზოგიერთ 

შემთხვევაში,  ასევე მოითხოვს წინა პერიოდებში აღიარებული გაუფასურების ზარალის 

აღდგენას.  

 

შენიშვნები 
 

თუ როგორ უნდა აღირიცხოს მარაგების გაუფასურება, იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი 

მაგალითები და განყოფილება 27 - ”აქტივების გაუფასურება“ -  პუნქტები 27.2-27.4. 
 

ხარჯად აღიარება 
 

13.20 როდესაც მარაგი გაიყიდება, მისი საბალანსო ღირებულება უნდა აღიარდეს იმ 

პერიოდის ხარჯად, როდესაც მიღებულ იქნა შესაბამისი ამონაგები.  

 

შენიშვნები 
 

საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარების შესახებ მოთხოვნები 

იხ. პუნქტებში 23.10-23.13. 
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მაგალითები—ხარჯად აღიარება  
 

მაგ. 42 20X5 წლის 14 დეკემბერს დანადგარის მწარმოებელმა საწარმომ მომხმარებელზე ნაღდი 

ანგარიშსწორებით 8,000 ფე-ად გაყიდა დანადგარი,  რომელიც აწარმოა 20X5 წელს. 

დანადგარის თვითღირებულება იყო 5,500 ფე (ივარაუდეთ, რომ დანადგარზე დანახარჯი 

გაწეულია ნაღდი ანგარიშსწორებით).  მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ მიიღო მარაგი. 

20X5 წლის 14 დეკემბერს, როდესაც საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და 

სარგებელი გადაეცა შემსყიდველს, საწარმომ დანადგარის საბალანსო ღირებულება 

უნდა აღიაროს ხარჯად, იმ დაშვებით, რომ 23.10 პუნქტის ყველა სხვა პირობა 

დაკმაყოფილებულია.  

შესრულებულია შემდეგი გატარებები: 

დანადგარის (მარაგი) წარმოების თარიღი 

 

დბ მარაგები (აქტივი) 5,500 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (აქტივი)   5,500 ფე  

საქონლის წარმოების აღიარება. 

 

20X5 წლის 14 დეკემბერი 

 

დბ ფულადი სახსრები (აქტივი) 8,000 ფე    

 კრ ამონაგები (მოგება ან ზარალი)   8,000 ფე  

საქონლის გაყიდვის აღიარება. 
 

დბ რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (მოგება ან 

ზარალი) 

5,500 ფე    

 კრ მარაგები (აქტივი)   5,500 ფე  

გაყიდული მარაგის აღიარების შეწყვეტა. 

 

მაგ. 43 საწარმო აწარმოებს კალმებს.  20X1 წელს ხანძრის შედეგად განადგურდა 100,000 ფე 

თვითღირებულების მზა პროდუქცია (კალმების მარაგები).   საწარმო არ არის 

დაზღვეული ხანძრისგან. 

27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“  - მიხედვით, გაუფასურების ზარალი 

100,00 ფე უნდა აღიარდეს ხარჯად მოგებაში ან ზარალში, იმ პერიოდში, როდესაც 

მოხდა ხანძარი.   

(გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ მაგალითში მარაგები არ იყო გაყიდული).  

13.21 ზოგიერთი სახის მარაგი შეიძლება მიეკუთვნოს სხვა აქტივების ანგარიშებს, 

მაგალითად მარაგი, რომელიც გამოყენებული იყო საკუთარი წარმოების ძირითადი 

საშუალებების კომპონენტის სახით.  სხვა აქტივზე ამგვარად მიკუთვნებული მარაგი 

შემდგომში უნდა აისახოს წინამდებარე სტანდარტის იმ განყოფილების მიხედვით, 

რომელიც ამ აქტივის ტიპის შესაფერისი იქნება.  

 

 
 
მაგალითები—მარაგების მიკუთვნება სხვა აქტივებზე 
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მაგ. 44 საკისრების მწარმოებელი ფლობს სპეციალურად დამზადებული საკისრების მარაგს, 

რომელიც განკუთვნილია კონკრეტულად საკუთარი მძიმე ტექნიკისთვის (ე.ი საკისრებს 

არ გააჩნია ალტერნატიული გამოყენება). სპეციალური შეკვეთით დამზადებული 

საკისრების გამოყენება შესაძლებელია ერთზე მეტი პერიოდის განმავლობაში. 

სპეციალური შეკვეთით დამზადებული საკისრები აღიარდება აღჭურვილობად (და არა 

მარაგებად).  თავდაპირველი აღიარების შემდგომ, როდესაც სპეციალური შეკვეთით 

დამზადებული საკისრები მოიხმარება წარმოების პროცესში, მისი საბალანსო 

ღირებულება წარმოადგენს კომერციული საკისრების მარაგების თვითღირებულების 

ნაწილს (ე.ი სპეციალური შეკვეთით დამზადებული საკისრების ცვეთა არის 

კომერციული საკისრების მარაგების თვითღირებულების ნაწილი).  აქედან 

გამომდინარე, სპეციალური შეკვეთით დამზადებული საკისრები ხარჯად აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში, როდესაც აღიარდება კომერციული საკისრების გაყიდვიდან 

მიღებული შემოსავალი (იმ დაშვებით, რომ მარაგები არ არის გაუფასურებული მის 

გაყიდვამდე) (იხ. განყოფილება 17- „ძირითადი საშუალებები“) 

მაგ. 45 საწარმო აწარმოებს ჩაქუჩებს თავის მომხმარებლებზე გაყიდვის მიზნით.   თუმცა, საწარმო 

მის მიერ წარმოებული ჩაქუჩების გარკვეულ რაოდენობას  აღჭურვილობად იყენებს 

წარმოების პროცესში.    

თავდაპირველი აღიარებისას წარმოებული ჩაქუჩები, რომლებიც გამოიყენება წარმოების 

პროცესში აღიარდება აღჭურვილობად (და არა მარაგებად).  თავდაპირველი აღიარების 

შემდგომ, წარმოების პროცესში გამოყენებული ჩაქუჩების საბალანსო ღირებულება (ე.ი 

ის ჩაქუჩები, რომლებიც წარმოადგენს საწარმოს აღჭურვილობას) წარმოადგენს 

ჩაქუჩების თვითღირებულების ნაწილს (ე.ი ისეთი ჩაქუჩების ცვეთა, რომლებიც 

წარმოადგენს საწარმოს აღჭურვილობას, არის ჩაქუჩების მარაგების თვითღირებულების 

ნაწილი).  აქედან გამომდინარე, ჩაქუჩების აღჭურვილობა ხარჯად აღიარდება მოგებაში 

ან ზარალში, როდესაც აღიარდება ჩაქუჩების მარაგების გაყიდვიდან მიღებული 

ამონაგები (იმ დაშვებით, რომ მარაგები არ არის გაუფასურებული მის გაყიდვამდე).  

 

განმარტებითი შენიშვნები 
 

13.22 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია:  

(ა) მარაგის შესაფასებლად გამოყენებული საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, მათ 

შორის, გამოყენებული თვითღირებულების ფორმულა; 

(ბ) მარაგების საბალანსო ღირებულება აგრეგირებულად და მათი საბალანსო 

ღირებულებები მოცემული საწარმოს შესაფერისი საკლასიფიკაციო ჯგუფების 

მიხედვით; 

(გ) ისეთი მარაგის თვითღირებულება, რომელიც აღიარებულია მიმდინარე პერიოდის 

ხარჯად;  

(დ) აღიარებული გაუფასურების ზარალი, ან აღდგენილი გაუფასურების ზარალი, 

რომელიც ასახულია მოგებაში ან ზარალში, 27-ე განყოფილების - „აქტივების 

გაუფასურება “ - შესაბამისად; 

(ე) ისეთი მარაგების საბალანსო ღირებულება აგრეგირებულად, რომლებიც 

ჩადებულია გირაოში, როგორც ვალდებულებების უზრუნველყოფა. 

მაგალითები—განმარტებითი შენიშვნები 
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მაგ. 46 ამონარიდი A საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი 

შენიშვნებიდან:  

  

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

მარაგები 
მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი 

თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.  მალფუჭებადი პროდუქციის თვითღირებულება 

იანგარიშება „პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში“ (ფიფო) მეთოდის 

გამოყენებით.  საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა გამოიყენება ყველა სხვა 

მარაგისთვის. 

 

შენიშვნა 10 მარაგები 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

მზა პროდუქცია 10,000 15,000 

დაუმთავრებელი წარმოება 1,000 500 

სახარჯი მასალები 20,000 18,000 

ნედლეული 60,000 60,000 

ჯამური საბალანსო ღირებულება 91,000 93,500 

 

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება 20X2 წლის განმავლობაში არის 

845,000 ფე (20X1: 800,000 ფე).  20X2 წელს ნედლეულის გაუფასურების ზარალმა 

შეადგინა 54,000 ფე, რაც გამოწვეული იყო წყალდიდობით (20X1: ნული). 

20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის  (20X1წელი: 30,000 ფე) 30,000 ფე-ის ღირებულების 

საწარმოს ნედლეული ჩაიდო გირაოში, A ბანკიდან აღებული სესხის 

უზრუნველსაყოფად, რომელიც შეადგენს 20,000 ფე-ს. 



მოდული 13— მარაგები  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-07) 31 

მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს-ის 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.   

 

კლასიფიკაცია 

 

მარაგები ისეთი აქტივებია, რომლებიც გამიზნულია გასაყიდად ჩვეული საქმიანობის 

პროცესში, მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგის წარმოების პროცესში 

ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია წარმოების 

პროცესში მოხმარებისათვის ან მომსახურების გასაწევად. ძირითად შემთხვევებში, მცირე 

სირთულეს წარმოადგენს იმის განსაზღვრა წარმოადგენს თუ არა აქტივი მარაგის ელემენტს.  

თუმცა, მნიშვნელოვანი მსჯელობებია საჭირო იმისთვის, რომ მოხდეს ზოგიერთი მარაგის 

ელემენტების კლასიფიცირება. მაგალითად: 

 

• სათადარიგო ნაწილები ყოველთვის კლასიფიცირდება მარაგად.  თუმცა, ძირითადი 

სათადარიგო ნაწილები, რომლის გამოყენებასაც საწარმო გეგმავს ერთზე მეტი პერიოდის 

განმავლობაში,  წარმოადგენს ძირითად საშუალებებს. ანალოგიურად, თუ სათადარიგო 

ნაწილები გამოიყენება მხოლოდ ძირითად საშუალებებთან ერთად, ისინი წარმოადგენს 

ძირითად საშუალებებს (იხ. განყოფილება 17). 

• სხვადასხვა მიზნებისთვის შესყიდული მიწა ან შენობები (ან ორივე ერთად) შესაძლოა 

კლასიფიცირდეს როგორც მარაგი, საინვესტიციო ქონება ან ძირითადი საშუალებები.  

ამასთან, რეკლასიფიკაცია საჭირო ხდება მაშინ, როდესაც იცვლება უძრავი ქონების 

მიზნობრიობა.    
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შეფასება 

 

საწარმომ მარაგი უნდა შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის 

უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.  ძირითად შემთხვევებში, მცირე სირთულეს 

წარმოადგენს მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრა.  თუმცა, მნიშვნელოვანი 

მსჯელობებია საჭირო იმისთვის, რომ შეფასდეს ზოგიერთი მარაგის ელემენტი.   

 

მაგალითად, მსჯელობები შესაძლოა საჭირო გახდეს როდესაც: 
 

• განისაზღვრება მარაგის თვითღირებულებაში ჩასართავი ზედნადები და სხვა ხარჯების 

ოდენობები (იხ. პუნქტი 13.9). 

• განისაზღვრება საშუალო სიმძლავრე მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯების 

განაწილებისთვის (იხ. პუნ ტი 13.9). 

• განისაზღვრება მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯების ზოგიერთი ელემენტი (მაგ. 

ძირითადი საშუალებების ცვეთა (იხ. განყოფილება 17)).  

• ხდება ნორმატიული და ზენორმატიული დანაკარგების განსხვავება დონეების მიხედვით 

(იხ. პუნქტი 13.13(ა)). 

• განისაზღვრება ყველაზე შესაფერისი საფუძველი ერთობლივი პროდუქტების ხარჯის 

განაწილებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არ არსებობს ბაზარი ერთობლივი 

პროდუქტებისთვის, იმ მომენტში, როდესაც უკვე შესაძლებელია პროდუქტების ცალ-

ცალკე იდენტიფიკაცია და რამდენიმე ერთობლივი პროდუქტის შემთხვევაში, როდესაც 

ზოგიერთი ერთობლივი პროდუქტი სხვადასხვა ეტაპზე ტოვებს ერთობლივი წარმოების 

პროცესს  (იხ. პუნქტი 13.10).   

როგორც 27-ე განყოფილებაშია განხილული, ბუღალტრულ აღრიცხვაში მარაგების 

გაუფასურება შესაძლოა მოიცავდეს მნიშვნელოვან მსჯელობებს, მათ შორის:  საჭიროა იმის 

დადგენა, არსებობს თუ არა რაიმე ინდიკატორი, რის მიხედვითაც მარაგის ელემენტი 

შესაძლოა გაუფასურებული იყოს.  და როდესაც დადგინდება გაუფასურების ინდიკატორის 

არსებობა, განისაზღვრება გასაყიდი ფასი, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის 

დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

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

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავება სრულ ფასს სტანდარტსა (იხ. 

ბასს 2 – „მარაგები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ.განყოფილება 13 – „მარაგები“) შორის არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია; 

 ბასს 23-ის - „ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები“ - მიხედვით, 

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები, რომლებიც პირდაპირ 

დაკავშირებულია განსაკუთრებული აქტივის (მათ შორის მარაგების) შეძენის, 

მშენებლობის ან წარმოების პროცესთან, ამ აქტივის თვითღირებულებაში აისახება.   

ხარჯ-სარგებლიანობის  მიზნობრიობით მსს ფასს სტანდარტის 25-ე განყოფილების - 

„ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები“ - მიხედვით, მსგავსი 

დანახარჯები აღიარდება ხარჯად.   
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით მარაგების აღრიცხვისა და წარდგენის 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 

მარაგები განისაზღვრება, როგორც: 

 (ა)   აქტივები, რომლებიც გამიზნულია გასაყიდად ჩვეული საქმიანობის პროცესში, 

მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგის წარმოების პროცესში ან 

წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია 

წარმოების პროცესში მოხმარებისათვის ან მომსახურების გასაწევად. 

 (ბ)  აქტივები, რომლებიც გამიზნულია გასაყიდად, მონაწილეობს გაყიდვისთვის 

გამიზნული მარაგების წარმოების პროცესში, ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და 

მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისათვის. 

 (გ)  მატერიალური აქტივები, რომლებიც გამიზნულია გასაყიდად  ჩვეული საქმიანობის 

პროცესში, მონაწილეობს წარმოების პროცესში ან წარმოდგენილია ნედლეულისა და 

მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია წარმოების პროცესში მოხმარებისათვის 

ან მომსახურების გასაწევად. 

კითხვა 2 

მარაგები უნდა შეფასდეს: 

 (ა) თვითღირებულებით. 

 (ბ) თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით,     

რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯები. 

 (გ)  თვითღირებულებასა და რეალურ ღირებულებას შორის უმცირესი თანხით, 

რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯები. 

კითხვა 3 

მარაგების თვითღირებულება მოიცავს: 

 (ა)   შეძენისა და გადამუშავების დანახარჯებს 

 (ბ)  პირდაპირ, არაპირდაპირ და სხვა დანახარჯებს (მიკუთვნებული საწარმოო   

ზედნადები ხარჯები) 

 (გ) შეძენასთან და გადამუშავებასთან (მაგ. მიკუთვნებული საწარმოო ზედნადები 

ხარჯები) დაკავშირებულ ყველა დანახარჯს, აგრეთვე  დანახარჯებს, რომლებიც 
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გაწეულია მისი მოცემულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის და სათანადო 

მდგომარეობაში მოსაყვანად. 

კითხვა 4 

მარაგების თვითღირებულება არ მოიცავს: 

 (ა) ქარხანაში დასაქმებული თანამშრომლების სარგოებს 

 (ბ) მარაგის შენახვის დანახარჯებს, რომლის გაწევა აუცილებელია საწარმოო პროცესის 

ერთი სტადიიდან მომდევნო სტადიაზე გადასასვლელად და გაყიდვის დანახარჯებს.  

 (გ) მასალების დანაკარგების ზენორმატიულ თანხებს და გაყიდვის დანახარჯებს. 

კითხვა 5 

საწარმომ მარაგების თვითღირებულება უნდა განსაზღვროს: 

 (ა) თვითღირებულების ფორმულის „ლიფო“-ს გამოყენებით. 

 (ბ) ინდივიდუალური დანახარჯების იდენტიფიკაციით, მარაგებისთვის, რომლებიც 

ჩვეულებრივ არ არიან ურთიერთშემცვლელები და მარაგებისთვის, რომლებიც 

ურთიერთშემცვლელები არიან, პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში (ფიფო) 

მეთოდით ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულით. 

 (გ) ინდივიდუალური დანახარჯების იდენტიფიკაციით, მარაგებისთვის, რომლებიც 

ჩვეულებრივ არიან ურთიერთშემცვლელები და მარაგებისთვის, რომლებიც არ არიან 

ურთიერთშემცვლელები, პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში (ფიფო) 

მეთოდით ან საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულით. 

კითხვა 6 

სახარჯი მასალები (ე.ი საქონელი, რომელიც განკუთვნილია მოხმარებისთვის წარმოების 

პროცესში) არის: 

 (ა)  მარაგები. 

 (ბ)  ძირითადი საშუალებები  (იხ. განყოფილება 17). 

 (გ)  საინვესტიციო ქონება (იხ. განყოფილება 16). 

 (დ) არამატერიალური აქტივები (იხ. განყოფილება 18). 

კითხვა 7 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ  ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში A საწარმოსგან, 

რომელიც ბაზრის ახალი მოთამაშეა, გასაყიდად შეიძინა საქონელი 100,000 ფე-ად, რომელიც 

მოიცავს შესყიდვის დაბრუნებად გადასახადებს - 5,000 ფე-ს. მომხმარებელთა უფრო დიდი 

რაოდენობის მოსაზიდად, A საწარმო საქონელს ყიდის 1 წლიანი უპროცენტო კრედიტის 

პირობით. საქონლის შესყიდვისას წარმოიქმნა ტრანსპორტირების ხარჯი 2,000 ფე: რომელიც 

გადასახდელია 20X1 წლის 1-ელ იანვარს.   ბაზარზე არსებული სხვა მომწოდებლები 

მომხმარებელს სთავაზობენ იმავე საქონელს იმავე ფასად, თუმცა ანგარიშსწორება 

ხორციელდება მომხმარებლისთვის საქონელის  მიწოდებისას.  

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის წელიწადში 10%. 

საწარმომ მარაგების თვითღირებულება უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  102,000 ფე-ად. 
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 (ბ)  97,000 ფე-ად. 

 (გ)  88,364 ფე-ად. 

 (დ) 107,000 ფე-ად. 

კითხვა 8 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ ჩვეული საქმიანობის პროცესში შეიძინა საქონელი (100 

ერთეული)  100,000 ფე-ად. 20X1 წლის 1-ელ მარტს შეისყიდეს დამატებით 20 ერთეული 20,400 

ფე-ად.  20X1 წლის 1-ელ აგვისტოს გაიყიდა 30 ერთეული 33,000 ფე-ად.   საწარმო მარაგის 

თვითღირებულებას განსაზღვრავს პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში (ფიფო) 

ფორმულით.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აფასებს საქონლის (90 ერთეულის) საბალანსო 

ღირებულებას შემდეგი ოდენობით: 

 (ა)  100,000 ფე. 

 (ბ)  90,000 ფე. 

 (გ)  90,400 ფე. 

 (დ) 91,800 ფე. 

კითხვა 9 

საცალო ვაჭრობის ქსელი, რომელიც ვაჭრობს მალფუჭებადი პროდუქციით, იმ მიზნით, რომ 

თავიდან აიცილოს პროდუქციის დაძველება, პროდუქტს განათავსებს ისე, რომ ყველაზე 

ძველი მარაგი გაიყიდოს ყველაზე ადრე.  საწარმოსთვის ყველაზე შესაფერისი 

თვითღირებულების ფორმულა  არის: 

 (ა)  პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში (ფიფო). 

 (ბ)  ბოლო შემოსავალში, პირველი გასავალში (ლიფო). 

 (გ)  საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა. 

 (დ)  სპეციფიკური იდენტიფიკაცია. 

კითხვა 10 

დეველოპერულმა კომპანიამ ჩვეული საქმიანობის პროცესში გასაყიდად გამიზნული ქონება 

უნდა დააჯგუფოს როგორც:  

 (ა)  მარაგი. 

 (ბ)  ძირითადი საშუალებები. 

 (გ)  ფინანსური აქტივი. 

 (დ)  საინვესტიციო ქონება. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1    (ა)—იხ. პუნქტი 13.1. 

კითხვა 2    (ბ)—იხ. პუნქტი 13.4. 

კითხვა 3    (გ)—იხ. პუნქტი 13.5. 

კითხვა 4    (გ)—იხ. პუნქტი 13.13. 

კითხვა 5    (ბ)—იხ. 13.17 და 13.18 პუნქტები. 

კითხვა 6    (ა)—იხ. პუნქტი 13.1 (გ). 

კითხვა 7    (გ)—გამოთვლა: (100,000 ფე - 5,000 ფე) ÷ 1.1 = 86,364 ფე.  86,364 ფე + 2,000 ფე = 88,364 

ფე. 

კითხვა 8    (გ)—გამოთვლა: 70 ერთეული x 1,000 ფე ერთეულზე = 70,000 ფე (დარჩენილი 

მარაგების დანახარჯები, რომლებიც შესყიდულია 1-ელ იანვარს) 

70,000 ფე + 20,400 ფე (1-ლი მარტისთვის შესყიდული ერთეულების 

თვითღირებულება) = 90,400 ფე. 

კითხვა 9     (ა)—იხ. პუნქტი 13.18. 

კითხვა 10   (ა)—იხ. პუნქტი 13.1 (ა). 
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გამოიყენეთ თქვენი ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით მარაგების აღრიცხვისა და წარდგენის 

მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების 

ამოსახსნელად.     

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდეგ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით.    

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

A მსს-მ საქმიანობა დაიწყო 20X1 წელს. 20X1 წელს საწარმომ პროდუქციისთვის შეისყიდა 

ნედლეული, შესაბამისად წარმოიქმნა შემდეგი დანახარჯები: 

ნედლეულის შესყიდვის ფასი = 30,000 ფე; 

იმპორტის მოსაკრებელი და სხვა არადაბრუნებადი შესყიდვის გადასახადები = 8,000 ფე; 

დაბრუნებადი შესყიდვის გადასახადები = 1,000 ფე; 

ტრანსპორტირების ხარჯი, საქონლის მომწოდებლიდან ნედლეულის საწყობამდე 

მიტანისთვის = 3,000ფე; 

ნედლეულის საწყობში გადმოტვირთვის ხარჯი = 20 ფე; და 

შეფუთვა = 2,000 ფე. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A მსს-მ მომწოდებლისგან მიიღო 530 ფე-ის ღირებულების 

მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდაკლება, რადგან წლის განმავლობაში შეისყიდა 15,000 ფე-

ზე მეტი ღირებულების საქონელი.   

 

A მსს-ს წარმოების ციკლში გასწია შემდეგი დამატებითი ხარჯები: 

მანქანა-დანადგარებზე მომუშავე თანამშრომლების სარგოები = 5,000 ფე; 

ქარხნის ზედამხედველის სარგო = 3,000 ფე; 

ქარხნის შენობისა და აღჭურვილობის ცვეთა, რომელიც გამოიყენება საწარმოო პროცესში = 

6,000 ფე; 

წარმოების პროცესში გამოყენებული საქონელი = 200 ფე;  

მანქანის ცვეთა, რომელიც გამოიყენება ნედლეულის გადასაზიდად ნედლეულის საწყობიდან 

დანადგარების ადგილმდებარეობამდე = 400; 

ქარხნის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია  = 300 ფე; 

ქარხნის იჯარა = 1,000 ფე; და 

საწარმოს მანქანის ცვეთა, რომელსაც იყენებს ქარხნის ზედამხედველი (50% გამოიყენება 

სამსახურეობრივი მიზნებისთვის, ხოლო 50% პირადი მიზნებისთვის) = 200 ფე (მანქანის 

პირადი მოხმარება წარმოადგენს დაქირავებული პირის გასამრჯელოს). 

 

20X1 წლის განმავლობაში A მსს-მ გასწია შემდეგი ადმინისტრაციული ხარჯები: 

ადმინისტრაციული შენობის ცვეთა = 500 ფე; 

ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ გამოყენებული მანქანების ცვეთა და 

საექსპლუატაციო დანახარჯი = 150 ფე; და 
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ადმინისტრაციული პერსონალის სარგოები = 3,050 ფე 

 

ადმინისტრაციული ხარჯების 20% მიკუთვნებადია ქარხნის ადმინისტრირებაზე.  დანარჩენი 

ხარჯები თანაბარი პროპორციით მიეკუთვნება გაყიდვებსა და სხვა არასაწარმოო ოპერაციებს 

(მაგ. ფინანსირება, გადასახადი და კორპორატიული სამდივნო ფუნქციები).   

 

20X1 წელს A მსს-მ გასწია გაყიდვასთან დაკავშირებული შემდეგი ხარჯები: 

რეკლამირების ხარჯები = 300 ფე; 

გაყიდვების თანამშრომლების მიერ გამოყენებული მანქანების ცვეთა და საექსპლუატაციო 

დანახარჯი = 100 ფე; და 

ადმინისტრაციული პერსონალის სარგო = 6,000 ფე. 

 

მოამზადე საბუღალტრო გატარებები, რომლებიც ასახავს მარაგების თვითღირებულებას A მსს-ს 

საბუღალტრო ჩანაწერებში. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი  

 

 

20X1 წლის განმავლობაში 

 

დბ მარაგი 42,490 ფე (ა)    

 კრ ფულადი სახსრები   42,490 ფე  

შესყიდული ნედლეულის თვითღირებულების აღიარება. 

 

დბ მარაგი 11,240 ფე (ბ)    

 კრ ფულადი სახსრები (პირდაპირი შრომის ხარჯი)   5,000 ფე  

 კრ ძირითადი საშუალებები (დაგროვილი ამორტიზაცია -  

ქარხნის აღჭურვილობა) 

  600 ფე   

 კრ ძირითადი საშუალებები (დაგროვილი ამორტიზაცია - 

მანქანა, რომლითაც ნედლეული საწარმოო ადგილზე 

მიაქვთ) 

  400 ფე  

 კრ ფულადი სახსრები (გამოყენებული ელექტროენერგიის 

ხარჯი) 

  300 ფე  

 კრ ძირითადი საშუალებები (დაგროვილი ამორტიზაცია - 

ქარხნის ზედამხედველის მანქანა) 

  200 ფე  

 კრ ფულადი სახსრები (ქარხნის ხელმძღვანელობის 

სარგოები) 

  3,000 ფე  

 კრ ფულადი სახსრები (ქარხნის იჯარა)   1,000 ფე  

 კრ ფულადი სახსრები (ქარხანაზე მიკუთვნებადი 

ადმინისტრაციული სარგოები) 

  610 ფე  

 კრ ძირითადი საშუალებები  (დაგროვილი ამორტიზაციის 

მიკუთვნებადი ნაწილი—ადმინისტრაციული შენობა) 

  100 ფე  

 კრ ძირითადი საშუალებები  (დაგროვილი ამორტიზაციის 

მიკუთვნებადი ნაწილი—ადმინისტრაციული 

სატრანსპორტო საშუალებები) 

  30 ფე  

გადამუშავების დანახარჯების აღიარება. 

 

დბ მარაგი 200 ფე (ბ)    

 კრ მარაგი (სახარჯი მასალები)   200  ფე 

გამოყენებული სახარჯი მასალის თვითღირებულების ჩამოწერის აღიარება. 

 

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

პასუხის ნაწილს: 

 მთლიანი მარაგების თვითღირებულება = შეძენის დანახარჯი + გადამუშავების დანახარჯი = 53,930 ფე (ე.ი 

42,490 ფე + 11,240 ფე + 200 ფე). 

შეძენის დანახარჯი = 42,490 ფე.(ა) (იხილეთ მსს ფასს სტანდარტის პუნქტები 13.6 და 13.7.)                    

გადამუშავების დანახარჯი = 11,440 ფე.(ბ) (იხილეთ მსს ფასს სტანდარტის პუნქტი 13.8.) 
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(ა) შეძენის დანახარჯების ჩაშლა - ნედლეულის შეძენა, რომელიც მონაწილეობს წარმოებაში. 

აღწერა ფე 

შესყიდვის ფასი 30,000  

იმპორტის მოსაკრებელი და სხვა არადაბრუნებადი 

შესყიდვის გადასახადები  8,000 

ტრანსპორტირების ხარჯები, რომელიც გაწეულია 

ნედლეულის ქარხნის საწყობში მოსატანად  3,000 

ნედლეულის საცავში გადმოტვირთვის ხარჯი   20 

შეფუთვა  2,000 

გამოკლებული: სავაჭრო ფასდათმობა, სხვადასხვა 

სახის ფასდათმობები და სუბსიდიები  (530) 

შეძენის დანახარჯი  42,490 

(დაბრუნებადი გადასახადები არ წარმოადგენს მარაგების თვითღირებულების ნაწილს.) 
(ბ) გადამუშავების დანახარჯების ჩაშლა  -  ქარხანაში გაგზავნილი მარაგები, რომლებიც ჩართულია 

საწარმოო პროცესში. 

აღწერა ფე 

პირდაპირი შრომა  5,000 

მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები   

საწარმოო მოწყობილობების ცვეთა და ექსპლუატაცია  600 

სატრანსპორტო საშუალების ცვეთა, რომელიც 

გამოიყენება ნედლეულის გადასაზიდად   400 

სატრანსპორტო საშუალების ცვეთა, რომელიც 

გამოიყენება ქარხნის ზედამხედველის მიერ  200(გ) 

ქარხნის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია  300 

ქარხნის ხელმძღვანელობა   3,000 

ქარხნის იჯარა  1,000 

ქარხნის ადმინისტრირების სხვა ხარჯები  

 ადმინისტრაციული შენობის  ცვეთის 20% 100 

 ადმინისტრაციის ავტომობილების ცვეთის 20%  30 

 ადმინისტრაციის თანამშრომლების ხარჯების 20% 610 

ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯები  

არაპირდაპირი მასალები-სახარჯი მასალები  200  

(=)  გადამუშავების დანახარჯი  11,440 

   
(გ) ქარხნის ზედამხედველის მანქანის მთლიანი ხარჯები გაითვალისწინება, რადგან გამოყენების 

მიზნობრიობის მიუხედავად, მანქანის გამოყენება მთლიანი ანაზღაურების შემადგენელი ნაწილია.  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

B მსს აწარმოებს სამი სახეობის პროდუქტს—A, B და C პროდუქტებს. სამივე პროდუქტი 

იწარმოება ერთდროულად, ერთ საწარმოო პროცესში.  თუმცა, ერთობლივი პროცესის 

შემდგომ A და B პროდუქტები საჭიროებენ დამატებით პროცედურებს, იმისათვის რომ მზად 

იყოს გასაყიდად:  

 

 

 ფე 

ერთობლივი წარმოების პროცესში გაწეული ხარჯები:  

ნედლეული 120,000 

სახარჯი მასალები    10,000 

პირდაპირი შრომის ხარჯი    50,000 

ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯები    45,000 

 225,000 

  

მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები, რომლებიც 

განაწილებულია მომსახურების გამოყენების პროპორციულად: 
55,000 

  

ერთობლივი წარმოების პროცესის შემდგომ გაწეული ხარჯები:   

A პროდუქტი 10,000 

B პროდუქტი 12,000 

  

წარმოებული ერთეული   

A პროდუქტი 400 

B პროდუქტი 400 

C პროდუქტი 350 

  

მთლიანი გაყიდვების ღირებულება ყველა წარმოებული ერთეულისთვის  

A პროდუქტი 120,000 

B პროდუქტი 140,000 

C პროდუქტი 70,000 

 

 

B მსს  ერთობლივ ხარჯებს  ანაწილებს, პროდუქციის წარმოების დასრულებისას თითოეული 

პროდუქტის შესაბამისი გასაყიდი ფასის მიხედვით, რომელიც შემცირებულია ერთობლივი 

საწარმოო პოცესის შემდეგ დასრულებისთვის საჭირო ხარჯებით2. 

 

განსაზღვრეთ A, B და C პროდუქციის ერთეულის თვითღირებულება. 

 

  

                                                             
2 პროდუქტებზე ერთობლივი ხარჯების განაწილების სხვა რაციონალური მეთოდები აგრეთვე მისაღებია, იმ 

დაშვებით, რომ საწარმო მეთოდს თანმიმდევრულად გამოიყენებს. 
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 სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი  

   

 ფე 

ნედლეული 120,000 

სახარჯი მასალები    10,000 

პირდაპირი შრომის ხარჯი    50,000 

ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯები    45,000 

 225,000 

მუდმივი საწარმოო ზედნადები ხარჯები, 

რომლებიც განაწილებულია  მომსახურების 

გამოყენების პროპორციულად: 55,000 

ჯამური ერთობლივი ხარჯები 280,000 

 

 ჯამი A 

პროდუქტი 

B 

პროდუქტი 

C 

პროდუქტი 

წარმოებული ერთეულები  400 400 350 

     

 ფე ფე ფე ფე 

წარმოებული პროდუქციის გასაყიდი ფასი  330,000 120,000 140,000 70,000 

გამოკლებული:  ერთობლივი საწარმოო 

პროცესის დასრულების შემდგომ გადამუშავების 

ხარჯი (22,000) (10,000) (12,000) — 

გაყიდვის ფასს გამოკლებული ერთობლივი 

პროცესის შემდგომი გადამუშავების დანახარჯები. 308,000 110,000 128,000 70,000 

     

ერთობლივი ხარჯის განაწილება დასრულების 

ხარჯებით შემცირებული შესაბამისი გასაყიდი 

ფასის საფუძველზე.   

280,000 100,000 

(ა) 

116,364 

(ბ) 

63,636 

(გ) 

     

ერთობლივი პროცესის შემდეგ, პროდუქციის 

თვითღირებულება 

22,000 10,000 12,000 — 

წარმოებული მზა პროდუქციის 

თვითღირებულება 

302,000 110,000 128,364 63,636 

წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა  400 400 350 

თვითღირებულება წარმოებულ ერთეულზე  275,00 320,91 181,82 
 

 

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

პასუხის ნაწილს: 

(ა)  280,000ფე x (110,000ფე ÷ 308,000ფე) = 100,000ფე. 

(ბ)  280,000ფე x (128,000ფე ÷ 308,000ფე) = 116,363ფე. 

(გ)  280,000ფე x (70,000ფე ÷ 308,000ფე) = 63,636ფე. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

20X7 წლის იანვარში Z მსს-მ დაიწყო X პროდუქტის გაყიდვა.   

Z მსს-ს, 20X7 წლის განმავლობაში X პროდუქტის შესყიდვები და გაყიდვები წარმოადგენს:  

 

                             შესყიდვები      გაყიდვები 

 რაოდენობები  ერთეულის 

თვითღირებულება 

ფე 

თვითღირებულება 

ფე 

გაყიდული 

რაოდენობები 

ამონაგები 

ფე 

1 იანვარი 5,000 10 50,000   

1 თებერვალი 2,000 11 22,000   

28 თებერვალი    2,000 24,000 

1 მარტი 3,000 11 33,000   

1 აპრილი 2,500 12 30,000    

30 აპრილი    5,000 70,000 

30 ივნისი    4,000 52,000 

1 ივლისი 6,000 12.5 75,000   

1 აგვისტო 2,500 13.5 33,750   

31 აგვისტო    3,000 39,000 

31 ოქტომბერი    1,000 16,000 

1 ნოემბერი 3,000 14 42,000   

31 დეკემბერი    5,000 100,000 

 

 

განსაზღვრეთ, რეალიზებული მარაგების თვითღირებულება 20X7 წლის განმავლობაში 

თითოეული გაყიდვისთვის და 20X7 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მარაგების (აქტივის) 

თვითღირებულება, თვითღირებულების თითოეული შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: 

ნაწილი A: პირველი შემოსავალში, პირველი გასავალში (ფიფო); და 

ნაწილი B: საშუალო შეწონილი ღირებულება (დათვლილი, როგორც მცოცავი საშუალო 

შეწონილი სიდიდე).  
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი, ნაწილი A 

 

ფიფო 

 შესყიდულია/ 

(გაყიდულია)   

 

თვითღირებ

ულება 

 ერთეულის 

თვითღირებულება 

 გაყიდული 

მარაგების 

თვითღირებულება 

მარაგების 

საბალანსო 

ღირებულება 

 რაოდენობე

ბი 

ფე ფე  ფე ფე 

1 იანვარი 5,000 50,000 10   50,000 

1 თებერვალი 2,000 22,000 11   72,000 

28 თებერვალი (2,000)  10 (ა) 20,000 52,000 

1 მარტი 3,000 33,000 11   85,000 

1 აპრილი 2,500 30,000 12   115,000 

30 აპრილი (5,000)  10—3,000 

ერთეულისთვის 

11—2,000 

ერთეულისთვის 

(ბ) 52,000 63,000 

30 ივნისი (4,000)  11—3,000 

ერთეულისთვის 

12—1,000 

ერთეულისთვის 

(ბ) 45,000 18,000 

1 ივლისი 6,000 75,000 12,50   93,000 

1 აგვისტო 2,500 33,750 13,50   126,750 

31 აგვისტო (3,000)  12—1,500 

ერთეულისთვის 

12.5—1,500 

ერთეულისთვის 

(დ) 36,750 90,000 

31 ოქტომბერი (1,000)  12,50 (ე) 12,500 77,500 

1 ნოემბერი 3,000 42,000 14   119,500 

31 დეკემბერი (5,000)  12.5—3,500 

ერთეულისთვის 

13.5—1,500 

ერთეულისთვის 

(ვ) 64,000 55,500 

20X7 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 4,000 ერთეულის საბოლოო ნაშთი, პირველი შემოსავალში, 

პირველი გასავალში ფორმულის გამოყენებით, არის 55,500ფე (1,000 ერთეული × 13.5ფე თითოეულზე + 3,000 × 

14ფე თითოეულზე). 

 

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

პასუხის ნაწილს: 

(ა)  გაყიდული 2,000 ერთეული, შეიძინეს 1-ელ იანვარს, თითოეულის თვითღირებულება შეადგენდა 10ფე-ს.  

(ბ)  გაყიდული 3,000 ერთეული შეიძინეს 1-ელ იანვარს, თითოეულის თვითღირებულება შეადგენდა 10ფე-ს 

და შემდგომში გაყიდული 2,000 ერთეული შეიძინეს 1-ელ თებერვალს, თითოეულის თვითღირებულება 

შეადგენდა 11ფე-ს.  
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(გ)  გაყიდული 3,000 ერთეული შეიძინეს 1-ელ მარტს, თითოეულის თვითღირებულება შეადგენდა 11ფე-ს და 

შემდგომში გაყიდული 1,000 ერთეული შეიძინეს 1-ელ აპრილს, თითოეულის თვითღირებულება 

შეადგენდა 12ფე-ს.  

(დ)  გაყიდული 1,500 ერთეული შეიძინეს 1-ელ აპრილს, თითოეულის თვითღირებულება შეადგენდა 12ფე-ს 

და შემდგომში გაყიდული 1,500 ერთეული შეიძინეს 1-ელ ივლისს, თითოეულის თვითღირებულება 

შეადგენდა 12.5ფე-ს.  

(ე)  გაყიდული 1,000 ერთეული შეიძინეს 1-ელ ივლისს, თითოეულის თვითღირებულება შეადგენდა 12.5ფე-ს  

(ვ)  გაყიდული 3,500 ერთეული შეიძინეს 1-ელ ივლისს, თითოეულის თვითღირებულება შეადგენდა 12.5ფე-ს 

და შემდგომში გაყიდული 1,500 ერთეული შეიძინეს 1-ელ აგვისტოს, თითოეულის თვითღირებულება 

შეადგენდა 13.5ფე-ს.  
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი, ნაწილი B 

 

საშუალო შეწონილი ღირებულების საფუძველზე (მცოცავი საშუალო შეწონილი სიდიდე) 

 შესყიდულია/ 

(გაყიდულია)  

 

თვითღირე

ბულება 

 საბოლოო მარაგების  

ერთეულების  

დაგროვილი 

თვითღირებულება 

საბოლოო 

ერთეულები 

საბოლოო 

მარაგების 

ერთეულები

ს საშუალო 

თვითღირებ

ულება   

 რაოდენობები ფე  ფე რაოდენობები ფე 

1 იანვარი 5,000 50,000  50,000 5,000 10 

1 თებერვალი 2,000 22,000  72,000 7,000 10.2857 

28 თებერვალი (2,000) (20,571) (ა) 51,429 5,000 10.2857 

1 მარტი 3,000 33,000  84,429 8,000 10.5536 

1 აპრილი 2,500 30,000  114,429 10,500 10.898 

30 აპრილი (5,000) (54,490) (ბ) 59,939 5,500 10.898 

30 ივნისი (4,000) (43,592) (გ) 16,347 1,500 10.898 

1 ივლისი 6,000 75,000  91,347 7,500 12.1796 

1 აგვისტო 2,500 33,750  125,097 10,000 12.5097 

31 აგვისტო (3,000) (37,529) (დ) 87,568 7,000 12.5097 

31 ოქტომბერი (1,000) (12,510) (ე) 75,058 6,000 12.5097 

1 ნოემბერი 3,000 42,000  117,058 9,000 13.0064 

31 დეკემბერი (5,000) (65,032) (ვ) 52,026 4,000 13.0064 

20X7 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 4,000 ერთეული საბოლოო ნაშთი, მცოცავი საშუალო შეწონილი 

ღირებულების საფუძველზე, არის 52,026ფე.  

 

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

პასუხის ნაწილს: 
(ა)  (20,571ფე) = 2,000 ერთეული x 10.2857ფე ერთეულზე. 

(ბ)  (54,490ფე) = 5,000 ერთეული x 10.898ფე ერთეულზე. 

(გ)  (43,592ფე) = 4,000 ერთეული x 10.898ფე ერთეულზე. 

(დ)  (37,529ფე) = 3,000 ერთეული x 12.5097ფე ერთეულზე. 

(ე)  (12,510ფე) = 1,000 ერთეული x 12.5097ფე ერთეულზე. 

(ვ)  (65,032ფე) = 5,000 ერთეული x 13.0064ფე ერთეულზე. 

 


