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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 © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

 

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

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

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

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

დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან დაკავშირებით,  რომელიც პირდაპირ, 

ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი 

მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების 

გამოყენება. შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის 

ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, 

მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან 

ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები      

 
 

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.   
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 

მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 

გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.      

ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.    

მსს ფასს სტანდარტის 24-ე განყოფილების - „სახელმწიფო გრანტები“ - 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 24-

ე განყოფილების ტექსტში.   შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 

საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. ეს 

შენიშვნები და მაგალითები არ წარმოადგენს მსს ფასს სტანდარტის ნაწილს და არ 

არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 
 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ 

სტანდარტის გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად 

ცვლილებების შეტანის საჭიროების შესაფასებლად.  ამ მიზნით,   2012 წლის ივნისში 

საბჭომ გამოაქვეყნა მოთხოვნა გადასინჯვაზე:   მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა. შემდგომ 

ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი 

ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის 

შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად 

შესწორებული  ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო 

ხასიათის ცვლილებები და ასევე 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას 

ეყრდნობა წინამდებარე მოდული.  

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

იანვარს და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო 

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

გაემჟღავნებინა ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას.  

 

 
 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია სახელმწიფო გრანტებისა და სხვა სახის სახელმწიფო 

დახმარებების აღრიცხვისა და წარდგენის პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის 24-ე 

განყოფილება - „სახელმწიფო გრანტები“ - შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და 

ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც 

შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან 
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მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა სახელმწიფო გრანტებისა და სხვა სახის სახელმწიფო 

დახმარებების აღრიცხვისას და წარდგენისას. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი 

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

სტანდარტის გამოყენებით სახელმწიფო გრანტებისა და სხვა სახის სახელმწიფო 

დახმარების აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას.   

 

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

ფარგლებში: 

 განასხვაოთ სახელმწიფო გრანტები სხვა სახის სახელმწიფო დახმარებისა და 

შემოსავლებისგან;  

 განსაზღვროთ თუ როდის უნდა აღიარდეს სახელმწიფო გრანტი შემოსავალში; 

 შეაფასოთ სახელმწიფო გრანტები; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია სახელმწიფო 

გრანტების შესახებ; 

 სწორად გაამჟღავნოთ სხვა სახის სახელმწიფო დახმარება; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება 

სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვისას. 

 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

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

განყოფილება - ,,მცირე და საშუალო საწარმოები“).     

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური 

ანგარიშგებები და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის 

ძირითადი საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს 

სტანდარტისა და 2015 წლის შესწორებების საფუძველი; და    

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს 
ფასს სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, 

რომელიც არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

 

მსს ფასს სტანდარტში, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  

 

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

პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 
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23-ე განყოფილება - „ამონაგები“ - მოიცავს დანართებს.     აღნიშნული დანართები 

წარმოადგენს არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

ყველა სავალდებულო მასალას და 21-ე, 22-ე და 23-ე განყოფილებების დანართებს; ხოლო 

ნაწილი (ბ) მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

 

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

სტანდარტის დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან 

დაკავშირებით - „კითხვები და პასუხები“ (Q&As).    ეს „კითხვები და პასუხები“ 

წარმოადგენს არასავალდებულო დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ 

კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან 

საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს მსს ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა 

მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის გამოცემის დროს (2018 წლის ივლისი) მსს-ს დანერგვის 

ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და 

პასუხები. 

  

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების 

მიზანია, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  

ნაკადების მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო 

ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია 

უფლებამოსილება საწარმოს მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო 

საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა 

იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ 

საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და პოტენციური კრედიტორები და 

საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები.   

24-ე განყოფილების მიზანია განსაზღვროს მოთხოვნები სახელმწიფო გრანტების 

აღიარებისა და წარდგენისთვის, და  სხვა სახის სახელმწიფო დახმარების 

გასამჟღავნებლად.   

საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღიაროს შემდეგნაირად: 

(ა)  გრანტი, რომელიც არ შეიცავს მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული 

პირობების შესრულებას, შემოსავალში უნდა აღიარდეს მაშინ, როდესაც გრანტის 

შემოსულობები მიღებადი გახდება;  

(ბ)  გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული 

პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, როდესაც 

გრანტის ყველა პირობა შესრულდება;  

(გ)  თუ საწარმო მანამდე იღებს გრანტს, სანამ ამონაგების აღიარების კრიტერიუმები 

დაკმაყოფილდება, ასეთი გრანტი უნდა  აღიარდეს  როგორც ვალდებულება. 

საწარმომ გრანტები უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები აქტივის რეალური 

ღირებულებით.  

24-ე განყოფილება ასევე მოითხოვს, რომ საწარმომ გაამჟღავნოს კონკრეტული 

განმარტებითი შენიშვნები თავისი სახელმწიფო გრანტების შესახებ და სხვა ფორმის 

სახელმწიფო დახმარებების შესახებ, საიდანაც მან პირდაპირ მიიღო სარგებელი.   
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რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  

 

მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება არ შეცვლილა 2015 წლის ჩასწორებებისას.    

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

მოქმედების სფერო 

 

24.1 წინამდებარე განყოფილება განსაზღვრავს ყველა სახის სახელმწიფო გრანტის 

ბუღალტრული აღრიცხვის წესებს. სახელმწიფო გრანტი არის სახელმწიფოს მიერ 

საწარმოსათვის გაწეული დახმარება რესურსების გადაცემის სახით, საწარმოს 

სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული, წარსულში შესრულებული ან 

მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების სანაცვლოდ.  

 

შენიშვნები 
 

ტერმინი „სახელმწიფო“ გულისხმობს მთავრობას, სახელმწიფო უწყებებს და 

ანალოგიურ ადგილობრივ, ეროვნულ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს.  

ადგილობრივი, რეგიონული, ეროვნული ან საერთაშორისო განვითარების 

არასამთავრობო  უწყებებისგან და ორგანიზაციებისგან მიღებული გრანტები 

ანალოგიის გამოყენებით შესაძლოა აღირიცხოს სახელმწიფო გრანტების მსგავსად.  

საწარმომ უნდა განიხილოს ოპერაციის ან შეთანხმების შესაბამისი ფაქტები და 

პირობები. 

ზოგჯერ სახელმწიფო გრანტებს სხვა სახელსაც უწოდებენ, მაგალითად, სუბსიდია, 

დოტაცია ან სახელმწიფო პრემია.  მათ მრავალი ფორმა შეიძლება ქონდეთ, როგორც 

საწარმოსთვის გადაცემული რესურსების ფორმის, ასევე გრანტთან დაკავშირებული 

პირობებიდან გამომდინარე. გრანტი მიზნად ისახავს ისეთი საქმიანობის წახალისებას, 

რომელსაც ნორმალურ პირობებში საწარმო,  როგორც წესი მიღებული დახმარების 

გარეშე არ განახორციელებდა.    

იმ შემთხვევაში თუ სახელწიფო საწარმოს რესურსებს გადასცემს სააქციო წილის 

სანაცვლოდ, ეს ოპერაცია არ არის სახელმწიფო გრანტი და არ უნდა აღირიცხოს 

ამგვარად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აღნიშნული ოპერაციის ფარგლებში სახელმწიფო 

საწარმოს აკისრებს საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული კონკრეტული 

პირობების შესრულებას. ასევე, საწარმოზე გაცემული სახელმწიფო სესხი თავისთავად 

არ წარმოადგენს გრანტს. ეს გამოწვეულია იმით,  რომ საკუთარ კაპიტალში შენატანი ან 

დაფარვადი სესხი არის საწარმოს ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციები და შესაბამისად 

არ წარმოადგენს ‘დახმარებას’.  თუმცა, საწარმომ უნდა განსაზღვროს შეთანხმება 

ნაწილობრივ წარმოადგენს თუ არა  დახმარებას.  შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ 

სხვა მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია, სახელმწიფოსგან უპროცენტო ან საბაზრო 

განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხის მიღებით წარმოქმნილი 

სარგებელი აისახება როგორც სახელმწიფო გრანტი. სახელმწიფოსგან უპროცენტო ან 

საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხის მიღებით 

წარმოქმნილი სარგებელი წარმოადგენს სხვაობას, სესხის საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთით დისკონტირებული დღევანდელ ღირებულებასა და მის ნომინალურ 

ღირებულებას შორის. 

სახელმწიფო გრანტი არის საწარმოსთვის გაწეული დახმარება რესურსების გადაცემის 

სახით. რესურსები, რომლებსაც სახელმწიფო  ხელმისაწვდომს ხდის სხვასხვა ტიპის 

საწარმოების ფართო წრისათვის, მაგალითად საჯარო გზებისა და ინფრასტრუქტურის 
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გამოყენების სახით, 24-ე განყოფილების მიხედვით არ წარმოადგენს სახელმწიფო 

გრანტს.    

ზოგიერთ ქვეყანაში, საწარმოებისთვის განკუთვნილი სახელმწიფო დახმარება, მიზნად 

ისახავს კონკრეტულ რეგიონებსა და დარგებში ბიზნეს საქმიანობის მხარდაჭერას.   

ასეთი დახმარების მიღების პირობები შესაძლოა არ იყოს დაკავშირებული საწარმოს 

საოპერაციო საქმიანობასთან. ამგვარი დახმარების მაგალითებია სახელმწიფოს მიერ 

რესურსების გადაცემა საწარმოებისთვის, რომლებიც: 

 საქმიანობენ კონკრეტულ დარგში; 

 საქმიანობას განაგრძობენ ახლად პრივატიზებულ დარგებში; ან 

 საქმიანობას იწყებენ ან აგრძელებენ ნაკლებ განვითარებულ სფეროებში, სადაც  

კეთილმოწყობის ან ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა.   

ასეთი სახელმწიფო დახმარება წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს. სახელმწიფო 

დახმარების მისაღებად ზოგადი მოთხოვნები საწარმოს მიერ  კონკრეტულ რეგიონებსა 

თუ დარგებში საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, შეესაბამება 24.1 

პუნქტში მოცემულ პირობებს. აქედან გამომდინარე გამოიყენება სახელმწიფო 

გრანტების შესახებ  24-ე განყოფილების მოთხოვნები. 

 

   მაგალითები—სახელმწიფო გრანტები 
 

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

სახელმწიფომ გამოაქვეყნა გეგმა, რომლის მიხედვითაც საწარმოებს შეეძლებათ გრანტის 

მიღება, იმ შემთხვევაში თუ წამოიწყებენ ფერმერულ საქმიანობას კონკრეტულ 

სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიაზე.  საწარმოები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ 

მოთხოვნებს, წინასწარ მიიღებენ ფულად სახსრებს 50,000 ფე-ს (1), რომელიც დახარჯულ 

უნდა იქნეს კონკრეტულ ტერიტორიაზე ფერმერული საქმიანობის წამოსაწყებად. 

საწარმოებმა უნდა წარმოადგინონ შევსებული განაცხადი, მათი შეთავაზება და 

კონკრეტული დოკუმენტები, რომლებსაც სახელმწიფო განიხილავს გრანტის გაცემამდე.  

წინასწარი ფულადი გადახდა არის სახელმწიფოსგან მიღებული დახმარება,  შერჩეული 

საწარმოსთვის რესურსების გადაცემის სახით.   სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიაზე 

ფერმერული საქმიანობის წამოწყების მოთხოვნა წარმოადგენს საწარმოს საოპერაციო 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ მომავალში შესასრულებელ პირობას, რომლის 

შესრულების ვალდებულებას საწარმო იღებს მიღებული რესურსების სანაცვლოდ.  

აქედან გამომდინარე,  ფულადი სახსრების მიმღები საწარმო  დაასკვნის, რომ ეს არის 

სახელმწიფო გრანტი.  საწარმომ გრანტის მისაღებად და შესანარჩუნებლად უნდა 

დააკმაყოფილოს ფერმერული საქმიანობის წამოწყებისა და ოპერაციების 

განხორციელების მოთხოვნები. 

მაგ.2      A საწარმო აწარმოებს სამედიცინო მოწყობილობებს. 20X7 წელს, საწარმომ წარმატებით 

მიმართა ადგილობრივ მთავრობას ახალი ტიპის ტექნოლოგიის კვლევისთვის 

ფინანსური მხარდაჭერის მისაღებად, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში გამოიწვევდა 

მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.  ადგილობრივი მთავრობა დათანხმდა  A საწარმოს 2 

წლის განმავლობაში აუნაზღაუროს კონკრეტული პროექტის ხარჯების 50%.   

ხელშეკრულების თანახმად,  A საწარმომ უნდა დააკმაყოფილოს შექმნილი 

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

სიდიდეები გამოისახება ‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე). 
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ტექნოლოგიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული კონკრეტული მიზნები. აგრეთვე,   

საწარმომ მთავრობისთვის ყოველ 6 თვეში ერთხელ უნდა მოამზადოს პროგრესის 

ანგარიში.  იმ შემთხვევაში თუ მიზნები მიღწეულია და პროგრესი დამაკმაყოფილებელი,  

მოსალოდნელია, რომ მთავრობა მომავალში განაგრძობს მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფას. 

შერჩეული პროექტის ხარჯების თანადაფინანსება მთავრობის მიერ (50%) წარმოადგენს 

სახელმწიფო დახმარებას, რომელიც ხორციელდება საწარმოსთვის რესურსების 

გადაცემის გზით.  შექმნილი ტექნოლოგიის მიერ ფუნქციონირების კონკრეტული 

მიზნების  დაკმაყოფილების მოთხოვნა წარმოადგენს საწარმოს საოპერაციო 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ მომავალში შესასრულებელ პირობას, რომლის 

შესრულების ვალდებულებას საწარმო იღებს მიღებული რესურსების სანაცვლოდ.  

აქედან გამომდინარე,  საწარმო დაასკვნის რომ ხარჯების დაფინანსება არის 

სახელმწიფო გრანტი.   

მაგ.3     კონკრეტულ განვითარებად ზონებში საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობის მიზნით, 

ადგილობრივი მთავრობა საწარმოებს, რომელთაც უჭირთ გონივრული საპროცენტო 

განაკვეთით პროექტის დაფინანსების მოპოვება, სთავაზობს უპროცენტო სესხებს 5 წლის 

ვადით.  ადგილობრივი მთავრობის სქემის ფარგლებში  B საწარმომ ტანსაცმლის 

მწარმოებელი ქარხნის გასაფართოებლად ადგილობრივი მთავრობისგან მიიღო 5 

წლიანი უპროცენტო სესხი.  სასესხო ხელშეკრულება აკონკრეტებს, რომ მიღებული 

თანხა გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ შესაბამისი მიზნობრიობით. 

უპროცენტო სესხი წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ B საწარმოსთვის რესურსის 

გადაცემას, ვინაიდან საწარმოს არ უწევს პროცენტის გადახდა საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთით და სახელმწიფო არ იღებს საპროცენტო შემოსავალს საბაზრო განაკვეთით.   

B საწარმომ უნდა დააკმაყოფილოს კონკრეტული პირობები, კერძოდ, მიღებული სესხი 

გამოყენებული უნდა იქნეს საქმიანობის დაგეგმილი გაფართოების დასაფინანსებლად.   

აქედან გამომდინარე, საპროცენტო ელემენტი წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს.  

სესხის ძირი თანხა (უპროცენტო ელემენტის გარეშე) არ წარმოადგენს სახელმწიფო 

გრანტს, რადგან, საწარმო ვალდებულია სახელმწიფოს  სესხი უკან დაუბრუნოს. 

მაგ.4      20X7 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ ეროვნული მთავრობისგან მიიღო 40,000 ფე, 

იმისათვის, რომ 20X7 წლის განმავლობაში არ დაამუშაოს მისი კუთვნილი 40 ჰექტარი 

მიწის ნაკვეთი. 

40,000 ფე-ის გადაცემა წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს —ეს არის სახელმწიფოს მიერ  

საწარმოსთვის გადაცემულ რესურსი,  წარსულში სოფლის მეურნეობის 

საქმიანობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პირობების შესრულების სანაცვლოდ. 

მაგ.5      ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში საწარმომ  

დაფინანსება მიიღო იმ რეგიონის ეკონომიკური კავშირის მმართველობითი ორგანოსგან, 

რომელშიც საწარმო საქმიანობს.   

40,000 ფე-ს გადაცემა წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს —ეს არის სახელმწიფოს 

მსგავსი ორგანოს მიერ საწარმოსთვის გადაცემულ რესურსი, წარსულში სოფლის 

მეურნეობის საქმიანობასთან დაკავშირებული კონკრეტული პირობების შესრულების 

სანაცვლოდ. 

 

 

მაგალითები—არ წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს 
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მაგ.6     ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

მომსახურების პრივატიზება და საჯარო სატენდერო დოკუმენტაციაში გამოაქვეყნა 

კრიტერიუმები. საწარმოს, რომელმაც მოიგო ტენდერი, აქვს ექსკლუზიური ლიცენზია 5 

წლის განმავლობაში იურისდიქციაში ანაზღაურების მიღების სანაცვლოდ გასწიოს 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება და გამოიმუშაოს შემოსავალი.    

ლიცენზიის გადაცემა არ წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს.  მიუხედავად იმისა, რომ 

ლიცენზიის მფლობელი უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტში 

განსაზღვრულ პირობებს, აღნიშნული არის ბიზნეს-ლიცენზია და არა სახელმწიფო 

გრანტი.  

მაგ.7  20X7 წელს, საწარმომ სატვირთო მანქანით გადაზიდა საქონელი ეროვნულ მთავრობის 

კუთვნილი გზების გამოყენებით.   გზები უფასოდ ხელმისაწვდომია  ყველასთვის.   

საწარმოს უფლება საქონელი გადაზიდოს აღნიშნულ იურისდიქციაში არსებული 

გზების გამოყენებით, არ წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს. მიუხედავად იმისა, რომ 

გზა შესაძლოა მნიშვნელოვანი სარგებლის მომტანი იყოს საწარმოსთვის, რესურსი—

გზის უფასოდ გამოყენება—ამ იურისდიქციაში ხელმისაწვდომია ყველა 

საწარმოსთვის, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საწარმო ვერ აკმაყოფილებს საოპერაციო 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ პირობებს.  

მაგ.8     20X7 წელს საწარმომ სახელმწიფო სააგენტოსგან ელექტროენერგია მიიღო 1 კილოვატი 

უფრო დაბალი განაკვეთით, ვიდრე მეზობელ ქვეყნებშია ხელმისაწვდომი. 

კანონმდებლობით სახელმწიფო სააგენტო ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის 

ერთადერთი მიმწოდებელია. იგი აღნიშნულ იურისდიქციაში ყველა მომხმარებელს 

ერთი და იგივე ფასად აწვდის ელექტროენერგიას.    

საწარმოსთვის იაფად მიწოდებული ელექტროენერგია არ წარმოადგენს სახელმწიფო 

გრანტს, რესურსი—იაფი ელექტროენერგია—აღნიშნულ იურისდიქციაში 

ელექტროენერგიის ყველა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ერთი და იმავე 

ფასად. საწარმოსთვის რესურსი არ არის გადაცემული  საოპერაციო საქმიანობასთან 

დაკავშირებული კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილების სანაცვლოდ. 

24.2 სახელმწიფო გრანტი არ მოიცავს ისეთი ტიპის სახელმწიფო დახმარებებს, რომელთა 

ღირებულების დასაბუთებული შეფასება შეუძლებელია, ასევე სახელმწიფოს 

მონაწილეობით განხორციელებულ ისეთ ოპერაციებს, რომლებიც არ განსხვავდება 

საწარმოს ჩვეულებრივი კომერციული ოპერაციებისაგან. 

 

მაგალითი—ჩვეულებრივი კომერციული გარიგებისაგან განსხვავება 
 

მაგ.9     20X7 წელს საწარმომ ხელშეკრულების საფუძველზე სახელმწიფოს მიაწოდა კვებისა და 

დასუფთავების მომსახურება. აღნიშნული მომსახურება შეადგენს საწარმოს ჯამური 

წლიური შემოსავლის 30%-ს. სახელმწიფო იყენებს აღნიშნული საწარმოს მომსახურებას 

იმ პირობით, რომ საწარმოში დასაქმებულ ადამიანთა მინიმუმ ერთი მესამედი 

ფიზიკურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა. სახელმწიფოსთან მოლაპარაკების 

შედეგად, საწარმო სახელმწიფოს მომსახურებას აწვდის თავის სხვა მსხვილ 

კლიენტებთან შედარებით უფრო მაღალ ფასად. გარდა ამისა, საწარმოს უფლება აქვს 

სახელმწიფოსგან დამატებით  მიიღოს გაწეული მომსახურების ღირებულების 10%.  
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მოლაპარაკების პროცესის შედეგად, სახელმწიფოსგან საბაზრო ფასთან შედარებით 

მაღალი ფასის მიღება არ წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს. თუ საწარმოს არ შეუძლია 

მკაფიოდ განასხვავოს ასეთი პრემია ჩვეულებრივი კომერციული გარიგებისგან, მაშინ 

იგი არ შედის 24-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში.  

დამატებითი მიღებული მომსახურების 10% წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს. ეს 

არის საწარმოსთვის გადაცემული რესურსი, იმ პირობით, რომ საწარმოში 

დასაქმებულები იქნებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები.     

24.3 ეს განყოფილება არ მოიცავს სახელმწიფო დახმარებას, რომელიც საწარმოს ეძლევა 

შეღავათების სახით დასაბეგრი მოგების, ან საგადასახადო ზარალის განსაზღვრისას, 

ან ისეთ შეღავათებს, რომლებიც განისაზღვრება, ან იზღუდება მოგების გადასახადის 

ვალდებულების სიდიდის საფუძველზე. ასეთი დახმარების მაგალითებია: მოგების 

გადასახადისგან დროებითი განთავისუფლება, შეღავათები ინვესტიციებზე 

გადასახადის გადახდისთვის, ნებართვა დაჩქარებული ამორტიზაციის ნორმებით 

გამოთვლილი ცვეთის გამოქვითვაზე მოგების გადასახადის გაანგარიშებისას და 

მოგების გადასახადის შემცირებული განაკვეთები. 29-ე განყოფილება - „მოგების 
გადასახადი“ - ეხება გადასახადების აღრიცხვას, რომლებიც გაიანგარიშება საწარმოს 

მიერ მიღებული მოგებიდან. 

 

მაგალითები—სახელმწიფო დახმარება  29-ე განყოფილებაში - „მოგების 
გადასახადი“ 

 

მაგ.10    2017 წელს საწარმომ განვითარებად ზონაში ააშენა ქარხანა. მთავრობის სტიმულირების 

სქემის შესაბამისად, რომელიც მხარს უჭერს განვითარებად ზონებში წარმოებაში 

ინვესტირებას, საწარმომ მიიღო უფლება 20X7 წლის 31 დეკემბერს დასაბეგრი 

შემოსავლის განსაზღვრისას დაუყოვნებლივ გამოექვითა შენობის თვითღირებულება.    

განვითარებადი ზონის გარეთ, დასაბეგრი მოგების განსაზღვრისას ქარხნის შენობის 

ცვეთა ხარჯად აღიარდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით 40 წლის განმავლობაში.     

საწარმო შენობას ცვეთს წრფივი მეთოდის გამოყენებით, მისი სავარაუდო სასარგებლო 

მომსახურების ვადა არის 50 წელი, ხოლო ნარჩენი ღირებულება ნულს უტოლდება.  (იხ. 

მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“). 

სახელმწიფო დახმარება (საგადასახადო შეღავათი ცვეთის დაჩქარებით) არ 

აღირიცხება, როგორც სახელმწიფო გრანტი. იგი აღირიცხება 29-ე განყოფილების 

„მოგების გადასახადი“ -  მიხედვით.    

მაგ.11    ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში საწარმოს 

უფლება აქვს 20X7 წლის 31 დეკემბერს დასაბეგრი შემოსავალის განსაზღვრისას 

დაუყოვნებლივ გამოქვითოს შენობის თვითღირებულების 150%. 

სახელმწიფო დახმარება (ქარხნის შენობის თვითღირებულების 150%-ის 

დაუყოვნებლივ გამოქვითვა) არ აღირიცხება, როგორც სახელმწიფო გრანტი. იგი 

აღირიცხება  29-ე განყოფილების - „მოგების გადასახადი“ - მიხედვით.   

მაგ.12    ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ცვეთის 

დაჩქარებით საგადასახადო შეღავათის ნაცვლად, საწარმოს  აქვს გადასახადისგან 

დროებითი გათავისუფლების უფლება (ეს ნიშნავს, რომ საწარმო არ არის ვალდებული 
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გადაიხადოს მოგების გადასახადი დასაბეგრ შემოსავალზე) 20X7 და 20X8 წლების 31 

დეკემბერს დასრულებული საგადასახადო წლებისთვის. 

სახელმწიფო დახმარება (გადასახადისგან დროებით გათავისუფლება) არ აღირიცხება, 

როგორც სახელმწიფო გრანტი.  იგი აღირიცხება 29-ე განყოფილების - „მოგების 
გადასახადი“ -  მიხედვით.   

მაგ.13    ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ცვეთის 

დაჩქარებით საგადასახადო შეღავათის ნაცვლად, საწარმოს უფლება აქვს გადასახადი 

გადაიხადოს შემცირებული განაკვეთით (40%-ის ნაცვლად 20%) 20X7 და 20X8 წლების 31 

დეკემბერს დასრულებული საგადასახადო წლებისთვის.   

სახელმწიფო დახმარება (შემცირებული განაკვეთი) არ აღირიცხება, როგორც 

სახელმწიფო გრანტი. იგი აღირიცხება 29-ე განყოფილების - „მოგების გადასახადი“ -  
მიხედვით.   

მაგ.14    ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში ცვეთის 

დაჩქარებით საგადასახადო შეღავათის ნაცვლად, საწარმომ მიიღო ქარხნის 

მშენებლობისას წარმოქმნილი იმპორტისა და ტრანზაქციის გადასახადებზე 100%-იანი 

შეღავათი.    

სახელმწიფო დახმარება ( 100%-იანი საგადასახადო შეღავათი იმპორტისა და 

ტრანზაქციის გადასახადებზე) აღირიცხება, როგორც სახელმწიფო გრანტი 

აღნიშნული განყოფილების მიხედვით. იმპორტისა და ტრანზაქციის გადასახადები არ 

ეფუძნება საგადასახადო ორგანოების მიერ დადგენილი წესების მიხედვით 

გამოანგარიშებულ დასაბეგრ მოგებას (იხ.მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების 

ლექსიკონი). აქედან გამომდინარე, იგი 29-ე განყოფილების მიხედვით არ არის 

მოგების გადასახადი.   

აღიარება და შეფასება 

 

24.4 საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღიაროს შემდეგნაირად: 

     (ა) გრანტი, რომელიც არ შეიცავს მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული 

პირობების შესრულებას, შემოსავალში უნდა აღიარდეს მაშინ, როდესაც გრანტის 

შემოსულობები მიღებადი გახდება; 

     (ბ) გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული 

პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, 

როდესაც გრანტის ყველა პირობა შესრულდება; და 

      (გ) თუ საწარმო მანამდე იღებს გრანტს, სანამ ამონაგების აღიარების კრიტერიუმები 

დაკმაყოფილდება, ასეთი გრანტი უნდა აღიარდეს როგორც ვალდებულება. 

 

შენიშვნები 
 

შესასრულებელი პირობა არის მოთხოვნა, რომელიც უფლებას აძლევს სახელმწიფოს 

(1) არ გადასცეს საწარმოს საგრანტო რესურსი, ან (2) თუ ეს რესურსი უკვე 

გადაცემულია, უკან დაიბრუნოს იგი, თუ კონკრეტული პირობები არ იქნება 
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შესრულებული.   ნებისმიერ ასეთ მოთხოვნას უნდა გააჩნდეს კომერციული შინაარსი, 

რათა განიხილებოდეს შესასრულებელ პირობად.  

 

მაგალითები—აღიარება  

 
მაგ.15    20X7 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ ეროვნული მთავრობისგან წახალისების მიზნით  

მიიღო 500,000 ფე, რათა კონკრეტულ განვითარებად ზონაში ააშენოს ქარხანა.     

წახალისება დამოკიდებულია განვითარებად ზონაში ქარხნის აშენებაზე, რომელიც 

უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტულ სპეციფიკაციებს და კომერციული წარმოება უნდა 

დაიწყოს არაუგვიანეს 20X8 წლის 31 დეკემბერს. იმ შემთხვევაში თუ ერთი პირობა 

მაინც არ შესრულდება, საწარმო ვალდებულია ეროვნულ მთავრობას დაუბრუნოს 

აღნიშნული 500,000 ფე.    

20X8 წლის 30 მარტს დაკმაყოფილდა ყველა შესასრულებელი პირობა, როდესაც 

საწარმომ ქარხანაში დაიწყო კომერციული წარმოება.  

20X7 წლის 1-ლი იანვრისთვის მიღებული სახელმწიფო გრანტი 500,000 ფე უნდა 

აღიარდეს, როგორც ვალდებულება (დებეტი ფულადი სახსრები და კრედიტი 

ვალდებულება)—იხ. პუნქტი 24.4(გ).   

20X8 წლის 31 მარტს სახელმწიფო გრანტი 500,000 ფე უნდა აღიარდეს შემოსავალში 

და უნდა შეწყდეს ვალდებულების აღიარება (დებეტი ვალდებულება და კრედიტი 

შემოსავალი)—იხ. პუნქტი 24.4(ბ). 

აღნიშნულ მაგალითში შესასრულებელი პირობების გათვალისწინებით მთლიანი 

გრანტი რისკის ქვეშ დგება, იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პირობა არ შესრულდება.   

აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილი არ არის შემოსავლის პროპორციული წესით  

აღიარება.  

პუნქტი 24.4 (ბ) ცალსახად მოითხოვს, რომ გრანტი აღიარდეს შემოსავლად მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც გრანტის ყველა პირობა შესრულდება. აქედან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილი არ არის ქარხნის საბალანსო ღირებულება შემცირდეს 

სახელმწიფოსგან მიღებული გრანტის ოდენობით, ანუ 500,000 ფე-ით.  

მაგ.16    ფაქტები იგივეა, რაც მე-15 მაგალითში.  თუმცა, ზემოთ მოყვანილ პირობებთან ერთად 

დამატებითი პირობაა, რომ კომერციული წარმოების დაწყებიდან (20X8 წლის 30 მარტი) 

3 წლის გამავლობაში საწარმოს დასაქმებული ჰყავდეს კონკრეტული რაოდენობის 

ადამიანები. მთლიანი გრანტი უნდა ანაზღაურდეს იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს 

მხრიდან რომელიმე პირობა არ შესრულდება. 

გრანტი მანამდე ვერ აღიარდება შემოსავალში, სანამ ყველა პირობა არ იქნება 

დაკმაყოფილებული. აქედან გამომდინარე, აღიარდება მხოლოდ სამწლიანი 

პერიოდის გასვლის შემდგომ, იმ პირობით, რომ აღნიშნული სამი წლის განმავლობაში 

დასაქმების კრიტერიუმი არ დარღვეულა.  

მაგ.17    ფაქტები იგივეა, რაც მე-15 მაგალითში.  თუმცა, ზემოთ მოყვანილ პირობებთან ერთად 

დამატებითი პირობაა, რომ კომერციული საქმიანობის დაწყებიდან (20X8 წლის 30 

მარტი) 3 წლის გამავლობაში საწარმოს  დასაქმებული ჰყავდეს კონკრეტული 

რაოდენობის ადამიანები. დასაქმების პირობების დარღვევის შემთხვევაში 

დასაბრუნებელი თანხა დროთა განმავლობაში პროპორციულად მცირდება.  
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გრანტი მოგებაში ან ზარალში აღიარდება მაშინვე, როგორც კი გრანტი აღარ იქნება 

დაბრუნებადი (თანაბრად, სამი წლის განმავლობაში).  

მაგ.18     ფაქტები იგივეა, რაც მე-15 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში დაუშვით, რომ 

გრანტი დამოკიდებულია წარმოების დაწყების თარიღიდან 5 წლის განმავლობაში 

კომერციული წარმოების გაგრძელებაზე. თუ რომელიმე პირობა დაირღვევა 

დასაბრუნებელი იქნება გრანტის მთლიანი თანხა. 

საწარმო კომერციულ წარმოებას ახორციელებდა 6 წლის განმავლობაში, შემგომ კი 20Y4 

წლის 1-ელ აპრილს ქარხანა გაყიდა დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე.   

20X7 წლის 1-ლი იანვრისთვის სახელმწიფო გრანტი - 500,000 ფე - უნდა აღიარდეს 

როგორც ვალდებულება (დებეტი ფულადი სახსრები და კრედიტი ვალდებულება). 

20Y3 წლის 31 მარტს საწარმო  ასრულებს ყველა პირობას—ქარხანაში 5 წლის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა კომერციული წარმოება (20X8 წლის 31 მარტიდან 

20Y3 წლის 31 მარტამდე). შესაბამისად, 20Y3 წლის 31 მარტს სახელმწიფო გრანტი -  

500,000 ფე - უნდა აღიარდეს შემოსავალში და უნდა შეწყდეს ვალდებულების 

აღიარება.  

20Y4 წლის 1-ელ აპრილს საწარმომ უნდა ასახოს ქარხნის გაყიდვა (იხ. განყოფილება 

17 – „ძირითადი საშუალებები“). 

მაგ.19    ფაქტები იგივეა, რაც მე-15 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, დაუშვით, რომ 

ქარხნის კომერციული საქმიანობის დაწყებიდან  5 წლის განმავლობაში, ყოველი წლის 

ბოლოს საწარმო უპირობოდ ხდება გრანტის თანხიდან 100,000 ფე-ის მფლობელი. 

20X7 წლის 1-ლი იანვრისთვის სახელმწიფო გრანტი - 500,000 ფე - უნდა აღიარდეს, 

როგორც ვალდებულება (იხ. პუნქტი 24.4(გ)).  საწარმომ დააკმაყოფილა ყველა პირობა, 

იმისთვის რომ ქარხნის კომერციული წარმოების დაწყებიდან  ყოველი წლის ბოლოს 

გამოემუშავებინა გრანტის თანხა 100,000 ფე-ის ოდენობით.  შესაბამისად, 20X9 წლის 

31 მარტს და შემდგომი 4 წლის განმავლობაში ყოველ 31 მარტს, საწარმომ უნდა 

შეწყვიტოს ვალდებულების აღიარება 100,000 ფე-ის ოდენობით და  აღნიშნული თანხა 

აღიაროს შემოსავალში (იხ. პუნქტი 24.4(ბ)). 

მაგ.20    20X7 წლის 1-ელ იანვარს, ადგილობრივმა მთავრობამ საწარმოს გრანტის სახით 

უსასყიდლოდ გადასცა კონკრეტულ ქალაქში 10 წლის ვადით  სატელევიზიო 

მაუწყებლობის ლიცენზია. გრანტის პირობების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

საწარმომ ყოველდღიურად სულ მცირე 20 საათის განმავლობაში უნდა გადასცეს 

კონკრეტული სახის სატელევიზიო პროგრამები. თუ საწარმო არ დააკმაყოფილებს 

პირობებს, ლიცენზია დაუყოვნებლივ გაუქმდება.    

სიმარტივისთვის, ივარაუდეთ, რომ 10 წლის განმავლობაში წელიწადში არის 365 დღე.  

20X7 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ, რეალური ღირებულების გათვალისწინებით, 

სახელმწიფო გრანტისათვის უნდა აღიაროს ვალდებულება (იხ. პუნქტი 24.5) და 

ლიცენზიის ფლობის აქტივი (იხ. პუნქტი 24.4(გ)).  საწარმო პირობებს აკმაყოფილებს 

ყოველდღე—აშუქებს კონკრეტული სახის სატელევიზიო პროგრამებს მინიმუმ 20 

საათის განმავლობაში—უნდა შეწყდეს საგრანტო ვალდებულების 1/3,365 ნაწილის 

აღიარება და აღიარდეს შემოსავლად (იხ. პუნქტი 24.4(ბ)). 
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24.5 საწარმომ გრანტები უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები აქტივის რეალური 

ღირებულებით. 

 

 

მაგალითები—შეფასება 
 

მაგ.21    20X1 წლის 1-ელ იანვარს ადგილობრივმა მთავრობამ გამოსცა სამი ერთმანეთის 

იდენტური ლიცენზია, რომლებიც კონკრეტულ ქალაქში 10 წლის განმავლობაში 

სატელევიზიო მაუწყებლობის უფლებას იძლევა. ორი ლიცენზია საჯარო აუქციონზე  

100,000 ფე-ად გაიყიდა დამოუკიდებელ მესამე მხარეებზე, რომლებიც არ ეკუთვნიან 

ადგილობრივ საზოგადოებას. ადგილობრივი მესაკუთრეების მხარდასაჭერად, მესამე 

ლიცენზია უფასოდ გადაეცა ადგილობრივ საწარმოს.     

ადგილობრივმა საწარმომ, რომელმაც მიიღო სატელევიზიო მაუწყებლობის მე-3 

ლიცენზია, თავდაპირველი აღიარების თარიღისთვის სახელმწიფო გრანტი უნდა 

შეაფასოს რეალური ღირებულებით.  მესამე მხარეების მიერ გადახდილი ფასი - 

100,000 ფე მკაფიოდ განსაზღვრავს ლიცენზიის რეალურ ღირებულებას, თუმცა 

რეალური ღირებულების შეფასებისას უნდა მოხდეს ყველა ხელმისაწვდომი 

მტკიცებულების გათვალისწინება.    

ლიცენზია არის არამატერიალური აქტივი, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა 

აღიარდეს  მე-18 განყოფილების - „არამატერიალური აქტივები“ -  მიხედვით.   

მაგ.22    20X7 წელს, საწარმომ ხელშეკრულების საფუძველზე სახელმწიფოს მიწოდება კვებისა 

და დასუფთავების მომსახურება. აღნიშნული მომსახურება შეადგენს საწარმოს 

წლიური შემოსავლის 30%-ს. სახელმწიფო იყენებს აღნიშნული საწარმოს მომსახურებას 

იმ პირობით, რომ საწარმოში დასაქმებულ ადამიანთა მინიმუმ ერთი მესამედი 

ფიზიკურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა. სახელმწიფოსთან 

მოლაპარაკებების შედეგად, საწარმო სახელმწიფოს მომსახურებას აწვდის თავის სხვა 

კლიენტებთან შედარებით უფრო მაღალ ფასად. 20X7 წლის განმავლობაში 

მთავრობისგან მიღებულმა ჯამურმა თანხამ შეადგინა 150,000 ფე. საწარმო 

ვალდებულია მთავრობას კვარტალში ერთხელ წარუდგინოს დასაქმებულთა შესახებ 

ანგარიში.  იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კვარტალში კონკრეტული პირობები 

დაირღვევა, იგი ავტომატურად შეამცირებს საწარმოს მიერ მთავრობისგან მიღებულ 

განაკვეთს. 

სახელმწიფოს მიერ გადახდილი თანხა, რომელიც ნორმალურ საბაზრო განაკვეთზე 

მაღალია (50,000 ფე), წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს. ეს არის საწარმოსთვის 

გადაცემული რესურსი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების 

დასაქმების სანაცვლოდ.  

მთავრობის მიერ გადახდილი დანარჩენი თანხა, რომელიც მიღებულ იქნა 

მომსახურების გაწევის შედეგად, შემოსავლად აღიარდება 23-ე განყოფილების - 

„ამონაგები“ - მიხედვით.  

მაგ.23    კონკრეტულ განვითარებად ზონებში საქმიანობის გაფართოების ხელშეწყობის მიზნით 

ადგილობრივი მთავრობა საწარმოებს, რომელთაც უჭირთ პროექტებისათვის 

დაფინანსების მოპოვება, სთავაზობს უპროცენტო სესხებს საწარმოო დანადგარების 

შესაძენად. ადგილობრივი მთავრობის სქემის მიხედვით  საწარმომ ადგილობრივი 

მთავრობისგან მიიღო 3 წლიანი უპროცენტო სესხი 500 ფე-ის ოდენობით. საბაზრო 
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საპროცენტო განაკვეთი ასეთი ტიპის სესხზე არის წლიურად 5% (საწარმოსთვის 

მსგავსი ტიპის 3-წლიან სესხზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი). 

უპროცენტო სესხს არ ერთვის მომავალში შესასრულებელი რაიმე პირობები. 

მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მიხედვით, საწარმო 

თავდაპირველი აღიარებისას  სესხს აფასებს 431.92 ფე-ით, რომელიც წარმოადგენს 

სესხის დღევანდელ ღირებულებას (ფინანსური ვალდებულება)—500 ფე/(1.05)3.   

სხვაობა მიღებულ 500 ფე-სა (სესხის ნომინალური ღირებულება) და 431.92 ფე-ს 

შორის, 68.08 ფე წარმოადგენს სახელმწიფო გრანტს და დაუყოვნებლივ აღიარდება 

შემოსავლად, რადგან არ არსებობს მომავალში შესასრულებელი რაიმე პირობა.    

თავდაპირველად აღიარებული თანხა სამი წლის განმავლობაში გაიზრდება 500 ფე-

მდე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. 

თავდაპირველი აღიარებისას საჟურნალო გატარება: 

 
დბ ფულადი სახსრები 500.00 ფე     

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   431.92 ფე  

 კრ შემოსავალი (მოგება ან ზარალი)   68.08 ფე  

უპროცენტო სესხის აღიარება რეალური ღირებულებით და სახელმწიფო გრანტის მიღება.  

თავდაპირველი აღიარებიდან 1 წლის შემდგომ საჟურნალო გატარება: 

 
დბ ფინანსური ხარჯი (მოგება ან ზარალი) 21.60 ფე (ა)   

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   21.60 ფე  

დროითი ღირებულებით გამოწვეული ფინანსური ვალდებულების ზრდა 
(ა) 431.92 ფე x 5%     

 

თავდაპირველი აღიარებიდან მე-2 და მე-3 წლის ბოლოს საჟურნალო გატარებები: 

 

მე-2 წელი 

დბ ფინანსური ხარჯი (მოგება ან ზარალი) 22.68 ფე (ა)   

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   22.68 ფე  

დროითი ღირებულებით გამოწვეული ფინანსური ვალდებულების ზრდა 
(ა) 453.52 ფე (431.92, თავდაპირველი საბალანსო ღირებულება + 21.60 პირველი წლის ზრდა) X 

5% 

 

მე-3 წელი 

დბ ფინანსური ხარჯი (მოგება ან ზარალი) 23.80 ფე (ა)   

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   23.80 ფე  

დროითი ღირებულებით გამოწვეული ფინანსური ვალდებულების ზრდა 
(ა) 476.20 ფე (453.52 ფე + 22.68 ფე) x 5%      

 
დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება) 500.00 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები   500.00 ფე  

მთავრობისთვის სესხის დაბრუნების აღაიარება 
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დაუყოვნებლივ, ყველა ზრდის აღიარების შემდეგ, სესხის საბალანსო ღირებულება 

უტოლდება მის ნომინალურ ღირებულებას 500 ფე-ს, რაც ასევე წარმოადგენს 

მთავრობისთვის გადასახდელი თანხის ოდენობას.  

მაგ.24     ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში მთავრობა 

გაცემულ სესხზე 0%-ის ნაცვლად საწარმოს ახდევინებს წლიურად 2%-ს (წლიურად 10 

ფე). 

სესხის დღევანდელი ღირებულება არის 459.15 ფე (ფინანსური ვალდებულება). 

დღევანდელი ღირებულება გამოითვლება საბაზრო განაკვეთის გამოყენებით (5%) 

შემდეგნაირად: 

 

დრო  

გადასახდელი 
ფულადი სახსრები  

A 

დისკონტირების 
კოეფიციენტი (5%) 

B 

დღევანდელი 
ღირებულება 

A x B 

წელი 1  10 0.9524 9.52 

წელი 2 10 0.9070 9.07 

წელი 3 10 0.8638 8.64 

წელი 3 500 0.8638 431.92 

  სულ 459.15 

 

სხვაობა მიღებულ 500 ფე-სა და 459.15 ფე-ს შორის, 40.85  ფე წარმოადგენს სახელწიფო 

გრანტს და დაუყოვნებლივ აღიარდება შემოსავლად, რადგან არ არსებობს მომავალში 

შესასრულებელი რაიმე პირობა.   

მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მიხედვით, საწარმო 

თავდაპირველი აღიარებისას სესხს აფასებს 459.15 ფე-ით. იგი სამი წლის 

განმავლობაში გაიზრდება 500 ფე-მდე, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით. 

თავდაპირველი აღიარების საჟურნალო გატარება: 

 

დბ ფულადი სახსრები 500.00 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   459.15 ფე  

 კრ შემოსავალი (მოგება ან ზარალი)   40.85 ფე  

უპროცენტო სესხის აღიარება რეალური ღირებულებით და სახელმწიფო გრანტის მიღება. 

 

 

მაგ.25    ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში.  თუმცა აღნიშნულ მაგალითში, უპროცენტო სესხს 

თან ერთვის მომავალში შესასრულებელი პირობა. საწარმო ვალდებულია სესხის ვადის 

განმავლობაში თავის საწარმოო პროცესში გამოიყენოს ადგილობრივი ნედლეული. 

თავდაპირველი აღიარებისას, 11-ე განყოფილების გამოყენებით, სესხი აღიარდება 

მომავალში გადასახდელი თანხების დღევანდელი ღირებულებით.  აღნიშნულ 

თანხასა და მიღებულ ფულად სახსრებს შორის სხვაობა წარმოადგენს სახელმწიფო 

გრანტს, მაგრამ, სახელმწიფო გრანტის შემოსავლად აღიარების ნაცვლად, საწარმო მას 

აღიარებს ვალდებულებად. შემდგომში, იმ დაშვებით, რომ მომავალში პირობები 

სრულდება თანაბრად (ეტაპობრივად), სახელმწიფო გრანტი - 68.08 ფე - შემოსავლად 

აღიარდება თანაბრად სამი წლის განმავლობაში.  
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სახელმწიფო გრანტის თავდაპირველი აღიარებისა და შემდგომში აღრიცხვის 

საჟურნალო გატარებები: 
თავდაპირველი აღიარება: 

დბ ფულადი სახსრები 500.00 ფე    

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   431.92 ფე  

 კრ გადავადებული სახელმწიფო გრანტი 

(არაფინანსური ვალდებულება) 

  68.08 ფე  

უპროცენტო სესხის აღიარება რეალური ღირებულებით და პირობებთან დაკავშირებული 
სახელმწიფო გრანტის მიღება. 

 
შემდგომი შეფასება: 

დბ გადავადებული სახელმწიფო გრანტი 

(არაფინანსური ვალდებულება) 

22.69 ფე (ა)   

 კრ შემოსავალი (მოგება ან ზარალი)   22.69 ფე  

სახელმწიფო გრანტის შემოსავალში აღიარება  მომავალში პირობების შესრულების 
გათვალისწინებით. 
(ა) 68.08 ფე გაყოფილი სამ წელზე  

 
დბ ფინანსური ხარჯი (მოგება ან ზარალი) 21.60 ფე (ა)   

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   21.60 ფე  

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით სესხის თანხის ზრდა. 
(ა) 431.92 ფე x 5% 

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

24.6 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)    ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული სახელმწიფო გრანტების ხასიათი და მოცულობა; 

(ბ)    სახელმწიფო გრანტთან დაკავშირებული ისეთი შეუსრულებელი პირობები და სხვა 

პირობითი მოვლენები, რომლებიც არ აღიარდა შემოსავალში; და 

(გ) სახელმწიფოსგან მიღებული სხვა ფორმის დახმარებები, საიდანაც საწარმომ 

პირდაპირ მიიღო სარგებელი. 

 

 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები 

 
მაგ.26     საწარმომ მიღებულ სახელმწიფო გრანტებთან დაკავშირებით განმარტებით შენიშვნებში 

შესაძლოა გაამჟღავნოს  შემდეგი ინფორმაცია: 
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  მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე 

 შპს XYZ. 

[ამონარიდი] კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

   20X2 წლის 31 

დეკემბერი 

20X1 წლის 31 

დეკემბერი 
 

  შენიშვნა ფე ფე  

 
…     

 
მიმდინარე 
ვალდებულებები 

    

 
გადავადებული 

სახელმწიფო 

გრანტი 

15 40 000 60 000 24.6 (ა) 

 
…     

 შპს XYZ 

[ამონარიდი] კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება  

 

   20X2 წლის 31 

დეკემბერი 

20X1 წლის 31 

დეკემბერი 

 

  შენიშვნა ფე ფე  

 
…     

 
მოგება 

დაბეგვრამდე (ა) 

28 180,000 130,000 24.6 (ა) 

 
…     

 

 

 შპს XYZ 

[ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნები  

მითითება მსს 
ფასს 

სტანდარტზე 

   

 შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკა  

 სახელმწიფო გრანტები  

 
 

სახელმწიფო გრანტები აღიარებულია მიღებული ან მისაღები 

აქტივის რეალური ღირებულებით.  გრანტი, რომელიც არ მოითხოვს 

მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული პირობების 

შესრულებას, შემოსავალში უნდა აღიარდეს მაშინ, როდესაც გრანტი 

მიღებულია ან მისაღებია.   გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს 

მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული პირობების 

შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა აღიარდეს, 

როდესაც გრანტის ყველა პირობა შესრულდება.   
 

 

 სახელმწიფო გრანტები უნდა აისახოს იმ აქტივისგან 

განცალკევებულად, რომელსაც ის ეკუთვნის.   შემოსავალში 
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აღიარებული სახელმწიფო გრანტები განმარტებით შენიშვნებში 

წარდგენილია განცალკევებულად. შემოსავლად აღიარების 

კრიტერიუმების დაკმაყოფილებამდე მიღებული სახელმწიფო 

გრანტები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილია, 

როგორც განცალკევებული ვალდებულება. 
 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აისახება სახელმწიფო დახმარებები, 

რომელთა ღირებულების დასაბუთებული შეფასება შეუძლებელია. 

თუმცა, საწარმო ასეთი დახმარების შესახებ   განმარტებით 

შენიშვნებში ამჟღავნებს ინფორმაციას. 

 

   
 შენიშვნა 15 სახელმწიფო გრანტები და სხვა სახის სახელმწიფო 

დახმარებები   

   

 20X0 წელს საწარმომ ადგილობრივი მთავრობისგან მიიღო 100,000 ფე, 

მშობლიურ ენაზე ფილმების შემქმნელი კინო სტუდიის საქმიანობის 

წასახალისებლად.   წახალისება არ არის უპირობო, კერძოდ საწარმომ 

მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მშობლიურ ენაზე წელიწადში სულ 

მცირე 1 ფილმი უნდა გადაიღოს. თუ 5 წლის განმავლობაში 

რომელიმე წელს საწარმო არ გადაიღებს მშობლიურ ენაზე ფილმს, ის 

ვალდებულია გრანტის თანხის,  100,000 ფე-ის, 1/5 დაუბრუნოს 

ადგილობრივ მთავრობას. 

 

 

24.6 (ა) & (ბ) 

 
20X2 წელს საწარმოს ხელმძღვანელები დაესწრნენ კანის 

კინოფესტივალს, რათა ხელი შეეწყოთ საწარმოს მიერ ადგილობრივ 

ენაზე გადაღებული ფილმის პოპულარიზაციისთვის. საზღვარგარეთ 

ფილმის მიმართ ინტერესის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ უზრუნველყო ხელმძღვანელებისთვის უფასო 

მხარდაჭერა, რაც გულისხმობდა დამსწრეებისთვის საწარმოს მიერ 

გადაღებული ფილმის გაცნობას.  აღნიშნულ სახელმწიფო 

დახმარებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო გრანტად არ აღიარდა 

რაიმე თანხა, რადგან შეუძლებელია ასეთი სახის დახმარების  

დასაბუთებული ღირებულებით შეფასება. 24.6 (გ) 

 

 შენიშვნა 28 მოგება დაბეგვრამდე  

   

 დაბეგვრამდე მოგების განსაზღვრისას  ხარჯად (შემოსავლად) 

აღიარდა შემდეგი მუხლები: 
 

   20X2 წლის 31 

დეკემბერი 

20X1 წლის 31 

დეკემბერი 

 

   ფე ფე  

 
მშობლიურ ენაზე ფილმის 

გადასაღებად სახელმწიფო 

გრანტი   

(20,000) (20,000) 24.6 (ა) 

            (ა) მოგების ან ზარალის სხვა მუხლების მიმართ სახელმწიფო გრანტის არსებითობის 

გათვალისწინებით,  საწარმომ შესაძლოა შემოსავლად აღიარებული გრანტი სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში წარადგინოს, როგორც განცალკევებული მუხლი.  
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24.7 განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნებისთვის, რომელიც 

მოითხოვება 24.6(გ) ქვეპუნქტით, სახელმწიფო დახმარება არის სახელმწიფოს 

ქმედება, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკური დახმარების გაწევას რომელიმე 

კონკრეტული საწარმოს ან საწარმოთა ჯგუფისათვის, რომლებიც გარკვეულ 

კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. ამის მაგალითია უფასო ტექნიკური ან 

მარკეტინგული კონსულტაციები, გარანტიებისა და უპროცენტო ან დაბალი 

საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხების გაცემა.  

 

შენიშვნები 

 

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც  უპროცენტო ან დაბალპროცენტიანი სესხი 

მოთხოვნისთანავე დაფარვადია, სახელმწიფო გრანტი არ აღიარდება, რადგან სესხის 

რეალური ღირებულება  მიღებული თანხის ღირებულების ტოლია (იხ. პუნქტი 12.11).  
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

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

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.     

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

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

 

შეფასება 

 

საწარმომ, რომელიც იყენებს მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით სახელმწიფო გრანტების 

აღრიცხვის მოდელს, სახელმწიფო გრანტები უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები აქტივის 

რეალური ღირებულებით.  ძირითად შემთხვევებში საწარმო მიიღებს ფულადი სახსრებს ან 

ხარჯების თანადაფინანსებას, შესაბამისად, მცირედი სირთულე წარმოიქმნება რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისას. თუმცა გარკვეულ გარემოებებში ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისას სახელმწიფო გრანტის რეალური ღირებულების შესაფასებლად შესაძლოა 

საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი მსჯელობების გამოყენება (მაგალითად, თუ სახელმწიფო 

გრანტის ფარგლებში ხდება არაფულადი აქტივის ან მომსახურების მიღება, რომელიც არ 

ივაჭრება აქტიურ ბაზარზე და მსგავსი აქტივებისა და მომსახურებების ყიდვისა და გაყიდვის 

მსურველებს შორის არ დაფიქსირებულა „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით დადებული 

გაცვლითი გარიგება.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

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

გრანტებისა და სხვა სახის სახელმწიფო დახმარებების აღრიცხვისა და წარდგენის  

მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ ბასს 20 –

„სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული აღრიცხვა და სახელმწიფო დახმარების 
განმარტებითი შენიშვნები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ.24-ე განყოფილება - „სახელმწიფო 
გრანტები“) შორის არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია.  

 მსს ფასს სტანდარტის 24-ე განყოფილება გამოიყენება ყველა სახელმწიფო გრანტისათვის.   

სრულ ფასს სტანდარტებში, ბასს 41 აკონკრეტებს აღრიცხვის მოთხოვნებს ბიოლოგიურ 

აქტივებთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტებისათვის, რომლებიც აღრიცხულია 

გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულებით. 

 მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნები სახელმწიფო გრანტისთვის, რომელიც უკავშირდება 

ბიოლოგიურ აქტივს და რომელიც აღირიცხება  გაყიდვისათვის საჭირო შეფასებული 

დანახარჯებით  შემცირებული რეალური ღირებულებით, შესაბამისობაშია ბასს 41-ის 

მოთხოვნებთან.  

 სახელმწიფო გრანტებისთვის (რომელიც შედის ბასს 20-ის მოქმედების სფეროში) 

აღიარებისა და შეფასების პრინციპებში განსხვავება სრულ ფასს სტანდარტსა და მსს ფასს 

სტანდარტს შორის შემდეგნაირია:  

o ბასს 20 შეიცავს სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვის სხვადასხვა ვარიანტს.  მსს ფასს 

სტანდარტი შეიცავს სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვის მხოლოდ ერთ ვარიანტს. 

o ბასს 20-ის მიხედვით სახელმწიფო გრანტები არ უნდა აღიარდეს მანამდე, სანამ არ 

იარსებებეს დამაჯერებელი რწმენა, რომ საწარმო შეასრულებს მასთან დაკავშირებულ 

პირობებს და გრანტი იქნება მიღებული.  24-ე განყოფილების მიხედვით, სახელმწიფო 

გრანტი არ აღიარდება მანამდე, სანამ პირობები არ იქნება დაკმაყოფილებული.   

o ბასს 20 მოითხოვს, რომ სახელმწიფო გრანტი აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში, 

სისტემატურ საფუძველზე, იმ პერიოდებში, რომელშიც საწარმო ხარჯად აღიარებს 

დანახარჯებს, რომელთა დაფინანსებაც გრანტით ხდება.  24-ე განყოფილების 

მიხედვით სახელმწიფო გრანტები, რომლებიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის 

მიმღებისგან გარკვეული პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ 

უნდა აღიარდეს, როდესაც საწარმო დააკმაყოფილებს პირობებს, მიუხედავად იმისა, 

თუ როდის აღიარდება ხარჯები რომელთა დაფინანსებაც გრანტის მეშვეობით ხდება. 

o ბასს 20-ის მიხედვით, საწარმოს, რომელიც იღებს არაფულად სახელმწიფო გრანტებს, 

შეუძლია შეაფასოს აქტივი და გრანტი ნომინალური ღირებულებით (ხშირად ნული) ან 

არაფულადი აქტივის რეალური ღირებულებით.  24-ე განყოფილების მიხედვით, 

ყველა სახელმწიფო გრანტი, მათ შორის არაფულადი სახელმწიფო გრანტი, უნდა 

შეფასდეს მიღებული ან მისაღები აქტივის რეალური ღირებულებით.  24-ე  

განყოფილება არ მოიცავს ინფორმაციას აქტივის შეფასებისა და აღიარების შესახებ, 

შესაბამისად, აქტივი უნდა აღირიცხოს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი 

განყოფილების მიხედვით (სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში მიღებული 

არამატერიალური აქტივები აღირიცხება მე-18 განყოფილების - „არამატერიალური 
აქტივები გუდვილის გარდა“ - მიხედვით). 
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 სხვა სახელმწიფო გრანტებისთვის (რომელიც შედის ბასს 20-ის მოქმედების სფეროში) 

წარდგენის მოთხოვნებში განსხვავება სრულ ფასს სტანდარტებსა და მსს ფასს სტანდარტს 

შორის შემდეგნაირია: 

o ბასს 20 შეიცავს კონკრეტულ მოთხოვნებს სახელმწიფო გრანტების წარდგენისთვის.            

ბასს 20 მომხმარებელს სთავაზობს აქტივთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტების 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახვის ორ მეთოდს  — სახელმწიფო 

გრანტი წარმოდგენილ იქნეს გრანტის გადავადებული შემოსავლის სახით, ან გრანტი 

დააკლდეს აქტივის საბალანსო ღირებულებას. ბასს 20 ასევე ნებას რთავს 

მომხმარებელს შემოსავლებთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტები ასახოს 

სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში—ცალკე მუხლის სახით (ან საერთო 

სახელწოდებით „სხვა შემოსავლები“) ან ანგარიშგებაში გამოქვითოს შესაბამისი 

ხარჯებიდან. 

მსს ფასს სტანდარტი არ აკონკრეტებს სახელმწიფო გრანტების წარდგენის რაიმე მეთოდებს.  

თუმცა, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახვის მიზნით აქტივის საბალანსო 

ღირებულებისთვის გრანტის დაკლება (ერთ-ერთი ვარიანტი ბასს 20-ის მიხედვით)  

შეუსაბამო იქნება მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების მოთხოვნებთან.  ნებისმიერ 

შემთხვევაში, მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს იმის გამჟღავნებას, თუ როგორ არის 

სახელმწიფო გრანტები წარდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით სახელმწიფო გრანტებისა და სხვა ფორმის სახელმწიფო დახმარებების 

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.   

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.        

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.      
 

კითხვა 1 

სახელმწიფო გრანტი არის: 

 (ა)  სახელმწიფოს მიერ საწარმოსათვის გაწეული დახმარება რესურსების გადაცემის 

სახით, საწარმოს სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული, წარსულში 

შესრულებული ან მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების სანაცვლოდ. 

 (ბ)  სახელმწიფოსგან მიღებული უპირობო დახმარება, საწარმოსთვის რესურსების 

გადაცემის სახით. 

 (გ)  ნებისმიერი სახის დახმარება სახელმწიფოს მიერ, რომლისგანაც საწარმო პირდაპირ 

იღებს სარგებელს. 

 

კითხვა 2 

24-ე განყოფილების მიხედვით აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნები გამორიცხავს:  

 (ა)   სახელმწიფო დახმარების ისეთ ფორმებს,  რომელთა ღირებულების დასაბუთებული 

შეფასება შეუძლებელია. 

 (ბ)  ოპერაციები სახელმწიფოსთან, რომელთა გამოყოფა საწარმოს ჩვეულებრივი სავაჭრო 

ოპერაციებისგან შეუძლებელია. 

 (გ)   ორივე (ა) და (ბ). 

 (დ)  არც (ა) და არც (ბ). 

 

კითხვა 3 

საწარმომ ყველა სახელმწიფო გრანტი უნდა შეაფასოს: 

 (ა)  მიღებული ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

ღირებულებით. 

 (ბ)  მიღებული ან მისაღები ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

ღირებულებით. 

 (გ)   მიღებული ან მისაღები აქტივის რეალური ღირებულებით. 

 (დ)  ნებისმიერი ზემოაღნიშნული. 
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კითხვა 4 

სახელმწიფო გრანტი, რომელიც საწარმოს არ აკისრებს მომავალში რაიმე პირობების 

შესრულებას, საწარმომ უნდა აღიაროს: 

 (ა)  შემოსავალში, როდესაც გრანტი არის მიღებადი. 

 (ბ)  შემოსავალში, სისტემატურ საფუძველზე, იმ პერიოდებში, რომლებშიც საწარმო 

ხარჯად აღიარებს დანახარჯებს, რომელთა დაფინანსებაც გრანტით ხდება. 

 (გ) (ა) ან (ბ), იმის მიხედვით თუ რას ადგენს საწარმოს მიერ განსაზღვრული სააღრიცხვო 

პოლიტიკა. 

 (დ)  ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არცერთი.  

 

კითხვა 5 

საწარმომ სახელმწიფო გრანტი, რომელიც საწარმოს უწესებს სამომავლო შესასრულებელ 

პირობებს უნდა აღიაროს: 

 (ა)  შემოსავალში, როდესაც გრანტი არის მიღებადი. 

 (ბ)  შემოსავალში, სისტემატურ საფუძველზე, იმ პერიოდებში, რომლებშიც საწარმო 

ხარჯად აღიარებს დანახარჯებს, რომელთა დაფინანსებაც გრანტით ხდება. 

 (გ)  შემოსავალში, მხოლოდ მაშინ როდესაც შესასრულებელი პირობები 

დაკმაყოფილებულია. 

 (დ)  ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არცერთი. 

 

კითხვა 6 

შემოსავლის აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილებამდე  მიღებული სახელმწიფო გრანტი 

საწარმომ უნდა აღიაროს: 

 (ა)  შემოსავალში, როდესაც გრანტი არის მიღებადი. 

 (ბ)  საკუთარ კაპიტალში—გადავადებული შემოსავალი 

 (გ)  ვალდებულებად 

 (დ)  ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არცერთი. 

  

კითხვა 7 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში მიიღო ტაქსის 9-

წლიანი  ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა გადაეცეს სხვა მესამე მხარეს.  მიღების მომენტში 

მისი რეალური ღირებულება იყო 90,000 ფე. ლიცენზია საწარმოს გადაეცა უფასოდ, საწარმოს 

საქმიანობიდან გამომდინარე და გრანტის ფარგლებში არანაირი მომავალი პირობების 

დაკმაყოფილება არ არის საჭირო.   

საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღრიცხოს შემდეგნაირად:   

 (ა)  აღიაროს 90,000 ფე შემოსავალში 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. 
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 (ბ)  აღიაროს 90,000 ფე შემოსავალში ეტაპობრივად, 9 წლის განმავლობაში—10,000 ფე 

ყოველწლიურად.  

 (გ)  დააკრედიტოს 90,000 ფე პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს.  

 

კითხვა 8 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში მიიღო ტაქსის 9-

წლიანი ლიცენზია, რომელიც არ შეიძლება გადაეცეს სხვა მესამე მხარეს. მიღების მომენტში 

მისი რეალური ღირებულება იყო 90,000 ფე. პირობების თანახმად, საწარმომ 9 წლის 

განმავლობაში საქმიანობა უნდა განახორციელოს დედაქალაქის გარეუბნებში სულ მცირე 10 

ტაქსის ოპერირებით. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში ლიცენზია 

დაუყოვნებლივ უქმდება. 

საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღრიცხოს შემდეგნაირად:   

 (ა)  აღიაროს 90,000 ფე შემოსავალში 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. 

 (ბ)  აღიაროს 90,000 ფე შემოსავალში ეტაპობრივად, 9 წლის განმავლობაში—10,000 ფე 

ყოველწლიურად, როდესაც შეასრულებს პირობებს.  

 (გ)  დააკრედიტოს 90,000 ფე პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს. 

 (დ)  აღიაროს 90,000 ფე შემოსავალში 20X9 წლის 31 დეკემბერს. 

 

კითხვა 9  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ სახელმწიფო გრანტის ფარგლებში მიიღო 100 სული 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, მათი რეალური ღირებულება იყო 1,000,000 ფე.  საშუალოდ, 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სიცოცხლის დარჩენილი ხანგრძლივობა 10 წელია.  გრანტის 

ფარგლებში საწარმოს არ ეკისრება მომავალში პირობების შესრულება.   

საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღრიცხოს შემდეგნაირად:   

 (ა)  აღიაროს 1,000,000 ფე შემოსავალში 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. 

 (ბ)  აღიაროს 100,000 ფე შემოსავალში ეტაპობრივად, პირუტყვის საშუალო სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის დარჩენილი 10 წლის განმავლობაში—100,000 ფე ყოველწლიურად. 

 (გ)  დააკრედიტოს 1,000.000 ფე პირდაპირ გაუნაწილებელ მოგებაში 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს. 

 (დ)  ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არცერთი. 

 

კითხვა 10 

20X1 წელს კერძო კომპანიის ხელმძღვანელობა დაესწრო მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ 

სავაჭრო ფორუმს, რათა ხელი შეუწყოს და წარმოაჩინოს კომპანიის უახლესი პროდუქტები. ამ 

დარგის საზღვარგარეთ ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით ეროვნულმა მთავრობამ 

უზრუნველყო ხელმძღვანელობის დახმარება უფასოდ. აღნიშნული დახმარება მოიცავდა 

გამოსვლის დიზაინის შექმნას, ღონისძიებაზე ადგილის უზრუნველყოფას, მოგზაურობისა და 

ლოჯისტიკის საკითხების მოგვარებას. მთავრობამ საწარმოს აგრეთვე მიაწოდა უფასო რჩევები  
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იმის შესახებ, თუ რა უნდა თქვას ხელმძღვანელობამ და რა სარეკლამო მასალები უნდა 

გადასცენ ფორუმზე დამსწრეებს. სახელმწიფო დახმარებას არ გააჩნია მკაფიოდ გამოხატული, 

დასაბუთებული ღირებულება.  

საწარმომ უნდა:   

 (ა)  განსაზღვროს სახელმწიფო დახმარების რეალური ღირებულება და  20X1 წლის 31 

დეკემბრის აღიაროს შემოსავალში რეალური ღირებულებით.  

 (ბ)  გაამჟღავნოს ის ფაქტი, რომ საწარმომ მიიღო პირდაპირი სარგებელი ეროვნული 

მთავრობისგან სავაჭრო ფორუმზე მარკეტინგული დახმარების კუთხით (20X1 წელს  

ფინანსურ ანგარიშგებაში მიღებულ სახელმწიფო დახმარების ბუნების მითითებით). 

 (გ)  არც აღიაროს და არც გაამჟღავნოს წლის განმავლობაში მიღებული სახელმწიფო 

დახმარება. 

 (დ)  20X1 წელს მიღებული დახმარება რეალური ღირებულებით აღიაროს საკუთარ 

კაპიტალში. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1   (ა) იხ. პუნქტი 24.1. 

კითხვა 2   (გ) იხ. პუნქტი 24.2.  სახელმწიფო დახმარებისთვის, რომელსაც არ გააჩნია მკაფიოდ 

გამოხატული დასაბუთებული ღირებულება,  განმარტებითი შენიშვნების 

მოთხოვნებისათვის იხ. პუნქტი 24.6 (გ).  

კითხვა 3   (გ) იხ. პუნქტი 24.5. 

კითხვა 4   (ა) იხ. პუნქტი 24.4 (ა). 

კითხვა 5   (გ) იხ. პუნქტი 24.4 (ბ). 

კითხვა 6   (გ) იხ. პუნქტი 24.4 (გ). 

კითხვა 7   (ა) იხ. პუნქტი 24.4 (ა) და 24.5.  

კითხვა 8   (ბ) იხ. პუნქტი 24.4 (ბ) და 24.5.  სახელმწიფო გრანტის ღირებულება 

გამომდინარეობს საქმიანობისგან, რომელიც საწარმოს აძლევს ექსკლუზიურ 

უფლებას (ტაქსის მომსახურებები) მომავალი 9 წლის განმავლობაში. ამგვარად, ეს 

ღირებულება მინიჭებული აქვს საწარმოს და ყოველწლიურად მოიხმარება საწარმოს 

მიერ საქმიანობის განხორციელებით.  თუ რომელიმე მომენტში, საწარმო არ 

დააკმაყოფილებს ლიცენზიის პირობებს, ლიცენზია უქმდება მთლიანად და აქედან 

გამომდინარე საწარმო დაკარგავს ყველა მომავალ სარგებელს.  თუმცა, იმის 

მიუხედავად, რომ ის დაკარგავს ლიცენზიას, არ კარგავს წარსული საქმიანობის 

სარგებელს, რომელიც მიიღო  ლიცენზიის ფარგლებში ოპერაციების 

განხორციელებიდან. აქედან გამომდინარე, საწარმომ შესაძლოა აღიაროს აქტივი და 

ვალდებულება  იმ დროისთვის, როგორც კი მიიღებს ლიცენზიას და შემდგომი 9-

წლიანი პერიოდის განმავლობაში ყოველწლიურად ვალდებულება გადაიტანოს 

შემოსავალში თანაბრად. 

კითხვა 9   (ა) იხ. პუნქტი 24.4(ა) და 24.5. 

კითხვა 10 (ბ) იხ. პუნქტი 24.2 და 24.6 (გ). 

 

 

  



მოდული 24—სახელმწიფო გრანტები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  28 

გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით  სახელმწიფო გრანტებისა და სხვა სახის 

სახელმწიფო დახმარებების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ 

მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.     

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით.    

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

20X7 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ ეროვნული მთავრობისგან მიიღო გრანტი 1,000,000 ფე-ის 

ოდენობით, განვითარებად ზონაში ქარხნის აშენებისა და საწარმოო საქმიანობის 

განხორციელების წახალისების მიზნით. 

გრანტის თანხიდან 600,000 ფე-ის გამომუშავება დამოკიდებულია  A მსს-ს მიერ  

განვითარებად ზონაში მინიმუმ 2,000,000 ფე-ის ღირებულების ქარხნის აშენებაზე, რომელმაც 

კომერციული საქმიანობა უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 20X8 წლის 31 დეკემბერს. გარკვეული 

კრიტერიუმებია დაწესებული იმ ხარჯებზე, რომლებიც შეიძლება ჩართული იქნეს ქარხნის 

თვითღირებულებაში (2,000,000ფე). იმ შემთხვევაში თუ პირობები არ შესრულდება, საწარმო 

ვალდებულია ეროვნულ მთავრობას დაუბრუნოს აღნიშნული 600,000 ფე.  

გრანტის თანხიდან 400,000 ფე-ის გამომუშავება დამოკიდებულია A მსს-ს მიერ წარმოების 

დაწყების თარიღიდან 4 წლის განმავლობაში ქარხნის კომერციული საქმიანობის 

შენარჩუნებაზე. A მსს  ქარხნის კომერციული საქმიანობის დაწყებიდან 4 წლის განმავლობაში, 

ყოველი წლის ბოლოს უპირობოდ ხდება გრანტის თანხიდან 100,000 ფე-ის მფლობელი. 

20X7 წლის განმავლობაში, A მსს-მ ააშენა ქარხანა, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 2,100,000 

ფე, აღნიშნული ხარჯები აკმაყოფილებს  ხარჯების სახესთან დაკავშირებულ საგრანტო 

მოთხოვნებს.  20X7 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს გადაეცა გრანტთან დაკავშირებული სახსრები. 

20X8 წლის პირველ კვარტალში A მსს-მ შეამოწმა ქარხნის საწარმოო პროცესი.  

20X8 წლის 1-ელ აპრილს, A მსს-მ ქარხანაში დაიწყო კომერციული წარმოება.    

A მსს-ს შეფასებით ქარხნის სასარგებლო მომსახურების ვადა 20X8 წლის 1-ლი აპრილიდან 20 

წელია, ნარჩენი ღირებულება კი 0-ს უტოლდება. ქარხნის გასაცვეთად ყველაზე მისაღებია 

წრფივი მეთოდი. 

20X8 და 20X9 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით A მსს-ს შეფასებები ქარხანასთან 

დაკავშირებით უცვლელი დარჩა.  

წარმოების დაწყების დღიდან, საწარმო საქმიანობს მომგებიანად. A მსს მიზნად ისახავს 

უახლოეს მომავალში გააგრძელოს ქარხნის კომერციული საქმიანობა.  

 

20X7, 20X8 და 20X9 წლების 31 დეკემბრით დასრულებული წლებისთვის მოამზადეთ 

საბუღალტრო გატარებები ზემოთ მოცემული ინფორმაციის ასასახად A მსს-ს საბუღალტრო 

ჩანაწერებში. 
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20X7 წლის განმავლობაში 

დბ ძირითადი საშუალებები—თვითღირებულება 2,100,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   2,100,000 ფე 

აშენებული ქარხნის თვითღირებულების აღიარება 

 

20X7 წლის 31 დეკემბერი 

დბ ფულადი სახსრები 1,000,000 ფე   

 კრ ვალდებულება-გადავადებული სახელმწიფო გრანტი   1,000,000 ფე 

შემოსავლის აღიარების კრიტერიუმის დაკმაყოფილებამდე სახელმწიფო გრანტის ვალდებულებად აღიარება 

 

20X8 წლის 1-ლი აპრილი 

დბ ვალდებულება 600,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი—სხვა შემოსავალი, სახელმწიფო 

გრანტი 

  600,000 ფე 

სახელმწიფო გრანტის შემოსავლად აღიარება, როდესაც შესასრულებელი პირობები დაკმაყოფილებულია 
(განვითარებად ზონაში მოხდა მინიმუმ 2,000,000 ფე-ის ღირებულების ქარხნის აშენება და კომერციული 
წარმოების დაწყება). 

 

20X8 წლის განმავლობაში 

დბ მოგება ან ზარალი—ცვეთა (საოპერაციო ხარჯები) 78,750 ფე (ა)  

 კრ ძირითადი საშუალებები—დაგროვილი ცვეთა   78,750 ფე 

20X8 წლის 31 დეკემბერს 9 თვის ცვეთის ხარჯის აღიარება. 

 

20X9 წლის 1-ლი აპრილი 

დბ ვალდებულება-გადავადებული სახელმწიფო გრანტი 100,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი—სხვა შემოსავალი, სახელმწიფო 

გრანტი 

  100,000 ფე 

სახელმწიფო გრანტის შემოსავლად აღიარება, როდესაც შესასრულებელი პირობები დაკმაყოფილებულია  

(საწარმო ახორციელებდა კომერციულ საქმიანობას 12 თვის განმავლობაში) 

 

20X9 წლის განმავლობაში 

დბ მოგება ან ზარალი—ცვეთა (საოპერაციო ხარჯები) 105,000 ფე (ა)  

 კრ ძირითადი საშუალებები—დაგროვილი ცვეთა   105,000 ფე 

20X9 წლის 31 დეკემბერს 12 თვის ცვეთის ხარჯის აღიარება. 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და განმარტებითი შენიშვნები  არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის 

პასუხის ნაწილს: 

(ა)  105,000(ბ)  ფე წლიური ცვეთა X 9/12 თვე (აპრილიდან დეკემბრამდე) = 78,750 ფე 9 თვის ცვეთა 

(ბ) 2,100,000 ფე ცვეთადი ღირებულება ÷ 20 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 105,000 ფე წლიური 

ცვეთა    
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20X7 წლის 1-ელ იანვარს B მსს-მ ეროვნული მთავრობისგან მიიღო გრანტი 1,000,000 ფე-ის 

ოდენობით, განვითარებად ზონაში ქარხნის აშენებისა და საქმიანობის განხორციელების 

წახალისების მიზნით.  B მსს-ს სახელმწიფოსგან სახსრები გადაეცემა მაშინ, როდესაც მას 

წარმოექმნება ხარჯები.    

გრანტის თანხიდან 600,000 ფე-ის გამომუშავება დამოკიდებულია  B მსს-ს მიერ  

განვითარებად ზონაში მინიმუმ 2,000,000 ფე-ის ღირებულების ქარხანის აშენებაზე, რომელმაც 

კომერციული საქმიანობა უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 20X8 წლის 31 დეკემბერს. 

გრანტის თანხიდან 400,000 ფე-ის გამომუშავება დამოკიდებულია B მსს-ს მიერ წარმოების 

დაწყების თარიღიდან 4 წლის განმავლობაში ქარხნის კომერციული საქმიანობის 

შენარჩუნებაზე.  B მსს  ქარხნის კომერციული საქმიანობის დაწყებიდან 48 თვის 

განმავლობაში, ყოველი თვის ბოლოს უპირობოდ ხდება გრანტის თანხის 8,333.33 ფე-ის  

მფლობელი.  

იმ შემთხვევაში თუ ეს პირობები არ დაკმაყოფილდება, B მსს ვალდებული იქნება ეროვნულ 

მთავრობას ყოველთვიურად თანხა დაუბრუნოს პროპორციულად, პირობების 

შეუსრულებლობის შესაბამისად (ყოველთვიურად 8,333.33 ფე). 

20X7 წლის განმავლობაში, B მსს-მ ააშენა ქარხანა, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 2,100,000 

ფე, აღნიშნული ხარჯები აკმაყოფილებს  ხარჯების სახესთან დაკავშირებულ საგრანტო 

მოთხოვნებს.   

20X8 წლის პირველ კვარტალში B მსს-მ შეამოწმა ქარხნის საწარმოო პროცესი. 

20X8 წლის 1-ელ აპრილს, B მსს-მ ქარხანაში დაიწყო კომერციული წარმოება.   

B მსს-ს შეფასებით ქარხნის სასარგებლო მომსახურების ვადა 20X8 წლის 1-ლი აპრილიდან 20 

წელია, ნარჩენი ღირებულება კი 0-ს უტოლდება. ქარხნის გასაცვეთად ყველაზე მისაღებია 

წრფივი მეთოდი. 

20X8 და 20X9 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით B მსს-ს შეფასებები ქარხანასთან 

დაკავშირებით უცვლელი დარჩა. 

წარმოების დაწყების დღიდან, საწარმო საქმიანობს მომგებიანად.  B მსს მიზნად ისახავს 

უახლოეს მომავალში გააგრძელოს ქარხნის კომერციული საქმიანობა.  

ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტის ექსპორტის გაზრდის მიზნით ეროვნული მთავრობის 

სტიმულირების სქემის შესაბამისად, 20X8 წლის განმავლობაში B მსს-მ უფასოდ მიიღო 

მარკეტინგული დახმარება,  რათა დასწრებოდა სავაჭრო ფორუმს ფრანკფურტში, 

იოჰანესბურგში, ლონდონში, ნიუ-იორკსა და ტოკიოში.  

 

 

მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს თუ როგორ უნდა იყოს წარდგენილი და 

გამჟღავნებული სახელმწიფო გრანტები 20X9 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის B 

მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში:  
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B მსს  

[ამონარიდი] კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  

20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 

 
შენიშვნა 20X9  20X8  

გრძელვადიანი ვალდებულებები 
     

გადავადებული სახელმწიფო გრანტი 20 125,000 ფე (ა) 225,000 ფე  (ბ) 

მიმდინარე ვალდებულებები 
     

გადავადებული სახელმწიფო გრანტი 20 100,000 ფე  (გ) 100,000 ფე  (გ)  

 

 

[ამონარიდი]B მსს-ს ფინანსურ ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები  20X9 წლის 31 

დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

 

შენიშვნა 1 მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა  

 

სახელმწიფო გრანტები 

საწარმოს გრანტები აღიარებულია მიღებული ან მისაღები აქტივის რეალური ღირებულებით.   

გრანტი, რომელიც არ მოითხოვს მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული პირობების 

შესრულებას, შემოსავალში აღიარდება მაშინ, როდესაც გრანტი მიღებულია ან მისაღებია.  

გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიმღებისგან გარკვეული პირობების 

შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ აღიარდება, როდესაც გრანტის ყველა პირობა 

შესრულდება. 

სახელმწიფო გრანტები უნდა აისახოს იმ აქტივისგან განცალკევებულად, რომელსაც ის 

ეკუთვნის.  შემოსავალში აღიარებული სახელმწიფო გრანტები  განმარტებით შენიშვნებში 

წარდგენილია განცალკევებულად.  შემოსავლად აღიარების კრიტერიუმების 

დაკმაყოფილებამდე მიღებული სახელმწიფო გრანტები ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში წარდგენილია როგორც განცალკევებული ვალდებულება. 

 

შენიშვნა 5 მოგება დაბეგვრამდე(ზ) 
 

დაბეგვრამდე მოგების განსაზღვრისას ხარჯად (შემოსავლად) აღიარდა შემდეგი მუხლები: 

 20X9  20X8  

 ფე  ფე  

ახალი ქარხნის მშენებლობისთვის მიღებული სახელმწიფო 

გრანტი 

–  (600,000)  

ახალი ქარხნის ფუნქციონირებისათვის მიღებული 

სახელმწიფო გრანტი 

(100,000) (დ) (75,000) (ე) 



მოდული 24—სახელმწიფო გრანტები 
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20X8 წლის განმავლობაში შემოსავალში აღიარდა X სახელმწიფოსგან მიღებული გრანტი 

100,000 ფე-ის ოდენობით (20X7: 75,000 ფე).  გრანტი განკუთვნილია Z იურისდიქციაში ახალი 

ქარხნის კომერციულ საფუძველზე საქმიანობისთვის. 20X7 წელს აღნიშნული გრანტი 

დამატებით არის აღიარებული ქარხნის აშენებისთვის შემოსავალში 600,000 ფე-ს ოდენობით 

აღიარებულ გრანტთან ერთად (იხ. შენიშვნა 20).    

გარდა ამისა, Z იურისდიქციიდან ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით საწარმომ X  

სახელმწიფოსგან მიიღო სარეკლამო მხარდაჭერა სხვადასხვა საერთაშორისო სავაჭრო 

ბაზრობებზე მისი პროდუქციის გამოფენის სახით.  არანაირი შემოსავალი და ხარჯი არ 

აღიარდა, ვინაიდან  სახელმწიფო დახმარებას არ გააჩნია მკაფიოდ გამოხატული, 

დასაბუთებული ღირებულება. 

 

მოდული 20 სახელმწიფო გრანტი 

20X7 წლის 1-ელ იანვარს X სახელმწიფოსგან მიღებულ იქნა გრანტი 1,000,000 ფე-ს ოდენობით, 

იმისათვის, რომ Z იურისდიქციაში აშენდეს და კომერციული წარმოება დაიწყოს ახალმა 

ქარხანამ. გრანტის ის ნაწილი რომელიც დაკავშირებული იყო ქარხნის მშენებლობასთან 

აღიარდა შემოსავალში 20X8 წელს, როდესაც ქარხანამ დაიწყო კომერციული წარმოება.   

გრანტის დანარჩენი ნაწილის - 400,000 ფე - გამომუშავება დამოკიდებულია იმ პირობაზე, რომ 

ქარხანა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უწყვეტად განახორციელებს კომერციული 

წარმოებას.  იგი შემოსავალში აღიარდება მაშინ, როცა საწარმო უპირობოდ უფლებამოსილი 

გახდება მასზე.  20X9 წლის 31 დეკემბერს, დარჩენილია საგრანტო პერიოდის 27 თვე. 

აღნიშნული გამოთვლები არ წარმოადგენს  ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების 

შემადგენელ ნაწილს. 

(ა) 48-თვიან საგრანტო პერიოდს გამოკლებული 20X9 წლის 31 დეკემბრამდე აღიარებული 21 თვე = 

დარჩენილი 27 თვე. 27 თვე X 8,333.33(ვ) = ჯამურად 225,000 ფე.  225,000 ფე-ს გამოკლებული მიმდინარე 

ნაწილი 100,000(გ)ფე= 125,000 ფე გრძელვადიანი ნაწილი. 

(ბ) 48-თვიან საგრანტო პერიოდს გამოკლებული 20X8 წლის 31 დეკემბრამდე აღიარებული 9 თვე = 

დარჩენილი 39 თვე.  39 თვე X 8,333.33(ვ) = ჯამურად 325,000 ფე.  325,000 ფე გამოკლებული მიმდინარე 

ნაწილი 100,000(გ)ფე= 225,000 გრძელვადიანი ნაწილი. 

(გ) მომდევნო წლის 12 თვე X  8,333.33(ვ) = 100,000 ფე 

(დ) 20X9 წელს კომერციული წარმოების 12 თვე X 8,333.33(ვ) = 100,000 ფე. 

(ე) 20X8 წელს კომერციული წარმოების 9 თვე X 8,333.33(ვ) = 75,000 ფე. 

(ვ) 400,000 ფე ÷ 48 თვე = 8,333.33  ფე თითოეული თვისთვის 

(ზ) მოგების ან ზარალის სხვა მუხლების მიმართ სახელმწიფო გრანტის არსებითობის გათვალისწინებით,  

საწარმომ შესაძლოა შემოსავლად აღიარებული გრანტი სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 

წარადგინოს, როგორც განცალკევებული მუხლი. 

 


