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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 განხორციელებასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® ფონდს. 

საავტორო უფლება © 2019 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 მოდულის 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 კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

სასაქონლო ნიშნები   

 

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.   
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება მცირე 
და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებული მსს ფასს 
სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-18 განყოფილების -„არამატერიალურ აქტივები გუდვილის გარდა“ 
- 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-18 
განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 
საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. ეს შენიშვნები 
და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს 
მიერ. 

 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 

 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა. შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს გამოქვეყნდა მსს 
ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში საბჭოს 

მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული ტექსტი, 

ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  ვერსია, 

რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და ასევე 2015 

წლის მაისის არსებითი შესწორებები. ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე მოდული. 

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

მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. ნებადართული იყო სტანდარტის ვადაზე 

ადრე გამოყენება, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, საწარმო ვალდებული იყო გაემჟღავნებინა ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 

 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია არამატერიალური აქტივების გუდვილის გარდა, აღრიცხვასა 

და წარდგენის, მსს ფასს სტანდარტის მე-18 განყოფილების - „არამატერიალური აქტივები 
გუდვილის გარდა“  შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს 

ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. 

ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა არამატერიალური 

აქტივების აღრიცხვისას. გარდა ამისა,  წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის  შესამოწმებლად და 

სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს  სტანდარტის გამოყენებით არამატერიალური 

აქტივების აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას.   
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ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში: 

 განასხვავოთ არამატერიალური აქტივები საწარმოს სხვა აქტივებისგან; 

 განსაზღვროთ, როდის აკმაყოფილებს არამატერიალური აქტივი ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარების კრიტერიუმებს; 

 შეაფასოთ არამატერიალური აქტივები თავდაპირველი აღიარებისას და ასევე მის შემდეგ; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია არამატერიალური 

აქტივების შესახებ; 

 განსაზღვროთ, როდის ხდება აღიარების შეწყვეტა არამატერიალურ აქტივზე და როდის უნდა 

ასახოთ იგი; და 

 გამოამჟღავნოთ იმ მნიშვნელოვანი შეფასებებისა და სხვა მსჯელობების უნარი, რომელიც 

საჭიროა არამატერიალური აქტივების აღრიცხვისთვის. 

 

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 გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

შესწორებების საფუძველი; და 

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

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

დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

მსს ფასს სტანდარტში მოცემულია დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ 

სტანდარტზე გადასვლა და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

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

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენენ 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, 

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

სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის გამოცემის დროს (2019 წლის იანვარი) 

მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები 

და პასუხები. 
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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 მათ 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-18 განყოფილების მიზანს წარმოადგენს არამატერიალური აქტივებისთვის, გუდვილის 

გარდა, სააღრიცხვო მიდგომის განსაზღვრა. 

წინამდებარე განყოფილება საწარმოს ავალდებულებს აღიაროს არამატერიალური აქტივი (ე.ი. 

იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმის გარეშე), მხოლოდ მაშინ, თუ: 

(ა) მოსალოდნელია აქტივზე მიკუთვნებადი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის საწარმოში 

შემოსვლა; 

(ბ) შესაძლებელია აქტივის თვითღირებულების ან ღირებულების საიმედოდ შეფასება; და 

(გ) აქტივი შექმნილი არ არის რომელიმე არამატერიალურ ერთეულზე საწარმოს ფარგლებში 

გაწეული დანახარჯების შედეგად. 

საწყისი აღიარებისას საწარმო არამატერიალურ აქტივს აფასებს თვითღირებულებით.  მე-18 

განყოფილება მოიცავს მოთხოვნებს არამატერიალური აქტივის თვითღირებულების 

შეფასებაზე, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ არის შეძენილი არამატერიალური 

აქტივი. თუმცა, საწარმოს მოეთხოვება  არამატერიალურ აქტივზე საწარმოს ფარგლებში 

გაწეული დანახარჯები, მათ შორის, ყველანაირი სამეცნიერო-კვლევითი და განვითარების 

დანახარჯები, აღიაროს იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც დანახარჯები იყო გაწეული, თუ ეს 

დანახარჯები არ წარმოადგენს სხვა აქტივის თვითღირებულების ნაწილს, რომელიც მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს. 

შემდგომი აღიარებისას ყველა არამატერიალური აქტივი შეფასებულია თვითღირებულებით, 

გამოკლებული ნებისმიერი დაგროვილი ამორტიზაცია და ნებისმიერი დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი. 

ყველა არამატერიალურ აქტივს გააჩნია განსაზღვრული სასარგებლო მომსახურების ვადა და 

უნდა ამორტიზდეს აღნიშნული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  გარდა 

შეზღუდული კონკრეტული გარემოებებისა, არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულება 

ნავარაუდებია, რომ არის ნულის ტოლი.  თუ არსებობს ნიშნები, რომ არამატერიალური აქტივის 

ნარჩენი ღირებულება ან სასარგებლო მომსახურების ვადა, შეიცვალა უახლესი წლიური 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, საწარმოს მოეთხოვება გადახედოს წინა შეფასებებს და თუ 

ახლანდელი შეფასებები განსხვავდება წინა შეფასებებისგან, უნდა შეცვალოს აქტივის ნარჩენი 

ღირებულება, ამორტიზაციის მეთოდი ან სასარგებლო მომსახურების ვადა.   

თუ შეუძლებელია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ 

განსაზღვრა, მაშინ ის განისაზღვრება ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, 

მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს. 
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ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმოს მოეთხოვება შეაფასოს არსებობს თუ არა რაიმე 

ნიშანი იმისა, რომ არამატერიალური აქტივი შესაძლოა იყოს გაუფასურებული.  თუ არსებობს 

ასეთი ნიშანი, საწარმომ უნდა გამოიყენოს 27-ე განყოფილება - „აქტივების გაუფასურება“, 

არამატერიალური აქტივის გაუფასურების ტესტირებისთვის. 

არამატერიალური აქტივის აღიარება წყდება და შემოსულობა ან ზარალი აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში, როდესაც ხდება მისი გაყიდვა ან როდესაც მისი გამოყენებიდან ან გაყიდვიდან არ არის 

მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური სარგებელის მიღება. 

 
 
რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ?  

 

2015 წლის ჩასწორებების მიხედვით, მე-18 განყოფილებასთან დაკავშირებით ძირითადი 

ცვლილებები გულისხმობდა არამატერიალური აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განსაზღვრის ცვლილებას. როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, თუ შეუძლებელია 

არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ განსაზღვრა, მაშინ 

მოცემული აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის 

საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს (იხ. 18.20 

პუნქტი). მანამ სანამ, 2015 წლის ჩასწორებები განხორციელდებოდა, თუ საწარმოსთვის 

შეუძლებელი იყო არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ 

შეფასება, სასარგებლო მომსახურების ვადა განისაზღვრებოდა 10 წლით. 

 
შესაბამისი ცვლილებები ასევე განხორციელდა 18.8 პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც 

ეხებოდა მე-19 განყოფილებაში - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“  - მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გამონაკლისის დამატებასთან დაკავშირებულ ცვლილებას, 

არამატერიალური აქტივების საწარმოთა გაერთიანებისას განცალკევებით აღიარებისათვის.  

გადახედილი მოთხოვნების შესაბამისად, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

არამატერიალური აქტივი აღიარდება აქტივად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა  მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

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

მოქმედების სფერო 

 

18.1 ეს განყოფილება გამოიყენება ყველა სახის არამატერიალური აქტივების აღრიცხვისთვის, 

გარდა გუდვილისა (იხ. მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“), 

ასევე საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში გასაყიდად გამიზნული 

არამატერიალური აქტივების აღრიცხვისთვის (იხ. მე-13 განყოფილება - „მარაგები“ და 23-

ე განყოფილება - „ამონაგები“). 

 

მაგალითები—არამატერიალური აქტივები, რომლებიც არ შედის მე-18 
განყოფილების მოქმედების სფეროში 

 

მაგ. 1 საწარმო ვაჭრობს ტაქსის გადაცემადი ლიცენზიებით. 

მართალია, თითოეული ლიცენზია აკმაყოფილებს არამატერიალური აქტივის 

განმარტებას, მაგრამ ის არ ხვდება მე-18 განყოფილების მოქმედების სფეროში (იხ. 

18.1 პუნქტი). ლიცენზია არის საწარმოს მარაგი, რადგან ის არის აქტივი, რომელიც 

გამიზნულია გასაყიდად ჩვეული საქმიანობის პროცესში (იხ. 13.1 პუნქტი). 

მაგ. 2 ერთ-ერთი კონკურენტის წმინდა აქტივებისა და ოპერაციების შეძენის აღრიცხვისას, 

საწარმომ  აქტივების ის ნაწილი, რომლის ინდივიდუალურად იდენტიფიცირება 

შეუძლებელია, აღიარა გუდვილის ნაწილად.  

რადგან გუდვილში ჩართული აქტივების ინდივიდუალურად იდენტიფიცირება 

შეუძლებელია, საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას ისინი არ აღიარდება, როგორც 

ინდივიდუალური არამატერიალური აქტივები.  ამის მაგივრად, ისინი ერთად 

აღიარდება, როგორც გუდვილის ნაწილი.  გუდვილი აღირიცხება მე-19 

განყოფილების - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ - შესაბამისად (იხ. 18.1 

პუნქტი). 

18.2 არამატერიალური აქტივი არის იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური 

ფორმის გარეშე.   ასეთი აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც: 

(ა) განცალკევებადია, ე.ი. შესაძლებელია მისი განცალკევება, ან გამოყოფა საწარმოდან 

და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა, ან გაცვლა ცალკე, ან მასთან 

დაკავშირებულ ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან ვალდებულებასთან ერთად; ან 

(ბ) წარმოიქმნება სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, მიუხედავად 

იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა, ან განცალკევება საწარმოსგან 

ან სხვა უფლებებისა და ვალდებულებებისგან. 

შენიშვნები 
 

აქტივი წარმოადგენს რესურსს, რომელსაც აკონტროლებს საწარმო წარსული მოვლენების 

შედეგად და რომლისგანაც მოსალოდნელია მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

საწარმოში შემოსვლა (იხ. ლექსიკონი). 
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არამატერიალური აქტივი წარმოადგენს ისეთ იდენტიფიცირებად არაფულად რესურსს, 

ფიზიკური ფორმის გარეშე, რომელსაც აკონტროლებს საწარმო წარსული მოვლენების 

შედეგად და რომლისგანაც მოსალოდნელია მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება.  

აქტივი იდენტიფიცირებადია, როდესაც განცალკევებადია ან წარმოიქმნება 

სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან. 

ლექსიკონი ფულად მუხლებს განმარტავს, როგორც საწარმოს განკარგულებაში არსებულ 

ფულად სახსრებს, მისაღებ აქტივებსა და გასანაღდებელ ვალდებულებებს, რომლებიც 

გადახდილი ან მიღებული იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის 

ერთეულებით.  ყველა სხვა აქტივი არის არაფულადი მუხლი.  

ხშირად საწარმოები რესურსებს ხარჯავენ, ან ვალდებულებებს იღებენ ისეთი 

არამატერიალური რესურსების განვითარების, ტექნიკური მომსახურების ან 

გაუმჯობესებისათვის, როგორიცაა სამეცნიერო ან ტექნიკური ცოდნა, ახალი პროცესების 

ან სისტემების დანერგვა, ლიცენზიები, ინტელექტუალური საკუთრება, ბაზრის შესწავლა 

და სავაჭრო ნიშნები (სასაქონლო ნიშნისა და პუბლიკაციების სახელწოდებების 

ჩათვლით).    

ამ მრავლისმომცველი დასათაურებებით მოცული ერთეულების მაგალითებია: 

პროგრამული უზრუნველყოფა, პატენტები, საავტორო უფლებები, ფილმები, 

მომხმარებლების სიები, იპოთეკური მომსახურების უფლებები, თევზჭერის ლიცენზიები, 

კვოტები იმპორტზე, ფრანშიზა, მომხმარებლებთან ან მომწოდებლებთან ურთიერთობები, 

მომხმარებლების ლოიალობა, და ბაზრის წილი და მარკეტინგული უფლებები. 

ინტელექტუალური საკუთრება წარმოადგენს არამატერიალურ ერთეულს, რომელიც 

წარმოიქმნება ადამიანის შემოქმედებიდან ან ინტელექტიდან (ე.ი. ის მოიცავს ადამიანის 

ცოდნასა და იდეებს) და გააჩნია კომერციული ღირებულება. მაგალითებია: საავტორო 

უფლება ხელოვნების ნიმუშებზე, საქმიანობის დაპატენტებული მეთოდები და 

დაპატენტებული ინდუსტრიული პროცესები.   

ზემოთ ჩამოთვლილი არამატერიალური რესურსებიდან ყველა ვერ აკმაყოფილებს 

არამატერიალური აქტივის განმარტებას ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის. 

მაგალითად, ზოგიერთი რესურსი შესაძლოა არ იყოს იდენტიფიცირებადი; საწარმოს 

შესაძლოა არ გააჩნდეს კონტროლი ზოგიერთ რესურსზე; ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა 

არ გამოიმუშავებდეს მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს.  გარდა ამისა, მე-18 განყოფილება 

საწარმოებს უკრძალავს საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივების აღიარებას, 

მაშინაც კი, თუ საწარმოში შექმნილი ერთეულები სხვა მხრივ შეესაბამება 

არამატერიალური აქტივის განმარტებას (იხ. 18.4(გ) და 18.14 პუნქტები).   

იდენტიფიცირებადობა  

იდენტიფიცირებადობის კრიტერიუმი მიჯნავს გუდვილს სხვა არამატერიალური 

აქტივებისგან. გუდვილი განმარტებულია, როგორც საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

აქტივებიდან წარმოქმნილი მომავალი ეკონომიკური სარგებელი, რომლის ცალკე 

იდენტიფიცირება და აღიარება შეუძლებელია (იხ. ლექსიკონი).  საწარმოთა 

გაერთიანებისას წარმოქმნილი გუდვილი აღირიცხება მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“  - მიხედვით.  საწარმოში შექმნილი გუდვილი არ აღიარდება, 

როგორც არამატერიალური აქტივი (იხ. 18.15(ვ) პუნქტი). 
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კონტროლი 

არამატერიალური აქტივების კონტროლი ხშირად წარმოიქმნება იურიდიული 

უფლებებიდან, რომლებიც გამყარებულია სასამართლოს საშუალებით, მაგალითად, 

ლიცენზიებით, პატენტებით ან სავაჭრო ნიშნებით.  იურიდიული უფლებების 

უქონლობისას უფრო რთულია კონტროლის განხორციელება.  თუმცა, უფლების 

სასამართლოს საშუალებით დაცვა არ არის კონტროლის აუცილებელი პირობა, რადგან 

საწარმომ შეიძლება სხვა გზით გააკონტროლოს აქტივი. მაგალითად, რესურსების 

სხვებისგან საიდუმლოდ შენახვით. 

იურიდიული უფლებების უქონლობისას, გაცვლის ოპერაციამ, როგორიც არის 

არამატერიალური აქტივის გაყიდვა, შესაძლოა უზრუნველყოს კონტროლის 

მტკიცებულება. 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელი  

არამატერიალური აქტივისაგან მომდინარე მომავალი ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება 

მოიცავდეს საქონლის ან მომსახურების რეალიზაციიდან ამონაგებს, ხარჯების ეკონომიას 

ან საწარმოს მიერ აქტივის გამოყენების შედეგად მიღებულ რაიმე სხვა სარგებელს.   

მაგალითად, წარმოების პროცესში ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებამ 

შესაძლოა არ გაზარდოს მომავალი შემოსავალი, მაგრამ შეამციროს მომავალი საწარმოო 

ხარჯები.   

არამატერიალურ აქტივებს არ გააჩნია ფიზიკური ფორმა.  აქტივები ფიზიკური ფორმით 

ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც მატერიალური აქტივები.  მატერიალური აქტივები 

აღირიცხება მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების შესაბამისად. მაგალითად, იმის 

მიხედვით თუ საწარმო რა მიზნებით ფლობს მიწას და შენობას, ისინი აღირიცხება მე-13 

განყოფილების -„მარაგები“, მე-16 განყოფილების - „საინვესტიციო ქონება“ - ან მე-17 

განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - მიხედვით. 

ზოგიერთი არამატერიალური აქტივი შესაძლოა მოიცავდეს ფიზიკურ ფორმასაც, 

როგორიცაა  კომპაქტური დისკი (პროგრამული უზრუნველყოფის შემთხვევაში), 

იურიდიული დოკუმენტაცია (ლიცენზიის ან პატენტის შემთხვევაში) ან DVD (რომელზეც 

ჩაწერილია ფილმი).   

 

მაგალითები—ერთეულები, რომლებიც აკმაყოფილებენ არამატერიალური 
აქტივის განმარტებას 

 

მაგ. 3 საწარმო ფლობს ბრენდის სახელს, რომელიც შეიძინა კონკურენტისგან.  ბრენდის 

სახელი სამართლებრივად დაცულია ადგილობრივი მთავრობის მიერ, სავაჭრო ნიშნად 

რეგისტრაციის მეშვეობით(1). 

ბრენდის სახელი (სავაჭრო ნიშანი) წარმოადგენს საწარმოს არამატერიალურ აქტივს.  

აღნიშნული არის საწარმოს აქტივი—კონტროლი დამტკიცებულია იურიდიული 

უფლებით და ფაქტით, რომ საწარმომ შეიძინა ბრენდი, იმ მოლოდინით, რომ ის 

გაზრდიდა საწარმოს მომავალ ამონაგებს პროდუქციის გაყიდვით ან კონკურენტების 

მიერ პროდუქციის გაყიდვისგან თავის დაცვით (მომავალი ეკონომიკური 

სარგებელი).  ბრენდის  სახელი წარმოადგენს არამატერიალურ აქტივს: ის არის 

არაფულადი (ე.ი. არც საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრებია, არც 

მისაღები აქტივები, რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრული 

                                                        
(1)  სავაჭრო ნიშანი წარმოადგენს სიტყვებს, სახელებს, სიმბოლოებს ან სხვა მითითებებს, რომელიც ვაჭრობისას 

გამოიყენება  პროდუქციის წყაროს მისანიშნებლად და სხვა პროდუქციისგან გასამიჯნად. 
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რაოდენობის ფულადი ერთეულებით); ფიზიკური ფორმის გარეშე (რადგან ის 

წარმოადგენს იურიდიულ უფლებას); იდენტიფიცირებადი (რადგან, აღნიშნული 

მტკიცდება რეგისტრაციის გზით იურიდიულად დაცულობით) და განცალკევებადი 

(რაც დამტკიცებულია საწარმოს მიერ სავაჭრო ნიშნის კონკურენტისგან შეძენით). 

საწარმო გამოიყენებს აღიარების კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით, რათა 

განსაზღვროს აღიაროს თუ არა თავისი ბრენდის  სახელი, როგორც არამატერიალური 

აქტივი. 

მაგ. 4 საწარმო ფლობს განსაკუთრებულ ლიცენზიას კონკრეტულ იურისდიქციაში 

ფრანშიზის შეთანხმების საფუძველზე, სწრაფი კვების ობიექტის საქმიანობის 

განხორციელებისათვის.   

კონკრეტულ იურისდიქციაში საქმიანობის განხორციელების განსაკუთრებული 

უფლება წარმოადგენს არამატერიალურ აქტივს.  აღნიშნული წარმოადგენს აქტივს, 

რადგან საწარმო სახელშეკრულებო უფლებით ფლობს კონტროლს და ასევე ის 

მოელის მომავალი ეკონომიკური სარგებელის მიღებას სწრაფი კვების ობიექტის 

საქმიანობით.  ლიცენზია წარმოადგენს არამატერიალურ აქტივს—ის არის 

არაფულადი (ე.ი. არც საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, არც 

მისაღები აქტივები, რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრული 

რაოდენობის ფულადი ერთეულებით); მას არ გააჩნია ფიზიკური ფორმა (რადგან ის 

წარმოადგენს უფლებას); და ის არის იდენტიფიცირებადი (რადგან ის წარმოიქმნება 

სახელშეკრულებო უფლებიდან).  

საწარმო გამოიყენებს აღიარების კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით, რათა 

განსაზღვროს აღიაროს თუ არა თავისი ლიცენზია, როგორც არამატერიალური 

აქტივი. 

მაგ. 5 საწარმო ფლობს და მართავს ინტერაქციულ ვებგვერდს, სადაც ნებისმიერს შეუძლია 

განათავსოს კონკრეტულ თემასთნ დაკავშირებული მასალა.  საწარმო საიტზე 

სარეკლამო ადგილის გაყიდვით გამოიმუშავებს ამონაგებს.  დომენური სახელი 

დაცულია იურიდიულად, შესაბამის მხარეებთან რეგისტრაციის გზით. 

ვებგვერდი არის საწარმოს არამატერიალური აქტივი.  აღნიშნული წარმოადგენს 

საწარმოს აქტივს, რადგან ვებგვერდის ფლობით საწარმოს გააჩნია კონტროლი და 

ასევე ის მოელის მომავალი ეკონომიკური სარგებელის მიღებას საიტზე სარეკლამო 

ადგილის გაყიდვით.  ვებგვერდი წარმოადგენს არამატერიალურ აქტივს: ის არის 

არაფულადი (ე.ი. არც საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, არც 

მისაღები აქტივები, რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრული 

რაოდენობის ფულადი ერთეულებით); მას არ გააჩნია ფიზიკური ფორმა (რადგან ის 

წარმოადგენს ელექტრონულ ვებგვერდს); და ის არის იდენტიფიცირებადი (რადგან 

საწარმოს გააჩნია ფლობის სახელშეკრულებო-იურიდიული უფლება).   

საწარმო გამოიყენებს აღიარების კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით, რათა 

განსაზღვროს აღიაროს თუ არა თავისი ვებგვერდი, როგორც არამატერიალური 

აქტივი. 

მაგ. 6 საწარმო ფლობს 20 პროგრამულ ლიცენზიას.  პროგრამული ლიცენზია გამოიყენება 

საწარმოს მწარმოებელი და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ.   

პროგრამული ლიცენზიები არის საწარმოს არამატერიალური აქტივები.  აღნიშნული 

წარმოადგენს საწარმოს აქტივებს, რადგან საწარმოს სალიცენზიო შეთანხმების 
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საფუძველზე გააჩნია კონტროლი პროგრამის ასლზე და შეუძლია გამოიმუშაოს 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელი აღნიშნული ასლისგან.  პროგრამული 

ლიცენზიები წარმოადგენენ არამატერიალურ აქტივებს: არიან არაფულადი (ე.ი. არც 

საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, არც მისაღები აქტივები, 

რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრული რაოდენობის ფულადი 

ერთეულებით); ფიზიკური ფორმის გარეშე (რადგან ისინი წარმოადგენს 

ელექტრონულ პროგრამას); და იდენტიფიცირებადი (რადგან ისინი წარმოიქმნება 

სახელშეკრულებო უფლებებიდან).   

საწარმო გამოიყენებს აღიარების კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით, რათა 

განსაზღვროს აღიაროს თუ არა თავისი პროგრამული ლიცენზია, როგორც 

არამატერიალური აქტივი. 

მაგ. 7 საწარმო, A ქალაქში ამუშავებს 20 ტაქსს, ლიცენზიის საფუძველზე. ტაქსის ლიცენზია 

არის გადაცემადი სხვა შესაბამის ტაქსის ოპერატორებზე. 

ტაქსის ლიცენზიები არის საწარმოს არამატერიალური აქტივები.  ლიცენზიები არის 

საწარმოს აქტივები, რადგან საწარმოს გააჩნია კონტროლის იურიდიული უფლება, 

რომ ამუშავოს 20 ტაქსი ქალაქში, მგზავრობის საფასურიდან მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის მისაღებად.  აქტივები (ტაქსის ლიცენზიები) არიან არაფულადი (ე.ი. არც 

საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, არც მისაღები აქტივები, 

რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრული რაოდენობის ფულადი 

ერთეულებით); ფიზიკური ფორმის გარეშე (რადგან ისინი წარმოადგენს იურიდიულ 

უფლებას); იდენტიფიცირებადი (რადგან ისინი წარმოიქმნება შესყიდული 

იურიდიული უფლებებიდან); და განცალკევებადი (შესაძლებელია საწარმოსგან 

განცალკევება და გადაცემა ტაქსის სხვა ოპერატორებზე).   

საწარმო გამოიყენებს აღიარების კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით, რათა 

განსაზღვროს აღიაროს თუ არა თავისი ტაქსის ლიცენზია, როგორც არამატერიალური 

აქტივი. 

მაგ. 8 საწარმო ფლობს ციფრულ აუდიოვიზუალურ მასალას, ფილმების ფორმით და აუდიო 

ჩანაწერებს, რომლის გამოყენების უფლებასაც აძლევს მომხმარებლებს.   

ციფრული აუდიოვიზუალური მასალა არის არამატერიალური აქტივი.  აღნიშნული 

წარმოადგენს აქტივს, რადგან ციფრულ აუდიოვიზუალურ მასალაზე კონტროლი 

დამტკიცებულია საწარმოს უნარით გადასცეს ის სხვას და სანაცვლოდ მიიღოს 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელი (ე.ი. ლიცენზიის გადასახდელი).  ფილმები და 

აუდიო ჩანაწერები არის არამატერიალური აქტივი (ე.ი. იდენტიფიცირებადი 

არაფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმის გარეშე), რადგან აქტივი: 

 არის იდენტიფიცირებადი—დამტკიცებული ლიცენზირების შეთანხმებებით (ე.ი. 

ის არის განცალკევებადი);   

 არის არაფულადი—რადგან, არც საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი 

სახსრებია, არც მისაღები აქტივები, რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან 

განსაზღვრული რაოდენობის ფულადი ერთეულებით; და   

 არ გააჩნია ფიზიკური ფორმა—ფიზიკური აქტივის ღირებულება, რომელზეც 

განთავსებულია ციფრული აუდიოვიზუალური მასალა (მაგალითად, CD, DVD, 

Blu-ray) უგულებელყოფილია, თუ ის არაარსებითია.  
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საწარმო გამოიყენებს აღიარების კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით, რათა 

განსაზღვროს აღიაროს თუ არა თავისი ციფრული აუდიოვიზუალური მასალა, 

როგორც არამატერიალური აქტივი. 

მაგ. 9 კომპიუტერის ოპერაციული სისტემა მუშაობს პროგრამული უზრუნველყოფით, 

რომელიც არ წარმოადგენს კომპიუტერული მოწყობილობის განუყოფელ ნაწილს.  

ხელმძღვანელობამ განსაზღვრა, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა მიიჩნეს 

არამატერიალურ აქტივად. 

 

მაგალითები—ერთეულები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ არამატერიალური 
აქტივის განმარტებას 

 

მაგ. 10 საწარმო, სწრაფი კვების ობიექტი, თავისი მომსახურებების მხარდამჭერი პროგრამების 

საშუალებით აუმჯობესებს მომხმარებლებთან ურთიერთობებს და იღებს მათ 

ლოიალობას. საწარმო მოელის, რომ მომხმარებლები გააგრძელებენ მასთან ვაჭრობას.  

მომხმარებლებთან არ არსებობს ხელშეკრულება ნაგულისხმევი შეთანხმების გარდა, 

მიაწოდოს საკვები და მომსახურება ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.  

როდესაც არ არსებობს იურიდიული უფლებები საწარმოს ურთიერთობის დასაცავად 

თავის მომხმარებლებთან ან საწარმოს მიმართ მომხმარებლების ლოიალობის 

გასაკონტროლებლად, საწარმოს, როგორც წესი, გააჩნია არასაკმარისი კონტროლი 

მომხმარებლებთან ურთიერთობიდან ან ლოიალობიდან მოსალოდნელ ეკონომიკურ 

სარგებელზე (მაგალითად, მომხმარებლების პორტფელი, ბაზრის წილი, 

მომხმარებელთან ურთიერთობა და მომხმარებლის ლოიალობა), იმისთვის, რომ 

ასეთი ერთეულები შეესაბამებოდეს არამატერიალური აქტივის განმარტებას.   

მომხმარებელთან ურთიერთობების დასაცავად იურიდიული უფლებების 

არარსებობისას, გაცვლის ოპერაციები იგივე ან მსგავს არასახელშეკრულებო 

ურთიერთობებზე მომხმარებელთან (გარდა საწარმოთა გაერთიანების ნაწილისა) 

წარმოადგენს მტკიცებულებას, რომ საწარმოს, მიუხედავად ამისა, გააჩნია უნარი 

აკონტროლოს მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც 

შემოდის მომხმარებელთან ურთიერთობიდან.  რადგან, მსგავსი გაცვლის ოპერაციები 

ასევე წარმოადგენს მტკიცებულებას, რომ მომხმარებელთა ურთიერთობები არის 

განცალკევებადი, აღნიშნული მომხმარებელთა ურთიერთობები შეესაბამება 

არამატერიალური აქტივის განმარტებას.   

მაგ. 11 საცხობი აწარმოებს ჭვავის პურს, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს 

მომხმარებლებში, პურისთვის იყენებს რეცეპტს ცნობილი სამზარეულოს წიგნიდან, 

რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის.  მიუხედავად იმისა, რომ სამზარეულოს 

წიგნის გამოცემა დაცულია საავტორო უფლებით, არ არსებობს შეზღუდვა რეცეპტების 

გამოყენებაზე.  საცხობის ბევრი კონკურენტი აწარმოებს ჭვავის პურს.   

რეცეპტი არ შეესაბამება საცხობის აქტივის განმარტებას, რადგან საცხობი არ ფლობს 

კონტროლს რეცეპტზე.  საცხობს არ შეუძლია შეზღუდოს რეცეპტის გამოყენებით 

მიღებული სხვისი სარგებელი, რადგან ის ხელმისაწვდომია ყველასათვის. 

 

მაგ. 12 საწარმოს ჰყავს კვალიფიციური თანამშრომლების გუნდი. მას შეუძლია განსაზღვროს 

თანამშრომლების დამატებითი უნარ-ჩვევები, რომლიდანაც მიიღებს მომავალ 
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ეკონომიკურ სარგებელს მათი დატრენინგების შემთხვევაში.   საწარმო არ მოელის, 

რომელიმე თანამშრომლის საწარმოდან წასვლას; ამიტომ, მოსალოდნელია, რომ 

უახლოეს მომავალში მათი უნარ-ჩვევები საწარმოსთვის ხელმისაწვდომი იქნება.   

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ნაკლებად სავარაუდოა, 

რომ საწარმოს კვალიფიციური თანამშრომლების გუნდიდან და მათი 

დატრენინგებიდან მოსალოდნელ  მომავალ ეკონომიკურ სარგებელზე საკმარისი 

კონტროლი, იმისთვის, რომ აღნიშნული ერთეულები შეესაბამებოდნენ საწარმოს 

არამატერიალური აქტივების განმარტებას.    

მსგავსად, კონკრეტული თანამშრომლების სპეციფიკური ტექნიკური უნარ-ჩვევები, 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეესაბამებოდნენ არამატერიალური აქტივების 

განმარტებას, თუ იურიდიული უფლებები არ დაიცავს საწარმოს უფლებებს, რომ 

გამოიყენოს აღნიშნული უნარები და დაიცვას მისგან მოსალოდნელი მომავალი 

ეკონომიკური სარგებელი. 

მაგ. 13 საწარმომ შექმნა ფორმულა, რომელსაც იყენებს უნიკალური წებოს საწარმოებლად.  

წებო არის წამყვანი წებოვანი პროდუქტი ბაზარზე, მისი გამორჩეული ქიმიური 

ნივთიერებების ნარევის გამო.  სპეციალური ფორმულა ცნობილია, მხოლოდ საწარმოს 

ორი მესაკუთრე-მმართველისთვის და აქედან გამომდინარე, ვერცერთმა კონკურენტმა 

ვერ შეძლო აღმოეჩინა და გაემეორებინა ის.  ფორმულა არ არის დაცული პატენტით ან 

სხვა საშუალებით.  მრავალმა კონკურენტმა მიმართა საწარმოს ფორმულის შეძენის 

მიზნით. 

ფორმულა შეესაბამება საწარმოს არამატერიალური აქტივის განმარტებას.  

იდენტიფიცირებადია, რადგან შესაძლებელია მისი საწარმოსგან განცალკევება და 

გაყიდვა (ე.ი. განცალკევებადია).  არის არაფულადი რადგან, ის არც საწარმოს 

განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრებია, არც მისაღები აქტივები, რომლებიც 

მისაღები იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრული რაოდენობის ფულადი 

ერთეულებით.  ის შეესაბამება საწარმოს აქტივების განმარტებას, რადგან მიუხედავად 

იმისა, რომ ფორმულა არ არის დაცული იურიდიული უფლებებით, საწარმო ფლობს 

კონტროლს ფორმულაზე კონკურენტებისგან მისი საიდუმლოდ შენახვით; და 

ბოლოს, მოსალოდნელია საწარმოში ფორმულისგან მომავალი ეკონომიკური 

სარგებელის შემოსვლა. 

თუმცა, მე-18 განყოფილების თანახმად, საწარმოს არ შეუძლია აღიაროს საწარმოს 

ფარგლებში შექმნილი არამატერიალური აქტივი (იხ. 18.4(გ), 18.14 და 18.15 

პუნქტები).   

მაგ. 14 ავტომატიზირებული დანადგარის, რომელიც ვერ იმუშავებს სპეციალური პროგრამის 

გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფა წარმოადგენს კომპიუტერული მოწყობილობის 

განუყოფელ ნაწილს.  

პროგრამა აღიარდება, როგორც ძირითადი საშუალება.   

 

18.3 წინამდებარე განყოფილება არ ეხება: 

(ა) ფინანსურ აქტივებს; არც 

(ბ) მინერალური რესურსების მოპოვების უფლებებსა და სასარგებლო წიაღისეულის 

მარაგს, როგორიცაა ნავთობი, ბუნებრივი გაზი და მსგავსი არაკვლავწარმოებადი 

რესურსები. 
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აღიარება 
 

არამატერიალური აქტივების აღიარების ზოგადი პრინციპი 
 

18.4 არამატერიალური აქტივის აღიარებისას საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს 2.27 პუნქტში 

აღწერილი აღიარების კრიტერიუმები.  მაშასადამე, საწარმომ არამატერიალური აქტივი 

უნდა აღიაროს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც: 

(ა) მოსალოდნელია აქტივზე მიკუთვნებადი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

საწარმოში შემოსვლა;  

(ბ) შესაძლებელია აქტივის თვითღირებულების ან ღირებულების საიმედოდ შეფასება; და 

(გ) აქტივი შექმნილი არ არის რომელიმე არამატერიალურ ერთეულზე საწარმოს 

ფარგლებში გაწეული დანახარჯების შედეგად. 

 
შენიშვნები 
 

18.4 პუნქტი ადგენს არამატერიალური აქტივების აღიარების ზოგად პრინციპებს, 

რომლებიც წარმოქმნილია მე-2 განყოფილების - „კონცეფციები და ძირითადი 
პრინციპები“ - 2.27 პუნქტში განსაზღვრული კონცეფციებიდან.  2.27 და 2.28 პუნქტები 

ადგენს ზოგად პრინციპებს, ფინანსური ანგარიშგებაში ელემენტების აღიარებისთვის 

(ე.ი. აქტივები, ვალდებულებები, საკუთარი კაპიტალი, შემოსავალი და ხარჯები).   

18.5 და 18.8 პუნქტები მოიცავს მითითებებს არამატერიალური აქტივების აღიარების 

პრინციპების გამოყენებაზე. 

 
ლექსიკონი განმარტავს მოსალოდნელს, როგორც უფრო მოსალოდნელი, ვიდრე არა. 

18.5 საწარმომ უნდა შეაფასოს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლის ალბათობა 

დასაბუთებული და მისაღები დაშვებებით, რომლებიც ასახავს ხელმძღვანელობის 

საუკეთესო შეფასებას იმ ეკონომიკური ვითარების, რომელიც იარსებებს აქტივის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

 

შენიშვნები 
 

სასარგებლო მომსახურების ვადა ლექსიკონში განმარტებულია, როგორც პერიოდი, 

რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ აქტივის გამოყენება, ან ნაწარმის 

ან მსგავსი ერთეულების რაოდენობა, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ 

მოცემული აქტივის გამოყენებით. აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა შესაძლოა 

ნაკლები იყოს მის ეკონომიკური მომსახურების ვადაზე.  

 

18.6 საწარმო მსჯელობის შედეგად აფასებს აქტივის გამოყენების შედეგად მომავალი 

ეკონომიკური სარგებლის მიღების სარწმუნოების ხარისხს, აქტივის საწყისი აღიარების 

დროს ხელმისაწვდომი მტკიცებულებების საფუძველზე. ამასთან, უფრო მეტი 

მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს გარე მტკიცებულებებს. 
 

18.7 ცალკე შეძენილი არამატერიალური აქტივებისთვის, ყოველთვის მიიჩნევა, რომ 

დაკმაყოფილებულია ალბათობაზე დაფუძნებული აღიარების კრიტერიუმი, რომელიც 

განსაზღვრულია 18.4(ა) პუნქტში. 
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მაგალითები—აღიარების კრიტერიუმების გამოყენება 

 

მაგ. 15 საწარმომ შექმნა წარმატებული ბრენდი, რომელიც საწარმოს საშუალებას აძლევს 

თავისი პროდუქცია უფრო ძვირად გაყიდოს.  საწარმო აგრძელებს დიდი ოდენობის 

თანხის დახარჯვას ბრენდის შენარჩუნებასა და შემდგომ განვითარებაზე (მაგალითად, 

ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების დასპონსორება, გამორჩეული 

კულტურული ღონისძიებების დასპონსორება და ბრენდის რეკლამირება).   

ბრენდის განვითარებასა და შენარჩუნებაზე გაწეული დანახარჯები წარმოადგენს 

საწარმოს ფარგლებში წარმოქმნილ დანახარჯებს (რომლებიც არ შეიძლება გაიმიჯნოს 

მთლიან ბიზნესის განვითარებისთვის გაწეული დანახარჯებისგან). შესაბამისად, 

ბრენდი არ აღიარდება, როგორც არამატერიალური აქტივი, რადგან ის არ 

აკმაყოფილებს 18.4(გ) პუნქტის აღიარების კრიტერიუმებს. ბრენდის განვითარებისა 

და შენარჩუნების დანახარჯები, როგორიც არის სპონსორობისა და რეკლამირების 

დანახარჯები, აღიარდება იმ  პერიოდის ხარჯად, როდესაც დანახარჯები იყო 

გაწეული (იხ. 18.14 პუნქტი). 

მაგ. 16 საწარმომ განცალკევებული შეძენით შეიძინა კონკურენტის ბრენდი 100,000ფე-ად.(1) 

საწარმო იყენებს ბრენდს, რათა თავის მიერ წარმოებული პროდუქცია უფრო ძვირად 

გაყიდოს.   

საწარმო კონკურენტისგან შეძენილ ბრენდს აღიარებს, როგორც არამატერიალურ 

აქტივს.  ბრენდის შეძენაზე გაწეული 100,000ფე აკმაყოფილებს  აღიარების 

კრიტერიუმს 18.4 პუნქტის მიხედვით.  (შენიშვნა: ყოველთვის მიიჩნევა, რომ ცალკე 

შეძენილი არამატერიალური აქტივებისთვის  დაკმაყოფილებულია ალბათობაზე 

დაფუძნებული აღიარების კრიტერიუმი, რომელიც განსაზღვრულია 18.4(ა) 

პუნქტში—იხ. 18.7 პუნქტი).   

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოს მიერ გაწეული ოდენობები ბრენდის 

შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაზე არის საწარმოს ფარგლებში გაწეული 

დანახარჯები და აღიარდება იმ  პერიოდის ხარჯად, როდესაც დანახარჯები იყო 

გაწეული—იხ. 18.4(გ), 18.14 და 18.15 პუნქტები. გარდა ამისა, ნაკლებად სავარაუდოა, 

რომ მსგავსი დანახარჯები შესაძლოა განცალკევდეს საქმიანობაზე წარმოქმნილი 

მთლიანი დანახარჯებისგან. არამატერიალური აქტივების შინაარსი იმგვარია, რომ 

შემდგომი დანახარჯები უზრუნველყოფენ არსებული არამატერიალური 

აქტივებიდან მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შენარჩუნებას, 

ნაცვლად იმისა, რომ დააკმაყოფილონ არამატერიალური აქტივის განმარტება და 

აღიარების კრიტერიუმი.  

 

საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეძენილი არამატერიალური 

აქტივები 
 

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

სიდიდეები გამოისახება ‘ფულად ერთეულებში (ფე)’. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2018_Red_Book&fn=IAS38o_2004-03-01_en-4.html&scrollTo=SL141716
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18.8 საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი არამატერიალური აქტივი აღიარდება 

აქტივად, თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

შენიშვნები 
 

2015 წლის შესწორებებამდე, 18.8 პუნქტი მოიცავდა საწარმოთა გაერთიანებისას 

შეძენილი არამატერიალური აქტივის განცალკევებით აღიარების მოთხოვნისგან 

განთავისუფლების უფლებას თუ აღნიშნული წარმოიქმნებოდა იურიდიული ან სხვა 

სახელშეკრულებო უფლებებიდან და შეუძლებელი იქნებოდა მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება.  კონკრეტულად, აღნიშნული განთავისუფლების 

უფლებით სარგებლობა შეზღუდულია ორი გარემოებიდან ერთ-ერთით: (1) როდესაც 

აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, რადგან ის არ 

არის გუდვილისგან განცალკევებადი; ან (2) როდესაც რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, იგივე ან მსგავს აქტივზე გაცვლის ოპერაციის 

ისტორიის ან მტკიცებულების არარსებობის გამო. 2008 წელს, საბჭომ შეცვალა ბასს 38, 

როგორც საწარმოთა გაერთიანების პროექტის მეორე ფაზის ნაწილი. ამ შესწორებების 

შედეგად გააუქმა განთავისუფლების უფლება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში, 

რომელსაც ეყრდნობოდა 18.8 პუნქტის განთავისუფლების უფლება, იმის 

განსამარტად, რომ საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი არამატერიალური აქტივის 

საკმარისად საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, მისი გუდვილისგან განცალკევებით 

აღიარებისთვის.   

 

თუმცა, 2012 წლის შეფასება „მოთხოვნა გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული 
გადასინჯვა აღნიშნავდა, რომ საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი განცალკევებით 

აღიარებული ყველა არამატერიალური აქტივი, შესაძლოა იყოს კომპლექსური და 

ძვირი ზოგიერთი მსს-სთვის. ხარჯ-სარგებლიანობის მიზეზების გამო, საბჭო 

დათანხმდა, რომ მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლების უფლება უნდა დაემატოს საწარმოთა გაერთიანებისას 

გუდვილისგან განცალკევებით არამატერიალური აქტივების აღიარების მოთხოვნას.  
 

შესაბამისად, ახლა 18.8 პუნქტის თანახმად, თუ საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

არამატერიალური აქტივის საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის შეუძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, არ მოითხოვება მისი 

განცალკევებით აღიარება; ე.ი. ის იქნება გუდვილის ნაწილი.  

 

მოთხოვნის შესრულება მსს-სთვის მოიცავს მიზანშეუწონელ დანახარჯებს ან 

ძალისხმევას, თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების 

მომსახურების საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ 

პირთა მცდელობა) არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის 

მიღებით მიიღებენ ის პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ მსს-ს 

ფინანსურ ანგარიშგებებს (იხ. 2.14ბ პუნქტი).  თუ მსს უკვე ფლობს ან შეუძლია 

მარტივად და ნაკლები დანახარჯებით მოიპოვოს მოთხოვნის შესასრულებლად 

აუცილებელი ინფორმაცია, ნებისმიერი სახის მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით განთავისუფლების უფლების გამოყენება აღარ იქნება 

შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევებში, ფინანსური ანგარიშგებების მომხმარებლების 

მიერ ინფორმაციის ფლობიდან მიღებული სარგებელი მოსალოდნელია, რომ 

გადააჭარბებს მსს-ს ნებისმიერ დანახარჯს ან ძალისხმევას. იმისათვის, რომ საწარმომ 

შეაფასოს, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ არა მიზანშეუწონელი 
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დანახარჯი ან ძალისხმევა შეძენის თარიღისას, უნდა ეფუძნებოდეს ამ გარკვეული 

თარიღისთვის დანახარჯისა და სარგებლის შესახებ ინფორმაციას.  

 

მაგალითები—აღიარების პრინციპების გამოყენება—საწარმოთა 
გაერთიანებისას ცალკე აქტივის აღიარება  

 

მაგ. 17 საწარმომ შეიძინა რამდენიმე მარკეტინგული აქტივი (სავაჭრო ნიშნები, მომსახურების 

ნიშნები, (1) კოლექტიური ნიშნები(2) და სერტიფიკატის ნიშნები(3)) საწარმოთა 

გაერთიანების ფარგლებში. 

როდესაც ის იურიდიულად დაცულია (მაგალითად, სახელმწიფო სააგენტოებში 

რეგისტრაციით, უწყვეტი  გამოყენებით კომერციაში ან სხვა მნიშვნელობით) 

მარკეტინგთან დაკავშირებული აქტივები (სავაჭრო ნიშნები, მომსახურების ნიშანი, 

კოლექტიური ნიშანი და სერტიფიკატის ნიშანი) შეესაბამება სახელშეკრულებო-

იურიდიულ კრიტერიუმს, იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ 

აქტივად—ის დაცულია საავტორო უფლებით (იხ. 18.2(ბ) პუნქტი). 

არამატერიალური აქტივები (სავაჭრო ნიშნები, მომსახურების ნიშნები, კოლექტიური  

ნიშნები და სერტიფიკატის ნიშნები) საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას 

აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ მისი რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე (იხ. 18.8 პუნქტი). 

მაგ. 18 საწარმომ შეიძინა რეგისტრირებული ქსელის დომენური სახელი საწარმოთა 

გაერთიანებისას.  მისი რეგისტრაცია განახლებადია.   

დომენური სახელის რეგისტრაცია ქმნის კავშირს ქსელში აღნიშნულ სახელსა და 

შესაბამის კომპიუტერს შორის, რეგისტრაციის პერიოდში.  როგორც წინა მაგალითში, 

რეგისტრირებული ქსელის დომენური სახელი შეესაბამება სახელშეკრულებო-

იურიდიულ კრიტერიუმს იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად 

(იხ. 18.2(ბ) პუნქტი). შესაბამისად, საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას ის 

აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების 

ან ძალისხმევის გარეშე. 

მაგ. 19 საწარმომ, საწარმოთა გაერთიანებისას შეიძინა მომხმარებელთა ღირებული სია 

(მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს ისეთ ინფორმაციას მომხმარებელთა შესახებ, 

როგორიც არის მათი სახელები, საკონტაქტო ინფორმაცია, შეკვეთების ისტორია და 

დემოგრაფიული ინფორმაცია).  მომხმარებელთა სია არ წარმოიქმნება 

სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან.    

მომხმარებელთა სია ხშირ შემთხვევაში გაიცემა იჯარით ან ხდება მისი გაცვლა.  

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი მსგავსი მომხმარებელთა სიები, ჩვეულებრივ 

შეესაბამება განცალკევებადობის კრიტერიუმს (იხ. 18.2(ა) პუნქტი). შესაბამისად, 

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი მომხმარებელთა სია აღიარდება 

გუდვილისაგან განცალკევებით, თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

                                                        
(1)   მომსახურების ნიშანი განსაზღვრავს და მიჯნავს მომსახურების წყაროს და არა პროდუქტს. 
(2)   კოლექტიური ნიშნები გამოიყენება ჯგუფის წევრების პროდუქტისა და სერვისის იდენტიფიცირებისთვის. 
(3)   სერტიფიკატის ნიშნები გამოიყენება პროდუქტის ან სერვისის გეოგრაფიული წარმოშობის ან სხვა მახასიათებლების 

დასამოწმებლად. 
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შეფასება შეძენის თარიღისთვის შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე.  

 

მაგ. 20 საწარმოთა გაერთიანებისას, საწარმომ შეიძინა საავტორო უფლებით დაცული 

ხელოვნებასთან დაკავშირებული არამატერიალური აქტივების კოლექცია (პიესები, 

წიგნები, მუსიკის ტექსტები, ნახატები და ფილმები).   

გამომდინარე იქედან, რომ ისინი დაცულია იურიდიულად (ე.ი. საავტორო 

უფლებით), საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი ხელოვნებასთან დაკავშირებული 

არამატერიალური აქტივი, წარმოადგენს არამატერიალურ აქტივს, რომლებიც 

შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს (იხ. 18.2(ბ) პუნქტი).   

არამატერიალური აქტივი საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას უნდა აღიარდეს 

გუდვილისგან განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების 

ან ძალისხმევის გარეშე. 

 
მაგ. 21 საწარმომ შეიძინა ორი მონაცემთა ბაზა საწარმოთა გაერთიანებისას.  A მონაცემთა ბაზა 

მოიცავს ორიგინალ საავტორო ნამუშევრებს და დაცულია საავტორო უფლებით.  B 

მონაცემთა ბაზა მოიცავს საწარმოს კვლევის შედეგად მიღებულ ინფორმაციას (უფრო 

კონკრეტულად, აღნიშნული მოიცავს სამეცნიერო ბაზას, რომელიც არ არის დაცული 

საავტორო უფლებით).   

A  მონაცემთა ბაზა შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს, 

იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად—ის დაცულია საავტორო 

უფლებით (იხ. 18.2(ბ) პუნქტი).  მონცემთა ბაზა საწარმოთა გაერთიანების 

აღრიცხვისას აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

B მონაცემთა ბაზა არ შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს, 

იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად —ის არ არის დაცული 

საავტორო უფლებით.  მიუხედავად ამისა, B მონაცემთა ბაზა განისაზღვრება, როგორც 

არამატერიალური აქტივი, რადგან ის შეესაბამება ორიდან ერთ კრიტერიუმს, 

რომელიც განსაზღვრავს არამატერიალური აქტივი არის თუ არა იდენტიფიცირებადი, 

კონკრეტულად, 18.2(ა) პუნქტის განცალკევებადობის კრიტერიუმს. მსგავსი 

მონაცემთა ბაზები საწარმოსგან განცალკევებადია; სხვა სიტყვებით, შესაძლებელია, 

და ხშირად ასეც ხდება, მათი სხვა მხარისთვის მთლიანად ან ნაწილობრივ გაცვლა, 

ლიცენზირება ან იჯარით გადაცემა. შესაბმისად, B მონაცემთა ბაზა აღიარდება, 

როგორც საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი ცალკეული არამატერიალური აქტივი, 

თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

მაგ. 22 საწარმოთა გაერთიანებისას, საწარმომ შეიძინა პროგრამული უზრუნველყოფა.  

პროგრამული უზრუნველყოფა არის გამყიდველ საწარმოში შექმნილი. მხოლოდ 

ზოგიერთი პროგრამა არის დაპატენტებული. 

დაპატენტებული პროგრამა შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს, 

იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად (რადგან ის დაცულია 

პატენტით).  საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას ის აღიარდება გუდვილისგან 

განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 
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დაუპატენტებელი პროგრამა არ შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ 

კრიტერიუმს, იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად—ის არ არის 

დაცული პატენტით.  მიუხედავად ამისა, დაუპატენტებელი პროგრამა 

განისაზღვრება, როგორც იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივი. ის 

შეესაბამება 18.2(ა) პუნქტის განცალკევებადობის კრიტერიუმს, რადგან 

შესაძლებელია, და ხშირად ასეც ხდება, მსგავსი პროგრამის სხვა მხარისათვის 

მთლიანად ან ნაწილობრივ გაცვლა, ლიცენზირება ან იჯარით გადაცემა. მსგავს 

შემთხვევებში, 18.8 პუნქტის გამოყენებით, დაუპატენტებელი პროგრამა აღიარდება, 

როგორც საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი ცალკეული არამატერიალური აქტივი, 

თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 

მაგ. 23 საწარმოთა გაერთიანებისას საწარმომ შეიძინა ორი კომერციული საიდუმლოება 

(საიდუმლო რეცეპტები).  A რეცეპტი დაპატენტებულია.  B რეცეპტი არ არის 

იურიდიულად დაცული.   

A რეცეპტი შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს, იმისთვის, რომ 

განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად, რადგან ის დაცულია პატენტით (იხ. 18.2(ბ) 

პუნქტი). რეცეპტი საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას აღიარდება გუდვილისგან 

განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

რადგან აღნიშნული არ არის დაცული პატენტით, B რეცეპტი არ შეესაბამება 

სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს, იმისთვის, რომ განისაზღვროს 

არამატერიალურ აქტივად.  მიუხედავად ამისა, B რეცეპტი განისაზღვრება, როგორც 

არამატერიალური აქტივი, რადგან ის შეესაბამება 18.2(ა) პუნქტის 

განცალკევებადობის კრიტერიუმს—შესაძლებელია, და ხშირად ასეც ხდება, მსგავსი 

რეცეპტების სხვა მხარისათვის გაცვლა, ლიცენზირება ან იჯარით გადაცემა.  მსგავს 

შემთხვევებში, 18.8 პუნქტის გამოყენებით, დაუპატენტებელი რეცეპტი აღიარდება, 

როგორც საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი ცალკეული არამატერიალური აქტივი, 

თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

მაგ. 24 საწარმოთა გაერთიანებისას საწარმომ შეიძინა შეკვეთის (ან წარმოების) სერია.   

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი შეკვეთების (ან წარმოების) სერია, შეესაბამება 

სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს (აღნიშნული წარმოიქმნება ისეთი 

ხელშეკრულებიდან, როგორიც არის მომხმარებელთა შეკვეთები) იმისთვის, რომ 

განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად (იხ. 18.2(ბ) პუნქტი). ასე ხდება მაშინაც, 

როდესაც შესყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთა გაუქმებადია.  საწარმოთა გაერთიანების 

აღრიცხვისას ის აღიარდება განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების 

ან ძალისხმევის გარეშე. 

მაგ. 25 საწარმოთა გაერთიანებისას საწარმომ შეიძინა მომხმარებელთა ხელშეკრულებები და 

მასთან დაკავშირებული მომხმარებელთა ურთიერთობები.   

რადგან, მომხმარებლებთან ურთიერთობა განსაზღვრულია ხელშეკრულების გზით, 

აღნიშნული ურთიერთობები მომხმარებლებთან წარმოიქმნება სახელშეკრულებო 

უფლებებიდან.  შესაბამისად, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი მომხმარებელთა 

ხელშეკრულებები და მასთან დაკავშირებული მომხმარებელთა ურთიერთობები, 
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შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს, იმისთვის, რომ 

განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად (იხ. 18.2(ბ) პუნქტი).  ასე მოხდება იმ 

შემთხვევაშიც, თუ კონფიდენციალურობა ან სხვა სახელშეკრულებო პირობები 

კრძალავს ხელშეკრულების გაყიდვას ან გადაცემას შეძენილი საწარმოს ან 

საქმიანობისგან განცალკევებით.   

მომხმარებელთა ურთიერთობები ასევე შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ 

კრიტერიუმს იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივებად, როდესაც 

საწარმოს გააჩნია მომხმარებლებთან ხელშეკრულების გაფორმების პრაქტიკა, 

მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულება არსებობს თუ არა შეძენის თარიღში. 

მომხმარებელთა ხელშეკრულებები და მასთან დაკავშირებული მომხმარებელთა 

ურთიერთობები საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას აღიარდება გუდვილისგან 

განცალკევებით, თუ შეძენის თარიღისას მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

 

მაგ. 26 საწარმოთა გაერთიანებისას საწარმომ შეიძინა რამდენიმე არასახელშეკრულებო 

მომხმარებელთა ურთიერთობები.   

იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი მომხმარებელთა 

ურთიერთობები არ წარმოიქმნება ხელშეკრულებებიდან, ურთიერთობა წარმოადგენს 

არამატერიალურ აქტივს, თუ ის შეესაბამება განცალკევებადობის კრიტერიუმს.  

გაცვლის ოპერაციები, იგივე ან მსგავსი აქტივისათვის წარმოადგენს 

არასახელშეკრულებო მომხმარებელთა ურთიერთობის განცალკევებადობის 

მტკიცებულებას და შესაძლოა ასევე მოიცავდეს ინფორმაციას გაცვლის ფასების 

შესახებ რეალური ღირებულების შეფასების პროცესში გასათვალისწინებლად.  

არასახელშეკრულებო მომხმარებელთა ურთიერთობები საწარმოთა გაერთიანების 

აღრიცხვისას აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, გამომდინარე იქედან, რომ 

ისინი არიან განცალკევებადი და მათი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

 
მაგ. 27 20X5 წლის 31 დეკემბერს მყიდველმა კომპანიამ (AC) საწარმოთა გაერთიანების 

ფარგლებში შეიძინა სამიზნე კომპანია (TC). TC აწარმოებს საქონელს ორი სხვადასხვა 

საქმიანობის მიმართულებით: სპორტული საქონელი და ტექნიკა.  A მომხმარებელმა 

TC-სგან შეისყიდა ორივე, სპორტული საქონელიც და ტექნიკაც.   TC-ს აქვს 

ხელშეკრულება A მომხმარებელთან, რომ მისთვის იქნება სპორტული საქონლის 

ექსკლუზიური მიმწოდებელი, მაგრამ არ გააჩნია ხელშეკრულება A 

მომხმარებლისათვის ტექნიკის მიწოდებასთან დაკავშირებით. ორივე TC და AC 

თანხმდებიან, რომ TC-სა და A მომხმარებელს შორის არსებობს მხოლოდ ერთი სახის, 

ზოგადი, ურთიერთობა. 

A მომხმარებლისთვის სპორტული საქონლის ექსკლუზიური მიმწოდებლობის 

შესახებ ხელშეკრულება, გაუქმებადია ის თუ არა, შეესაბამება სახელშეკრულებო-

იურიდიულ კრიტერიუმს, იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად 

(იხ. 18.2(ბ) პუნქტი) და აქედან გამომდინარე, აღიარდება გუდვილისგან 

განცალკევებით, თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის 

თარიღისთვის შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე. დამატებით, რადგან TC A მომხმარებელთან ურთიერთობას ამყარებს 

ხელშეკრულების საფუძველზე, A მომხმარებელთან ურთიერთობა შეესაბამება 

სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს იმისთვის, რომ განისაზღვროს 

არამატერიალურ აქტივად. 
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შესაბამისად, მომხმარებლებთან ურთიერთობის არამატერიალური აქტივი ასევე 

აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ მისი რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე.  რადგან TC-ს გააჩნია A მომხმარებელთან 

მხოლოდ ერთი ურთიერთობა, აღნიშნული ურთიერთობის რეალური ღირებულება 

მოიაზრებს დაშვებებს TC-ს ურთიერთობაზე A მომხმარებელთან, დაკავშირებულს 

როგორც სპორტულ საქონელთან, ისე ტექნიკასთან. თუმცა, თუ AC განსაზღვრავს, 

რომ A მომხმარებელთან ურთიერთობა სპორტული საქონლისა და ტექნიკისათვის 

ერთმანეთისგან განცალკევებულია, AC-მ უნდა შეაფასოს, მომხმარებლებთან 

ურთიერთობა ტექნიკისთვის შეესაბამება თუ არა განცალკევებადობის კრიტერიუმს, 

რათა განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად. 

მაგ. 28 20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმოთა გაერთიანებისას AC-მ შეიძინა TC.  TC 

მომხმარებლებთან საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ შესყიდვისა და გაყიდვის 

ბრძანების მეშვეობით. 20X5 წლის 31 დეკემბერს TC-ს მომხმარებელთა შესყიდვების 

ბრძანებებზე  გააჩნია შეუსრულებელი შეკვეთები თავის მომხმარებელთა 60%-ის 

მიმართ, რომელთაგან ყველა არის განმეორებადი მომხმარებელი. TC-ს 

მომხმარებლების დანარჩენი 40% ასევე განმეორებად მომხმარებლებს წარმოადგენენ.  

თუმცა, 20X5 წლის 31 დეკემბერს TC-ს აქ ჰქონდა ღია შეძენის ბრძანება ან სხვა 

ხელშეკრულება აღნიშნულ მომხმარებლებთან.   

მიუხედავად იმისა, გაუქმებადია ის თუ არა, შესყიდვების ბრძანებები TC -ს 

მომხმარებლების 60%-დან, შეესაბამება სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს 

იმისთვის, რომ განისაზღვროს არამატერიალურ აქტივად (იხ. 18.2(ბ) პუნქტი) და 

აქედან გამომდინარე, აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის შესაძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.   

TC -ს აქვს ხელშეკრულებების გაფორმების პრაქტიკა ყველა მომხმარებელთან. აქედან 

გამომდინარე, მიუხედავად იმისა არსებობს თუ არა ხელშეკრულებები, ე.ი. 

შესყიდვისა და გაყიდვის ბრძანებები, 20X5 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მისი 

ურთიერთობები აღნიშნულ მომხმარებლებთან ასევე შეესაბამება არამატერიალურ 

აქტივად განისაზღვრის კრიტერიუმს. შესაბამისად, მომხმარებლებთან 

ურთიერთობის არამატერიალური აქტივები აღიარდება, როგორც შეუსრულებელი 

შეკვეთების მქონე (60%) ჯგუფისთვის, ასევე მეორე ჯგუფისთვისაც (40%). აღნიშნული 

აქტივები აღიარდება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის შესაძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე.  

 

მაგალითი: აღიარების პრინციპის გამოყენება—შეუძლებელია განცალკევებით 
აღიარება 

 

მაგ. 29 ჯგუფმა შეიძინა წყლის შეძენის უფლება, საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში.  

უფლებები მნიშვნელოვნად ღირებულია იგივე იურისდიქციაში მოქმედი მრავალი სხვა 

მწარმოებლისთვის, რადგან მწარმოებლებს არ შეუძლიათ შეიძინონ წყალი და ხშირ 

შემთხვევაში მის გარეშე ვერ ახერხებენ ქარხნის ფუნქციონირებას.  ადგილობრივი 

ორგანოები გასცემენ უფლებას მცირე ოდენობის გადასახადის სანაცვლოდ ან 

უსასყიდლოდ, მაგრამ შეზღუდული რაოდენობით, ფიქსირებული პერიოდისათვის 

(ჩვეულებრივ 10 წლით) და განახლება შესაძლებელია მცირე ოდენობის თანხის 
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გადახდით ან უსასყიდლოდ.  უფლებების გაყიდვა შეუძლებელია, გარდა იმ 

შემთხვევისა თუ საქმიანობა მთლიანად გაიყიდება, ამიტომ უფლებებისთვის არ 

არსებობს მეორადი ბაზარი.  რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.  თუ 

მწარმოებელი უფლებებს ადგილობრივ ორგანოებს დაუბრუნებს, აკრძალულია მისი 

ხელახლა მოთხოვნა.   

იურიდიული უფლებები წარმოადგენს არამატერიალურ აქტივებს, რადგან ისინი 

არის არაფულადი (ე.ი. არც საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, 

არც მისაღები აქტივები, რომლებიც მისაღები იქნება ფიქსირებული ან 

განსაზღვრული რაოდენობის ფულადი ერთეულებით); ფიზიკური ფორმის გარეშე 

(რადგან ისინი წარმოადგენს იურიდიული უფლებებს) და იდენტიფიცირებადი 

(რადგან ისინი წარმოიქმნება იურიდიული უფლებების შეძენიდან), (იხ. 18.2 პუნქტი). 

თუმცა, იურიდიული უფლებები არ აღირიცხება, როგორც საწარმოთა 

გაერთიანებისას შეძენილი ცალკეული არამატერიალური აქტივები, რადგან მათი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

თავდაპირველი შეფასება 
 

18.9 საწარმომ არამატერიალური აქტივი თავდაპირველად უნდა შეაფასოს 

თვითღირებულებით. 

 

შენიშვნები 
 

18.10–18.16 პუნქტები მოიცავს მითითებებს გამოყენებაზე სხვადასხვა გარემოებებში 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულების განსაზღვრისთვის. 

 

ცალკე შეძენა 
 

18.10 ცალკე შეძენილი არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება მოიცავს: 

(ა) მისი ნასყიდობის ფასს, მათ შორის საიმპორტო საბაჟო გადასახადებსა და 

შესყიდვის არადაბრუნებად გადასახადებს, ყოველგვარი სავაჭრო 

ფასდათმობებისა და შეღავათების გარეშე; და 

(ბ) უშუალოდ აქტივის დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად მომზადებაზე გაწეულ 

დანახარჯებს. 

 

შენიშვნები 
 

უშუალოდ აქტივის დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად მომზადებაზე გაწეული 

პირდაპირ მიკუთვნებადი დანახარჯების მაგალითები მოიცავს: 

 დანახარჯები დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოებზე (როგორც განმარტებულია 

28-ე განყოფილებაში - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“), რომლებიც 

გაწეულია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად; 
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 პროფესიული დანახარჯები, რომლებიც გაწეულია აქტივის სამუშაო 

მდგომარეობაში მოსაყვანად; და  

 აქტივის შესაბამისად მუშაობის შემოწმების დანახარჯები. 

დანახარჯების მაგალითები, რომლებიც არ იქნებოდა არამატერიალური აქტივის 

თვითღირებულების ნაწილი, მოიცავს: 

 ახალი პროდუქციისა და მომსახურების ათვისების დანახარჯებს (მათ შორის, 

სარეკლამო და სტიმულირების დანახარჯები); 

 დანახარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია ახალ ადგილზე ან მომხმარებელთა 

ახალ კატეგორიასთან კომერციული საქმიანობის წარმოებასთან  (პერსონალის 

სწავლების დანახარჯების ჩათვლით); 

 ადმინისტრაციულ და სხვა საერთო ზედნადებ დანახარჯებს. 

არამატერიალური აქტივების ბუნება იმგვარია, რომ, უმეტეს შემთხვევაში, ასეთი 

აქტივების თვითღირებულება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ არ იზრდება და არ 

ხდება მათი ნაწილის ჩანაცვლება. შესაბამისად, შემდგომში გაწეული დანახარჯების 

უმეტესობა არ შეესაბამება არამატერიალური აქტივის განმარტებას ან აღიარების 

კრიტერიუმებს. უფრო მეტიც, მსგავსი დანახარჯები მიიჩნევა, როგორც საწარმოს 

შიგნით წარმოქნილი, არამატერიალურ აქტივზე მისაკუთვნებელი მოსალოდნელი 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელის უზრუნველსაყოფა. 

 
 

მაგალითი—ცალკე შეძენილი არამატერიალური აქტივების შეფასება 
 

მაგ. 30 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ შეიძინა ახალი პროგრამული პაკეტი საწარმოო 

აღჭურვილობის ფუნქციონირებისთვის, 600,000ფე-ად, რაც ასევე მოიცავდა 50,000ფე-ის 

ოდენობის შესყიდვის დაბრუნებად გადასახადს.  შესყიდვის ფასის დაფინანსება მოხდა 

605,000ფე-ის ოდენობის სესხის აღებით. დამატებით, საწარმომ ბანკში უნდა 

გადაიხადოს 5,000ფე-ის სესხის აღების მომსახურების საფასური.  სესხი 

უზრუნველყოფილია პროგრამული ლიცენზიებით. 

20X1 წლის იანვარში, საწარმოს წარმოეშვა შემდეგი დანახარჯები, საწარმოს სისტემაზე 

მორგების მიზნით პროგრამის მოდიფიცირებისას: 

 შრომის ანაზღაურება—120,000ფე; და 

 ძირითადი საშუალების ცვეთა, რომელიც გამოიყენეს ცვლილების 

განსახორციელებლად—15,000ფე. 

20X1 წლის იანვარში, საწარმოს წარმოების თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი 

ახალი პროგრამის ფუნქციონირების შესახებ.  ტრენინგის ხარჯები მოიცავდა: 

 გარე ექსპერტ-ინსტრუქტორის ხარჯი—7,000ფე; და 

 შრომის ანაზღაურება—3,000ფე. 

20X1 წლის თებერვალში, საწარმოს წარმოების გუნდმა შეამოწმა პროგრამა და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გუნდმა განახორციელა შემდგომი ცვლილებები, 

იმისათვის, რომ ახალი პროგრამა მუშაობდეს ისე, როგორც ჩაფიქრებული იყო 

ხელმძღვანელობის მხრიდან.  შემოწმების დროს წარმოქმნილი დანახარჯები მოიცავს: 

 მასალები, წუნდებული პროდუქციის გაყიდვების შედეგად ანაზღაურებული 

3,000ფე-ის გამოკლებით — 21,000ფე; 
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 შრომის ანაზღაურება—11,000ფე; და 

 ძირითადი საშუალების ცვეთა, როდესაც ის გამოიყენებოდა ცვლილების 

განსახორციელების პროცესში—5,000ფე. 

20X1 წლის 1-ელ მარტს ახალი პროგრამა მზად იყო გამოსაყენებლად.  თუმცა, რადგან 

საწყისი შეკვეთების დონე დაბალი იყო, მარტის განმავლობაში პროგრამის 

გამოყენებიდან საწარმოს წარმოეშვა ზარალი 23,000ფე-ის ოდენობით.   

რამდენს შეადგენს პროგრამის თვითღირებულება საწყისი აღიარებისას? 
 

აღწერა გამოთვლა ან მიზეზი ფე მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე 

შესყიდვის ფასი 600,000ფე (შესყიდვის ფასი) გამოკლებული 

50,000ფე  (შესყიდვის დაბრუნებადი გადასახადი)  
550,000 18.10(ა) 

სესხის აღების 

მომსახურების 

საფასური 

ოპერაციის დანახარჯი – 11.13 

მომზადების 

დანახარჯები 

120,000ფე (შრომის ანაზღაურება) + 15,000ფე 

(ცვეთა) 
135,000  18.10(ბ) 

ტრენინგის 

დანახარჯები 

აღიარებული მოგებაში ან ზარალში, ხარჯის 

სახით.  პროგრამას შეუძლია იმუშაოს, ისე როგორც 

ჩაფიქრებული იყო ხელმძღვანელობის მხრიდან, 

ტრენინგის დანახარჯების წარმოშობის გარეშე. 

– 5.4 & 18.15(გ) 

შემოწმების 

დანახარჯი 

21,000ფე (მასალა (ე.ი. წუნდებული პროდუქციის 

გაყიდვების შედეგად ანაზღაურებული 3,000ფე-ის 

გამოკლებით)) + 11,000ფე (შრომა) + 5,000ფე 

(ცვეთა). 

37,000  18.10(ბ) 

საოპერაციო ზარალი აღიარებული მოგებაში ან ზარალში, ხარჯის სახით – 5.4  

ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები 

აღიარებული მოგებაში ან ზარალში, ხარჯის სახით – 25.2 

პროგრამის 

თვითღირებულება 

 722,000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეძენილი არამატერიალური 

აქტივები 
 

18.11 თუ არამატერიალური აქტივი შეძენილია საწარმოთა გაერთიანების შედეგად, ამგვარი 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება იქნება შეძენის თარიღისთვის 

განსაზღვრული მისი რეალური ღირებულება. 

 

შენიშვნები 
 
11.27-11.32 პუნქტები მოიცავს მოთხოვნებს რეალური ღირებულების შეფასებაზე.  

აქტიურ ბაზარზე  კოტირებული ფასი იდენტური აქტივისათვის, წარმოადგენს 

არამატერიალური აქტივის რეალური ღირებულების ყველაზე საიმედო შეფასებას. 
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თუმცა, მიუხედავად ამისა, ზოგიერთ იურისდიქციაში შესაძლოა არსებობდეს  

აქტიური ბაზარი არამატერიალური აქტივებისათვის, როგორიც არის გადაცემის 

უფლების მქონე ტაქსის ლიცენზიები, თევზაობის ლიცენზიები ან წარმოების 

კვოტები. აქტიური ბაზარი შესაძლოა არ არსებობდეს ბევრი არამატერიალური 

აქტივისათვის, როგორიც არის ბრენდი, გაზეთების სათაურები, მუსიკისა და 

ფილმის გამოქვეყნების უფლებები, პატენტები ან სავაჭრო ნიშნები, რადგან 

თითოეული ასეთი აქტივი უნიკალურია.   

თუ არამატერიალური აქტივისათვის არ არსებობს აქტიური ბაზარი, მისი რეალური 

ღირებულება განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რამდენს გადაიხდიდა საწარმო, 

შეძენის თარიღისათვის, აქტივში, გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით 

შესრულებული ოპერაციის ფარგლებში გარიგების მსურველ მხარეებს შორის, 

საუკეთესო ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე. თუ კოტირებული ფასები 

არ არის ხელმისაწვდომი, მაშინ რეალური ღირებულების შეფასების საფუძვლად 

შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მბოჭავ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ან  იდენტური 

აქტივისათვის (ან მსგავსი აქტივისათვის) უახლეს ოპერაციაში არსებული ფასი 

გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით შესრულებულ ოპერაციაში  შესაძლოა 

წარმოადგინოს საფუძველი, საიდან უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულება, იმ 

დაშვებით, რომ არ არსებობს მნიშვნელოვანი ცვლილება ეკონომიკურ გარემოებებში 

ან არ გასულა მნიშვნელოვანი პერიოდი მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულების ან 

ოპერაციის თარიღსა  და იმ თარიღს შორის, როდესაც აქტივის რეალური 

ღირებულება ფასდება. 

თუმცა, შესაძლოა რთული იყოს იმ ინფორმაციაზე წვდომა, რომელიც 

დაკავშირებულია იდენტური ან მსგავსი არამატერიალური აქტივების 

ოპერაციებთან, რადგან ჩვეულებრივ ხელშეკრულებები  შეთანხმებულია 

ინდივიდუალურ შემსყიდველსა და გამყიდველს შორის და ინფორმაცია მზა სახით 

არ არის საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი.  იმ შემთხვევაშიც, თუ ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია, ერთ აქტივში გადახდილი თანხა, ხშირად არ წარმოადგენს 

შესაბამის მტკიცებულებას სხვა აქტივის რეალური ღირებულების შესახებ, 

არამატერიალური აქტივის უნიკალური ბუნებიდან გამომდინარე. 

შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა არამატერიალური აქტივის რეალური 

ღირებულების შესაფასებლად საჭირო იყოს შეფასების სხვა მეთოდების გამოყენება.  

მაგალითად, შეფასების მეთოდები შესაძლოა გამოიყენებოდეს საწარმოთა 

გაერთიანებისას შეძენილი არამატერიალური აქტივის რეალური ღირებულების 

შესაფასებლად, თუ შეფასების მეთოდები ასახავს მიმდინარე ოპერაციასა და იმ 

ინდუსტრიის პრაქტიკას, რომელსაც აქტივი ეკუთვნის და ასევე მიმდინარე 

საბაზრო პირობებს.  აღნიშნული მეთოდები მოიცავს, მაგალითად: 

(ა) აქტივის, შეფასებული წმინდა მომავალი ფულადი ნაკადების 

დისკონტირებას; ან 

(ბ) იმ დანახარჯების შეფასებას, რომელსაც საწარმო თავს არიდებს 

არამატერიალური აქტივების ფლობით და არ სჭირდება: 

(i) გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპით შესრულებული ოპერაციით 

სხვა მხარისგან ლიცენზირება (როგორც, როიალტისგან 

განთავისუფლების მიდგომა, წმინდა ფულადი ნაკადების 

დისკონტირების გამოყენებით); ან 
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(ii) მისი ხელახლა შექმნა ან ჩანაცვლება (როგორც დანახარჯების 

მიდგომა). 

როდესაც რეალური ღირებულების შეფასება რთულია, საწარმოებს შეუძლიათ 

განიხილონ შეფასების გარე სპეციალისტების საჭიროება. 

მიუხედავად ამისა, როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

არამატერიალური აქტივის აღიარება მოითხოვება მხოლოდ მაშინ, თუ მისი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე (იხ. 18.8 პუნქტი).  

 

მაგალითი—საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი არამატერიალური 
აქტივების შეფასება 

 

მაგ. 31 20X1  წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ (მყიდველი) შეიძინა კონკურენტის (შეძენილი 

საწარმო) გამოშვებული ყველა აქცია, როდესაც შეძენილი საწარმოს არამატერიალური 

აქტივები წარმოადგენდა: 

 

 საბალანსო 

ღირებულებები 

ფე 

რეალური 

ღირებულებები 

ფე 

მომხმარებელთა სია – 50,000 

სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების პროცესში მყოფი 

პროექტი 
– 80,000 

მუშაობის ლიცენზია 100,000 150,000 

ბრენდი, მათ შორის სავაჭრო ნიშანი და ბრენდის სახელი – 300,000 

 

20X1 წელს მყიდველმა გასწია 200,000ფე-ის დამატებითი დანახარჯი, რომ 

დაესრულებინა შეძენილი სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების პროცესში მყოფი 

პროექტი და შემდგომ გადაწყვიტა განევითარებინა აღნიშნული პროდუქტი 

კომერციულად. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს კონსოლიდირებული საწარმო—მყიდველი და შეძენილი 

საწარმოები განიხილება, როგორც ერთი საწარმო—მოიცავს არამატერიალურ 

აქტივებს გარდა გუდვილისა, შემდეგი სახით: 

 

  ფე 

მომხმარებელთა სია  50,000 

სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების პროცესში მყოფი 

პროექტი 

 
80,000 

მუშაობის ლიცენზია  150,000 

ბრენდი, მათ შორის სავაჭრო ნიშანი და ბრენდის სახელი  300,000 

  580,000 

 

მიუხედავად იმისა, რომ შეძენილი კვლევისა და განვითარების პროცესში მყოფი 

პროექტი აღიარებულია, როგორც არამატერიალური აქტივი, რადგან შეძენილია 

საწარმოთა გაერთიანებისას, შემდგომი დანახარჯი 200,000ფე-ის ოდენობით მიიჩნევა, 

როგორც დანახარჯი საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივის შესაქმნელად; 

ე.ი. ის აღიარდება, როგორც ხარჯი, მაშინ, როდესაც იყო გაწეული—იხ. 18.14 პუნქტი. 
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შეძენა სახელმწიფო გრანტის მეშვეობით 
 

18.12 თუ არამატერიალური აქტივი შეძენილია სახელმწიფო გრანტის მეშვეობით, ამგვარი 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება იქნება მისი რეალური ღირებულება 

გრანტის მიღების თარიღისთვის, ან იმ მომენტისთვის, როდესაც გრანტის მიღების უფლება 

მოპოვებულად მიიჩნევა (გრანტი გახდება მიღებადი) 24-ე განყოფილების - „სახელმწიფო 
გრანტები“ - შესაბამისად. 

 

მაგალითი—სახელმწიფო გრანტის მეშვეობით შეძენილი არამატერიალური  

აქტივების შეფასება 
 

მაგ. 32 20X1 წლის 1-ელ იანვარს ადგილობრივმა მთავრობამ გამოსცა სამი ერთმანეთის 

იდენტური ლიცენზია, რაც გულისხმობს კონკრეტულ ქალაქში 10 წლის განმავლობაში 

სატელევიზიო ეთერში გაშუქებას.  ორი ლიცენზია გაიყიდა საჯარო აუქციონზე 

დამოუკიდებელ მესამე მხარეებზე, რომლებიც არ ეკუთვნიან ადგილობრივ 

დასახლებას.  ადგილობრივი მფლობელობის განვითარების წახალისების მიზნით, 

მესამე ლიცენზია უსასყიდლოდ გადაეცა ადგილობრივ საწარმოს.  თითოეული 

სამაუწყებლო ლიცენზიის რეალური ღირებულება, აუქციონზე მიღებულ ფასებზე 

დაყრდნობით განისაზღვრა 100,000ფე-ით.  გრანტი საწარმოს არ უწესებს სამომავლო 

საქმიანობის პირობებს. 

ადგილობრივი საწამოსთვის მიღებული ლიცენზია არის არამატერიალური აქტივი, 

რომელიც მიღებულ იქნა სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში. 24-ე განყოფილების -

„სახელმწიფო გრანტები“ - გამოყენებით, ადგილობრივმა საწარმოს, რომელმაც მიიღო 

ეთერში გაშუქების მესამე ლიცენზია, მოეთხოვება, რომ შეაფასოს ლიცენზია 

100,000ფე-ად (მისი რეალური ღირებულება) თავდაპირველი აღიარებისას და 

აღიაროს გრანტი შემოსავალში 100,000ფე-ის ოდენობით (იხ. 24.4(ა) და 24.5 პუნქტები). 

 

აქტივების გაცვლა 
 

18.13 არამატერიალური აქტივი შეიძლება შეძენილ იქნეს არაფულად აქტივზე ან აქტივებზე, ან 

ერთდროულად ფულად და არაფულად აქტივებზე გაცვლის შედეგად. საწარმომ ასეთი 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება უნდა შეაფასოს რეალური 

ღირებულებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არა აქვს 

კომერციული შინაარსი, ან (ბ) შეუძლებელია როგორც მიღებული, ისე გადაცემული 

აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება. ასეთ შემთხვევაში, 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება განისაზღვრება გადაცემული აქტივის 

საბალანსო ღირებულებით. 

 
მაგალითი—სხვა აქტივებში გაცვლის მეშვეობით შეძენილი არამატერიალური  
აქტივების შეფასება 

 

მაგ. 33 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მიიღო ადგილობრივ აეროპორტში დაშვების 

უფლება, თვითმფრინავის სანაცვლოდ, რომლის საცალო გასაყიდი ფასი 100,000ფე-ია.   

მიღებული დაშვების უფლება (გაცვლის ოპერაციით შეძენილი არამატერიალური 

აქტივი) საწყისი აღიარებისას უნდა შეფასდეს 100,000ფე-ად (რადგან, აღნიშნული 

მიჩნეულია მის რეალურ ღირებულებად).  თუ არ არსებობს ნიშნები, რომ ოპერაციას 

არ აქვს კომერციული შინაარსი, მაშინ დაშვებულია, რომ თვითმფრინავის რეალური 
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ღირებულება, აღნიშნულ ოპერაციაში ყველაზე ადვილად შეფასებადია საშუალო 

გასაყიდი ფასის მიხედვით—თვითმფრინავისათვის აქტიური ბაზრის არსებობის 

შემთხვევაში, დაშვების უფლების რეალური ღირებულება ყველაზე მარტივად 

განისაზღვრება გაცვლის ოპერაციით გადაცემული თვითმფრინავის რეალური 

ღირებულების გამოყენებით.    

მაგ. 34 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მიიღო ადგილობრივ აეროპორტში დაშვების 

უფლება, 90,000 ლიტრი საავიაციო საწვავისა და 10,000ფე ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ.  საავიაციო საწვავის თვითღირებულება არის 1ფე თითო ლიტრზე.   

მიღებული დაშვების უფლება (გაცვლის ოპერაციით შეძენილი არამატერიალური 

აქტივი) საწყისი აღიარებისას უნდა შეფასდეს 100,000ფე-ად (მისი რეალური 

ღირებულება). დაშვების უფლების რეალური ღირებულება განისაზღვრება საავიაციო 

საწვავის რეალურ ღირებულებას (90,000ფე; ე.ი. 90,000 ლიტრი × 1ფე თითოეულ 

ლიტრზე) დამატებული 10,000ფე გაცვლის ოპერაციაში გადაცემული ფულადი 

სახსრებით. 

 
მაგ. 35 A და B საწარმოები აწარმოებენ ქიმიურ ნივთიერებებს, შესაბამისად, A და B 

იურისდიქციებში.  20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A და B საწარმოებმა გააფართოვეს 

შესაბამისი პროდუქციის დიაპაზონი, ერთმანეთისათვის შიდა იურისდიქციებში 

დაპატენტებული პროდუქციის წარმოების უფლების გადაცემით.  დაუშვით, რომ 

შეუძლებელია გაცემული და მიღებული აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება.  A და B საწარმოების მიერ გაცვლის ოპერაციაში მითითებული 

დაპატენტებული უფლებების საბალანსო ღირებულება წარმოადგენდა, შესაბამისად, 

100ფე-სა და 200ფე-ს.     

მიღებული დაპატენტებული უფლებები (გაცვლის ოპერაციით შეძენილი 

არამატერიალური აქტივი) A და B საწარმოების მიერ საწყისი აღიარებისას უნდა 

შეფასდეს, შესაბამისად, 100ფე-ით და 200ფე-ით, (ე.ი. ისინი ფასდება გაცვლის 

ოპერაციაში გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულებით).   

საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივები  
 

18.14 საწარმომ არამატერიალურ აქტივზე საწარმოს ფარგლებში გაწეული დანახარჯები, მათ 

შორის, ყველანაირი სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯები, 

უნდა აღიაროს იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც დანახარჯები იყო გაწეული, თუ ეს 

დანახარჯები არ წარმოადგენს სხვა აქტივის თვითღირებულების ნაწილს, რომელიც 

წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების 

კრიტერიუმებს. 

 

შენიშვნები 
 

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები არის პირველადი და დაგეგმილი გამოკვლევები, 

რომლებიც განხორციელებულია ახალი სამეცნიერო ან ტექნიკური ცოდნის ან აღქმის 

მისაღებად. განვითარების სამუშაოები არის შედეგების ან სხვა ცოდნის გამოყენება ახალი 

ან არსებითად გაუმჯობესებული მასალების, მოწყობილობის, საქონლის, პროცესების, 

სისტემების ან მომსახურების წარმოების დაგეგმვასა და პროგნოზირებაში, მათი 

კომერციული წარმოების ან გამოყენების დაწყებამდე (იხ. ლექსიკონი). 
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18.15 წინა პუნქტის მოთხოვნების გამოყენების მაგალითების სახით, ქვემოთ ჩამოთვლილია 

მუხლები, რომელთათვისაც საწარმომ ხარჯად უნდა აღიაროს გაწეული დანახარჯები და 

ამგვარი დანახარჯები არ უნდა აღიაროს არამატერიალური აქტივის შემადგენლობაში: 

(ა) დანახარჯები საწარმოში შექმნილ სასაქონლო (სამარკო) ნიშნებზე, ლოგოებზე, 

პუბლიკაციების სახელწოდებებზე, მომხმარებელთა სიებსა და სხვა არსებითად 

მსგავს მუხლებზე; 

(ბ) დანახარჯები ახალი საქმიანობის დაწყებაზე (ე.ი. საწყისი დანახარჯები), რომელიც 

მოიცავს დაფუძნების დანახარჯებს, მაგალითად იურიდიული პირის დაფუძნებისას 

გაწეული იურიდიული მომსახურებისა და სამდივნო დანახარჯებს, ახალი საწარმოო 

სიმძლავრეების გაშვების, ან ბიზნესის დაწყების (ე.ი. გახსნის წინა დანახარჯები) 

დანახარჯებსა და ახალი ოპერაციების დაწყების, ან ახალი პროდუქტების წარმოების, 

ან ახალი პროცესების გაშვების დანახარჯებს (წინა საოპერაციო დანახარჯები); 

(გ) დანახარჯები პერსონალის სწავლებაზე; 

(დ) დანახარჯები რეკლამასა და გაყიდვების სტიმულირების ღონისძიებებზე; 

(ე) დანახარჯები მთელი საწარმოს ან მისი ნაწილის ადგილის შეცვლაზე ან 

რეორგანიზაციაზე; და 

(ვ) საწარმოში (დამოუკიდებლად) წარმოქმნილი გუდვილი. 

 

მაგალითები—ხარჯად ან არამატერიალურ აქტივად აღიარებული დანახარჯები 
 

მაგ. 36 20X1 წელს სანთლის მწარმოებელმა გასწია შემდეგი ხარჯები ნედლეულსა და სამუშაო 

ძალაზე, ახალი ცვილის გამოგონებისთვის, რომელიც საშუალებას მისცემს სანთლებს 

მნიშვნელოვნად დიდხანს იწვოდნენ:  

 1,000ფე - ცვილის სტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ქიმიური ნივთიერებებით 

ჩატარებული ექსპერიმენტისათვის; 

 3,000ფე - სხვადასხვა გამოგონებული ცვილის სტრუქტურების შესაბამისობის 

შეფასებისთვის; 

 1,500ფე - აღმოჩენილი, ყველაზე ეფექტური ცვილის სტრუქტურის პატენტის 

რეგისტრაციისთვის; 

 2,300ფე - წინა საწარმოო პროტოტიპის განვითარებისა და დატესტვისთვის; 

 5,000ფე - ნედლეულისა და სამუშაო ძალის დანახარჯები თავდაპირველი 

კომერციული წარმოების დაწყებისთვის (ნაწარმის ნახევარი გაიყიდა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულამდე, 20X1 წლის 31 დეკემბრამდე); და 

 2,000ფე - ახალი პროდუქციის რეკლამირებისთვის. 

აღნიშნული ოდენობები აღიარდება ხარჯის სახით, საწარმოს 20X1 წლის 31 

დეკემბერს დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას: 

 6,300ფე სამეცნიერო-კვლევითი და განვითარების დანახარჯები (ე.ი. 1,000ფე 

(ექსპერიმენტის დანახარჯები) + 3,000ფე (შეფასების დანახარჯები) + 2,300ფე 

განვითარებისა და ტესტირების დანახარჯები)); 

 2,500ფე გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (ე.ი. 5,000ფე ÷ 2 (რადგან 

წარმოებული პროდუქციის ნახევარი გაიყიდა საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში)); და 
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 2,000ფე გაყიდვის ხარჯები (ე.ი. რეკლამირების დანახარჯები). 

 

გარდა ამისა:  

 შეძენილი პატენტისთვის უნდა აღიარდეს არამატერიალური აქტივი 1,500ფე-ის 

თვითღირებულებით.  პატენტი აკმაყოფილებს აღიარდების კრიტერიუმს იმ 

შემთხვევაშიც, თუ ის შეძენილია როგორც საწარმოში შექმნილი არამატერიალური 

აქტივების ნაწილი. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ 18.4(ა) პუნქტი ყოველთვის 

დაკმაყოფილებულად მიიჩნევა არამატერიალური აქტივებისთვის, როდესაც 

ისინი ცალკეა შეძენილი (იხ. პუნქტი 18.7). პატენტი ამორტიზდება 18.18–18.24 

პუნქტების გამოყენებით. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი, რომ საანგარიშგებო 

თარიღში პატენტი გაუფასურებულია, ის 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - გამოყენებით უნდა შემოწმდეს გაუფასურებაზე. 

 20X1 წლის 31 დეკემბერს მარაგი (აქტივი) მოიცავს 2,500ფე წარმოების დანახარჯს 

(ე.ი. 5,000ფე ÷ 2 (რადგან საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს წარმოებული 

პროდუქციის ნახევარი იყო ხელმისაწვდომი)). 2,500ფე მოიცავს მხოლოდ 

ნედლეულსა და სამუშაო ძალაზე გაწეულ დანახარჯს.  შესაბამისად, მარაგის 

თვითღირებულება იზრდება, მუდმივი და ცვლადი ზედნადები ხარჯების 

სისტემატური გადანაწილებით  (იხ. მე-13 განყოფილება -“მარაგები”). 

 

მაგ. 37 საწარმომ დროთა განმავლობაში შექმნა მომხმარებლების მნიშვნელოვანი სია.  სია 

საწარმოსთვის ძალიან ღირებულად არის მიჩნეული.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ სხვა საწარმოსგან 100,000ფე-ად შეიძინა 

მომხმარებელთა სია. 20X1 წელს საწარმომ შეაფასა, რომ აღნიშნული შეძენილი 

მომხმარებელთა სიის შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის წარმოეშვა დამატებით 

10,000ფე პერსონალის დანახარჯები.   

საწარმოს არ შეუძლია აღიაროს არამატერიალური აქტივი საწარმოში შექმნილი 

მომხმარებელთა სიისთვის, რადგან მე-18 განყოფილება ხაზგასმით კრძალავს 

საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივების აღიარებას (იხ. 18.15(ა) პუნქტი).  

შეუძლებელია სიის შექმნის დანახარჯები გაიმიჯნოს მთლიანი საქმიანობის 

განვითარების დანახარჯებისგან.   

საწარმოს მიერ ცალკე შეძენილი მომხმარებელთა სია საწყისი აღიარებისას უნდა 

შეფასდეს 100,000ფე-ით, რადგან ის შეესაბამება 18.4 პუნქტის აღიარების კრიტერიუმს.  

აღსანიშნავია, რომ სია შეესაბამება არამატერიალური აქტივის განმარტებას, რადგან 

ის არის განცალკევებადი (ე.ი. შესაძლებელია მისი საწარმოსგან განცალკევება და 

მესამე მხარისთვის მიყიდვა).   

თუმცა, საწარმოს მიერ შეძენილი მომხმარებელთა სიის დამატებით შენარჩუნებასა და 

განვითარებაზე წარმოშობილი 10,000ფე, წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას 

უნდა აღიარდეს ხარჯის სახით.  მომხმარებელთა სიაზე (მიუხედავად იმისა, საწარმოს 

მიერ ცალკე შეძენილია თუ საწარმოში შექმნილია) შემდგომში გაწეული დანახარჯი 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, როდესაც იგი წარმოიშვება (იხ. 18.14 პუნქტი).   

მაგ. 38 20X1 წლის 20 თებერვალს, საწარმომ ჩაატარა ღონისძიება ახალი საცალო სავაჭრო 

მაღაზიის გახსნის აღსანიშნავად. ღონისძიებაზე დაიხარჯა 20,000ფე და საწარმოს 

მოუტანა მეტად ხელსაყრელი ცნობადობა. 20X1 წლის თებერვალში, ახალი საცალო 

სავაჭრო მაღაზიის გახსნამდე, საწარმომ დაიქირავა და 30,000ფე-ად დაატრენინგა 

გაყიდვების განყოფილების ახალი თანამშრომლები.   



მოდული18—არამატერიალური აქტივები  

გუდვილის გარდა  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 
30 

გახსნამდე თანამშრომლების დატრენინგებისა და გახსნის ღონისძიების დანახარჯები 

მოგების განსაზღვრისას უნდა აღიარდეს, იმ პერიოდის ხარჯებად, როდესაც ისინი 

გაიწია, როგორც ეს მოთხოვნილია 18.15(ბ) და (გ) პუნქტებით. 

 

მაგ. 39 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ადგილობრივ გაზეთში განათავსა პროდუქციის 

რეკლამა. საწარმოს გაზეთის რეკლამა 20,000ფე დაუჯდა, რომელიც საწარმომ 20X1 

წლის 1-ელ დეკემბერს გადაიხადა. რეკლამა 20X1 წლის 31 დეკემბრის გაზეთში 

გამოჩნდება. საწარმო მოელის, რომ 20X2 წელს რეკლამა პროდუქციის დამატებით 

გაყიდვებს გამოიწვევს.   

საწარმოსთვის წლის ბოლო 31 დეკემბერი არის.   

გაზეთში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული დანახარჯი (20,000ფე) უნდა აღიარდეს 

ხარჯის სახით 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგების 

განსაზღვრისას (ე.ი. როდესაც რეკლამა გამოქვეყნდა), როგორც ეს მოითხოვება 

18.15(დ) პუნქტით.  არ შეიძლება გადავადდეს და ხარჯის სახით აღიარდეს 

დამატებითი გაყიდვების პერიოდის განმავლობაში. 

მაგ. 40 20X1 წლის ივნისში საწარმომ დაიქირავა გარე კონსულტანტები 20,000ფე-ად, თავისი 

შიდა საოპერაციო პოლიტიკებისა და პროცედურების რეორგანიზაციისათვის.  

რეორგანიზაციას დასჭირდება სამი თვე და მოსალოდნელია, რომ უახლოეს მომავალში 

მნიშვნელოვნად შეამცირებს საოპერაციო დანახარჯები.   

რეორგანიზაციის დანახარჯი ხარჯად უნდა აღიარდეს იმ პერიოდის მოგების ან 

ზარალის განსაზღვრისას, როდესაც გარე კონსულტანტებმა გასწიეს მომსახურება (ე.ი. 

20X1 წლეს დასრულებული წლისთვის) და არა იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც 

საწარმო მოელის საოპერაციო დანახარჯების შემცირებიდან სარგებლის მიღებას.  

დანახარჯი არ აკმაყოფილებს არამატერიალურ აქტივად აღიარების კრიტერიუმს (იხ. 

18.15(ე) პუნქტი). 

18.16 18.15 პუნქტი არ გამორიცხავს აქტივის სახით წინასწარი გადახდის აღიარების 

შესაძლებლობას, როდესაც საქონლის ან მომსახურებისათვის გადახდა 

განხორციელებულია ამ საქონლისა და მომსახურების მიწოდებამდე. 

 

მაგალითი—გადახდილი ავანსები 
 

მაგ. 41 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ გადაიხადა 10,000ფე ადგილობრივ გაზეთში 

საწარმოს პროდუქციის მთელ გვერდზე რეკლამირებისათვის.  რეკლამა გამოჩნდება 

გაზეთის 20X2 წლის 20 იანვრის გამოცემაში. საწარმოს ფინანსური წელი მთავრდება 31 

დეკემბერს.  

20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმომ აქტივის სახით უნდა 

წარადგინოს ადგილობრივი გაზეთისთვის ავანსად გადახდილი რეკლამირების 

10,000ფე-ის ოდენობის დანახარჯები (წინასწარ გადახდილი ხარჯი). გადახდილი 

ავანსის აქტივი აღიარდება ხარჯად 20X2 წლის 20 იანვარს, როდესაც რეკლამა 

გამოჩნდება ადგილობრივ გაზეთში (ე.ი. მომსახურება მიღებულია). 

რეკლამირების დანახარჯი არ აკმაყოფილებს არამატერიალურ აქტივად აღიარების 

კრიტერიუმებს, არცერთ დროს  (იხ. 18.15(დ) პუნქტი). 
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წარსული ხარჯები არ აღიარდება აქტივად 
 

18.17 არამატერიალურ მუხლზე გაწეული დანახარჯი, რომელიც თავდაპირველად 

აღიარებული იყო, როგორც ხარჯი, შემდგომში არ უნდა აღიარდეს, როგორც აქტივის 

თვითღირებულების ნაწილი. 

 

საწყისი აღიარების შემდგომი შეფასება 
 

18.18 საწარმომ არამატერიალური აქტივი უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით, დაგროვილი 

ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.   

ამორტიზაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები მოცემულია წინამდებარე 

განყოფილებაში,   ხოლო გაუფასურების აღიარებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 

განხილულია 27-ე განყოფილებაში - „აქტივების გაუფასურება“. 

 

მაგალითი—საწყისი აღიარების შემდგომი შეფასება 
 

მაგ. 42 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 500,000ფე-ად შეიძინა ფრანშიზის ლიცენზია.  

ხელმძღვანელობამ ლიცენზიის სასარგებლო მომსახურების ვადა განსაზღვრა 5 წლით, 

ნარჩენი ღირებულების გარეშე, ამგვარად ლიცენზიის ამორტიზაცია წარმოადგენს 

წელიწადში 100,000ფე-ს. 

20X3 წლის 31 დეკემბერს ბაზარზე კონკურენტი ფრანშიზორის შემოსვლის საპასუხოდ, 

საწარმომ შეაფასა ფრანშიზის ლიცენზიის ანაზღაურებადი ღირებულება 180,000ფე-ის 

ოდენობით. 

 

აღწერა გამოთვლა ან მიზეზი ფე მითითება 

მსს ფასს 

სტანდარტზე 

თვითღირებულება შესყიდვის ფასი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 500,000  18.10(ა) 

ამორტიზაცია 20X1 წელს 500,000ფე (ცვეთადი ღირებულება) ÷ 5 წელი (100,000) 18.21 და 18.23 

საბალანსო ღირებულება 20X1 

წლის 31 დეკემბერს 

500,000ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული 

100,000ფე (ამორტიზაცია) 400,000 18.18 

ამორტიზაცია 20X2 წელს  (100,000) 18.21 და 18.23 

საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს 

500,000ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული 

200,000ფე (დაგროვილი ამორტიზაცია) 300,000 18.18 

ამორტიზაცია 20X3 წელს  (100,000) 18.21 და 18.23 

საბალანსო ღირებულება 20X3 

წლის 31 დეკემბერს, 

გაუფასურებამდე 

500,000ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული 

300,000ფე (დაგროვილი ამორტიზაცია) 200,000 18.18 

გაუფასურება 

 

200,000ფე (საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურებამდე) გამოკლებული 180,000ფე 

(ანაზღაურებადი ღირებულება) (20,000) 18.25 

საბალანსო ღირებულება 20X3 

წლის 31 დეკემბერს, 

გაუფასურების შემდეგ 

გაუფასურებული ანაზღაურებად 

ღირებულებამდე 180,000 18.18 
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სასარგებლო მომსახურების ვადა 
 

18.19 ამ სტანდარტის მიზნებისთვის, ყველა არამატერიალურ აქტივს უნდა გააჩნდეს 

განსაზღვრული მომსახურების ვადა. ისეთი არამატერიალური აქტივების მომსახურების 

ვადა, რომლებიც წარმოქმნილია სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, 

არ უნდა აღემატებოდეს ამ სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებების ვადას, 

მაგრამ შესაძლოა იყოს უფრო მცირე, გამომდინარე იქიდან, რა პერიოდის განმავლობაში 

აპირებს საწარმო ამ აქტივის გამოყენებას.   თუ უფლებები გადაცემულია შეზღუდული 

ვადით, რომელიც განახლებადია, არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების 

ვადა განახლების პერიოდ(ებ)ს მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა მოიცავდეს, თუ არსებობს 

მტკიცებულება იმისა, რომ საწარმო განახლებას/ვადის გაგრძელებას შეძლებს 

მნიშვნელოვანი დანახარჯების გარეშე. 

18.20 თუ შეუძლებელია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

საიმედოდ განსაზღვრა, მაშინ მოცემული აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა უნდა 

განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ 

უნდა აღემატებოდეს 10 წელს. 

 

შენიშვნები 
 

აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა არის:  

 პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია საწარმოს მიერ აქტივის 

გამოყენება; ან   

 ნაწარმის ან მსგავსი ერთეულის რაოდენობა, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია 

საწარმოს მიერ მოცემული აქტივის გამოყენებით. 

არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა აუცილებლად ეკონომიკური 

მომსახურების ვადის ტოლი არ არის.  აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადა არის 

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც აქტივი წარმოქმნის ეკონომიკურ სარგებელს, არ აქვს 

მნიშვნელობა იმ დროს ვინ იყენებს აღნიშნულ სარგებელს.  სასარგებლო მომსახურების 

ვადა არის პერიოდი, რომლის დროსაც აქტივი გამოიყენება საწარმო მიერ.  თუ საწარმოს 

გააჩნია არამატერიალური აქტივი, რომელსაც აქვს 10 წლიანი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა, მაგრამ საწარმო გეგმავს 6 წლის შემდეგ აქტივის გაყიდვას, 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 10 წლის მაგივრად იქნება 6 წელი.   აუცილებელი იქნება 

ნარჩენი ღირებულების შეფასება 6 წლის შემდეგ—არამატერიალური აქტივების ნარჩენი 

ღირებულების შეფასების მოთხოვნების შესახებ იხ. 18.23 პუნქტი.   

არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრისას, მრავალი 

ფაქტორის გაითვალისწინება, მათ შორის: 

 საწარმოს მიერ აქტივის მოსალოდნელი გამოყენების ხასიათი; 

 აქტივის ტიპური სასიცოცხლო ციკლი და საჯარო ინფორმაცია იმავე ტიპისა და 

მსგავსი გამოყენების აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასების შესახებ; 

 ტექნიკური, ტექნოლოგიური, კომერციული ან სხვა სახის მოძველება; 

 იმ დარგის სტაბილურობა, რომელშიც მოქმედებს აქტივი და აქტივიდან მიღებულ 

საქონელზე ან მომსახურებაზე საბაზრო მოთხოვნის ცვლილებები; 

 კონკურენტების ან პოტენციური კონკურენტების მოსალოდნელი ქმედებები; 
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 აქტივის მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღების შენარჩუნებასთან 

დაკავშირებული დანახარჯის დონე და საწარმოს უნარი და სურვილი ამ დონის 

მისაღწევად; 

 აქტივზე კონტროლის პერიოდი და იურიდიული ან მსგავსი შეზღუდვები ამ აქტივის 

გამოყენებაზე, მაგალითად, აქტივთან დაკავშირებული იჯარის ვადის გასვლის 

თარიღი; და 

 დამოკიდებულია თუ არა აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა საწარმოს სხვა 

აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადაზე. 

არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა არ ასახავს დაგეგმილ 

მომავალ ხარჯებს, რომლებიც აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში 

აღემატება არამატერიალური აქტივის სტანდარტული მწარმოებლურობის 

შესანარჩუნებლად მისი შენახვის ხარჯებს.  სასარგებლო მომსახურების ვადა ასახავს 

მომავალი შენახვის დანახარჯების ისეთ დონეს, რომელიც აუცილებელია აქტივის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში აქტივის სტანდარტული 

მწარმოებლურობის შესანარჩუნებლად, იმ პირობით, რომ საწარმოს გააჩნია უნარი და 

სურვილი განახორციელოს მსგავსი შენარჩუნების სამუშაო. 

ტექნოლოგიების სფეროში მიმდინარე სწრაფი ცვლილებების ისტორიის 

გათვალისწინებით, კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა და ბევრი სხვა 

არამატერიალური აქტივი მიდრეკილია ტექნოლოგიური დაძველებისკენ.  შესაბამისად, 

სავარაუდოა, რომ მათი სასარგებლო მომსახურების ვადა არის მოკლე. 

თუ არამატერიალური აქტივი წარმოიქმნება სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული 

უფლებებიდან, საწარმოს შეუძლია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განსაზღვრაში გამოიყენოს განახლების პერიოდ(ებ)ი, თუ არსებობს 

მტკიცებულება იმისა, რომ საწარმო განახლებას/ვადის გაგრძელებას შეძლებს 

მნიშვნელოვანი დანახარჯების გარეშე (იხ. 18.19 პუნქტი).  ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიის მიხედვით, არამატერიალური აქტივები განუსაზღვრელი სასარგებლო 

მომსახურების ვადით, არ ამორტიზდება, მაგრამ ყოველწლიურად მოწმდება 

გაუფასურებაზე.  თუმცა, მსს ფასს სტანდარტის შემუშავებისას, ხარჯ-სარგებლიანობის 

მიზეზით და არა კონცეპტუალური საფუძვლების გამო, საბჭომ დაასკვნა, რომ  გუდვილსა 

და სხვა განუსაზღვრელი სასარგებლო მომსახურების ვადის მქონე არამატერიალურ 

აქტივებს, უნდა გააჩნდეს განსაზღვრული მომსახურების ვადა (იხ.  BC112 პუნქტი).  

აღნიშნულის საფუძველზე, ყველა მე-18 განყოფილებით აღრიცხულ არამატერიალურ 

აქტივს უნდა გააჩნდეს განსაზღვრული სასარგებლო მომსახურების ვადა (იხ. 18.19 

პუნქტი). განსაზღვრული მომსახურების ვადის საფუძველზე აღრიცხული 

არამატერიალური აქტივები მსს-ს ათავისუფლებს გაუფასურების ტესტის 

ყოველწლიურად ჩატარებისგან; ამის მაგივრად, არამატერიალური აქტივები 

ამორტიზდება და შესაბამისი ანაზღაურებადი ღირებულებები განიხილება 

გაუფასურების ტესტისთვის, მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს გაუფასურების ნიშნები. 

თუ შეუძლებელია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

საიმედოდ დადგენა, სასარგებლო მომსახურების ვადა უნდა განისაზღვროს 

ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, 10 წლიანი ლიმიტის ფარგლებში.   

თუ არსებობს ნიშნები, რომ არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა 

შეიცვალა უახლოესი საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, მაშინ, 18.24 პუნქტის 

შესაბამისად, საწარმომ უნდა გადასინჯოს აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

შეფასება. 10.16 პუნქტის გამოყენებით, საწარმოს მოეთხოვება პერსპექტიულად  აღრიცხოს 

ნებისმიერი ცვლილება, როგორიც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება.   
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მაგალითები—არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის 
განსაზღვრა 

 

მაგ. 43 საწარმომ შეიძინა კომპიუტერული პროგრამა, 5 წლიანი ლიცენზიით—ლიცენზიანტის 

მიერ შემოთავაზებული ლიცენზიის უმოკლესი ვადა.  საწარმო მოელის, რომ 

პროგრამას გამოიყენებს ლიცენზიის ვადის მხოლოდ პირველი სამი წლის 

განმავლობაში, როდესაც ის განავითარებს საკუთარ მოთხოვნებზე მორგებულ 

პროგრამას.   

ლიცენზიის ფარგლებში ფლობილი პროგრამის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

საუკეთესო შეფასება არის სამი წელი.  ფაქტი, რომ საწარმოს გააჩნია უფლება 

გამოიყენოს პროგრამა ხუთი წლის განმავლობაში, არ ახანგრძლივებს სასარგებლო 

მომსახურების ვადას იმ პერიოდზე მეტი ხნით, ვიდრე საწარმო მოელის აქტივის 

გამოყენებას. 
 

მაგ. 44 პირდაპირი მარკეტინგის საქმიანობით დაკავებულმა საწარმომ შეიძინა 

მომხმარებელთა სია და სიაში არსებული ინფორმაციიდან სარგებლის მიღებას მოელის 

სულ მცირე 1 წლის განმავლობაში, მაგრამ არაუმეტეს სამი წლის მანძილზე.  

საქმიანობის გაფართოებასთან ერთად საწარმო მომავალში გეგმავს სიაში 

მომხმარებელთა სახელებისა და სხვა ინფორმაციის დამატებას.   

ხელმძღვანელობამ უნდა განსაზღვროს მომხმარებელთა სიის სასარგებლო 

მომსახურების ვადის საუკეთესო შეფასება, რომელიც შესაძლოა იყოს მაგალითად, 18 

თვე.  მიუხედავად იმისა, რომ საწარმო მომავალში გეგმავს მომხმარებელთა 

სახელებისა და სხვა ინფორმაციის სიაში დამატებას, შეძენილი მომხმარებელთა 

სიიდან მიღებული სარგებელი, დაკავშირებული იქნება მხოლოდ იმ 

მომხმარებლებთან, რომლებიც სიაში მისი შეძენისას იყვნენ. 

მაგ. 45 საწარმომ შეიძინა ლიცენზია ორ ქალაქს შორის საჰაერო მარშრუტის 

ფუნქციონირებისთვის. ლიცენზიის ვადა იწურება სამ წელიწადში.  ლიცენზიის 

განახლება შესაძლებელია საწყისი 3-წლიანი პერიოდის შედეგ და შემდგომში მისი 

განახლება შესაძლებელია ყოველ ხუთ წელიწადში, თუ ავიაკომპანია აკმაყოფილებს 

დადგენილ წესებსა და რეგულაციებს. საწარმო გეგმავს დააკმაყოფილოს 

განახლებისათვის დადგენილი წესები და რეგულაციები.  საწარმოს ადრეც შეუძენია 

რამდენიმე საჰაერო მარშრუტი იგივე ორგანოსგან, და ეს ლიცენზიები სულ მცირე 

ორჯერ იქნა განახლებული. საწარმო გეგმავს შეძენილ მარშრუტზე 20 წლის 

განმავლობაში ფუნქციონირებას და ის მოელის, რომ დაკავშირებული მხარდამჭერი 

ინფრასტრუქტურა (მაგალითად, აეროპორტის შესასვლელები, სლოტები და 

ტერმინალის ობიექტის იჯარები) დარჩება მწყობრში ამ დროის განმავლობაში. 

ფაქტები და გარემოებები უზრუნველყოფს მტკიცებულებას, რომ საწარმო გეგმავს და 

სავარაუდოა, რომ შეძლებს სახელშეკრულებო პირობების განახლებას მომდევნო 20 

წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვანი დანახარჯების წარმოქმნის გარეშე.  ამიტომ 

ხელმძღვანელობამ შესაძლოა ჩართოს სამი 5-წლიანი განახლება, მარშრუტის 

ლიცენზიის 20-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრაში.  

მაგ. 46 საწარმომ შეიძინა სამაუწყებლო ლიცენზია, რომლის ვადაც 5 წელიწადში იწურება.  

საწყისი 5-წლიანი პერიოდის შემდეგ, ლიცენზია განახლებადია ყოველ შვიდ 

წელიწადში. განახლებას ექვემდებარება იმ პირობით, რომ საწარმო თავის 

მომხმარებლებს სთავაზობს მინიმუმ საშუალო დონის მომსახურებას, რომელიც 

ფასდება მომხმარებელთა რეიტინგით. ის ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის 
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საკანონმდებლო მოთხოვნებს.  პოტენციურად, ლიცენზიის განახლება შესაძლებელია 

სამჯერ, მცირეოდენი თანხის სანაცვლოდ და საწარმოს ხელმძღვანელობა გეგმავს 

ისარგებლოს სამივე განახლებით. თუმცა, საწარმოს წარსული საქმიანობის შედეგები 

ადასტურებს, რომ გაურკვეველია საწარმო მიაღწევს თუ არა მოთხოვნილი 

მომსახურების დონეს პირველი 5-წლიანი პერიოდის შემდეგ, მიუხედავად ამისა, 

ხელმძღვანელობა ინარჩუნებს პოზიტიურ  მიდგომას, რომ საწარმო მალე იქნება იმ 

სიტუაციაში, როდესაც მომხმარებელს მიაწვდის გაუმჯობესებულ მომსახურებას.  

წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ლიცენზიის განახლება სირთულეს არ 

წარმოადგენს.  უახლოეს მომავალში არ არის მოსალოდნელი მაუწყებლობისთვის 

გამოყენებული ტექნოლოგიების ჩანაცვლება, სხვა ტექნოლოგიებით.   

ფაქტები და გარემოებები არ უზრუნველყოფს საკმარის  მტკიცებულებას 

ხელმძღვანელობის შეხედულების მხარდასაჭერად, იმის შესახებ, რომ საწარმო 

განიზრახავს გამოიყენოს სამივე ხელმისაწვდომი განახლება.  არსებობს სამაუწყებლო 

ლიცენზიის მხოლოდ პირველი განახლებისთვის საკმარისი მტკიცებულებები და 

ამიტომ სასარგებლო მომსახურების ვადა განისაზღვრება 5 წლით.    

მაგ. 47 ფაქტები იგივეა, რაც 46-ე მაგალითში.  თუმცა, ლიცენზიის გამცემი ორგანოს არსებობა 

გაურკვეველია პირველი 5-წლიანი ვადის შემდეგ.  ხელმძღვანელობას მაინც სჯერა, 

რომ სამაუწყებლო ლიცენზიის ხელშეკრულება კვლავ იქნება იურიდიული ძალის 

მქონე უფლება მომდევნო 12 წლის განმავლობაში.   

ხელმძღვანელობა მოელის მომდევნო 12 წლის განმავლობაში ლიცენზიის 

გამოყენებას, მაგრამ აღნიშნულის საიმედოდ დადგენა შეუძლებელია იმ ნათელი 

შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რომ ლიცენზიის გამცემმა ორგანომ შესაძლოა 

ხუთი წლის შემდეგ შეწყვიტოს არსებობა. ამიტომ ლიცენზიის სასარგებლო 

მომსახურების ვადა უნდა იყოს შეზღუდული ხუთ წლამდე. 

(სამართლებრივ გარემოში ცვლილება წარმოადგენს გაუფასურების ინდიკატორს და 

აქედან გამომდინარე, ლიცენზია უნდა შემოწმდეს გაუფასურებაზე 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“  - მიხედვით). 

ამორტიზაციის პერიოდი და ამორტიზაციის მეთოდი 
 

18.21 საწარმომ არამატერიალური აქტივის ცვეთადი ღირებულება უნდა გაანაწილოს 

სისტემატურ საფუძველზე მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.   

ყოველი პერიოდის ამორტიზაციის ანარიცხი უნდა აღიარდეს როგორც ხარჯი, თუ 

წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ მოითხოვს მის აღიარებას რომელიმე 

აქტივის თვითღირებულების შემადგენელ ნაწილად, როგორიცაა მარაგი ან ძირითადი 

საშუალება. 

 

18.22 არამატერიალური აქტივის ამორტიზება იწყება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აქტივის 

გამოყენება, ანუ როდესაც აქტივი იმყოფება იმ ადგილას და მოყვანილია ისეთ 

მდგომარეობაში, რომ შესაძლებელია მისი გამოყენება ხელმძღვანელობის მიერ 

დასახული მიზნების შესაბამისად.  აქტივის ამორტიზება უნდა შეწყდეს მას შემდეგ, 

როდესაც შეწყდება მისი აღიარება.  საწარმომ უნდა შეარჩიოს ამორტიზაციის ისეთი 

მეთოდი, რომელიც ასახავს ამ აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის 

გამოყენების ხასიათს საწარმოს მიერ.   თუ საწარმოს არ შეუძლია აქტივის გამოყენების 

მოდელის საიმედოდ განსაზღვრა, მაშინ მან უნდა გამოიყენოს წრფივი მეთოდი. 
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შენიშვნები—არამატერიალური აქტივის ამორტიზაცია 
 

ცვეთადი ღირებულება 

არამატერიალური აქტივის ცვეთადი ღირებულება არის მისი თვითღირებულება, ან 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივის თვითღირებულების ნაცვლად გამოყენებული სხვა 

თანხა, ნარჩენი ღირებულების გამოკლებით (იხ. ლექსიკონი).  ცვეთადი ღირებულება, 

როგორც წესი, გულისხმობს თვითღირებულებას გამოკლებული ნარჩენი ღირებულება.  

როდესაც საწარმო იყენებს რეალურ ღირებულებას, შეუძლია ღირებულების 

შესაფასებლად გამოყენებული სხვა თანხა,  (მაგალითად, 18.11 და 18.12 პუნქტების 

გამოყენებით) ან მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებისას ადრინდელი 

საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად 

განხორციელებული გადაფასება, მიიჩნიოს არამატერიალური აქტივისთვის დასაშვებ 

საწყის ღირებულებად,  (იხ. 35-ე განყოფილების - „მსს ფასს-ზე გადასვლა“ - 35.10(დ) 

პუნქტი). 

ნარჩენი ღირებულება 

არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულება არის შეფასებითი თანხა, რომელსაც 

საწარმო ამჟამად მიიღებდა აქტივის გაყიდვიდან, გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული 

დანახარჯების გამოკლებით, თუ აქტივი უკვე იქნებოდა იმ ასაკისა და მდგომარეობის, 

როგორშიც მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს (იხ.ლექსიკონი).  თუმცა, 

არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა არის ნული, თუ 

დაკმაყოფილებულია კონკრეტული კრიტერიუმი  (იხ. 18.23 პუნქტი). 

ამორტიზაციის პერიოდი 

ამორტიზაციის დარიცხვა იწყება, როდესაც აქტივი ხელმისაწვდომია გამოსაყენებლად და 

რომელიც აუცილებად არ წარმოადგენს იმ თარიღს, როდესაც დაიწყო არამატერიალური 

აქტივის გამოყენება.  არამატერიალური აქტივის ამორტიზაცია არ წყდება, როდესაც ის 

აღარ გამოიყენება, თუ აქტივი სრულად არ ამორტიზდა ან არ შეწყდა მისი აღიარება.   

ამორტიზაციის მეთოდი 

საწარმომ უნდა შეარჩიოს ამორტიზაციის ისეთი მეთოდი, რომელიც საუკეთესოდ ასახავს 

ამ აქტივიდან მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესს საწარმოს მიერ.  

თუ საწარმოს არ შეუძლია აქტივის გამოყენების მოდელის საიმედოდ განსაზღვრა, მან 

უნდა გამოიყენოს წრფივი მეთოდი. 

არამატერიალური აქტივებისთვის, ამორტიზაციის მიზანია ასახოს დროის განმავლობაში 

ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესი.  არსებობს არამატერიალურ აქტივებზე მათი 

შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ცვეთადი ღირებულების 

განაწილების რამდენიმე მეთოდი. სამი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია:  

 წრფივი მეთოდი: აქტივის ცვეთადი ღირებულება თანაბრად  ნაწილდება მისი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  აქედან გამომდინარე, წრფივი 

მეთოდით ამორტიზაციის შედეგად ამორტიზაცია ირიცხება თანაბრად აქტივის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.   წრფივი მეთოდის გამოყენება 

აუცილებელია, თუ საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ განსაზღვროს აქტივის მომავალი 

ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესი.  ის ასევე ყველაზე შესაფერისი მეთოდია 

მაშინ, როდესაც მომავალი ეკონომიკური სარგებელი დროთა განმავლობაში თანაბრად 

მოიხმარება (მაგალითად, ხშირად შესაფერისია ლიცენზიებისა და 

ფრანშიზებისთვის). 
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 კლებადი ნაშთის მეთოდი: წლიური ამორტიზაციის ხარჯი არის ფიქსირებული 

პროცენტი პერიოდის საწყის საბალანსო ღირებულებაზე.  აღნიშნულის შედეგად 

ვიღებთ უფრო მეტ ამორტიზაციას ადრეულ წლებში, ვიდრე წრფივი მეთოდის 

გამოყენებისას.  ეს მოდელი შესაბამისი იქნება, თუ არამატერიალური აქტივიდან 

მომავალი ეკონომიკური სარგებელი მოსალოდნელია, რომ იქნება მაღალი აქტივის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის ადრეულ წლებში. აღნიშნული შესაძლოა მოხდეს, 

მაგალითად, მომხმარებელთა ურთიერთობის არამატერიალური აქტივის შეძენის 

შემთხვევაში. 

 წარმოებულ ერთეულთა მეთოდი: აქტივის ცვეთადი ღირებულება სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში გასული დროის მაგივრად მიკუთვნებულია 

აქტივის გამოყენების, მოქმედების ან წარმოებული პროდუქციის მიხედვით.   
 

ამორტიზაციის აღიარება 

ჩვეულებრივ ამორტიზაცია აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.  თუმცა, ზოგიერთ 

შემთხვევაში აქტივის მომავალი ეკონომიკური სარგებელი გამოიყენება სხვა აქტივების 

საწარმოებლად.  ასეთ შემთხვევაში, ამორტიზაციის ხარჯი წარმოადგენს სხვა აქტივის 

თვითღირებულების ნაწილს და ჩაირთვება ამ აქტივის საბალანსო ღირებულებაში.  

მაგალითად, წარმოების პროცესში გამოყენებული არამატერიალური აქტივის 

ამორტიზაცია ჩაირთვება მარაგების საბალანსო ღირებულებაში (იხ. მე-13 განყოფილება - 

„მარაგები“). 

 
მაგალითები—არამატერიალური აქტივის ამორტიზაცია 

 

მაგ. 48 პირდაპირი მარკეტინგის საქმიანობაში ჩართულმა საწარმომ  შეიძინა მომხმარებელთა 

სია და მოელის, რომ შესაძლებელი იქნება სიაში არსებული ინფორმაციიდან 

სარგებლის მიღება სულ მცირე 1 წლის განმავლობაში, მაგრამ არაუმეტეს სამი წლის 

მანძილზე.  საქმიანობის გაფართოების პარალელურად, საწარმო მომავალში გეგმავს 

სიაში მომხმარებელთა სახელებისა და სხვა ინფორმაციის დამატებას. სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეფასებულია 18 თვით. 

თუ მომხმარებელთა სიის გამოყენებიდან მოსალოდნელია შემცირებადი 

შემოსავლები, ხელმძღვანელობის მიერ საუკეთესოდ შეფასებული სასარგებლო 

მომსახურების ვადის  განმავლობაში, ამორტიზაციისთვის გამოიყენება კლებადი 

ნაშთის მეთოდი.   

თუმცა, თუ საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ განსაზღვროს მომხმარებელთა სიის 

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესი, მაშინ ის მომხმარებელთა სიას 

ამორტიზაციას დაარიცხავს წრფივი მეთოდის გამოყენებით, 18 თვის განმავლობაში 

(ე.ი. ხელმძღვანელობის მიერ სასარგებლო მომსახურების ვადის საუკეთესო 

შეფასება).   

ამორტიზაციის ხარჯი (ხარჯი) აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.   

საწარმომ თითოეულ საანგარიშგებო პერიოდში უნდა შეაფასოს არსებობს თუ არა 

რაიმე ნიშანი იმისა, რომ მომხმარებელთა სია გაუფასურებულია.  თუ არსებობს რაიმე 

მსგავსი ნიშანი, საწარმოს მოეთხოვება შეამოწმოს მომხმარებელთა სია 

გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“  - გამოყენებით (იხ. 

18.18 პუნქტი).   

მაგ. 49 ფაქტები იგივეა, რაც 44-ე მაგალითში. თუმცა, ლიცენზიის გამცემი ორგანოს არსებობა 

გაურკვეველია. როდესაც გაურკვევლობა წარმოიშვა, საწყისი 5-წლიანი პერიოდიდან 
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სამი წელი იყო დარჩენილი საწარმოს სამაუწყებლო ლიცენზიის ვადის ამოწურვამდე. 

საწარმო მოელის, რომ ლიცენზია გააგრძელებს წმინდა ფულად სახსრებში წვლილის 

შეტანას ლიცენზიის ვადის ამოწურვამდე.    

შეძენილ ლიცენზიას ამორტიზაცია დაერიცხება დარჩენილი 3-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში.   საწარმომ თითოეულ საანგარიშგებო პერიოდში 

უნდა შეაფასოს არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ შეძენილი ლიცენზია 

გაუფასურებულია.  თუ არსებობს რაიმე ასეთი ნიშანი, საწარმოს მოეთხოვება 

შეძენილი ლიცენზია შეამოწმოს გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - გამოყენებით (იხ. 18.18 პუნქტი).   

ამორტიზაციის დარიცხვისთვის გამოიყენება წრფივი მეთოდი, იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც ამორტიზაციის სხვა მეთოდი უკეთესად ასახავს აქტივიდან მომავალი 

ეკონომიკური სარგებელის გამოყენების წესს და შესაძლებელია აღნიშნული წესის 

საიმედოდ განსაზღვრა. 

მაგ. 50 საწარმო ავითარებს ფორმულას საწმენდი პროდუქციის წარმოებისათვის.  საწარმომ 

ფორმულის დასაცავად შეიძინა პატენტი. დაპატენტებული ფორმულა გამოიყენება 

საწმენდი საშუალებების წარმოებისათვის.  მოსალოდნელია, რომ დაპატენტებულ 

ფორმულას აქვს 3-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა, რადგან საწარმოს 

მოლოდინით, მას დასჭირდება სამი წელი, რომ შეიმუშაოს გაუმჯობესებული 

ფორმულა.   

დაპატენტებულ ფორმულას ამორტიზაცია დაერიცხება 3-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში.  გამომდინარე იქიდან, რომ საწმენდი 

პროდუქტები იწარმოება დაპატენტებული ფორმულის გამოყენებით, პატენტის 

ამორტიზაცია ჩაირთვება საწმენდი პროდუქტების თვითღირებულებაში (იხ. მე-13 

განყოფილება - „მარაგები“). 

თუ არსებობს გაუფასურების ინდიკატორები, საწარმოს მოეთხოვება შეამოწმოს 

დაპატენტებული ფორმულა გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - გამოყენებით (იხ. 18.18 პუნქტი).   

ამორტიზაციის დარიცხვისთვის გამოიყენება წრფივი მეთოდი, იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც ამორტიზაციის სხვა მეთოდი უკეთესად ასახავს აქტივიდან მომავალი 

ეკონომიკური სარგებელის გამოყენების წესს და შესაძლებელია აღნიშნული წესის 

საიმედოდ განსაზღვრა. 

მაგ. 51 20X1 წლის 1-ელ თებერვალს საწარმომ შეიძინა დაპატენტებული ფორმულა.  

დაპატენტებული ფორმულის გამოყენება შესაძლებელია აღნიშნულ თარიღში.  თუმცა, 

საწარმო მარაგის წარმოებისას პატენტის ფორმულის გამოყენებას იწყებს მხოლოდ 20X1 

წლის 1-ლი აპრილიდან, რადგან საწარმოს წარმოების დასაწყებად არ გააჩნდა 

შესაბამისი ძირითადი საშუალებები.   

საწარმომ უნდა დაიწყოს პატენტის ამორტიზაცია 20X1 წლის 1-ლი თებერვლიდან. 

თუ საწარმოს გააჩნია შესაძლებლობა განსაზღვროს წესი, რომელითაც ის 

დაპატენტებული ფორმულისგან მოელის მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

მიღებას და გადაწყვიტა, რომ ამორტიზაციის წარმოების ერთეულთა მეთოდი 

უკეთესად გამოხატავს წესს, რომელითაც ის დაპატენტებული ფორმულისგან მოელის 

მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღებას, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა, რომ 

ამორტიზაციის ხარჯი, რომელიც მიკუთვნებულია 20X1 წლის 1-ლი თებერვლიდან, 

20X1 წლის 1-ელ აპრილამდე პერიოდზე, იქნება ნული. 
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ნარჩენი ღირებულება 
 

18.23 არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულება მიჩნეულ უნდა იქნეს ნულის 

ტოლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც: 

(ა) მესამე მხარეს აღებული აქვს აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს 

მისი შესყიდვის ვალდებულება; ან 

(ბ) არსებობს ამ აქტივისთვის აქტიური ბაზარი და: 

(i) ნარჩენი ღირებულების განსაზღვრა შესაძლებელია ამ ბაზრის მონაცემების 

საფუძველზე; და 

(ii) მოსალოდნელია, რომ ეს ბაზარი იარსებებს აქტივის სასარგებლო 

მომსახურების ვადის გასვლისას. 

 

შენიშვნები 
 

აქტივის ნარჩენი ღირებულება არის შეფასებითი თანხა, რომელსაც საწარმო ამჟამად 

მიიღებდა აქტივის გაყიდვიდან, გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული დანახარჯების 

გამოკლებით, თუ იქნებოდა იმ ასაკისა და მდგომარეობის, როგორშიც მისი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის ბოლოს (იხ. ლექსიკონი).  სხვა სიტყვებით, ნარჩენი ღირებულება 

არის ის ოდენობა რასაც საწარმო მიიღებს თუ ის დღეს გაყიდდა იმ მდგომარეობაში მყოფ 

აქტივს, რა მდგომარეობაშიც აქტივი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს იქნება. 

აქტიური ბაზარი არის ბაზარი, სადაც ოპერაციები აქტივების ან ვალდებულებებისთვის 

ხდება საკმარისი სიხშირითა და მოცულობით, რათა უზრუნველყოს ფასების შესახებ 

ინფორმაცია, მუდმივად, ნებისმიერ დროს (იხ. ლექსიკონი).  

ნულისგან განსხვავებული ნარჩენი ღირებულება გულისხმობს, რომ საწარმო მოელის 

არამატერიალური აქტივის გაყიდვას მისი ეკონომიკური მომსახურების ვადის 

გასვლამდე. 

არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს მოცულობამდე, 

რომელიც ტოლია ან აღემატება აქტივის საბალანსო ღირებულებას.  თუ ეს მოხდება, 

აქტივის ამორტიზაციის ხარჯი ნულს გაუტოლდება.  თუმცა, თუ შემდგომში ნარჩენი 

ღირებულება დაიწევს აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე დაბლა, უნდა მოხდეს 

ამორტიზაციის კიდევ ერთხელ დარიცხვა. 

 

  

 

მაგალითები—ნარჩენი ღირებულება 
 

მაგ. 52 საწარმომ შეიძინა პატენტი, რომლის ვადაც იწურება 15 წელში.  დაპატენტებული 

ტექნოლოგიით დაცული პროდუქცია მოსალოდნელია, რომ ფულადი ნაკადების 

შემოსვლის წყარო სულ მცირე 15 წლის განმავლობაში იქნება.   

პატენტი ამორტიზდება მისი 15 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში, ნულის ტოლ ნარჩენ ღირებულებამდე.  ნარჩენი ღირებულება არის 

ნულის ტოლი, რადგან პატენტი უქმდება სასარგებლო მომსახურების ვადის 
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გასვლისას. თუ არსებობს რაიმე ნიშანი, რომ პატენტი გაუფასურებულია 

საანგარიშგებო თარიღში, პატენტი უნდა შემოწმდეს  გაუფასურებაზე 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება’“ - გამოყენებით. 

 
მაგ. 53 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ შეიძინა პატენტი 100,000ფე-ად, რომლის ვადაც 

იწურება 15 წელში.   დაპატენტებული ტექნოლოგიით დაცული პროდუქცია 

მოსალოდნელია, რომ იქნება ფულადი სახსრების შემოსვლის წყარო 15 წლის 

განმავლობაში.  საწარმოს გააჩნია მოთხოვნა მესამე მხარის მიმართ, შეიძინოს პატენტი 

ხუთ წელში, საწარმოს მიერ პატენტში გადახდილი ოდენობის 60%-ად და საწარმო 

განიზრახავს პატენტის გაყიდვას აღნიშნულ მხარეზე ხუთ წელში.   

პატენტს აქვს 15 წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა, მაგრამ საწარმოსთვის 5 

წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა.  ცვეთადი ღირებულება ამორტიზდება 5-

წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, ნარჩენი ღირებულებით, 

რომელიც შეფასებულია პატენტის შეძენის თარიღში რეალური ღირებულების 60%-

ით (ე.ი. შეძენის თარიღში ნარჩენი ღირებულება არის 60,000ფე). თუ არსებობს რაიმე 

ნიშანი, რომ პატენტი გაუფასურებულია საანგარიშგებო თარიღში, პატენტი უნდა 

შემოწმდეს  გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების „აქტივების გაუფასურება“ - 
გამოყენებით.  

 

მაგ. 54 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ აქტიურ ბაზარზე შეიძინა ტაქსის 5-წლიანი 

ლიცენზია 10,000ფე-ად.  ტაქსის ლიცენზია მოსალოდნელია, რომ იქნება ფულადი 

სახსრების შემოსვლის წყარო 5 წლის განმავლობაში.  თუმცა, საწარმო თვლის, რომ 

გაყიდის ტაქსის ლიცენზიას აქტიურ ბაზარზე 3 წელში.  20X1 წლის 1-ელ იანვარს 

ტაქსის ლიცენზიები დარჩენილი 2-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადით 

ივაჭრებოდა 2,500ფე-ად. აქტიური ბაზარი ტაქსის ლიცენზიებისთვის მოსალოდნელია, 

რომ გააგრძელებს არსებობას უახლოეს მომავალშიც. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს ტაქსის ლიცენზიების ცვეთადი ღირებულება არის 7,500ფე 

(= 10,000ფე (საბალანსო ღირებულება) გამოკლებული 2,500ფე (შეფასებული ნარჩენი 

ღირებულება)).  შესაბამისად, 7,500ფე უნდა ამორტიზდეს ლიცენზიის 3-წლიანი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში, 

თუ არსებობს  საბაზრო ფასის მნიშვნელოვანი ცვლილება 2-წლიანი დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის მქონე ტაქსის ლიცენზიებზე, მაშინ ნარჩენი 

ღირებულება უნდა განახლდეს (იხ. 18.24 პუნქტი). 

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი, რომ ლიცენზია გაუფასურებულია საანგარიშგებო 

თარიღში, ტაქსის ლიცენზია უნდა შემოწმდეს გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების -

„აქტივების გაუფასურება’“ - შესაბამისად. 

 

ამორტიზაციის პერიოდისა და ამორტიზაციის მეთოდის ანალიზი 
 

18.24 ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ცვლილება არამატერიალური აქტივის გამოყენების 

წესში, ტექნოლოგიური მიღწევები და საბაზრო ფასების ცვლილებები, შეიძლება იმის 

მიმანიშნებელი იყოს, რომ აქტივის ნარჩენი ღირებულება ან მისი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეიცვალა უკანასკნელი საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ.   თუ 

არსებობს რაიმე მსგავსი ნიშნები, საწარმომ უნდა გადახედოს წინა შეფასებებს და თუ 

ახლანდელი შეფასებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება წინა შეფასებებისგან, უნდა 

შეცვალოს აქტივის ნარჩენი ღირებულება, ამორტიზაციის მეთოდი ან სასარგებლო 
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მომსახურების ვადა.   საწარმომ აქტივის ნარჩენი ღირებულების, ამორტიზაციის 

მეთოდის ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება უნდა ასახოს, როგორც 

სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება, 10.15–10.18 პუნქტების შესაბამისად. 

 
მაგალითი—ამორტიზაციის პერიოდისა და ამორტიზაციის მეთოდის ანალიზი  

 

მაგ. 55 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 500,000ფე-ად შეიძინა პატენტით დაცული 

სამედიცინო ფორმულა.  ხელმძღვანელობამ არამატერიალური აქტივის სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეაფასა 20 წლით (რომელიც არის პატენტის დარჩენილი პერიოდი) 

და მისი ნარჩენი ღირებულება ნულით.  გარდა ამისა, ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, 

რომ წრფივი მეთოდი ასახავს ამ არამატერიალური აქტივიდან მოსალოდნელი 

ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესს.   

საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული  წლისთვის, ცნობილი გახდა ახალი 

ინფორმაცია, რომელმაც გამოიწვია ხელმძღვანელობის მიერ არამატერიალური აქტივის 

ამორტიზაციის პერიოდის პირველადი შეფასების გადახედვა.  ადგილობრივი 

ფარმაცევტული ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის, სახელმწიფომ გაახანგრძლივა ყველა 

ადგილობრივი სამედიცინო პატენტის ვადა და აღნიშნული მოულოდნელად 

გამოაცხადა 20X5 წლის 31 დეკემბერს. ხელმძღვანელობა ფორმულის სასარგებლო 

მომსახურების ვადას ახლა აფასებს 25 წლით (შეფასებულია შეძენის თარიღიდან).  

ხელმძღვანელობა აგრძელებს მტკიცებას, რომ წრფივი მეთოდი ასახავს აქტივიდან 

მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების წესს.  

 

 

20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის აღიარებული ამორტიზაციის 

ხარჯი არის 25,000ფე, რომელიც განისაზღვრა შემდეგნაირად: 
 

დბ მარაგები ან მოგება ან ზარალი (ამორტიზაციის ხარჯი) 25,000ფე (ა)  

 კრ   დაგროვილი ამორტიზაცია   25,000ფე 

20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის ამორტიზაციის ხარჯის ასახვის ჩანაწერი. 

(ა) წლიური ამორტიზაცია (20X1 წლის 31 დეკემბერი–20X4 წლის 31 დეკემბერი) = 500,000ფე ÷ 20 

წელი = 25,000ფე. 

ამორტიზაციის ხარჯი 2005 წლისთვის გამოითვლება თავდაპირველ სასარგებლო მომსახურების 

ვადაზე დაყრდნობით, რადგან სახელმწიფომ ყველა ადგილობრივი სამედიცინო პატენტის ვადა 

გაახანგრძლივა 2005 წლის 31 დეკემბერს. აქედან გამომდინარე, სასარგებლო მომსახურების ვადის 

ცვლილება მოხდა 2005 წლის 31 დეკემბერს. ამორტიზაცია 2006 წლისთვის დაეფუძნება გადახედილ 

სასარგებლო მომსახურების ვადას. 

 

მაგ. 56 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ სისტემის დეველოპერს გადაუხადა 50,000ფე 

ონლაინ პროგრამისთვის, რომლის მეშვეობითაც მის მომხმარებლებს შეეძლებათ 

შეკვეთების განთავსება. საწარმომ შეაფასა, რომ პროგრამის სასარგებლო მომსახურების 

ვადა იქნება 5 წელი და თვითღირებულებას ამორტიზაცია შესაბამისად დაარიცხა. 

სამწუხაროდ, პროგრამამ ვერ იმუშავა შესაფერისად და პროგრამის გაუმართაობით 

გამოწვეული არასწორი შეკვეთების შედეგად, პირველი წლის შემდეგ მომხმარებლების 

მიერ მისი გამოყენება შემცირდა. პირველი წლის ბოლოს, წლიური 10,000ფე 

ამორტიზაციის დარიცხვის შემდეგ, საწარმომ განახორციელა გაუფასურებაზე 

შემოწმება და საბალანსო ღირებულება 30,000ფე-მდე შეამცირა. შესაბამისად, 20X1 წელს 

გაუფასურების ზარალი იყო 10,000ფე.  საწარმომ სასარგებლო მომსახურების ვადა არ 

შეცვალა. მე-2 წლის ბოლოს საწარმომ გადაწყვიტა უარი ეთქვა სპეციალურად 



მოდული18—არამატერიალური აქტივები  

გუდვილის გარდა  

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 
42 

შემუშავებულ პროგრამაზე და ჩაანაცვლა ის ბაზარზე არსებული პროგრამული 

პაკეტით. 

საწარმო სპეციალურად შეკვეთილი პროგრამის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

ცვლილებას აღრიცხავს, როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას 10.15–10.18 

პუნქტების გამოყენებით. ორი წლის განმავლობაში, როდესაც სპეციალურად 

შექმნილი პროგრამა გამოიყენებოდა, ამორტიზაცია ეფუძნებოდა აღნიშნული 

პროგრამიდან მომავალი ეკონომიკური სარგებელის მიღების  შეფასებას.    

წინა პერიოდის შეცდომა გამოწვეულია იმ დროისათვის ხელმისაწვდომი 

ინფორმაციის გაუთვალისწინებლობით. მეორე წლის დასრულებამდე, საუკეთესო 

ხელმისაწვდომ ინფორმაციას წარმოადგენდა ის, რომ პროგრამა გამოიმუშავებდა 

მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს.  პროგრამის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

ცვლილება წარმოადგენს სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას და არა წინა პერიოდის 

შეცდომის შესწორებას. 

20X2 წელს აღიარდა ამორტიზაციის ხარჯი 7,500ფე-ის(ა) ოდენობით  და 

გაუფასურების ზარალი 22,500ფე-ის(ბ) ოდენობით.   
 

რადგან 20X1 წლის 31 დეკემბერსა და 20X2 წლის 31 დეკემბერს არსებობდა 

ინდიკატორები, რომ მომავალი ეკონომიკური სარგებელი იქნებოდა მოსალოდნელზე 

ნაკლები, გაუფასურების ტესტი ჩატარდებოდა ორივე თარიღისთვის, 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - გამოყენებით.  

 
(ა) საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 30,000ფე 

დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა 20X2 წლის 31 დეკემბერს = 4 წელი 

ამორტიზაცია = 30,000ფე/4 წელი = 7,500ფე 

(ბ) საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს (გაუფასურებამდე) = 30,000ფე - 7,500ფე = 22,500ფე 

საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს (გაუფასურების შემდეგ, ე.ი. ჯართი) = ნული  

გაუფასურება 20X2 წლის 31 დეკემბერს = 22,500ფე 

 

საბალანსო ღირებულების ანაზღაურების შესაძლებლობა – გაუფასურების 

ზარალი 
 

18.25 იმის დასადგენად, არამატერიალური აქტივი გაუფასურდა თუ არა, საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს 27-ე განყოფილება.  ამ განყოფილებაში განმარტებულია, როდის და როგორ 

უნდა გადასინჯოს საწარმომ თავისი აქტივების საბალანსო ღირებულება, როგორ უნდა 

განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება და როდის უნდა აღიაროს ან 

აღადგინოს (უკუგატარებით) გაუფასურების ზარალი.   

 

შენიშვნები 
 

თუ არსებობს არამატერიალური აქტივის გაუფასურების ინდიკატორი, ეს მიანიშნებს, 

რომ საწარმომ უნდა გადახედოს მის სასარგებლო მომსახურების ვადას, 

ამორტიზაციის მეთოდს ან ნარჩენ ღირებულებას, მაშინაც კი, თუ აქტივისთვის 

გაუფასურების ზარალი არ აღიარდება (იხ. 27.10 პუნქტი). 
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აქტივის გამოყენების შეწყვეტა და გასვლა 
 

18.26 საწარმომ უნდა შეწყვიტოს არამატერიალური აქტივის აღიარება და მიღებული 

შემოსულობა ან ზარალი აღიაროს მოგებაში ან ზარალში: 

(ა) გაყიდვის/გასვლის შემთხვევაში; ან 

(ბ) როდესაც მისი გამოყენებიდან ან გაყიდვიდან არანაირი ეკონომიკური სარგებლის 

მიღება აღარ არის მოსალოდნელი. 

 

მაგალითები—არამატერიალური აქტივის აღიარების შეწყვეტა 
 

მაგ. 57 20X5 წლის 14 დეკემბერს საწარმომ გაყიდვა პროგრამული უზრუნველყოფის 

ერთეული.  შემსყიდველს დაუყოვნებლივ გადაეცა პროგრამა. 

საწარმომ უნდა შეწყვიტოს არამატერიალური აქტივის აღიარება 20X5 წლის 14 

დეკემბერს, როდესაც პროგრამის საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და 

სარგებელი გადაეცა შემსყიდველს, იმ დაშვებით, რომ 23.10 პუნქტის ყველა სხვა 

პირობა დაკმაყოფილებულია. 

მაგ. 58 საწარმო ყიდის სპეციალური სახის მუყაოსგან დამზადებულ მუყაოს ყუთებს, რომელიც 

საწარმოს დაცული აქვს პატენტის შეძენით.  20X4 წლის ბოლოს, საწარმომ მიიღო 

რამდენიმე საჩივარი მომხმარებლებისგან იმის შესახებ, რომ მათ მიიღეს მუყაოს 

ყუთების ხარვეზიანი ნაწილი.  აღნიშნულის შედეგად, რამდენიმე მსხვილმა 

მომხმარებელმა გააუქმა მომავალი შეკვეთები.   

20X5 წლის მაისში, გაყიდვებში მნიშვნელოვანი ვარდის გამო, საწარმომ დროებით 

შეაჩერა დაპატენტებული მუყაოს ყუთების წარმოება.  იმ მოლოდინით, რომ 

მომხმარებლები დაბრუნდებოდნენ და მოთხოვნა მუყაოს ყუთებზე გაიზრდებოდა 

უახლოეს მომავალში, საწარმომ არ გაყიდა მუყაოს წარმოების საქმიანობა.   

20X6 წლის 30 ივნისს, ხელმძღვანელობამ აღმოაჩინა, რომ კონკურენტმა განავითარა 

ახალი სახის მუყაო, რომელიც მომხმარებელთა აზრით საწარმოს დაპატენტებულ 

პროდუქციაზე უკეთესი იყო. შედეგად, ხელმძღვანელობამ დაკარგა იმედი, რომ 

გაყიდვები გაუმჯობესდებოდა იმ დონემდე, რომ ის შეძლებდა მუყაოს ყუთების 

წარმოების აღდგენას. ამიტომ, ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ მუყაოს წარმოების 

 

შენიშვნები  
 

არამატერიალური აქტივის გასვლა შეიძლება რამდენიმე გზით მოხდეს (მაგალითად, 

გაყიდვით, ფინანსური იჯარით, ან უსასყიდლოდ გადაცემით).  მსგავსი აქტივის 

გასვლის თარიღის განსაზღვრისთვის, საწარმოს მოეთხოვება გამოიყენოს 23-ე 

განყოფილებაში - „ამონაგები“ - აღწერილი საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული 

ამონაგების აღიარების კრიტერიუმი (იხ. 23.10 პუნქტი). 

არამატერიალური აქტივის აღიარების შეწყვეტისას წარმოქმნილი შემოსულობა ან 

ზარალი უნდა განისაზღვროს როგორც სხვაობა აქტივის წმინდა გასვლის ამონაგებსა 

და აქტივის საბალანსო ღირებულებას შორის. აქტივის აღიარების შეწყვეტა აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში (თუ ოპერაციის შედეგი არ გულისხმობს გაყიდვას და 

უკუიჯარას, რომლის შემთხვევაშიც მე-20 განყოფილება- „იჯარა“ - განმარტავს მოგების 

ან ზარალის აღიარებას).   
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საქმიანობის აქტივები (მარაგის, ძირითადი საშუალებებისა და პატენტის ჩათვლით) 

ჯართად ჩამოეწერა.   

საწარმოს წლის ბოლო არის 31 დეკემბერი.   

 

საწარმომ უნდა შეწყვიტოს პატენტის აღიარება 20X6 წლის 30 ივნისს.  აღნიშნული 

თარიღიდან, მისი გამოყენებიდან ან გაყიდვიდან არანაირი ეკონომიკური სარგებლის 

მიღება აღარ არის მოსალოდნელი. 

მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემცირება (ე.ი. გაყიდვების 

შემცირება) 20X4 წელს მომხმარებლების მიერ შეკვეთის გაუქმების შედეგად, 

წარმოადგენს გაუფასურების ინდიკატორს და აქედან გამომდინარე, მუყაოს 

წარმოების საქმიანობის აქტივები უნდა შემოწმდეს გაუფასურებაზე 20X4 წლის 31 

დეკემბერს, 27-ე განყოფილების -„აქტივების გაუფასურება“ - გამოყენებით.  

გაყიდვების შემდგომი მნიშვნელოვანი ვარდნა ასევე წარმოადგენს გაუფასურების 

ინდიკატორს და ამიტომ, მუყაოს წარმოების ოპერაციის აქტივები ისევ უნდა 

შემოწმდეს გაუფასურებაზე 20X5 წლის 31 დეკემბერს. 

თუ არამატერიალური აქტივებიდან მოსალოდნელი მომავალი ეკონომიკური 

სარგებელი მცირდება, ეს წარმოადგენს გაუფასურების ინდიკატორს. თუმცა, თუ 

არამატერიალური აქტივიდან მოსალოდნელი არ არის მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის მიღება, ეს შედეგად იწვევს აქტივის აღიარების შეწყვეტას. 

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 
 

18.27 საწარმომ არამატერიალური აქტივების თითოეული კლასისთვის უნდა გაამჟღავნოს 

შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) სასარგებლო მომსახურების ვადები ან გამოყენებული ამორტიზაციის ნორმები; 

(ბ) გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდები;  

(გ) პირვანდელი ღირებულება და დაგროვილი ამორტიზაცია (დაგროვილ 

გაუფასურების ზარალთან ერთად) საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისა და 

ბოლოსათვის; 

(დ) სრული შემოსავლის ანგარიშგების (და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების, თუ 

წარდგენილია) ის მუხლ(ებ)ი, რომელშიც ჩართულია არამატერიალური აქტივების 

ამორტიზაცია; და 

(ე) საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი და საბოლოო საბალანსო ღირებულებების 

შეჯერება, სადაც ცალ-ცალკე იქნება ნაჩვენები: 

(i) შემოსვლა;  

(ii) გასვლა; 

(iii) შეძენა საწარმოთა გაერთიანების გზით; 

(iv) ამორტიზაცია; 

(v) აუფასურების ზარალი; და 

(vi) სხვა ცვლილებები. 

ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა საწარმოს არ ევალება წინა პერიოდებისთვის. 
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შენიშვნები 
 

არამატერიალური აქტივების კლასი წარმოადგენს მსგავსი ბუნებისა და საწარმოს 

ოპერაციებში მსგავსი მიზნებისთვის გამოყენებული არამატერიალური აქტივების ჯგუფს 

(იხ. ლექსიკონი). ქვემოთ მოყვანილია არამატერიალური აქტივების ცალკეული კლასების 

მაგალითები:  

(ა) ბრენდის სახელები;  

(ბ)  გაზეთის სათაურები და პუბლიკაციის სახელწოდებები;  

(გ)  პროგრამული უზრუნველყოფა;  

(დ) ლიცენზიები და ფრანშიზები;  

(ე)  საავტორო უფლება, პატენტი და სხვა ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები, 

მომსახურება და საოპერაციო უფლებები;   

(ვ)  რეცეპტები, ფორმულები, მოდელები, დიზაინები და პროტოტიპები; და  

(ზ)  განვითარების პროცესში მყოფი არამატერიალური აქტივები. 

 
 

 
მაგალითი—არამატერიალური აქტივების თითოეული კლასის განმარტებითი 
შენიშვნები 

 

მაგ. 59 საწარმოს შეუძლია თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში არამატერიალური აქტივების 

შესახებ ინფორმაცია გაამჟღავნოს შემდეგნაირად: 

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკები 

არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა 

არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა, შეფასებულია თვითღირებულებით, 

დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.  

აქტივების ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულება განაწილებულია 

მათ სასარგებლო მომსახურების ვადებზე, ამორტიზაციის წრფივი მეთოდის 

გამოყენებით.  არამატერიალური აქტივების შეფასებული სასარგებლო მომსახურების 

ვადები არის: 

 

 პატენტები                  20 წელი  

 ფორმულები                10 წელი 

 პროგრამული უზრუნველყოფა   3 წელი  

 

 

შენიშვნა 4 არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა 

 პატენტები  ფორმულები 
 

პროგრამული 
უზრუნველყოფა 

 სულ 

 ’000ფე  ’000ფე  ’000ფე  ’000ფე 

თვითღირებულება 10,000  13,000  4,400  27,400 
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18.28 გარდა ზემოაღნიშნულისა, საწარმომ ასევე უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) ფინანსური ანგარიშგებისთვის არსებითი ნებისმიერი ინდივიდუალური 

არამატერიალური აქტივის აღწერა, მისი საბალანსო ღირებულება და დარჩენილი 

ამორტიზაციის პერიოდი; 

(ბ) სახელმწიფო გრანტის მეშვეობით შეძენილი და თავდაპირველად რეალური 

ღირებულებით აღიარებული არამატერიალური აქტივებისათვის (იხ. პუნქტი 18.12): 

(i) ამ აქტივების რეალური ღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას; და 

(ii) მათი საბალანსო ღირებულება; 

(გ) ისეთი არამატერიალური აქტივების არსებობის ფაქტები და მათი საბალანსო 

ღირებულებები, რომლის საკუთრების უფლებასთან გარკვეული შეზღუდვებია 

დაკავშირებული, ასევე ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად დაგირავებული 

არამატერიალური აქტივების არსებობის ფაქტები და მათი საბალანსო 

ღირებულებები; და 

(დ) სახელშეკრულებო ვალდებულებების თანხა, რომლებიც ეხება არამატერიალური 

აქტივების შეძენას. 

 

მაგალითი—სხვა განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 60 საწარმოს შეუძლია წარადგინოს არამატერიალური აქტივების განმარტებითი 

შენიშვნები შემდეგნაირად: 

 

შენიშვნა 4 არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა 

დაგროვილი ამორტიზაცია (4,400)  (3,200)  (2,300)  (9,900) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 1-ელ იანვარს 5,600  9,800  2,100  17,500 

შემოსვლა –  2,000  1,000  3,000 

საწარმოთა გაერთიანებისას 

შეძენილი 5,000  4,000  2,000  11,000 

გასვლა (1,400)  (1,200)  (300)  (2,900) 

ამორტიზაცია (730)  (1,700)  (2,250)  (4,680) 

გაუფასურება –  (600)  –  (600) 

საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს 8,470  12,300  2,550  23,320 

თვითღირებულება 13,000  16,000  6,400  35,400 

დაგროვილი ამორტიზაცია (4,530)  (3,700)  (3,850)  (12,080) 
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20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ტაქსის ლიცენზია დაგირავებული იყო B 

საწარმოსგან მიღებული 80,000ფე-ის სესხის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული 

უზრუნველყოფა ასევე არსებობდა 20X4 წლის 31 დეკემბერსაც. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, A საწარმოსგან 20X7 

წლის 31 მარტს ბრენდის სახელის 90,000ფე-ად შეძენასთან დაკავშირებით. 20X4 წლის 

31 დეკემბერს საწარმოს არ ჰქონდა სახელშეკრულებო ვალდებულებები 

არამატერიალური აქტივის შეძენასთან დაკავშირებით. 

 

18.29 საწარმომ უნდა აჩვენოს პერიოდის განმავლობაში სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-

საკონსტრუქტურო სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების აგრეგირებული თანხა, 

რომელიც ხარჯად იყო აღიარებული (ანუ ის დანახარჯები, რომლებიც სამეცნიერო-

კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტურო სამუშაოებზე გაწეულია საწარმოს 

ფარგლებში და არ იყო კაპიტალიზებული სხვა აქტივის თვითღირებულებაში, 

რომელიც აკმაყოფილებს ამ სტანდარტით განსაზღვრულ აღიარების კრიტერიუმებს). 

 
მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების 
საქმიანობაზე 

 

მაგ. 61 საწარმოს შეუძლია გაამჟღავნოს სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების საქმიანობის 

დანახარჯები შემდეგნაირად: 

 

შენიშვნა 3 მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარდა ხარჯად (შემოსავლად) დაბეგვრამდე მოგების 

განსაზღვრისას: 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

სამეცნიერო-კვლევითი და განვითარების სამუშაოების 

დანახარჯები  

100,000 120,000 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას.  ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, 

მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის შეფასებისას. შესაბამისად, 8.6 

პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმ მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში 

გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც  ხელმძღვანელობამ  გამოავლინა 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 პერიოდისთვის 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.  

 

განსაზღვრა 

 

ხშირ შემთხვევაში, მცირე სირთულეს წარმოიშვება არამატერიალური აქტივის განსაზღვრისას.  

თუმცა, მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა გახდეს საჭირო ყველა არამატერიალური აქტივის 

განსაზღვრისთვის, რომელიც უნდა აღიარდეს განცალკევებით საწარმოთა გაერთიანების 

აღრიცხვისას (თუ რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე).  აღნიშნულის წარუმატებლად განხორციელება გამოიწვევს 

განცალკევებით იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივების შემცირებას და გუდვილის 

გადიდებას, იმ შედეგით, რომ არამატერიალური აქტივი შესაძლოა ამორტიზდეს არასწორი 

პერიოდის განმავლობაში. 

  

შეფასება 

 

საწარმოს მოეთხოვება საწყისი აღიარებისას არამატერიალური აქტივები შეაფასოს 

თვითღირებულებით.  ხშირ შემთხვევაში, მცირე სირთულეს წარმოადგენს არამატერიალური 

აქტივის თვითღირებულების განსაზღვრა.  თუმცა, საწყისი აღიარებისას არამატერიალური 

აქტივის თვითღირებულების შეფასებისას, მნიშვნელოვანი მსჯელობა  შესაძლოა საჭირო გახდეს, 

მაგალითად, შემდეგ გარემოებებში: 

 თუ ერთეულზე გადახდა გადავადებულია და საკრედიტო პერიოდი აღემატება სტანდარტულ 

პერიოდს—დისკონტირების განაკვეთის შეფასება, რომლის მიხედვითაც მოხდება ყველა 

მომავალი გადასახდელების დისკონტირება, დღევანდელი ღირებულების მისაღებად, 

რომელიც ჩაირთვება არამატერიალური აქტივის თვითღირებულებაში. 

 თუ ერთეული შეძენილია გაცვლის ოპერაციით—რეალური ღირებულების შეფასება, როდესაც 

არ არსებობს აქტიური ბაზარი მიღებული ან გაცემული აქტივებისთვის და ასევე მსჯელობა 

იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა აღნიშნული რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება. 
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 თუ ერთეული შეძენილია საწარმოთა გაერთიანების გზით—არამატერიალური აქტივის 

რეალური ღირებულების შეფასება, როდესაც არ არსებობს აქტიური ბაზარი შეძენილი 

აქტივისთვის და ასევე მსჯელობა იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე. 

 თუ ერთეული შეძენილია სახელმწიფო გრანტის საშუალებით—არამატერიალური აქტივის 

რეალური ღირებულების შეფასება, როდესაც არ არსებობს აქტიური ბაზარი შეძენილი 

აქტივისთვის. 

 

არამატერიალური აქტივის ამორტიზაციის აღრიცხვისას, მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლოა 

მოიცავდეს: 

 ერთეულის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებას; და 

 შესაფერისი ამორტიზაციის მეთოდის განსაზღვრა, რომელიც ასახავს წესს, რომლის 

მიხედვითაც საწარმო მოელის, რომ გამოიყენებს არამატერიალურ აქტივს. 

 

არამატერიალური აქტივის გაუფასურების აღრიცხვისას მნიშვნელოვანი მსჯელობის საჭიროება 

შესაძლოა წარმოიშვას: 

 იმის შეფასება, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი, რომ ერთეული შესაძლოა გაუფასურებულია; და 

 , თუ არსებობს ინდიკატორი, რომ ერთეული შესაძლოა გაუფასურებულია, არამატერიალური 

აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება (იხ. 27-ე მოდული - „აქტივების 
გაუფასურება“). 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული პერიოდებისთვის, არამატერიალური აქტივების 

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავებები ფასს სტანდარტების სრულ 

ვერსიასა (იხ. ბასს 38 - „არამატერიალური აქტივები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 18-ე 

განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“) შორის, არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსია. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს ყველა სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯების 

აღიარებას ხარჯის სახით, როდესაც წარმოიშვება, მაგრამ განვითარების დანახარჯები, 

რომელიც წარმოიშვება მაშინ, როდესაც პროექტი ითვლება კომერციულად ღირებულად, უნდა 

დაკაპიტალიზირდეს.  მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ ყველა სამეცნიერო-კვლევითი და 

განვითარების სამუშაოთა დანახარჯები აღიარდეს ხარჯის სახით, როდესაც იგი წარმოიშვება. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს, რომ  განუსაზღვრელი ვადის მქონე 

არამატერიალური აქტივები უნდა იყოს ასახული გაუფასურების ზარალით შემცირებული 

თვითღირებულებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.  მსს ფასს სტანდარტი მიიჩნევს, რომ 

ყველა არამატერიალურ აქტივს (მათ შორის განუსაზღვრელი ვადის მქონე არამატერიალურ 

აქტივებს) აქვს განსაზღვრული ვადა და მოითხოვს, რომ ამორტიზაცია ერიცხებოდეს მათი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.   

 თუ შეუძლებელია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ 

განსაზღვრა, მაშინ მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ მოცემული აქტივის სასარგებლო 

მომსახურების ვადა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, 

მაგრამ მსგავსი შეფასებისას ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.  ფასს სტანდარტების სრულ 

ვერსიაში არ გვხვდება არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განსაზღვრის შესახებ მსგავსი შეზღუდვა. 

 ფასს 3 (2008) და ბასს 38 - „არამატერიალური აქტივები“ - უშვებს, რომ თუ არამატერიალური 

აქტივი არის განცალკევებადი ან წარმოიქმნება სახელშეკრულებო ან იურიდიული 

უფლებებიდან საიმედო შეფასების კრიტერიუმი ყოველთვის დაკმაყოფილებულია (იხ. ბასს 38-

ის 33-ე პუნქტი) და არ მოიცავს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევისგან 

განთავისუფლებას. მსს ფასს სტანდარტი ადგენს, რომ საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

არამატერიალური აქტივი აღიარდება აქტივად, თუ მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შეძენის თარიღისთვის შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე.   

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია არამატერიალური აქტივების საწყისი აღიარების შემდეგ 

შეფასებისთვის გადაფასების მოდელის გამოყენების უფლებას იძლევა.  მსს ფასს სტანდარტი 

კი - არა. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს ამორტიზაციის პერიოდის და განსაზღვრული 

სასარგებლო მომსახურების ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის 

მეთოდის ყოველწლიურ გადასინჯვას.  მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს გადასინჯვას მხოლოდ 

მაშინ თუ არსებობს გარკვეული ინდიკატორი, როგორიც არის ცვლილება არამატერიალური 

აქტივის გამოყენების წესში, ტექნოლოგიური მიღწევები და სხვა.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია (ბასს 20 - „სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული 
აღრიცხვა და სახელმწიფო დახმარების განმარტებითი შენიშვნები“) სახელმწიფო გრანტის 

გზით შეძენილი არამატერიალური აქტივის აღრიცხვის მეთოდის არჩევის უფლებას იძლევა.  

მსს ფასს სტანდარტი (იხ. 24-ე განყოფილება- „სახელმწიფო გრანტები“) ადგენს მათი 

აღრიცხვის ერთ მეთოდს. 
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 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოიცავს მითითებებს, თუ რომელი რეალური 

ღირებულება გამოიყენება აქტივების გაცვლისას. კერძოდ, თუ საწარმოს შეუძლია ორივე, 

მიღებული ან გაცემული აქტივის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მაშინ 

გაცემული აქტივის რეალური ღირებულება გამოიყენება მიღებული აქტივის 

თვითღირებულების შესაფასებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიღებული აქტივის 

რეალური ღირებულება უფრო ნათლად ჩანს. მსს ფასს სტანდარტი არ განმარტავს რომელი 

რეალური ღირებულება გამოიყენება შეძენილი აქტივის თვითღირებულების შესაფასებლად. 

ასევე, ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოიცავს მითითებებს იმის შესახებ გაცვლის 

ოპერაციას როდის აქვს კომერციული შინაარსი. მსს ფასს სტანდარტი არ ეხება აღნიშნულ 

საკითხს. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, თუ არამატერიალური აქტივის საფასურის 

გადახდა გადავადებულია და საკრედიტო პერიოდი აღემატება სტანდარტულ პერიოდს, მისი 

ღირებულება უტოლდება მიმდინარე გადასახდელი თანხის ეკვივალენტს. სხვაობა აღნიშნულ 

ოდენობასა და ჯამურ საფასურს შორის აღიარდება, როგორც საპროცენტო ხარჯი საკრედიტო 

პერიოდის განმავლობაში, თუ ის არ კაპიტალიზდება. მსს ფასს სტანდარტი არ ეხება აღნიშნულ 

საკითხს.   

 2014 წლის მაისში, საბჭომ შეასწორა ბასს 38, იმის ნათლად აღსაწერად, რომ ამონაგებზე, 

რომელიც შექმნილია იმ საქმიანობიდან, რომელიც მოიცავს აქტივის გამოყენებას, 

დაფუძნებული ცვეთის მეთოდი, არ არის შესაფერისი. შესწორება გაკეთდა საკმაოდ გვიან 

იმისათვის, რომ საბჭოს ის განეხილა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებების ნაწილად.  

გაუფასურების ტესტთან დაკავშირებული განსხვავებებისთვის, იხ. 27-ე მოდული - „აქტივების 
გაუფასურება“. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

არამატერიალური აქტივების, გარდა გუდვილისა, 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 

რა არის არამატერიალური აქტივები? 

 (ა) იდენტიფიცირებადი ფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმის გარეშე. 

 (ბ) არაფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმის გარეშე. 

 (გ) იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმის გარეშე. 

 (დ) არაფულადი აქტივი, ფიზიკური ფორმით. 

კითხვა 2 

არამატერიალური აქტივი იდენტიფიცირებადია, როდესაც: 

 (ა)  განცალკევებადია, ე.ი. შესაძლებელია მისი განცალკევება, ან გამოყოფა საწარმოდან და 

გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა, ან გაცვლა ცალკე, ან მასთან 

დაკავშირებულ ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან ვალდებულებასთან ერთად. 

 (ბ)  წარმოიქმნება სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, მიუხედავად იმისა, 

შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა, ან განცალკევება საწარმოსგან ან სხვა 

უფლებებისა და ვალდებულებებისგან. 

 (გ)   ერთ-ერთი, (ა) ან (ბ). 

 (დ)  არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი. 

კითხვა 3 

საწარმომ, არამატერიალური აქტივები საწყისი აღიარების შემდგომ უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  რეალური ღირებულებებით. 

 (ბ)  რეალური ღირებულებით ან თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით (ერთი სააღრიცხვო პოლიტიკა ყველა 

ერთეულისთვის არამატერიალური აქტივის ერთ კლასში). 

 (გ)  რეალური ღირებულებით ან თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციისა და 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით (არჩეული მუხლობრივად). 

 (დ) თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლებით. 
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კითხვა 4 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება საწყისი აღიარებისას ფასდება რეალური 

ღირებულებით, როდესაც: 

 (ა)  ის შექმნილია საწარმოში. 

 (ბ)  ის შეძენილია საწარმოთა გაერთიანებისას. 

 (გ)  ის შეძენილია სახელმწიფო გრანტის მეშვეობით. 

 (დ) ჩამოთვლილთაგან ყველა (ა)–(გ). 

 (ე)  ზემოთ ჩამოთვლილ (ბ) და (გ) შემთხვევებში. 

 (ვ) არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი. 

კითხვა 5 

საწარმომ შეიძინა სავაჭრო ნიშანი წამყვან სამომხმარებლო პროდუქტზე.  სავაჭრო ნიშანს გააჩნია 5-

წლიანი დარჩენილი იურიდიული ვადა, თუმცა მცირე თანხის სანაცვლოდ, ის განახლებადია 

ყოველ 10 წელიწადში. შემსყიდველი საწარმო გეგმავს, რომ განაახლოს სავაჭრო ნიშანი უწყვეტად 

და მტკიცებულება ამყარებს მის შესაძლებლობას. ანალიზი (i) პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის 

კვლევებზე;  (ii) ბაზრის, კონკურენტულ და გარემოსდაცვით ტენდენციებსა და (iii) ბრენდის 

გაფართოების შესაძლებლობებზე, მოიცავს მტკიცებულებას, რომ შემსყიდველი საწარმოსთვის 

სავაჭრონიშნიანი პროდუქცია გამოიმუშავებს ფულად ნაკადებს განუსაზღვრელი პერიოდის 

განმავლობაში. თუმცა, ხელმძღვანელობა განსაზღვრავს, რომ შეუძლებელია სასარგებლო 

მომსახურების ვადის საიმედოდ დადგენა. არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების 

ვადა არის: 

 (ა)  ხუთი წელი—სახელშეკრულებო უფლებების თავდაპირველი პერიოდი. 

 (ბ)  ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე განსაზღვრული, მაგრამ არ უნდა 

აღემატებოდეს 10 წელს. 

 (გ)  15 წელი—სახელშეკრულებო უფლებების საწყისი პერიოდი, დამატებული განახლების 

პერიოდი. 

 (დ)  ხუთი წელი—სახელშეკრულებო უფლებების პერიოდი, მაგრამ ამორტიზაციის   

 ხარჯის გარეშე, რადგან მოსალოდნელია, რომ ფულადი ნაკადები გამომუშავდება  

 განუსაზღვრელი პერიოდის განმავლობაში. 

კითხვა 6 

20X2 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ B საწარმოს მიჰყიდა ბრენდის სახელი 250,000ფე-ად.  A 

საწარმომ შეაფასა, რომ ის ბრენდის სახელის განვითარებაში 20X1 წელს დახარჯა 100,000ფე.  B 

საწარმომ ასევე შეაფასა, რომ 20X3 წელს მან დახარჯა 50,000ფე ბრენდის სახელის შენარჩუნებასა და 

განვითარებაში. 

20X3 წლის 31 დეკემბერს C საწარმომ საწარმოთა გაერთიანებისას მოიპოვა კონტროლი B 

საწარმოზე, როდესაც ბრენდის რეალური ღირებულება შეფასებული იყო 400,000ფე-ად.   

ამ მაგალითის მიზნებისთვის უგულვებელყავით ამორტიზაცია.   

ბრენდის სახელი უნდა აღიარდეს: 

 (ა)  20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს მიერ 100,000ფე-ად; 20X2 წლის 31 დეკემბერს, B 

საწარმოს მიერ 250,000ფე-ად; 20X3 წლის 31 დეკემბერს, C საწარმოს (თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში) მიერ 400,000ფე-ად. 
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 (ბ)  20X2 წლის 31 დეკემბერს, B საწარმოს მიერ 300,000ფე-ად; 20X3 წლის 31 დეკემბერს, C 

საწარმოს (თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში) მიერ 400,000ფე-ად. 

 (გ)  20X2 წლის 31 დეკემბერს, B საწარმოს მიერ 250,000ფე-ად; 20X3 წლის 31 დეკემბერს, C 

საწარმოს (თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში) მიერ 400,000ფე-ად. 

 

კითხვა 7 

20X2 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ B საწარმოს მიჰყიდა ბრენდის სახელი 250,000ფე-ად.  A 

საწარმომ შეაფასა, რომ 20X1 წელს ის ბრენდის სახელის განვითარებაში დახარჯა 100,000ფე.  B 

საწარმომ ასევე შეაფასა, რომ მან დახარჯა 50,000ფე, 20X3 წელს ბრენდის სახელის შენარჩუნებასა 

და განვითარებაში. 

20X3 წლის 31 დეკემბერს C საწარმომ საწარმოთა გაერთიანების გზით მოიპოვა კონტროლი B 

საწარმოზე, როდესაც შეუძლებელი იყო ბრენდის რეალური ღირებულების საიმედოდ განსაზღვრა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.   

ამ მაგალითის მიზნებისთვის უგულვებელყავით ამორტიზაცია.   

ბრენდის სახელი უნდა აღიარდეს: 

 (ა)  20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს მიერ 100,000ფე-ად; 20X2 წლის 31 დეკემბერს, B 

საწარმოს მიერ 250,000ფე-ად; 20X3 წლის 31 დეკემბერს C საწარმოს (თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში) მიერ 400,000ფე-ად. 

 (ბ)  20X2 წლის 31 დეკემბერს, B საწარმოს მიერ 300,000ფე-ად; 20X3 წლის 31 დეკემბერს, C 

საწარმოს (თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში) მიერ 400,000ფე-ად. 

 (გ)  20X2 წლის 31 დეკემბერს, B საწარმოს მიერ 250,000ფე-ად; 20X3 წლის 31 დეკემბერს არ 

აღიარდება განცალკევებით C საწარმოს მიერ (თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში) და იქნება გუდვილის ნაწილი, C საწარმოს მიერ B საწარმოს შეძენისას. 

 

კითხვა 8 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა ტაქსის ლიცენზია 95,000ფე-ად, რაც მოიცავდა 5,000ფე 

შესყიდვის დაუბრუნებად გადასახადებს.  შესყიდვის ხელშეკრულება გულისხმობდა, რომ 

გადახდა სრულად უნდა განხორციელებულიყო 20X1 წლის 31 დეკემბერს.  ტაქსის ლიცენზიის 

შეძენისას წარმოიშვა იურიდიული მომსახურების საფასური 2,000ფე და მისი გადახდა 

განხორციელდა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. 

შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი არის წლიური 10%-ი. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ უნდა შეაფასოს ტაქსის ლიცენზიის საწყისი თვითღირებულება: 

 (ა) 102,000ფე-ად. 

 (ბ) 97,000ფე-ად. 

 (გ) 88,364ფე-ად. 

 (დ) 107,000ფე-ად. 
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კითხვა 9 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა პატენტი 100,000ფე-ად.  20X1 წლის 31 დეკემბერს 

ხელმძღვანელობამ: 

- შეაფასა პატენტის სასარგებლო მომსახურების ვადა 20 წლით, შეძენის თარიღიდან;  

- შეაფასა, რომ საწარმო მოიხმარს პატენტის მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს, მისი შეძენის 

თარიღიდან, თანაბრად 20 წლის განმავლობაში; და 

- შეაფასა პატენტის რეალური ღირებულება 130,000ფე-ად.   

20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმომ პატენტის საბალანსო ღირებულება უნდა 

განსაზღვროს: 

 (ა) 100,000ფე-დ. 

 (ბ) 95,000ფე-დ. 

 (გ) 130,000ფე-დ. 

 (დ) 123,500ფე-დ. 

 

კითხვა 10 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა პატენტი 100,000ფე-ად.  20X1 წლის 31 დეკემბერს 

ხელმძღვანელობამ: 

- შეაფასა პატენტის სასარგებლო მომსახურების ვადა 20 წლით, შეძენის თარიღიდან;  

- შეაფასა, რომ საწარმო მოიხმარს პატენტის მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს, მისი შეძენის 

თარიღიდან, თანაბრად 20 წლის განმავლობაში; და  

- შეაფასა პატენტის რეალური ღირებულება 130,000ფე-ად.   

 

20X5 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ხელახლა შეაფასა პატენტი შემდეგნაირად: 

- პატენტის სასარგებლო მომსახურების ვადა 14 წლით, შეძენის თარიღიდან; 

- საწარმო მოიხმარს პატენტის მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს, მისი შეძენის თარიღიდან, 

თანაბრად 14 წლის განმავლობაში; და 

- პატენტის ანაზღაურებადი ღირებულება (ე.ი. გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება) 70,000ფე-ად.   

 

20X5 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმომ პატენტის საბალანსო ღირებულება უნდა 

შეაფასოს: 

 (ა) 72,000ფე-ად. 

 (ბ) 100,000ფე-ად. 

 (გ) 64,286ფე-ად. 

 (დ) 70,000ფე-ად. 
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კითხვა 11 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს გამომცემლობამ შეიძინა კონკურენტის პუბლიკაციის სახელწოდება 

30,000ფე-ად.  20X4 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ დაიწყო ახალი სათაურით გამოცემა.   

20X8 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ გადაწყვიტა გაეყიდა პუბლიკაციის სახელწოდება და 

განახორციელა ქმედებები, რომლის შედეგადაც მისი გაყიდვა 12 თვის ფარგლებში მაღალი 

ალბათობით მოსალოდნელი იქნება.  პუბლიკაციის სახელწოდება გაიყიდა 20X9 წლის 31 მარტს.   

საწარმოს მოეთხოვება აღრიცხოს პუბლიკაციის სახელწოდება, როგორც: 

 (ა)  არამატერიალური აქტივი (გუდვილის გარდა) მისი შეძენის თარიღიდან (20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი) 20X8 წლის 31 დეკემბრამდე და როგორც მარაგი (ჩვეული საქმიანობის პროცესში 

გასაყიდად გამიზნული აქტივი) 20X8 წლის 31 დეკემბრიდან მისი გაყიდვის თარიღამდე 

(20X9 წლის 31 მარტი). 

 (ბ)  მარაგის ერთეული შეძენის თარიღიდან (20X1 წლის 1-ლი იანვარი) მისი გაყიდვის 

თარიღამდე (20X9 წლის 31 მარტი). 

 (გ)  არამატერიალური აქტივი (გუდვილის გარდა) შეძენის თარიღიდან (20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი) მისი გაყიდვის თარიღამდე (20X9 წლის 31 მარტი). 

 (დ)  არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი. 

 

 

 

კითხვა 12 

თუ არამატერიალური აქტივის გაცვლა მოხდა სხვა აქტივში და  რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია ორივე აქტივისთვის, როგორ ფასდება შეძენილი 

არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება? 

 (ა)  მიღებული აქტივის საბალანსო ღირებულებით.  

 (ბ)  გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულებით.   

 (გ)  ერთ-ერთი, ან მიღებული აქტივის საბალანსო ღირებულებით ან გადაცემული აქტივის 

საბალანსო ღირებულებით.  

 

კითხვა 13 

თუ შეუძლებელია არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ 

შეფასება, როგორ განისაზღვრება ის?  

 (ა)  ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, შეზღუდვის გარეშე. 

 (ბ)  ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს 10 

წელს. 

 (გ)  ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს 5 

წელს.  

 (დ)  ხელმძღვანელობამ არამატერიალურ აქტივს არ უნდა დაარიცხოს ამორტიზაცია.  
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კითხვა 14 

რა სიხშირით უნდა გადაიხედოს არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადა? 

 (ა)  სულ მცირე თითოეული ფინანსური წლის ბოლოს. 

 (ბ)  ყოველ 10 წელიწადში. 

 (გ)  ხელმძღვანელობის შეხედულებით.  

 (დ)  როდესაც სახეზეა ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ცვლილება არამატერიალური აქტივის 

გამოყენების წესში და ტექნოლოგიური მიღწევები.  

 

კითხვა 15 

როდის არის შესაძლებელი საწარმოს ფარგლებში გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი და 

განვითარების საქმიანობის ხარჯების კაპიტალიზაცია?  

 (ა)  ყოველთვის. 

 (ბ)  არასდროს. 

 (გ)  როდესაც დაიწყება განვითარების სამუშაოები. 

 (დ)  როდესაც ის ქმნის სხვა აქტივის თვითღირებულების ნაწილს, მაგალითად, ძირითადი 

საშუალება, რომელიც შეესაბამება მსს ფასს სტანდარტის აღიარების კრიტერიუმს.  

 

 

კითხვა 16 

როდის იწყება არამატერიალური აქტივის ამორტიზაცია?  

 (ა)  როდესაც არამატერიალური აქტივი გამოსაყენებლად ხელმისაწვდომია.  

 (ბ)  როდესაც არამატერიალური აქტივი არსებითად დასრულებულია. 

 (გ)  ხელმძღვანელობის შეხედულებით. 

კითხვა 17 

რომელი მეთოდი მოითხოვება არამატერიალური აქტივების შემდგომი შეფასებისთვის?  

 (ა)  გადაფასების მოდელი. 

 (ბ)  თვითღირებულების მოდელი (თვითღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი 

ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურების ზარალი).  

 (გ)  ერთ-ერთი, (ა) ან (ბ). 

 (დ)  გადაფასების მოდელი იმ არამატერიალური აქტივებისთვის, რომელთა რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე; და თვითღირებულების მოდელი ყველა სხვა არამატერიალური 

აქტივისთვის.  

 

კითხვა 18 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ წარმოადგენს არამატერიალური აქტივების განმარტებითი 

შენიშვნების მოთხოვნას?  
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 (ა)  გამოყენებული ამორტიზაციის მეთოდი.  

 (ბ)  გამოყენებული სასარგებლო მომსახურების ვადა.  

 (გ)  პერიოდის განმავლობაში ხარჯად აღიარებული სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯების აგრეგირებული ოდენობა.  

 (დ)  იმ სრულად ამორტიზებული არამატერიალური აქტივის აღწერა, რომელიც ისევ 

გამოიყენება.  
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (გ)—იხ. 18.2 პუნქტი. 

კითხვა 2 (გ)—იხ.  18.2 პუნქტი.  

კითხვა 3 (დ)—იხ.  18.18 პუნქტი. 

კითხვა 4 (ე)—იხ. 18.11 და 18.12 პუნქტები. 

კითხვა 5 (ბ)—იხ. 18.19 და 18.20 პუნქტები. 

კითხვა 6 (გ)—იხ. 18.14 (A საწარმო); 18.10 (B საწარმო)—B საწარმოს მიერ გაწეული შემდგომი 

დანახარჯი 50,000ფე-ის ოდენობით  არ კაპიტალიზდება, რადგან აღნიშნული არის 

საწარმოს ფარგლებში შექმნილი დანახარჯი არამატერიალურ ერთეულზე; და 18.11 (C 

საწარმო) პუნქტები. 

კითხვა 7 (გ)—იხ. 18.14 (A საწარმო); 18.10 (B საწარმო); და 18.8 (C საწარმო) პუნქტები. 

პასუხი 8 (გ)—გამოთვლა: (95,000ფე შესყიდვის ფასი, მათ შორის არადაბრუნებადი 

გადასახადები) ÷ 1.1 = 86,364ფე (შესყიდვის ფასის დღევანდელი ღირებულება) + 

2,000ფე (პირდაპირი დანახარჯი (იურიდიული მომსახურების საფასური)) = 88,364ფე. 

კითხვა 9 (ბ) 

 ფე 

თვითღირებულება  100,000 

გამოკლებული ამორტიზაცია (100,000ფე (ცვეთადი ღირებულება) ÷ 

20 წელი (სასარგებლო მომსახურების ვადა)) 

(5,000) 

საბალანსო ღირებულება 95,000 

კითხვა 10 (დ) 

 ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი—თვითღირებულება  100,000 

დაგროვილი ამორტიზაცია: 20X1–20X4 

(100,000ფე ÷ 20 წელი x 4 წელი) 

(20,000) 

საბალანსო ღირებულება 20X4 წლის 31 დეკემბერს  80,000 

ამორტიზაცია: 20X5 (80,000ფე ÷ 10 წელი (დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა)) 

(8,000) 

საბალანსო ღირებულება 20X5 წლის 31 დეკემბერს 

(გაუფასურებაზე შემოწმებამდე) 

72,000 

ანაზღაურებადი ღირებულება 70,000 

 

პატენტის სასარგებლო მომსახურების ვადის შემცირების ფაქტორები, ასევე შესაძლოა 

იყოს გაუფასურების ინდიკატორები. გაუფასურების ტესტი მოითხოვს, აქტივის 

საბალანსო ღირებულების შემცირებას შემდგომი 2,000ფე-ით, მის 70,000ფე 

ანაზღაურებად ღირებულებამდე. 

 

კითხვა 11 (გ)—იხ. 18.4 და 18.26(ა) პუნქტები.  არამატერიალური აქტივის გაყიდვის 

გადაწყვეტილება, ავტომატურად არ გულისხმობს, რომ ის შეესაბამება მარაგის 

განმარტებას და შესაბამისად, არ ცვლის კლასიფიკაციას არამატერიალური 

აქტივიდან მარაგზე. 

კითხვა 12 (ბ)—იხ. 18.13 პუნქტი. 

კითხვა 13 (ბ)—იხ.  18.20 პუნქტი. 

კითხვა 14 (დ)—იხ. 18.24  პუნქტი. 

კითხვა 15 (დ)—იხ. 18.14  პუნქტი. 

კითხვა 16 (ა)—იხ.   18.22 პუნქტი. 

კითხვა 17 (ბ)—იხ.  18.18 პუნქტი. 
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კითხვა 18 (დ)—იხ. 18.27–18.29  პუნქტები. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით არამატერიალური აქტივების, გარდა გუდვილისა, 

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ შეამოწმეთ თქვენი პასუხები ქვემოთ 

მოცემული პასუხების მიხედვით.  

 

სიტუაციური მაგალითი 1 
 

D მსს-ს, ადგილობრივ ქალაქში ტაქსის საქმიანობის დაწყებისას წარმოექმნა შემდეგი დანახარჯები: 

თარიღი ფე დამატებითი ინფორმაცია 

20X1 წლის 1-ლი მაისი 1,500 ახალი საქმიანობის დაწყების (გაშვების) ზოგადი დანახარჯები 

20X1 წლის 30 ივნისი 7,000 ტაქსის ლიცენზიის შეძენის პირდაპირ მიკუთვნებადი 

იურიდიული დანახარჯები  

20X1 წლის 30 ივნისი 100,000 ტაქსის ლიცენზირების უფლებამოსილი პირისათვის ტაქსის 

ლიცენზიის გადასახადის გადახდა, მათ შორის 10,000ფე 

დაბრუნებადი შესყიდვის გადასახადები  

20X1 წლის 1-ლი ივლისი 100 მძღოლებისთვის სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვა 

20X1 წლის 1-ლი ივლისი  20,000 12 თვის განმავლობაში ადგილობრივ გაზეთში რეკლამის 

ყოველდღიურად გამოქვეყნების ხარჯის გადახდა 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს D მსს-მ განახორციელა შემდეგი შეფასებები: 

 20X1 წლის 30 ივნისიდან (ტაქსის ლიცენზიის შეძენის თარიღი) ტაქსის ლიცენზიის 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა არის 5 წელი.  

 ტაქსის ლიცენზიის ნარჩენი ღირებულება არის ნული. 

 საწარმო მოელის ტაქსის ლიცენზიების მომავალი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენებას 

თანაბრად, შეძენის თარიღიდან 5 წლის განმავლობაში. 

 არ არსებობს ნიშანი, რომ ტაქსის ლიცენზია გაუფასურებულია. 

ტაქსის მძღოლები ფლობენ საკუთარ ავტომობილებს, რომელსაც ამუშავებენ D მსს-ს ტაქსის 

ლიცენზიის ფარგლებში.   

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ზემოთ აღნიშნულ ინფორმაციას ასახავს D მსს-ს 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის ბუღალტრულ ჩანაწერებში. 

 

უგულებელყავით დაბეგვრის ყველა ფორმა, გარდა დაბრუნებადი შესყიდვის გადასახადისა. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 -  პასუხი 

 
20X1 წლის 1-ლი მაისი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ხარჯები) 1,500ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   1,500ფე  

ტაქსის საქმიანობის დაწყებიდან წარმოქმნილი, ახალი საქმიანობის დაწყების (გაშვების) დანახარჯების აღიარების 

ჩანაწერი. 1 

 

20X1 წლის 30 ივნისი 

 

დბ არამატერიალური აქტივი (ტაქსის ლიცენზია)—

თვითღირებულება 

7,000ფე (ა)    

 კრ  ფულადი სახსრები   7,000ფე  

ტაქსის ლიცენზიის შეძენის პირდაპირ მიკუთვნებადი იურიდიული დანახარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ არამატერიალური აქტივი (ტაქსის ლიცენზია)—

თვითღირებულება 

90,000ფე (ა)    

დბ მოთხოვნა—შესყიდვის დაბრუნებადი გადასახადები 10,000ფე 2    

 კრ  ფულადი სახსრები   100,000ფე  

ტაქსის ლიცენზიების შეძენის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 1-ლი ივლისი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 100ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   100ფე  

ტაქსის მძღოლებისთვის სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვის დანახარჯის ხარჯის სახით აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი) 20,000ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   20,000ფე  

20X1 წლის 1-ელ ივლისს სარეკლამო ხარჯის 20X2 წლის 30 ივნისს დასრულებული 12 თვიანი პერიოდისთვის 

გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 3 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 10,000ფე     

 კრ  წინასწარ გადახდილი ხარჯები (აქტივი)   10,000ფე  

20X1 წლის 1-ლი ივლისიდან 20X1 წლის 31 დეკემბრის ბოლომდე 6 თვის რეკლამის წინასწარ გადახდილი 
დანახარჯის ხარჯად აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები) 9,700ფე (ა)    

                                                        
1 18.15(ბ) პუნქტი მოითხოვს, რომ ახალი საქმიანობის დაწყების (გაშვების) დანახარჯები 

აღიარდეს ხარჯის სახით.  
2 არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება არ მოიცავს შესყიდვის დაბრუნებად 

გადასახადებს (იხ. 18.10 (ა) პუნქტი).  
3 18.15(დ) პუნქტი მოითხოვს, რომ რეკლამისა და გაყიდვების სტიმულირების ღონისძიებებზე 

გაწეული დანახარჯები აღიარდეს ხარჯის სახით.  
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 კრ  არამატერიალური აქტივი (ტაქსის ლიცენზიები)—

დაგროვილი ამორტიზაცია 

  9,700ფე  

ტაქსის ლიცენზიაზე, აქტივის საექსპლუატაციო მდგომარეობაში მოყვანის თარიღიდან (6 თვის განმავლობაში, 20X1 
წლის 31 დეკემბრის ბოლომდე) ამორტიზაციის აღიარების ჩანაწერი. 

 

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

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  97,000ფე(ბ) (თვითღირებულება) ÷ 5 წელი (სასარგებლო მომსახურების ვადა) = 19,400ფე (ამორტიზაცია წლის 

განმავლობაში).   

ამორტიზაცია 6 თვის განმავლობაში = 9,700ფე (ე.ი. 19,400ფე ÷ 12 თვე × 6 თვე). 

(ბ)  ∑(ა) = 97,000ფე (არამატერიალური აქტივის თვითღირებულება—ტაქსის ლიცენზიები). 

 

 

 

 

 

სიტუაციური მაგალითი 2 

 

20X4 წლის 1-ელ იანვარს F მსს-მ პროდუქციის ხაზისთვის შეიძინა სავაჭრო ნიშანი 

კონკურენტისგან 300,000ფე-ად, განცალკევებული შეძენით. (i) პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის 

კვლევების; (ii) ბაზრის, განსაკუთრებულით, კონკურენტულ და გარემოსდაცვითი ტენდენციების; 

და (iii) ბრენდის გაფართოების შესაძლებლობების ანალიზის საფუძველზე, ხელმძღვანელობის 

მიერ სავაჭრო ნიშნის სასარგებლო მომსახურების ვადის საუკეთესო შეფასება არის 10 წელი. F მსს 

სავაჭრო ნიშანს ამორტიზაციას არიცხავს წრფივი მეთოდის გამოყენებით. 

2007 წლის 31 დეკემბერს, კონკურენტმა მოულოდნელად გამოავლინა მისი ტექნოლოგიური 

აღმოჩენა. მოსალოდნელია, რომ კონკურენტი გამოიყენებს თავის აღმოჩენას ახალი პროდუქციის 

გამოსაშვებად და F მსს მოელის, რომ მოთხოვნა მის დაპატენტებულ პროდუქციის ხაზზე 

შემცირდება. F მსს-ს დაპატენტებულ პროდუქციის ხაზზე მოსალოდნელია, რომ მოთხოვნა 

დარჩება მაღალი 20X9 წლის დეკემბრამდე, როდესაც მოსალოდნელია, რომ კონკურენტი ჩაუშვებს 

ახალ პროდუქციას. 2007 წლის 31 დეკემბერს, F მსს აფასებს სავაჭრო ნიშნის ანაზღაურებად 

ღირებულებას 50,000ფე-ად.   

F მსს გეგმავს დაპატენტებული პროდუქციის წარმოების გაგრძელებას 20X9 წლის 31 დეკემბრამდე. 

F მსს-ს ფინანსური წლის ბოლო არის 31 დეკემბერი.   

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ზემოთ აღნიშნულ ინფორმაციას ასახავს F  მსს-ს 

20X4 წლის 1-ლი იანვრიდან 20X7 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის ბუღალტრულ ჩანაწერებში. 

 

უგულებელყავით დაბეგვრის ყველა ფორმა. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 -  პასუხი 

 
 

20X4 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ არამატერიალური აქტივი (სავაჭრო ნიშანი)—

თვითღირებულება 300,000ფე     

 კრ  ფულადი სახსრები   300,000ფე  

ცალკე შეძენილი სავაჭრო ნიშნის აღიარების ჩანაწერი. 
 

20X4 წლით დასრულებული წლისთვის 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები)—სავაჭრო ნიშნის 

ამორტიზაცია 30,000ფე (ა)    

 

კრ  არამატერიალური აქტივი (სავაჭრო ნიშანი)—

დაგროვილი ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურება   30,000ფე  

პერიოდის განმავლობაში სავაჭრო ნიშნის წლიური ამორტიზაციის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X5 წლით დასრულებული წლისთვის 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები)—სავაჭრო ნიშნის 

ამორტიზაცია 30,000ფე (ა)    

 

კრ  არამატერიალური აქტივი (სავაჭრო ნიშანი)—

დაგროვილი ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურება   30,000ფე  

პერიოდის განმავლობაში სავაჭრო ნიშნის წლიური ამორტიზაციის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X6 წლით დასრულებული წლისთვის 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები)—სავაჭრო ნიშნის 

ამორტიზაცია 30,000ფე (ა)    

 

კრ  არამატერიალური აქტივი (სავაჭრო ნიშანი)—

დაგროვილი ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურება   30,000ფე  

პერიოდის განმავლობაში სავაჭრო ნიშნის წლიური ამორტიზაციის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X7 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები)—სავაჭრო ნიშნის 

ამორტიზაცია 30,000ფე (ა)    

 

კრ  არამატერიალური აქტივი (სავაჭრო ნიშანი)—

დაგროვილი ამორტიზაცია და დაგროვილი გაუფასურება   30,000ფე  

პერიოდის განმავლობაში სავაჭრო ნიშნის წლიური ამორტიზაციის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X7 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი (საოპერაციო ხარჯები)—სავაჭრო ნიშნის 

გაუფასურება 130,000ფე (ბ)    

 

კრ  არამატერიალური აქტივი (სავაჭრო ნიშანის 

განსაზღვრული ვადა)—დაგროვილი ამორტიზაცია და 

დაგროვილი გაუფასურება   130,000ფე  

სავაჭრო ნიშნის გაუფასურების ზარალის აღიარების ჩანაწერი. 
 

 

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

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 
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(ა)  300,000ფე (თვითღირებულება) ÷ 10 წელი (სასარგებლო მომსახურების ვადა) = 30,000ფე (ამორტიზაცია წლის 

განმავლობაში). 

(ბ)  180,000ფე (საბალანსო ღირებულება (ე.ი. 300,000ფე (თვითღირებულება) გამოკლებული (30,000ფე 

ამორტიზაცია წლის განმავლობაში × 4 წელი შეძენიდან 20X7 წლის 31 დეკემბრამდე)) გამოკლებული 50,000ფე 

(ანაზღაურებადი ღირებულება) = 130,000ფე (გაუფასურების ზარალი). 

  

 შენიშვნა: ამორტიზაცია 20X8 წლისთვის დაფუძნებული იქნება გადასინჯულ სასარგებლო მომსახურების 

ვადაზე.  
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

20X5 წლის 1-ელ იანვარს (შესადარისი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი) J მსს, ინტერნეტის 

მომსახურების მიმწოდებელი, ფლობდა შემდეგ არამატერიალურ აქტივებს: 

აღწერა დამატებითი ინფორმაცია 

ინტერნეტ დომენური 

სახელი 

20X4 წლის 1-ელ იანვარს განცალკევებით შეძენილი 300,000ფე-ად.  

საწარმოს არ შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს მისი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა. ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასება არის 12 

წელი. 

პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

საწარმოში განვითარებული.  სასარგებლო მომსახურების ვადა—10 

წელი განვითარების სამუშაოს თარიღიდან.  დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა—ხუთი წელი.  

მომხმარებელთა სია 20X4 წლის 1-ელ იანვარს განცალკევებით შეძენილი 100,000ფე-ად.  

შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა—ხუთი წელი შეძენის 

თარიღიდან. 

სატელეფონო ზარები   საწარმოში განვითარებული.  შეფასებული სასარგებლო 

მომსახურების ვადა—სამი წელი განვითარების სამუშაოს 

თარიღიდან.   

20X6 წლის 30 ივნისს, J მსს-მ 20,000ფე-ად შეიძინა სატელეფონო ზარები, რომელიც განავითარა 

დამოუკიდებელმა მესამე მხარემ. სატელეფონო ზარების მოსალოდნელი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეძენის თარიღიდან სამ წელს შეადგენს. 

20X6 წლის 30 სექტემბერს J მსს-მ საწარმოთა გაერთიანების გზით შეისყიდა K მსს-ს გამოშვებული 

სააქციო კაპიტალის 60%, როდესაც K მსს-ს იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივების 

რეალური ღირებულება შეადგენდა:  

აღწერა ფე დამატებითი ინფორმაცია 

ინტერნეტ დომენური 

სახელი 
500,000 

შეუძლებელია სასარგებლო მომსახურების ვადის 

საიმედოდ შეფასება. ხელმძღვანელობის საუკეთესო 

შეფასება არის 12 წელი.  

პროგრამული 

უზრუნველყოფა 
600,000 

საწარმოში განვითარებული.  შეფასებული დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 10 წელი.   

მომხმარებელთა სია 400,000 
საწარმოში შექმნილი.  შეფასებული დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 5 წელი. 

სარეკლამო 

ხელშეკრულებები 
500,000 

5-წლიანი ხელშეკრულებები (20X5 წლის 1-ელ ოქტომბერს 

დაწყებული ყველა ხელშეკრულება) მომხმარებლების 

რეკლამების K მსს-ს ვებგვერდზე შესაბამის ადგილას 

განთავსების შესახებ. 

სამეცნიერო-კვლევით 

და განვითარების 
80,000 

სხვადასხვა მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი და 

განვითარების პროექტები, საწარმოს მიერ შეთავაზებული 

მომსახურების ღირებულების გასაზრდელად. 
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პროცესში მყოფი 

საქმიანობა 

20X6 წლის ბოლო კვარტალში K მსს-მ გასწია 10,000ფე დანახარჯი სამეცნიერო-კვლევით და 

განვითარების სამუშაოებზე.  არცერთი პროექტი არ დასრულებულა აღნიშნულ პერიოდში.   

20X6 წლის 31 დეკემბერს J მსს-მ დაადასტურა ჯგუფის არამატერიალური აქტივების წინა 

შეფასებები. 
 

მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს თუ როგორ შეიძლება არამატერიალური აქტივების 

წარდგენა და გამჟღავნება J მსს ჯგუფის 20X6 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

 

სიტუაციური მაგალითი 3 -  პასუხი 

 

ამონარიდი J მსს-ს ჯგუფის 20X6 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებიდან: 

 შენიშვნა  20X6 20X5 

არამატერიალური აქტივები 4  2,267,917ფე  300,000ფე 

 

ამონარიდი, J მსს-ს ჯგუფის 20X6 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან: 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა 

არამატერიალური აქტივები, შეფასებულია თვითღირებულებიდან დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.  აქტივების ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულება განაწილებულია 

სასარგებლო მომსახურების ვადებზე, ამორტიზაციის წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ინტერნეტის დომენური სახელის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ დადგენა შეუძლებელია, ამიტომ სასარგებლო მომსახურების ვადა 

განისაზღვრება ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ აღემატება 10 წელს.  

არამატერიალური აქტივების შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადები არის: 

 რეკლამირების ხელშეკრულებები    5 წელი  

 პროგრამული უზრუნველყოფა            10 წელი  

 მომხმარებელთა სიები                      5 წელი  

 სატელეფონო ზარები          3 წელი  

 ინტერნეტის დომენური სახელები                    10 წელი 

 

 

 

შენიშვნა 4 არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა (ოდენობები მოცემულია ფე-ში) 

 
ინტერნეტ 
დომენურ
ი სახელი 

 პროგრამ
ული 

უზრუნვე
ლყოფა 

 მომხმარე
ბელთა 

სიები 

 სამეცნიერო 
კვლევით და 

განვითარების 
პროცესში 

მყოფი 
საქმიანობა 

 სარეკლამო 
ხელშეკრუ

ლებები 

 სატელეფო
ნო ზარები 

 სულ 
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საბალანსო 

ღირებულება 

20X5 წლის 31 

დეკემბერს 240,000  – (თ)  60,000  –  –  – (თ)  300,000 

თვითღირებულ

ება 300,000  –  100,000  –  –  –  400,000 

დაგროვილი 

ამორტიზაცია (60,000) (ა) –  (40,000) (გ) –  –  –  (100,000) 

შემოსვლა –  –  –  –  –  20,000  20,000 

საწარმოთა 

გაერთიანების 

გზით შეძენილი 500,000  600,000  400,000  80,000  500,000  –  2,080,000 

ამორტიზაცია (42,500) (ა) (15,000) (ბ) (40,000) (გ) – (ე) (31,250) (ვ) (3,333) (ზ) (132,083) 

საბალანსო 

ღირებულება 

20X6 წლის 31 

დეკემბერს 697,500  585,000  420,000  80,000  468,750  16,667  2,267,917 

თვითღირებულ

ება 800,000  600,000  500,000  80,000  500,000  20,000   2,500,000 

დაგროვილი 

ამორტიზაცია (102,500)  (15,000)  (80,000)  –  (31,250)  (3,333)  (232,083) 

 

 

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

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  20X4 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილი ინტერნეტის დომენური სახელის წლიური ამორტიზაცია = 300,000ფე 

(თვითღირებულება) ÷ 10 წელი = 30,000ფე.   

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი ინტერნეტ დომენური სახელის ამორტიზაცია = 500,000ფე 

(თვითღირებულება) ÷ 10 წელი × 3 ÷ 12 თვე (ე.ი. 20X6 წლის 30 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) = 12,500ფე.  

20X5 წლის 31 დეკემბრამდე: 30,000ფე × 2 წელი = 60,000ფე (ინტერნეტის დომენური სახელის ამორტიზაცია). 

20X6 წელს: 30,000ფე + 12,500ფე = 42,500ფე (20X6 წელს ინტერნეტის დომენური სახელის ამორტიზაცია). 

  

(ბ)  600,000ფე (თვითღირებულება) ÷ 10 წელი × 3 ÷ 12 თვე (ე.ი. 20X6 წლის 30 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) = 

15,000ფე (პროგრამული უზრუნველყოფის ამორტიზაცია). 

  

(გ)  20X4 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილი მომხმარებელთა სია:  

ამორტიზაცია წლის განმავლობაში = 100,000ფე ÷ 5  წელი = 20,000ფე. 

დაგროვილი ამორტიზაცია (20X4 წლისა და 20X5 წლის 31 დეკემბერს) = 20,000ფე x 2 წელი = 40,000ფე. 

  

(დ)  20X4 წლის 1-ელ იანვარს შეძენილი მომხმარებელთა სიის წლიური ამორტიზაცია = 20,000ფე.(გ) 

საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი მომხმარებელთა სიის ამორტიზაცია = 400,000ფე (თვითღირებულება) ÷ 5 

წელი × 3 ÷ 12 თვე (ე.ი. 20X6 წლის 30 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) = 20,000ფე. 

სულ ამორტიზაციის ხარჯი 20X6 წლის 31 დეკემბერს = 20,000ფე + 20,000ფე = 40,000ფე. 
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(ე) საწარმო საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი სამეცნიერო-კვლევით და განვითარების პროცესში მყოფი 

საქმიანობის ამორტიზაციას დაიწყებს მაშინ, როდესაც ის იქნება გამოსაყენებლად ხელმისაწვდომი, როგორც ეს 

ხელმძღვანელობას ჰქონდა ჩაფიქრებული.  

  

(ვ)  500,000ფე (თვითღირებულება) ÷ 4 წელი (დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა) × 3 ÷ 12 თვე (ე.ი. 20X6 

წლის 30 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე) = 31,250ფე არამატერიალური აქტივის რეკლამირების 

ხელშეკრულების ამორტიზაცია. 

  

(ზ)  20,000ფე თვითღირებულება ÷ 3 წელი (დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა) × 6 ÷ 12 თვე (ე.ი. 20X6 

წლის 30 ივნისიდან 31 დეკემბრამდე) = 3,333ფე (სატელეფონო ზარების ამორტიზაცია). 

  

(თ)  მე-18 განყოფილების თანახმად საწარმოში შექმნილი არამატერიალური აქტივები არასდროს აღიარდება (იხ. 

18.14 პუნქტი). 

 

 

 


