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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 დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

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

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 საბუღალტრო მოთხოვნებისთვის გამოყენებულ უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოცემული 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 რომელიმე ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა)   დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

ვებგვერდზე www.ifrs.org; 

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

ზემოთ; 

(დ)  ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და 

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

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

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

ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

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

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

სასაქონლო ნიშნები  
 

 

ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, Standards®‘International Accounting’, ‘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.   

mailto:info@ifrs.org
http://www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/legal-docs/terms-and-conditions.pdf?la=en&hash=9C2C0990DC1E54A5158910BAD56133F2C57E450F
mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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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-20 განყოფილების -„იჯარა“- 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-20 
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? 

 

როდესად 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 სრული 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 იჯარის აღრიცხვის პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის მე-

20 განყოფილების - „იჯარის“ - შესაბამისად.  იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს 
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ამდიდრებს ახსნა-განმარტებითი შენიშვნებითა და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია 

მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, 

რომლებიც საჭიროა იჯარის აღრიცხვისას. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ ცოდნის 

შესამოწმებლად და აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა, მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით იჯარის აღრიცხვის პრინციპების  პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში: 

 

 განსაზღვროთ საიჯარო შეთანხმება, რომლებიც ექვემდებარება აღიარებას წინამდებარე 

სტანდარტით; 

 განასხვავოთ ფინანსური და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა ერთმანეთისგან; 

 აღიაროთ და შეაფასოთ ფინანსური იჯარის შედეგად წარმოშობილი უფლებები და 

ვალდებულებები მოიჯარისა და მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებებში; 

 შეაფასოთ აღიარებული აქტივები და ვალდებულებები მოიჯარისა და მეიჯარის ფინანსურ  

ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარების შემდგომ; 

 აღრიცხოთ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის შედეგად წარმოშობილი საიჯარო 

გადასახდელები მოიჯარისა და მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებებში; 

 წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ იჯარები მოიჯარისა და მეიჯარის ფინანსურ 

ანგარიშგებებში; და  

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა იჯარის 

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, რომლებშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 
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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 დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა და ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო მოთხოვნების ნაწილს. 

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება -„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 

პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება -„ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 

განყოფილება - „ამონაგები“ - მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

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

სავალდებულო მასალასა 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 

ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის გამოცემის 

დროს (2019 წლის იანვარი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს (SMEIG) არ ჰქონდა გამოქვეყნებული 

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები (Q&As).   

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 

 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ, ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ, მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, ასევე, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

მე-20 განყოფილების მიზანს წარმოადგენს მოიჯარისა და მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებებში 

იჯარის აღრიცხვისა და განმარტებითი შენიშვნების მომზადების შესახებ მოთხოვნების 

დადგენა.    

იჯარა არის შეთანხმება, რომლის თანახმად მეიჯარე, საიჯარო გადასახდელის ან 

გადასახდელების სერიის მიღების მიზნით, მოიჯარეს გადასცემს აქტივის გამოყენების 

უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში. 
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იჯარის კლასიფიკაცია 

იჯარის აღრიცხვისას მთავარ საკითხს წარმოადგენს მისი ფინანსურ ან საოპერაციო 

(ჩვეულებრივ) იჯარად კლასიფიცირება. ფინანსური იჯარა ითვალისწინებს აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის 

გადაცემას,  ხოლო საოპერაციო  (ჩვეულებრივი) იჯარა კი - არა.   

 

ფინანსური იჯარა 

მოიჯარე ფინანსურ იჯარას აღრიცხავს აქტივის კრედიტით შეძენის სახით (ე.ი. იჯარის ვადის 

დასაწყისში მოიჯარე აღიარებს იჯარის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებებსა და 

ვალდებულებებს საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულების ოდენობით, ან, თუ უფრო 

ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით). პირიქით, 

მეიჯარე (მწარმოებლის ან დილერის ჩათვლით), რომელსაც წინათ აღიარებული ჰქონდა 

აქტივი, ფინანსურ იჯარას აღრიცხავს როგორც, აქტივის კრედიტით გაყიდვას.  იჯარის 

პირობებით გათვალისწინებული მისაღები თანხა ნებისმიერი მეიჯარისთვის აღიარდება 

როგორც მოთხოვნა.   

ფინანსური იჯარის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, მოიჯარე საიჯარო აქტივს აღრიცხავს 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების შესაბამისად (იხ. მე-17 განყოფილება - 

„ძირითადი საშუალებები“). მოიჯარემ მინიმალური საიჯარო გადასახდელები უნდა 

გაანაწილოს დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა (საპროცენტო ხარჯი) და დაუფარავი 

ვალდებულების შემცირებაზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით. მეიჯარემ 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები უნდა გაანაწილოს მოთხოვნიდან მიღებულ ფინანსურ 

შემოსავალსა და ფინანსური იჯარის მოთხოვნის გადასახდელის დაფარვაზე ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით.    

 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის დროს მეიჯარემ და მოიჯარემ საიჯარო გადასახდელები 

უნდა აღიარონ მოგებასა და ზარალში წრფივი მეთოდით, იჯარის ვადის განმავლობაში, 

გარკვეული გამონაკლისების გარდა (მაგალითად, როდესაც სხვა სისტემატური მეთოდი 

უფრო ადეკვატურად ასახავს მომხმარებლის მიერ სარგებლის მიღების 

პერიოდულობას/გრაფიკს).  

 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციები 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაცია გულისხმობს აქტივის გაყიდვას და იმავე აქტივის 

იჯარის გზით უკან დაბრუნებას.  როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში, საიჯარო ქირა და აქტივის 

გასაყიდი ფასი ურთიერთდამოკიდებულია, რადგან ისინი განიხილება, როგორც ერთიანი 

პაკეტი.  აქტივის გაყიდვისა და მისი იჯარით უკან დაბრუნების ოპერაციის სააღრიცხვო 

მიდგომა დამოკიდებულია იჯარის ტიპზე (მაგალითად, იჯარა ფინანსური არის თუ 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი)). 
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რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  
 

ქვემოთ მოცემულია ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა მე-20 განყოფილებაში მსს ფასს 

სტანდარტის 2015 წლის შესწორების შედეგად:   

 ცვლილება იმისათვის, რომ მე-12 განყოფილების ნაცვლად მე-20 განყოფილების 

მოქმედების სფეროში შესულიყო იჯარის ხელშეკრულებები, რომლებიც მოიცავს მუხლს, 

საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების ცვლილების გამო სახელშეკრულებო საპროცენტო 

განაკვეთის ცვლილების შესახებ (იხ. 20.1 (ე) პუნქტი). 

 დაზუსტება, რომ გარე მენარდეების მოზიდვის ხელშეკრულებებიდან, 

ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების დარგის ხელშეკრულებებიდან, რომელთა 

თანახმადაც სხვა მხარეს გადაეცემა ტელეკომუნიკაციის საშუალებების გამოყენების 

უფლება და ასევე მიიღე-გადაიხადე ხელშეკრულებებიდან მხოლოდ ზოგიერთი 

წარმოადგენს იჯარას შინაარსობრივად (იხ. 20.3 პუნქტი).  

გარდა ამისა, შეტანილია სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 

20.1 ეს განყოფილება მოიცავს ყველა სახის იჯარის აღრიცხვას, გარდა: 

ა) სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობის, ბუნებრივი გაზისა და სხვა 

არაკვლავწარმოებადი რესურსების ძიებისა და გამოყენების საიჯარო 

ხელშეკრულებებისა (იხ. 34-ე განყოფილება - „სპეციალიზებული საქმიანობა“); 

ბ) ისეთი საქონლის სალიცენზიო შეთანხმებებისა, როგორიცაა კინოფილმები, 

ვიდეოჩანაწერები, წარმოდგენები, ხელნაწერები, პატენტები და საავტორო 

უფლებები (იხ. მე-18 განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის 

გარდა“); 

გ) მოიჯარის მიერ ფლობილი ქონების შეფასებისა, რომელიც აღირიცხება 

საინვესტიციო ქონების სახით და მეიჯარის მიერ ჩვეულებრივი იჯარით 

გადაცემული საინვესტიციო ქონებისა (იხ. მე-16 განყოფილება - „საინვესტიციო 

ქონება“); 

დ) მოიჯარის მიერ ფინანსური იჯარით ფლობილი ბიოლოგიური აქტივებისა და 

მეიჯარის მიერ ჩვეულებრივი იჯარით გადაცემული ბიოლოგიური აქტივებისა 

(იხ. 34-ე განყოფილება);  

ე) იჯარისა, რომელსაც, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, შეუძლია 

ზარალის მოტანა მეიჯარის ან მოიჯარისთვის და ეს პირობები დაკავშირებული 

არ არის იჯარით აღებული აქტივის ფასის ცვლილებებთან, სავალუტო კურსების 

ცვლილებებთან, საიჯარო გადასახდელების ცვლილებებთან, რასაც 

განაპირობებს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების ცვალებადობა, ან რომელიმე 

მხარის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან (იხ. 

პუნქტი 12.3 (ვ)); და 

ვ) ჩვეულებრივი (საოპერაციო) იჯარისა, რომელიც წაგებიანია. 

 

შენიშვნები 

 

იჯარა არის მხარეთა ურთიერთშეთანხმება, რომლის თანახმად მეიჯარე, საიჯარო 

გადასახდელის ან გადასახდელების სერიის მიღების მიზნით, მოიჯარეს გადასცემს 

აქტივის გამოყენების უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის 

განმავლობაში (იხ. ლექსიკონი). 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა, რომელიც წაგებიანია, სცდება მე-20 განყოფილების 

მოქმედების სფეროს. თუმცა განხილულია 21-ე განყოფილებაში (იხ. 21.1 (ა) პუნქტი).  
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მაგალითები – მე-20 განყოფილების მოქმედების სფერო  

 

მაგ. 1 საწარმო ფლობს ქონებას საიჯარო შემოსავლების მიღებისა და კაპიტალის ღირებულების 

ზრდის მიზნით. საწარმომ გააფრომა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით 

დამოუკიდებელ მესამე მხარეს ანიჭებს შენობის 10-წლიანი ვადით გამოყენების 

უფლებას, ყოველწლიურად 1,000 ფე(1) გადასახდელის სანაცვლოდ.  დამოუკიდებელი 

მესამე მხარე (მოიჯარე) გეგმავს შენობის სათაო ოფისად გამოყენებას.  შეთანხმება 

წაგებიანი არ არის რომელიმე მხარისთვის.  

ხელშეკრულება წარმოადგენს იჯარას, რადგან არის მხარეთა ურთიერთშეთანხმება, 

რომლის თანახმად, მეიჯარე (საწარმო) საიჯარო გადასახდელის ან გადასახდელების 

სერიის მიღების მიზნით (ყოვეწლიურად 1,000 ფე), მოიჯარეს (დამოუკიდებელი მესამე 

მხარე) გადასცემს აქტივის (შენობის) გამოყენების უფლებას, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადის (10 წლის) განმავლობაში.   

მეიჯარის პოზიციიდან:  

შენობა წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას (რადგან ფლობილია საიჯარო 

შემოსავლების მიღებისა და კაპიტალის ღირებულების ზრდის მიზნით, იხ. მე-16 

განყოფილების - „საინვესტიციო ქონება“ - 16.2 პუნქტი). საინვესტიციო ქონების 

შეფასება არ წარმოადგენს მე-20 განყოფილების მოქმედების სფეროს (იხ. 20.1 (გ) 

პუნქტი). საინვესტიციო ქონება აღირიცხება მე-16 განყოფილების შესაბამისად - 

„საინვესტიციო ქონება“. თუმცა, საიჯარო შემოსავალი აღირიცხება მე-20 

განყოფილების შესაბამისად. ასევე, წარდგენილი უნდა იყოს მე-20 განყოფილებით 

მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები. 

  

მოიჯარის პოზიციიდან: 

იჯარა აღირიცხება მე-20 განყოფილების შესაბამისად. 

 

მაგ. 2 საწარმო (როგორც მოიჯარე) საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით ქირაობს შენობას 

დამოუკიდებელი მესამე მხარისგან (შენობის მესაკუთრე). ამასთან, საწარმო (როგორც 

მეიჯარე) ქვეიჯარით აქირავებს შენობას საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით 

რამდენიმე დამოუკიდებელ მესამე მხარეებზე, რომლებიც იკავებენ შენობას. საწარმო 

იღებს სარგებელს შენობაზე მისი საიჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, თავის 

მოიჯარისგან მეტი თანხის მოთხოვნით, ვიდრე თავად მას ეკისრება ქონების 

მესაკუთრის წინაშე. 16.3-ე პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ გადაწყვიტა, რომ შენობაზე 

ქონებრივი ინტერესი აღერიცხა საინვესტიციო ქონებად. საწარმოს შეუძლია საიმედოდ 

შეაფასოს ქონებრივი ინტერესის რეალური ღირებულება მიზანშეუწონელი დანახარჯის 

ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. შეთანხმება წაგებიანი არ არის 

რომელიმე მხარისთვის. 

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

‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე). 
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შეთანხმება წარმოადგენს იჯარას - ის არის მხარეთა ურთიერთშეთანხმება, რომლის 

თანახმად მეიჯარე, საიჯარო გადასახდელის ან გადასახდელების სერიის მიღების 

მიზნით, მოიჯარეს (საწარმოს) გადასცემს აქტივის გამოყენების უფლებას, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში.  

საწარმოსთვის 

საწარმომ აირჩია, რომ შენობაზე ქონებრივი ინტერესი აღერიცხა საინვესტიციო 

ქონებად. შესაბამისად, მიუხედავად შეთანხმების კლასიფიკაციისა, საწარმო თავის 

ქონებრივ ინტერესს აღრიცხავს მე-16 განყოფილების შესაბამისად (იხ. 16.6 პუნქტი) - 

ე.ი. აღიარებს აქტივს (საინვესტიციო ქონებას) და ვალდებულებას (საიჯარო ქირის 

გადახდის ვალდებულებას) - ნაცვლად მე-20 განყოფილებისა (იხ. 20.1 (გ) პუნქტი).    

შენიშვნა:  თუ საწარმოს არ შეუძლია შეაფასოს თავისი ქონებრივი ინტერესი საიმედოდ 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, აკრძალულია ქონებასთან 

დაკავშირებით საიჯარო ინტერესის საინვესტიციო ქონების ერთეულად აღრიცხვა (იხ. 

მე-16 განყოფილების - „საინვესტიციო ქონება“ - 16.4 პუნქტი).  ამგვარ შემთხვევაში, 

გავრცელდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარასთან დაკავშირებული მე-20 

განყოფილების მოთხოვნები. 

საწარმოს მეიჯარისთვის (ქონების მესაკუთრე) 

ქონება წარმოადგენს საინვესტიციო ქონებას.  საინვესტიციო ქონების შეფასება არ 

წარმოადგენს მე-20 განყოფილების მოქმედების სფეროს (იხ. 20.1 (გ) პუნქტი).  ის 

აღირიცხება მე-16 განყოფილების -„საინვესტიციო ქონება“ - შესაბამისად.  თუმცა, 

საიჯარო შემოსავალი აღირიცხება მე-20 განყოფილების შესაბამისად.  ასევე, 

წარდგენილი უნდა იყოს მე-20 განყოფილებით მოთხოვნილი განმარტებითი 

შენიშვნები. 

საწარმოს მოიჯარეებისთვის (ქონებით დროებითი მოსარგებლეები) 

საწარმოს მოიჯარეები იჯარას აღრიცხავენ მე-20 განყოფილების შესაბამისად.     

 

მაგ. 3 საწარმომ შექმნა კინო-ფილმი. როიალტის გადასახდელების სერიის სანაცვლოდ, 

საწარმო ლიცენზიით სხვადასხვა კინო ოპერატორებს უფლებას აძლევს მსოფლიოს 

მასშტაბით 12 თვის განმავლობაში აჩვენონ ფილმი კინო-თეატრებში.  

შეთანხმება წარმოადგენს იჯარას - ის არის მხარეთა შეთანხმება, რომლის თანახმად 

მეიჯარე (საწარმო), საიჯარო გადასახდელის ან გადასახდელების სერიის მიღების 

მიზნით (როიალტის გადასახადი), მოიჯარეს (კინო ოპერატორები მსოფლიოს 

მასშტაბით) გადასცემს აქტივის გამოყენების უფლებას, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადის (12-თვიანი პერიოდი) განმავლობაში.    
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თუმცა, სალიცენზიო შეთანხმება არ აღირიცხება მე-20 განყოფილების შესაბამისად.  

მისი აღრიცხვა უნდა მოხდეს მე-18 განყოფილების მიხედვით - “არამატერიალური 

აქტივები გუდვილის გარდა” (იხ. 20.1 (ბ) პუნქტი).      

 

20.2 წინამდებარე განყოფილება ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზე, რომლებიც 

ითვალისწინებს აქტივების გამოყენების უფლების გადაცემას, იმის მიუხედავად, თუ 

ამგვარი აქტივების ექსპლუატაციის, ან ტექნიკური მომსახურებისთვის შეიძლება საჭირო 

გახდეს მეიჯარის მიერ მნიშვნელოვანი მომსახურების გაწევა. მეორე მხრივ, წინამდებარე 

განყოფილება არ ეხება მომსახურების ისეთ ხელშეკრულებებს, რომლებიც არ 

ითვალისწინებს აქტივების გამოყენების უფლების გადაცემას ხელშეკრულების მონაწილე 

ერთი მხარიდან მეორისთვის. 

 

მაგალითი - იჯარა სხვა მომსახურებებთან ერთად 

 

მაგ. 4 საწარმომ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით იქირავა ასლგადამღები აპარატი, 

დამოუკიდებელი მესამე მხარისგან. ხელშეკრულების ფარგლებში, მეიჯარემ 

ვალდებულება აიღო მოიჯარისთვის ასლგადამღები აპარატის ტექნიკური 

მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით. 

შეთანხმება მოიცავს იჯარას - ის არის მხარეთა შეთანხმება, რომლის თანახმად 

მეიჯარე (დამოუკიდებელი მესამე მხარე) გადასცემს მოიჯარეს აქტივის გამოყენების 

უფლებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში, დამატებითი 

მომსახურების გაწევის პირობით.   

მოიჯარისა და მეიჯარის პოზიციებიდან 

მიუხედავად იმისა, რომ მეიჯარე ასევე თანხმდება ტექნიკური მომსახურების 

გაწევაზე, 20.2 პუნქტი მოითხოვს, რომ შეთანხმება, რომელიც მოიცავს იჯარას, 

აღირიცხოს მე-20 განყოფილების შესაბამისად.  

 

 

20.3 ზოგიერთი შეთანხმება, როგორიცაა გარე მენარდეების მოზიდვის ხელშეკრულება, 

ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების დარგის ხელშეკრულებები, რომლის თანახმად სხვა 

მხარეს გადაეცემა ტელეკომუნიკაციის საშუალებების/სიმძლავრის გამოყენების უფლება, 

ასევე ე.წ. „მიიღე-გადაიხადე“ ხელშეკრულებები, რომლის დროსაც მყიდველი იმ 

შემთხვევაშიც იხდის გარკვეულ თანხას, თუ პროდუქცია ან მომსახურება მიეწოდება, 

მაგრამ მომხმარებელს არ გამოუყენებია, იურიდიულად არ წარმოადგენს იჯარას, მაგრამ 

ითვალისწინებს გადახდის სანაცვლოდ აქტივის გამოყენებაზე უფლების გადაცემას. 

ასეთი შეთანხმებები შინაარსით არის აქტივების იჯარით გადაცემა და უნდა აღირიცხოს 

წინამდებარე განყოფილების შესაბამისად. 
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მაგალითი - შეთანხმება, რომელიც მოიცავს იჯარას  

 

მაგ. 5 A საწარმომ B საწარმოსთან გააფორმა ბუნებრივი აირის მიწოდების ხელშეკრულება. ამ 

მიზნით, A საწარმომ გეგმავს და B საწარმოს მიმდებარედ აშენებს საჭირო გაზის 

წარმოებისთვის ობიექტს. B საწარმოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება სხვა 

ობიექტიდან შეუძლებელია, და მისი გამოყენებით სარგებელს სხვა ვერავინ მიიღებს. 

ხელშეკრულების თანახმად, B საწარმო განსაზღვრავს ყოველთვიურად მისაწოდებელი 

ბუნებრივი აირის რაოდენობას, მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე. ის A საწარმოს 

ყოველთვიურად უხდის ფიქსირებულ ღირებულებას და ასევე ცვლადი თანხის 

ოდენობას, მიწოდებული ბუნებრივი აირის პროპორციულად.   

შეთანხმება მოიცავს იჯარას, მე-20 განყოფილების მოქმედების სფეროს თანახმად - ეს 

არის შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს B საწარმოსთვის გაზის მიმწოდებელი 

ობიექტით სარგებლობაზე უფლების გადაცემას, შესაბამისი საფასურის სანაცვლოდ.   

 

B საწარმომ მოიპოვა ობიექტით სარგებლობის უფლება, რადგან იგი აშენდა მხოლოდ 

საწარმოს საჭიროებებისთვის და აქვს კონტროლი წარმოებული ბუნებრივი აირის 

ხარისხზე. შესაბამისად, ის უნდა აღირიცხოს როგორც იჯარა.   

 

 

იჯარის კლასიფიკაცია 
20.4 იჯარა კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად, თუ იგი ითვალისწინებს აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური 

სარგებლის გადაცემას.   იჯარა კლასიფიცირდება ჩვეულებრივ (საოპერაციო) იჯარად, 

თუ იგი არ ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას. 

 

შენიშვნები 

 

შეთანხმების ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირებისთვის, საჭიროა, რომ იჯარა 

ითვალისწინებდეს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას.  ყველა სხვა იჯარა, წარმოადგენს 

საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას.    

რისკის ქვეშ ნაგულისხმევია აქტივის გამოუყენებლობის ან მორალური ცვეთის გამო 

ზარალის მიღების შესაძლებლობა, ასევე ეკონომიკური პირობების (მათ შორის, 

ნარჩენი წილის ღირებულების ცვლილებით) ცვლილებით გამოწვეული აქტივის 

გამოყენებით მიღებული ამონაგების სიდიდის ცვლილება. 

ეკონომიკური სარგებელი კი შესაძლოა ითვალისწინებდეს საწარმოს სავარაუდო 

მომავალ მომგებიან საქმიანობას, აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის 

განმავლობაში, აგრეთვე, შემოსავლების მიღებას აქტივის ან მისი ნარჩენი 

ღირებულების გაძვირების შედეგად.   
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„ფაქტობრივად ყველა“ ქმნის მაღალ ბარიერს, რის შედეგადაც, ფინანსური იჯარა 

ხშირად არ წარმოადგენს შესაბამის კლასიფიკაციას იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც 

მეიჯარე იტოვებს საკუთრების ფლობასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან რისკებსა 

და სარგებელს.  

უმეტეს შემთხვევაში, ერთი და იგივე კლასიფიკაცია (ფინანსური იჯარა ან საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა) შეესაბამება როგორც მოიჯარის, ასევე მეიჯარის შემთხვევას. 

თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც საჭიროა ერთმანეთისგან განსხვავებული 

კლასიფიკაცია.   

 

მაგალითი - ფინანსური იჯარის კლასიფიკაცია 

მაგ. 6 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 5-წლიანი 

შეუქცევადი საიჯარო ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც 

ჰქონდა 5-წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი 

ღირებულება. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (იჯარის დასაწყისი) მანქანა-დანადგარის რეალური 

ღირებულება (ნაღდი ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდებოდა 100,000 ფე-

ს.    

იჯარის ვადის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, 31 დეკემბერს, მოიჯარე 

ვალდებულია მეიჯარეს გადაუხადოს ქირა 23,000 ფე-ს ოდენობით.   იჯარის ვადის 

ბოლოს, მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება გადაეცემა მოიჯარეს, ბოლო 

საიჯარო გადასახადის 23,539 ფე-ს გადახდის შედეგად. 

იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-

ს.  ეს განაკვეთი დაახლოებით უტოლდება მოიჯარის ზღვრულ სასესხო საპროცენტო 

განაკვეთს. 

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას.  20X1 წლის 1-ელ იანვარს, იჯარა 

ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას. შინაარსობრივად, მანქანა-დანადგარს 

ახლა მოიჯარე ფლობს. მოიჯარე არის მხარე, რომელიც საიჯარო აქტივისგან, მისი 

სრული მოსალოდნელი ეკონომიკური მომსახურების ვადის განმავლობაში, მიიღებს 

სარგებელს.    

მაგალითი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის კლასიფიკაცია 

 

მაგ. 7 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 5-წლიანი 

შეუქცევადი საიჯარო ხელშეკრულება სამეურნეო მიწაზე, რომლის რეალური 

ღირებულება (ნაღდი ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) შეადგენს 100,000 ფე-ს.   

მოიჯარემ მეიჯარეს ყოველწლიურად უნდა გადაუხადოს ქირა 5,000 ფე-ს ოდენობით.    
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შეთანხმება წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას.  იჯარა არ 

ითვალისწინებს მეიჯარის მიერ მოიჯარისთვის აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის 

გადაცემას (მაგალითად, სამეურნეო მიწის რეალური ღირებულების ცვლილებით 

გამოწვეული მოგება ან ზარალი, რომელიც ერიცხება მეიჯარეს იჯარის 

ხელშეკრულების განმავლობაში და მის შემდეგაც). ამ იჯარით გათვალისწინებულია 

მოიჯარის მიერ სამეურნეო მიწის მხოლოდ დროებითი გამოყენების უფლება, მიწის 

განუსაზღვრელი ეკონომიკური მომსახურების ვადიდან მცირე პერიოდით - 5 წლით.  

მაგ. 8 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-დღიანი შეუქცევადი საიჯარო 

ხელშეკრულება ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 5-

წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (იჯარის დასაწყისი) ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

რეალური ღირებულება (ნაღდი ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდებოდა 

100,000 ფე-ს.   

მოიჯარეს ეკისრება მეიჯარისთვის ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამოყენებისთვის 

ყოველდღიურად 120 ფე საიჯარო ქირის გადახდა.   იჯარის ვადის გასვლის შემდგომ, 

მოიჯარე მეიჯარეს უბრუნებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას.  

შეთანხმება წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას.  იჯარა არ 

ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას.  იჯარა ითვალისწინებს მეიჯარის 

საკუთრებაში მყოფი ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამოყენების უფლების 

გადაცემას, ავტოსატრანსპორტო საშუალების ეკონომიკური მომსახურების ვადის (5 

წლის) მხოლოდ მცირე პერიოდით (5 დღით).  

მაგალითი - იჯარის კლასიფიკაცია მრავალმხრივი ხელშეკრულების დროს 

 

მაგ. 9 სამმხრივი იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს მეიჯარის 

მიერ (A საწარმო) ორ არდადაკავშირებულ მხარეზე აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას, 

მოიჯარე (B საწარმო) იღებს საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლებას წინასწარ 

დადგენილი ვადის განმავლობაში, ხოლო მესამე მხარე (C საწარმო) იღებს უფლებას, 

იჯარის ვადის ამოწურვის შემდგომ, მეიჯარისგან (A საწარმო) იყიდოს საიჯარო აქტივი 

ფიქსირებულ ფასად.    

ამ შემთხვევაში, მეიჯარე (A საწარმო) იჯარას დააკვალიფიცირებს როგორც ფინანსურ 

იჯარას, ხოლო მოიჯარე (B საწარმო) - საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.    

მესამე მხარეს (C საწარმო) აქვს მყარი ვალდებულება საიჯარო აქტივის შეძენაზე, 

საიჯარო ვადის გასვლის შემდგომ.     
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20.5 იმის დადგენა, იჯარა ფინანსურია თუ ჩვეულებრივი, დამოკიდებულია გარიგების 

შინაარსზე და არა ხელშეკრულების იურიდიულ ფორმაზე.   ქვემოთ ჩამოთვლილია 

ისეთი სიტუაციის მაგალითები, რომლებიც, როგორც წესი, ცალ-ცალკე ან 

ერთობლივად განაპირობებს იჯარის კლასიფიცირებას ფინანსურ იჯარად: 

(ა) იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრების 

უფლება იჯარის ვადის დამთავრების შემდეგ; 

(ბ) მოიჯარეს უფლება აქვს, აქტივი შეიძინოს ისეთი ფასით, რომელიც 

მოსალოდნელია, რომ მნიშვნელოვნად დაბალი იქნება აქტივის რეალურ 

ღირებულებაზე, რომელიც მას ექნება უფლების გამოყენების მომენტში, ხოლო 

იჯარის დასაწყისისათვის არსებობს გონივრული რწმენა იმისა, რომ ეს უფლება 

გამოყენებული იქნება; 

(გ) იჯარის ვადა მოიცავს აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის ძირითად 

ნაწილს, მაშინაც კი, როდესაც საკუთრების უფლების გადაცემა არ ხდება; 

(დ) იჯარის დასაწყისისათვის მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება შეადგენს სულ მცირე საიჯარო აქტივის პრაქტიკულად მთლიან 

რეალურ ღირებულებას; და 

(ე) იჯარით გაცემული აქტივები იმდენად სპეციფიკურია, რომ მხოლოდ ამ მოიჯარეს 

შეუძლია მათი გამოყენება, არსებითი მოდიფიკაციის გარეშე. 

 

შენიშვნები 

 

20.5 პუნქტი განსაზღვრავს შემთხვევებს, რომლებიც როგორც წესი იწვევს იჯარის 

ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირებას. პუნქტი ითვალისწინებს (ა)-(ე) შემთხვევებს, 

რომლებიც შესაძლოა არსებობდნენ როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ერთობლივად. 

აღნიშნული შემთხვევები გათვალისწინებულ უნდა იყოს 20.4 პუნქტთან ერთად, 

როდესაც ხდება შეფასება, თუ რამდენად ითვალისწინებს იჯარა საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემას.   

 

საკუთრების გადაცემა - 20.5 (ა) და 20.5 (ბ) პუნქტები 

თუ აქტივზე იურიდიული საკუთრების უფლება გადაეცემა მოიჯარეს იჯარის ვადის 

ამოწურვის შემდგომ, აღნიშნული, როგორც წესი, გულისხმობს იჯარის ფინანსურ 

იჯარად კლასიფიცირებას.   

თუ იჯარა ითვალისწინებს შესყიდვის უფლებას და არსებობს გონივრული რწმენა, რომ 

გამოყენებული იქნება მოიჯარის მიერ, მიიჩნევა, რომ ამგვარი იჯარით იურიდიული 

საკუთრების უფლება გადაეცემა მოიჯარეს. შესაბამისად, ამგვარი შესყიდვის უფლების 

შემთხვევაში, გარიგება მიიჩნევა ფინანსურ იჯარად. გონივრული რწმენის შეფასება 

მოიჯარის მიერ გამოსყიდვის უფლების გამოყენების შესახებ, შეფასდება იმ ფაქტებსა 

და გარემოებებზე დაყრდნობით, რომლებიც არსებობდა იჯარის დასაწყისში. 
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აღნიშნული არ განისაზღვრება მოიჯარის განზრახვის საფუძველზე.   

ეკონომიკური მომსახურების ვადის ძირითადი ნაწილი - 20.5 (გ) პუნქტი 

როგორც 20.5 (გ) პუნქტში არის აღნიშნული, თუ იჯარის ვადა უტოლდება საიჯარო 

აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის ძირითად ნაწილს, ამგვარი შეთანხმება, 

როგორც წესი, კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად. საწარმო იყენებს მსჯელობას იმის 

შეფასებისთვის, თუ  რა პერიოდი მიიჩნევა აქტივის ეკონომიკური მომსახურების 

ვადის ძირითად ნაწილად.   

ეკონომიკური მომსახურების ვადა არ არის განმარტებული მსს ფასს სტანდარტში, 

თუმცა, ზოგადად გულისხმობს შემდეგი ჩამონათვალიდან რომელიმეს:    

o პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ შესაძლებელი იქნება 

აქტივის ეკონომიკურად გამოყენება ერთი ან მეტი მომხმარებლის მიერ;  ან  

o პროდუქციის ან ანალოგიური ერთეულების  რაოდენობა, რომელთა მიღება 

მოსალოდნელია აქტივის გამოყენებიდან ერთი ან მეტი მომხმარებლის მიერ. 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება შეადგენს 

საიჯარო აქტივის ფაქტობრივად მთლიან რეალურ ღირებულებას - 20.5 (დ) პუნქტი.  

 

საწარმო იყენებს მსჯელობას იმის შეფასებისთვის, თუ რა მიიჩნევა საიჯარო აქტივის 

ფაქტობრივად მთლიან რეალურ ღირებულებად.  

მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი იჯარის დასაწყისი არ არის განმარტებული მსს ფასს 

სტანდარტში, მე-2 განყოფილებაში ნახსენები (იხ. 2.8 პუნქტი) შინაარსის ფორმაზე 

აღმატებულობის პრინციპის თანახმად, იჯარის დასაწყისი იქნება ხელშეკრულების 

თარიღი, როდესაც დაიდო წერილობითი ან სხვა ფორმის იჯარის შეთანხმება.  

მსს ფასს სტანდარტის ლექსიკონი მინიმალური საიჯარო გადასახდელებს განმარტავს, 

როგორც, გადასახდელები, რომლის გადახდა მოეთხოვება ან შეიძლება მოეთხოვოს 

მოიჯარეს იჯარის ვადის განმავლობაში,  პირობითი საიჯარო ქირის, გაწეული 

მომსახურების დანახარჯებისა და მეიჯარის მიერ გადასახდელი და მისთვის 

ასანაზღაურებელი გადასახადების გარდა, შემდეგ გადასახდელებთან ერთად: 

  (ა) მოიჯარისათვის - მოიჯარის ან მასთან დაკავშირებული რომელიმე პირის მიერ 

გარანტირებული თანხები; ან 

 ბ) მეიჯარისათვის - ნებისმიერი ნარჩენი ღირებულება, რომელიც მეიჯარისათვის 

გარანტირებულია: 

(i) მოიჯარის მიერ; 

(ii) მოიჯარესთან დაკავშირებული პირის მიერ; ან 

(iii) მეიჯარისგან დამოუკიდებელი ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ, რომელსაც 

შეუძლია ამ გარანტიის ფინანსურად შესრულება. 

ლექსიკონში მოცემული განმარტება ასევე ითვალისწინებს: „მაგრამ, თუ მოიჯარეს 

აქტივის გამოსყიდვის უფლება აქვს ისეთი ფასით, რომელიც მოსალოდნელია, რომ 
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უფლების გამოყენების თარიღისათვის იმდენად დაბალი იქნება აქტივის რეალურ 

ღირებულებაზე, რომ იჯარის დასაწყისისათვის არსებობს გონივრული რწმენა იმისა, 

რომ მოიჯარე ამ უფლებას გამოიყენებს, მაშინ მინიმალური საიჯარო გადასახდელები 

მოიცავს იჯარის ვადის განმავლობაში გამოსყიდვის უფლების გამოყენების სავარაუდო 

თარიღამდე გადასახდელ მინიმალურ თანხებს და ამ უფლების რეალიზებისთვის 

საჭირო თანხას.“ 

 

სპეციფიკური აქტივები - 20.5 (ე) პუნქტი 

 

თუ საიჯარო აქტივი იმდენად სპეციფიკურია, რომ მხოლოდ მოიჯარეს შეუძლია 

არსებითი მოდიფიკაციის გარეშე მისი გამოყენება, როგორც წესი მეიჯარე ამ 

შემთხვევაში მოითხოვს ისეთ სახელშეკრულებო პირობებს, რომლებიც დაიცავს მას 

საიჯარო აქტივის დაბრუნებისგან მანამ, სანამ მოიჯარეს სრულად არ ექნება აქტივის 

ფაქტობრივად მთლიანი ღირებულება ანაზღაურებული. შესაბამისად, ამგვარი სახის 

ხელშეკრულებები, როგორც წესი, მოიცავენ (ა)-(დ) პუნქტებიდან რომელიმეს, ან 

ითვალისწინებენ მეიჯარის რისკების შემცირების სხვა პირობებს. ეს ინდიკატორი, 

დამოუკიდებლად, არ მიუთითებს  შეთანხმების ფინანსური იჯარად მიჩნევაზე, თუმცა 

საჭიროებს სახელშეკრულებო პირობების სიღრმისეულ გამოკვლევას, რაც როგორც 

წესი, სრულდება ხელშეკრულების ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირებით.   

მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ შენობა, რომელიც დაიგეგმა და აიგო 

მოიჯარისთვის და აკმაყოფილებს მის სპეციფიკურ და სპეციალიზებულ საჭიროებებს. 

ისეთი იჯარის შემთხვევაში, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პირობას, საიჯარო ქირა 

შეადგენს საბაზრო ფასზე მნიშვნელოვნად მაღალ ოდენობას მისი საწყისი ვადის 

განმავლობაში, ხოლო ვადის გაგრძელების უფლების გამოყენების შემთხვევაში - 

საბაზრო ფასზე მნიშვნელოვნად ნაკლებს. კიდევ ერთი მაგალითად ჩაითვლება 

საიჯარო ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას თუ მოიჯარე არ 

გააგრძელებს ხელშეკრულების ვადას.  

 

მიწის იჯარა  

 

20.5 პუნქტში ხაზგასმულია, რომ იჯარის კლასიფიკაცია დამოკიდებელია შეთანხმების 

შინაარსზე და არა - იურიდიულ ფორმაზე.   როდესაც იჯარა მოიცავს ორივეს, მიწისა 

და შენობის ელემენტებს, საწარმომ უნდა შეაფასოს თითოეულ ელემენტზე იჯარის 

კლასიფიკაცია დამოუკიდებლად, როგორც ფინანსური ან საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარა, 20.1 - 20.8 პუნქტების თანახმად. მიწის იჯარის საოპერაციო (ჩვეულებრივი) ან 

ფინანსურ იჯარად განსაზღვრაზე მსჯელობის დროს, გასათვალისწინებელია, რომ 

მიწას, როგორც წესი, გააჩნია განუსაზღვრელი ეკონომიკური მომსახურების ვადა. ეს 

ნიშნავს, რომ როგორც წესი, შედარებით ხანგრძლივი იჯარაც კი მიწაზე, არ 

კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად, რადგან არ მომხდარა აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა.  



მოდული 20—იჯარა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  16 

ამიტომ, მაგალითად, მიწასა და შენობის 50-წლიანი იჯარა შესაძლოა კლასიფიცირდეს 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარად მიწის შემთხვევაში და ფინანსურ იჯარად - 

შენობის შემთხვევაში.   

თუმცა, შესაძლოა ყოველთვის ასე არ მოხდეს. იმის დასადგენად წარმოადგენს თუ არა 

ქონების იჯარა ფინანსურ იჯარას, საჭიროებს მხარეების მიერ იმის, განსაზღვრას თუ 

რა იქნება მიწის მოსალოდნელი ღირებულება იჯარის ვადის ამოწურვის შემდგომ, 

რათა მოახდინონ ამ ღირებულების დისკონტირება იჯარის ხელშეკრულების 

ხელმოწერის თარიღისთვის. რაც უფრო ხანგრძლივია იჯარის ვადა, მეტად 

მოსალოდნელია, რომ დისკონტირებული ღირებულების საფუძველზე, იჯარის 

დასაწყისში მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება 

შეადგენდეს სულ მცირე საიჯარო აქტივის ფაქტობრივად მთლიან რეალურ 

ღირებულებას (20.5 (დ) პუნქტი).   მაგალითად, მიწისა და შენობების 999-წლიანი 

იჯარის შემთხვევაში, საიჯარო აქტივთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკები და 

სარგებელი, გადაეცემოდა მოიჯარეს, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრების უფლების 

გადაცემა არ მომხდარა. ასეთ შემთხვევაში, მიწის ელემენტის ფინანსურ იჯარად 

აღრიცხვა, მოიჯარის ეკონომიკურ პოზიციას შეესაბამება.    

  

მაგალითი - ფინანსური იჯარის კლასიფიკაცია 

 

მაგ. 10 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი საიჯარო 

ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 10-წლიანი 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ, 

მოსალოდნელია, რომ საიჯარო აქტივს ღირებულება აღარ ექნება.  

იჯარის დასაწყისში, მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდება 100,000 ფე-ს.   

იჯარის ვადის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, 31 დეკემბერს, მოიჯარე 

ვალდებულია მეიჯარეს გადაუხადოს ქირა 23,000 ფე-ს ოდენობით.  იჯარის ვადის 

ბოლოს, მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება გადაეცემა მოიჯარეს, ბოლო 

საიჯარო ქირის 23,539 ფე-ს გადახდის შედეგად. 

იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-

ს, რაც უტოლდება მოიჯარის ზღვრულ სასესხო საპროცენტო განაკვეთს. 

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. იჯარის დასაწყისში, მოიჯარეს გადაეცემა 

აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკი და 

ეკონომიკური სარგებლი. შინაარსობრივად, მოიჯარე აქტივს ფლობს იჯარის 

დასაწყისიდან.  

ფინანსურ იჯარად კლასიფიკაცია მტკიცდება შემდეგით: 

 მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრების უფლება იჯარის ვადის დამთავრების 

შემდეგ (იხ. 20.5 (ა) პუნქტი); და 
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 იჯარის დასაწყისისათვის, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება შეადგენს საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას - იხ. 

მომდევნო ცხრილი, რომლის თანახმად მინიმალური საიჯარო გადასახდელის 

დღევანდელი ღირებულება შეადგენს 100,000 ფე-ს, ე.ი. ფაქტობრივად უტოლდება 

საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას (იხ. 20.5 (დ) პუნქტი). 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება: 

წელი  დისკონტირების 

კოეფიციენტი 

გადასახდელი გადასახდელის დღვანდელი 

ღირებულება 

20X1  1.050(ა) (23,000) 21,905 (ბ) 

20X2  1.103 (23,000)  20,862  

20X3  1.158 (23,000) 19,868  

20X4  1.216 (23,000) 18,922  

20X5  1.276 (23,539) 18,443 

სულ    100,000 

 
(ა) დისკონტირების კოეფიციენტი პირველ წელს (20X1) გამოითვლება როგორც (1+0.05); მეორე 

წელს (1+0.05)2; მესამე წელს (1+0.05)3 და ა.შ. 

ასევე, შესაძლებელია დისკონტირების კოეფიციენტის შემდეგი სახით გამოთვლა: 20X1: 1.050; 

20X2: 1.050 x 1.050=1.103; 20X3: 1.050 x 1.103 = 1.158; და ა.შ.  

(ბ) 20X1 წელს გადასახდელის დღევანდელი ღირებულება: 23,000 ÷1.050= 21,905 ფე 

 

მაგ. 11 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მანქანა-დანადგარზე 

საკუთრების უფლება ავტომატურად არ გადაეცემა მოიჯარეს იჯარის ვადის გასვლის 

შემდგომ.  თუმცა იჯარის შეთანხმება მოიჯარეს უფლებას აძლევს, 20X6 წლის 1-ელ 

იანვარს მეიჯარისგან მანქანა-დანადგარი 1 ფე-დ შეიძინოს. 

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. იჯარის დასაწყისში, მეიჯარისგან 

მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკი და ეკონომიკური სარგებელი. შინაარსობრივად, მოიჯარე აქტივს ფლობს 

იჯარის დასაწყისიდან - სავარაუდოა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს თავის უფლებას და 

20X6 წლის 1-ელ იანვარს მანქანა-დანადგარს შეისყიდის 1 ფე-დ. ფინანსურ იჯარად 

კლასიფიკაცია მტკიცდება შემდეგით: 

 ხელსაყრელი შესყიდვის უფლება იჯარის ვადის დასრულების შემდგომ, ე.ი. 

მოიჯარის უფლება, რომ შეისყიდოს მანქანა-დანადგარი 1 ფე-დ, მაშინ როდესაც 

აქტივს აქვს დარჩენილი 5-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა (იხ. 20.5 (ბ) 

პუნქტი).  

 იჯარის დასაწყისისათვის, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება შეადგენს საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას - იხ. 

ცხრილი მე-10 მაგალითში, რომლის თანახმად მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელის დღევანდელი ღირებულება არის 100,000 ფე, ე.ი. ფაქტობრივად 
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უტოლდება საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას (იხ. 20.5 (დ) 

პუნქტი). 

მაგ. 12 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მანქანა-დანადგარის 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა არის 5 წელი და იჯარის ვადის ამოწურვის შემდგომ 

მოიჯარეს მასზე საკუთრების უფლება არ გადაეცემა.  

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. იჯარის დასაწყისში, მეიჯარისგან 

მოიჯარეს  გადაეცემა აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკი და ეკონომიკური სარგებელი. შინაარსობრივად, მოიჯარე აქტივს ფლობს 

იჯარის დასაწყისიდან - მოიჯარე აქტივის გამოყენებით სარგებელს იღებს მისი სრული 

ეკონომიკური მომსახურების ვადის განმავლობაში.  ფინანსურ იჯარად კლასიფიკაცია 

მტკიცდება შემდეგით: 

 იჯარის ვადა შეადგენს მანქანა-დანადგარის სრულ (ე.ი. „ძირითად ნაწილზე“ მეტი) 

ეკონომიკურ მომსახურების ვადას (იხ. 20.5 (გ) პუნქტი); და  

 იჯარის დასაწყისისათვის, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება შეადგენს საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას - იხ. 

ცხრილი მე-10 მაგალითში, რომლის თანახმად მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელის დღევანდელი ღირებულება არის 100,000 ფე, ე.ი. ფაქტობრივად 

უტოლდება საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას (იხ. 20.5 (დ) 

პუნქტი). 

20.6 ქვემოთ განხილულია ისეთი გარემოებების ინდიკატორები, რომელთა არსებობა 

დამოუკიდებლად ან სხვა გარემოებებთან ერთად, ასევე შეიძლება განაპირობებდეს 

იჯარის კლასიფიცირებას ფინანსურ იჯარად: 

(ა) თუ მოიჯარეს შეუძლია იჯარის შეწყვეტა, მაგრამ მას დაეკისრება ზარალის 

ანაზღაურება, რომელსაც მეიჯარე მიიღებს იჯარის გაუქმების შედეგად; 

(ბ) საიჯარო აქტივის ნარჩენი ღირებულების ცვალებადობის შედეგად მიღებულ 

შემოსულობას ან ზარალს იჯარის ვადის ბოლოს მიიღებს მოიჯარე (მაგალითად, 

საიჯარო გადასახდელის ფასდაკლების სახით, რომელიც იჯარის ვადის ბოლოს 

აქტივის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგების დიდი ნაწილის ტოლია); და 

(გ) მოიჯარეს შეუძლია იჯარის გაგრძელება მეორადი (განახლებული) პერიოდით, 

საბაზრო საიჯარო ქირაზე მნიშვნელოვნად ნაკლები საიჯარო გადასახდელით. 

 

შენიშვნები 

 

20.5 პუნქტი ადგენს ინდიკატორებს, რომლებიც, როგორც წესი იწვევს იჯარის 

ფინანსურ იჯარად კლასიფიცირებას. 20.6 პუნქტი გულისხმობს დამატებით 

ინდიკატორებს, რომლებიც შესაძლოა მიუთითებდნენ ფინანსურ იჯარაზე. 20.6 

პუნქტით განსაზღვრული ინდიკატორები შესაძლოა განხილულ იქნენ როგორც 

ერთმანეთთან კომბინაციაში, ასევე 20.5 პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან ერთად. 
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მაგალითი - ფინანსური იჯარის კლასიფიკაცია 

მაგ. 13 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა საიჯარო ხელშეკრულება მანქანა-

დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 5-წლიანი ეკონომიკური მომსახურების 

ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება. მოიჯარემ მეიჯარეს ყოველწლიურად 

უნდა გადაუხადოს 23,000 ფე-ს ოდენობის ქირა. 

მოიჯარეს შეუძლია იჯარის შეწყვეტა ნებისმიერი წლის 1-ელ იანვარს. თუმცა, შეწყვეტის 

შედეგად მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარეს გადაუხადოს ხელშეკრულების 

შეწყვეტისთვის გათვალისწინებული ჯარიმა. ჯარიმის ოდენობა დამოკიდებულია 

ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღზე, შემდეგნაირად: 

შეწყვეტის თარიღი ჯარიმა  

ფე 

20X2 წლის 1-ლი იანვარი 82,000 

20X3 წლის 1-ლი იანვარი 63,100 

20X4 წლის 1-ლი იანვარი 43,255 

20X5 წლის 1-ლი იანვარი 22,418 

20X5 წლის 1-ლი იანვრის შემდეგ ნული 

იჯარის დასაწყისში, მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდება 100,000 ფე-ს. 

მოიჯარის ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-ს.  

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. იჯარის დასაწყისში, მეიჯარისგან 

მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკი და ეკონომიკური სარგებელი. შინაარსობრივად, მოიჯარე ფლობს აქტივს 

იჯარის დასაწყისიდან.     

მიუხედავად იმისა, რომ მოიჯარეს შეუძლია იჯარის შეწყვეტა, მას დაეკისრება 

ზარალის ანაზღაურება, რომელსაც მეიჯარე მიიღებს იჯარის გაუქმების შედეგად (იხ. 

20.6 (ა) პუნქტი). ჯარიმის ოდენობა მიახლოებულია დარჩენილი საიჯარო 

გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებასთან თითოეული შეწყვეტის 

თარიღისთვის (იხ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ფინანსური იჯარის ხელშეკრულების 

შეწყვეტის ხარჯებთან დაკავშირებით).   

ფინანსური იჯარის ვალდებულებების ამორტიზაციის ცხრილი, იჯარის 

ხელშეკრულების 20X6 წლის 1-ელ იანვარს შეწყვეტის შემთხვევაში: 

წელი 

საიჯარო 

ვალდებულება 1-ლი 

იანვრისთვის 

ფინანსური 

ხარჯი 
გადასახდელი 

საიჯარო 

ვალდებულება 31 

დეკემბრისთვის  

20X1 100,000 5,000 (23,000) 82,000 (ა) 

20X2 82,000 4,100 (23,000) 63,100 (ა) 

20X3 63,100 3,155 (23,000) 43,255 (ა) 

20X4 43,255 2,163 (23,000) 22,418 (ა) 

20X5 22,418 1,121 (23,539) ნული  
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(ა) თუ მოიჯარე ხელშეკრულებას შეწყვეტს, ჯარიმა იქნება გადასახდელი შემდეგ დღეს (1-ელ 

იანვარს). ჯარიმის ოდენობა უდრის ფინანსური იჯარის დაუფარავი ვალდებულების ძირ თანხას.  

 

მაგ. 14 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 5-წლიანი 

შეუქცევადი საიჯარო ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც 

აქვს 10-წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი 

ღირებულება. 

იჯარის დასაწყისში, მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდება 100,000 ფე-ს.   

იჯარის ვადის ხუთი წლის განმავლობაში, მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარეს 

ყოველწლიურად გადაუხადოს საიჯარო ქირა 20,000 ფე-ს ოდენობით.   

თუმცა, იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარეს აქვს უფლება მოითხოვოს 

იჯარის ვადის გაგრძელება შემდეგი 5 წლის განმავლობაშიც, 3,958 ფე წლიური ქირის 

ოდენობის სანაცვლოდ, რაც საბაზრო ღირებულებაზე მნიშვნელოვნად ნაკლებია.  

მოიჯარის ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-ს. 

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. იჯარის დასაწყისში, მეიჯარისგან 

მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკი და ეკონომიკური სარგებელი. შინაარსობრივად, მოიჯარე აქტივს ფლობს 

იჯარის დასაწყისიდან. ფინანსურ იჯარად კლასიფიკაცია მტკიცდება შემდეგით: 

 მიუხედავად იმისა, რომ იჯარის მოქმედების პერიოდში, მომდევნო ხუთი წლის 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება არ 

უტოლდება საიჯარო აქტივის (ე.ი. 86,572 ფე) რეალურ ღირებულებას - 100,000 ფე-

ს, მოიჯარე უფლებამოსილია იჯარა გააგრძელოს მეორადი პერიოდით საბაზრო 

ღირებულებაზე მნიშვნელოვნად ნაკლები საჯარო ქირის ოდენობის სანაცვლოდ 

(იხ. 20.6 (გ) პუნქტი); და 

 იჯარის დასაწყისში, 10 წლის განმავლობაში მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება უტოლდება 100,000 ფე-ს, საიჯარო 

აქტივის რეალურ ღირებულებას, ე.ი. მეორადი პერიოდის ჩათვლით - იხ. ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი (იხ. 20.5 (დ) პუნქტი). 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება: 

წელი 
დისკონტირების 

კოეფიციენტი 
გადასახდელი 

გადასახდელის დღვანდელი 

ღირებულება 

20X1 1.05 (20,000)                                    19,048  

20X2 1.103 (20,000)                                    18,132  

20X3 1.158 (20,000)                                    17,271  

20X4 1.216 (20,000)                                    16,447  

20X5 1.276 (20,000)                                    15,674  
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ჯამი 
  

86,572 

 20X6  1.34 (3,958)                                       2,954  

 20X7  1.41 (3,958)                                       2,813  

 20X8  1.48 (3,958)                                       2,680  

 20X9  1.55 (3,958)                                       2,551  

 20X10  1.63 (3,958)                                       2,430  

 მთლიანად   

  

100,000 

 

მაგ. 15 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 3-წლიანი შეუქცევადი საიჯარო 

ხელშეკრულება ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 7-

წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა.    

იჯარის დასაწყისში, ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) შეადგენს 100,000 ფე-ს.    

20X1, 20X2 და 20X3 წლების 31 დეკემბერს, მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარეს 

გადაუხადოს ქირა 25,000 ფე-ს ოდენობით. მეიჯარე ვალდებულია ავტოსატრანსპორტო 

საშუალება მიყიდოს დამოუკიდებელ მესამე მხარეს, იჯარის ვადის გასვლის შემდგომ.   

თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალება გაიყიდება 36,950 ფე-ზე ნაკლებად, მოიჯარეს 

ევალება მეიჯარეს გადაუხადოს სხვაობა. ხოლო თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალება 

გაიყიდება 36,950 ფე-ზე მეტად, მოიჯარე მიიღებს მეიჯარისგან ნამეტ ოდენობას 

საიჯარო ქირის ფასდაკლების სახით.    

მოიჯარის ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-ს. 

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას. იჯარის დასაწყისში, მეიჯარისგან 

მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა 

რისკი და ეკონომიკური სარგებელი. შინაარსობრივად, მოიჯარე აქტივს ფლობს 

იჯარის დასაწყისიდან.  ფინანსურ იჯარად კლასიფიკაცია მტკიცდება შემდეგით: 

 საიჯარო აქტივის ნარჩენი ღირებულების ცვალებადობის შედეგად მიღებულ 

შემოსულობას ან ზარალს იჯარის ვადის ბოლოს მიიღებს მოიჯარე, ე.ი. საიჯარო 

გადასახდელის ფასდაკლების სახით ან ნაკისრი ვალდებულების - გარანტიის - 

შესრულება (იხ. 20.6(ბ) პუნქტი). 

 იჯარის დასაწყისისათვის, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება (გარანტირებული ნარჩენი ღირებულების ჩათვლით) შეადგენს 

საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებას - იხ. ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი, რომლის თანახმად მინიმალური საიჯარო გადასახდელის დღევანდელი 

ღირებულება შეადგენს 100,000 ფე-ს (იხ. 20.5 (დ) პუნქტი). 
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მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება: 

წელი 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი გადასახდელი 

 გადასახდელის დღევანდელი 

ღირებულება 

   

 
 

20X1 1.050           (25,000)             23,810 

20X2 1.103           (25,000)              22,675 

20X3 1.158           (25,000)             21,600 

20X3 1.158          (36,950)  (ა)            31,915 

   

            100,000  

 

ფინანსური იჯარის ვალდებულებების ამორტიზაციის ცხრილი: 

წელი საიჯარო 

ვალდებულება              

1-ლი იანვრისთვის 

ფინანსური 

ხარჯები 

გადასახდელი საიჯარო ვალდებულება              

31 დეკემბრისთვის 
 

20X1 100,000 5,000 (25,000) 80,000  

20X2 80,000 4,000 (25,000) 59,000  

20X3 59,000 2,950 (25,000) 36,950 (ა) 

  

(ა) გარანტირებული ნარჩენი ღირებულება 

 

 

20.7 20.5 და 20.6 პუნქტებში განხილული მაგალითები და ინდიკატორები ყოველთვის არ 

არის გადამწყვეტი.   თუ სხვა ნიშნები აშკარად მიუთითებს, რომ საიჯარო 

ხელშეკრულების მიხედვით არ ხდება საკუთრებასთან დაკავშირებული 

ფაქტობრივად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემა, მაშინ ასეთი იჯარა 

კლასიფიცირდება, როგორც ჩვეულებრივი.  მაგალითად, ასე შეიძლება მაშინ მოხდეს, 

როდესაც აქტივზე საკუთრების უფლება მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის ბოლოს 

ცვალებადი თანხის გადახდით, რომელიც იმ მომენტში აქტივის რეალური 

ღირებულების ტოლი უნდა იყოს, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც საიჯარო 

გადასახდელები პირობითია და ამის გამო მოიჯარე არ ფლობს აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებულ არსებითად ყველა რისკსა და სარგებელს. 

 

შენიშვნები 

 

20.5 და 20.6 პუნქტებში მოცემულია ინდიკატორები ფინანსური იჯარის დასადგენად. 

თუმცა, გარკვეულ შემთხვევაში, აღნიშნული ინდიკატორები შესაძლოა არ აღმოჩნდეს 

გადამწყვეტი. ამგვარ შემთხვევებში, საწარმომ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა იმის 

შესაფასებლად, თუ რამდენად ხდება საიჯარო ხელშეკრულების მიხედვით 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და სარგებლის 

გადაცემა (იხ. 20.4 პუნქტი).  

მსს ფასს სტანდარტში ტერმინი „პირობითი საიჯარო ქირა“ განმარტებული არ არის, 
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თუმცა ზოგადად, მიიჩნევა, რომ ნიშნავს ქირას, რომელიც ცვალებადია გარკვეულ 

გარემოებებზე დაყრდნობით (მაგალითად, მომავალი გაყიდვების ხვედრითი წილი, 

მომავალ გამოყენების მოცულობა, მომავალი ფასის ინდექსზე და ა.შ.).   

 

20.8 იჯარის კლასიფიკაცია ხდება იჯარის დასაწყისში და არ იცვლება მისი ვადის 

განმავლობაში. თუ შემდეგ მოიჯარე და მეიჯარე გადაწყვეტენ საიჯარო პირობების 

შეცვლას (იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც უბრალოდ იჯარა განახლდება), 

აუცილებელია იჯარის კლასიფიკაციის გადახედვა. 

  

შენიშვნები 

 

იჯარის კლასიფიკაცია ხდება მის საწყის პერიოდში და იჯარის ვადის განმავლობაში 

აღარ იცვლება. თუმცა, თუ მოიჯარე და მეიჯარე შეთანხმდებიან, რომ შეცვალონ 

იჯარის პირობები, იჯარის კლასიფიკაციაც გადაიხედება. გადასინჯული 

ხელშეკრულება მიიჩნევა მხარეთა შორის გაფორმებულ ახალ ხელშეკრულებად.   

მაშასადამე, ამგვარ შემთხვევებში, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა შესაძლოა 

გახდეს ფინანსური იჯარა და პირიქით. ხელშეკრულების განახლება სააღრიცხვო 

მიზნებისთვის განიხილება ახალ ხელშეკრულებად. 

 

მაგალითები - კლასიფიკაციის ცვლილება საჭირო არ არის 

 

მაგ. 16 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი საიჯარო 

ხელშეკრულება საზღვაო ტრანსპორტზე, რომელსაც აქვს 11-წლიანი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება. 

იჯარის დასაწყისში, საზღვაო ტრანსპორტის რეალურ ღირებულებას (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულებას) შეადგენს 100,000 ფე-ს.    

იჯარის ვადის ყოველი წლის 31 დეკემბერს, მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარეს 

გადაუხადოს 15,000 ფე.   

მოიჯარე უფლებამოსილია მეიჯარისგან შეისყიდოს საზღვაო ტრანსპორტი 20X5 წლის 

31 დეკემბერს 44,744 ფე-დ (იჯარის დასაწყისში, 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის, საზღვაო 

ტრანსპორტის მოსალოდნელ საბაზრო ღირებულებად მიიჩნევა 44,744 ფე). 

მოიჯარის ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-ს. 

20X2 წელს, 20X5 წლის 31 დეკემბერისთვის საზღვაო ტრანსპორტის მოსალოდნელ 

საბაზრო ღირებულება გაიზარდა 120,000 ფე-მდე.   

იჯარის დასაწყისში, მოიჯარემ და მეიჯარემ შეთანხმება საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარად დააკლასიფიცირეს. იმ დროისთვის, მოიჯარეს არ გადაეცა აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკი და ეკონომიკური 

სარგებელი. თუ 20X5 წლის 31 დეკემბერს საზღვაო ტრანსპორტის რეალური 

ღირებულება 44,744 ფე-ზე გაცილებით ნაკლებია, მოიჯარე სავარაუდოდ არ 
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გამოიყენებს თავის გამოსყიდვის უფლებას (ე.ი. მნიშვნელოვანი რისკი (ნარჩენი 

ღირებულების რისკი) რჩება მეიჯარეზე). 

20X2 წელს, გონივრული რწმენით მოსალოდნელი გახდა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს 

საზღვაო ტრანსპორტის გამოსყიდვის უფლებას იჯარის ვადის ამოწურვის დროს, 

რადგან გამოსყიდვის ფასი, 44,744 ფე, მნიშვნელოვნად მცირე გახდა მოსალოდნელ 

საბაზრო ღირებულებასთან, 120,000 ფე-სთან, შედარებით. „ხელსაყრელი შესყიდვის 

უფლება“ მიანიშნებს, რომ მეიჯარის მიერ მოხდა მოიჯარეზე საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური 

სარგებლის გადაცემა.  

თუმცა, მოიჯარე და მეიჯარე იჯარის კლასიფიკაციას არ შეცვლიან, რადგან იჯარის 

ხელშეკრულების პირობებში ცვლილებები არ განხორციელებულა.  

მაგ. 17 ფაქტები იგივეა, რაც მე-16 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 

საზღვაო ტრანსპორტის მოსალოდნელი საბაზრო ღირებულება იჯარის დასრულების 

თარიღისთვის შეადგენდა 100,000 ფე-ს.    

20X2 წელს, 20X5 წლის 31 დეკემბერისთვის საზღვაო ტრანსპორტის მოსალოდნელი 

საბაზრო ღირებულება დაეცა 20,000 ფე-მდე.  

იჯარის დასაწყისში, მოიჯარემ და მეიჯარემ შეთანხმება დააკლასიფიცირეს ფინანსურ 

იჯარად. იმ დროისთვის, იჯარა ითვალისწინებდა მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური 

სარგებლის გადაცემას. მინიმალური საიჯარო გადასახდელების (მათ შორის, 44,744 ფე-

დ ხელსაყრელი შესყიდვის უფლებამ)  დღევანდელმა ღირებულებამ გადააჭარბა 

საიჯარო აქტივის დღევანდელ ღირებულებას (იხ. 20.5 (დ) პუნქტი) და იჯარის ვადის 

ამოწურვის შემდგომ მოიჯარის მიერ საზღვაო ტრანსპორტის შეძენისთვის 

გამოსყიდვის ფასის გათვალისწინებით, მოსალოდნელია, რომ მოიჯარე გამოიყენებს 

საზღვაო ტრანსპორტის გამოსყიდვის უფლებას.  

20X2 წელს, გონივრული რწმენით, მოსალოდნელი გახდა რომ მოიჯარე არ გამოიყენებს 

საზღვაო ტრანსპორტის გამოსყიდვის უფლებას იჯარის ვადის ამოწურვის დროს, 

რადგან გამოსყიდვის ფასი, 44,744 ფე, მნიშვნელოვნად აღემატება საზღვაო 

ტრანსპორტის მოსალოდნელ საბაზრო ღირებულებას. მოიჯარე სავარაუდოდ 

დაუბრუნებს საზღვაო ტრანსპორტს მეიჯარეს იჯარის ვადის ამოწურვის შემდგომ (ე.ი. 

აშკარა გახდა, რომ მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე  არ გადაცემულა საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკი და ეკონომიკური 

სარგებელი). თუმცა, მეიჯარე და მოიჯარე იჯარის კლასიფიკაციას არ შეცვლიან, 

რადგან იჯარის ხელშეკრულების პირობებში ცვლილებები არ განხორციელებულა 

(შესაბამისად, ისინი გააგრძელებენ ფინანსურ იჯარად აღრიცხვას).  თუმცა, მოიჯარემ 

უნდა გადაწყვიტოს დააჩქარებს საზღვაო ტრანსპორტის ცვეთას თუ გააუფასურებს მას.   
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მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-16 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X3 წლის 31 დეკემბერს, 

საზღვაო ტრანსპორტის მოსალოდნელი დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა, 

გადასინჯვის შედეგად, ორი წელი გახდა.   

იჯარის დასაწყისში, მოიჯარემ და მეიჯარემ შეთანხმება დააკლასიფიცირეს 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარად.  იმ დროისთვის, იჯარა არ ითვალისწინებდა 

მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას (იხ.17-ე მაგალითი). 

20X3 წელს აშკარა გახდა, რომ მოიჯარე საიჯარო აქტივს, საზღვაო ტრანსპორტს, 

გამოიყენებდა მისი სრული ეკონომიკური მომსახურების ვადის განმავლობაში.  ეს 

მიანიშნებს, რომ მეიჯარის მიერ მოხდა მოიჯარეზე საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა 

(იხ. 20.5 (გ) პუნქტი).  თუმცა, მოიჯარე და მეიჯარე იჯარის კლასიფიკაციას არ 

შეცვლიან, რადგან იჯარის ხელშეკრულების პირობებში ცვლილებები არ 

განხორციელებულა. 

 

მაგალითი - კლასიფიკაცია იცვლება 

 

მაგ. 19 ფაქტები იგივეა, რაც მე-16 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X4 წლის 31 დეკემბერს, 

მოიჯარე და მეიჯარე შეთანხმდნენ ხელშეკრულების პირობების ცვლილებაზე ისე, რომ 

გამოსყიდვის უფლება ჩანაცვლდა 20,000 ფე-ს გადახდის სანაცვლოდ, საზღვაო 

ტრანსპორტის  მოიჯარეზე საკუთრების უფლების სავალდებულო გადაცემით.   

იჯარის დასაწყისში, მოიჯარემ და მეიჯარემ შეთანხმება დააკლასიფიცირეს 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარად.  იმ დროისთვის, იჯარა არ ითვალისწინებდა 

მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას (იხ. 17-ე მაგალითი). 

20X4 წლის 31 დეკემბერს ორივე მხარე, მეიჯარე და მოიჯარე, იჯარას 

დააკლასიფიცირებენ ფინანსურ იჯარად (იხ. 20.8 პუნქტი) (შესაბამისად, მათ უნდა 

შეწყვიტონ შეთანხმების, როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარად აღრიცხვა და 

დაიწყონ შეცვლილი იჯარის ხელშეკრულების ფინანსურ იჯარად აღრიცხვა).  

მეიჯარე და მოიჯარე შეთანხმდნენ იჯარის ხელშეკრულების პირობების ცვლილებაზე.   

შეცვლილი ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარეს გადაეცემა საზღვაო ტრანსპორტის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკი და ეკონომიკური 

სარგებელი - იჯარა ითვალისწინებს აქტივზე საკუთრების უფლების გადაცემას 

იჯარის ვადის დამთავრების შემდეგ (იხ. 20.5 (ა) პუნქტი). 

 

მოიჯარის ფინანსური ანგარიშგება – ფინანსური იჯარა 

თავდაპირველი აღიარება 

20.9 იჯარის ვადის დასაწყისისათვის მოიჯარემ მისი უფლებები აქტივის გამოყენებაზე 

და ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე უნდა აღიაროს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში, როგორც აქტივები და ვალდებულებები საიჯარო აქტივის რეალური 
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ღირებულების ტოლი თანხით ან, თუ მასზე ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც განისაზღვრება იჯარის 

დასაწყისში.   მოიჯარის ნებისმიერი თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯი 

(დამატებითი დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული საიჯარო 

გარიგების მოლაპარაკებასა და გაფორმებასთან) დაემატება აქტივის სახით 

აღიარებულ თანხას. 

 

შენიშვნები 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი იჯარის ვადის დასაწყისი განსაზღვრული არ არის 

მსს ფასს სტანდარტში, ზოგადად, მიიჩნევა თარიღად, რომლიდანაც მოიჯარეს 

შეუძლია განახორციელოს საიჯარო აქტივის გამოყენების უფლება. ეს არის იჯარის 

თავდაპირველი აღიარების თარიღი (ე.ი. იჯარიდან გამომდინარე აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება). 

მაგალითები, რომლებიც უკავშირდება იჯარის ვადას, გულისხმობენ ვადის იჯარის 

დასაწყისიდან ათვლას.   

როდესაც იჯარის ვადა არ იწყება ფინანსური იჯარის დასაწყისში, იჯარის ვადის 

დასაწყისში ასაღიარებელი თანხები განისაზღვრება ფინანსური იჯარის დასაწყისში.  

იჯარასთან დაკავშირებული ნებისმიერი თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები 

დაემატება საიჯარო აქტივის საბალანსო ღირებულებას. 20.9 პუნქტი თავდაპირველ 

პირდაპირ დანახარჯებს განმარტავს როგორც დამატებით დანახარჯებს, რომლებიც 

უშუალოდ არის დაკავშირებული საიჯარო შეთანხმების მოლაპარაკებასა და 

გაფორმებასთან, ე.ი. ხარჯები, რომლებიც არ წარმოიშობოდა საწარმოს რომ არ 

ეწარმოებინა მოლაპარაკებები და იჯარის გაფორმებასთან დაკავშირებული 

მოქმედებები.  მაგალითს წარმოადგენს საკომისიო დანახარჯი, რომელიც არ 

წარმოიშვებოდა, რომ არა მოლაპარაკებები და იჯარის გაფორმებასთან 

დაკავშირებული მოქმედებები.  

 

 

 

მაგალითები - მოიჯარე - ფინანსური იჯარის თავდაპირველი აღიარება 

 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. სიმარტივისთვის, ქვემოთ განმეორებით არის 

მოცემული ფაქტები.    

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი საიჯარო 

ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 10-წლიანი 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ, 

მოსალოდნელია, რომ საიჯარო აქტივს ღირებულება აღარ ექნება. 
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იჯარის დასაწყისში, მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდება 100,000 ფე-ს.   

იჯარის ვადის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, 31 დეკემბერს, მოიჯარე 

ვალდებულია მეიჯარეს გადაუხადოს ქირა 23,000 ფე-ს ოდენობით.  იჯარის ვადის 

ბოლოს, მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება გადაეცემა მოიჯარეს, ბოლო 

საიჯარო ქირის 23,539 ფე-ს გადახდის შედეგად. 

მოცემულ იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 

წლიურ 5%-ს, რაც უტოლდება მოიჯარის ზღვრულ სასესხო საპროცენტო განაკვეთს. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარე აღიარებს იჯარით აღებულ მანქანა-დანადგარს 

(როგორც ძირითად საშუალებას) და ფინანსური იჯარის ვალდებულებას 100,000 ფე-დ 

(მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება იჯარის დასაწყისში, რომელიც იგივეა 

რაც მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება (იხ. მე-10 

მაგალითში მოცემული ცხრილი)), შემდეგი საჟურნალო გატარებით:  

დბ ძირითადი საშუალებები (მანქანა-დანადგარი) 100,00 ფე     

 კრ ფინანსური იჯარის ვალდებულება   100,000 ფე  

იჯარით აღებული მანქანა-დანადგარისა და ფინანსური იჯარის თანახმად მეიჯარისთვის თანხის 

გადახდის ვალდებულების აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 21 ფაქტები იგივეა, რაც მე-20 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მოიჯარეს დაეკისრა (და 

გადაიხადა) იჯარის გაფორმებისთვის საჭირო 1,000 ფე საბროკერო და იურიდიული 

მომსახურების ხარჯები.  

საბროკერო და იურიდიული მომსახურების ხარჯები წარმოადგენენ დამატებით 

დანახარჯებს და არიან უშუალოდ მიკუთვნებადი იჯარის მოლაპარაკებასა და 

გაფორმებასთან. ეს ხარჯები შეადგენენ საიჯარო აქტივის თვითღირებულების ნაწილს 

და აღირიცხება შემდეგნაირად: 

დბ ძირითადი საშუალებები     (მანქანა-დანადგარი) 1,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   1,000 ფე  

ფინანსური იჯარის გაფორმების თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯების აღიარების ჩანაწერი. 

 

შენიშვნა: ეს საჟურნალო გატარებები აისახება მე-20 მაგალითით გათვალისწინებულ 

საჟურნალო გატარებებთან ერთად.   

 

 

20.10 მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულების 

გასაანგარიშებელი დისკონტირების განაკვეთი იქნება საიჯარო ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი, თუ მისი დადგენა შესაძლებელია;  თუ არა, 

გამოყენებულ უნდა იქნეს მოიჯარის ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი. 
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შენიშვნები 

 

დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს მინიმალური 

საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულების გამოსათვლელად არის 

საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი, თუ აღნიშნულის 

დადგენა შესაძლებელია.   

 

თუმცა ტერმინი „საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი“ 

განმარტებული არ არის მსს ფასს სტანდარტში, ამ სასწავლო მასალით მას აქვს იგივე 

მნიშვნელობა, რაც ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში (იხ. ბასს 17-ის მე-4 პუნქტი)2, 

ე.ი. 

 საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი წარმოადგენს 

დისკონტირების განაკვეთს, რომლის გამოყენების შედეგად იჯარის დასაწყისში (ა) 

იჯარის მინიმალური საიჯარო გადასახდელებისა და (ბ) არაგარანტირებული 

ნარჩენი ღირებულების ერთობლივი დღევანდელი ღირებულება ტოლი იქნება (i) 

საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულებისა და (ii) ნებისმიერი თავდაპირველი 

პირდაპირი დანახარჯის ჯამის.   

თუ იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთის დადგენა 

შეუძლებელია, მოიჯარეს შეუძლია გამოიყენოს მისი ზღვრული სასესხო საპროცენტო 

განაკვეთი. მსს ფასს სტანდარტის ლექსიკონი განსაზღვრავს მოიჯარის ზღვრულ 

სასესხო საპროცენტო განაკვეთს, როგორც  საპროცენტო განაკვეთს, რომლის გადახდაც 

მოიჯარეს მოუწევდა ანალოგიური იჯარისათვის ან, თუ ამის დადგენა შეუძლებელია, 

საპროცენტო განაკვეთს, რომელსაც იჯარის დასაწყისში მოიჯარე გადაიხდიდა ამ 

აქტივის შესაძენად საჭირო ოდენობის სესხისათვის, იმავე პერიოდზე, ასეთივე 

უზრუნველყოფით.  

შემდგომი შეფასება 

20.11 მოიჯარემ მინიმალური საიჯარო გადასახდელები უნდა გაანაწილოს დარიცხულ 

ფინანსურ ხარჯებსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით (იხ. პუნქტები 11.15–11.20).   მოიჯარემ იჯარის 

მთლიანი ვადის განმავლობაში ფინანსური ხარჯები თითოეულ საანგარიშგებო 

პერიოდზე ისე უნდა გაანაწილოს, რომ წარმოიქმნას მუდმივი პერიოდული 

საპროცენტო განაკვეთი თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ვალდებულების 

ნაშთის მიმართ.   პირობითი საიჯარო გადასახდელები ხარჯად აისახება იმ 

პერიოდში, როდესაც გაწეული იყო. 

                                                                 
2თუ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ნათლად არ ხდება შესაბამისი მითითება, საწარმოს 10.6 

პუნქტით გათვალისწინებით შეუძლია გამოიყენოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

მოთხოვნები და მითითებები. ბასს 17 აღარ არის ძალაში და ის ჩანაცვლდა ფასს 16-ის - „იჯარა“ - 

მიერ. თუმცა, ეს მოდული მოიცავს მითითებებს ბასს 17-ზე, რადგან მე-20 მოდული სწორედ ამ 

სტანდარტს ეფუძნება. 
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შენიშვნები 

 

საიჯარო გადასახდელები იყოფა ორ კომპონენტად: ფინანსური ხარჯი პერიოდისთვის 

და საიჯარო ვალდებულების დაფარვა.  20.11 პუნქტის გამოყენებით, ვალდებულების 

დაუფარავ ნაშთზე მუდმივი პერიოდული საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვით 

განისაზღვრება საპროცენტო ხარჯი. 

 

 

მაგალითები - მოიჯარე - ფინანსური იჯარის შემდგომი შეფასება 

 

მაგ. 22 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 და მე-20 მაგალითებში 

იჯარის ვადის დასაწყისში (20.9 პუნქტის თანახმად) საწარმომ აღიარა აქტივი (მანქანა-

დანადგარი) და ვალდებულება (ფინანსური იჯარის ვალდებულება) 100,000 ფე-დ 

შეფასებით (იჯარის დასაწყისში საიჯარო აქტივის, მანქანა-დანადგარის, რეალური 

ღირებულება, რომელიც უტოლდება მინიმალური საიჯარო გადასახდელების 

დღევანდელ ღირებულებას (იხ. მე-10 მაგალითში მოცემული ცხრილი)). 

საიჯარო გადასახდელის ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების 

შემცირებას შორის განაწილებისთვის, უნდა გაანგარიშდეს განაკვეთი, რომელიც 

წარმოქმნის მუდმივ პერიოდულ საპროცენტო განაკვეთს თითოეული საანგარიშგებო 

პერიოდის ვალდებულების ნაშთის მიმართ. მოცემულ იჯარის ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი შესაძლოა გაანგარიშდეს ფინანსური 

კალკულატორის გამოყენებით, ან როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა, ელექტრონული 

ცხრილის (spreadsheet) გამოყენებით - D8 უჯრის ცვლილებით, სანამ პროცენტის ის 

განაკვეთი არ მოიძებნება, რომელიც E6 უჯრის განულებას გამოიწვევს:  

 A B C D E 

1 

წელი 
საიჯარო 

ვალდებულება              

1-ლი იანვრისთვის 

ფინანსური 

დანახარჯი 
გადასახდელი 

საიჯარო 

ვალდებულება              

31 დეკემბრისთვის 

2 20X1 100,000 =B2*D8 (23,000) =B2+C2+D2 

3 20X2 =E2 =B3*D8 (23,000) =B3+C3+D3 

4 20X3 =E3 =B4*D8 (23,000) =B4+C4+D4 

5 20X4 =E4 =B5*D8 (23,000) =B5+C5+D5 

6 20X5 =E5 =B6*D8 (23,539) =B6+C6+D6 

7      

8   

საპროცენტო 

განაკვეთი =  5.00%  
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იჯარის ამორტიზაციის ცხრილის შედეგები 

 A B C D E 

1 

წელი საიჯარო 

ვალდებულება              

1-ლი იანვრისთვის 

ფინანსური 

დანახარჯი 

გადასახდელ

ი 

საიჯარო ვალდებულება              

31 დეკემბრისთვის 

2 20X1 100,000 5,000 (23,000) 82,000 

3 20X2 82,000 4,100 (23,000) 63,100 

4 20X3 63,100 3,155 (23,000) 43,255 

5 20X4 43,255 2,163 (23,000) 22,418 

6 20X5 22,418 1,121 (23,539) ნული 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების 

შემცირებას შორის შემდგომი განაწილება ასახული უნდა იქნეს შემდეგი საჟურნალო 

გატარებებით: 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 5,000 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 18,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები  23,000 ფე 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 
20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 4,100 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 18,900 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   23,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 
20X3 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 3,155 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 19,845 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები  23,000 ფე 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 
20X4 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 2,163 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 20,873 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები  23,000 ფე 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 
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20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 1,121 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 22,418ფე    

 კრ ფულადი სახსრები  23,539 ფე 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 23 ფაქტებია იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მინიმალურ საიჯარო 

გადასახდელებთან ერთად, მოიჯარემ მეიჯარეს გადაუხადა 1,000 ფე პირობითი 

საიჯარო ქირა 20X1 წლის 31 დეკემბერს.  

22-ე მაგალითის პასუხში ნაჩვენებ საჟურნალო გატარებებთან ერთად, საწარმო 

პირობით საიჯარო ქირას აღრიცხავს შემდეგნაირად: 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - პირობითი საიჯარო ქირა 1,000 ფე 
    

 კრ ფულადი სახსრები   1,000 ფე  

პირობითი საიჯარო ქირის გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

შენიშვნა: ეს საჟურნალო გატარებები აისახება 22-ე მაგალითით გათვალისწინებულ 

საჟურნალო გატარებებთან ერთად. 

მაგ. 24 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი საიჯარო 

ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 5.5-წლიანი 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ, 

მოსალოდნელია, რომ საიჯარო აქტივს ღირებულება აღარ ექნება. 

იჯარის დასაწყისში, მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდება 100,000 ფე-ს.   

იჯარის ვადის ყოველი წლის 31 დეკემბერს, მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარეს 

გადაუხადოს საიჯარო ქირა 23,000 ფე-ს ოდენობით. იჯარის ვადის ამოწურვის შემდგომ, 

მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება გადაეცემა დამოუკიდებელ მესამე მხარეს, 

მის მიერ 539 ფე-ს გადახდის სანაცვლოდ.  

იჯარის დასაწყისში, მოიჯარემ შეთანხმება ფინანსურ იჯარად დააკლასიფიცირა. 

თუ მოიჯარე იცნობს მეიჯარესა და დამოუკიდებელ მესამე მხარეს შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს და იცის მანქანა-დანადგარის რეალური 

ღირებულების ოდენობა იჯარის დაწყებისას, მოიჯარეს შეუძლია ეს ინფორმაცია 

გამოიყენოს საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთის 

დასადგენად. იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი 

შესაძლოა გაანგარიშდეს ფინანსური კალკულატორის გამოყენებით, ან როგორც ამ 

შემთხვევაში მოხდა, ელექტრონული ცხრილის (spreadsheet) გამოყენებით - D8 უჯრის 

ცვლილებით, სანამ პროცენტის ის განაკვეთი არ მოიძებნება, რომელიც E6 უჯრას 539-ს 

(ოდენობა, რომლის გადახდაც ევალება დამოუკიდებელ მესამე მხარეს, რათა იჯარის 
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ვადის ამოწურვის შემდგომ, მეიჯარისგან საიჯარო აქტივზე საკუთრების უფლება 

მოიპოვოს) გაუტოლებს: 

 A B C D E 

1 
წელი 

საიჯარო 

ვალდებულება              

1-ლი იანვრისთვის 

ფინანსური 

დანახარჯი 

გადასახ

დელი 

საიჯარო ვალდებულება              

31 დეკემბრისთვის 

2 20X1 100,000* =B2*D8 (23,000) =B2+C2+D2 

3 20X2 E2 =B3*D8 (23,000) =B3+C3+D3 

4 20X3 E3 =B4*D8 (23,000) =B4+C4+D4 

5 20X4 E4 =B5*D8 (23,000) =B5+C5+D5 

6 20X5 E5 =B6*D8 (23,000) =B6+C6+D6 

7      

8   

საპროცენტო 

განაკვეთი =  5.00%  

      

* შენიშვნა: თუ მოიჯარე არ იცნობს მესამე მხარესა და მეიჯარეს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულების პირობებს, ან არ იცის საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულების ოდენობა, მას 

შეუძლია შეასრულოს გამოთვლა მხოლოდ მისი გადასახდელებისა და ზღვრული სასესხო 

საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. თუ ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 

5%-ს, შედეგი იქნება იგივე.  Excel-ის საშუალებით, ეს გამოანგარიშდებოდა შემდეგნაირად = 

PV(rate,nper,pmt) ან =(PV(5%,5,23000). 

 

საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით 

დისკონტირებული მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება (99,578 ფე) შესაძლოა გამოთვლილ იქნეს ფინანსური კალკულატორით, 

ან როგორც ეს გაკეთდა ამ შემთხვევაში, ელექტრონული ცხრილის (spreadsheet) 

საშუალებით: 

 A B C D 

1 წელი გადასახდელი 
დისკონტირების 

კოეფიციენტი 

დღევანდელი 

ღირებულება 

2 20X1 წლის 31 დეკემბერი 23,000  =1.05 =B2/C2 

3 20X2 წლის 31 დეკემბერი 23,000 = 1.05* C2 =B3/C3 

4 20X3 წლის 31 დეკემბერი 23,000 = 1.05* C3 =B4/C4 

5 20X4 წლის 31 დეკემბერი 23,000 = 1.05* C4 =B5/C5 

6 20X5 წლის 31 დეკემბერი 23,000 = 1.05* C5 =B6/C6 

7     

8   PV =  =SUM(D2:D6) 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარე აღიარებს იჯარით აღებულ მანქანა-დანადგარს 

(როგორც ძირითად საშუალებას) და ფინანსური იჯარის ვალდებულებას აფასებს 

უმცირესით, სამომავლო მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელ 

ღირებულებასა (99,578 ფე) და იჯარის დაწყებისას იჯარით აღებული მანქანა-
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დანადგარის რეალურ ღირებულებას (100,000 ფე) შორის, შემდეგი საჟურნალო 

გატარების შესრულებით:  

 

დბ ძირითადი საშუალებები (მანქანა-დანადგარი) 99,578ფე 
    

 კრ ფინანსური იჯარის ვალდებულება   99,578ფე  

იჯარით აღებული მანქანა-დანადგარისა და ფინანსური იჯარის თანახმად მეიჯარისთვის თანხის 

გადახდის ვალდებულების აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

დაუფარავი ვალდებულების საიჯარო გადასახდელსა და ფინანსურ ვალდებულებას 

შორის თანაბრად განაწილებისთვის, უნდა გაანგარიშდეს განაკვეთი, რომელიც 

წარმოქმნის მუდმივ პერიოდულ საპროცენტო განაკვეთს თითოეული საანგარიშგებო 

პერიოდის ვალდებულების ნაშთის მიმართ.   

იჯარის ამორტიზაციის ცხრილის შედეგები (ფინანსური დანახარჯი იანგარიშება 1-ლი 

იანვრისთვის არსებული დაუფარავი ნაშთიდან 5%-იანი განაკვეთით) 

 A B C D E 

1 წელი 1-ლი იანვარი ფინანსური დანახარჯი გადასახდელი 31 დეკემბერი 

2 20X1 99,578 4,979 (23,000) 81,557 

3 20X2 81,557 4,078 (23,000) 62,635 

4 20X3 62,635 3,132 (23,000) 42,767 

5 20X4 42,767 2,138 (23,000) 21,905 

6 20X5 21,905 1,095 (23,000) ნული 

 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების 

შემცირებაზე შემდგომი განაწილება აისახება შემდეგი საჟურნალო გატარებებით: 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 4,979 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 18,021 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   23,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 4,078 ფე 
    

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 18,922 ფე 
   

 კრ ფულადი სახსრები   23,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 
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20X3 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 3,132 ფე 
    

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 19,868 ფე 
   

 კრ ფულადი სახსრები   23,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 
20X4 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 2,138 ფე 
    

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 20,862 ფე 
   

 კრ ფულადი სახსრები   23,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 1,095 ფე     

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 21,905 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   23,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

20.12 ფინანსური იჯარის პირობით აღებულ აქტივს მოიჯარემ ცვეთა უნდა დაარიცხოს 

წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისი განყოფილების მიხედვით, რომელიც შეეხება 

ამ ტიპის აქტივს. მაგალითად, მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“, მე-18 

განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“, ან მე-19 

განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“.   თუ არ არსებობს იმის 

გონივრული რწმენა, რომ იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ მოიჯარე მიიღებს 

საკუთრების უფლებას, აქტივი მთლიანად უნდა ჩამოიწეროს იჯარის ვადასა და მის 

სასარგებლო მომსახურების ვადას შორის უმცირესი პერიოდის განმავლობაში.  ასევე, 

მოიჯარემ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა შეაფასოს, 

გაუფასურებულია თუ არა ფინანსური იჯარით აღებული აქტივი (იხ. 27-ე 

განყოფილება - „აქტივების გაუფასურება“). 

 

შენიშვნები 

 

ფინანსური იჯარით აღებულ აქტივებს ცვეთა ერიცხება იგივე მიდგომით, როგორიც 

გამოიყენება საწარმოს საკუთრებაში მყოფ სხვა ცვეთად აქტივებზე და  გამოიყენება მე-

17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“, ან მე-18 განყოფილების - 

„არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“, პრინციპები.   
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აქტივებზე ცვეთის დარიცხვის პერიოდი განისაზღვრება იმის გათვალისწინებით, 

მიიღებს თუ არა მოიჯარე იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ საკუთრების უფლებას. თუ 

არსებობს გონივრული რწმენა, რომ მოიჯარეზე გადავა საკუთრების უფლება, აქტივს 

ცვეთა უნდა დაერიცხოს მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. სხვა 

შემთხვევაში, აქტივს ცვეთა ერიცხება იჯარის ვადასა და მის სასარგებლო 

მომსახურების ვადას შორის უმცირეს პერიოდზე.   

 

მაგალითები - მოიჯარე - იჯარით აღებული აქტივების აღრიცხვა 

  

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 24-ე მაგალითში.  

მოიჯარე მანქანა-დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით, 5-წლიანი იჯარის 

ვადის განმავლობაში (რომელიც უდრის მის მოსალოდნელ სასარგებლო მომსახურების 

ვადას - პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია რომ მანქანა-დანადგარის 

გამოყენება მოიჯარის მიერ იქნება შესაძლებელი), შემდეგნაირად: 

20X1 წლის 31 დეკემბრიდან 20X5 წლის 31 დეკემბრამდე ყოველი დასრულებული წლისთვის 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ 

აღიარებული არ არის აქტივის თვითღირებულების 

ნაწილად)  

                                      

19,916 ფე 

 

(ა) 

   

 კრ ძირითადი საშუალებები -  

მანქანა-დანადგარის დაგროვილი ცვეთა 

  

19,916 ფე 

 

წლის განმავლობაში დარიცხული ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 
(ა) 99,578 ფე თვითღირებულება ÷ 5 წელი იჯარის ვადა (რადგან მოიჯარე აქტივს თმობს 

ღირებულების გარეშე. მისი მიზნებისთვის, ნარჩენი ღირებულება უდრის ნულს).   

 

შენიშვნა: ეს საჟურნალო გატარებები აისახება 24-ე მაგალითის საჟურნალო 

გატარებებთან ერთად. 

 

მაგ. 26 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 5-წლიანი 

შეუქცევადი ფინანსური იჯარის ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, 

რომელსაც ჰქონდა 5-წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი 

ნარჩენი ღირებულება. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (იჯარის დასაწყისი) მანქანა-დანადგარის რეალური 

ღირებულება (ნაღდი ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდებოდა 100,000 ფე-

ს, ხოლო მინიმალური საიჯარო გადასახდელების (რომელიც დისკონტირებულია 

იჯარის ხელშეკრულებაში მითითებული განაკვეთით) დღევანდელი ღირებულება -  

105,000 ფე-ს. 

საწარმო მანქანა-დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარემ მანქანა-დანადგარი აღიარა 100,000 ფე-ს 

ღირებულების ძირითადი საშუალების ერთეულად  - საიჯარო აქტივის რეალურ 
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ღირებულებასა (100,000 ფე) და მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელ 

ღირებულებას შორის უმცირესი (105,000 ფე). 

საწარმო დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით, მისი მოსალოდნელი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის  განმავლობაში (რომელიც შეადგენს 5 წელს - 

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია რომ მანქანა-დანადგარის 

გამოყენება მოიჯარის მიერ იქნება შესაძლებელი), შემდეგნაირად: 

20X1 წლის 31 დეკემბრიდან 20X5 წლის 31 დეკემბრამდე ყოველ წელს 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული 

არ არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად) 20,000 ფე 
(ა)    

 კრ ძირითადი საშუალებები - 

მანქანა-დანადგარის დაგროვილი ცვეთა 

  

20,000 ფე 

 

      

წლის განმავლობაში დარიცხული ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 

     

(ა)100,000 ფე (თვითღირებულება) ÷ 5 წელი (იჯარის ვადა) 

 

მაგ. 27 ფაქტები იგივეა, რაც 26-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მანქანა-დანადგარის 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა შეადგენს 10 წელს და საწარმო აპირებს მანქანა-

დანადგარის მისი სრული ეკონომიკური მომსახურების ვადის განმავლობაში 

გამოყენებას. მოსალოდნელია, რომ მანქანა-დანადგარი იქნება უსარგებლო მისი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის გასვლის შემდგომ. მანქანა-დანადგარზე საკუთრების 

უფლება მეიჯარიდან მოიჯარეზე გადადის იჯარის ვადის დასრულების შემდგომ.  

რადგან საკუთრების უფლება გადადის მოიჯარეზე, მოიჯარე სარგებლობს ამ აქტივის 

სრული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. მანქანა-დანადგარს ცვეთა 

ერიცხება მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის, 10 წლის, განმავლობაში, წრფივი 

მეთოდით, შემდეგნაირად: 

ყოველი დასრულებული წლისთვის 20X1 წლის 31 დეკემბრიდან 20X10 წლის 31 დეკემბრამდე 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული 

არ არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად) 10,000 ფე 
(ა)    

 კრ ძირითადი საშუალებები - 

მანქანა-დანადგარის დაგროვილი ცვეთა 

  

10,000 ფე 

 

      

31 დეკემბერს დასრულებული წლის განმავლობაში დარიცხული ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 

      

(ა)100,000 ფე (თვითღირებულება) ÷ 10 წელი (სასარგებლო მომსახურების ვადა) 

 

მაგ. 28 ფაქტები იგივეა, რაც 27-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საიჯარო შეთანხმება 

ითვალისწინებს მოიჯარეს უფლებას აძლევს იჯარის ვადის გასვლის შემდგომ 

მეიჯარისგან შეიძინოს მანქანა-დანადგარი 1 ფე-დ. 
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არსებობს გონივრული რწმენა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ხელსაყრელი შესყიდვის 

უფლებას და იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ მოიპოვებს მანქანა-დანადგარზე 

საკუთრების უფლებას. საწარმომ დაადგინა, რომ აქტივის შესყიდვის უფლების 

გამოყენების შემთხვევაში, შეეძლება მისი 10-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადით 

გამოყენება. აქედან გამომდინარე, საწარმო დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდით, მისი 10-წლიანი მოსალოდნელი სასარგებლო მომსახურების ვადის  

განმავლობაში (პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ მანქანა-

დანადგარის გამოყენება მოიჯარის მიერ იქნება შესაძლებელი) მის შეფასებულ ნარჩენ 

ღირებულებამდე (რომელიც ნულის ტოლია), შემდეგნაირად: 

20X1 წლის 31 დეკემბრიდან 20X10 წლის 31 დეკემბრამდე ყოველი დასრულებული წლისთვის  

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული 

არ არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად) 10,000 ფე 

    

 კრ ძირითადი საშუალებები - 

მანქანა-დანადგარის დაგროვილი ცვეთა 

  

10,000 ფე 

 

      

31 დეკემბერს დასრულებული წლის განმავლობაში დარიცხული ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 29 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი ფინანსური იჯარის 

ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 4-წლიანი 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (იჯარის დასაწყისი) მანქანა-დანადგარის რეალური 

ღირებულება (ნაღდი ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდებოდა 100,000 ფე-

ს.   

საწარმო მანქანა-დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით.  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარემ მანქანა-დანადგარი აღიარა 100,000 ფე-ს 

ღირებულების ძირითადი საშუალების ერთეულად. 

საწარმო დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით, მისი მოსალოდნელი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის  განმავლობაში (რომელიც შეადგენს 4 წელს - 

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ მანქანა-დანადგარის 

გამოყენება მოიჯარის მიერ იქნება შესაძლებელი), შემდეგნაირად: 

20X1 წლის 31 დეკემბრიდან 20X4 წლის 31 დეკემბრამდე ყოველი დასრულებული წლისთვის  

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული 

არ არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად) 25,000 ფე 

    

 კრ ძირითადი საშუალებები - 

მანქანა-დანადგარის დაგროვილი ცვეთა 

  

25,000 ფე 

 

31 დეკემბერს დასრულებული წლის განმავლობაში დარიცხული ცვეთის აღიარების ჩანაწერი. 
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განმარტებითი შენიშვნები 

 

20.13 მოიჯარემ ფინანსური იჯარის შესახებ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) აქტივების თითოეული კლასისთვის - საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებული 

წმინდა საბალანსო ღირებულება; 

(ბ) მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელების მთლიანი თანხა საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრულისთვის, თითოეული შემდეგი პერიოდის მიხედვით: 

(i) არა უგვიანეს ერთი წლისა; 

(ii) ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა; და 

(iii) ხუთი წლის შემდეგ. 

(გ) მოიჯარის მნიშვნელოვანი საიჯარო შეთანხმებების ზოგადი აღწერა, რომელიც 

მოიცავს, მაგალითად, ინფორმაციას პირობითი საიჯარო ქირის, იჯარის 

განახლების ან აქტივის შესყიდვის შესაძლებლობის შესახებ, დებულებებს, 

რომლებიც ეხება ფასების ცვალებადობას, ქვეიჯარასა და საიჯარო შეთანხმებებით 

გათვალისწინებულ შეზღუდვებს. 

 

20.14 გარდა ამისა, მოიჯარეებს, ფინანსური იჯარით აღებულ აქტივებთან დაკავშირებით, 

ასევე ეხებათ მე-17, მე-18, 27-ე და 34-ე განყოფილებებში განსაზღვრული ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნები აქტივების შესახებ. 

 

 

მაგალითი - მოიჯარე — ფინანსური იჯარის განმარტებითი შენიშვნები 

 

მაგ. 30 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში (იჯარის კლასიფიკაციისთვის), რომელიც 

გამეორებულია მე-20 მაგალითში (თავდაპირველი აღიარებისთვის).  სიმარტივისთვის, 

ქვემოთ განმეორებით არის ფაქტები მოცემული. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი იჯარის 

ხელშეკრულება მანქანა-დანადგარით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 10-წლიანი 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ, 

მოსალოდნელია, რომ საიჯარო აქტივს ღირებულება აღარ ექნება. 

იჯარის დასაწყისში, მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (ნაღდი 

ანგარიშსწორებით თვითღირებულება) უტოლდება 100,000 ფე-ს.   

იჯარის ვადის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, 31 დეკემბერს, მოიჯარე 

ვალდებულია მეიჯარეს გადაუხადოს ქირა 23,000 ფე-ს ოდენობით.  იჯარის ვადის 

ბოლოს, მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება გადაეცემა მოიჯარეს, ბოლო 

საიჯარო ქირის 23,539 ფე-ს გადახდის შედეგად. 

იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-

ს, რაც უტოლდება მოიჯარის ზღვრულ სასესხო საპროცენტო განაკვეთს. 
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ამ მაგალითში, მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - გამოყენებით, საწარმო 

მანქანა-დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით, მისი 10-წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში.   

შენიშვნა: იჯარის თავდაპირველი აღიარების აღრიცხვა მოცემულია მე-20 და 21-ე 

მაგალითებში. საიჯარო ვალდებულების შემდგომი აღრიცხვა მოცემულია 22-24 

მაგალითებში, ხოლო საიჯარო აქტივის შემდგომი აღრიცხვა კი - 25-29 მაგალითებში. 

 

ფინანსური ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის. 

4.2 (ე), 4.2 (მ) და 4.4 პუნქტების გამოყენებით, მოიჯარემ თავის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აჩვენოს სულ მცირე შემდეგი: 

ამონარიდი მოიჯარის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშებიდან 20X3 წლის 31 დეკემბერს: 

 შენიშვნები 20X3 20X2 

  ფე ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

ძირითადი საშუალებები 8 70,000 80,000 

…    

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები    

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

ფინანსური იჯარის ვალდებულებები 12 22,418 43,255 

…    

მიმდინარე ვალდებულებები    

ფინანსური იჯარის ვალდებულების მიმდინარე 

ნაწილი 

12 20,837 19,845 

5.5 (ბ) პუნქტის გამოყენებით, მოიჯარემ თავის სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში უნდა აჩვენოს 

სულ მცირე შემდეგი: 

ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან: 

 შენიშვნები 20X3 20X2 

  ფე ფე 

ფინანსური დანახარჯები  (3,155) (4,100) 

7.6 (გ), 7.10, 7.14 და 7.15 პუნქტების შესაბამისად, მოიჯარე თავის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 

წარადგენს შემდეგს: 

ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან: 

 შენიშვნები 20X3 20X2 

  ფე ფე 
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ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

გადახდილი პროცენტი  (3,155) (4,100) 

…    

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

ფინანსური იჯარის ვალდებულებების გადახდა  (19,845) (18,900) 

…    

შენიშვნა: როგორც ნებადართულია 7.15 პუნქტით, საწარმომ გადახდილი პროცენტი 

დააკლასიფიცირა საოპერაციო ფულად ნაკადებად. თუმცა, საწარმოს ასევე შეუძლია გადახდილი 

პროცენტის საფინანსო საქმიანობის ფულად ნაკადებად კლასიფიცირება.  

 

8.5, 20.14 და 17.31 (ა-გ) პუნქტების შესაბამისად, მოიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი: 

 
ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებიდან  

 

შენიშვნა 1 - სააღრიცხვო პოლიტიკა 

იჯარა 

იჯარა კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის ითვალისწინებს 

საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და 

ეკონომიკური სარგებლის საწარმოსთვის გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა 

კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას. 

ფინანსური იჯარით გათვალისწინებული უფლებები აქტივებზე იჯარის დასაწყისში 

აღიარდება საწარმოს აქტივებად, საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულების 

ოდენობით (ან, თუ ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების  დღევანდელი 

ღირებულებით). მეიჯარის მიმართ ვალდებულება ნაჩვენებია ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური იჯარის ვალდებულება.  

საიჯარო გადასახდელები განაწილდება ფინანსურ ხარჯებსა და ფინანსური 

ვალდებულების შემცირებაზე ისე, რომ წარმოიქმნას მუდმივი საპროცენტო განაკვეთი 

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ვალდებულების ნაშთის მიმართ. ფინანსური 

ხარჯები აისახება მოგებაში ან ზარალში. აქტივები, რომლებიც აღებულია ფინანსური 

იჯარით, ჩაირთვება ძირითად საშუალებებში, ხოლო  ცვეთის დარიცხვა და 

გაუფასურების ზარალის შეფასება მოხდება იმავე წესით, როგორც საკუთრებაში მქონე 

აქტივებისთვის. პირობითი საიჯარო ქირა ხარჯებად აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში, მათი გაწევის პერიოდში.     

 

ძირითადი საშუალებები 

ძირითადი საშუალებების ერთეულები ფასდება  თვითღირებულების დაგროვილი 
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ცვეთითა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირების შემდეგ მიღებული 

თანხით.  

აქტივის თვითღირებულებას ცვეთა ისე ერიცხება, რომ ნარჩენი ღირებულებით 

შემცირებული თვითღირებულება წრფივი მეთოდის გამოყენებით ნაწილდება 

შეფასებულ სასარგებლო მომსახურების ვადაზე. მანქანა-დანადგარს ცვეთა ერიცხება 

ყოველწლიურად 10%-ის ოდენობით.  

თუ არ არსებობს გონივრული რწმენა იმის შესახებ, რომ იჯარის ვადის გასვლის 

შემდეგ მოიჯარე მიიღებს საკუთრების უფლებას, აქტივი მთლიანად გაიცვითება 

იჯარის ვადასა და მის სასარგებლო მომსახურების ვადას შორის უმცირესი პერიოდის 

განმავლობაში. 

20.14, 17.31(დ)-(ე) და 17.32(ა) პუნქტების გამოყენებით, მოიჯარეს შეუძლია 

გაამჟღავნოს შემდეგი თავის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში: 

შენიშვნა 8 ძირითადი საშუალებები 

მანქანა-დანადგარი 20X3  20X2*  

1-ლი იანვარი ფე  ფე  

  თვითღირებულება 100,000  100,000  

  დაგროვილი ცვეთა (20,000)  (10,000)  

საბალანსო ღირებულება 80,000  90,000  

წლიური ცვეთა (10,000)  (10,000)  

31 დეკემბერი 70,000  80,000  

     

ანალიზი გულისხმობს შემდეგს:     

თვითღირებულება 100,000  100,000  

დაგროვილი ცვეთა (30,000)  (20,000)  

საბალანსო ღირებულება 70,000  80,000  

მანქანა-დანადგარი აღებულია ფინანსური იჯარით (იხ. მე-12 შენიშვნა). 

*

  

შენიშვნა: საწარმოს არ ევალება წარმოადგინოს ამ შეჯერებაში ნაჩვენები შესადარისი 

მაჩვენებლები (იხ. 20.14 და 17.31 (ე) პუნქტები). საწარმომ შესადარისი მაჩვენებლების შესახებ 

ინფორმაცია წარმოადგინა ნებაყოფლობით. 

 

  

20.13 პუნქტის გამოყენებით, მოიჯარეს შეუძლია გაამჟღავნოს შემდეგი თავის 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში: 

 

მე-12 შენიშვნა - ფინანსური იჯარის ვალდებულებები(ბ) 

საწარმო ფინანსური იჯარით ფლობს მანქანა-დანადგარს, რომლის მოსალოდნელი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 10 წელი. იჯარის ვადის ბოლოს, საბოლოო 

საიჯარო ქირის გადახდის შემდგომ, მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება 

გადაეცემა საწარმოს. მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელები შემდეგნაირია:  

 20X3  20X2  
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 ფე  ფე  

1 წლის განმავლობაში 23,000 (ა) 23,000 (ა) 

1 წლის შემდეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა 23,539  46,539  

5 წლის შემდეგ –  –  

 46,539  69,539  

მომავალი ფინანსური დანახარჯები (3,284) (ბ) (6,439) (ბ) 

საიჯარო ვალდებულება 43,255 (ა) 63,100 (ა) 

ვალდებულებები კლასიფიცირებულია შემდეგი სახით:     

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

მიმდინარე ვალდებულება  20,837 (გ) 19,845 (გ) 

გრძელვადიანი ვალდებულება  22,418  43,255  

მთლიანი საიჯარო ვალდებულება 43,255 (ა) 63,100 (ა) 

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.   

საიჯარო ვალდებულებები უზრუნველყოფილია შესაბამის მანქანა-დანადგარით (იხ. 

მე-8 შენიშვნა). 

 

მომდევნო ცხრილი წარმოდგენილია, რათა ახსნას ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები თანხები, თუმცა არ 

წარმოადგენს განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს.  ის აჩვენებს საიჯარო ვალდებულების ამორტიზაციას 

იჯარის ვადის განმავლობაში. 

(ა)  

წელი 
საიჯარო 

ვალდებულება 1-
ლი იანვრისთვის 

ფინანსური 
დანახარჯი 

გადასახდელი 

საიჯარო 
ვალდებულება              

31 
დეკემბრისთვის 

20X1 100,000 5,000 (23,000) 82,000 

20X2 82,000 4,100 (23,000) 63,100 

20X3 63,100 3,155 (23,000) 43,255 

20X4 43,255 2,163 (23,000) 22,418 

20X5 22,418 1,121 (23,539) ნული 

     
 

(ბ) მომავალი ფინანსური დანახარჯები:  

20X2: 3,155 ფე + 2,163 ფე + 1,121 ფე = 6,439 ფე 

20X3: 2,163 ფე + 1,121 ფე = 3,284 ფე 

(გ) საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი:  

20X2: 23,000 ფე– 3,155 ფე (ე.ი. 20X3 ფინანსური დანახარჯი) = 19,845 ფე 

20X3: 23,000 ფე – 2,163 ფე (ე.ი. 20X4 ფინანსური დანახარჯი) = 20,837 ფე 

 

მაგ. 31 ფაქტები იგივეა, რაც 30-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, იჯარის ვადის გასვლის 

შემდეგ მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლების მოიჯარეზე გადასვლის ნაცვლად, 

20X5 წლის 31 დეკემბერს მოიჯარეს უფლება აქვს გამოიყენოს იჯარის დამატებით 5 
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წლით გაგრძელების უფლება. საიჯარო გადასახდელები შემდგომი 5 წლისთვის უდრის 

1 ფე-ს.  

ამ მაგალითის პასუხი იგივეა, რაც 31-ე მაგალითის პასუხი, იმ გამონაკლისის 

გათვალისწინებით, რომ საწარმომ ამ შემთხვევაში, 20.13 (გ) პუნქტის თანახმად, 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს იჯარის გაგრძელების 

უფლების არსებობა და პირობები. განმარტებითი შენიშვნა შესაძლოა მომზადდეს 

შემდეგნაირად: 

საწარმოს აქვს უფლება, რომ 20X5 წლის 31 დეკემბერს იჯარა განაახლოს დამატებითი 

5-წლიანი ვადით. გაგრძელებული ვადის განმავლობაში საიჯარო გადასახდელები 

მთლიანად შეადგენს 1 ფე-ს.  საწარმო გეგმავს განახლების უფლების გამოყენებას.  

მაგ. 32 ფაქტები იგივეა, რაც 30-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მოიჯარეს ევალება 

მეიჯარისთვის დამატებითი საიჯარო გადასახდელების  გადახდა, თუ მანქანა-

დანადგარი აწარმოებს წელიწადში 500,000 ერთეულზე მეტს. დამატებითი საიჯარო 

გადასახდელები იანგარიშება 1 ფე-ის განაკვეთით 500,000-ის ზემოთ წარმოებული 

თითოეული ერთეულისთვის. 20X3 წელს წარმოიშვა დამატებით 1,000 ფე საიჯარო 

გადასახდელი. 

30-ე მაგალითში აღწერილი განმარტებითი შენიშვნების გარდა, 20.13 (გ) პუნქტის 

მოთხოვნით, საწარმო ასევე გაამჟღავნებს იჯარის ხელშეკრულებების შესახებ ზოგადი 

ინფორმაციის აღწერის ნაწილში ინფორმაციას პირობითი საიჯარო ქირის შესახებ 

სახელშეკრულებო შეთანხმებებზე. საწარმოს ასევე შეუძლია გაამჟღავნოს დარიცხული 

პირობითი საიჯარო ქირის ოდენობაც - განმარტებითი შენიშვნა შესაძლოა მომზადდეს 

შემდეგნაირად: 

შენიშვნა 23 მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარებულია დაბეგვრამდე მოგებაში: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

პირობითი საიჯარო ქირა(ა) 1,000  -  

…     

(ა) პირობითი საიჯარო ქირა წარმოიშობა იმ შემთხვევაში, თუ იჯარით აღებული მანქანა-

დანადგარით წლის განმავლობაში იწარმოება 500,000 ერთეულზე მეტი. 500,000 ერთეულის ზემოთ 

წარმოებული ერთეულისთვის პირობითი საიჯარო გადასახდელები იანგარიშება 

თითოეულისთვის 1 ფე-დ.  

 

მაგ. 33 ფაქტები იგივეა, რაც 30-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X3 წელს მოიჯარემ 

გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება დამოუკიდებელ მესამე მხარესთან (როგორც 

მეიჯარემ) მანქანა-დანადგარის ჭარბი საწარმოო სიმძლავრის წლიურად 4,000 ფე-ს 

სანაცვლოდ გამოყენებაზე, 3-წლიანი პერიოდის განმავლობაში 20X3-20X5 წლებში.  
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31-ე მაგალითში აღწერილი განმარტებითი შენიშვნების გარდა, საწარმო ასევე, 20.13 (გ) 

პუნქტის თანახმად, აჩვენებს ზოგად ინფორმაციას ქვეიჯარის შესახებ. განმარტებითი 

შენიშვნა შესაძლოა მომზადდეს შემდეგნაირად: 

საწარმომ ქვეიჯარით გადასცა მანქანა-დანადგარის დამატებითი სიმძლავრე 

დამოუკიდებელ მესამე მხარეს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულებით, 

4,000 ფე-ს ოდენობის ქირის სანაცვლოდ, 20X3-20X5 წლებში, 3-წლიანი პერიოდის 

განმავლობაში.  

მოიჯარის ფინანსური ანგარიშგება – ჩვეულებრივი იჯარა 
აღიარება და შეფასება 

20.15 ჩვეულებრივი იჯარის დროს მოიჯარემ საიჯარო გადასახდელები ხარჯად უნდა 

აღიაროს (ისეთი მომსახურების დანახარჯების გარდა, როგორიცაა დაზღვევა და 

აქტივის მიმდინარე ტექმომსახურება) წრფივი მეთოდით, იჯარის ვადის 

განმავლობაში, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც: 

(ა) სხვა სისტემატური მეთოდი უფრო ადეკვატურად ასახავს მომხმარებლის მიერ 

სარგებლის მიღების პერიოდულობას/ გრაფიკს, თუნდაც საიჯარო 

გადასახდელების გადახდა არ ეფუძნებოდეს ამავე გრაფიკს; ან  

(ბ) მეიჯარისთვის გადასახდელი თანხები სტრუქტურიზებულია იმგვარად, რომ 

უნდა გაიზარდოს მოსალოდნელი საერთო ინფლაციის დონის შესაბამისად 

(გამოქვეყნებული ინდექსების ან სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად), 

რათა მეიჯარეს აუნაზღაურდეს ინფლაციის შედეგად მოსალოდნელი 

დანახარჯების გაზრდა.  

თუ მეიჯარისთვის გადასახდელი თანხები იცვლება საერთო ინფლაციის გარდა 

რომელიმე სხვა ფაქტორის მიხედვით, მაშინ (ბ) პირობა არ მიიჩნევა 

დაკმაყოფილებულად. 

 

20.15 (ბ) ქვეპუნქტის გამოყენების მაგალითი: 

კომპანია X საქმიანობას ეწევა ისეთ ქვეყანაში, სადაც ადგილობრივი ბანკების 

ერთობლივი პროგნოზის შესაბამისად, ფასების საერთო ინდექსი მომავალი ხუთი 

წლის განმავლობაში ყოველწლიურად საშუალოდ 10%-ით გაიზრდება.  X-ს 

ჩვეულებრივი იჯარით აღებული აქვს საოფისე ფართობი კომპანია Y-გან, 5 წლის 

ვადით.  საიჯარო გადასახდელები განსაზღვრულია ისე, რომ გათვალისწინებული 

იყოს მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში მოსალოდნელი 10%-იანი წლიური 

საერთო ინფლაცია: 

1-ლი წელი 100,000 ფე  

მე-2 წელი 110,000 ფე  

მე-3 წელი 121,000 ფე  

მე-4 წელი 133,000 ფე  

მე-5 წელი 146,000 ფე  

კომპანია X აღიარებს წლიური საიჯარო ქირის ხარჯს, რომელიც მეიჯარისთვის 

გადასახდელი თანხების ტოლია.  იმ შემთხვევაში, თუ ზრდადი გადასახდელები 
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ნათლად არ არის იმგვარად ჩამოყალიბებული, რომ მეიჯარეს, გამოქვეყნებულ 

ინდექსებზე, ან სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, აუნაზღაუროს 

მოსალოდნელი ინფლაციის შედეგად გამოწვეული დანახარჯების ზრდა, მაშინ 

კომპანია X ყოველწლიური საიჯარო ქირის ხარჯს აღიარებს წრფივი მეთოდის 

გამოყენებით: ყოველ წელს 122,000 ფე-ის ოდენობით (საიჯარო გადასახდელების 

ჯამი გაყოფილი ხუთ წელზე). 
 

 

 

შენიშვნები 

 

საოპერაციო იჯარა არ კაპიტალიზირდება. 20.15 პუნქტი ითხოვს, რომ საწარმომ 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის გადახდა აღიაროს ხარჯად წრფივი 

მეთოდის საშუალებით, სხვა სისტემატური მეთოდი უფრო ადეკვატურად არ ასახავს 

მომხმარებლის მიერ სარგებლის მიღების პერიოდულობას/ გრაფიკს.    

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების თანახმად (მაგალითად, მე-13 

განყოფილება - „მარაგები“), საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯები ზოგიერთ 

შემთხვევაში შესაძლოა გათვალისწინებულ იქნეს აქტივის თვითღირებულებაში (იხ. 

13.8 პუნქტი). 

მიუხედავად იმისა, რომ მსს ფასს სტანდარტი არ იძლევა მითითებას თუ როგორ უნდა 

მოხდეს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის წახალისების აღრიცხვა მოიჯარის ან 

მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში, ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

ინტერპრეტაცია მოიცავს ასეთ მითითებას. 

შესაბამისად, თუ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ნათლად არ ხდება შესაბამისი 

მითითება, საწარმოს შეუძლია გამოიყენოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 10.6 

პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები და მითითებები, მათ შორის 

ინტერპრეტაციებიც.    

იმკ-ს (SIC) მიერ გამოცემული ინტერპრეტაციების მე-15 განყოფილების - „საოპერაციო 

იჯარა - სტიმულირება“ - თანახმად, მე-4 და მე-5 პუნქტებში ანიშნულია, რომ 

მოითხოვს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის კონცეპტუალური ჩარჩო მოითხოვს 

შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობის პრინციპის გამოყენებას (მსს ფასს სტანდარტის 

2.8 განყოფილებით დადგენილი მოთხოვნის მსგავსად). ინტერპრეტაციაში 

აღნიშნულია, რომ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის შეთანხმებების შინაარსი 

გულისხმობს, რომ მეიჯარე და მოიჯარე ცვლიან აქტივის გამოყენების უფლებას 

დადგენილი პერიოდის განმავლობაში, განსაზღვრული ფულადი კომპენსაციის 

სანაცვლოდ. შესაბამისად, მეიჯარემ და მოიჯარემ უნდა გაითვალისწინონ თანხის 

წმინდა ოდენობა (წახალისების ჩათვლით) როგორც მოიჯარის მიერ მეიჯარისთვის 

იჯარის სანაცვლოდ გადახდილი კომპენსაცია. 
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მაგალითები - მოიჯარე - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის აღიარება და 

შეფასება 

 

მაგ. 34 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ (როგორც მოიჯარემ) გააფორმა 2-წლიანი 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება ასლგადამღებ აპარატზე. 

ასლგადამღებ აპარატს გააჩნია 10-წლიანი მოსალოდნელი ეკონომიკური მომსახურების 

ვადა. ხელშეკრულების ფარგლებში, მეიჯარემ ვალდებულება აიღო მოიჯარისთვის 

ასლგადამღებ აპარატთან დაკავშირებული ტექნიკური მომსახურების გაწევაზე.   

ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია მეიჯარეს გადაუხადოს 100 ფე 

საიჯარო ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლო დღეს. ამგვარად არის 

გათვალისწინებული მეიჯარესა და სხვა მხარეებს შორის არსებული ოპერაციების 

შემთხვევაშიც.  ყოველთვიურად გადახდილი თანხის 20% მიეკუთვნება ტექნიკური 

მომსახურების ხარჯებს, ხოლო 80% იჯარის ქირას წარმოადგენს.  

ასლგადამღები აპარატის იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად, 

რადგან იგი არ ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული 

ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას.  აღნიშნული 

დასტურდება ფაქტით, რომ იჯარის ვადა არ წარმოადგენს ასლგადამღები აპარატის 

ეკონომიკური მომსახურების ვადის ძირითად ნაწილს.  

შეთანხმება დაყოფილია ორ განცალკევებულ კომპონენტად (ე.ი. ქირა და ტექნიკური 

მომსახურება). 

ტექნიკური მომსახურების ხარჯები უნდა აღიარდეს ხარჯად მოგებაში ან ზარალში, 

მათი წარმოშობის პერიოდში (მომსახურების მიწოდების დროს).  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ქირა აღირიცხება წრფივი მეთოდის გამოყენებით, 

20.15 პუნქტის თანახმად (ე.ი. 80 ფე აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში 

ყოველთვიურად).  

მაგ. 35 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, დადგენილია, რომ 

საწარმო 140 ფე-ს ღირებულების მომსახურებას მიიღებს 20X1 წლის იანვარში, ხოლო 340 

ფე-ს ღირებულების მომსახურებას - 20X2 წლის თებერვალში.  ამ მაგალითში, 

დისკონტირების ეფექტი უგულებელყოფილია.  

შეთანხმება დაყოფილია ორ განცალკევებულ კომპონენტად (ქირა და ტექნიკური 

მომსახურება) შემდეგნაირად: 

 ფე 

მთლიანი გადასახდელი ოდენობა (100 ფე ყოველთვიურად x 24 თვე) 2,400 

ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (140 ფე + 340 ფე) (480) 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები  1,920 
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ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები აღიარდება მათი წარმოშობის 

მომენტში (მომსახურების მიწოდების დროს).  თუ დავუშვებთ, რომ საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯები წრფივი მეთოდით აისახება, ყოველთვიური 

საოპერაციო იჯარის ხარჯი იქნება 80 ფე (ე.ი. 1920 ფე ÷ 24 თვე).  

მოიჯარის საჟურნალო გატარებები: 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ მოგება ან ზარალი - მომსახურების ხარჯი  140 ფე     

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხარჯი 
80 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   100 ფე  

 კრ ვალდებულება - მომსახურების გადასახდელი 

ღირებულება 
  120 ფე  

20X1 წლის იანვრის საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების  

ხარჯების  და ვალდებულების დარიცხვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის თებერვლიდან ივლისამდე ყოველთვე 

დბ ვალდებულება - გადასახდელი მომსახურება 20 ფე     

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხარჯი 80 ფე 

    

 კრ ფულადი სახსრები   100 ფე  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ყოველთვიური ხარჯის და 20X1 წლის იანვარში დარიცხული 

ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის აგვისტოდან 20X2 წლის იანვრამდე ყოველთვე 

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხარჯი 
80 ფე     

დბ აქტივი - მომსახურებისთვის გადახდილი ავანსი  20 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   100 ფე  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ყოველთვიური ხარჯისა და მომავალი მომსახურებისთვის 

გადახდილი ავანსის აღიარების ჩანაწერი. 

20X2 წლის თებერვალი 

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხარჯი  
80 ფე 

   

დბ მოგება ან ზარალი - მომსახურების ხარჯი 340 ფე 
   

 კრ ფულადი სახსრები   
100 ფე  

 კრ აქტივი - მომსახურებისთვის გადახდილი 

ავანსი  

  

120 ფე 
 

 კრ ვალდებულება - მომსახურებისთვის 

გადასახდელი ღირებულება 

  

200 ფე 

 

20X2 წლის თებერვლის საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისა და მასთან დაკავშირებული 
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მომსახურების ხარჯების და ვალდებულების დარიცხვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X2 წლის მარტიდან წლის დეკემბრამდე ყოველთვე 

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი)  

იჯარის ხარჯი 
80 ფე   

  

დბ ვალდებულება - მომსახურებისთვის გადასახდელი 

ღირებულება 
20 ფე   

 

 კრ ფულადი სახსრები   100 ფე  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ყოველთვიური ხარჯის და 20X2 წლის იანვარში დარიცხული 

ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვის აღიარების ჩანაწერი. 

  

მაგ. 36 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ (როგორც მოიჯარემ) გააფორმა შენობის 5-წლიანი 

შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება.   

იჯარის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, ქირის გადახდა სავალდებულო არ არის.   

5,000 ფე-ს ოდენობის ქირა ერთიანად გადაიხდება 20X5 წლის 1-ელ იანვარს. ამ 

მაგალითში, დისკონტირების ეფექტი უგულებელყოფილია.  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები აღირიცხება წრფივი მეთოდის 

გამოყენებით, 20.15 პუნქტის შესაბამისად (ე.ი. 1,000 ფე აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან 

ზარალში, იჯარის ვადის ყოველ წელს).  

გამოთვლა: 5,000 ფე მთლიანი საიჯარო გადასახდელები ÷ 5 წელი = 1,000 ფე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ყოველწლიური ქირა. 

შენიშვნა: 20X5 წლის 1-ელ იანვარს, მოიჯარეს დარიცხული ექნება 4,000 ფე იჯარის 

ვალდებულება, როგორც მიმდინარე ვალდებულება (ე.ი. 1,000 ფე ყოველწლიურად 

20X1-დან 20X4 წლამდე). საიჯარო ვალდებულების დაფარვის დროისთვის, 20X5 წლის 

1-ელ იანვარს, მოიჯარემ უნდა შეასრულოს შემდეგი საჟურნალო გატარებები: 

დბ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ვალდებულება 4,000 ფე     

დბ წინასწარ გადახდილი ხარჯი 1,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   5,000 ფე  

20X5 წლის 1-ლი იანვარს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ვალდებულების დაფარვისა და ერთი 

წლისთვის გადახდილი ავანსის აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 37 ფაქტები იგივეა, რაც 36-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 5,000 ფე-ს ოდენობის ქირა 

ერთიანად გადაიხდება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. ამ მაგალითში, დისკონტირების 

ეფექტი უგულებელყოფილია.  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მეიჯარისთვის თანხის გადახდა აღიარდება, როგორც 

გადახდილი ავანსი.  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები აღირიცხება წრფივი მეთოდის 

გამოყენებით, 20.15 პუნქტის შესაბამისად (ე.ი. 1,000 ფე აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან 

ზარალში, იჯარის ვადის ყოველ წელს).  
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გამოთვლა: 5,000 ფე მთლიანი საიჯარო გადასახდელები ÷ 5 წელი = 1,000 ფე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ყოველწლიური ქირა. 

იჯარის დასაწყისში, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მოიჯარემ უნდა შეასრულოს შემდეგი 

საჟურნალო გატარება: 

დბ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა - წინასწარ 

გადახდილი ხარჯი 
5,000 ფე   

  

 კრ ფულადი სახსრები   5,000 ფე  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს იჯარისთვის გადახდილი ავანსის აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 38 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გააფორმა ახალი იჯარის ხელშეკრულება 

მეიჯარესთან. მეიჯარე დათანახმდა მოიჯარის გადაადგილების ხარჯების 

ანაზღაურებას, რათა მოიჯარე წაეხალისებინა ახალი იჯარის ხელშეკრულების 

გასაფორმებლად. მოიჯარის გადაადგილების ხარჯები შეადგენს 1,000 ფე-ს. იჯარას აქვს 

10-წლიანი ვადა, 2,000 ფე-ს ოდენობის ყოველწლიური ფიქსირებული ქირით.  

საწარმომ დაადგინა, რომ მისი მთლიანი საიჯარო ვალდებულების ნეტო ოდენობა 

შეადგენს 19,000 ფე-ს, რადგან იჯარის გადასახდელების ნეტო ოდენობა უდრის 20,000 

ფე-ს, ხოლო იჯარის წამახალისებელი გადახდები შეადგენს 1,000 ფე-ს. საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები აღირიცხება წრფივი მეთოდის გამოყენებით, 

20.15 პუნქტის შესაბამისად (ე.ი. 1,900 ფე აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში 

ყოველწლიურად, იჯარის ვადის 10 წლის განმავლობაში). 

მოიჯარე გადაადგილების ხარჯებს 1,000 ფე-ს ოდენობით ხარჯად აღიარებს 20X1 წლის 

31 დეკემბერს დასრულებულ წელს.    

გამოთვლა:  

2,000 ფე × 10 წელი გამოკლებული 1,000 ფე გადაადგილების წახალისება = 19,000 ფე 

იჯარის მთლიანი გადასახდელების ნეტო ოდენობა. 19,000 ფე ÷ 10 წელი = 1,900 ფე 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯი ყოველწლიურად. 

მაგ. 39 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ (როგორც მოიჯარემ) გააფორმა 5-წლიანი 

შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება შენობაზე. 

საიჯარო გადასახდელები 20X1 წელს დასრულებული წლისთვის შეადგენს 100,000 ფე-ს. 

20X2-20X5 წლებში საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 100,000 ფე-ს, რომელიც 

კორექტირებულია მოსალოდნელი ინფლაციის გამო, სავარაუდო სამომხმარებლო 

ფასების ინდექსის გამოყენებით, შემდეგნაირად: 

 20X2: 105,000 ფე 

 20X3: 110,250 ფე 

 20X4: 115,763 ფე 

 20X5: 121,551 ფე 

თანხები ყოველწლიურად გადასახდელია ავანსის სახით  (ე.ი. იჯარის პერიოდის 

განმავლობაში ყოველ 1-ელ იანვარს). 
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გამომდინარე იქიდან, რომ ფიქსირებული ზრდის პუნქტი სტრუქტურიზებულია, რომ 

უზრუნველყოს ზრდა საერთო ინფლაციის დონის შესაბამისად (მოსალოდნელი 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსისთვის), საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

გადასახდელები აღიარდება როგორც ხარჯი, შემდეგნაირად: 

 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის: 105,000 ფე 

 20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის: 110,250 ფე 

 20X4 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის: 115,763 ფე: 

 20X5 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის: 121,551 ფე 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

20.16 მოიჯარემ ჩვეულებრივი (საოპერაციო) იჯარის შესახებ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი 

ინფორმაცია: 

(ა) მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელების მთლიანი თანხა, რომლებიც 

დაკავშირებულია შეუქცევადი ჩვეულებრივი იჯარის ხელშეკრულებებთან, 

თითოეული შემდეგი პერიოდის მიხედვით: 

(i) არა უგვიანეს ერთი წლისა; 

(ii) ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა; და 

(iii) ხუთი წლის შემდეგ. 

(ბ) ხარჯად აღიარებული საიჯარო გადასახდელები; და 

(გ) მოიჯარის მნიშვნელოვანი საიჯარო შეთანხმებების ზოგადი აღწერა, რომელიც 

მოიცავს, მაგალითად, ინფორმაციას პირობითი საიჯარო ქირის, იჯარის 

განახლების ან აქტივის შესყიდვის შესაძლებლობის შესახებ, დებულებებს, 

რომლებიც ეხება ფასების ცვალებადობას, ქვეიჯარასა და საიჯარო 

შეთანხმებებით გათვალისწინებულ შეზღუდვებს. 

 

  

მაგალითები - მოიჯარე — საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის განმარტებითი 

შენიშვნები 

 

მაგ. 40 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ (როგორც მოიჯარემ) გააფორმა შეუქცევადი იჯარის 

ხელშეკრულება შენობაზე.  იჯარას აქვს 20-წლიანი ვადა, 5,000 ფე-ს ოდენობის 

ყოველწლიური ფიქსირებული გადასახდელის სახით.  ქირა გადაიხდება პერიოდის 

ბოლოს, ყოველი წლის 31 დეკემბერს.  

მოიჯარეს შეუძლია იჯარა გაამჟღავნოს თავის 20X3 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან  

8.5 პუნქტის შესაბამისად, მოიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში 

გაამჟღავნოს შემდეგი:  
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შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 

იჯარა კლასიფიცირდება როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა, როდესაც ის არ ითვალისწინებს 

საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური 

სარგებლის მოიჯარეზე გადაცემას.  

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის გადასახდელი ქირის ოდენობა აღიარდება ხარჯად მოგებაში 

ან ზარალში წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის შესაბამისი ვადის განმავლობაში. 

20.16 (ბ) პუნქტის გამოყენებით, მოიჯარეს შეუძლია თავისი ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში 

გაამჟღავნოს შემდეგი:  

შენიშვნა 23 - მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარდა დაბეგვრამდე მოგებაში: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები - საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა 
5,000  5,000 

 

 

20.16 (ა) პუნქტის გამოყენებით, მოიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 

შენიშვნა 40 - საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები 

საწარმო იჯარით იღებს შენობას 20-წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ხელშეკრულებით. წლის ბოლოს, საწარმოს შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით აქვს 

დაუფარავი ვალდებულება, შემდეგი სახით:   

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- 1 წლის განმავლობაში 5,000  5,000  

- ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 20,000  20,000  

- ხუთი წლის შემდეგ 60,000  65,000  

სულ 85,000 (ბ)  90,000 (ა) 

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.      

 

მომდევნო ინფორმაცია წარმოდგენილია, რათა ახსნას ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები თანხები და არ 

წარმოადგენს განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს:  

  

(ა) 20X2 წლის 31 დეკემბერს დაუფარავი მთლიანი მომავალი მინიმალური 

საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 5,000 ფე-ს მომდევნო 18 წლისთვის (20X2-

2020): 5,000 ფე x 18 წელი = 90,000 ფე 

 

(ბ) 20X3 წლის 31 დეკემბერს დაუფარავი მთლიანი მომავალი მინიმალური 

საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 5,000 ფე-ს მომდევნო 17 წლისთვის (20X3-

2020): 5,000 ფე x 17 წელი = 85,000 ფე 
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მაგ. 41 ფაქტები იგივეა, რაც მე-40 მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, მეიჯარე დათანმხდა 

პირველი სამი წლის განმავლობაში საიჯარო ქირისგან გათავისუფლებას, რათა მოიჯარე 

წაეხალისებინა იჯარის ხელშეკრულების გასაფორმებლად (ე.ი. ამ მაგალითში იჯარა 

არის 20-წლიანი, 4-20 წლების განმავლობაში ფიქსირებული 5,000 ფე ყოველწლიური 

გადახდით).  

შენიშვნა: მთლიანი საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 5,000 ფე x 17 = 85,000 ფე-ს. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯი უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში 

წრფივი მეთოდით, იჯარის ვადის განმავლობაში (ე.ი. 20 წლის განმავლობაში). 85,000 

ფე ÷ 20 წელი = 4,250 ფე ყოველი წლისთვის. 

 

მოიჯარეს შეუძლია იჯარა გაამჟღავნოს თავის 20X3 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშებიდან:  

   

 შენიშვნები 20X3  20X2  

  ფე  ფე  

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები      

მიმდინარე ვალდებულებები      

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  12,750 (ბ) 8,500 (ა) 

…      

 

ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან  
შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 

იჯარა 

იჯარა კლასიფიცირდება როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა, როდესაც ის არ 

ითვალისწინებს საიჯარო აქტივზე საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის მოიჯარეზე გადაცემას.  

 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის გადასახდელი ქირის ოდენობა აღიარდება 

ხარჯად მოგებაში ან ზარალში, წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის შესაბამისი 

ვადის განმავლობაში.   

 

შენიშვნა 23 - მოგება დაბეგვრამდე 

 

შემდეგი ერთეულები აღიარებულია დაბეგვრამდე მოგებაში: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები - საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა 

4,250 
 

4,250  
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შენიშვნა 40 - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ვალდებულებები 

 

საწარმო იჯარით იღებს შენობას 20 წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხელშეკრულებით. იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, იჯარის პირველი 

სამი წლის განმავლობაში (20X1 - 20X3 წლებში) თანხა გადასახდელი არ არის და ამის 

შემდეგ, 5,000 ფე წარმოადგენს ყოველწლიურად გადასახდელ ოდენობას.     

 

წლის ბოლოს, საწარმოს აქვს მთლიანი დაუფარავი ვალდებულება შეუქცევადი 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით, შემდეგი სახით:  

 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- ერთი წლის განმავლობაში 5,000  –  

- ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 20,000  20,000  

- ხუთი წლის შემდეგ 60,000  65,000  

სულ 85,000  85,000  

პირობითი საიჯარო ქირა არ არის.     

 

 

 

მომდევნო ცხრილი წარმოდგენილია, რათა ახსნას ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები თანხები და არ 

წარმოადგენს განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს:  

  
(ა) 20X2 წლის 31 დეკემბერს სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში ასახული 8,500ფე 

წარმოადგენს 2 წლის განმავლობაში (20X1 და 20X2) დაგროვილ საიჯარო 

გადასახდელებს.  

4,250ფე x 2 წელი = 8,500 ფე 
(ბ) 20X3 წლის 31 დეკემბერს სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში ასახული 12,750ფე 

წარმოადგენს 3 წლის განმავლობაში (20X1-20X3) დაგროვილ საიჯარო გადასახდელებს.  

4,250ფე x 3 წელი = 12,750 ფე 

(გ) შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის დაუფარავი ვალდებულების 

გამოთვლა: 

 

 

 20X3 

ფე 

გამოთვლა 

 

20X2 

ფე 

გამოთვლა 

 

  - 1 წლის განმავლობაში  

5,000 

 

20X4 

 

- 

20X3 ( საიჯარო ქირისგან 

თავისუფალი პერიოდი) 

 

 

 

- 1 წლის შემდეგ და არა 

უგვიანეს 5 წლისა 

 

20,000 

20X5-20X8: 5,000 x 4 

წელი= 20,000 

 

20,000 

 

20X4-20X7: 5,000 x 4 წელი= 

20,000 

 

 
- 5 წლის შემდეგ 60,000 

20X9 -2020: 5,000 x 12 

წელი= 65,000 
65,000 

20X8-2020: 5,000 x 13 წელი= 

65,000 

 მთლიანად 85,000  85,000  
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მაგ. 42 ფაქტები იგივეა, რაც მე-40 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, მოიჯარეს ევალება 

მეიჯარისთვის დამატებითი პირობითი საიჯარო ქირის გადახდა, თუ მოიჯარის 

ამონაგები წლის განმავლობაში აღემატება 5 მილიონ ფე-ს.  პირობითი საიჯარო ქირა 

იანგარიშება 5 მილიონ ფე-ზე ნამეტის 1%-ის ოდენობით. 20X3 წელს, 1,000 ფე პირობითი 

საიჯარო ქირა წარმოიშვა.  20X3 წლამდე, მოიჯარის ამონაგებს არ გადაუჭარბებია 5 

მილიონ ფე-ზე.  

 

20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მოიჯარეს შეუძლია იჯარა 

აჩვენოს თავის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი მოიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებიდან   

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 

იჯარა 

 

იჯარა კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის ითვალისწინებს 

საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და 

ეკონომიკური სარგებლის მოიჯარეზე გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა, წარმოადგენს 

საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის გადასახდელი ქირის ოდენობა აღიარდება 

ხარჯად მოგებაში ან ზარალში წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის შესაბამისი 

ვადის განმავლობაში.  

 

პირობითი საიჯარო ქირა აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად, რომელშიც წარმოიშვა. 

 

შენიშვნა 23 - მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარდა დაბეგვრამდე მოგებაში: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები 6,000  5,000  

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები 5,000  5,000  

პირობითი საიჯარო ქირა(ა) 1,000  –  

…     

(ა) პირობითი საიჯარო ქირა იჯარით აღებულ შენობაზე წარმოიშვა წლის განმავლობაში მიღებულ 5 

მილიონ ფე-ზე ამონაგების ნამეტის 1%-ის ოდენობით. 

 

 

შენიშვნა 40 საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები 

საწარმო იჯარით იღებს შენობას 20-წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხელშეკრულებით. მინიმალურ საიჯარო გადასახდელებთან ერთად, პირობითი 
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საიჯარო ქირა იჯარით აღებულ შენობაზე წარმოიქმნება წლის განმავლობაში მიღებულ 

5 მილიონ ფე-ზე ამონაგების ნამეტის 1%-ის ოდენობით. პირობითი საიჯარო ქირა არ 

არის ჩართული მინიმალურ საიჯარო გადასახდელებში და შესაბამისად, არ არის 

მომდევნო  ცხრილში. 

წლის ბოლოს, საწარმოს აქვს დაუფარავი ვალდებულება შეუქცევადი საოპერაციო  

(ჩვეულებრივი) იჯარით, შემდეგი სახით:  

 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- ერთი წლის განმავლობაში 5,000  5,000  

- ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 20,000  20,000  

- ხუთი წლის შემდეგ 60,000  65,000  

სულ 85,000 (ბ)  90,000 (ა)  

 

   

მომდევნო ინფორმაცია წარმოდგენილია, რათა ახსნას ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები თანხები და არ 

წარმოადგენს განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს:  

  
(ა) 20X2 წლის 31 დეკემბერს დაუფარავი მთლიანი მომავალი მინიმალური 

საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 5,000 ფე-ს მომდევნო 18 წლისთვის (20X2-

2020): 5,000 ფე x 18 წელი = 90,000 ფე 

(ბ) 20X3 წლის 31 დეკემბერს დაუფარავი მთლიანი მომავალი მინიმალური 

საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 5,000 ფე-ს მომდევნო 17 წლისთვის (20X3-

2020): 5,000 ფე x 17 წელი = 85,000 ფე 

 

მაგ. 43 ფაქტები იგივეა, რაც მე-40 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 2 იანვრიდან, 

მოიჯარემ დამატებითი ფართის გაქირავებაზე გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება 

(როგორც მეიჯარემ) დამოუკიდებელ მესამე მხარესთან, ყოველწლიურად 2,000 ფე ქირის 

სანაცვლოდ, 5-წლიანი ვადით, 2005 წლის 31 დეკემბრამდე.  

 

20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მოიჯარეს შეუძლია იჯარა 

აჩვენოს თავის  ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან 20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის  

შენიშვნა 1 - სააღრიცხვო პოლიტიკა 

შენიშვნა 10 - სხვა შემოსავალი 

სხვა შემოსავალი მოიცავს ქვეიჯარის შემოსავალს წლიურად 2,000 ფე-ს ოდენობით, 20X2 და 20X3 

წლებში.   

 

შენიშვნა 23 - მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი შემოსავლის და ხარჯების ერთეულები აღიარებულია დაბეგვრამდე 

მოგებაში: 
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 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები - საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა 

5,000 
 

5,000  

     

შენიშვნა 40 - საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები 

 

საწარმო იჯარით გასცემს შენობას 20 წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულებით.   

წლის ბოლოს, საწარმოს უძრავი ქონების მესაკუთრის წინაშე აქვს დაუფარავი 

ვალდებულება შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით, შემდეგი სახით:  

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- 1 წლის განმავლობაში 5,000  5,000  

- ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 20,000  20,000  

- ხუთი წლის შემდეგ 60,000  65,000  

სულ 85,000 (ბ) 90,000 (ა) 

საწარმომ დამოუკიდებელ მესამე მხარეს 5-წლიანი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარით მიაქირავა შენობის ნაწილი, რომელსაც თავადაც ქირაობს, თუმცა მისით არ 

სარგებლობს. მოიჯარისთვის დაკისრებული მომავალი მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები განისაზღვრება შემდეგნაირად: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- 1 წლის განმავლობაში 2,000  2,000  

- ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 2,000  4,000  

- ხუთი წლის შემდეგ –  –  

სულ 4,000  6,000  

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.  

 

 
 

 
 

მეიჯარის ფინანსური ანგარიშგება – ფინანსური იჯარა 
 

თავდაპირველი აღიარება და შეფასება 

 

20.17 მეიჯარემ ფინანსური იჯარის ხელშეკრულებით მის განკარგულებაში არსებული 

აქტივები უნდა აღიაროს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და წარადგინოს, 

როგორც მოთხოვნა, წმინდა საიჯარო ინვესტიციის ტოლი თანხით.   წმინდა 

საიჯარო ინვესტიცია არის მეიჯარის მთლიანი (ბრუტო) საიჯარო ინვესტიცია, 

რომელიც დისკონტირებულია საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი 

საპროცენტო განაკვეთით.   მთლიანი (ბრუტო) საიჯარო ინვესტიცია არის შემდეგი 

ორი სიდიდის ერთობლიობა: 

(ა) ფინანსური იჯარისათვის მეიჯარის მიერ მისაღები მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები; და 
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(ბ) მეიჯარის სასარგებლოდ დარიცხული მთელი არაგარანტირებული ნარჩენი 

ღირებულება. 

 

 

შენიშვნები 

 

იჯარის კლასიფიკაციის პრინციპი იგივეა როგორც მეიჯარის, ასევე - მოიჯარისთვის.   

მაშასადამე, ფინანსური და საოპერაციო იჯარის ერთი და იგივე განმარტება 

ვრცელდება მეიჯარესა და მოიჯარეზე.  

 

დასაწყისში, მეიჯარე აღიარებს ფინანსური იჯარიდან გამომდინარე მოთხოვნას 

წმინდა საიჯარო ინვესტიციის ოდენობით, რაც შედგება მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელებისა და მეიჯარის სასარგებლოდ დარიცხული არაგარანტირებული 

ნარჩენი ღირებულებისგან. მეიჯარე წყვეტს საიჯარო აქტივის აღიარებას.   

 

მაგალითი - მეიჯარე - ფინანსური იჯარის თავდაპირველი აღიარება 

 

მაგ. 44 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ (მეიჯარემ) შეიძინა მანქანა-დანადგარი, რომელიც 

ფინანსური იჯარით გადასცა დამოუკიდებელ მესამე მხარეს 100,000 ფე-ს სანაცვლოდ. 

საწარმომ დაუყოვნებლივ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი იჯარის ხელშეკრულება, 

რომელიც გულისხმობდა მანქანა-დანადგარის გამოყენების უფლების გადაცემას 

დამოუკიდებელი მესამე მხარისთვის (მოიჯარე). მანქანა-დანადგარის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა განისაზღვრება ხუთი წლით და ნულის ტოლი ნარჩენი 

ღირებულებით. მოიჯარეს ევალება საწარმოს გადაუხადოს 23,000 ფე-ს ოდენობით 

წლიური გადასახადი 4 წლის განმავლობაში და ბოლო გადახდა, 23,539 ფე-ს ოდენობით, 

განახორციელოს პერიოდის ბოლოს (ე.ი. თითოეული გადახდა შესაბამისი წლის 31 

დეკემბერს). მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება მეიჯარიდან გადადის 

მოიჯარეზე იჯარის ვადის დასრულების შემდგომ.  საიჯარო ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებული საიჯარო გადასახდელების 

დღევანდელი ღირებულება არის 100,000 ფე.  

 

შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას.  იჯარის დასაწყისში, მოიჯარეს მეიჯარის 

მიერ გადაეცემა საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკი და 

ეკონომიკური სარგებლი,  აღნიშნული მტკიცდება შემდეგი გარემოებებით:  

 იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარეს გადაეცემა აქტივის საკუთრების 

უფლება იჯარის ვადის დამთავრების შემდეგ (იხ. 20.5 (ა) პუნქტი).  

 იჯარის ვადა გრძელდება აქტივის სრული ეკონომიკური მომსახურების ვადის 

განმავლობაში (ორივე მათგანის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 წელს)(იხ. 20.5 (გ) 

პუნქტი); და   

 იჯარის დასაწყისში, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება შეადგენს საიჯარო აქტივის რეალურ ღირებულებას (იხ. 20.5 (დ) 

პუნქტი).  
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შინაარსობრივად, მოიჯარე აქტივს ფლობს იჯარის დასაწყისიდან - საწარმომ 

მოიჯარეს ფაქტობრივად სესხად გადასცა ფული, ხოლო დაფარვა უზრუნველყო 

მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლების გადაცემის შეჩერებით.   

შესაბამისად, იჯარა აღიარდება და ფინანსური იჯარის მოთხოვნა შეფასდება საიჯარო 

აქტივის რეალური ღირებულებით ან თუ უფრო ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით.  

 

იჯარის თავდაპირველი აღიარება: 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ იჯარით გასაცემად შეძენილი მანქანა-დანადგარი 100,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   100,000 ფე  

დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე იჯარით გასაცემი აქტივის შეძენის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა 100,000 ფე     

 კრ იჯარით გასაცემად შეძენილი მანქანა-დანადგარი    100,000 ფე  

შეძენილი აქტივის ფინანსური იჯარით დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე გადაცემის აღიარების 

ჩანაწერი. 

 

20.18 ნებისმიერი ფინანსური იჯარის დროს, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც მეიჯარე 

მწარმოებელი ან დილერია, თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები (დამატებითი 

დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია საიჯარო გარიგების 

მოლაპარაკებასა და გაფორმებასთან) ჩაირთვება ფინანსურ იჯარასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნის თავდაპირველ შეფასებაში და ამცირებს იჯარის ვადის 

განმავლობაში აღიარებული შემოსავლის თანხას. 

 

მაგალითი - მეიჯარე - ფინანსური იჯარის თავდაპირველი აღიარება 

 

მაგ. 45 ფაქტები იგივეა, რაც 44-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მეიჯარეს დაეკისრა (და 

გადაიხადა) მანქანა-დანადგარზე იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებისთვის საჭირო 

1,000 ფე-ს ოდენობის საბროკერო და იურიდიული მომსახურების ხარჯები. მეიჯარე, ამ 

შემთხვევაში, არ წარმოადგენს დილერს.   

საბროკერო და იურიდიული მომსახურების ხარჯები დამატებით დანახარჯებს 

წარმოადგენენ, რადგან არიან უშუალოდ მიკუთვნებადი იჯარის მოლაპარაკებისა და 

გაფორმების ხარჯებთან. ეს ხარჯები წარმოადგენენ საიჯარო აქტივის 

თვითღირებულების ნაწილს და აღირიცხება შემდეგნაირად: 

იჯარის თავდაპირველი აღიარება: 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ იჯარით გასაცემად შეძენილი მანქანა-დანადგარი 100,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   100,000 ფე  
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დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე იჯარით გასაცემად შეძენილი აქტივის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა 1,000 ფე 
    

 კრ ფულადი სახსრები   1,000 ფე  

ფინანსური იჯარის მოლაპარაკებისა და გაფორმების თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯების 

აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა 100,000 ფე 
    

 კრ იჯარით გასაცემად შეძენილი მანქანა-დანადგარი   100,000 ფე  

შეძენილი აქტივის ფინანსური იჯარით სხვა პირზე გადაცემის აღიარების ჩანაწერი. 

 

შემდგომი შეფასება 

 

20.19 ფინანსური შემოსავლის აღიარება უნდა ეფუძნებოდეს ისეთ გრაფიკს, რომელიც 

ასახავს ფინანსურ იჯარაში მეიჯარის წმინდა საიჯარო ინვესტიციებიდან უკუგების 

მიღების მუდმივ პერიოდულ განაკვეთს.   საანგარიშგებო პერიოდის საიჯარო 

გადასახდელები, მომსახურების დანახარჯების გამოქვითვით, დაირიცხება 

მთლიანი (ბრუტო) საიჯარო ინვესტიციის საპირისპიროდ, რათა აისახოს როგორც 

ძირი თანხის, ისე გამოუმუშავებელი ფინანსური შემოსავლის შემცირება.   თუ 

არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ მეიჯარის მთლიანი (ბრუტო) ინვესტიციის 

თანხის განსაზღვრისათვის გამოყენებული, შეფასებითი არაგარანტირებული 

ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, უნდა გადაისინჯოს იჯარის ვადის 

განმავლობაში შემოსავლის განაწილების წესი და ადრე დარიცხული თანხების 

ნებისმიერი შემცირება დაუყოვნებლივ მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიარდეს. 

 

მაგალითი - მეიჯარე - ფინანსური იჯარის შემდგომი შეფასება 

 

მაგ. 46 ფაქტები იგივეა, რაც 44-ე მაგალითში. 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავ მოთხოვნებს შორის 

განაწილებისთვის, უნდა დადგინდეს განაკვეთი, რომელიც ასახავს მოთხოვნის 

დარჩენილ ნაშთზე მუდმივ პერიოდულ საპროცენტო განაკვეთს (ე.ი. საიჯარო 

ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევ საპროცენტო განაკვეთს). გაანგარიშება შესაძლოა 

მოხდეს ფინანსური კალკულატორის გამოყენებით, ან როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა, 

ელექტრონული ცხრილის (spreadsheet) გამოყენებით - D8 უჯრის ცვლილებით, სანამ 

პროცენტის ის განაკვეთი არ მოიძებნება, რომელიც E6 ცხრილის განულებას 

გამოიწვევს: 
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 A B C D E 

1 
წელი 

საიჯარო 
მოთხოვნა  1-ლი 
იანვრისთვის 

ფინანსური 
შემოსავალი 

მიღებული 
გადახდა 

საიჯარო 
მოთხოვნა 31 

დეკემბრისთვის 
2 20X1 100,000 =B2*D8 (23,000) =B2+C2+D2 

3 20X2 =E2 =B3*D8 (23,000) =B3+C3+D3 

4 20X3 =E3 =B4*D8 (23,000) =B4+C4+D4 

5 20X4 =E4 =B5*D8 (23,000) =B5+C5+D5 

6 20X5 =E5 =B6*D8 (23,539) =B6+C6+D6 

7      

8   

საპროცენტო 

განაკვეთი =  0.05  

იჯარის ამორტიზაციის ცხრილი, რომელიც მომზადებულია იჯარის ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთის (5%-ის) გამოყენებით, არის შემდეგი: 

წელი 
საიჯარო 

მოთხოვნა  1-ლი 
იანვრისთვის 

ფინანსური 
შემოსავალი (5%) 

მიღებული 
გადახდა 

საიჯარო 
მოთხოვნა 31 

დეკემბრისთვის 
20X1 100,000 5,000 (23,000) 82,000 

20X2 82,000 4,100 (23,000) 63,100 

20X3 63,100 3,155 (23,000) 43,255 

20X4 43,255 2,163 (23,000) 22,418 

20X5 22,418 1,121 (23 539) ნული 

 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი მოთხოვნის 

შემცირებისთვის შემდგომი განაწილება აისახება შემდეგი საჟურნალო გატარებებით: 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   5,000 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   18,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   4,100 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   18,900 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

გადანაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X3 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   3,155 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   19,845 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

გადანაწილების აღიარების ჩანაწერი. 
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20X4 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   2,163 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   20,837 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

გადანაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,539 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   1,121 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   22,418  

ბოლო საიჯარო გადასახდელის აღიარების ჩანაწერი. 

 

მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარეები 

 

20.20 მწარმოებლები და დილერები ხშირად მომხმარებელს სთავაზობენ აქტივის 

ყიდვის ან იჯარით აღების ალტერნატივას.   მწარმოებელი ან დილერი 

მეიჯარეების მიერ აქტივის ფინანსური იჯარით გადაცემის შედეგად 

წარმოიშობა ორი ტიპის შემოსავალი: 

(ა) მოგება ან ზარალი, რომელიც ეკვივალენტურია იმ მოგების, ან ზარალის 

თანხების, რომელიც მიღებული იქნებოდა საიჯარო აქტივის 

ჩვეულებრივი გასაყიდი ფასებით გაყიდვის შედეგად და ასახავს 

საქონლის მოცულობაზე დამოკიდებულ ან სავაჭრო ფასდათმობებს; და 

(ბ) ფინანსური შემოსავალი იჯარის მთელი ვადის განმავლობაში. 

 

20.21 მეიჯარე მწარმოებლების ან დილერების მიერ განხორციელებული ფინანსური 

იჯარის დროს, იჯარის ვადის დასაწყისში აღიარებული ამონაგები 

გაყიდვიდან არის აქტივის რეალური ღირებულება ან, მეიჯარის 

სასარგებლოდ დარიცხული მინიმალური საიჯარო გადასახდელების 

დღევანდელი ღირებულება (თუ ეს თანხა უფრო მცირეა, ვიდრე აქტივის 

რეალური ღირებულება), რომელიც გაანგარიშებულია საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთის საფუძველზე. იჯარის ვადის დასაწყისში აღიარებული გაყიდული 

საქონლის თვითღირებულება არის იჯარით გაცემული აქტივის 

თვითღირებულება ან მისი საბალანსო ღირებულება, თუ ისინი 

განსხვავებულია, არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულების დღევანდელი 

ღირებულების გამოკლებით.   სხვაობა გაყიდვიდან მიღებულ ამონაგებსა და 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულებას შორის წარმოადგენს გაყიდვიდან 

მიღებულ მოგებას, რომელიც აღიარდება ჩვეულებრივი გაყიდვის 

ოპერაციების მიმართ გამოყენებული პოლიტიკის შესაბამისად. 
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მაგალითი - დილერი მეიჯარე - ფინანსური იჯარა  

 

მაგ. 47 ფაქტები იგივეა, რაც 45-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო ყიდულობს 

მანქანა-დანადგარებს, თოთოეულს 50,000 ფე-დ, მათი, თვითღირებულებაზე 100%-იანი 

ფასნამატით, დამოუკიდებელ მესამე მხარეებზე გაყიდვის მიზნით (ან ფინანსური 

იჯარით გაცემის მიზნით).  

მანქანა-დანადგარისა და იჯარის თავდაპირველი აღიარება: 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ მარაგები 50,000 ფე      

 კრ ფულადი სახსრები   50,000 ფე  

შეძენილი მარაგების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა 100,000 ფე     

 კრ შემოსავალი   100,000 ფე  

ფინანსური იჯარის გზით მარაგების გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 50,000 ფე     

 მარაგები   50,000 ფე  

გაყიდული მარაგების აღიარების შეწყვეტის ჩანაწერი. 

 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი მოთხოვნის შემცირებაზე 

შემდგომი განაწილება აისახება შემდეგი საჟურნალო გატარებებით: 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   5,000 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   18,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

გადანაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 
20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   4,100 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   18,900 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X3 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   
3,155 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   
19,845 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 
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20X4 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   
2,163 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   
20,837 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 
20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,539 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   1,121 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   22,418 ფე  

ბოლო საიჯარო გადასახდელის აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

 

20.22 როდესაც გამოიყენება ხელოვნურად დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, გაყიდვიდან 

მიღებული მოგება უნდა შეიზღუდოს იმ ოდენობით, რომელიც საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთის გამოყენების შემთხვევაში იქნებოდა.   მეიჯარე 

მწარმოებლის ან დილერის მიერ ფინანსური იჯარის პირობების განხილვისა და 

ხელშეკრულების მომზადებასთან დაკავშირებით გაწეული დანახარჯები ხარჯის 

სახით აღიარდება იმ პერიოდში, როდესაც აღიარდება გაყიდვიდან მიღებული 

მოგება. 

 

შენიშვნები 

 

მწარმოებელი ან დილერი მეიჯარეები მარკეტინგული სტრატეგიის ფარგლებში 

ზოგიერთ შემთხვევაში აწესებენ ხელოვნურად დაბალ საპროცენტო განაკვეთს 

კლიენტთა მოზიდვის მიზნით.  20.22 პუნქტი ზღუდავს გასაყიდ ფასს იმ ოდენობამდე, 

რომელიც იქნებოდა საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის გამოყენების შემთხვევაში. 

შეზღუდვა მოითხოვება, რადგან ხელოვნურად დაბალი განაკვეთი გადიდებულად 

წარმოაჩენს გაყიდვიდან მიღებულ მოგებას და შეამცირებს ფინანსურ შემოსავალს 

შემდგომი პერიოდებისთვის, ე.ი. გაყიდვის მომენტში ოპერაციის შედეგად მიღებული 

სრული შემოსავლის  ზედმეტი ნაწილი აღიარდება.    

 

მაგალითი - დილერი მეიჯარე (ფინანსური იჯარა) - ხელოვნურად დაბალი საპროცენტო 

განაკვეთი 

 

მაგ. 48 ფაქტები იგივეა, რაც 47-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, გასაყიდი ფასი შეადგენს 

108,898 ფე-ს, მაშინ როდესაც საწარმო ფინანსურ იჯარას მხოლოდ წლიური 2%-იანი 

საპროცენტო განაკვეთით სთავაზობს კლიენტებს (ე.ი. საიჯარო შეთანხმება რჩება იგივე: 

საიჯარო ქირის გადახდა ყოველი წლის ბოლოს (ყოველი წლის 31 დეკემბერს) - 4 წლის 
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განმავლობაში 23,000 ფე  და ბოლო გადახდა 23,539 ფე). შესაბამის კლიენტთან 

ფინანსური იჯარისთვის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 5%-ს შეადგენს.   

მეიჯარე ამზადებს იჯარის ამორტიზაციის ცხრილს, რომელიც მომზადებულია 

ხელოვნურად დაბალი 2%-იანი საპროცენტო განაკვეთის გათვალისწინებით: 

 

წელი საიჯარო მოთხოვნა  
1-ლი იანვრისთვის 

ფინანსური შემოსავალი 
(2%) 

გადასახდე
ლი 

საიჯარო მოთხოვნა   
31 დეკემბრისთვის  

20X1 108,898 2,178 (23,000) 88,076  

20X2 88,076 1,761 (23,000) 66,837  

20X3 66,837 1,337 (23,000) 45,174  

20X4 45,174 904 (23,000) 23,078  

20X5 23,078 461 (23,539) 0  

 

იჯარის ამორტიზაციის ცხრილში გათვალისწინებულია იჯარის ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც დაკორექტირებულია შეძენის ფასის 

ინფლაციის გათვალისწინებით (ე.ი. 5% როგორც 44-ე და 46-ე მაგალითებში): 

 

წელი 
საიჯარო მოთხოვნა  
1-ლი იანვრისთვის 

ფინანსური 

შემოსავალი (5%) 
გადასახდელი 

საიჯარო მოთხოვნა  

31 დეკემბრისთვის  
20X1 100,000 5,000 (23,000) 82,000  

20X2 82,000 4,100 (23,000) 63,100  

20X3 63,100 3,155 (23,000) 43,255  

20X4 43,255 2,163 (23,000) 22,418  

20X5 22,418 1,121 (23,539) ნული  

 

მანქანა-დანადგარისა და იჯარის თავდაპირველი აღიარება: 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ მარაგები 50,000 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   50,000 ფე  

მარაგების შეძენის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა 100,000 ფე     

 კრ შემოსავალი (ა)   100,000 ფე  

ფინანსური იჯარით მარაგების გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 50,000 ფე     

 მარაგები   50,000 ფე  

მარაგების გაყიდვით აღიარების შეწყვეტის ჩანაწერი. 

 

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ ხარჯსა და დაუფარავი მოთხოვნის 

შემცირებისთვის შემდგომი განაწილება აისახება შემდეგი საჟურნალო გატარებებით: 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 
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დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   5,000 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   18,000 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   
4,100 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   
18,900 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X3 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე     

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   3,155 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   19,845 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X4 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   2,163 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   20,837 ფე  

საიჯარო გადასახდელების ფინანსურ შემოსავალსა და დაუფარავი იჯარის მოთხოვნის შემცირებაზე 

განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X5 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 23,539 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - ფინანსური შემოსავალი   1,121 ფე  

 კრ ფინანსური იჯარის მოთხოვნა   22,418 ფე  

ბოლო საიჯარო გადასახდელის აღიარების ჩანაწერი. 

 
(ა) გასაყიდი ფასი შეზღუდულია იმ ოდენობამდე, რომელიც იქნებოდა საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთის გამოყენების შემთხვევაში (ე.ი. 5%-ით).  

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

20.23 მეიჯარემ ფინანსური იჯარის შესახებ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებული მთლიანი საიჯარო ინვესტიციის 

შეჯერება, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის მისაღებ მინიმალურ საიჯარო 

გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებასთან.   ამასთან, მეიჯარემ 

დამატებით უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მთლიანი საიჯარო ინვესტიციისა და 
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მისაღები მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულების 

შესახებ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით, თითოეული შემდეგი 

პერიოდისათვის: 

(i) არა უგვიანეს ერთი წლისა; 

(ii) ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა; და 

(ii) ხუთი წლის შემდეგ. 

(ბ) გამოუმუშავებელი ფინანსური შემოსავალი; 

(გ) არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება, რომელიც ზრდის მეიჯარის 

სარგებელს; 

(დ) მინიმალურ საიჯარო გადასახდელებთან დაკავშირებული საეჭვო ვალების 

ანარიცხის მთლიანი თანხა; 

(ე) მიმდინარე პერიოდის შემოსავლის სახით აღიარებული პირობითი საიჯარო ქირა; 

(ვ) მეიჯარის მნიშვნელოვანი საიჯარო შეთანხმებების ზოგადი აღწერა, რომელიც 

მოიცავს, მაგალითად ინფორმაციას პირობითი საიჯარო ქირის, იჯარის 

განახლების ან აქტივის შესყიდვის შესაძლებლობის შესახებ, დებულებებს, 

რომლებიც ეხება ფასების ცვალებადობას, ქვეიჯარასა და საიჯარო 

შეთანხმებებით გათვალისწინებულ შეზღუდვებს. 

 

 

მაგალითი - მეიჯარის განმარტებითი შენიშვნები - ფინანსური იჯარა 

 

მაგ. 49 ფაქტები იგივეა, რაც 48-ე მაგალითში. სიმარტივისთვის, ქვემოთ განმეორებით არის 

მოცემული ფაქტები. 

 

საწარმომ დაუყოვნებლივ გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი იჯარის ხელშეკრულება, 

რომელიც გულისხმობდა მანქანა-დანადგარის გამოყენების უფლების გადაცემას 

დამოუკიდებელი მესამე მხარისთვის (მოიჯარე). მანქანა-დანადგარის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა განისაზღვრება ხუთი წლით და ნულის ტოლი ნარჩენი 

ღირებულებით. მოიჯარეს ევალება საწარმოს გადაუხადოს 23,000 ფე-ს ოდენობით 

წლიური გადასახადი 4 წლის განმავლობაში და ბოლო გადახდა, 23,539 ფე-ს ოდენობით, 

განახორციელოს პერიოდის ბოლოს (ე.ი. თითოეული გადახდა შესაბამისი წლის 31 

დეკემბერს). მანქანა-დანადგარზე საკუთრების უფლება მეიჯარიდან გადადის 

მოიჯარეზე იჯარის ვადის დასრულების შემდგომ.  საიჯარო ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებული საიჯარო გადასახდელების 

დღევანდელი ღირებულება არის 100,000 ფე.  

 

შენიშვნა: იჯარის აღიარება და შეფასება მოცემულია 48-ე მაგალითში.  

20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მეიჯარეს შეუძლია იჯარა 

აჩვენოს თავის ფინანსური  ანგარიშგების შენიშვნებში შემდეგი სახით: 
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4.2 (ბ) და 4.4. განყოფილების გამოყენებით, მეიჯარე თავის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში წარადგენს სულ მცირე შემდეგს:  

 
ამონარიდი მეიჯარის 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშებიდან: 

 

 შენიშვნები 20X2 20X1 

  ფე ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

საიჯარო მოთხოვნა 8 43,255 63,100 

…    

მიმდინარე აქტივები    

საიჯარო მოთხოვნის მიმდინარე ნაწილი 8 19,845 18,900 

…    

 

5.5 (ა) განყოფილების შესაბამისად, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში 

გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 

ამონარიდი მეიჯარის 20X2 წლის 31 დეკემბრის სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან: 

 

  20X2 20X1 

  ფე ფე 

ამონაგები - საქონლის გაყიდვიდან  – 100,000 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  – (50,000) 

საერთო მოგება  – 50,000 

ფინანსური შემოსავალი  4,100 5,000 

…    

ამონარიდი მეიჯარის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის  

8.5 და 23.20 (ა) პუნქტების გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 
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იჯარა 

 

იჯარა კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის ითვალისწინებს საიჯარო აქტივის 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის მოიჯარეზე 

გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა, წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარას.  

საწარმო კლიენტებისთვის პროდუქციის მისაყიდად იყენებს ფინანსური იჯარის ხელშეკრულებებს.   იჯარის 

ვადის დასაწყისში, საწარმო აღიარებს ამონაგებს საქონლის გაყიდვიდან და კლიენტებისგან სამომავლო 

საიჯარო გადასახდელების მიღების უფლებას ფინანსურ აქტივად.  მინიმალური საიჯარო გადასახდელები 

გადანაწილდება ფინანსურ შემოსავალსა და იჯარის დაუფარავი მოთხოვნის შემცირებაზე. ფინანსური 

შემოსავალი განაწილდება იმგვარად, რომ წარმოიქმნას მუდმივი პერიოდული საპროცენტო განაკვეთი 

საიჯარო შემოსავლების დარჩენილ მისაღებ ნაშთზე.  

 

20.23(ა) განყოფილების გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 
შენიშვნა 8 საიჯარო მოთხოვნა 

 

საწარმო კლიენტებისთვის პროდუქციის მისაყიდად იყენებს ფინანსური იჯარის 

ხელშეკრულებებს.  ფინანსური იჯარით გათვალისწინებულ ვადებში წლის ბოლოს 

წარმოიქმნება შემდეგი მოთხოვნები: (ა) 

 20X2 20X1 

 ბრუტო 

საიჯარო 

ინვესტიცია  

გამოუმუშავ

ებელი 

ფინანსური 

შემოსავალი 

წმინდა 

საიჯარო 

ინვესტიცია 

ბრუტო 

საიჯარო 

ინვესტიცია  

გამოუმუშავ

ებელი 

ფინანსური 

შემოსავალი 

წმინდა 

საიჯარო 

ინვესტიცია 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

მოთხოვნა:       

1 წლის განმავლობაში 23,000 (3,155) 19,845 23,000 (4,100) 18,900 

1 წლის შემდეგ და არა 

უგვიანეს 5 წლისა 
46,539 (3,284) 43,255 69,539 (6,439) 63,100 

სულ 69,539 6,439 63,100 92,539 10,539 82,000 

 

მომდევნო ცხრილი წარმოდგენილია, რათა ახსნას ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები თანხები და არ 

წარმოადგენს განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს:  

(ა) იჯარის ამორტიზაციის ცხრილი, რომელიც მომზადებულია იჯარის ხელშეკრულებაში 

ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთის (ე.ი. 5%-ის) გამოყენებით, არის შემდეგი: 

წელი საიჯარო 
მოთხოვნა  1-ლი 

იანვრისთვის 

ფინანსური 

შემოსავალი (5%) 

გადასახ

დელი 

საიჯარო მოთხოვნა 31 

დეკემბრისთვის  
20X1 100,000 5,000 (23,000) 82,000  

20X2 82,000 4,100 (23,000) 63,100  

20X3 63,100 3,155 (23,000) 43,255  

20X4 43,255 2,163 (23,000) 22,418  

20X5 22,418 1,121 (23,539) ნული  

ბრუტო საიჯარო ინვესტიცია:  
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20X1: 1 წლის შემდეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა (20X3, 20X4 და 20X5): 23,000 ფე + 23,000 

ფე+ 23,539 ფე = 69,539 ფე 

20X2: 1 წლის შემდეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა (20X4 და 20X5): 23,000 ფე + 23,539 ფე = 

46,539 ფე 

 

მეიჯარის ფინანსური ანგარიშგება – ჩვეულებრივი (საოპერაციო) იჯარა 
აღიარება და შეფასება 

 

20.24 ჩვეულებრივი იჯარის დროს მეიჯარეებმა საიჯარო აქტივები ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა წარადგინონ აქტივის ბუნების შესაბამისად. 

 

20.25 ჩვეულებრივი იჯარის დროს, მეიჯარემ საიჯარო შემოსავალი უნდა აღიაროს (ისეთი 

მომსახურების დანახარჯების გარდა, როგორიცაა დაზღვევა და აქტივის მიმდინარე 

ტექმომსახურება) მოგებაში ან ზარალში წრფივი მეთოდით, იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც: 

(ა) სხვა სისტემატური მეთოდი უფრო ადეკვატურად ასახავს მომხმარებლის მიერ 

სარგებლის მიღების პერიოდულობას/ გრაფიკს, თუნდაც საიჯარო 

გადასახდელების გადახდა არ ეფუძნებოდეს ამავე გრაფიკს; ან  

(ბ) მეიჯარისთვის გადასახდელი თანხები სტრუქტურიზებულია იმგვარად, რომ უნდა 

გაიზარდოს მოსალოდნელი საერთო ინფლაციის დონის შესაბამისად 

(გამოქვეყნებული ინდექსების ან სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად), რათა 

მეიჯარეს აუნაზღაურდეს ინფლაციის შედეგად მოსალოდნელი დანახარჯების 

გაზრდა.  

 

თუ მეიჯარისთვის გადასახდელი თანხები იცვლება საერთო ინფლაციის გარდა 

რომელიმე სხვა ფაქტორის მიხედვით, მაშინ (ბ) პირობა დაკმაყოფილებულად არ 

მიიჩნევა. 

 

20.26 მეიჯარემ ხარჯის სახით უნდა აღიაროს საიჯარო შემოსავლის მიღებასთან 

დაკავშირებული დანახარჯები, მათ შორის, ცვეთა.  იჯარით გაცემული აქტივებისთვის 

გამოყენებული ცვეთის პოლიტიკა იდენტური უნდა იყოს სხვა ანალოგიური 

აქტივებისთვის გამოყენებული ჩვეულებრივი ცვეთის პოლიტიკის. 

 

მაგალითები - მეიჯარე - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა 

 

მაგ. 50 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მანქანა-დანადგარი 5,000 ფე-ს 

ღირებულებით. მანქანა-დანადგარს აქვს 6-წლიანი ეკონომიკური მომსახურების ვადა და 

ნულის ტოლის ნარჩენი ღირებულება. 

20X1 წლის 2 იანვარს, საწარმომ (როგორც მეიჯარემ) მანქანა-დანადგარი გასცა 2-წლიანი 

შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით. ხელშეკრულების ფარგლებში, 



მოდული 20—იჯარა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  70 

საწარმომ ვალდებულება აიღო მოიჯარისთვის მანქანა-დანადგარის ტექნიკური 

მომსახურების გაწევაზე.   

ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარე ვალდებულია საწარმოს გადაუხადოს 100 ფე 

საიჯარო ვადის განმავლობაში ყოველი თვის ბოლო დღეს.  საწარმოსა და სხვა 

მხარეებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების თანახმად, დგინდება, რომ 

ყოველთვიური გადასახდელების 20% მიეკუთვნება ტექნიკური მომსახურების ხარჯებს 

(ე.ი. გადასახდელების 80% უკავშირდება იჯარას).  

შეთანხმება განცალკევებულია ორ კომპონენტად (იჯარა და ტექნიკური მომსახურების 

ხარჯები). 

23.14–23.16 პუნქტების შესაბამისად, ტექნიკური მომსახურება საანგარიშგებო 

პერიოდის შემოსავლად აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები აღირიცხება 20.25-ე პუნქტის 

შესაბამისად (960 ფე-ს, რომელიც გამოითვლება შემდეგნაირად: 80% x 100 ფე 

(ყოველთვიური გადასახადი) x 12 თვე) და აღიარდება საანგარიშგებო პერიოდის 

შემოსავლად მოგებაში ან ზარალში, იჯარის ვადის განმავლობაში. 

მანქანა-დანადგარს ცვეთა უნდა დაერიცხოს წრფივი მეთოდით, ნულის ტოლ ნარჩენ 

ღირებულებამდე, მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - შესაბამისად (ე.ი. 

ყოველწლიურად 833 ფე, რომელიც გამოითვლება შემდეგი წესით: 5,000 ფე ÷ 6 წელი = 

833 ფე ყოველი წლისთვის).  ცვეთა აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში. 

 

მაგ. 51 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მეიჯარემ, გააფორმა 5-წლიანი შეუქცევადი 

იჯარის ხელშეკრულება შენობაზე, რომლის აშენებაც დაასრულა იმავე დღეს, 

თვითღირებულება კი შეადგენს 800,000 ფე-ს. შენობას აქვს 60-წლიანი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა და ნულის ტოლის ნარჩენი ღირებულება.  

საწარმო შენობას აღრიცხავს ძირითად საშუალებად, თვითღირებულების მოდელით, 

რადგან უძრავი ქონების რეალური ღირებულება საიმედოდ ვერ შეფასდება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.  

იჯარის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში, ქირის გადახდა სავალდებულო არ არის.  

150,000 ფე ერთიანად დასაფარია 20X5 წლის 1-ელ იანვარს. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის გადასახდელები აღირიცხება 20.25 პუნქტის 

შესაბამისად (ე.ი. 30,000 ფე აღიარდება შემოსავლად მოგებაში ან ზარალში 

ყოველწლიურად, იჯარის ვადის განმავლობაში, რაც გამოითვლება შემდეგნაირად: 

150,000 ფე (სრული საიჯარო გადასახდელები) ÷ 5 წელი = 30,000 ფე ყოველწლიური 

შემოსავალი). 

 

შენიშვნა: 20X5 წლის 1-ელ იანვარს, მეიჯარეს დარიცხული ექნება 120,000 ფე საიჯარო 

მოთხოვნა, როგორც მიმდინარე აქტივი (ე.ი. 30,000 ფე (დაკავშირებული 20X1 წელთან) 

+ 30,000 ფე (დაკავშირებული 20X2 წელთან) + 30,000 ფე (დაკავშირებული 20X3 

წელთან) + 30,000 ფე (დაკავშირებული 20X4 წელთან)).   

20X5 წლის 1-ელ იანვარს, მოიჯარეს შეუძლია ასახოს შემდეგი საჟურნალო გატარება: 

 

დბ ფულადი სახსრები  150,000 ფე 
    



მოდული 20—იჯარა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  71 

 კრ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

მოთხოვნა  

 120,000 ფე   

 კრ ავანსის სახით მიღებული იჯარის შემოსავალი   
30,000 ფე  

20X5 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარისგან მიღებული გადახდის აღიარების ჩანაწერი.  

 

ქონებას ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდის გამოყენებით, ნულის ტოლ ნარჩენ 

ღირებულებამდე  (იხ. მე-16 განყოფილება - „საინვესტიციო ქონება“ - და მე-17 

განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“) (ე.ი. ყოველწლიურად 13,333 ფე, რომელიც 

გამოითვლება შემდეგნაირად: 800,000 ფე ÷ 60 წელი = 13,333 ფე ყოველი წლისთვის).  

ცვეთა აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში. 

 

მაგ. 52 ფაქტები იგივეა, რაც 51-ე მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, 150,000 ფე ერთიანად 

გადასახდელია 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარის მიერ გადახდილი ქირა აღიარდება 

ვალდებულებად (ავანსად მიღებული საიჯარო შემოსავალი). 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ქირა აღირიცხება 20.25 პუნქტის შესაბამისად (ე.ი. 

30,000 ფე აღიარდება შემოსავლად მოგებაში ან ზარალში ყოველწლიურად, იჯარის 

ვადის განმავლობაში, რაც გამოითვლება შემდეგნაირად: 150,000 ფე (მთლიანი საიჯარო 

გადასახდელები) ÷ 5 წელი = 30,000 ფე ყოველწლიური შემოსავალი). 

ქონებას ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდის გამოყენებით, ნულის ტოლ ნარჩენ 

ღირებულებამდე  (ე.ი. 13,333 ყოველწლიურად, რომელიც გამოითვლება შემდეგი 

წესით: 800,000 ფე ÷ 60 წელი = 13,333 ფე (ყოველი წლისთვის)).   

 

ცვეთა აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში. 

იჯარის დასაწყისში, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, მოიჯარეს შეუძლია ასახოს შემდეგი 

საჟურნალო გატარება: 

დბ ფულადი სახსრები  150,000 ფე     

 კრ ავანსის სახით მიღებული საიჯარო 

შემოსავალი 

  

150,000 ფე 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს მოიჯარისგან მიღებული გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

20.27 მეიჯარემ საიჯარო აქტივის საბალანსო ღირებულებას უნდა დაუმატოს ჩვეულებრივი 

იჯარის პირობების მოლაპარაკებასა და ხელშეკრულების გაფორმებასთან 

დაკავშირებით გაწეული პირდაპირი დანახარჯები და ამგვარი დანახარჯები აღიაროს 

ხარჯად იჯარის მთელი ვადის განმავლობაში იმავე მეთოდით, რომელსაც იყენებს 

საიჯარო შემოსავლისთვის. 
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მაგალითი - მეიჯარე - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის თავდაპირველი 

პირდაპირი დანახარჯები 

 

მაგ. 53 ფაქტები იგივეა, რაც 51-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მეიჯარეს წარმოექმნა 

იჯარის პირობების მოლაპარაკებასა და ხელშეკრულების გაფორმებასთან 

დაკავშირებული დანახარჯები 2,000 ფე-ს ოდენობით. 

2,000 ფე თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები უნდა დაემატოს საინვესტიციო 

ქონების თვითღირებულებას და აღირიცხოს ამ საინვესტიციო ქონების 

განცალკევებულ კომპონენტად. საინვესტიციო ქონების თავდაპირველი პირდაპირი 

დანახარჯების კომპონენტს ცვეთა უნდა დაერიცხოს იჯარის ვადის განმავლობაში.  

მაშასადამე, საინვესტიციო ქონებაზე 13,333 ფე ცვეთის დარიცხვის გარდა (იხ. 52-ე 

მაგალითი), იჯარის პერიოდში, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, ყოველწლიურად 400 

ფე ცვეთა უნდა დაირიცხოს, რომელიც გამოითვლება შემდეგნაირად: 2,000 ფე ÷ 5 წელი 

= 400 ფე ყოველწლიურად.  ცვეთა აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში. 

 

20.28 იმის დასადგენად, გაუფასურდა თუ არა იჯარით გაცემული აქტივი, მეიჯარემ უნდა 

გამოიყენოს 27-ე განყოფილების მოთხოვნები. 

 

20.29 მეიჯარე მწარმოებელი ან დილერი ჩვეულებრივი იჯარის დროს არ აღიარებს 

გაყიდვიდან მოგებას, რადგან ჩვეულებრივი იჯარა არ არის აქტივის გაყიდვის 

ეკვივალენტური. 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

20.30 მეიჯარემ ჩვეულებრივი იჯარის შესახებ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელების მთლიანი თანხა, რომლებიც 

დაკავშირებულია შეუქცევადი ჩვეულებრივი იჯარის ხელშეკრულებებთან, 

თითოეული შემდეგი პერიოდის მიხედვით: 

(i) არა უგვიანეს ერთი წლისა;  

(ii) ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა; და 

(ii) ხუთი წლის შემდეგ. 

(ბ) საანგარიშგებო პერიოდში შემოსავალში აღიარებული პირობითი საიჯარო 

გადასახდელების მთლიანი თანხა; და 

(გ) მეიჯარის მნიშვნელოვანი საიჯარო შეთანხმებების ზოგადი აღწერა, რომელიც 

მოიცავს, მაგალითად ინფორმაციას პირობითი საიჯარო ქირის შესახებ, იჯარის 

განახლების ან აქტივის შესყიდვის უფლების არსებობას, ცვალებადი გადახდის 

პირობებს  და საიჯარო შეთანხმებებით გათვალისწინებულ შეზღუდვებს. 
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მაგალითი - მეიჯარის განმარტებითი შენიშვნები - ფინანსური იჯარა 

 

მაგ. 54 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მეიჯარემ, გააფორმა საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის 20-წლიანი შეუქცევადი ხელშეკრულება შენობაზე, რომლის 

მშენებლობაც დაასრულა იმ დღეს, თვითღირებულება უტოლდება 800,000 ფე-ს. 30,000 

ფე ყოველწლიური საიჯარო გადასახდელი ავანსის სახით გადასახდელია ყოველი წლის 

1-ელ იანვარს.    

 

საწარმო შენობას აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელით, მე-17 განყოფილების - 

„ძირითადი საშუალებები“ - შესაბამისად, რადგან მას არ შეუძლია შენობის რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. შენობას აქვს 60-წლიანი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა და ნულის ტოლის ნარჩენი ღირებულება. 

 

შენიშვნა: დაუშვით, რომ მეიჯარე აფორმებს მხოლოდ საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ხელშეკრულებებს.  

 

მეიჯარეს შეუძლია თავის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებში იჯარა აჩვენოს შემდეგნაირად: 

ამონარიდი მეიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან. 

 

8.5 და 20.23 (ა) პუნქტების გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 
შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 

იჯარა 

 

იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის ითვალისწინებს 

მოიჯარისთვის საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა, 

წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარას. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები აღიარდება ამონაგებად წრფივი მეთოდით, იჯარის ვადის 

განმავლობაში.  

5.5 (ა) განყოფილების გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 

შენიშვნა 23 ამონაგები 

ამონაგები შედგება: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ამონაგები     
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საიჯარო შემოსავალი 30,000  30,000  

…     

შენიშვნა 26 მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარებულია დაბეგვრამდე მოგებაში:  

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

ცვეთა 13,333  13,333  

… 

  

 

 

 

  

20.30  განყოფილების გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  
 

შენიშვნა 40 საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ვალდებულებები 

 

საწარმომ, როგორც მეიჯარემ, გააფორმა 20-წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება საინვესტიციო ქონებაზე (იხ. მე-15 შენიშვნა, 

საინვესტიციო ქონებია თვითღირებულებით, გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და 

გაუფასურების ზარალი). დაუფარავი მომავალი მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები შეადგენს 30,000 ფე-ს ყოველწლიურად, რომელიც მოიჯარემ უნდა 

გადაიხადოს შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარით, შემდეგი წესით: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- 1 წლის განმავლობაში 30,000  30,000  

- 1 წლის შემდგეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა 120,000  120,000  

- 5 წლის შემდეგ 360,000  390,000  

მთლიანად 510,000  540,000  

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.     

 

მაგ. 55 ფაქტები იგივეა, რაც 54-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო (მეიჯარე) 

დათანხმდა პირველი სამი წლის განმავლობაში საიჯარო ქირისგან გათავისუფლებას, 

რათა მოიჯარე წაეხალისებინა იჯარის ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად (ე.ი. ამ 

მაგალითის შემთხვევაში, იჯარის ვადა 20 წლით განისაზღვრება). იჯარის შესაბამისად, 

20X1-20X3 წლებში თანხა გადასახდელი არ არის. ამის შემდეგ, (შემდეგი 17 წლის 

განმავლობაში) 30,000 ფე ფიქსირებული გადასახდელი უნდა დაიფაროს 

ყოველწლიურად.   

 

20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში და შენიშვნებში მეიჯარეს შეუძლია იჯარა გაამჟღავნოს შემდეგნაირად: 

 

4.2 (ბ) და 4.4. პუნქტების გამოყენებით, მეიჯარემ თავის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში უნდა აჩვენოს სულ მცირე შემდეგი:  



მოდული 20—იჯარა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  75 

ამონარიდი მეიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან: 

 

 შენიშვნები 20X3 20X2 

  ფე ფე 

აქტივები    

მიმდინარე აქტივები    

სავაჭრო მოთხოვნები  76 ,500 51,000 

… 

  

    

ამონარიდი მეიჯარის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან 20X3 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისთვის  

8.5 და 23.20 (ა) პუნქტების გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

 

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

იჯარა 

 

იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის ითვალისწინებს 

მოიჯარისთვის საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა, 

წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარას. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის თანახმად მისაღები მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები აღიარდება ამონაგებად წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის 

ვადის განმავლობაში. 

5.5 (ა) პუნქტის გამოყენებით, მეიჯარეს შეუძლია თავის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებში გაამჟღავნოს შემდეგი:  

შენიშვნა 23 ამონაგები 

ამონაგები შედგება: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

საიჯარო შემოსავალი 25,500  25,500  

…     

შენიშვნა 26 მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარებულია დაბეგვრამდე მოგებაში:  

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

ცვეთა - საინვესტიციო ქონება 13,333  13,333  

…     

შენიშვნა 40 საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ვალდებულებები 

 

საწარმომ (როგორც მეიჯარემ) გააფორმა 20-წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო  
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(ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება საინვესტიციო ქონებაზე. ქონება აღირიცხება 

თვითღირებულების მოდელით (იხ. მე-15 შენიშვნა - საინვესტიციო ქონება 

თვითღირებულებით, დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების გამოკლებით), რადგან 

საწარმოს არ შეუძლია შეაფასოს შენობის რეალური ღირებულება საიმედოდ 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს.   

20X3 წლის 31 დეკემბერს, იჯარის დარჩენილი ვადა შეადგენდა 17 წელს (20X2 წელს: 

18 წელს). საწარმომ მოიჯარე  იჯარის პირველი 3-წლიანი პერიოდის განმავლობაში 

(20X1-20X3 წლები) საიჯარო ქირისგან გაათავისუფლა, რათა წაეხალისებინა იგი 

იჯარის ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად.  

 

31 დეკემბერს მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელების თანხა შეუქცევადი 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის შეადგენს 30,000 ფე-ს ყოველწლიურად, 

მომდევნო 17 წლის განმავლობაში, რომლიდანაც 76,500 ფე აღიარებულ იქნა 

მოთხოვნად, 20X3 წლის 31 დეკემბერს (20X2 წელს:  51,000 ფე). დაუფარავი მომავალი 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 30,000 ფე-ს ყოველწლიურად, 

რომელიც მოიჯარემ უნდა გადაიხადოს შეუქცევადი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარის ფარგლებში, შემდეგი წესით: 

 

 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- 1 წლის განმავლობაში 30,000  –  

- 1 წლის შემდეგ და არაუგვიანეს 5 წლისა 120,000  120,000  

- 5 წლის შემდეგ 360,000  390,000  

სულ 510,000  510,000  

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.     

 

მაგ. 56 ფაქტები იგივეა, რაც 54-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, იჯარის ხელშეკრულების 

თანახმად, მოიჯარეს ევალება მეიჯარისთვის დამატებითი პირობითი საიჯარო ქირის 

გადახდა, თუ მოიჯარის ამონაგები აღემატება წლიურად 5 მილიონ ფე-ს.  დამატებითი 

საიჯარო ქირა იანგარიშება 5 მილიონ ფე-ზე ნამეტის 1%-ის ოდენობით.  20X3 წელს, 

დამატებითი 1,000 ფე საიჯარო გადასახდელები წარმოიშვა.  20X3 წლამდე, მოიჯარის 

ამონაგებს არ მიუღწევია 5 მილიონ ფე-მდე.   

20X3 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში 

მეიჯარეს შეუძლია იჯარა გაამჟღავნოს შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი მეიჯარის 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან  

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

იჯარა 

 

იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის ითვალისწინებს 

მოიჯარისთვის საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 
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ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა 

კლასიფიცირდება საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარად. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის თანახმად მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები აღიარდება ამონაგებად წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის 

ვადის განმავლობაში. 

 

შენიშვნა 23 - ამონაგები 

ამონაგები შედგება: 

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ამონაგები     

საიჯარო შემოსავალი 31,000  30,000  

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები 30,000  30,000  

პირობითი საიჯარო ქირა 1,000  –  

… 

 

 

 

 

 

  

შენიშვნა 26 მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარდა დაბეგვრამდე მოგებაში:  

 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

ხარჯები     

ცვეთა - საინვესტიციო ქონება 13,333  13,333  

…     

 

შენიშვნა 40 - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ვალდებულებები 

 

საწარმომ, როგორც მეიჯარემ, გააფორმა 20-წლიანი შეუქცევადი საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება საინვესტიციო ქონებაზე, რომლის აღრიცხავს 

თვითღირებულების მოდელით, რადგან საწარმოს არ შეუძლია შენობის რეალური 

ღირებულების საიმედოდ დადგენა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე, მუდმივად, ნებისმიერ დროს. (იხ. მე-15 შენიშვნა - საინვესტიციო ქონება 

თვითღირებულებით, დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების გამოკლებით). (იხ. მე-

15 შენიშვნა - ძირითადი საშუალებები). მინიმალურ საიჯარო გადასახდელებთან 

ერთად, საინვესტიციო ქონებაზე ირიცხება დამატებითი პირობითი საიჯარო ქირა იმ 

ოდენობის 1%, რომლითაც მოიჯარის ამონაგები გადააჭარბებს 5 მილიონ ფე-ს. 

დაუფარავი მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელები შეადგენს 30,000 ფე-ს 

ყოველწლიურად, რომელიც მოიჯარემ უნდა გადაიხადოს შეუქცევადი საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარით, შემდეგი წესით: 
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 20X3  20X2  

 ფე  ფე  

- 1 წლის განმავლობაში 30,000  30,000  

- 1 წლის შემდეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა 120,000 
 

120,000  

- 5 წლის შემდეგ 360,000  390,000  

სულ 510,000  540,000  

 

 

20.31 გარდა ამისა, მეიჯარეებს, ჩვეულებრივი იჯარით გაცემულ აქტივებთან დაკავშირებით, 

ასევე ეხებათ მე-17, მე-18, 27-ე და 34-ე განყოფილებებში განსაზღვრული ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნები აქტივების შესახებ. 

 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციები 
20.32 უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაცია გულისხმობს აქტივის გაყიდვას და იმავე 

აქტივის იჯარის გზით უკან დაბრუნებას. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში, საიჯარო 

ქირა და აქტივის გასაყიდი ფასი ურთიერთდამოკიდებულია, რადგან ისინი 

განიხილება, როგორც ერთიანი პაკეტი. აქტივის გაყიდვისა და მისი იჯარით უკან 

დაბრუნების ოპერაციის სააღრიცხვო მიდგომა დამოკიდებულია იჯარის ტიპზე. 

 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვა, რომელიც წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას 

 

20.33 თუ აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაცია წარმოადგენს ფინანსურ 

იჯარას, აქტივის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის ნამეტი მის საბალანსო 

ღირებულებაზე გამყიდველმა-მოიჯარემ არ უნდა აღიაროს მაშინვე როგორც 

შემოსავალი.   ამის ნაცვლად, საწარმომ უნდა გადაავადოს ამგვარი ნამეტი თანხა და 

თანდათანობით განახორციელოს მისი ამორტიზება იჯარის მთელი ვადის 

განმავლობაში. 

 

შენიშვნები 

 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციის სააღრიცხვო მიდგომა დამოკიდებულია 

იჯარის ტიპზე. უკუიჯარა წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას, თუ გამყიდველი-მოიჯარე 

იტოვებს საკუთრებასთან დაკავშირებულ ფაქტობრივად ყველა რისკსა და ეკონომიკურ 

სარგებელს (20.4 პუნქტი). კლასიფიკაციის შესაფასებლად, საწარმომ უნდა გამოიყენოს 

20.4-20.8 პუნქტებში მოცემული კლასიფიკაციის საფუძვლები. გაყიდვისა და 

ფინანსური იჯარით უკუიჯარის ხელშეკრულება აუცილებლად წარმოადგენს 

ფინანსურ გარიგებას (ე.ი. მყიდველი-მეიჯარე უზრუნველყოფს გამყიდველი-

მოიჯარის დაფინანსებას, აქტივი კი უზრუნველყოფას წარმოადგენს). ამ მიზეზით, 

მიზანშეწონილი არ არის გამყიდველი-მოიჯარის მიერ მაშინვე, მოგებაში ან ზარალში 

აღიარდეს საბალანსო ღირებულებაზე გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის ნამეტი. 
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ამის ნაცვლად, ის აღიარდება მოგებაში იჯარის ვადის განმავლობაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ უკუიჯარით გაყიდვის  ხელშეკრულების შინაარსი ფინანსურ 

ოპერაციას გულისხმობს, აღრიცხვის წესები არ ითვალისწინებს შინაარსს, რადგან 

აღრიცხვა გამარტივებულია.   

 

მაგალითი - უკუიჯარის პირობით გაყიდვა, რომელიც წარმოადგენს ფინანსურ 

იჯარას 

 

მაგ. 57 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გაყიდა 90,000 ფე-ს საბალანსო ღირებულების მქონე 

მანქანა-დანადგარი დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 120,000 ფე-დ (მანქანა-დანადგარის 

რეალური ღირებულება). ამ შეთანხმების ფარგლებში, გამყიდველი ასევე აფორმებს  

ფინანსური იჯარის 3-წლიან შეთანხმებას, მყიდველისგან ამავე მანქანა-დანადგარის 

უკუიჯარით სარგებლობასთან დაკავშირებით.    

იჯარის თანახმად, 44,066 ფე გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო 

პერიოდის ყოველი წლის განმავლობაში.  

20X1 წლის 31 იანვარს, მანქანა-დანადგარის დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა 

განისაზღვრა სამი წლით, ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით.  

იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 5%-ს. 

ფინანსური იჯარის ვალდებულების ამორტიზაციის ცხრილი: 

წელი 
დისკონტირების 

კოეფიციენტი 
გადასახდელი 

გადასახდელის 

დღევანდელი 

ღირებულება 

20X1 1.050 (44,066) 41,968 

20X2 1.103 (44,066) 39,967 

20X3 1.158 (44,066) 38,065 

სულ    120,000 

 

ამ შეთანხმების აღრიცხვის მიზნით, გამყიდველმა-მოიჯარემ უნდა აღიაროს მანქანა-

დანადგარის გაყიდვა და კრედიტში აღირიცხება გადავადებული შემოსავალი (ე.ი. ავანსის 

სახით მიღებული ფულადი სახსრები, რომელიც მაშინვე ვერ აღიარდება).  გადავადებული 

შემოსავალი კი ამორტიზდება საიჯარო პერიოდის განმავლობაში.  

მანქანა-დანადგარი აღიარდება თავისი რეალური ღირებულებით უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვის ოპერაციის დღეს (ე.ი. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს) და ეს არის თანხა,  რომელსაც 

შემდგომში დაერიცხება ცვეთა.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე ასრულებს 

შემდეგ საბუღალტრო გატარებებს უკუიჯარის პირობით გაყიდვის გარიგებასთან 

დაკავშირებით: 
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20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ ფულადი სახსრები 120,000 ფე     

 კრ ძირითადი საშუალებები   90,000 ფე  

 კრ გადავადებული შემოსავალი   30,000 ფე  

მანქანა-დანადგარის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ძირითადი საშუალებები 120,000 ფე     

 საიჯარო ვალდებულება   120,000 ფე  

მანქანა-დანადგარის ფინანსური უკუიჯარის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული 

არ არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად) 40,000 ფე 

    

 კრ ძირითადი საშუალებები   40,000 ფე  

საიჯარო აქტივის ცვეთის აღიარების ჩანაწერი - გამოთვლა: 120,000 ფე ÷ 3 წელი 

 

დბ გადავადებული შემოსავალი 10,000 ფე     

 კრ მოგება ან ზარალი   10,000 ფე  

იჯარის ვადის განმავლობაში გადავადებული შემოსავლის წრფივი მეთოდით ამორტიზაციის აღიარების 

ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 6,000 ფე     

 საიჯარო ვალდებულება   6,000 ფე  

ფინანსური ხარჯის აღიარების ჩანაწერი პერიოდისთვის - გამოთვლა: 120 000 ფე x 5%. 

 

დბ საიჯარო ვალდებულება 44,066 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   44,066 ფე  

საიჯარო ვალდებულების გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

  

 

უკუიჯარის პირობით გაყიდვა, რომელიც წარმოადგენს ჩვეულებრივ იჯარას 

 

20.34 თუ აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვა წარმოადგენს ჩვეულებრივ იჯარას და 

აშკარაა, რომ ოპერაცია ეყრდნობა რეალურ ღირებულებას, მაშინ გამყიდველმა-

მოიჯარემ მაშინვე უნდა აღიაროს მოგების, ან ზარალის ნებისმიერი თანხა. თუ 

აქტივის გასაყიდი ფასი მის რეალურ ღირებულებაზე ნაკლებია, მაშინ მოგებისა და 

ზარალის ნებისმიერი თანხა მაშინვე უნდა აღიარდეს, იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც ზარალის კომპენსირება ხდება საბაზრო ფასზე დაბალი ღირებულების 

მქონე მომავალი საიჯარო გადასახდელებით. ამ შემთხვევაში, ზარალი უნდა 

გადავადდეს და მისი ამორტიზება მოხდეს საიჯარო გადასახდელების 

პროპორციულად იმ ვადაში, რომელშიც მოსალოდნელია აქტივის გამოყენება. თუ 
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აქტივის გასაყიდი ფასი აღემატება მის რეალურ ღირებულებას, ნამეტი თანხაც ასევე 

უნდა გადავადდეს და მისი ამორტიზება განხორციელდეს იმ ვადაში, რომელშიც 

მოსალოდნელია აქტივის გამოყენება. 

 

მაგალითები - უკუიჯარის პირობით გაყიდვა, რომელიც წარმოადგენს საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარას 

 

მაგ. 58 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გაყიდა 85,000 ფე-ს საბალანსო ღირებულების მქონე 

შენობა დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 100,000 ფე-დ (შენობის რეალური ღირებულება).  ამ 

შეთანხმების ფარგლებში, გამყიდველი ასევე აფორმებს  საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

3-წლიან შეთანხმებას, მყიდველისგან ამავე შენობის უკუიჯარით სარგებლობასთან 

დაკავშირებით.    

იჯარის თანახმად, 9,500 ფე გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო 

პერიოდში ყოველი წლის განმავლობაში.  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, შენობის დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა 

განისაზღვრა 25 წლით, ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე ასრულებს 

შემდეგ საბუღალტრო გატარებებს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვის გარიგებასთან დაკავშირებით: 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ ფულადი სახსრები 100,000 ფე     

 კრ ძირითადი საშუალებები   85,000 ფე  

 კრ მოგება ან ზარალი - ძირითადი საშუალების 

გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა 

  

15,000 ფე 

 

შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - იჯარის ხარჯი 9,500 ფე 
    

 კრ ფულადი სახსრები   9,500 ფე  

საიჯარო ხარჯის გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

მაგ. 59 ფაქტები იგივეა, რაც 58-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, შენობა გაიყიდა უკიდურესად 

დაბალ ფასად - 95,000 ფე-დ. გამყიდველ-მოიჯარეს არ აუნაზღაურდა შემცირებული 

შესყიდვის ფასი (9,500 ფე გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო ვადის 

ყოველი წლის განმავლობაში).   

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე ასრულებს 

შემდეგ საბუღალტრო გატარებებს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვის გარიგებასთან დაკავშირებით: 
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20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ ფულადი სახსრები 95,000 ფე     

 კრ ძირითადი საშუალებები   85,000 ფე  

 კრ მოგება ან ზარალი - ძირითადი საშუალების 

გასვლასთან დაკავშირებული  შემოსულობა 

  10,000 ფე  

შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - იჯარის ხარჯი 9,500 ფე 
    

 კრ ფულადი სახსრები   9,500 ფე  

საიჯარო ხარჯის გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 60 ფაქტები იგივეა, რაც 58-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, შენობა გაიყიდა 95,000 ფე-დ. 

გამყიდველ-მოიჯარეს შემცირებული შესყიდვის ფასი აუნაზღაურდა 7,664 ფე-ს ოდენობის 

საიჯარო გადასახდელებით (ე.ი. 9,500 ფე საბაზრო საიჯარო ქირაზე ნაკლები), რომლებიც 

გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო ვადის ყოველი წლის 

განმავლობაში.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე ასრულებს 

შემდეგ საბუღალტრო გატარებებს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვის გარიგებასთან დაკავშირებით: 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ ფულადი სახსრები 95,000 ფე     

 კრ ძირითადი საშუალებები   85,000 ფე  

 კრ მოგება ან ზარალი - ძირითადი საშუალების 

გასვლასთან დაკავშირებული  შემოსულობა 

  10,000 ფე  

შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - იჯარის ხარჯი 7,664 ფე 
    

 კრ ფულადი სახსრები   7,664 ფე  

საიჯარო ხარჯის გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 61 ფაქტები იგივეა, რაც 58-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, შენობა გაიყიდა 80,000 ფე-დ. 

გამყიდველ-მოიჯარეს შემცირებული შესყიდვის ფასი აუნაზღაურდა 2,156 ფე-ს ოდენობის 

საიჯარო გადასახდელებით (ე.ი. 9,500 ფე საბაზრო საიჯარო ქირაზე ნაკლები), რომლებიც 

გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო ვადის ყოველი წლის 

განმავლობაში.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველ-მოიჯარე ასრულებს 

შემდეგ საბუღალტრო გატარებებს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) უკუიჯარის პირობით 
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გაყიდვის გარიგებასთან დაკავშირებით: 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ ფულადი სახსრები 80,000 ფე     

დბ გადავადებული ზარალი 5,000 ფე     

 კრ ძირითადი საშუალებები   85,000 ფე  

შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი - იჯარის ხარჯი 2,156 ფე     

 კრ ფულადი სახსრები   2,156 ფე  

საიჯარო ხარჯის გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

 

 

დბ მოგება ან ზარალი - გადავადებული ზარალის 

ამორტიზება 1,667 ფე 

    

 კრ გადავადებული ზარალი   1,667 ფე  

გადავადებული ზარალის ამორტიზების აღიარების ჩანაწერი - გამოთვლა: 5,000 ფე ÷ 3 წელი. 

 

მაგ. 62 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გაყიდა 85,000 ფე-ს საბალანსო ღირებულების მქონე 

შენობა დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 110,000 ფე-დ. შენობის რეალური ღირებულება 

შეადგენს 95,000 ფე-ს. შეთანხმების თანახმად, გამყიდველმა გააფორმა 3-წლიანი საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება, მყიდველისგან იმავე შენობის უკუიჯარით აღებაზე.   

იჯარის მიხედვით, 9,500 ფე გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო 

ვადის ყოველი წლის განმავლობაში.  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, შენობის დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა 

განისაზღვრა  25 წლით, ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე ასრულებს 

შემდეგ საბუღალტრო გატარებებს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვის გარიგებასთან დაკავშირებით: 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

დბ ფულადი სახსრები 110,000 ფე     

 კრ ძირითადი საშუალებები   85,000 ფე  

 კრ გადავადებული შემოსულობა - გასაყიდი ფასის 

რეალური ღირებულებაზე ნამეტი  

  

15,000 ფე 

 

 კრ მოგება ან ზარალი - ძირითადი საშუალების 

გასვლასთან დაკავშირებული  შემოსულობა 

  

10,000 ფე 

 

შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 
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დბ მოგება ან ზარალი - იჯარის ხარჯი 9,500 ფე 
    

 კრ ფულადი სახსრები   9,500 ფე  

საიჯარო ხარჯის გადახდის აღიარების ჩანაწერი. 

დბ გადავადებული შემოსულობა 5,000 ფე 
    

 მოგება ან ზარალი - გადავადებული შემოსულობის 

ამორტიზება 

  5,000 ფე  

გადავადებული შემოსულობის ამორტიზების აღიარების ჩანაწერი - 15,000 ფე ÷ 3 წელი. 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

20.35 მოიჯარისა და მეიჯარისათვის განკუთვნილი ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნები ეხება აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციებსაც.   

მნიშვნელოვანი საიჯარო შეთანხმებების ზოგადი აღწერის მოთხოვნა მოიცავს 

ინფორმაციის გამჟღავნებას აქტივის უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციების 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სპეციფიკური თუ განსაკუთრებული 

შეთანხმების დებულებების, ან პირობების შესახებ. 

 

მაგალითი – განმარტებითი შენიშვნები  

 

მაგ. 63 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ გაყიდა 85,000 ფე-ს საბალანსო ღირებულების მქონე 

შენობა დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 110,000 ფე-დ (შენობის რეალური ღირებულება).  

შეთანხმების თანახმად, გამყიდველმა გააფორმა 3-წლიანი საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარა მყიდველისგან იმავე შენობის უკუიჯარით აღებაზე.    

ხელშეკრულების თანახმად, დამოუკიდებელი მესამე მხარისთვის 9,500 ფე გადასახდელია 

პერიოდის ბოლოს, 31 დეკემბერს, საიჯარო ვადის ყოველი წლის განმავლობაში.  

20X1 წლის 31 იანვარს, შენობის დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა განისაზღვრა 

25 წლით, ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მოიჯარეს შეუძლია იჯარა აჩვენოს 

თავის  ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი მოიჯარის 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებიდან   

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

იჯარა 

იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც ის 

ითვალისწინებს საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული 

ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის მოიჯარეზე 

გადაცემას. ყველა სხვა იჯარა, წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარას. 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის გადასახდელი მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში წრფივი მეთოდის 
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გამოყენებით, იჯარის ვადის განმავლობაში. 

 

შენიშვნა 23 - მოგება დაბეგვრამდე 

შემდეგი ერთეულები აღიარდა დაბეგვრამდე მოგებაში: 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

შემოსავალი     

შენობის გაყიდვისა და საოპერაციო უკუიჯარის 

გარიგებით მიღებული შემოსულობა 
–  25,000 

 

…     

ხარჯები     

მინიმალური საიჯარო გადასახდელები - საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა 
9,500  9,500 

 

…     

 

 

შენიშვნა 40 - საოპერაციო იჯარის ვალდებულებები 

20X3 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს აქვს დაუფარავი ვალდებულება შეუქცევადი 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის პირობების თანახმად მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელების სახით შენობაზე, რომელიც გაყიდა და საოპერაციო  

(ჩვეულებრივი) უკუიჯარით აიღო 20X1 წელს, შემდეგი სახით: 

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

1 წლის განმავლობაში 9,500  9,500  

1 წლის შემდეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა –  9,500  

5 წლის შემდეგ –   –  

 9,500  19,000  

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.     

 

 

 

 

 

 

 

 

მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
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ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს-ის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

შეფასებისას. შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმ 

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე. 

 

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

 

მოქმედების სფერო 

 

იჯარა არის მხარეთა შეთანხმება, რომლის თანახმად მეიჯარე, საიჯარო გადასახდელის ან 

გადასახდელების სერიის მიღების მიზნით, მოიჯარეს გადასცემს აქტივის გამოყენების 

უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში. ხშირ შემთხვევაში, 

მცირე სირთულეს წარმოადგენს იმის განსაზღვრა შეთანხმება წარმოადგენს თუ არა იჯარას მე-

20 განყოფილების მოქმედების სფეროს ფარგლებში. თუმცა, სხვა შემთხვევებში, 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა არის საჭირო, მაგალითად:  

 რათა დადგინეს, მოიცავს თუ არა შეთანხმება, რომელსაც არ აქვს იჯარის იურიდიული 

ფორმა, იჯარას, როგორც ეს განმარტებულია მე-20 განყოფილებაში; ან  

 რათა დადგინდეს, მოიცავს თუ არა არადაკავშირებულ მხარესთან ან მხარეებთან 

გაფორმებული შეთანხმება, რომელსაც აქვს იჯარის იურიდიული ფორმა, იჯარას, როგორც 

ეს განმარტებულია მე-20 განყოფილებაში. 

საწარმომ შესაძლოა გააფორმოს შეთანხმება, რომელიც მოიცავს ოპერაციას ან დაკავშირებულ 

ოპერაციათა სერიას, თუმცა არ გააჩნია იჯარის იურიდიული ფორმა, მიუხედავად ამისა კი 

გულისხმობს აქტივით (მაგალითად, ძირითადი საშუალებით) სარგებლობის უფლების 

გადაცემას გადასახდელის ან გადასახდელების სერიის მიღების მიზნით. ისეთი 

შეთანხმებების მაგალითები, როდესაც ერთი საწარმო (მიმწოდებელი) გადასცემს აქტივით 

სარგებლობის უფლებას სხვა საწარმოს (მყიდველს), ხშირად დაკავშირებულ 

მომსახურებებთან ერთად, მოიცავს:  

 შიდა ფუნქციების სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემის შეთანხმებას (მაგალითად, საწარმოს 

მონაცემთა დამუშავების მომსახურების ფუნქციების სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემა).  
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 ტელეკომუნიკაციების ინდუსტრიაში გაფორმებულ შეთანხმებებს, რომლებიც 

გულისხმობენ მყიდველებისთვის, ტელეკომუნიკაციის საშუალებების/სიმძლავრის 

გამოყენების უფლების მიწოდებას. 

 „მიიღე-გადაიხადე“ და მსგავს შეთანხმებებს, რომელთა შემთხვევაშიც მყიდველებმა უნდა 

გადაიხადონ განსაზღვრული საფასური მიუხედავად იმისა, იღებენ თუ არა 

პროდუქციას/მომსახურებას (მაგალითად, “მიიღე-გადაიხადე” ხელშეკრულება 

მომწოდებლის გენერატორის არსებითად მთლიანი წარმოების შეძენაზე). 

იმის განსაზღვრა შეთანხმება არის იჯარა თუ მოიცავს იჯარას, ეფუძნება შეთანხმების 

შინაარსს და მოითხოვს იმის დადგენას რამდენად გულისხმობს შეთანხმება აქტივის 

გამოყენების უფლებას.  

 

კლასიფიკაცია 

 

არსებობს ორი ტიპის იჯარა, ფინანსური იჯარა და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა. 

ფინანსური იჯარა ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას. საოპერაციო იჯარა კი - არა.   

უმეტეს შემთხვევაში მცირე სირთულე წარმოიშობა იჯარის კლასიფიკაციასთან 

დაკავშირებით. თუმცა, ზოგიერთი იჯარის კლასიფიკაციისას მნიშვნელოვანი მსჯელობა არის 

საჭირო. 20.5 და 20.6 პუნქტებში განხილული მაგალითები და ინდიკატორები ყოველთვის არ 

არის გადამწყვეტი. თუ სხვა ნიშნები აშკარად მიუთითებს, რომ საიჯარო ხელშეკრულების 

მიხედვით არ ხდება საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და 

სარგებლის გადაცემა, მაშინ ასეთი იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარა. მაგალითად, ასე შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც აქტივზე 

საკუთრების უფლება მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის ბოლოს ცვალებადი თანხის 

გადახდით, რომელიც იმ მომენტში აქტივის რეალური ღირებულების ტოლია, ან იმ 

შემთხვევაში, როდესაც საიჯარო გადასახდელები პირობითია და ამის გამო მოიჯარე არ 

ფლობს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ არსებითად ყველა რისკსა და სარგებელს. 

ამასთანავე, შესაძლოა იჯარის კლასიფიკაციისთვის მსჯელობა გახდეს საჭირო 20.5 პუნქტში 

მოცემული იჯარის კლასიფიკაციასთან დაკავშირებული ინდიკატორების შეფასების დროს.  

მაგალითად, 20.5 (გ) პუნქტი ადგენს, რომ იჯარა როგორც წესი კლასიფიცირდება ფინანსურ 

იჯარად, თუ იჯარის ვადა მოიცავს აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადის ძირითად 

ნაწილს, მაშინაც კი, როდესაც საკუთრების უფლების გადაცემა არ ხდება. თუმცა, რა 

იგულისხმება „ძირითად ნაწილად“ განმარტებული არ არის და ზოგიერთ შემთხვევაში 

საწარმომ უნდა იმსჯელოს, რათა თავად განმარტოს. მსგავსად, 20.5 (დ) ქვეპუნქტში ნახსენები 

„არსებითად ყველა“ განმარტებული არ არის და წარმოადგენს ტერმინს, რომელიც შესაძლოა 

საჭიროებდეს საწარმოს მიერ მსჯელობის გამოყენებას.  

 

 
შეფასება 
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იჯარის მოსალოდნელი დანახარჯის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანი მსჯელობები შესაძლოა 

მოიცავდეს:  

 საიჯარო ქონების რეალურ ღირებულებას იჯარის დასაწყისში; 

 საიჯარო აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადას, თუ აქტივი სპეციფიკური ბუნების 

არის; 

 საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთს ან საწარმოს ზღვრულ 

სასესხო საპროცენტო განაკვეთს; და   

 საიჯარო აქტივის ნარჩენ ღირებულებას. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

როდესაც მსს ფასს სტანდარტი გამოიცა 2009 წლის ივლისში და რედაქტირდა 2015 წელს, მე-20 

განყოფილება - „იჯარა“ - მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა ბასს 17-ს - „იჯარა“ - ორივე 

სტანდარტი არსებითად მსგავსია, გარდა ქვემოთ განხილული მცირედი განსხვავებისა. თუმცა, 

2016 წლის იანვარში საბჭომ გამოსცა ფასს 16 - „იჯარა“, რომელიც ანაცვლებს ბასს 17-ს. ფასს 16 

ძალაშია 2019 წლის 1-ელ იანვარს და მის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო  

პერიოდებისთვის. ფასს 16 არსებითად ცვლის მოიჯარის მიერ აღრიცხვის წესებს, თუმცა 

მეიჯარის მიერ აღრიცხვის წესები გადმოტანილია ბასს 17-ის მოთხოვნების მსგავსად. 

შესაბამისად, არსებობს არსებითი განსხვავებები ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (ფასს 16) 

და მსს ფასს სტანდარტს (მე-20 განყოფილება) შორის, განსაკუთრებით საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის, უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციებისა და განმარტებითი 

შენიშვნების მოთხოვნებთან მიმართებით. შედარება მოიცავს ბასს 17-ზე მითითებას, რადგან 

სწორედ აღნიშნული მოქმედებდა, როდესაც მსს ფასს სტანდარტის რედაქტირებული ვერსია 

შევიდა ძალაში. მთავარი განსხვავებები ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 17 – 

„იჯარა“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. მე-20 განყოფილება - „იჯარა“), შორის არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია.  

 შემდეგი ტერმინები განმარტებულია ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში მსს ფასს 

სტანდარტისგან განსხვავებით:   

o შეუქცევადი იჯარა; 

o იჯარის დასაწყისი; 

o იჯარის ვადის დასაწყისი; 

o იჯარის ვადა; 

o ეკონომიკური მომსახურების ვადა; 

o სასარგებლო მომსახურების ვადა (საიჯარო აქტივის კონტექსტში); 

o გარანტირებული ნარჩენი ღირებულება; 

o არაგარანტირებული ნარჩენი ღირებულება; და  

o პირობითი საიჯარო ქირა.  

 

 როდესაც მეიჯარისთვის გათვალისწინებული გადასახდელები გულისხმობს საერთო 

ინფლაციის დონის შესაბამისად ზრდას (გამოქვეყნებული ინდექსების ან სტატისტიკური 

მონაცემების შესაბამისად), მეიჯარისთვის ინფლაციის შედეგად მოსალოდნელი 

დანახარჯების ზრდის ასანაზღაურებლად, მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს 

მოიჯარისგან ან მეიჯარისგან, რომ საოპერაციო იჯარის ფარგლებში საიჯარო 

გადასახდელები აღიარონ წრფივი მეთოდის გამოყენებით (იხ. 20.15 (ბ) პუნქტი). ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას არ აქვს წრფივი მეთოდის გამოყენების ეკვივალენტური 

გამონაკლისი. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოიცავს მითითებებს თუ როგორ უნდა მოხდეს 

იჯარის ხელშეკრულების პირობების ცვლილება საიჯარო გადასახდელების 

კორექტირების შემთხვევაში, თუ მოხდა საიჯარო აქტივის მშენებლობის ან შესყიდვის 
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ხარჯების/ღირებულების ცვლილება, მაგალითად, ზოგადი ფასების დონის ცვლილება.   

მსს ფასს სტანდარტი ამგვარ მითითებებს არ მოიცავს.  

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია ადგენს, რომ იჯარის განმარტება მოიცავს შესყიდვის 

ხელშეკრულებას. მსს ფასს სტანდარტი აღნიშნულის შესახებ არ საუბრობს.   

 როდესაც იჯარა მოიცავს ორივეს - მიწისა და შენობის ელემენტებს - ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია მოითხოვს თითოეული ელემენტის დამოუკიდებლად შეფასებას და ასევე 

მოიცავს დეტალურ მითითებებს შეფასებისთვის, მაგალითად, თუ როგორ უნდა მოხდეს 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების გაყოფა მიწისა და შენობის ელემენტებისთვის.   

მსს ფასს სტანდარტში აღნიშნული საკითხი გათვალისწინებული არ არის.   

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია (იხ. იმკ 15 - „საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება“) 

მოიცავს მითითებებს თუ როგორ უნდა მოხდეს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის 

გამოყენებული წახალისების აღიარება ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორც მეიჯარის, ასევე 

მოიჯარის შემთხვევაში. მსს ფასს სტანდარტი აღნიშნულის შესახებ არ საუბრობს.   

 მიუხედავად იმისა, რომ მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტებითი შენიშვნების 

მოთხოვნები ფინანსური და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის შემთხვევაში ფასს 

სტანდარტის სრული ვერსიითა და მსს ფასს სტანდარტის თანახმად ერთი და იგივეა, 

არსებობს მოიჯარის ფინანსური ანგარიშგების შემთხვევაში გარკვეული მცირედი 

განსხვავებები განმარტებით შენიშვნებთან მიმართებით.  მაგალითად, ფინანსური იჯარის 

შემთხვევაში, მოიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში ფასს სტანდარტების სრული ვერსია 

მოითხოვს პირობითი საიჯარო ქირის გამჟღავნებას შესაბამის პერიოდში ხარჯის სახით და 

შეუქცევადი ქვეიჯარის ფარგლებში მისაღები სრული სამომავლო მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელების საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩვენებას. აღნიშნულის გამჟღავნება 

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით სავალდებულო არ არის. დამატებით, ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსია მეიჯარესა და მოიჯარეს  ფასს 7-ის - „ფინანსური 

ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები“ - მიხედვით ავალდებულებს განმარტებითი 

შენიშვნების მოთხოვნების დაცვას ბასს 17-ის სტანდარტის - „იჯარა“ - მოთხოვნების 

გარდა. ამგვარი მოთხოვნა მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით გათვალისწინებული არ არის, 

რადგან არ არსებობს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის  ფასს 7-ის - „ფინანსური 

ინსტრუმენტების: განმარტებითი შენიშვნები“ - ეკვივალენტი მსს სტანდარტში.   

 უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციებისთვის, საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

შემთხვევაში, თუ რეალური ღირებულება უკუიჯარის პირობით გაყიდვის გარიგების 

ოპერაციის განხორციელების დროს ნაკლებია აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე, 

ზარალი, რომელიც ტოლია საბალანსო ღირებულებასა და რეალური ღირებულებას შორის 

სხვაობისა, აღიარებულ უნდა იქნეს მაშინვე. ამგვარი მოთხოვნა მსს ფასს სტანდარტის 

მიხედვით გათვალისწინებული არ არის.   
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით იჯარის აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.  

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

კითხვა 1 

რომელი შეთანხმება აღირიცხება მე-20 განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად? 

 ა) ისეთი საქონლის სალიცენზიო შეთანხმებები, როგორიცაა კინოფილმები, 

ვიდეოჩანაწერები, წარმოდგენები, ხელნაწერები, პატენტები და საავტორო უფლებები; 

 ბ) შეთანხმებები, რომლებიც გულისხმობენ აქტივის გამოყენების უფლების გადაცემას, 

მიუხედავად იმისა, რომ  შესაძლოა საჭირო გახდეს მეიჯარის მიერ მნიშვნელოვანი 

მომსახურების გაწევა,  ამგვარი აქტივების ექსპლუატაციისა ან ტექნიკური 

მომსახურებისთვის. 

 გ) სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობის, ბუნებრივი გაზისა და სხვა 

არაკვლავწარმოებადი რესურსების ძიებისა და გამოყენების საიჯარო 

ხელშეკრულებები; 

 დ) იჯარა, რომელიც შესაძლოა ზარალის გამომწვევი იყოს მეიჯარისთვის ან 

მოიჯარისთვის  იმ სახელშეკრულებო პირობებიდან გამომდინარე, რომლებიც საიჯარო 

აქტივის ფასის ცვლილებას არ უკავშირდება.  

კითხვა 2 

საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 5-დღიანი შეუქცევადი იჯარის ხელშეკრულება 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 5-წლიანი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება.  საიჯარო გადასახდელები 

შეადგენს ყოველდღიურად 180 ფე-ს. იჯარის ვადის ბოლოს, მოიჯარე ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებას უბრუნებს მეიჯარეს. 

იჯარა: 

 ა)   აღირიცხება როგორც ფინანსური იჯარა, მე-20 განყოფილების შესაბამისად. 

 ბ) აღირიცხება როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა, მე-20 განყოფილების 

შესაბამისად. 

 გ) არ აღირიცხება მე-20 განყოფილების შესაბამისად. 

კითხვა 3 

მომდევნო შემთხვევებიდან, ჩვეულებრივ რომელი განაპირობებს იჯარის ფინანსურ იჯარად 

კლასიფიცირებას?  

 ა) იჯარის დასაწყისისათვის მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი 

ღირებულება საიჯარო აქტივის მთლიან რეალურ ღირებულებაზე არსებითად 
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ნაკლებია.  

 ბ) იჯარის ხანგრძლივობა აქტივის ეკონომიკური მომსახურების ვადაზე არსებითად 

ნაკლებია;  

 გ) მოიჯარეს უფლება აქვს, აქტივი შეიძინოს ისეთი ფასით, რომელიც მოსალოდნელია, 

რომ მნიშვნელოვნად დაბალი იქნება აქტივის რეალურ ღირებულებაზე, რომელიც მას 

ექნება უფლების გამოყენების მომენტში, ხოლო იჯარის დასაწყისისათვის არსებობს 

გონივრული რწმენა იმისა, რომ ეს უფლება გამოყენებული იქნება. 

 დ) იჯარის ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარეს არ გადაეცემა აქტივის საკუთრების 

უფლება იჯარის ვადის ბოლოსთვის.  

კითხვა 4 

საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 2-წლიანი შეუქცევადი იჯარის ხელშეკრულება 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობაზე, რომელსაც აქვს 5-წლიანი ეკონომიკური 

მომსახურების ვადა და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულება. იჯარის დასაწყისში, 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულება შეადგენს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალურ ღირებულებას.  ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე 

საკუთრების უფლება მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის ბოლოს. 

თუ დავუშვებთ, რომ ეს ოპერაცია არ არის გაყიდვა, მაშინ იჯარა:  

 ა) აღირიცხება როგორც ფინანსური იჯარა, მე-20 განყოფილების შესაბამისად. 

 ბ) აღირიცხება როგორც საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა, მე-20 განყოფილების 

შესაბამისად. 

 გ) არ აღირიცხება მე-20 განყოფილების შესაბამისად. 

კითხვა 5 

იჯარა შესაძლოა კლასიფიცირდეს, როგორც: 

 ა) ფინანსური იჯარა, მეიჯარისა და მოიჯარის მიერ. 

 ბ) საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა, მეიჯარისა და მოიჯარის მიერ.  

 გ) ფინანსური იჯარა მეიჯარის მიერ  და საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა მოიჯარის 

მიერ. 

 დ) ყველა ზემოაღნიშნული (ა)-(გ). 

 ე) არცერთი ზემოაღნიშნული (ა)-(გ). 

კითხვა 6 

აქტივზე საკუთრების უფლება მეიჯარის მიერ მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის ბოლოს, იმ 

დროისთვის აქტივის რეალური ღირებულების ტოლი ცვლადი თანხის გადახდით.  

 ა) მოიჯარემ იჯარა უნდა დააკლასიფიციროს ფინანსურ იჯარად. 

 ბ) მოიჯარემ იჯარა უნდა დააკლასიფიციროს საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად. 

 გ) იჯარის კლასიფიკაცია დამოკიდებულია სხვა ფაქტებსა და გარემოებებზე. 

კითხვა 7 

ფინანსური იჯარის ვადის დასაწყისში, მოიჯარემ როგორ უნდა აღიაროს თავისი გამოყენების 



მოდული 20—იჯარა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  93 

უფლება და ვალდებულებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში?  

 ა) იჯარის დასაწყისში დადგენილ, საიჯარო აქტივის რეალურ ღირებულებასა და 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებას შორის უმცირესი 

თანხით.   

 ბ) იჯარის ვადის დასაწყისში დადგენილ, საიჯარო აქტივის რეალურ ღირებულებასა და 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელ ღირებულებას შორის უმცირესი 

თანხით.   

 გ) საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულების ოდენობით.  

 დ) მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულების ოდენობით.  

 

კითხვა 8 

იჯარით აღებული მანქანა-დანადგარის ცვეთა: 

 ა) აღიარდება მოიჯარის მიერ, როდესაც მოიჯარე და მეიჯარე იჯარას აკლასიფიცირებენ 

ფინანსურ იჯარად. 

 ბ) აღიარდება მეიჯარის მიერ, როდესაც მოიჯარე და მეიჯარე იჯარას აკლასიფიცირებენ 

საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად. 

 გ) არ აღიარდება არცერთი მხარის - არც მოიჯარის და არ მეიჯარის - მიერ, როდესაც 

მეიჯარე გარიგებას ფინანსურ იჯარად, ხოლო მოიჯარე  საოპერაციო (ჩვეულებრივი) 

იჯარად აკლასიფიცირებს. 

 დ) ყველა ზემოაღნიშნული. 

 

კითხვა 9 

მოიჯარემ ბროკერს ფინანსური იჯარის ხელშეკრულების გაფორმებისთვის 2,000 ფე 

გადაუხადა.  მოიჯარემ ბროკერის ანაზღაურება უნდა: 

 ა) აღრიცხოს ხარჯად მისი წარმოშობის პერიოდში (ე.ი. სავარაუდოდ, იჯარის 

დასაწყისში). 

 ბ) ჩართოს საიჯარო აქტივის თვითღირებულებაში. 

 გ) გადაავადოს ხარჯის აღიარება და აღრიცხოს ეს ანაზღაურება იჯარის ვადის 

განმავლობაში მოგებაში ან ზარალში წრფივი მეთოდით. 

კითხვა 10 

საწარმომ, როგორც მეიჯარემ, გააფორმა 2-წლიანი იჯარის ხელშეკრულება მანქანა-

დანადგართან მიმართებით, რომლის რეალური ღირებულებაც 16,000 ფე-ს შეადგენს, ხოლო 

ეკონომიკური მომსახურების ვადა - 4 წელს, ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით.   

მოიჯარეს ევალება იჯარის ქირის 8,500 ფე-ს ავანსის სახით გადახდა, ყოველწლიურად.  

მოიჯარეს ასევე აქვს მანქანა-დანადგარის 1 ფე-დ გამოსყიდვის უფლება. უფლების 

განხორციელება შესაძლებელია იჯარის ვადის ბოლოს, როდესაც მოსალოდნელია, რომ 

მანქანა-დანადგარის რეალური ღირებულება (იჯარის დასაწყისში შეფასებით) იქნება 6,000 ფე. 

მეიჯარე ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს დილერს.  

იჯარის ვადის დასაწყისში, მეიჯარემ: 
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 ა) აღიარებს საიჯარო მოთხოვნას 16,000 ფე-ს ოდენობით. 

 ბ) აღიაროს იჯარით გაცემული მანქანა-დანადგარის საბალანსო ღირებულება ძირითადი 

საშუალებების ერთეულად. 

კითხვა 11 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა 10-წლიანი შეუქცევადი 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხელშეკრულება შენობაზე. მოიჯარემ იჯარა უნდა 

დააკლასიფიციროს საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარად.  

იჯარის პირობების თანახმად, პირველი ხუთი წლის განმავლობაში, ქირა გადასახდელი არ 

არის.  20X5–20X9 წლების 31 დეკემბერს დასრულებულ წლებში, საიჯარო გადასახდელები 

5,000 ფე-ს ოდენობით გადასახდელია ყოველწლიურად, პერიოდის ბოლოს (ე.ი. გადაიხდება 

ყოველი წლის 31 დეკემბერს). 

20X0 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის, 

მოიჯარე აღიარებს: 

 ა) 2,500 ფე იჯარის ხარჯს. 

 ბ) ნულს. 

 გ) 5,000 ფე-ს. 

 

კითხვა 12 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარასთან მიმართებით, ჩამომთვლილთაგან რომელი 

დებულება არ არის მართებული?  

 ა) საიჯარო აქტივი მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივად არ არის წარდგენილი.  

  ბ) საიჯარო გადასახდელები, როგორც წესი, აღიარდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით.   

 გ) საიჯარო აქტივი მოიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივად არ არის წარდგენილი. 

 

კითხვა 13 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ უკუიჯარის პირობით  ბანკს მიყიდა მანქანა-დანადგარი, 

იჯარის ვადა შეადგენს 3 წელს. იმ დროისთვის, მანქანა-დანადგართან და იჯარასთან 

დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ფაქტებს წარმოადგენდა: 

 გასაყიდი ფასი = 200,000 ფე 

 საბალანსო ღირებულება = 70,000 ფე 

 რეალური ღირებულება = 200,000 ფე 

 დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა = 3 წელი 

 ნარჩენი ღირებულება = ნული 

 საიჯარო გადასახდელები = 77,606 ფე ყოველწლიურად (პერიოდის ბოლოს, ყოველი წლის 

31 დეკემბერს გადახდის პირობით). 

 იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი = წლიური 8%. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე მოგების ან 

ზარალის განსაზღვრისას, შეთანხმების აღრიცხვისთვის აღიარებს: 
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 ა) 130,000 ფე შემოსავალს (მანქანა-დანადგარის გაყიდვით მიღებული შემოსულობა) და 

77,606 ფე ხარჯს (საიჯარო ხარჯი). 

 ბ) ხარჯებს - 23,333 ფე (ცვეთა) და 16,000 ფე (ფინანსური დანახარჯი) (და შემოსავალი არა). 

 გ) 43,333 ფე შემოსავალს (მანქანა-დანადგარის გაყიდვით მიღებული ამორტიზებული 

გადავადებული შემოსულობა) და ხარჯებს - 23,333 ფე (ცვეთა) და 16,000 ფე (ფინანსური 

დანახარჯი). 

 დ) 43,333 ფე შემოსავალს (მანქანა-დანადგარის გაყიდვით მიღებული ამორტიზებული 

გადავადებული შემოსულობა) და ხარჯებს - 66,667 ფე (ცვეთა) და 16,000 ფე (ფინანსური 

ხარჯი). 

კითხვა 14 

ფაქტები იგივეა, რაც 13-ე მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, მანქანა-დანადგარის 

დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა წარმოადგენს 30 წელს და იჯარის ქირა 

შეადგენს 23,000 ფე-ს ყოველწლიურად, იჯარის 3-წლიანი ვადის განმავლობაში. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის, გამყიდველი-მოიჯარე მოგების ან 

ზარალის განსაზღვრისას, შეთანხმების აღრიცხვისთვის აღიარებს: 

 ა) 130,000 ფე შემოსავალს (მანქანა-დანადგარის გაყიდვით მიღებული შემოსულობა) და 

23,000 ფე ხარჯს (საიჯარო ხარჯი). 

 ბ) ხარჯებს - 23,333 ფე (ცვეთა) და 16,000 ფე (ფინანსური დანახარჯი) (და შემოსავალი არა). 

 გ) 43,333 ფე შემოსავალს (მანქანა-დანადგარის გაყიდვით მიღებული ამორტიზებული 

გადავადებული შემოსულობა) და ხარჯებს - 2,333 ფე (ცვეთა) და 16,000 ფე (ფინანსური 

დანახარჯი). 

 დ) 43,333 ფე შემოსავალს (მანქანა-დანადგარის გაყიდვით მიღებული ამორტიზებული 

გადავადებული შემოსულობა) და ხარჯები - 66,667 ფე (ცვეთა) და 16,000 ფე (ფინანსური 

დანახარჯი). 

 

კითხვა 15 

ჩამოთვლილთაგან რომელი საკითხის გამჟღავნება მოეთხოვება მოიჯარეს ფინანსური იჯარის 

შემთხვევაში?  

 ა) მიმდინარე პერიოდში ხარჯად აღიარებული პირობითი საიჯარო ქირა. 

 ბ) აქტივების თითოეული კლასისთვის, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს წმინდა 

საბალანსო ღირებულება. 

 გ) მოიჯარის საიჯარო საქმიანობის ბუნება;  

 დ) ყველა ზემოაღნიშნული.  

 ე) არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილი. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ბ) 20.1 პუნქტის შესაბამისად, (ა), (გ) და (დ) პასუხებზე მე-20 განყოფილების მოქმედების 

სფერო არ ვრცელდება.  

კითხვა 2 (ბ) მეიჯარე ინარჩუნებს ავტოსატრანსპორტო საშუალების საკუთრებასთან 

დაკავშირებულ ფაქტობრივად ყველა რისკსა და ეკონომიკურ სარგებელს (მაგალითად, 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების მომგებიანად გამოყენების მოლოდინს (ასევე, აქტივის 

მოცდენით გამოწვეულ ზარალის რისკს) იჯარის ვადის ამოწურვის შემდგომ და იღებს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალური ღირებულების ცვლილებით გამოწვეულ 

მოგებას ან ზარალს)(იხ. 20.4-20.8 პუნქტები).  

კითხვა  3 (გ) იხ. პუნქტი 20.5 

კითხვა 4 (ა) იჯარა ითვალისწინებს მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური 

სარგებლის გადაცემას (მაგალითად, აქტივის მოცდენით გამოწვეული ზარალის და 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალური ღირებულების ცვლილებით გამოწვეულ 

შემოსულობის ან ზარალის რისკს)(იხ. 20.4-20.8 პუნქტები). 

კითხვა 5 (დ) იჯარის კლასიფიკაციის პრინციპი ერთი და იგივეა მეიჯარისა და მოიჯარისთვის. 

უნდა მოხდეს გათვალისწინება, თუ რამდენად მოხდა მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე საიჯარო 

აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური 

სარგებლის გადაცემა (იხ. 20.4 პუნქტი). თუმცა, ამ პრინციპის გავრცელება მეიჯარისა და 

მოიჯარისთვის განსხვავებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლოა იწვევდეს 

მათთვის იჯარის სხვადასხვა ტიპად კლასიფიცირებას. მაგალითად, ისეთ შემთხვევაში, 

როდესაც მეიჯარე მესამე მხარის მიერ, მოიჯარესთან არადაკავშირებული, 

უზრუნველყოფილი ნარჩენი ღირებულების გარანტიით სარგებელს იღებს. 

კითხვა 6 (გ)  რამდენად მოხდა მეიჯარის მიერ მოიჯარეზე საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან 

დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა ?  იმ 

შემთხვევაში, თუ კითხვაზე პასუხი დადებითია -  გარიგება წარმოადგენს ფინანსურ 

იჯარას.  ხოლო თუ არა - საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას.  შესაძლოა, სხვა გარემოებათა 

გათვალისწინებით, სხვაგვარი კლასიფიკაცია მეტად შესაფერისი ყოფილიყო.  მაგალითად:   

 იჯარა ფინანსურ იჯარას წარმოადგენს, იმ შემთხვევაში თუ მის დასაწყისში საიჯარო 

აქტივის რეალური ღირებულება იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ მოსალოდნელია, რომ 

ნულის ტოლი იქნება. ამ შემთხვევაში, მეიჯარის ინტერესი საიჯარო აქტივის ნარჩენ 

ღირებულებაზე იმდენად მცირეა, რომ საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა ხდება. 

 საოპერაციო (ჩვეულებრივ) იჯარას წარმოადგენს შეთანხმება, როდესაც მის დასაწყისში 

საიჯარო აქტივის რეალური ღირებულება იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ 

მოსალოდნელია, რომ მნიშვნელოვანი ოდენობის იქნება. ამ შემთხვევაში, მეიჯარეს 

აქვს საიჯარო აქტივის ნარჩენი ღირებულების მიმართ მნიშვნელოვანი ინტერესი 

(შესაბამისად, საკუთრებასთან დაკავშირებულ ფაქტობრივად ყველა რისკსა და 

ეკონომიკურ სარგებელს ინარჩუნებს). 

კითხვა  7  (ა) იხ 20.9 პუნქტი. 

კითხვა 8 (დ)  მე-6 კითხვის (გ) პასუხით გათვალისწინებული იჯარის კლასიფიკაცია შესაძლოა 

რელევანტური იყოს ისეთ შეთხვევაში, როდესაც, მაგალითად, მოიჯარე სარგებელს იღებს 

ნარჩენი ღირებულების გარანტიით, რომელიც უზრუნველყოფილია მოიჯარესთან 

არადაკავშირებული პირის მიერ.  

კითხვა 9 (ბ) მოიჯარის ნებისმიერი თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯი (დამატებითი 

დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული საიჯარო გარიგების 
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მოლაპარაკებასა და გაფორმებასთან) დაემატება აქტივის სახით აღიარებულ (იხ. 20.9 

პუნქტი) თანხას. 

კითხვა 10 (ა) შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსურ იჯარას - იჯარის დასაწყისში, მეიჯარის მიერ 

მოხდა მოიჯარეზე საიჯარო აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებული ფაქტობრივად 

ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემა. აღნიშნული მტკიცდება აქტივის 

შესყიდვის შესაძლებლობით (1 ფე-დ), რაც გონივრულ რწმენას ქმნის, რომ მოიჯარე 

აღნიშნული საიჯარო აქტივის შესყიდვის უფლებას გამოიყენებს, მაშინ როდესაც საიჯარო 

აქტივს იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ მოსალოდნელი ეკონომიკური მომსახურების 

ვადის ნახევარი კვლავ დარჩენილი ექნება (იხ. 20.5 პუნქტი კლასიფიციკაციისთვის და 

20.17 პუნქტი თავდაპირველი აღიარებისა და  შეფასებისთვის). 

კითხვა 11 (ა) გამოთვლა: 5,000 ფე საიჯარო გადასახდელები x 5 წელი = 25,000 სრული საიჯარო 

გადასახდელები იჯარის ვადის განმავლობაში. 25,000 ფე ÷ 10 წელი = 2,500 ფე საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯი ყოველწლიურად. 

კითხვა  12 (ა) იხ 20.24 პუნქტი. 

კითხვა 13 (დ) შეთანხმება წარმოადგენს ფინანსური უკუიჯარის პირობით გაყიდვას, რადგან 

იჯარის ვადა ემთხვევა აქტივის სრული ეკონომიკური მომსახურების ვადის 

ხანგრძლივობას. 20.33-ე პუნქტის შესაბამისად, გამყიდველი-მოიჯარე ვალდებულია 

130,000 ფე ამონაგები გადაავადოს და იჯარის ვადის 3-წლიან პერიოდში ამორტიზება 

მოახდინოს (გამოთვლა: 130,000 ფე (ნამეტი) ÷ 3 წელი = 43,333 ფე ყოველწლიურად).  

საიჯარო აქტივს ცვეთა უნდა დაერიცხოს მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში (გამოთვლა: 200,000 ფე ÷ 3 წელი = 66,667ფე).  ფინანსური ხარჯი შეადგენს 

16,000 ფე-ს (გამოთვლა: 8% x 200,000 ფე ბანკისგან მიღებული). 

კითხვა 14 (ა) შეთანხმება წარმოადგენს საოპერაციო (ჩვეულებრივი) უკუიჯარის პირობით 

გაყიდვას (რადგან, იჯარის ვადა არსებითად ნაკლებია აქტივის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადაზე) და მიღებული შემოსავალი უტოლდება მანქანა-დანადგარის 

რეალურ ღირებულებას.  20.34 პუნქტის თანახმად, გამყიდველმა-მოიჯარემ უნდა 

აღიაროს 130,000 ფე გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა დაუყოვნებლივ.  20.15 

პუნქტის შესაბამისად, საიჯარო გადასახდელები უნდა აღიარდეს 23,000 ფე-ს ოდენობით, 

ყოველწლიურად.  

კითხვა 15 (ბ) იხ. 20.13 პუნქტი. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით იჯარის აღრიცხვისა და წარდგენის 

მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების 

ამოსახსნელად.   

სიტუაციური მაგალითის ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 
 

20X1 წლის 1-ელ მარტს, A მსს-მ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება 

მეორადი ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენის მიზნით.  მანქანის რეალური ღირებულება 

(გასაყიდი ფასი) შეადგენს 24,000 ფე-ს.   

 

იჯარის ვადა შეადგენს 36 თვეს, ხოლო იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო 

განაკვეთი ყოველთვიური 0.75%-ით განისაზღვრება.    

იჯარის ვადის ბოლოს, ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე საკუთრების უფლება 

ავტომატურად გადაეცემა მოიჯარეს.   

 

იჯარის ხელშეკრულებაზე თანდართული იჯარის ცხრილი წარმოდგენილია დანართში.  

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების სასარგებლო მომსახურების ვადა 4 წელია, ხოლო ნარჩენი 

ღირებულება - ნული. A მსს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდით. 

 

შეადგინეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს როგორ შეიძლება წარდგეს იჯარა A მსს-ს 20X2 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში:  
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სიტუაციური მაგალითი 1 - დანართი  
 

იჯარის ცხრილი 

 

პერიოდი თარიღი პროცენტის 

გადახდა 

ფე 

ძირი თანხის 

გადახდა 

ფე 

სულ 

გადასახდელი 

ფე 

გადასახდელი 

ნაშთი 

ფე 

0 01-მარ-X1 – – – 24,000.00 

1 31-მარ-X1 180.00 583.19 763.19 23,416.81 

2 30-აპრ-X1 175.63 587.57 763.19 22,829.24 

3 31-მაისი-X1 171.22 591.97 763.19 22,237.26 

4 30-ივნ-X1 166.78 596.41 763.19 21,640.85 

5 31-ივლ-X1 162.31 600.89 763.19 21,039.96 

6 31-აგვ-X1 157.80 605.39 763.19 20,434.57 

7 30-სექ-X1 153.26 609.93 763.19 19,824.64 

8 31-ოქტ-X1 148.68 614.51 763.19 19,210.13 

9 30-ნოემ-X1 144.08 619.12 763.19 18,591.01 

10 31-დეკ-X1 139.43 623.76 763.19 17,967.25 

11 31-იან-X2 134.75 628.44 763.19 17,338.81 

12 28-თებ-X2 130.04 633.15 763.19 16,705.66 

13 31-მარ-X2 125.29 637.90 763.19 16,067.75 

14 30-აპრ-X2 120.51 642.69 763.19 15,425.07 

15 31-მაისი-X2 115.69 647.51 763.19 14,777.56 

16 30-ივნ-X2 110.83 652.36 763.19 14,125.20 

17 31-ივლ-X2 105.94 657.25 763.19 13,467.95 

18 31-აგვ-X2 101.01 662.18 763.19 12,805.76 

19 30-სექ-X2 96.04 667.15 763.19 12,138.61 

20 31-ოქტ-X2 91.04 672.15 763.19 11,466.46 

21 30-ნოემ-X2 86.00 677.20 763.19 10,789.26 

22 31-დეკ-X2 80.92 682.27 763.19 10,106.99 

23 31-იან-X3 75.80 687.39 763.19 9,419.60 

24 28-თებ-X3 70.65 692.55 763.19 8,727.05 

25 31-მარ-X3 65.45 697.74 763.19 8,029.31 

26 30-აპრ-X3 60.22 702.97 763.19 7,326.34 

27 31-მაისი-X3 54.95 708.25 763.19 6,618.09 

28 30-ივნ-X3 49.64 713.56 763.19 5,904.53 

29 31-ივლ-X3 44.28 718.91 763.19 5,185.62 

30 31-აგვ-X3 38.89 724.30 763.19 4,461.32 

31 30-სექ-X3 33.46 729.73 763.19 3,731.59 

32 31-ოქტ-X3 27.99 735.21 763.19 2,996.38 

33 30-ნოემ-X3 22.47 740.72 763.19 2,255.66 

34 31-დეკ-X3 16.92 746.28 763.19 1,509.39 

35 31-იან-X4 11.32 751.87 763.19 757.51 

36 28-თებ-X4 5.68 757.51 763.19 0.00 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 
 

[ამონარიდი] A მსს-ს  20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშებიდან  

 

 
შენიშვნა 20X2  20X1  

აქტივები 
     

გრძელვადიანი აქტივები 
     

ძირითადი საშუალებები 
8 

13,000 ფე  19,000 ფე 
 

… 
 

 
 

 
 

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

 
 

 
 

 

გრძელვადიანი ვალდებულებები 
 

 
 

 
 

გრძელვადიანი სესხები 
12 

1,509 ფე  10,107 ფე 
 

… 
 

   
 

მიმდინარე ვალდებულებები 
 

   
 

გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე 

ნაწილი 

12 

8,598 ფე  7,860 ფე 

 

… 
 

 
 

 
 

[ამონარიდი] A მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბრის სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან  

 
შენიშვნა 20X2  20X1  

… 
 

 
 

 
 

ფინანსური დანახარჯები 
 

(1,298) (ზ) (1,599) (თ) 

… 
 

 
 

 
 

[ამონარიდი] A მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან  

 
შენიშვნა 20X2  20X1  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო 

საქმიანობიდან 

 

 
 

 
 

გადახდილი პროცენტი 
 

(1,298) (ზ) (1,599) (თ) 

… 
 

 
 

 
 

ფულადი ნაკადები საფინანსო 

საქმიანობიდან 

 

 
 

 
 

ფინანსური იჯარის ვალდებულებების 

დაფარვა 

 

(7,860) (ი) (6,033) (კ) 

… 
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[ამონარიდი] A მსს-ს 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის შენიშვნებიდან  

შენიშვნა 1 სააღრიცხვო პოლიტიკა 

იჯარა 

 

შეთანხმება კლასიფიცირდება ფინანსური იჯარად, როდესაც იჯარის პირობები საიჯარო 

აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ფაქტობრივად ყველა რისკსა და ეკონომიკურ 

სარგებელს გადასცემს ჯგუფს. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარად. 

 

ფინანსური იჯარით ფლობილ აქტივებზე არსებული უფლებები აღიარდება როგორც ჯგუფის 

აქტივები, საიჯარო ქონების რეალური ღირებულებით (ხოლო თუ ნაკლებია, მინიმალური 

საიჯარო გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით)  იჯარის დასაწყისში. მეიჯარის 

შესაბამისი ვალდებულება გათვალისწინებულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

ფინანსური იჯარის ვალდებულებად. საიჯარო გადასახდელები ნაწილდება დარიცხულ 

ფინანსურ ხარჯებსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით, რათა წარმოიქმნას მუდმივი პერიოდული საპროცენტო განაკვეთი 

თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ვალდებულების ნაშთის მიმართ. ფინანსური ხარჯები 

გამოაკლდება მოგებას ან ზარალს. ფინანსური იჯარით აღებული აქტივები ჩაირთვება 

ძირითად საშუალებებში და ცვეთის დარიცხვა და გაუფასურების ზარალის შეფასება ისე 

ხდება, როგორც ფლობილი აქტივებისთვის. 

 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარისთვის გადასახდელი ქირის ოდენობა აღიარდება მოგებაში 

ან ზარალში წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის შესაბამისი ვადის განმავლობაში. 

   

ძირითადი საშუალებები 

ძირითადი საშუალებების ერთეულები ფასდება  თვითღირებულებით, დაგროვილი ცვეთისა 

და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. 

ცვეთა იმგვარად ერიცხება, რომ ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულება   

წრფივი მეთოდით ნაწილდება აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

მანქანა-დანადგარებს ცვეთა ერიცხება ყოველწლიურად 25%-იანი განაკვეთით. 

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა ცვეთის ნორმა, სასარგებლო 

მომსახურების ვადა ან ნარჩენი ღირებულება, აქტივზე ცვეთის დარიცხვა გადაიხედება 

პერსპექტიულად, რათა აისახოს ახალი მოლოდინები.   
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შენიშვნა 8 ძირითადი საშუალებები 

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 20X2  20X1*  

 ფე  ფე  

1-ლი იანვარი     

ხარჯი 24,000  –  

დაგროვილი ცვეთა (5,000)  –  

საბალანსო ღირებულება 19,000  _  

შემოსვლა -  24,000 (ა) 

ცვეთა (6,000) (ბ) (5,000) (ა) 

31 დეკემბერი 13,000  19,000  

ანალიზი გულისხმობს შემდეგს:     

თვითღირებულება 24,000  24,000  

დაგროვილი ცვეთა (11,000) (ბ) (5,000)  

საბალანსო ღირებულება 13,000  19,000  

*შენიშვნა: საწარმოს არ ევალება წარმოადგინოს ამ შეჯერებაში ნაჩვენები შესადარისი მაჩვენებლები (იხ. 20.14 და 

17.31 (ე) პუნქტები).  ამ მაგალითში საწარმომ შესადარისი მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგინა 

ნებაყოფლობით. 

 
შენიშვნა 12 გრძელვადიანი სესხები 

ფინანსური იჯარის ვალდებულებები 

საწარმო 3-წლიანი ფინანსური იჯარით ფლობს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, რომლის 

შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა 4 წელია. მომავალი მინიმალური საიჯარო 

გადასახდელები შემდეგნაირია: (ი)  

 20X2  20X1  

 ფე  ფე  

მომავალი მინიმალური საიჯარო გადასახდელები     

12 თვის განმავლობაში 9,158  9,158  

1 წლის შემდეგ და არა უგვიანეს 5 წლისა 1,526  10,685  

5 წლის შემდეგ _  _  

სულ 10,684  19,842  

მომავალი ფინანსური დანახარჯები (577) (მ) (1,875) (ნ) 

საიჯარო ვალდებულება 10,107  17,967  

ვალდებულებები კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:      

მიმდინარე ნაწილი 8,598 (ე) 7,860 (ვ) 

გრძელვადიანი ნაწილი 1,509 (გ) 10,107 (დ) 

მთლიანი საიჯარო ვალდებულება 10,107  17,967  

პირობითი საიჯარო ქირა არ არსებობს.  

საიჯარო ვალდებულებები უზრუნველყოფილია შესაბამისი მანქანა-დანადგარით (იხ.  

შენიშვნა 8). 
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 ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები  არ წარმოადგენს სიტუაციური 

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  ფე 

რეალური ღირებულება 23,010 

თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯები (იხ. 20.9 

პუნქტი) 
990 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების თვითღირებულება  24, 000 

ცვეთა = 24,000 ფე ÷ 48 თვე სასარგებლო მომსახურების ვადა = 500 ფე ყოველთვლიურად 

ცვეთის ხარჯი 20X1 წლისთვის: 500 ფე × 10 თვე (ე.ი. 20X1 წლის მარტიდან 20X1 წლის დეკემბრამდე) = 

5,000 ფე 

(ბ) ცვეთის ხარჯი 20X2 წლისთვის: 500 × 12 თვე (20X2 წლის იანვარი-დეკემბერი) = 6,000 ფე 

დაგროვილი ცვეთა 20X2 წლისთვის: 500 ფე × 22 თვე (ე.ი. 20X1 წლის მარტი−20X2 წლის დეკემბერი) = 

11,000 ფე 

(გ) ძირი, რომელიც დასაფარია 20X3 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ (1,509.39 ფე დანართიდან). 

(დ) ძირი, რომელიც დასაფარია 20X2 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ (10,106.99 ფე დანართიდან). 

(ე) 10,106.99 ფე-ს ძირი, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, გამოკლებული 1,509.39 ფე ძირი, რომელიც გადასახდელია 

20X2 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ (იხ. დანართი). 

(ვ) 17,967.25 ფე-ს ძირი, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, გამოკლებული 10,106.99 ფე ძირი, რომელიც დასაფარია 

20X2 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ (იხ. დანართი). 

(ზ) 134.75 ფე (იხ. პროცენტის სვეტი დანართში) + 130.04 ფე + 125.29 ფე + 120.51 ფე + 115.69 ფე + 110.83 ფე+ 

105.94 ფე + 101.01 ფე + 96.04 ფე + 91.04 ფე + 86.00 ფე + 80.92 ფე = 1,298.06 ფე. 

(თ) 180.00 ფე (იხ. პროცენტის სვეტი დანართში)+ 175.63 ფე + 171.22 ფე + 166.78 ფე + 162.31 ფე + 157.80 ფე + 

153.26 ფე + 148.68 ფე + 144.08 ფე + 139.43 ფე = 1,599 ფე. 

(ლ) 763.19 ფე საიჯარო გადასახდელები x 12 თვე (20X2 წლის იანვარი - დეკემბერი) = 9,158.28 ფე.  9,158.28 ფე-ს 

გამოკლებული 1,298.06 პროცენტი (იხ.(ზ) ზემოთ) = 7,860.22 ფე ძირის გადახდები. 

(მ) 763.19 ფე საიჯარო გადასახდელები x 10 თვე (20X1 წლის მარტი - დეკემბერი) = 7,631.90 ფე.  7,631.90 ფე-ს 

გამოკლებული 1,599 ფე პროცენტი (იხ.(თ) ზემოთ) = 6,032.90 ფე ძირის გადახდები. 

(ლ)  20X2  20X1 

 გაანგარიშება   ფე  გაანგარიშება ფე 

მომავალი მინიმალური 

საიჯარო 

გადასახდელები 

  

 

  

12 თვის განმავლობაში 763.19 ფე x 12 თვე (იან 

X3 – დეკ X3) 
9,158 

 

763.19 ფე x 12 თვე (იან- 

დეკ) 
9,158 

1 წლის შემდეგ და 

არაუგვიანეს 5 წლისა 

763.19 ფე x 2 თვე (იან 

& თებ X3) 
1,526 

 

763.19 ფე x 14 თვე (იან 

X2−თებ X3) 
10,685 

5 წლის შემდეგ  _   _ 

სულ 
763.19 ფე x 14 თვე (იან 

X3 - თებ X4) 
10,684   

 

763.19 ფე x 26 თვე (იან 

X2 - თებ X4) 

 

19,842 

 

(მ) იან X3 – თებ X4: 75.80 ფე (იხ. პროცენტის სვეტი დანართში) + 70.65 ფე + 65.45 ფე + 60.22 ფე + 54.95 ფე + 

49.64 ფე + 44.28 ფე+ 38.89 ფე + 33.46 ფე + 27.99 ფე + 22.47 ფე + 16.92 ფე + 11.32 ფე + 5.68 ფე = 577.72 ფე. 

(ნ) იან X2 – თებ X4: 134.75 ფე (იხ. პროცენტის სვეტი დანართში) + 130.04 ფე + 125.29 ფე + 120.51 ფე + 115.69 ფე 

+ 110.83 ფე + 105.94ფე + 101.01 ფე + 96.04 ფე + 91.04 ფე + 86.00 ფე + 80.92 ფე + 75.80 ფე + 70.65 ფე + 65.45 ფე + 

60.22 ფე + 54.95 ფე + 49.64 ფე + 44.28 ფე + 38.89 ფე + 33.46 ფე + 27.99 ფე + 22.47 ფე + 16.92 ფე + 11.32 ფე + 5.68 

ფე = 1,875.78 ფე. 



მოდული 20—იჯარა 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  104 

სიტუაციური მაგალითი 2 

 

20X1 წელს B მსს-მ, როგორც მოიჯარემ, გააფორმა შემდეგი საიჯარო შეთანხმებები:    

 

იჯარა 1 
 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს B მსს-მ გააფორმა შეთანხმება, რომელიც გულისხმობდა ბანკისთვის 

შენობის მიყიდვას და 30-წლიანი პერიოდის განმავლობაში იჯარით უკან აღებას. იმ 

დროისთვის შენობასა და იჯარასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ფაქტებს წარმოადგენდა: 

 გასაყიდი ფასი = 500,000 ფე 

 საბალანსო ღირებულება = 150,000 ფე 

 რეალური ღირებულება = 500,000 ფე 

 დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა = 30  წელი 

 B მსს აპირებს, რომ გამოიყენოს აქტივი მთელი მისი ეკონომიკური მომსახურების 

ვადის განმავლობაში.   

 ნარჩენი ღირებულება = ნული 

 საიჯარო გადასახდელები = 44,414 ფე წლიურად (გადასახდელი პერიოდის ბოლოს, 

ყოველი წლის 31 დეკემბერს). 

 იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი = წლიური 8%. 

 

 

იჯარა 2 
 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს B მსს-მ გააფორმა საიჯარო შეთანხმება მანქანა-დანადგარის შეძენის 

მიზნით. იმ დროისთვის მანქანა-დანადგარსა და იჯარასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან 

ფაქტებს წარმოადგენდა: 

 რეალური ღირებულება = 100,000 ფე 

 ეკონომიკური მომსახურების ვადა = 10 წელი 

 B მსს აპირებს, რომ გამოიყენოს აქტივი მთელი მისი ეკონომიკური მომსახურების 

ვადის განმავლობაში. 

 ნარჩენი ღირებულება = ნული 

 საწყისი იჯარის ვადა = ხუთი წელი  

 მოიჯარე უფლებამოსილია განაახლოს იჯარის ხელშეკრულება მომდევნო 5 წლით.   

 საიჯარო გადასახდელები — თავდაპირველი ვადის განმავლობაში = 23,190 ფე 

წლიურად (გადასახდელია პერიოდის დასაწყისში ავანსის სახით, ყოველი წლის 1-ელ 

იანვარს) 

 საიჯარო გადასახდელები - განახლებული ვადის განმავლობაში  = 1 ფე წლიურად 

(გადასახდელია პერიოდის დასაწყისში ავანსის სახით, ყოველი წლის 1-ელ იანვარს) 

 იჯარის ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთი = წლიური 8%. 

 

იჯარა 3 
 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს B მსს-მ გააფორმა ადმინისტრაციული შენობით სარგებლობის 

მიზნით იჯარის ხელშეკრულება, 8-წლიანი ვადით. იმ დროისთვის შენობასა და იჯარასთან 

დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ფაქტებს წარმოადგენდა: 

 რეალური ღირებულება = 250,000 ფე 

 დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა = 50  წელი 

 საიჯარო გადასახდელები 20X1–20X5 = ნული 
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 საიჯარო გადასახდელები 20X6–20X9= 59,000 ფე წლიურად (გადასახდელია პერიოდის 

დასაწყისში ავანსის სახით, ყოველი წლის 1-ელ იანვარს). 

  

იჯარა 4 
 

20X1 წლის 30 ივნისს B მსს-მ ბანკთან გააფორმა ხელშეკრულებას, რომელიც გულისხმობდა 

თავისი გაყიდვების კადრების მიერ დაკავებული შენობის მიყიდვას და ამავე შენობის 2-

წლიანი იჯარით აღებას. იმ დროისთვის, შენობასა და იჯარასთან დაკავშირებულ 

მნიშვნელოვან ფაქტებს წარმოადგენდა: 

 გასაყიდი ფასი = 50,000 ფე 

 საბალანსო ღირებულება = 45,000 ფე 

 რეალური ღირებულება = 50,000 ფე 

 დარჩენილი ეკონომიკური მომსახურების ვადა = ხუთი წელი 

 საიჯარო გადასახდელები = 12,700 ფე წლიურად (გადასახდელია პერიოდის ბოლოს, 

ყოველი წლის 1-ელ ივლისს). 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის B მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში იჯარას. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 
 

იჯარა 1 
 
20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ფულადი სახსრები 500,000 ფე   

 კრ ძირითადი საშუალებები - შენობა   150,000 ფე 

 კრ გადავადებული შემოსულობა   350,000 ფე 

საწარმოს შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ძირითადი საშუალებები— იჯარით აღებული შენობა 500,000 ფე   

 კრ ფინანსური იჯარის ვალდებულება   500,000 ფე 

ფინანსური იჯარის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 40,000 ფე (ა)  

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 4,414 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   44,414 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის საიჯარო გადასახდელების დარიცხულ ფინანსურ 
ხარჯებსა და დაუფარავი ვალდებულების შემცირებაზე განაწილების აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული არ 

არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად) 
16,667 ფე (ბ)  

 კრ ძირითადი საშუალებები—იჯარით აღებული შენობა   16,667 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის იჯარით აღებული საწარმოს შენობის ცვეთის აღიარების 
ჩანაწერი. 

 

დბ ამორტიზებული გადავადებული შემოსულობა 11,667 ფე (გ)  

 კრ მოგება ან ზარალი — გადავადებული შემოსულობის 

ამორტიზება 
  11,667 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის გადავადებული შემოსულობის ამორტიზაციის 
აღიარების ჩანაწერი. 

 

იჯარა 2 
 
20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ძირითადი საშუალებები — იჯარით აღებული მანქანა-

დანადგარი 
100,000 ფე   

 კრ ფინანსური იჯარის ვალდებულება   100,000 ფე 

ფინანსური იჯარის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ ფინანსური იჯარის ვალდებულება 23,190 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   23,190 ფე 

მინიმალური საიჯარო გადასახდელების აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 
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დბ მოგება ან ზარალი - ფინანსური დანახარჯი 6,145 ფე (დ)  

 კრ ფინანსური იჯარის ვალდებულება   6,145 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის ფინანსური ხარჯის აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ მოგება ან ზარალი - ცვეთის ხარჯი (თუ აღიარებული არ 

არის აქტივის თვითღირებულების ნაწილად, მაშასადამე, არ 

არის მარაგად კაპიტალიზირებული). 

10,000 ფე (ე) 

 

 კრ ძირითადი საშუალებები - მანქანა-დანადგარი   10,000 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის იჯარით აღებული მანქანა-დანადგარის ცვეთის 
აღიარების ჩანაწერი. 

 
იჯარა 3 
 
20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ხარჯი 
26,222 ფე (ვ) 

 

 კრ ვალდებულება — დარიცხული საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯი 

  
26,222 ფე 

იჯარით აღებული ადმინისტრაციული შენობის გამოყენების შედეგად საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 
ხარჯის დარიცხვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

იჯარა 4 
 
20X1 წლის 30 ივნისი  

 

დბ ფულადი სახსრები 50,000 ფე   

 კრ ძირითადი საშუალებები - შენობა   45,000 ფე 

 კრ მოგება ან ზარალი - ძირითადი საშუალების გასვლასთან 

დაკავშირებული შემოსულობა. 

  
5,000 ფე 

შენობის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი - საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ხარჯი 
6,350 ფე (ზ) 

 

 კრ ფულადი სახსრები   6,350 ფე 

საიჯარო აქტივის, შენობის, გამოყენების შედეგად საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ხარჯის დარიცხვის 
აღიარების ჩანაწერი. 

 

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

პასუხის ნაწილს: 

(ა) 500,000 ფე × 8% = 40,000 ფე. 

(ბ) 500,000 ფე ÷ 30 წელი = 16,667ფე. 

(გ) 350,000 ფე გადავადებული შემოსულობა ÷ 30 წელი = 11,667ფე. 

(დ) (100,000 ფე-ს (თავდაპირველად აღიარებული) მინუს 23,190 ფე (20X1 წლის 1-ელ იანვარს გადახდილი)) × 

8% = 6,145 ფე. 

(ე) 100,000 ფე ÷ 10 წელი = 10,000 ფე.  მანქანა-დანადგარის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 10 

წელს, რადგან არსებობს გონივრული რწმენა, რომ მოიჯარე იჯარის ვადის გასვლის შემდეგ იჯარას 
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განაახლებს.  

(ვ) 59,000 ფე × 4 წელი = 236,000 ფე ÷ 9-წლიანი იჯარის ვადა = 26,222 ფე საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ხარჯი ყოველწლიურად. 

(ზ) 12,700 ფე × 6 ÷ 12 თვე = 6,350 ფე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


