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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.   

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


სარჩევი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-10)  iv 

 

შესავალი ________________________________________________________________ 1 

მსს ფასს  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? __________________________ 1 
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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 განათლების თანამშრომლების მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ -  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 27-ე 
განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 
საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს 
შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის 
დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

გადასინჯვაზე:   მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა.   ამის შემდეგ, 2013 წელს გამოქვეყნდა მსს 
ფასს სტანდარტში ცვლილებების შეტანის წინასწარი პროექტი, ხოლო 2015 წლის მაისში 

საბჭომ გამოაქვეყნა 2015 წლის შესწორებები მსს ფასს სტანდარტში.  

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 აქტივების გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“  -

შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-

განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს 

მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა აქტივების 

გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვისას.  გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის 

შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის 
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გამოყენებით აქტივების გაუფასურების აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების 

შესაძლებლობას. 

 

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

ფარგლებში: 

 გესმოდეთ ძირითადი პრინციპები, განსაზღვროთ და აღრიცხოთ მარაგის გაუფასურება და 

სხვა აქტივების გაუფასურება, გარდა მარაგისა; 

 განსაზღვროთ გარემოებები, რომლის მიხედვითაც მოითხოვება გაუფასურების ტესტი 

(ორივე, გაუფასურების გარე და შიდა ინდიკატორები); 

 ჩაატაროთ გაუფასურების ტესტი, შეაფასოთ აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება 

(აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და მისი 

გამოყენების ღირებულებას შორის უდიდესი); 

 შეძლებთ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაუფასურების ზარალის 

აღიარებას და შეფასებას, მათ შორის არამატერიალური აქტივების, გუდვილისა და 

ძირითადი საშუალებების; 

 გესმოდეთ დამატებითი მოთხოვნების გუდვილის მიკუთვნებისა და გაუფასურების 

ტესტირებასთან დაკავშირებით; 

 გესმოდეთ ცალკეული აქტივისა და ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

აქტივების გაუფასურების კომპენსირების ბუღალტრული აღრიცხვა; 

 გესმოდეთ, როგორ ხდება გაუფასურებული აქტივების თითოეული კლასისთვის 

ინფორმაციის გამჟღავნება; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება  აქტივების 

გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვისას. 

აღნიშნული მოდულის ფარგლებში,  მინიშნებები, რომლებიც ეხება ბასს 36 - „აქტივების 
გაუფასურება“ - განკუთვნილია იმ მსს-სთვის, რომელსაც გააჩნია უფრო კომპლექსური 

ოპერაციები ან სჭირდება მეტი და უფრო დეტალური მითითება, მსს ფასს სტანდარტის  ამ 

განყოფილების მოთხოვნების გამოყენებისას.  თუმცა, ბასს 36-ზე არსებული მინიშნებების 

გამოყენება არ მოითხოვება. 

 

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    
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 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 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 

ოქტომბერი) 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.   

27-ე განყოფილების - “აქტივების გაუფასურება“  - მიზანია დაადგინოს აქტივების 

გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება (გარდა იმ აქტივებისა, რომელებიც 

განიხილება სხვა განყოფილებებში).   

განყოფილება განსაზღვრავს გარემოებებს, რომლის მიხედვითაც ხდება მარაგის 

გაუფასურების წარდგენა.   იგი განსაზღვრავს მარაგის გაუფასურების ზარალის შეფასებას და 

ადგენს მარაგის გაუფასურების კომპენსირების მოთხოვნებს. 

განყოფილება ასევე განსაზღვრავს გარემოებებს, რომლის მიხედვითაც ხდება აქტივების 

გაუფასურების ტესტირება, გარდა მარაგისა.  იგი განსაზღვრავს საბალანსო ღირებულების 

ანაზღაურებად ღირებულებასთან (გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას შორის უდიდესი) შედარების საფუძველზე 

გაუფასურების ღირებულების შეფასებას. 
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იგი განსაზღვრავს გარემოებებს, რომლის მიხედვითაც ხდება გუდვილისა და ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აქტივების გაუფასურების ტესტირება.   

იგი განსაზღვრავს ბუღალტრულ აღრიცხვას გაუფასურების ზარალის კომპენსირებისთვის.   

განყოფილება განსაზღვრავს გამჟღავნების მოთხოვნებს, მაშინ, როდესაც ხდება გაუფასურების 

ზარალისა და გაუფასურების კომპენსირების წარდგენა. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ 
 

ქვემოთ მოყვანილია 27-ე განყოფილებაში შეტანილი ცვლილებები 2015 წლის შესწორებების 

მიხედვით: 

დაზუსტება იმის შესახებ, რომ 27-ე განყოფილება არ გამოიყენება სამშენებლო 

ხელშეკრულებებიდან წარმოქმნილ აქტივებზე (იხ.პუნქტი 27.1(ვ)).  

შესწორებები ასევე მოიცავს შესაბამის ცვლილებებს 27.6, 27.30(ბ) და 27.31(ბ) პუნქტებში, მათ 

შორის მე-17 განყოფილებაში ძირითადი საშუალებების გადაფასების არჩევანის დამატება და 

27.14 პუნქტის ცვლილება, რომელიც მე-11 განყოფილებაში რეალური ღირებულების 

შეფასებასთან დაკავშირებული მითითებების ცვლილებას უკავშირდება.  27.30 და 27.31 

პუნქტებთან დაკავშირებული შესწორებები უნდა გამოიყენებოდეს პერსპექტიულად, 

პერიოდის დასაწყისშივე, როდესაც საწარმო პირველად გამოიყენებს მსს ფასს-ის 2015 წლის 

შესწორებებს. 

 

დამატებით, აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის 

ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მიზანი და მოქმედების სფერო 

 

27.1 აქტივის გაუფასურების ზარალი მაშინ წარმოიშობა, როდესაც აქტივის საბალანსო 

ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად ღირებულებას.  წინამდებარე განყოფილება 

საწარმომ უნდა გამოიყენოს ყველა აქტივის გაუფასურების ბუღალტრული 

აღრიცხვისას, გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი აქტივებისა, რომელთა გაუფასურებასთან 

დაკავშირებულ მოთხოვნებს ადგენს წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილებები: 

(ა) გადავადებული საგადასახადო აქტივები (იხ. 29-ე განყოფილება - „მოგების 
გადასახადი“); 

(ბ) დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების შედეგად წარმოქმნილი აქტივები (იხ. 28-ე 

განყოფილება - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“); 

(გ) ფინანსური აქტივები, რომლებიც განეკუთვნება მე-11 განყოფილების - ,,ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“, ან მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ - მოქმედების სფეროს; 

(დ) რეალური ღირებულებით შეფასებული საინვესტიციო ქონება (იხ. მე-16 

განყოფილება – „საინვესტიციო ქონება“); 

(ე) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ბიოლოგიური აქტივები, 

რომლებიც შეფასებულია გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

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

(ვ) სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან წარმოქმნილი აქტივები (იხ. 23-ე განყოფილება – 

„ამონაგები“). 

 

შენიშვნები 
 

გაუფასურების აღიარება ლოგიკურად გამომდინარეობს იმ მოსაზრებიდან, რომ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებაში არ შეიძლება აქტივების აღრიცხვა 

იმაზე მეტი თანხით, რომლის მიღება შესაძლებელია მათი გაყიდვის ან გამოყენების 

შედეგად.  თუ 27-ე განყოფილების -„აქტივების გაუფასურება“  - მოთხოვნების 

საწინააღმდეგოდ, ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილია იმ აქტივების საბალანსო 

ღირებულება, რომლებიც არ არის ანაზღაურებადი, წარდგენილი ინფორმაცია არ არის 

სასარგებლო ინვესტორებისთვის, გამსესხებლებისთვის და სხვა კრედიტორებისთვის 

საწარმოს რესურსებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად.   

აღნიშნული მოდული, მოიცავს მის მოქმედების სფეროში შემავალი აქტივების 

გაუფასურების შესახებ ზოგად მოთხოვნებს, მათ შორის მარაგების, არამატერიალური 

აქტივების, გუდვილისა და ძირითადი საშუალებების გაუფასურებას. 

აღნიშნული მოდულის მოქმედების სფეროში შემავალი აქტივებისათვის ზოგადი 

ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები (აღიარების, თავდაპირველი და შემდგომი 

შეფასების, გაუფასურების გარდა) განხილულია მსს ფასს სტანდარტის სხვა 

განყოფილებებსა და მოდულებში.  რამდენიმე სხვა განყოფილებაში, ცალსახად არის 

გაკეთებული მინიშნებები 27-ე განყოფილების გაუფასურების მოთხოვნებზე: 
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 მე-13 განყოფილება - „მარაგები“, პუნქტი 13.19; 

 მე-14 განყოფილება - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“, პუნქტი 14.8(დ); 

 მე-15 განყოფილება - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“, პუნქტი 15.10; 

 მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“, პუნქტები 17.24–17.26; 

 მე-18 განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“, პუნქტი 

18.25;  

 მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“, პუნქტი 19.23(ბ);  

 მე-20 განყოფილება - „იჯარა“, პუნქტები 20.12 და 20.28; 

 31-ე განყოფილება - „ჰიპერინფლაცია“, პუნქტი 31.8(გ); 

 34-ე განყოფილება - „სპეციალიზებული საქმიანობა“, პუნქტი 34.11ე; და  

 35-ე განყოფილება - „მსს ფასს-ზე გადასვლა“, პუნქტი 35.10(კ). 

როდესაც საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, 

საჭიროა 31-ე განყოფილების -„ჰიპერინფლაცია“ - მიხედვით  განსაზღვროს 

არაფულადი მუხლის გადაანგარიშებული თანხა, მანამ სანამ დაიწყებდეს შესაბამისი 

აქტივის გაუფასურებაზე ტესტირებას. 

 

მარაგის გაუფასურება 

 

გასაყიდი ფასი, პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯების გამოკლებით 
 

27.2 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა შეაფასოს, ხომ არ გაუფასურდა 

მარაგი.  საწარმომ ამგვარი შეფასება უნდა განახორციელოს თითოეული სახის მარაგის 

(ან მსგავსი მარაგების ჯგუფის, იხ. 27.3 პუნქტი) საბალანსო ღირებულების შედარებით 

გასაყიდ ფასთან, რომელიც შემცირებულია პროდუქციის დასრულებისა და 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით.  თუ მარაგი (ან მსგავსი მარაგების ჯგუფი) 

გაუფასურებულია, საწარმომ მარაგის (ან ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება უნდა 

შეამციროს მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებულ 

გასაყიდ ფასამდე.  მარაგის ღირებულების შემცირების თანხა წარმოადგენს 

გაუფასურების ზარალს და დაუყოვნებლივ უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში. 

 

შენიშვნები 
 

შესაძლებელია მარაგის საბალანსო ღირებულება არ ანაზღაურდეს თუ მარაგი 

დაზიანდა, ნაწილობრივ ან მთლიანად მოძველდა, ან მათი გასაყიდი ფასი დაეცა.  

ასევე შესაძლოა  მარაგის ღირებულება არ ანაზღაურდეს, თუ გაიზრდება  პროდუქციის 

დასრულების ან გაყიდვასთან დაკავშირებული შეფასებული დანახარჯები.    

მარაგი ფასდება გაუფასურებაზე თითოეული საანგარიშგებო თარიღისთვის.  

მარაგების გარდა, სხვა აქტივების გაუფაუსრებაზე შეფასება ხდება, იმ შემთხვევაში თუ 

არსებობს გაუფასურების ინდიკატორები, რომელთა შეფასებაც საჭიროა თითოეული 

საანგარიშგებო თარიღისთვის. (იხ. პუნქტი 27.27).   
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მაგალითები—მარაგის გაუფასურება 
 

მაგ. 1 20X0 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საცალოდ მოვაჭრე ფლობს  მარაგის სამ 

ელემენტს (X, Y და Z).  სავარაუდოა, რომ მარაგის ყველა ელემენტი გაიყიდება.  

ცხრილში მოყვანილი ინფორმაციის საფუძველზე, მოეთხოვება თუ არა საწარმოს 

წარადგინოს გაუფასურების ზარალი 20X0 წლის 31 დეკემბრისათვის? 

 

   საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია: 

 

  

 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

 

 

მოსალოდნელი 

გასაყიდი ფასი 

ელემენტის 

შეძენის დროს 

 

გასაყიდი ფასი, 

შეფასებული 31/12/20X0  

თარიღის 

მდგომარეობით 

გაყიდვის დანახარჯები, 

შეფასებული 31/12/20X0 

თარიღის 

მდგომარეობით 

 ფე(1) ფე ფე ფე 

X ელემენტი 70,000 80,000 64,000 4,000 

Y ელემენტი 86,000 88,000 94,000 10,000 

Z ელემენტი 150,000 200,000 180,000 22,000 

 

გაუფასურების ზარალის შეფასება ეფუძნება მარაგის ელემენტის საბალანსო 

ღირებულებისა და მისი ჩვეული საქმიანობის პროცესში შეფასებულ გასაყიდ ფასს 

გამოკლებული შეფასებული დანახარჯები დასრულებისთვის და შეფასებული 

დანახარჯები გაყიდვისთვის შედარებას, როგორც წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში: 

 

  
X 

ელემენტი 
Y 

ელემენტი 
Z 

ელემენტი 

  ფე ფე ფე 

საბალანსო ღირებულება 31/12/20X0 

თარიღის მდგომარეობით (ა)    70,000        86,000  

      

150,000  

გასაყიდი ფასი, შეფასებული 31/12/20X0  

თარიღის მდგომარეობით  (ბ)    64,000        94,000  

      

180,000  

გაყიდვის დანახარჯები, შეფასებული 

31/12/20X0 თარიღის მდგომარეობით (გ)     (4,000)      (10,000)       (22,000) 

გასაყიდი ფასი, პროდუქციის 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯების 

გამოკლებით  (დ) = (ბ) - (გ)    60,000        84,000  

      

158,000  

     

გაუფასურების ზარალი 31/12/20X0 

თარიღით დასრულებული წლისათვის (ე) = (ა) - (დ)    10,000       2,000 –    

 

 

 

 

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

„ფულად ერთეულში (ფე)“. 
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20X0 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურების ზარალის მუხლობრივად ასაღიარებლად, 

საწარმო გააკეთებს შემდეგი სახის გატარებას: 

 

დბ     მოგება ან ზარალი (მარაგის გაუფასურება) 12,000ფე (ა)    

   კრ  მარაგები   12,000ფე  

მარაგებზე გაუფასურების აღიარება: 

(ა) 10,000ფე X ელემენტის გაუფასურების ზარალი + 2,000ფე Y ელემენტის გაუფასურების ზარალი = 

12,000 

თუ შეუძლებელი არ არის ამის გაკეთება, საწარმოს მოეთხოვება ჩაატაროს 

გაუფასურებაზე შემოწმება მუხლობრივად (იხ. პუნქტი 27.3).  შეუძლებელია X და Y 

ელემენტების გაუფასურების ზარალის ურთიერთგადაფარვა Z ელემენტის 

მოსალოდნელი მოგებით. 

გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ, მარაგის საბალანსო ღირებულება არის: 

60,000ფე (X ელემენტი), 84,000ფე (Y ელემენტი) და 150,000ფე (Z ელემენტი). 

შენიშვნა: მარაგის ელემენტის შეძენის დროს შეფასებული  მოსალოდნელი გასაყიდი 

ფასისა და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (20X0 წლის 31 დეკემბერი) შეფასებული 

მოსალოდნელი გასაყიდი ფასის შედარება არ არის შესაფერისი.  თუმცა, აღნიშნული 

ინფორმაცია შესაძლოა შესაფერისი იყოს ხელმძღვანელებისთვის, გაყიდვის 

თანამშრომლების საქმიანობის შედეგის, საბაზრო პირობებისა და ხელმძღვანელობის 

მიერ განხორციელებული სხვა საქმიანობების შესაფასებლად.  

მაგ. 2 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმო, რომელიც ყიდის მალფუჭებად 

პროდუქციას, მარაგებში ფლობს პროდუქციის 1,000,000  ერთეულს.  თითოეული 

ერთეულის საბალანსო ღირებულება არის 10ფე (თითოეული ერთეულის 

თვითღირებულება, გაუფასურების შეფასებამდე). 

საწარმო მხოლოდ მოელის 800,000 ერთეულის გაყიდვას.  მოსალოდნელი გასაყიდი ფასი 

თითოეულ ერთეულზე არის 21ფე.  მოსალოდნელი გაყიდვის დანახარჯები თითოეულ 

ერთეულზე არის 1ფე.  უნდა აღიაროს თუ არა საწარმომ გაუფასურების ზარალი? 

მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, საწარმო მოელის, რომ მალფუჭებადი 

პროდუქციის მარაგის 200,000 ერთეული  არ გაიყიდება.  შესაბამისად, საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს საწარმოს მოეთხოვება აღიაროს გაუფასურების ზარალი (ხარჯები) 

2,000,000ფე-ის ოდენობით (200,000 გაუყიდავი პროდუქცია × 10ფე თითოეულის 

თვითღირებულება). 

გაუფასურება არ მოითხოვება 800,000 ერთეულზე, რომლის გაყიდვასაც მოელის 

საწარმო, რადგან თითოეული ერთეულისთვის მოსალოდნელ გასაყიდ ფასს 

გამოკლებული მოსალოდნელი გაყიდვის დანახარჯები (20ფე) აღემატება თითოეული 

ერთეულის თვითღირებულებას (10ფე). 

მაგ. 3 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საწარმო ფლობს ნედლეულს, რომელიც 

გამოიყენება A პროდუქტის წარმოებისთვის. გაუფასურების ტესტირებამდე, საწარმო 

აღრიცხავს ნედლეულს 100,000ფე-ის ოდენობის თვითღირებულებით.  20X1 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით, ნედლეულის ჩანაცვლების ღირებულება არის 80,000ფე.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხელმძღვანელობის შეფასებით, 100,000ფე-ის ოდენობის 

ნედლეულის მზა პროდუქციად გარდაქმნის დანახარჯი იქნება 60,000ფე.  გარდა ამისა, 

ხელმძღვანელობის შეფასებით, აღნიშნული  მზა პროდუქციის გაყიდვის დანახარჯი 

იქნება 25,000ფე. მზა პროდუქციის გაყიდვა მოსალოდნელია 200,000ფე-ად.   
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უნდა აღიაროს თუ არა საწარმომ გაუფასურების ზარალი? 

მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, ნედლეულის მარაგი არ არის 

გაუფასურებული.  ნედლეულის გადამუშავებიდან მიღებული მზა პროდუქციის 

გასაყიდ ფასს გამოკლებული პროდუქციის დასრულებისა (ნედლეულის მზა 

პროდუქციად გარდაქმნა) და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები ტოლია 115,000ფე 

(200,000ფე მზა პროდუქციის გასაყიდ ფასს გამოკლებული 60,000ფე დასრულების 

დანახარჯები გამოკლებული 25,000ფე გაყიდვის დანახარჯები).   115,000ფე აღემატება 

100,000ფე-ს (ნედლეულის თვითღირებულება).  საწარმოს არ აქვს გაუფასურების 

ზარალი, მიუხედავად იმისა, რომ ნედლეულის ჩანაცვლების ღირებულება (80,000ფე) 

ნაკლებია მის საბალანსო ღირებულებაზე (პირვანდელი ღირებულება).  გაუფასურების 

ტესტი ეფუძნება ნედლეულის საბალანსო ღირებულებისა (არა ჩანაცვლების 

ღირებულებას) და გასაყიდ ფასს გამოკლებული მზა პროდუქციის დასრულებისა და 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯების შედარებას. 

მაგ. 4 20X6 წლის 30 სექტემბერს, ხანძარმა გაანადგურა 500,000ფე-ის საბალანსო ღირებულების 

მარაგები.  საწარმომ მარაგების ჩანაცვლების ღირებულებისთვის დაუყოვნებლივ 

დაარეგისტრირა დაზღვევის მოთხოვნა 700,000ფე-ის ოდენობით.  თუმცა, სადაზღვევო 

კომპანიამ, მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, საწარმოს მხრიდან დაუდევრობის მოტივით. 

20X6 წლის 15 ნოემბერს, სახანძრო სამსახურმა დაასრულა გამოძიება და ხანძრის 

გამომწვევ მიზეზად ელექტროობის გაუმართაობა დაასახელა.  აღნიშნული დასკვნის 

შედეგად, სადაზღვევო კომპანიამ საწარმოს აცნობა, რომ მათი მოთხოვნა 700,000ფე-ზე 

სრულად დაიფარებოდა.  20X6 წლის 30 ნოემბერს სადაზღვევო კომპანიამ საწარმოს 

გადაუხადა 700,000ფე. 

როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ მარაგები 20X6 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის? 

 

20X6 წლის 30 სექტემბერი 

დბ   მოგება ან ზარალი (მარაგის გაუფასურება) 500,000ფე    

   კრ  მარაგები    500,000ფე  

ხანძრის შედეგად განადგურებული მარაგების აღიარების შეწყვეტა (გაუფასურების ზარალი). 

 

20X6 წლის 15 ნოემბერი 

დბ   მოთხოვნა 700,000ფე    

   კრ  მოგება ან ზარალი (დაზღვევის კომპენსაცია)   700,000ფე  

სადაზღვევო კომპანიისგან ხანძრის შედეგად განადგურებულ მარაგებზე მისაღები კომპენსაციის 

აღიარება. 

 

20X6 წლის 30 ნოემბერი 

დბ   ფულადი სახსრები 700,000ფე    

   კრ  მოთხოვნა   700,000ფე  

სადაზღვევო კომპანიისგან ხანძრის შედეგად განადგურებულ მარაგებზე კომპენსაციის მიღების 

აღიარება. 

 

27.3 თუ საწარმოსთვის შეუძლებელია ცალკეული სახის მარაგისთვის მისი დასრულებისა 

და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასის განსაზღვრა, 

გაუფასურების დადგენის მიზნებისთვის, საწარმოს უფლება აქვს, დააჯგუფოს 
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მარაგები, რომლებიც პროდუქციის ერთსა და იმავე ასორტიმენტს მიეკუთვნება და 

მსგავსი დანიშნულება ან/და გამოყენება აქვთ საწარმოში და იწარმოება და იყიდება 

ერთსა და იმავე გეოგრაფიულ ზონაში. 

 

შენიშვნები 
 

როდესაც ფასდება მარაგის გაუფასურება, საწარმოებს არ აქვთ თავისუფალი არჩევანის 

უფლება მუხლობრივ და ელემენტთა ჯგუფურ მიდგომებს შორის.  საწარმოს 

მოეთხოვება გამოიყენოს მუხლობრივი მიდგომა და ელემენტთა ჯგუფური მიდგომის 

გამოყენება შეუძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მუხლობრივი მეთოდით 

შეუძლებელია მარაგების გასაყიდი ფასის დადგენა, რომელიც შემცირებულია 

პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით. 

მოთხოვნის შესრულება შეუძლებელია, როდესაც საწარმოს არ შეუძლია მისი 

დაკმაყოფილება ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად. (იხ. მსს ფასს 

სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი)). 

 
 

მაგალითი—მარაგის გაუფასურება ელემენტთა ჯგუფისთვის 
 

მაგ. 5 ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში შეუძლებელია 

გაყიდვის დანახარჯების განსაზღვრა მუხლობრივად.  სამ ელემენტს (X, Y და Z) 

გააჩნია მსგავსი დანიშნულება და გამოყენება, ასევე იწარმოება და იყიდება ერთსა და 

იმავე გეოგრაფიულ არეალში.  20X0 წლის 31 დეკემბერს ხელმძღვანელობის 

შეფასებით გაყიდვასთან დაკავშირებული დამატებითი დანახარჯები არ განსხვავდება 

პროდუქციის მიხედვით და სამი პროდუქციისგან შემდგარი ჯგუფის 338,000ფე-ად 

გაყიდვა წარმოშობს გაყიდვის დანახარჯს 36,000ფე-ის ოდენობით.  

საწარმო  მარაგის ელემენტთა ჯგუფის გაუფასურებას განსაზღვრავს, შემდეგნაირად: 

 

 საბალანსო 

ღირებულება 

 

მოსალოდნელი 

გასაყიდი ფასი 

ელემენტის 

შეძენის დროს 

 

გასაყიდი ფასი, 

შეფასებული 

31/12/20X0  

თარიღის  

მდგომარეობით 

გაყიდვის 

დანახარჯები, 

შეფასებული 

31/12/20X0 

თარიღის 

მდგომარეობით 

 ფე ფე ფე ფე 

ელემენტთა 

ჯგუფი 

306,000 368,000 338,000 36,000 

 

გაუფასურების გამოთვლა ეფუძნება, მარაგების საბალანსო ღირებულებისა და მის 

გასაყიდ ფასს გამოკლებული პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯების შედარებას, როგორც წარმოდგენილია შემდეგ ცხრილში: 

 

  
ელემენტთა 

ჯგუფი 

  ფე 
საბალანსო ღირებულება 31/12/20X0 თარიღის 

მდგომარეობით (ა)  306,000  
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გასაყიდი ფასი, შეფასებული 31/12/20X0  თარიღის 

მდგომარეობით (ბ)  338,000  

გაყიდვის დანახარჯები, შეფასებული 31/12/20X0 

თარიღის მდგომარეობით (გ)   (36,000) 

გასაყიდი ფასი, პროდუქციის გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯების გამოკლებით (დ) = (ბ) - (გ)  302,000  

   

გაუფასურების ზარალი 31/12/20X0 თარიღით 

დასრულებული წლისათვის (ე) = (ა) - (დ)      4,000 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს ჯგუფური მიდგომის გამოყენებით გაუფასურების ზარალის 

ასაღიარებლად, საწარმო გააკეთებს შემდეგი სახის გატარებას: 

 

დბ   მოგება ან ზარალი (მარაგის გაუფასურება) 4,000ფე     

   კრ  მარაგები   4,000ფე  

მარაგებზე გაუფასურების აღიარება: 

  

გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ, მარაგის საბალანსო ღირებულება არის 

302,000ფე. 

 

 გაუფასურების კომპენსირება  

27.4 საწარმომ ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის ხელახლა უნდა შეაფასოს 

მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული 

გასაყიდი ფასი.  როდესაც აღარ არსებობს მარაგის გაუფასურების გამომწვევი 

გარემოებები, ან, შეცვლილი ეკონომიკური ვითარების გამო, არსებობს მტკიცებულება, 

რომ მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული 

გასაყიდი ფასი გაიზრდება, საწარმომ უნდა აღადგინოს გაუფასურების თანხა 

(უკუგატარებით) (ე.ი. კორექტირების თანხა შეზღუდულია თავდაპირველი 

გაუფასურების ზარალის ოდენობამდე) იმგვარად, რომ ახალი საბალანსო ღირებულება 

იყოს უმცირესი, თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯებით შემცირებულ, შესწორებულ გასაყიდ ფასს შორის. 

 

შენიშვნები 
 

ვერცერთ გარემოებაში გაუფასურების ზარალის კომპენსირება ვერ გამოიწვევს მარაგის 

ელემენტის საბალანსო ღირებულების ზრდას თვითღირებულებაზე მეტად, რომელიც 

მას ექნებოდა გაუფასურების აღიარების გარეშე.  

 
   
 
 
 
  მაგალითები—მარაგის გაუფასურების კომპენსირება 

 

მაგ. 6 ფაქტები იგივეა რაც 1-ელ მაგალითში და 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

მარაგები არ არის გაყიდული. 

ინფორმაცია მარაგებზე 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  
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 თვითღირ

ებულება 

 

დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი 

31/12/20X0 

თარიღის 

მდგომარეობით 

საბალანსო 

ღირებულება 

31/12/20X1 

თარიღისათვის, 

გაუფასურების  

კომპენსირების 

ტესტირებამდე 

გასაყიდი ფასი, 

შეფასებული 

31/12/20X1  

თარიღის 

მდგომარეობით 

გაყიდვის 

დანახარჯები, 

შეფასებული 

31/12/20X1 

თარიღის 

მდგომარეობით 

 ფე ფე ფე ფე ფე 

X ელემენტი 70,000 10,000 60,000 69,000 4,000 

Y ელემენტი 86,000 2,000 84,000 94,000 5,500 

Z ელემენტი 150,000 – 150,000 175,000 26,000 

 

 

გაუფასურების გამოთვლა წარმოდგენილია ცხრილში: 

 

  

X 

ელემენტი  

ფე 

Y 

ელემენტი  

ფე 

Z 

ელემენტი  

ფე 

თვითღირებულება (ა)    70,000        86,000  150,000  

20X0 წელს აღიარებული დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი (ბ)   (10,000)       (2,000) –    

საბალანსო ღირებულება 31/12/20X1 

თარიღისათვის, გაუფასურების 

ტესტირებამდე (გ) = (ა) - (ბ)    60,000        84,000  

      

150,000  

გასაყიდი ფასი, შეფასებული 

31/12/20X1  თარიღის მდგომარეობით (დ)    69,000        94,000  175,000  

გაყიდვის დანახარჯები, შეფასებული 

31/12/20X1 თარიღის მდგომარეობით (ე)     (4,000)       (5,500)       (26,000) 

გასაყიდი ფასი, პროდუქციის 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯების 

გამოკლებით (ვ) = (დ) - (ე)    65,000        88,500  149,000  

     

გაუფასურების ზარალი 31/12/20X1 

თარიღით დასრულებული წლისათვის 

(ზ) = უდიდესს (გ) - 

(ვ) და 0ფე     – –            1,000 

     

გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება 31/12/20X1-ით 

დასრულებული წლისათვის 

(თ) =უდიდესს 0ფე-

სა და (გ)-ს  - 

უმცირესი (ა) და 

(ვ)-დან  

5,000 2,000 – 

 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მარაგების გაუფასურების კომპენსირების ასაღიარებლად 

საწარმო გააკეთებს შემდეგი სახის გატარებებს: 

 

დბ   მარაგები 7,000ფე (ა)    

   კრ  მოგება ან ზარალი (წინა პერიოდის 

გაუფასურების კომპენსირება) 

  7,000ფე  
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წინა პერიოდის მარაგების გაუფასურების კომპენსირების აღიარება: 

 

(ა) 5,000ფე X ელემენტის გაუფასურების კომპენსირება + 2,000ფე Y ელემენტის გაუფასურების 

კომპენსირება 

 

შენიშვნა: 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო ასევე გააკეთებს შემდეგი სახის 

გატარებებს, Z ელემენტის გაუფასურების ზარალის ასაღიარებლად: 
 

დბ   მოგება ან ზარალი (მარაგის გაუფასურება) 1,000ფე     

   კრ  დაგროვილი გაუფასურების ზარალი მარაგებზე   1,000ფე  

მარაგების გაუფასურების აღიარება: 

  

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის წინა პერიოდის გაუფასურების 

ზარალის კომპენსირების აღიარებისა და  გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ, 

მარაგის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 65,000ფე-ს (X ელემენტი), 86,000ფე-ს (Y 

ელემენტი) და 149,000ფე-ს (Z ელემენტი). 

შენიშვნა: 2.52 პუნქტის თანახმად, საწარმოს არ შეუძლია შემოსავლისა და ხარჯების 

ურთიერთგადაფარვა, თუ აღნიშნული არ მოითხოვება ან ნებადართული არ იქნება მსს 
ფასს სტანდარტით.  შესაბამისად, როდესაც საწარმო ხარჯების ანალიზს წარადგენს 

ხარჯების ეკონომიკური შინაარსის კლასიფიკაციის მიხედვით, წინა პერიოდის 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირებისა და პერიოდის გაუფასურების ზარალის 

აღიარების წარდგენა ხდება ცალ-ცალკე. 

 

 

მაგ. 7 ფაქტები იგივეა, რაც მე-6 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში შეუძლებელია 

გაყიდვის დანახარჯების განსაზღვრა მუხლობრივად და სხვა მოთხოვნები მარაგის, 

როგორც ელემენტთა ჯგუფის, გაუფასურების განსაზღვრისათვის დაკმაყოფილებულია.  

საწარმოს მარაგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილში: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 თვითღირებ

ულება 

 

20X0 წელს 

აღიარებული 

დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი 

საბალანსო 

ღირებულება 

31/12/20X1 

თარიღისათვის, 

გაუფასურების 

კომპენსირების 

ტესტირებამდე 

გასაყიდი ფასი, 

შეფასებული 

31/12/20X1 

თარიღის 

მდგომარეობით 

გაყიდვის 

დანახარჯები, 

შეფასებული 

31/12/20X1 

თარიღის 

მდგომარეობით 

 ფე ფე ფე ფე ფე 
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ელემენტთა 

ჯგუფი 

306,000 4,000 302,000 338,000 35,500 

 

გაუფასურების გამოთვლა წარმოდგენილია ცხრილში: 

  
ელემენტთა 

ჯგუფი 

  ფე 

თვითღირებულება (ა)  306,000  

დაგროვილი გაუფასურება 31/12/20X0 

თარიღისათვის, გაუფასურების ტესტირებამდე (ბ)     (4,000) 

საბალანსო ღირებულება 31/12/20X1 

თარიღისათვის, გაუფასურების ტესტირებამდე 

(გ) =  

(ა) - (ბ)  302,000  

   

გასაყიდი ფასი, შეფასებული 31/12/20X1  თარიღის 

მდგომარეობით (დ)  338,000  

გაყიდვის დანახარჯები, შეფასებული 31/12/20X1 

თარიღის მდგომარეობით (ე)   (35,500) 

გასაყიდი ფასი, პროდუქციის გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯების გამოკლებით (ვ) = (დ) - (ე)  302,500  

   

დაგროვილი გაუფასურების ზარალი 31/12/20X1 

თარიღის მდგომარეობით (ზ) = თუ  (ვ) < (ა), (ვ) - (ა)      (3,500) 

   

გაუფასურების ზარალი (კომპენსირება) (თ) = (ბ) - (ზ).  მეორე მხრივ, 

(თ) = (გ) - 

უმცირესი (ა) და (ვ)-დან  

      (500) 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრისათვის გაუფასურების კომპენსირების ასაღიარებლად, 

საწარმო გააკეთებს შემდეგ გატარებას: 

დბ   მარაგები 500ფე     

   კრ  მოგება ან ზარალი (წინა პერიოდის 

გაუფასურების კომპენსირება) 

  500ფე  

წინა პერიოდის მარაგების გაუფასურების კომპენსირების აღიარება. 

 

წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის კომპენსირების აღიარების შემდეგ, მარაგის 

საბალანსო ღირებულება არის 302,500ფე. 

სხვა აქტივების გაუფასურება, გარდა მარაგისა 

 

ძირითადი პრინციპები 
 

27.5 მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება 

ნაკლებია მის საბალანსო ღირებულებაზე, საწარმომ უნდა შეამციროს საბალანსო 

ღირებულება ანაზღაურებად ღირებულებამდე.  ასეთ შემთხვევაში, ღირებულების 

შემცირების ოდენობა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს.  27.11-27.20 პუნქტებში 

მოცემულია მითითებები ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასების შესახებ. 

 

27.6 საწარმომ გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში, 

თუ მოცემული აქტივი აღრიცხული არ არის გადაფასებული ღირებულებით, მე-17 



მოდული 27—აქტივების გაუფასურება 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-10) 14

  
 

განყოფილების - „ძირითადი საშუალებები“ - გადაფასების მოდელის შესაბამისად.  

გადაფასებულ აქტივთან დაკავშირებული ნებისმიერი გაუფასურების ზარალი უნდა 

აისახოს 17.15დ პუნქტის შესაბამისად, როგორც გადაფასების შემცირება. 

 

შენიშვნები 
 

როდესაც ინდიკატორები ავალდებულებს საწარმოს განახორციელოს გაუფასურების 

ტესტირება, საწარმოს მოეთხოვება აქტივის საბალანსო ღირებულებისა და 

ანაზღაურებადი ღირებულების შედარებით განსაზღვროს აღიარებს თუ არა 

გაუფასურების ზარალს.  აქტივის საბალანსო ღირებულება არის თანხა, რომლითაც 

აქტივი ან ვალდებულება აღიარებულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (იხ. 

ტერმინების ლექსიკონი).  ანაზღაურებადი ღირებულება არის, აქტივის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და მისი გამოყენების 

ღირებულებას შორის უდიდესი.  თუ გაუფასურების ზარალის აღიარებამდე, 

საბალანსო ღირებულება არის ანაზღაურებადი ღირებულებაზე მეტი, საწარმო 

ანაზღაურებად ღირებულებამდე ამცირებს საბალანსო ღირებულებას  და მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებს გაუფასურების ზარალს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         საბალანსო ღირებულება                     

 

აქტივის ღირებულება: უმცირესი:  

 

                       ანაზღაურებადი ღირებულება 
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                                                                       გაყიდვის დანახარჯებით       

                                                                                                 შემცირებული რეალური   

                                                                                                          ღირებულება 

 

ანაზღაურებადი ღირებულება: უდიდესი:  

 

                         გამოყენების ღირებულება 

 

 

მაგალითი—სხვა აქტივების გაუფასურების აღიარება, გარდა მარაგისა 
 

მაგ. 8 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს აქვს აღჭურვილობა, რომელიც 

შეძენილი იყო ჯამური თვითღირებულებით 26,000ფე-ის ოდენობით, რომლისთვისაც 

დაგროვილი ცვეთა არის 14,000ფე (მათ შორის 6,000ფე-ის ცვეთა დარიცხულია 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის).  აღჭურვილობის შეფასებული 

სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 4 წელს და ნარჩენი ღირებულება 2,000ფე.  

აქტივზე ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით. 

20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 

11,000ფე.  გაუფასურებას არ აქვს გავლენა, A საწარმოს აღჭურვილობის სასარგებლო 

მომსახურების ვადის, ცვეთის მეთოდისა და ნარჩენი ღირებულების შეფასებაზე. 

A საწარმო აკეთებს შემდეგი სახის გატარებას, აღჭურვილობის გაუფასურების 

ასაღიარებლად: 

 

დბ   მოგება ან ზარალი (ძირითადი საშუალების 

გაუფასურება) 
1,000ფე 

(ა)    

   კრ  დაგროვილი გაუფასურების ზარალი 

(აღჭურვილობა) 

  1,000ფე  

ძირითადი საშუალებების გაუფასურების აღიარება: 

(ა) 12,000ფე საბალანსო ღირებულება(ბ) გამოკლებული 11,000ფე ანაზღაურებადი ღირებულება = 

1,000ფე გაუფასურების ზარალი. 

(ბ) 26,000ფე თვითღირებულება გამოკლებული 14,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის დაგროვილი 

ცვეთა = 12,000ფე საბალანსო ღირებულება. 

შენიშვნა: აღჭურვილობის (აქტივი) შესაძლო გაუფასურების ინდიკატორის 

არსებობისას, A საწარმო გადახედავს აქტივის დარჩენილ სასარგებლო მომსახურების 

ვადას, ცვეთის მეთოდს ან  ნარჩენ ღირებულებას (იხ. პუნქტი 27.10). 

მაგალითი—გაუფასურების ზარალის აღიარება/გადაფასებული აქტივის 
გადაფასების შემცირების მიდგომა  

 
მაგ. 9 ძირითადი საშუალებების ელემენტის თვითღირებულებაა 100ფე და ცვეთა ერიცხება 10 

წლის განმავლობაში წრფივი მეთოდის გამოყენებით, ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე.  

საწარმო იყენებს მე-17 განყოფილების გადაფასების მოდელს.  1-ლი წლის ბოლოს აქტივი 

გადაფასებულია 135ფე-მდე.  გადაფასების შემოსულობა 45ფე-ის ოდენობით (135ფე 

გამოკლებული 90ფე (100ფე გამოკლებული 10ფე ცვეთა)) უნდა აღიარდეს სხვა სრულ 

შემოსავალში და დაგროვდეს საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში. 
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მე-2 წლის ბოლოს, აქტივის რეალური ღირებულება შემცირდა 50ფე-მდე.  15ფე-ის 

ოდენობით წლიური ცვეთის დარიცხვის შემდეგ (135ფე გაყოფილი 9-ზე), აღიარდება 

70ფე-ის ოდენობით გადაფასების შემცირება. 

მე-17 განყოფილების შესაბამისად, გადაფასების შემცირება 70ფე-ის ოდენობით, 

თავდაპირველად აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში იმ ოდენობით, რა სიდიდის 

საკრედიტო ნაშთიც არსებობს ამ აქტივთან დაკავშირებით გადაფასების ნამეტში  

(45ფე), დანარჩენი 25ფე აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

 

 

 ფე 

საბალანსო ღირებულება მე-2 წლის დასაწყისში  135 

წლის განმავლობაში ცვეთა (15) 

მე-2 წლის ბოლოს, გადაფასებამდე არსებული საბალანსო ღირებულება 120 

გადაფასების შემცირება, აღიარებული სხვა სრულ შემოსავალში   (45) 

 75 

გადაფასების შემცირება, აღიარებული მოგებაში ან ზარალში (25) 

საბალანსო ღირებულება (გადაფასებული ღირებულება) მე-2 წლის ბოლოს  50 

 

 

 

 გაუფასურების ინდიკატორები 

 

27.7 ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის საწარმომ უნდა განსაზღვროს, არსებობს თუ არა 

რაიმე მინიშნება აქტივის გაუფასურების შესახებ.  თუ არსებობს ასეთი ნიშანი, საწარმომ 

უნდა შეაფასოს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება,  ხოლო თუ არ არსებობს, 

აუცილებელი არ არის აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება. 

 

27.8 თუ შეუძლებელია ცალკეული აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება, 

საწარმომ უნდა განსაზღვროს იმ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

ანაზღაურებადი ღირებულება, რომელსაც განეკუთვნება მოცემული აქტივი.  ეს 

შეიძლება იმით იყოს განპირობებული, რომ აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების 

შეფასება მოითხოვს მისაღები ფულადი სახსრების ნაკადების პროგნოზირებას, ასევე 

იმის გამო, რომ, ზოგიერთ შემთხვევაში, ცალკეული აქტივი დამოუკიდებლად არ 

წარმოქმნის ფულად სახსრებს.  აქტივის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული 

არის აქტივების უმცირესი იდენტიფიცირებადი ჯგუფი, რომელიც მოიცავს მოცემულ 

აქტივს და წარმოქმნის ისეთ ფულად ნაკადებს, რომელთა მიღება დამოკიდებული არ 

არის სხვა აქტივებიდან ან აქტივების ჯგუფებიდან ფულადი სახსრების მიღებაზე. 

 

შენიშვნები 
 

აღნიშნული განყოფილების მოქმედების სფეროში შემავალი აქტივებისთვის, გარდა 

მარაგისა, იმის განსასაზღვრად მოითხოვება თუ არა გაუფასურების ზარალის 

აღიარება, პირველი ეტაპი, გულისხმობს იმის განხილვას საანგარიშგებო 

თარიღისათვის არსებობს თუ არ აქტივის შესაძლო გაუფასურების ინდიკატორები.  

გაუფასურების ინდიკატორები განხილულია 27.9 პუნქტში.  თუ არსებობს აქტივის 

შესაძლო გაუფასურების ინდიკატორი, საწარმოს მოეთხოვება გამოთვალოს აქტივის 

ანაზღაურებადი ღირებულება. 
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თუ შეუძლებელია ცალკეული აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება, 

საწარმომ უნდა განსაზღვროს იმ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

ანაზღაურებადი ღირებულება, რომელსაც განეკუთვნება მოცემული აქტივი.  ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის განსასაზღვრად საჭიროა მსჯელობა. ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის განსაზღვრისთვის, აქცენტი კეთდება „აქტივების 

უმცირეს იდენტიფიცირებად ჯგუფზე“, რომელიც წარმოქმნის დამოუკიდებელ 

ფულად ნაკადებს (პუნქტი 27.8). 

ბასს 36 -„აქტივების გაუფასურება“ - მოიცავს შემდეგი სახის მითითებებს ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის განსასაზღვრად:(2) 

 ფულადი ნაკადების დამოუკიდებლობის განსასაზღვრად, საწარმო 

ითვალისწინებს, როგორ ხდება საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ საწარმოს 

საქმიანობის მონიტორინგი (მაგ: პროდუქციის ნომენკლატურის, საქმიანობის, 

საქმიანობის ადგილმდებარეობის, რაიონების ან რეგიონალური არეალის, ან სხვა 

ფაქტორების მიხედვით) ან როგორ იღებს საწარმოს ხელმძღვანელობა 

გადაწყვეტილებას, საწარმოს აქტივების შემდგომი გამოყენებისა და ოპერაციების 

გაგრძელების ან მათი საწარმოდან გასვლის და ოპერაციების შეწყვეტის შესახებ 

(პუნქტი 69); და  

 თუ არსებობს აქტივთა ჯგუფის მიერ წარმოებული პროდუქციისათვის აქტიური 

ბაზარი, მაშინ ეს აქტივთა ჯგუფი მიჩნეული უნდა იქნეს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულად.  თუ წარმოებული პროდუქცია გამოიყენება საწარმოს 

შიგნით, პროდუქციასთან დაკავშირებული  მომავალი ფულადი ნაკადები 

ხელმძღვანელობამ უნდა შეაფასოს გაშლილი ხელის მანძილის პრინციპის 

გამოყენებით (პუნქტი 70). 

აქტიური ბაზარი გულისხმობს, ბაზარს, სადაც მოცემული აქტივით ან 

ვალდებულებით ოპერაციები საკმარისად ხშირად და საკმარისი მოცულობით 

სრულდება, რაც მუდმივად იძლევა ფასების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების 

საშუალებას (იხ. ლექსიკონი). 

 

 
   მაგალითები—ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულების 

იდენტიფიკაცია 
 

მაგ. 10 წიაღისეულის მომპოვებელი საწარმო ფლობს რკინიგზას, რათა ხელი შეუწყოს 

წიაღისეულის მოპოვების საქმიანობას.   კერძო რკინიგზა შესაძლოა გაიყიდოს მხოლოდ 

ჯართის სახით, მისი უწყვეტი გამოყენების შედეგად ფულადი სახსრების წარმოქმნა, 

უმეტესწილად, დამოკიდებულია საწარმოს სხვა აქტივებიდან ფულადი სახსრების 

მიღებაზე. 

შეუძლებელია განისაზღვროს რკინიგზის ანაზღაურებადი ღირებულება, რადგან 

შეუძლებელია რკინიგზის გამოყენების ღირებულების განსაზღვრა და 

მოსალოდნელია, რომ იგი განსხვავებული იქნება მისი, როგორც ჯართის 

ღირებულებისაგან.  ამიტომ, საწარმო აფასებს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი იმ 

                                                   
(2)  თუ მსს ფასს-ში არაა მოცემული ნათელი მითითებები, საწარმოს შეუძლია (მაგრამ არ მოეთხოვება) იხელმძღვანელოს მე-

10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“  - 10.6 პუნქტის შესაბამისად, გაითვალისწინოს 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნები და მითითებები. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/stdcontent/Red_Book_2011/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148458
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/stdcontent/Red_Book_2011/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148465
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/stdcontent/Red_Book_2011/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148451
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ერთეულის ანაზღაურებად ღირებულებას, რომელსაც მიეკუთვნება კერძო რკინიგზა, 

ანუ მთლიანად მაღაროს ანაზღაურებად ღირებულებას. 

მაგ. 11 ავტობუსების კომპანია მუნიციპალიტეტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე 

ეწევა მომსახურებას. მას მოეთხოვება მინიმალური მომსახურების გაწევა ხუთ 

სხვადასხვა მარშრუტზე.  თითოეული მარშრუტისათვის გამოყოფილი აქტივები და 

თითოეული მათგანიდან მიღებული ფულადი სახსრები შესაძლოა იდენტიფიცირებულ 

იქნეს ცალ-ცალკე.  ერთ-ერთი მარშრუტი მუშაობს მნიშვნელოვანი ზარალით. 

რადგან საწარმოს არა აქვს რომელიმე მარშრუტის დახურვის უფლება, უწყვეტი 

გამოყენების შედეგად იმ ფულადი სახსრების შემოდინების უმცირესი 

იდენტიფიცირებადი დონე, რომელთა მიღება, უმეტესწილად, დამოკიდებული არ 

არის სხვა აქტივების ან აქტივთა ჯგუფიდან ფულადი სახსრების შემოსვლაზე, არის 

ხუთივე მარშრუტიდან მიღებული ფულადი სახსრები.  თითოეული მარშრუტისათვის 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულს წარმოადგენს მთლიანად ავტობუსების 

კომპანია. 

მაგ. 12 საწარმო ფლობს სამ სასტუმროს ერთსა და იმავე ტერიტორიაზე.  სასტუმროები იყენებენ 

მსგავს საფასო სტრუქტურას და მესაკუთრეები უწევენ რეკლამას, როგორც ერთმანეთის 

ალტერნატივას.  ყველა მათგანი იყენებს საწარმოს ცენტრალური ჯავშნის სისტემას.  

რეგულარულად ხდება სტუმრების ერთი სასტუმროდან მეორეში გადაყვანა.  საწარმო 

ასევე ფლობს სასტუმროს სხვა ტერიტორიაზე.  აღნიშნული სასტუმროც სარგებლობს 

ცენტრალური ჯავშნის სისტემით, მაგრამ არ ხდება რეკლამის ან სტუმრების გაზიარება 

სხვა სასტუმროებთან. 

სამი სასტუმრო, ერთი და იგივე ტერიტორიაზე წარმოადგენს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულს, რადგან იმართება, როგორც ერთი საქმიანობა.  სხვა 

ტერიტორიაზე განთავსებული მეოთხე სასტუმრო, იქნება სხვა ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეული, რადგან მოსალოდნელია რომ ის იმართება საწარმოს სხვა 

სასტუმროებისგან დამოუკიდებლად და მის ხელმძღვანელობას გააჩნია 

პასუხისმგებლობა საწარმოს მომგებიანობაზე, როგორც დამოუკიდებელ საქმიანობაზე. 

 

მაგ. 13 საწარმო A ქვეყანაში აწარმოებს პროდუქტ 1-ს. პროდუქტი 1-ის მთლიანად გადაზიდვა 

ხდება B ქვეყანაში, სადაც ის გამოიყენება პროდუქტი 2-ის საწარმოებლად.   საწარმო არ 

ყიდის პროდუქტ 1-ს. 

პროდუქტ 1-ს, რომ გააჩნდეს აქტიური ბაზარი, A ქვეყანაში განხორციელებული 

ოპერაციები იქნებოდა ცალკეული ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული. A 

ქვეყანაში განხორციელებულ ოპერაციებთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები 

განისაზღვრება პროდუქტ 1-ის საბაზრო ფასით (გაშლილი ხელის მანძილის 

პრინციპით შერჩეული ფასი). 

  

 

27.9 როდესაც საწარმო ადგენს აქტივის შესაძლო გაუფასურების ინდიკატორებს, მან უნდა 

გაითვალისწინოს სულ მცირე, შემდეგი ინდიკატორები მაინც: 

ინფორმაციის გარე წყაროები 

(ა) მოცემული პერიოდის განმავლობაში აქტივის საბაზრო ღირებულება 

მნიშვნელოვნად შემცირდა იმასთან შედარებით, რაც მოსალოდნელი იყო დროის 

გარკვეულ პერიოდში, ან ნორმალური გამოყენების შედეგად; 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/stdcontent/Red_Book_2011/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148451
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/stdcontent/Red_Book_2011/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148451
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(ბ) მოცემულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა, რამაც უარყოფითი 

გავლენა მოახდინა საწარმოზე, ან ახლო მომავალში მოხდება ასეთი ცვლილებები იმ 

ტექნოლოგიურ, საბაზრო, ეკონომიკურ ან სამართლებრივ გარემოში, სადაც 

ფუნქციონირებს საწარმო, ან იმ ბაზარზე, რომლისთვისაც განკუთვნილია აქტივი; 

(გ) საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები ან ინვესტიციების უკუგების საბაზრო 

განაკვეთები მოცემულ პერიოდში გაიზარდა და მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული 

ზრდა არსებით გავლენას იქონიებს აქტივის გამოყენების ღირებულების 

გაანგარიშებისას გამოყენებულ დისკონტირების განაკვეთზე და მნიშვნელოვნად 

შეამცირებს მოცემული აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას; 

(დ) საწარმოს წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება მეტია მთლიანად საწარმოს 

რეალური ღირებულების შეფასებაზე (ასეთი შეფასება შეიძლება გაკეთდეს, 

მაგალითად საწარმოს ნაწილობრივ ან მთლიანად გაყიდვის განზრახვის 

შემთხვევაში). 

ინფორმაციის შიდა წყაროები 

(ე) არსებობს აქტივის მოძველების ან მისი ფიზიკური დაზიანების მტკიცებულება; 

(ვ) მოცემულ პერიოდში მოხდა ან ახლო მომავალში მოხდება მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს საწარმოზე იმ თვალსაზრისით, 

რომ გავლენას მოახდენს აქტივის მიმდინარე ან შემდგომი გამოყენების ხარისხზე, ან 

მეთოდზე.  ამგვარ ცვლილებებს განეკუთვნება აქტივის მოცდენა, იმ ქვედანაყოფის 

საქმიანობის შეწყვეტის ან რესტრუქტურიზაციის გეგმები, რომელსაც მიეკუთვნება 

აქტივი და ასევე აქტივის ექსპლუატაციიდან ამოღების გეგმა ადრე ნავარაუდევ 

თარიღზე ადრე; 

(ზ) შიდა ანგარიშგებიდან ჩანს მტკიცებულებები იმისა, რომ აქტივის გამოყენების 

ეკონომიკური მაჩვენებლები მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაუარესდა, ან 

მომავალში გაუარესდება.   ამ კონტექსტში აქტივის ეკონომიკური მაჩვენებლები 

მოიცავს საოპერაციო შედეგებსა და ფულად ნაკადებს. 

 

 
 
 
შენიშვნები 
 

გაუფასურების ინდიკატორების არსებობა ყოველთვის არ ნიშნავს გაუფასურების 

ზარალის (ხარჯი) აღიარებას.  მაგალითად, საპროცენტო განაკვეთების ზრდა შესაძლოა 

წარმოადგენდეს სასარგებლო ინდიკატორს, მაგრამ არ გამოიწვევს გაუფასურებას, თუ 

საბაზრო განაკვეთების ცვლილებებს საწარმოს აქტივების უკუგების განაკვეთზე 

გავლენა არ აქვს.  ასევე, გაუფასურების გარე და შიდა ინდიკატორების სია არ არის 

ამომწურავი.  საწარმომ შესაძლოა განსაზღვროს აქტივის შესაძლო გაუფასურების სხვა 

ინდიკატორები, რომელიც ასევე მიუთითებს, რომ საწარმოს მოეთხოვება განსაზღვროს 

ანაზღაურებადი ღირებულება.  ბასს 36 (პუნქტი 14) შემდგომში აღნიშნავს, რომ 
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აქტივის შესაძლო გაუფასურებაზე არსებული შიდა ინდიკატორები, რომელიც მოიცავს 

შიდა ანგარიშგებიდან მიღებულ მტკიცებულებას, არის:(3) 

ა) აქტივის შესაძენად ან აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად და მისი 

შენახვისათვის საჭირო ფულადი სახსრების ოდენობა, რომელიც მნიშვნელოვნად 

აღემატება დაგეგმილ თანხას;  

ბ) ფაქტობრივი, წმინდა ფულადი ნაკადი ან აქტივიდან მიღებული საოპერაციო 

მოგება ან ზარალი, რომელიც დაგეგმილ მაჩვენებლებზე გაცილებით უარესია;  

გ) აქტივის წმინდა ფულადი ნაკადების ან საოპერაციო მოგების მნიშვნელოვანი 

შემცირება, ან ზარალის მნიშვნელოვანი გაზრდა დაგეგმილთან შედარებით; ან  

დ) აქტივის საოპერაციო ზარალი ან წმინდა ფულადი სახსრების გასვლა, რომელიც 

მიიღება მიმდინარე პერიოდის მონაცემებისა და დაგეგმილი მონაცემების 

აგრეგირების შედეგად.  

გაუფასურების ინდიკატორების განსაზღვრას დიდი მნიშვნელობა აქვს გაუფასურების 

ზარალის აღიარების პროცესში.  საჭიროა მსჯელობა, როდესაც საწარმოები 

განიხილავენ, როგორ რეაგირებას მოახდენენ შიდა ინდიკატორებზე, რომ აქტივების 

მომავალი საქმიანობის შედეგი მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაუარესდება.  

საწარმოებმა უნდა განიხილონ იქნება თუ არა საქმიანობის შედეგი ადრე დაგეგმილ 

მაჩვენებელზე მნიშვნელოვნად დაბალი. 

   
მაგალითები—გაუფასურების ინდიკატორები 
 

მაგ. 14 საწარმო იყენებს აღჭურვილობას, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს მოძველების მაღალი 

რისკი.  მეორადი აღჭურვილობის ბაზარზე არსებული უახლესი კოტირებული ფასი 

მიანიშნებს, რომ საწარმოს აღჭურვილობის ხელმეორედ გაყიდვის ღირებულება 

საგრძნობლად შემცირდა, რაც გამოწვეულია აღჭურვილობისთვის ახალი და 

გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის შემოსვლის შედეგად. 

ხელმეორედ გაყიდვის ფასის შემცირება წარმოადგენს გაუფასურების გარე 

ინდიკატორს.  ხელმეორედ გაყიდვის ფასის შემცირება მიანიშნებს, რომ საწარმოს 

აღჭურვილობის ანაზღაურებადი ღირებულება შესაძლოა მის საბალანსო 

ღირებულებაზე ნაკლები იყოს და აუცილებელია  გაუფასურების ტესტის ჩატარება.  

მაგ. 15 პროდუქციისა და ექსპლუატაციის შესახებ უახლესი ანგარიშგება მიანიშნებს, რომ 

საწარმოს მიერ საქმიანობაში გამოყენებული მანქანა-დანადგარები იცვითება 

მოსალოდნელზე უფრო მაღალი განაკვეთით. 

მანქანა-დანადგარების მოსალოდნელზე უფრო მაღალი განაკვეთით ცვეთის 

მტკიცებულება წარმოადგენს გაუფასურების შიდა ინდიკატორს.  მოლოდინებთან 

შედარებით მანქანა-დანადგარების მდგომარეობის გაუარესება მიანიშნებს, რომ 

საწარმოს აღჭურვილობის ანაზღაურებადი ღირებულება შესაძლოა მის საბალანსო 

ღირებულებაზე ნაკლები იყოს და აუცილებელია  გაუფასურების ტესტის ჩატარება. 

27.10 აქტივის შესაძლო გაუფასურების ინდიკატორის არსებობა შესაძლოა იმის 

მიმანიშნებელი იყოს, რომ საწარმომ უნდა გადახედოს აქტივის დარჩენილ სასარგებლო 

                                                   
(3)  თუ მსს ფასს-ში არაა მოცემული ნათელი მითითებები, საწარმოს შეუძლია (მაგრამ არ მოეთხოვება) იხელმძღვანელოს მე-

10 განყოფილების 10.6 პუნქტის შესაბამისად, გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნები და 

მითითებები. 
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მომსახურების ვადას, ცვეთის (ამორტიზაციის) მეთოდს ან აქტივის ნარჩენ ღირებულებას 

და შეასწოროს წინამდებარე სტანდარტის იმ განყოფილების მიხედვით, რომელიც 

მოცემულ აქტივს ეხება (მაგალითად, მე-17 განყოფილება და მე-18 განყოფილება – 

„არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“) მაშინაც კი, თუ მოცემული 

აქტივისთვის არ აღიარდება არანაირი გაუფასურების ზარალი. 

 
შენიშვნები 
 

თუ, აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადის გადახედვისას, საწარმო შეცვლის 

ცვეთის დარიცხვის (ამორტიზაციის) მეთოდს ან ნარჩენ ღირებულებას, ცვლილებების 

ასახვისათვის უნდა დაკორექტირდეს ცვეთის ხარჯი ცვლილების განხორციელების 

წელს (და მომავალი წლებისთვის) (იხ. პუნქტები 17.23, 27.10 და 10.16(ბ)).   

 
მაგალითი—გაუფასურების აღიარება, ნარჩენი ღირებულების კორექტირებასთან 
ერთად 

 
მაგ. 16 ფაქტები იგივეა, რაც მე-8 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 

დეკემბრისთვის  აღჭურვილობის შეფასებული ნარჩენი ღირებულება იცვლება 2,000ფე-

დან ნულამდე. 

მე-8 მაგალითში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და ნული ნარჩენი 

ღირებულებით, საწარმოს ჯერ უნდა წარედგინა ცვეთის ხარჯი 20X1  წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისათვის 6,000ფე-ის ოდენობით (24,000ფე ცვეთადი 

ღირებულება ÷ 4 წელი).  შესაბამისად, 20X1 წელს საწარმო აღიარებს სააღრიცხვო 

შეფასების ცვლილებას შემდეგნაირად: 

 

დბ   მოგება ან ზარალი (ცვეთის ხარჯი) 750ფე (ა)    

   კრ  დაგროვილი ცვეთა (აღჭურვილობა)   750ფე  

20X1 წელს აღიარებული ცვეთის გაზრდა 6,750ფე-მდე. 

 

დბ   მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალი) 250ფე (თ)    

   კრ  დაგროვილი გაუფასურება (აღჭურვილობა)   250ფე  

ძირითადი საშუალებების გაუფასურების აღიარება: 

 

(ა) 6,750ფე წლიური ცვეთა, დაფუძნებული ახალ შეფასებულ ნარჩენ ღირებულებაზე(ბ), 

გამოკლებული 6,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის უკვე აღიარებული 

ცვეთა = 750ფე. 

(ბ) (18,000ფე 20X0 წლის 31 დეკემბრის საბალანსო ღირებულება(გ), გამოკლებული 0ფე ნარჩენი 

ღირებულება) ÷ 32 თვე, დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა(ე) × 12თვე = 6,750ფე 

წლიური ცვეთა. 

(გ) 26,000ფე თვითღირებულება, გამოკლებული 8,000ფე დაგროვილი ცვეთა 20X0 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით(დ) = 18,000ფე. 

(დ) 14,000ფე დაგროვილი ცვეთა 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, გამოკლებული 6,000ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის უკვე აღიარებული ცვეთა = 8,000ფე. 

(ე) 4 წელი, თავდაპირველად შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა × 12 თვე, გამოკლებული 

16 თვე, ცვეთის დარიცხვა 20X0 წლის 31 დეკემბრამდე(ვ) = 32 თვე (დარჩენილი მოსალოდნელი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის). 
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(ვ) 8,000ფე დაგროვილი ცვეთა 20X0 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ÷ 24,000ფე თავდაპირველი 

ცვეთადი ღირებულება(ზ) × 4 წელი თავდაპირველად შეფასებული სასარგებლო მომსახურების 

ვადა × 12თვე = 16 თვე (იმ თვეების რაოდენობა, რომელებსაც დაერიცხა ცვეთა 20X0 წლის 30 

დეკემბრამდე). 

(ზ) 26,000ფე თვითღირებულება, გამოკლებული 2,000ფე თავდაპირველი მოსალოდნელი ნარჩენი 

ღირებულება = 24,000ფე. 

(თ) 11,000ფე ანაზღაურებადი ღირებულება, გამოკლებული 11,250ფე საბალანსო ღირებულება 20X1 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით(ი) = 250ფე. 

(ი) 26,000ფე თვითღირებულება, გამოკლებული 8,000ფე დაგროვილი ცვეთა 20X0 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, გამოკლებული 6,750ფე 20X1  წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ცვეთა = 

11,250ფე. 

 

 ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება 

 

27.11 ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრება აქტივის, ან ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას შორის უდიდესი თანხით.  თუ 

შეუძლებელია ცალკეული აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრა, 27.12–

27.20 პუნქტებში მოცემულ მოთხოვნებში აქტივის ნაცვლად უნდა იგულისხმოთ 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული. 

 

27.12 ყოველთვის აუცილებელი არ არის ორივე სიდიდის განსაზღვრა - აქტივის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებისა და მისი გამოყენების 

ღირებულების.  თუ ერთ-ერთი მათგანი აღემატება აქტივის საბალანსო ღირებულებას, 

მოცემული აქტივი გაუფასურებული არ არის და აუცილებელი არ იქნება მეორე 

სიდიდის შეფასება. 

 

27.13 თუ არ არსებობს მიზეზი იმისა, რომ ვივარაუდოთ, აქტივის გამოყენების ღირებულება 

მნიშვნელოვნად აღემატება მის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას, ეს უკანასკნელი შესაძლოა მიჩნეულ იქნეს აქტივის ანაზღაურებად 

ღირებულებად.  ასეთი სიტუაცია ხშირად გვხვდება გასაყიდად გამიზნულ აქტივებთან 

დაკავშირებით. 

 

შენიშვნები 
 

მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ანაზღაურებადი ღირებულება უნდა იყოს გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას 

შორის უდიდესი,  გამომდინარეობს გადაწყვეტილებიდან, რომ აქტივის 

ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება ასახავს გონივრული ხელმძღვანელობის 

შესაძლო ქცევას.  გამოყენების ღირებულება განისაზღვრება საწარმოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით და ზოგადად მოითხოვს უფრო მეტ მსჯელობას საწარმოს 

სპეციფიკური ინფორმაციის საფუძველზე. მეორე მხრივ, გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება ეფუძნება უფრო ობიექტურ საბაზრო 

ინდიკატორებს. თუ აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება აღემატება გამოყენების ღირებულებას, მაგრამ ხელმძღვანელობა 

გადაწყვეტს დაიტოვოს აქტივი, დამატებითი ზარალი (სხვაობა გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას 
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შორის) შესაბამისად წარმოიქმნება მომავალ პერიოდებში, რადგან აღნიშნული 

გამომდინარეობს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებიდან, დაეტოვებინა აქტივი 

მომავალ პერიოდებში. (4) 

 

 გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 

 

27.14 გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლის 

მიღებაც მოსალოდნელია აქტივის გაყიდვის შედეგად საქმის მცოდნე და გარიგების 

მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ 

გარიგებაში, რომელიც შემცირებულია გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით 

(მითითებები რეალური ღირებულების შეფასების შესახებ მოცემულია 11.27-11.32 

პუნქტებში).   

 

შენიშვნები 
 

11.27 პუნქტში არსებული აქტივის რეალურ ღირებულებაზე მტკიცებულების ხარისხის 

იერარქია,  მსგავსია ფასს 13-ში - „რეალური ღირებულების შეფასება“ - არსებული 

რეალური ღირებულების იერარქიის 1-ლი, მე-2 და მე-3 დონის მონაცემებისა.  იერარქია 

უპირატესობას ანიჭებს ემპირიულ შეფასებებს და შედარებით დაბალ პრიორიტეტად 

მიიჩნევს არაემპირიულ შეფასებებს. 
 

ბევრ მატერიალურ და უმეტეს არამატერიალურ აქტივებს არ გააჩნიათ აქტიური ბაზარი.  

შესაბამისად, რეალური ღირებულება, როგორც წესი უნდა შეფასდეს მე-11 

განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“  - 11.27(ბ) და (გ) პუნქტებში 

არსებული შეფასების ტექნიკების გამოყენებით.   

 

გასვლის დანახარჯები შესაძლოა მოიცავდეს იურიდიულ დანახარჯებს, მოსაკრებლებს 

იურიდიული დოკუმენტების გაფორმებაზე და გარიგებასთან დაკავშირებით 

გადასახდელ სხვა ანალოგიურ გადასახადებს, აქტივის გადატანის დანახარჯებსა და 

პირდაპირი დანახარჯებს.  
 

 

მაგალითი—გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების 
შეფასება 

 
მაგ. 17  საწარმო ფლობს ავტომობილების პარკს, რომელსაც იყენებს თავისი პროდუქციის 

მისაწოდებლად.  20X0 წლის ბოლოს ერთი სატვირთო ავტომანქანის საბალანსო 

ღირებულება არის 9,000ფე (19,000ფე თავდაპირველი თვითღირებულება გამოკლებული 

10,000ფე დაგროვილი ცვეთა).  სატვირთო ავტომანქანის თავდაპირველი შეფასებული 

სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 7 წელს (შეფასებული საწარმოს მიერ 

სატვირთო ავტომანქანის პირველად აღიარების დღიდან) და გააჩნია ნარჩენი 

ღირებულება 5,000ფე-ის ოდენობით.  სატვირთო ავტომანქანის საწვავის მოხმარების 

დაბალი ეფექტიანობიდან გამომდინარე, საწარმომ საგრძნობლად შეამცირა აღნიშნული 

სატვირთო ავტომანქანის გამოყენება.  მსგავსი სატვირთო ავტომანქანის საბაზრო ფასი, 

აქტიურ მეორადი გაყიდვის ბაზარზე წარმოადგენს 6,000ფე-ს.  სატვირთო ავტომანქანის 

                                                   
(4) იხ. ბასს 36-ის დასკვნის საფუძვლების პუნქტი BCZ22(ბ). 
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გაყიდვასთან დაკავშირებული  ლიცენზიისა და საკუთრების უფლების გადაცემის 

საფასური წარმოადგენს 200ფე.   

გამოყენების ცვლილება წარმოადგენს შიდა ინდიკატორს, იმის შესახებ რომ სატვირთო 

ავტომობილი გაუფასურებულია.  სატვირთო ავტომობილის საბაზრო ფასის შემცირება 

წარმოადგენს გაუფასურების გარე ინდიკატორს.   

აქტიურ ბაზარზე არსებული ფასი რეალური ღირებულების შეფასების საშუალებას 

იძლევა.  საწარმოს არ გააჩნია მიზეზი იფიქროს, რომ სატვირთო ავტომობილების 

გამოყენების ღირებულება აღემატება გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებას.  შესაბამისად, სატვირთო ავტომობილის ანაზღაურებადი ღირებულება 

შეადგენს 5,800ფე-ს (6,000ფე რეალური ღირებულება გამოკლებული 200ფე გაყიდვის 

დანახარჯი).  საწარმო აკეთებს შემდეგი სახის გატარებებს, სატვირთო ავტომანქანის 

გაუფასურების აღსარიცხად:  

 

დბ   მოგება ან ზარალი (ავტომობილების გაუფასურება) 3,200ფე (ა)    

   კრ დაგროვილი გაუფასურება (ძირითადი საშუალებები)   3,200ფე  

ძირითადი საშუალებების გაუფასურების აღიარება: 

(ა) 9,000ფე საბალანსო ღირებულება, გამოკლებული 5,800ფე გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება = 3,200ფე. 

 

 

 გამოყენების ღირებულება 

 

27.15 აქტივის გამოყენების ღირებულება არის მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელი 

ღირებულება, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია მოცემული აქტივიდან.  დღევანდელი 

ღირებულების გაანგარიშება მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: 

(ა) იმ მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებას, რომლის მიღება და საწარმოდან გასვლა 

მოსალოდნელია აქტივის უწყვეტი გამოყენებისა და შემდგომში მისი გასვლის 

შედეგად; და 

(ბ) მომავალი ფულადი ნაკადების მიმართ შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთის 

გამოყენებას. 

 

 
შენიშვნები 
 

განსხვავებით რეალური ღირებულებისა, გამოყენების ღირებულება საწარმოს 

სპეციფიკის გათვალისწინებით განისაზღვრება—ის წარმოადგენს წმინდა ფულადი 

ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას, რომელსაც ანგარიშვალდებული საწარმო 

მოელის, რომ მიიღებს აქტივების გამოყენებისა და გაყიდვიდან.   
 

 

27.16 აქტივის გამოყენების ღირებულების გამოთვლისას გაითვალისწინება შემდეგი 

ელემენტები: 

(ა) მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადების ოდენობის შეფასება, რომლის 

მიღებასაც საწარმო ვარაუდობს მოცემული აქტივიდან; 
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(ბ) ზემოაღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადების მოცულობის, ან მათი წარმოქმნის 

დროში შესაძლო ცვლილების სავარაუდო შედეგი; 

(გ) ფულის დროითი ღირებულება, მიმდინარე ურისკო საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთზე დაყრდნობით; 

(დ) მოცემული აქტივისთვის დამახასიათებელი განუსაზღვრელობის არსებობის 

თანხობრივი გამოხატულება; და 

(ე) სხვა ფაქტორები, როგორიცაა, მაგალითად ლიკვიდობა, რომლებსაც ბაზრის 

მონაწილენი გაითვალისწინებდნენ იმ მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებისას, 

რომლის მიღებასაც საწარმო ვარაუდობს მოცემული აქტივიდან. 

 

 
შენიშვნები 
 

გამოყენების ღირებულების შეფასებისას, საწარმოს მოეთხოვება შეასრულოს შემდეგი 

ოთხი საფეხური: 

 

(ა)    გაუფასურების ტესტირებისთვის სააღრიცხვო ერთეულის განსაზღვრა  

(ინდივიდუალური აქტივი ან კონკრეტული ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეული); 

(ბ)    მომავალი მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების შეფასება; 

(გ)    შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრა; და 

(დ)  გამოყენების ღირებულების მისაღებად, საჭიროა (ბ) პასუხში არსებული მომავალი 

მოსალოდნელი წმინდა ფულადი ნაკადების აგრეგირება და (გ) პასუხში არსებული 

დისკონტირების განაკვეთის გამოყენება. 

 

 

27.17 გამოყენების ღირებულების შეფასების მიზნით, მომავალი ფულადი ნაკადების 

შეფასებები უნდა მოიცავდეს: 

(ა) ფულადი სახსრების მიღების პროგნოზებს აქტივის გამოყენების გაგრძელების 

შედეგად; 

(ბ) იმ ფულადი სახსრების გასვლის პროგნოზს, რომელთა გასვლა აუცილებელია 

იმისთვის, რომ მოცემული აქტივის გამოყენების გაგრძელების შედეგად საწარმომ 

მიიღოს ფულადი ნაკადები (მათ შორის, ფულადი სახსრების გასვლა აქტივის 

საექსპლუატაციო მდგომარეობაში მოყვანისათვის) და რომელთა პირდაპირ 

მიკუთვნება, ან დასაბუთებული და თანამიმდევრული საფუძვლით განაწილება 

აქტივზე შესაძლებელია; და 

(გ) წმინდა ფულადი ნაკადები, თუ ასეთი იარსებებს, რომელიც მიღებულ (ან 

გადახდილ) უნდა იქნეს აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს მისი 

გაყიდვისას, საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი 

ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებული გარიგების შედეგად.   

ფულადი ნაკადების შესაფასებლად საწარმოს შეუძლია გამოიყენოს მის მიერ 

დამტკიცებული ბოლო პერიოდის ფინანსური ბიუჯეტები, ან მოკლევადიანი 

პროგნოზები, თუ ასეთი არსებობს.  იმისათვის, რომ საწარმომ განსაზღვროს ფულადი 
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ნაკადების გრძელვადიანი პროგნოზები ისეთი პერიოდისთვის, რომელიც უფრო 

ხანგრძლივია, ვიდრე მისი ბოლო პერიოდის ბიუჯეტებით, ან მოკლევადიანი 

პროგნოზებით მოცული პერიოდი, საწარმოს შეუძლია, გრძელვადიანი პროგნოზების 

ექსტრაპოლაცია განახორციელოს აღნიშნულ ბიუჯეტებსა თუ მოკლევადიან 

პროგნოზებზე დაყრდნობით. ამასთან, ექსტრაპოლაციის დროს მომდევნო წლებისთვის 

შეუძლია გამოიყენოს უცვლელი ან კლებადი ზრდის ტემპის მაჩვენებელი, თუ 

შეუძლებელია ზრდადი ზრდის ტემპის მაჩვენებლის გამოყენების დასაბუთება. 

 

27.18 მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებები არ უნდა მოიცავდეს: 

(ა) საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადების შემოსვლას ან გასვლას; 

ან  

(ბ) მიღებულ ან გადახდილ მოგების გადასახადს. 

 

27.19 აქტივისთვის მომავალი ფულადი ნაკადები უნდა შეფასდეს მოცემული აქტივის 

არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით.  მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასება 

არ უნდა მოიცავდეს ისეთი ფულადი ნაკადების (მიღების ან გასვლის) შეფასებას, 

რომლის წარმოშობა მოსალოდნელია: 

(ა) მომავალი რესტრუქტურიზაციის შედეგად, რომლის განხორციელების შესახებაც 

საწარმოს ჯერ არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება; ან  

(ბ) აქტივის გამოყენების გაუმჯობესების ან მწარმოებლურობის ამაღლების შედეგად. 

 

შენიშვნები  
 

ხელმძღვანელობას მოეთხოვება შეაფასოს იმ დაშვებების მართლზომიერება, 

რომელზეც დაფუძნებულია მიმდინარე ფულადი ნაკადების პროგნოზები გამოყენების 

ღირებულების შესაფასებლად.   

სავალდებულოა, რომ დაშვებები იყოს ფაქტობრივი წარსული მოვლენების 

თანმიმდევრული  (თუ გარემოებები უცვლელია).  მომავალი ფულადი ნაკადების 

შესახებ ხელმძღვანელობის შეფასებები უნდა ეფუძნებოდეს უახლეს პროგნოზებს.  მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების  მომმზადებლებს შეუძლიათ 

განიხილონ ბასს 36-ის 33(ბ) პუნქტში არსებული კონკრეტული მითითებებიც, რომ 

ბიუჯეტსა და პროგნოზებზე დაფუძნებული მომავალი ფულადი ნაკადების 

პროგნოზები უნდა ფარავდეს მაქსიმუმ 5 წლიან პერიოდს (თუ უფრო გრძელვადიანი 

პროგნოზები არ არის საიმედო).  

მომავალი ფულადი ნაკადები შეფასებულია ბიუჯეტისა და პროგნოზების მიხედვით 

და მისი პროგნოზირება ხდება შემდგომი წლის ზრდის ტემპის გამოყენებით.  როგორც 

ნაჩვენებია მოცემულ ცხრილში (სადაც ფულადი ნაკადები 20X1-დან 20X6 წლის 

ჩათვლით დისკონტირებულია 20X0 წლის 31 დეკემბრის დღევანდელ 

ღირებულებამდე), ზრდის ტემპი უცვლელია ან მცირდება ბიუჯეტისა და 

პროგნოზირებული წლების შემდგომ (თუ ზრდა არ არის გამყარებული ემპირიული 

ინფორმაციით), რადგან საშუალოზე მაღალი ზრდის ტემპი ვერ შენარჩუნდება 

ბაზარზე კონკურენტების შემოსვლიდან გამომდინარე.(5) 

 

                                                   
(5)  იხ. ბასს 36-ის პუნქტი 34–38.  თუ მსს ფასს-ში არაა მოცემული ნათელი მითითებები, საწარმოს შეუძლია (მაგრამ არ 

მოეთხოვება) იხელმძღვანელოს მე-10 განყოფილების 10.6 პუნქტის შესაბამისად, გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის მოთხოვნები და მითითებები. 
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ფულადი ნაკადების შეფასება 
 

წელი ზრდის 

ტემპი 

ფულადი 

ნაკადები 

ფე 

დღევანდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 15%-იანი 

დისკონტირების 

განაკვეთით 

დისკონტირებული 

მომავალი 

ფულადი ნაკადი 

ფე 

     

20X1  125 0.86957(ა) 109 

20X2  130 0.75614(ბ) 98 

20X3  144 0.65752(გ) 95 

20X4 -2% 141 0.57175(დ) 81 

20X5 -5% 134 0.49718(ე) 67 

20X6  (75) 0.43233(ვ) (32) 

გამოყენების 

ღირებულება 

  
418 

 
(ა) 1 ÷ (1 + 15%)1 

(ბ) 1 ÷ (1 + 15%)2 

(გ) 1 ÷ (1 + 15%)3 

(დ) 1 ÷ (1 + 15%)4 

(ე) 1 ÷ (1 + 15%)5 

(ვ)  1 ÷ (1 + 15%)6 

 

შემდეგი პრინციპები უნდა წარმოადგენდეს მითითებას ხელმძღვანელობისთვის 

ფულადი ნაკადების შეფასებისას:  

 

(ა) ფულადი სახსრების პროგნოზი უნდა წარმოადგენდეს ხელმძღვანელობის 

საუკეთესო შეფასებას, იმ პირობების ასახვით, რომელიც იარსებებს აქტივის 

დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  20X1–20X3 წლების 

ფინანსურ ბიუჯეტის მიხედვით ნავარაუდებია წმინდა ფულადი ნაკადების ზრდა, 

რასაც მოსდევს ზრდის ტემპის შემცირება  (წინა პერიოდთან მიმართებით) 2%-ით 

20X4 წელს და 5%-ით 20X5 წელს. 

            (ბ)     ფულადი ნაკადები უნდა ასახავდეს გამოყენების გაგრძელებას და უნდა მოიცავდეს  

                     ფულადი სახსრების გასვლას აქტივის მომსახურების ვადის ამოწურვისას 

                     (20X6 წელს შეფასებული 75ფე-ად).  შეფასებები დაკავშირებულია აქტივის  

                     მიმდინარე მდგომარეობასთან. 

 

27.20 დღევანდელი ღირებულების გამოთვლისას გამოყენებული დისკონტირების 

განაკვეთ(ებ)ი უნდა იყოს დაბეგვრამდე განაკვეთ(ებ)ი, რომელიც ასახავს მიმდინარე 

საბაზრო შეფასებებს: 

(ა)   ფულის დროითი ღირებულებისა; და 

(ბ) მოცემული აქტივისათვის დამახასიათებელი ისეთი რისკების, რომლებიც 

გათვალისწინებული არ იყო მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებებში. 

აქტივის გამოყენების ღირებულების განსაზღვრისას გამოყენებული დისკონტირების 

განაკვეთ(ებ)ი არ უნდა ასახავდეს ისეთ რისკებს, რომლებიც უკვე გათვალისწინებულია 

მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებებში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ორმაგი 

ასახვა. 
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შენიშვნები 
 
არჩეული დისკონტირების განაკვეთი უნდა ასახავდეს ფულის დროით ღირებულებას 

და საწარმოს მიერ სხვა რისკების შეფასებას, მათ შორის ისეთების, რომლებიც 

დამახასიათებელია აქტივისათვის, მაგრამ არ გაითვალისწინება მომავალი ფულადი 

ნაკადის შეფასებისას.   

 
დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრა 

გამოსაყენებელი დისკონტირების განაკვეთი (ან განაკვეთები) წარმოადგენს 

დაბეგვრამდე განაკვეთს, რომელიც ასახავს ფულის დროითი ღირებულების 

მიმდინარე საბაზრო შეფასებებს და სხვა რისკების, მათ შორის  მოცემული 

აქტივისათვის დამახასიათებელი ისეთი რისკების შეფასებას, რომლებიც 

გათვალისწინებული არ იყო მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებებში. 

დისკონტირების განაკვეთი წარმოადგენს განაკვეთს, რომელსაც ბაზარი მოელის 

ინვესტიციაზე რომლის რისკი იგივეა,  რაც იმ ელემენტზე რისკი, რომლის 

დისკონტირებაც უნდა განხორციელდეს.  განაკვეთი ფასდება: 

(ა)    მსგავს აქტივებზე მიმდინარე საბაზრო განაკვეთის მიხედვით; ან  

(ბ)   საფონდო ბირჟაზე კოტირებული იმ საწარმოს კაპიტალის საშუალო შეწონილი  

        ღირებულების მიხედვით, რომელსაც გააჩნია აქტივი (ან აქტივები), რომელთაც  

        აქვთ განსახილველი აქტივის ანალოგიური მომსახურების პოტენციალი და რისკი. 

აღნიშნული განაკვეთები არ იქნება ფართოდ ხელმისაწვდომი.  აქედან გამომიდნარე, 

საწარმომ შესაძლოა შეაფასოს საბაზრო განაკვეთი, შემდეგი მონაცემების 

გათვალისწინებით:(6)) 

(ა)   საწარმოს კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (მაგალითად,  

კაპიტალური  აქტივების შეფასების მოდელის გამოყენებით დათვლილი); 

(ბ)   საწარმოს ზღვრული სასესხო განაკვეთი; და   

(გ)    სესხების სხვა საბაზრო განაკვეთები. 

საბაზრო განაკვეთის შეფასების შემდეგ, ამოსავალ ბაზად გამოყენებული განაკვეთი 

შესაძლოა საჭიროებდეს კორექტირებებს, რათა აისახოს: 

(ა)   მეთოდი, რითაც ბაზარი შეაფასებს აქტივის შეფასებულ ფულად ნაკადებთან 

დაკავშირებული რისკებს (მაგალითად: ქვეყნის რისკს, სავალუტო რისკს და 

ფასთან დაკავშირებულ რისკს); და  

(ბ)   იმ რისკების გამორიცხვა, რომლებიც არ შეესაბამება ფულად ნაკადებს, ან 

რომლითაც შესწორდა ფულადი ნაკადები. 

 

მოსალოდნელი დღევანდელი ღირებულება: დისკონტირების განაკვეთის 
კორექტირება:(7)) 

საწარმოს ხელმძღვანელობის მიზანია ფულადი ნაკადების კომბინაციის 

პროგნოზირება, რომელიც წარმოადგენს ალბათობებით შეწონილი ფულადი ნაკადის 

                                                   
(6)  იხ. ბასს 36-ის დანართი ა-ს, პუნქტი ა17 

(7)  აღნიშნული მაგალითი, დაფუძნებულია ფასს 13-ის - „რეალური ღირებულების შეფასება“  - დანართი ბ-ს, ბ23-ბ30 

პუნქტებზე. 
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(მოსალოდნელი ფულადი ნაკადი) საშუალო მნიშვნელობას.  ქვემოთ მოყვანილი 

ცხრილი წარმოადგენს ფულადი ნაკადების ნაკრებს:  დაუშვით, რომ ერთი წლის 

ვადის მქონდე ფულადი ნაკადების ნაკრებისთვის შესაფერისი ურისკო საპროცენტო 

განაკვეთს არის 5%.  რისკის პრემია იმავე ტიპის რისკს დაქვემდებარებული 

აქტივისთვის არის 3%.  

 
შესაძლო ფულადი ნაკადები 

წლის განმავლობაში 

ალბათობა ალბათობებით შეწონილი 

ფულადი ნაკადები 

ფე  ფე 
   

500 15% 75 

800 60% 480 

900 25% 225 

   

სულ  780 

 

1-ლი მეთოდი—ფულადი ნაკადების კორექტირება რისკის გათვალისწინებით.  

სავარაუდოა, რომ არ არსებობს საბაზრო მონაცემები, რომლებიც პირდაპირ გვიჩვენებს 

რისკის გასათვალისწინებლად კორექტირების თანხის ოდენობას.  თუმცა, აქტივების 

შეფასების მოდელი შესაძლოა გამოიყენებოდეს განაკვეთის შესაფასებლად.  რისკის 

პრემია (3%) შესაძლოა შემდეგნაირად გამოიყენებოდეს რისკის გათვალისიწნებით 

კორექტირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დასათვლელად: 

რისკის გათვალისწინებით კორექტირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები = 

758ფე (780ფე გამოკლებული 22ფე)(ა) 

(ა)  22ფე = (780ფე გამოკლებული [780ფე x (1.05/1.08)])(ბ).  

(ბ) 5% ურისკო განაკვეთი გაყოფილი რისკის გათვალისწინებით კორექტირებული 

დისკონტირების განაკვეთზე = 8% (5% ურისკო განაკვეთი +  

3% რისკის პრემია) 

გამოყენების ღირებულება = რისკის გათვალისწინებით დაკორექტირებული  ფულადი 

ნაკადები დისკონტირებული ურისკო განაკვეთით = 758ფე/1.05 = 722ფე. 

 

მე-2 მეთოდი—მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები არ კორექტირდება რისკის 

გათვალისწინებით, მაგრამ ამის ნაცვლად, აღნიშნული რისკით კორექტირდება 

დისკონტირების განაკვეთი. 

რისკის გათვალისწინებით კორექტირებული დისკონტირების განაკვეთი = 8% (5% 

ურისკო განაკვეთი + 3% რისკის პრემია) 

გამოყენების ღირებულება = 722ფე (780ფე/1.08). 

 

შენიშვნა: სიმარტივისთვის, აღნიშნულ მოდულში გადასახადი არ არის 

გათვალისწინებული.  შესაბამისად, გამოიყენება დაბეგვრამდე დისკონტირების 

განაკვეთი.  საბჭო განმარტავს რომ „… როდესაც დისკონტირების განაკვეთის 

შესაფასებლად გამოიყენება დაბეგვრის შემდგომი ბაზა, მაშინ ეს ბაზა უნდა 

შესწორდეს დაბეგვრამდე განაკვეთის ასახვის მიზნით.
(8)

  

შემდგომში ნათქვამია:  

                                                   
(8)იხ. ბასს 36-ის დანართი ა-ს ა20 პუქნტი. 
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თეორიულად, დაბეგვრის შემდგომი ფულადი ნაკადების დისკონტირება, 

დაბეგვრის შემდგომი დისკონტირების განაკვეთით და დაბეგვრამდე ფულადი 

ნაკადების დისკონტირება დაბეგვრამდე დისკონტირების განაკვეთი უნდა 

იძლეოდეს ერთი და იგივე შედეგს, მანამ სანამ დაბეგვრამდე დისკონტირების 

განაკვეთი არის დაბეგვრის შემდგომი დისკონტირების განაკვეთი 

დაკორექტირებული, იმისთვის რომ ასახოს მომავალი საგადასახადო ფულადი 

ნაკადების კონკრეტული ოდენობა და დრო.  დაბეგვრამდე დისკონტირების 

განაკვეთი ყოველთვის იგივე არ არის რაც დაბეგვრის შემდგომი განაკვეთი  

კორექტირებული სტანდარტული საგადასახადო განაკვეთით... „რეალური“ 

დაბეგვრამდე დისკონტირების განაკვეთი, განსხვავდება დაბეგვრის შემდგომი 

განაკვეთისგან, რომელიც კორექტირებულია სტანდარტული საგადასახადო 

განაკვეთით, იგი დამოკიდებულია საგადასახადო განაკვეთზე, დაბეგვრის 

შემდგომი დისკონტირების განაკვეთზე, მომავალი საგადასახადო ფულადი 

ნაკადების დროსა და აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადაზე... (9))  

 
 

   მაგალითი—გამოყენების ღირებულების შეფასება 
 

მაგ. 18 20X0  წლის ბოლოს საწარმო ამოწმებს მანქანას გაუფასურებაზე.  მანქანა შეიძინა ხუთი 

წლის წინ 300,000ფე-ად, როდესაც მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეფასებული 

იყო 15 წლით და შეფასებული ნარჩენი ღირებულება იყო ნულის ტოლი.  20X0 წლის 31 

დეკემბერს, 20X0 წლის ცვეთის ხარჯის აღიარების შემდეგ, მანქანის საბალანსო 

ღირებულება იყო 200,000ფე და მისი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა 

შეფასებული იყო 10 წლით.  

 მანქანის გამოყენების ღირებულება დათვლილია, დაბეგვრამდე დისკონტირების 

განაკვეთის გამოყენებით, წლიური 14%.   ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული 

ბიუჯეტი ასახავს მოსალოდნელ ფულადი სახსრების შემოსვლას, იმ შეფასებული 

დანახარჯების გამოკლებით, რომლებიც აუცილებელია მანქანის მიმდინარე 

მდგომარეობაში მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის დონის შესანარჩუნებლად.  

სიმარტივისთვის დაუშვით, რომ მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადები 

წარმოიქმნება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.    20X0 წლის ბოლოს მანქანის 

გამოყენების ღირებულების შეფასება ნაჩვენებია შემდეგნაირად: 

 

წელი ალბათობებით 

შეწონილი მომავალი 

ფულადი ნაკადი  

ფე 

დღევანდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი 

14%(ა) 

დისკონტირებული 

ფულადი ნაკადი 

 

ფე 

20X1                              22,742  0.877193                                    19,949  

20X2                              25,090  0.769468                                    19,306  

20X3                              26,794  0.674972                                    18,085  

20X4                              35,497  0.592080                                    21,017  

20X5                              39,985  0.519369                                    20,767  

20X6                              41,959  0.455587                                    19,116  

20X7                              43,462  0.399637                                    17,369  

20X8                              47,344  0.350559                                    16,597  

20X9                              47,287  0.307508                                    14,541  

20Y0(ბ)                              46,574  0.269744                                    12,563  

                                                   
(9) იხ. ბასს 36-ის დასკვნის საფუძვლების BCZ85. 
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გამოყენების 

ღირებულება 

  

179,310 

    
(ა)  დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი გაიანგარიშება შემდეგნაირად k = 1 ÷ (1 + i)n, სადაც i 

წარმოადგენს დისკონტირების განაკვეთს და n - დისკონტირების პერიოდის რაოდენობას  (20Y0 

წლისთვის დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი (k20Y0) გაიანგარიშება შემდეგნაირად: 

1 ÷ (1 + 0.14)10 = 1 ÷ (1.14)10 = 1 ÷ 3.707221 = 0.269744. 
(ბ) 20Y0 წლისთვის მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადი მოიცავს 1,000ფე, რომელიც 

მოსალოდნელია, რომ გადაიხდება სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს  აქტივის გასვლისას. 

ნარჩენი ღირებულება არის ნულის ტოლი, რადგან მოსალოდნელია, რომ 20Y0 წლის ბოლოს მანქანა 

ჩამოიწერება.  
 

დავუშვათ, რომ გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 

ნაკლებია გამოყენების ღირებულებაზე, მაშინ 20X0 წლის ბოლოს გაუფასურების 

ზარალი გამოითვლება შემდეგნაირად:  

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს გაუფასურების ზარალს შემდეგნაირად: 

დბ   მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალი) 20,690ფე     

   კრ  დაგროვილი გაუფასურება (მანქანა)   20,690ფე  

ძირითადი საშუალებების გაუფასურების აღიარება: 

20X0 წლის 31 დეკემბერს  გაუფასურების ზარალის აღიარების შედეგად, მანქანის 

საბალანსო ღირებულება დაუყოვნებლივ გაუფასურების აღიარების შემდეგ, მანქანის 

ანაზღაურებადი ღირებულების (179,310ფე) ტოლია.  აღნიშნულ შემთხვევაში, იმ 

დაშვებით, რომ შემდგომ პერიოდებში (20X1–20Y0), ყველა ცვლადი იგივეა რაც 20X0 

წლის ბოლოს, ცვეთადი ღირებულება იქნება 179,310ფე (იხ. 17.18 პუნქტი), შესაბამისად 

წლიური ცვეთის ხარჯი იქნება 17.931ფე (179,310ფე ÷ 10 წელი). 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაუფასურების 

ზარალის აღიარება და შეფასება 
 

27.21 ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაუფასურების ზარალი უნდა 

აღიარდეს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი ანაზღაურებადი ღირებულება 

ნაკლებია საბალანსო ღირებულებაზე.   აღნიშნული ერთეულის შემადგენელი 

აქტივების საბალანსო ღირებულების შემცირების მიზნით, გაუფასურების ზარალი 

უნდა განაწილდეს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

(ა) პირველ რიგში, გაუფასურების ზარალი უნდა განაწილდეს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულზე მიკუთვნებულ გუდვილზე; და  

(ბ) შემდეგ მოცემული ერთეულის სხვა აქტივებზე, მოცემულ ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულში შემავალი თითოეული აქტივის საბალანსო ღირებულების 

პროპორციულად. 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების ზარალამდე 200,000ფე 

გამოკლებული ანაზღაურებადი ღირებულება (179,310ფე) 

გაუფასურების ზარალი 20,690ფე 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების აღიარების ზარალის შემდეგ 

(ანაზღაურებადი ღირებულება) 

179,310ფე 
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შენიშვნები 
 

აქტივის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული არის აქტივების უმცირესი 

იდენტიფიცირებადი ჯგუფი, რომელიც მოიცავს მოცემულ აქტივს და წარმოქმნის 

ისეთ ფულად ნაკადებს, რომელთა მიღება დამოკიდებული არ არის სხვა აქტივებიდან 

ან აქტივების ჯგუფებიდან ფულადი სახსრების მიღებაზე ( 27.8 პუნქტი).  როდესაც 

აქტივი არ წარმოქმნის ფულად ნაკადებს ის განცალკევებით არ მოწმდება 

გაუფასურებაზე; ამის ნაცვლად, ის მოწმდება სხვა აქტივებთან ერთად, როგორც 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ნაწილი.  აქტივების უმეტესობა არ 

აკმაყოფილებს განცალკევებით შემოწმების პირობას. 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულისათვის გაუფასურების განსაზღვრისა და 

ბუღალტრული აღრიცხვის მიდგომა შეესაბამება ინდივიდუალური აქტივისათვის 

არსებულ მიდგომას.  თუ, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, წარმოდგენილია 

გაუფასურების ინდიკატორები, საწარმოს მოეთხოვება ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულება შეადაროს მის ანაზღაურებად 

ღირებულებას.  თუ, ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო 

ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად ღირებულებას, მათ შორის სხვაობა 

(გაუფასურების ზარალი) აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, როგორც ხარჯი.  საწარმოს 

ასევე მოეთხოვება, გაუფასურების ზარალის განაწილება ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის აქტივებზე, 27.21 პუნქტის შესაბამისად.  

ზოგიერთი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაუფასურებაზე 

შემოწმების დამატებით ფაქტორს წარმოადგენს გუდვილის განაწილება ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე.  როდესაც, გუდვილი მიკუთვნებულია 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე, ნებისმიერი აღიარებული 

გაუფასურების ზარალი პირველ რიგში შეამცირებს გუდვილს.  როდესაც გამოიყენება 

აღნიშნული მიდგომა, საწარმო მარტივად უშვებს, რომ გუდვილი გაუფასურებულია 

და ჩამოწერს მას სხვა აქტივების საბალანსო ღირებულების შემცირებამდე.  

 
 
 
 
მაგალითები—გაუფასურების ზარალი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 
ერთეულისათვის 

 
მაგ. 19  საწარმო აწარმოებს პროდუქციას უწყვეტი პროცესით სამი დანადგარის გამოყენებით (A 

დანადგარის წარმოებული პროდუქტი წარმოადგენს B დანადგარის ნედლეულს, რომლის 

მიერ წარმოებული პროდუქტი წარმოდგენს ნედლეულს C დანადგარისთვის. C 

დანადგარიდან მიღებული შედეგი წარმოადგენს საწარმოს ერთადერთ ლიკვიდურ 

პროუდქტს).  20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 

ცვეთის აღიარების შემდეგ, A, B და С დანადგარების საბალანსო ღირებულება 

წარმოადგენს: 

 

აქტივის ელემენტები A 

დანადგარი 

B 

დანადგარი 

C 

დანადგარი 

ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი 

ერთეული (შედგება 
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A, B და C 

დანადგარებისგან) 

საბალანსო ღირებულება 13,000ფე 29,250ფე 22,750ფე 65,000ფე 

ელემენტების საბალანსო 

ღირებულება, ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეულის საბალანსო 

ღირებულებასთან მიმართებით 

(%) 20% 45% 35% 

 

 
ბაზარზე მისი პროდუქციის საგრძნობი კლებიდან გამომდინარე, საწარმოს მოეთხოვება 

ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი. 

A და B დანადგარისგან წარმოებულ პროდუქციას არ გააჩნია აქტიური ბაზარი.  A, B და 

C დანადგარები წარმოადგენს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აქტივებს, 

რომელთათვისაც ტარდება გაუფასურების ტესტი.   

დავუშვათ, დაბეგვრამდე დისკონტირების განაკვეთი არის 11%, ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის გამოყენების ღირებულება შეფასდება შემდეგნაირად: 

 

 ალბათობებით 

შეწონილი 

შეფასებული მომავალი 

ფულადი ნაკადი (ა) 

დღევანდელი 

ღირებულების 

კოეფიციენტი   

11%(ბ) 

დისკონტირებული 

ფულადი ნაკადი 

ფე  ფე 

20X2  14,165  0.900901        12,761  

20X3  12,450  0.811622      10,105  

20X4  10,550  0.731191         7,714  

20X5  10,340  0.658731          6,811  

20X6    9,500  0.593451         5,638  

20X7  22,390  0.534641       11,971  

გამოყენების 

ღირებულება 

  

        55,000  
 

(ა) 

 

სიმარტივისთვის დაუშვით, რომ ყველა ფულადი ნაკადი წარმოიქმნება თითოეული წლის 

ბოლოს.  ფულადი ნაკადის შეფასებები ასახავს ფულადი ნაკადების მიღების ალბათობას (იხ. 

პარაგრაფი 27.20-ის შენიშვნები). 
(ბ)  დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი გაიანგარიშება შემდეგნაირად,  PV = 1 ÷ (1 + i)n, 

სადაც i  წარმოადგენს დისკონტირების განაკვეთს და n - დისკონტირების პერიოდს 

(მაგალითად, 20X7 წლის დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი გაიანგარიშება 

შემდეგნაირად: 1 ÷ (1 + 0.11)6 = 1 ÷ (1.11)6 = 1 ÷ 1.8704146 = 0.534641). 

 

გაუფასურების განსაზღვრა, გაუფასურების ზარალის განაწილება A, B და C 

დანადგარებზე და ახალი საბალანსო ღირებულება გაუფასურების შემდეგ 

წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 

  ფე 

საბალანსო ღირებულება  65,000 

ანაზღაურებადი ღირებულება(გ)  55,000 

გაუფასურების ზარალი  10,000 
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აქტივის 

ელემენტები 

ელემენტების საბალანსო ღირებულება, ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო 

ღირებულებასთან მიმართებით (%) 

გაუფასურების 

განაწილება (მიკუთვნება) 

ფე 

A დანადგარი 20%       2,000  

B დანადგარი 45% 4,500  

C დანადგარი 35%   3,500  

სულ     10,000  
(გ) დაუშვით, რომ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება არის გამოყენების ღირებულებაზე ნაკლები. 

 

A, B და C დანადგარების  საბალანსო ღირებულებები, დაუყოვნებლივ გაუფასურების 

ზარალის აღიარების შემდეგ, წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 

 A დანადგარი B დანადგარი C დანადგარია 

ელემენტების საბალანსო ღირებულება, 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეულის საბალანსო ღირებულებასთან 

მიმართებით (%) 20% 45% 35% 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე 13,000ფე 29,250ფე 22,750ფე 

გაუფასურების ზარალი (2,000ფე) (4,500ფე) (3,500ფე) 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების 

შემდეგ 

11,000ფე 24,750ფე 19,250ფე 

 

 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 

დეკემბერს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულს ასევე აქვს 7,220ფე-ის ოდენობის 

გუდვილი.  

გაუფასურების ზარალი პირველად მიეკუთვნება გუდვილს (7,220ფე) და შემდეგ 

მოცემული ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის სხვა აქტივებს, მოცემულ 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულში შემავალი თითოეული აქტივის 

საბალანსო ღირებულების პროპორციულად (იხ. პუნქტი 27.21). 

2,780ფე-ის ოდენობის (10,000ფე სულ გაუფასურება გამოკლებული 7,220ფე 

მიკუთვნებული გუდვილზე) დარჩენილი გაუფასურების ზარალი მიეკუთვნება A, B და 

C დანადგარებს შემდეგნაირად: 

 

აქტივის 

ელემენტები 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურებამდე 

ელემენტების საბალანსო 

ღირებულება, ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო 

ღირებულებასთან მიმართებით (%) 

გაუფასურების  

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

 ფე  ფე 

A დანადგარი 13,000 20% 556 

B დანადგარი 29,250 45% 1,251 

C დანადგარი 22,750 35%   973  

სულ 65,000  2,780 
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ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს, გუდვილისა და A, B და C დანადგარების 

საბალანსო ღირებულებებს დაუყოვნებლივ, გაუფასურების ზარალი აღიარების შემდეგ. 

 გუდვილი A დანადგარი B დანადგარი C დანადგარი 

 ფე ფე ფე ფე 

საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურებამდე 

7,220 13,000 29,250 22,750 

გაუფასურების ზარალი (7,220) (556) (1,251) (973) 

საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურების შემდეგ 

–  12,444 27,999 21,777 

 

 

27.22 თუმცა, საწარმომ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის შემადგენელი არც 

ერთი აქტივის საბალანსო ღირებულება არ უნდა შეამციროს შემდეგი სიდიდეებიდან 

უდიდესზე ნაკლებ სიდიდემდე: 

(ა) მისი გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება (თუ 

შესაძლებელია მისი განსაზღვრა);  

(ბ) მისი გამოყენების ღირებულება (თუ შესაძლებელია მისი განსაზღვრა); და  

(გ) ნული. 

 

27.23 გაუფასურების ზარალის ზედმეტობა, რომლის მიკუთვნება ამა თუ იმ აქტივზე არ 

შეიძლება 27.22 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვის გამო, უნდა განაწილდეს 

მოცემულ ერთეულში შემავალ სხვა აქტივებზე, ამ აქტივების საბალანსო 

ღირებულებების პროპორციულად. 

 
 
შენიშვნები 
 

როდესაც, ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აქტივებზე ხდება 

გაუფასურების ზარალის განაწილება, საწარმოს მოეთხოვება არ ჩამოწეროს აქტივი მის 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებაზე, გამოყენების 

ღირებულებაზე ან ნულზე ნაკლებ ოდენობამდე.  ამიტომ, საწარმოს მოეთხოვება, 

გაუფასურების ზარალის პროპორციულად განაწილების შემდეგ განახორციელოს 

თითოეული აქტივის საბალანსო ღირებულების საწყისი შეფასება  (იხ. მაგალითი 19).  

თუ შედეგად, რომელიმე აქტივის საბალანსო ღირებულება ნაკლებია, უდიდესზე 

აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას, გამოყენების 

ღირებულებასა ან ნულს შორის, მაშინ გაუფასურების განაწილება ამ აქტივზე 

შეზღუდულია იმ ოდენობამდე, რომელიც არ ამცირებს საბალანსო ღირებულებას მის  

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას, გამოყენების 

ღირებულებას ან ნულს შორის უდიდესზე ნაკლებ ოდენობამდე.  27.23 პუნქტის 

შესაბამისად, იმ გაუფასურების ოდენობა, რომელიც არ განაწილებულა რომელიმე 

კონკრეტულ აქტივზე, უნდა განაწილდეს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეულის სხვა აქტივებზე, პროპორციულად. 

 
მაგალითები—გაუფასურების ზარალი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 
ერთეულისათვის 
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მაგ. 21 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 

დეკემბერის მდგომარეობით A დანადგარის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება განსაზღვრულია 12,500ფე-ად.  ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის ფარგლებში, ხელმძღვანელობას არ შეუძლია განსაზღვროს 

არც გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება და არც 

გამოყენების ღირებულება სხვა ნებისმიერი ინდივიდუალური აქტივისთვის.  

გაუფასურების ზარალი პროპორციული განაწილებით A დანადგარზე არის 2,000ფე, 

როგორც ეს მე-19 მაგალითშია ნაჩვენები (10,000ფე ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეულის მთლიანი გაუფასურება × 20% A დანადგარს საბალანსო ღირებულება, 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულებასთან 

მიმართებით).  

 

აქტივის 

ელემენტები 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურებამდე 

ელემენტების საბალანსო 

ღირებულება, ფულადი 

სახსრების 

წარმომქმნელი 

ერთეულის საბალანსო 

ღირებულებასთან 

მიმართებით (%) 

პირობითი 

გაუფასურების  

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

პირობითი 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურების 

შემდეგ 

 ფე  ფე ფე 

A მანქანა 13,000 20% 2,000 11,000 

B მანქანა 29,250 45% 4,500 24,750 

C მანქანა 22,750 35%   3,500  19,250 

სულ 65,000  10,000 55,000 
 

თუმცა, აღნიშნული განაწილება შეამცირებს A დანადგარის საბალანსო ღირებულებას 

11,000ფე-მდე (13,000ფე საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე, გამოკლებული 

2,000ფე გაუფასურება), რომელიც ნაკლებია გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ 

რეალურ ღირებულებაზე 12,500ფე.  შესაბამისად, 27.22(ა) პუნქტის გამოყენებით, A 

დანადგარზე განაწილებული გაუფასურების ზარალი შეზღუდულია 500ფე-მდე 

(13,000ფე საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე, გამოკლებული 12,500ფე 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება). 

1,500ფე-ის ოდენობის ნარჩენი გაუფასურების ზარალი (2,000ფე გამოკლებული 500ფე 

განაწილებული A დანადგარზე) განაწილებულია B და C დანადგარებზე, ორი 

დანადგარის ჯამურ საბალანსო ღირებულებასთან მიმართებით თითოეული 

დანადგარის საბალანსო ღირებულების მიხედვით, შემდეგნაირად: 

 

აქტივის 

ელემენტები 

პირობითი საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურების შემდეგ 

ელემენტების საბალანსო 

ღირებულება, ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის 

საბალანსო ღირებულებასთან 

მიმართებით (%) 

გაუფასურების  

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

 ფე  ფე 

B დანადგარი 24,750 56.25% 844 

C დანადგარი 19,250 43.75%   656  

სულ 44,000  1,500 
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ჯამური გაუფასურების ზარალი მიკუთვნებული თითოეულ დანადგარზე ნაჩვენებია 

ცხრილში, გაუფასურების ზარალის დაუყოვნებლივ აღიარების შემდეგ A, B და C 

დანადგარების საბალანსო ღირებულებებთან ერთად.  

 

აქტივის 

ელემენტები 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურება

მდე 

გაუფასურების 

პირველი 

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

გაუფასურების 

მეორე  

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

სულ 

გაუფასურება 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურების 

შემდეგ 

 ფე ფე ფე ფე ფე 

A დანადგარი 13,000 500 – 500 12,500 

B დანადგარი 29,250 4,500 844 5,344 23,906 

C დანადგარი 22,750   3,500  656 4,156 18,594 

სულ 65,000 8,500 1,500 10,000 55,000 

 

 

  

  

 

მაგ. 22 ფაქტები იგივეა, რაც 21-ე მაგალითში (A დანადგარის გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება განსაზღვრულია 12,500ფე-ად).  თუმცა, 

აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით B დანადგარის 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება განსაზღვრულია 

24,000ფე-ად.  ხელმძღვანელობას არ შეუძლია განსაზღვროს C დანადგარის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება ან გამოყენების ღირებულება. 

A დანადგარზე განაწილებული გაუფასურების ზარალი შეზღუდულია 500ფე-მდე, 

როგორც ეს 21-ე მაგალითშია ნაჩვენები, (13,000ფე საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურებამდე, გამოკლებული 12,500ფე გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება).  9,500ფე-ის ოდენობის ნარჩენი გაუფასურების ზარალი 

(10,000ფე გასანაწილებელი ჯამური გაუფასურება, გამოკლებული 500ფე 

განაწილებული A დანადგარზე) უნდა განაწილდეს  B და C დანადგარებზე.  

B დანადგარზე პროპორციულად განაწილებული ნარჩენი გაუფასურების ზარალი 

შეადგენს 844ფე-ს ((ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ნარჩენი 

გაუფასურება) 1,500ფე × 56.25% (B დანადგარის საბალანსო ღირებულება)), ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის სხვა აქტივის საბალანსო ღირებულებასთან 

მიმართებით (იხ. 21-ე მაგალითი).   

თუმცა, აღნიშნული პროპორციული განაწილება შეამცირებს B დანადგარის საბალანსო 

ღირებულებას 23,906ფე-მდე ((საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე) 29,250ფე − 

5,344ფე (გაუფასურება)), რომელიც ნაკლებია გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ 

რეალურ ღირებულებაზე—24,000ფე.  შესაბამისად, 27.22(ა) პუნქტის გამოყენებით, B 

დანადგარზე მიკუთვნებული გაუფასურების ზარალი შეზღუდულია 5,250ფე-მდე 

((საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე) 29,250ფე − 24,000ფე (გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება)).  21-ე მაგალითისგან 

განსხვავებით, B დანადგარზე 5,344ფე გაუფასურების ზარალის (4,500ფე + 844ფე) 

განაწილების მაგივრად, გაუფასურების ზარალი შეადგენს 5,250ფე (4,500ფე + 750ფე).  

მოითხოვება ნარჩენი გაუფასურების ზარალის 94ფე-ის ოდენობით (844ფე − 750ფე) 

განაწილება C დანადგარზე.  
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ჯამური გაუფასურების ზარალი განაწილებული თითოეულ დანადგარზე ნაჩვენებია 

ცხრილში, დაუყოვნებლივ გაუფასურების ზარალის  აღიარების შემდეგ A, B და C 

დანადგარების საბალანსო ღირებულებებთან ერთად. 

 

აქტივის 

ელემენტები 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურებამდე 

გაუფასურები

ს პირველი 

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

გაუფასურების 

მეორე 

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

გაუფასურების 

მესამე 

განაწილება 

(მიკუთვნება) 

სულ 

გაუფას

ურება 

საბალანსო 

ღირებულება 

გაუფასურების 

შემდეგ 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

A დანადგარი 13,000 500 – – 500 12,500 

B დანადგარი 29,250 4,500 750 – 5,250 24,000 

C დანადგარი 22,750   3,500  656 94 4,250 18,500 

სულ 65,000 8,500 1,406 94 10,000 55,000 

 

 

დამატებითი მოთხოვნები გუდვილის გაუფასურებასთან დაკავშირებით 

 

27.24 გუდვილის ცალკე გაყიდვა შესაძლებელი არ არის.  გუდვილი სხვა აქტივებისაგან 

დამოუკიდებლად არ წარმოშობს საწარმოს ფულად ნაკადებს.  ამის გამო, გუდვილის 

რეალური ღირებულების პირდაპირი შეფასება შეუძლებელია.  მაშასადამე, გუდვილის 

რეალური ღირებულება უნდა განისაზღვროს იმ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეულ(ებ)ის რეალური ღირებულების მიხედვით, რომლის შემადგენელ ნაწილიცაა 

გუდვილი. 

 

27.25 გუდვილის გაუფასურების ტესტირების მიზნით, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

გუდვილი, შეძენის თარიღიდან დაწყებული, განაწილდება მყიდველი საწარმოს იმ 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ყველა ერთეულზე, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ 

სარგებელს მიიღებენ გაერთიანებით განპირობებული სინერგიიდან, მიუხედავად 

იმისა, შეძენილი საწარმოს სხვა აქტივები და ვალდებულებები მიკუთვნებულია თუ არა 

ამ ერთეულებზე. 

 
შენიშვნები 
 

გუდვილის განაწილება ჩვეულებრივ უნდა განხორციელდეს იმ ფინანსურ წელს, 

რომელშიც განხორციელდება შეძენა.  შეძენილი გუდვილი შესაძლოა დაკავშირებული 

იყოს ერთ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულთან ან ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულების ჯგუფთან. 

გუდვილის განაწილება თითოეულ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე, 

რომელიც მოსალოდნელია, რომ სარგებელს მიიღებს საწარმოთა გაერთიანებით, 

შესაძლოა მოითხოვდეს მნიშვნელოვან მსჯელობებს შეძენის დროს (შეძენის თარიღი), 

რომლიდანაც წარმოიქმნება გუდვილი. 

გუდვილი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს განსხვავებული ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულების დიდ ჯგუფთან, რომლიდანაც ზოგიერთი შესაძლოა 
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წარმოადგენდეს შემსყიდველის მანამდე არსებულ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ 

ერთეულს.  

 

მაგალითები—გაუფასურების ტესტირების მიზნით, გუდვილის განაწილება 
ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე. 

 
მაგ. 23   20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A საწარმომ შეიძინა Z საწარმო.  საწარმოთა გაერთიანების 

შედეგად, Z საწარმო გახდა A საწარმოს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი 

საწარმო. თითოეულ საწარმოს (A და Z) გააჩნია ერთი ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეული. საწარმოთა გაერთიანებიდან წარმოიქმნა 1,000ფე-ის 

ოდენობის გუდვილი, რომელიც მთლიანად დაკავშირებულია გაერთიანებით 

განპირობებულ სინერგიასთან, რომელიც მოსალოდნელია, რომ წარმოიქმნება მხოლოდ 

Z საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულში. 

გაუფასურების ტესტის მიზნებისთვის, 1,000ფე-ის ოდენობის გუდვილი 

მიკუთვნებულია  Z საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე.  არ ხდება 

გუდვილის განაწილება A საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე.   

მაგ. 24   ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში გუდვილის 60% 

დაკავშირებულია გაერთიანებით განპირობებული სინერგიიდან, რომელიც 

მოსალოდნელია, რომ წარმოიქმნება A საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ 

ერთეულში.  დანარჩენი გუდვილი დაკავშირებულია Z საწარმოს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულში წარმოქმნილ სინერგიასთან. 

გაუფასურების ტესტის მიზნებისთვის, 600ფე-ის ოდენობის გუდვილი მიკუთვნებულია 

A საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე და 400ფე-ის ოდენობის 

გუდვილი მიკუთვნებულია Z საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე.  

 

27.26 ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულების ნაწილი 

მიეკუთვნება გუდვილის არამაკონტროლებელი წილის ნაწილს.  გუდვილის შემცველი 

არასრულ საკუთრებაში მყოფი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

გაუფასურების ტესტირების დროს, ამ ერთეულის საბალანსო ღირებულება პირობითად 

კორექტირდება მანამ, სანამ შეუდარდება ანაზღაურებად ღირებულებას. კორექტირება 

გულისხმობს ამ ერთეულზე მიკუთვნებული გუდვილის საბალანსო ღირებულების 

გადაანგარიშებას იმგვარად, რომ მოიცვას უმცირესობის წილზე მიკუთვნებული 

გუდვილი.  ზემოაღნიშნული პირობითად კორექტირებული საბალანსო ღირებულება 

შემდგომში უდარდება ერთეულის ანაზღაურებად ღირებულებას, მისი გაუფასურების 

დასადგენად. 

 

შენიშვნები 
 

გუდვილის საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა და გუდვილის განაწილება 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე შესაძლოა მოითხოვდეს მნიშვნელოვან 

მსჯელობას საწარმოთა გაერთიანების დროს, რომელიც წარმოშობს გუდვილს; 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა ასევე საჭიროა შემდგომ, როდესაც ტარდება გაუფასურების 

ტესტი. 

როდესაც ტარდება გუდვილის გაუფასურების ტესტირება არამაკონტროლებელი 

წილის მქონე ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე: 
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(ა)    ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულება   

 პირობითად კორექტირდება იმგვარად, რომ მოიცავდეს არამაკონტროლებელ   

წილზე  მიკუთვნებულ გუდვილს. 

(ბ)   ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის პირობითი საბალანსო    

 ღირებულება უდარდება მის ანაზღაურებად ღირებულებას; 

(გ)   თუ ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია საბალანსო ღირებულებაზე,    

 გამოითვლება გაუფასურების ზარალი; 

(დ)  დათვლილი გაუფასურების ზარალი მცირდება არამაკონტროლებელი წილის 

გუდვილზე მიკუთვნებული ოდენობით, ასაღიარებელი გაუფასურების  

 ზარალის  დასათვლელად; და  

(ე)   ასაღიარებელი გაუფასურების ზარალი, პირველ რიგში ამცირებს მშობელი 

საწარმოს მიერ აღიარებულ გუდვილს და შემდგომ არაფულად აქტივებს,  

 პროპორციულად. 

   
მაგალითი—გუდვილის საბალანსო ღირებულების პირობითად კორექტირება 
არამაკონტროლებელი წილისათვის  
 

მაგ. 25    20X1 წლის 30 იანვარს, A საწარმომ შეიძინა Z საწარმოს  75%, რამაც Z საწარმო გახადა A 

საწარმოს შვილობილი საწარმო. თითოეულ საწარმოს (A და Z) გააჩნია ერთი ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეული.  საწარმოთა გაერთიანებიდან წარმოიქმნა 750ფე-ის 

ოდენობის გუდვილი, რომელიც დაკავშირებულია გაერთიანებით განპირობებული 

სინერგიიდან, რომელიც მოსალოდნელია, რომ წარმოიქმნება მხოლოდ Z საწარმოს 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულში.   

ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (რომელიც, A და 

Z საწარმოებს წარმოადგენს, როგორც ერთიან საწარმოს) არამაკონტროლებელი წილი 

შეფასებულია B საწარმოს წმინდა აქტივების (გუდივლის გამოკლებით)  საბალანსო 

ღირებულების პროპორციული წილით (25%). 

თუ 20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულს 

ჩაუტარდება გაუფასურების ტესტი, 750ფე-ის ოდენობის გუდვილი მიკუთვნებული Z 

საწარმოს ფულადი სახსრების-წარმომქმნელ ერთეულზე, მხოლოდ გაუფასურების 

ტესტის მიზნებისთვის, გაიზრდებოდა 250ფე-ით (750ფე / 75% x 25%) 1,000ფე-მდე 

(გუდვილი პირობითად იზრდება იმგვარად, რომ მოიცავდეს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულში უმცირესობის წილზე (25%) მიკუთვნებულ გუდვილს).   

 

მაგალითი—გაუფასურების ზარალი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 
ერთეულისათვის მიკუთვნებული გუდვილით  

 
მაგ. 26 20X1 წლის 31 დეკემბერს T საწარმომ 10,000ფე-ად შეიძინა M საწარმოს ხმის უფლებების 

100%. M საწარმო ფლობს სამრეწველო დანადგარს სამ ქვეყანაში.  ცხრილში 

წარმოდგენილი ინფორმაცია ეხება 20X1 წლის ბოლოს. 

 

 

 

შესყიდვის ფასის  

 განაწილება 

(მიკუთვნება)  

იდენტიფიცირებადი 

აქტივების 

 რეალური ღირებულება  

გუდვილი  

 ფე  ფე  ფე 
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A ქვეყანაში 

განხორციელებული 

საქმიანობები 3,000  2,000 

 

1,000 

B ქვეყანაში განხორციელებული 

საქმიანობები 2,000  1,500 
 

500 

C ქვეყანაში 

განხორციელებული 

საქმიანობები 5,000  3,500 

 

1,500 

 
 

M საწარმოს შეძენისას წარმოქმნილი გუდვილი განაწილდა სამ ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულზე (A, B და C ქვეყნები).   

20X2 წლის განმავლობაში, A ქვეყანაში აირჩიეს ახალი მთავრობა. მან მიიღო ახალი 

კანონმდებლობა, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს T საწარმოსა და მისი 

შვილობილი საწარმოების (T ჯგუფი) მიერ წარმოებული ძირითადი პროდუქციის 

ექსპორტს.  შედეგად და უახლოეს მომავალში, A ქვეყანაში T ჯგუფის წარმოება 

შემცირდება 40%-ით.  მნიშვნელოვანი შეზღუდვები ექსპორტზე და შედეგად წარმოების 

შემცირება, T ჯგუფს ავალდებულებს 20X2 წლის ბოლოს შეაფასოს A ქვეყნის ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება.  ხელმძღვანელობა 

აკეთებს ფულადი ნაკადების პროგნოზს A ქვეყნის საქმიანობისთვის და განსაზღვრავს 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებად ღირებულებას 1,360ფე-

ის ოდენობით.   20X2  წლის 31 დეკემბრისთვის A ქვეყნის გუდვილის და 

იდენტიფიცირებადი აქტივების საბალანსო ღირებულება წარმოადგენს 800ფე-სა და 

1,833ფე-ს, შესაბამისად. T საწარმო A ქვეყანაში არსებულ იდენტიფიცირებად ცვეთად 

აქტივებს ამორტიზაციას არიცხავს წრფივი მეთოდის მიხედვით, 12 წლის განმავლობაში 

და გუდვილს 5 წლის განმავლობაში.  

 

 

 

 

20X2  წლის ბოლოს A ქვეყნის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 
გაუფასურების ზარალის გამოთვლები და განაწილება არის შემდეგნაირი:

 

 

 გუდვილი 

იდენტიფიცირებადი 
აქტივები სულ 

 ფე  ფე  ფე 

პირვანდელი ღირებულება 1,000  2,000  3,000 

დაგროვილი ამორტიზაცია/ცვეთა (20X2) (200)  (167)  (367) 

საბალანსო ღირებულება 800  1,833  2,633 

გაუფასურების ზარალი (800)  (473)  (1,273)  

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების 

შემდეგ –  1,360  1,360 
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20X2 წლის ბოლოს, T საწარმო, A ქვეყნის აქტივების საბალანსო ღირებულებას 

(2,633ფე) ადარებს მათ ანაზღაურებად ღირებულებას (1,360ფე) და აღიარებს 

გაუფასურების ზარალს 1,273ფე-ის ოდენობით.   გაუფასურების ზარალი პირველ 

რიგში ამცირებს გუდვილის საბალანსო ღირებულებას (800ფე) ოდენობით და შემდგომ 

იდენტიფიცირებადი აქტივების საბალანსო ღირებულებას (473ფე) ოდენობით. 

 

 

მაგალითი—გაუფასურების ზარალი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 
ერთეულისათვის მიკუთვნებული გუდვილითა და არამაკონტროლებელი 
წილით 

 

მაგ. 27 20X3 წლის 1-ელ იანვარს P საწარმომ შეიძინა  S საწარმოს კაპიტალის 80% (ე.ი. 

შვილობილი საწარმო, საწარმოთა გაერთიანების შედეგად) 2,100ფე-ად, როდესაც S 

საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულება იყო 1,500ფე.  

ჯგუფი (P და S საწარმოები ითვლება ერთ მთლიან ეკონომიკურ საწარმოდ) აფასებს 

არამაკონტროლებელ წილს, როგორც მისი შვილობილი საწარმოს წმინდა 

იდენტიფიცირებადი აქტივების პროპორციულ წილს (300ფე (20% of 1,500ფე)).  

საწარმოთა გაერთიანების ბუღალტრული აღრიცხვისას  აღიარდა 900ფე-ის ოდენობის 

გუდვილი —საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების (2,100ფე) მეტობის თანხა 

მყიდველი საწარმოს წილზე იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და 

პირობითი ვალდებულებების (1,500ფე x 80% = 1,200ფე) წმინდა რეალურ 

ღირებულებაში(იხ. პუნქტი 19.22(ბ)).  

ჯგუფი განიხილავს S საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულად.  რადგან, 

P საწარმოს სხვა ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულები მოსალოდნელია, რომ 

სარგებელს მიიღებენ გაერთიანებით განპირობებული სინერგიიდან, 400ფე-ის ოდენობის 

გუდვილი, დაკავშირებული აღნიშნულ სინერგიასთან განაწილდა P საწარმოს სხვა 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე, 500ფე-ის ოდენობის გუდვილის 

დატოვებით S საწარმოს საბალანსო ღირებულების ფარგლებში. გუდვილი ამორტიზდება 

წრფივი მეთოდის გამოყენებით, შეფასებული 5 წლიანი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის განმავლობაში (S საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე 

მიკუთვნებული გუდვილის მხოლოდ 400ფე-ის ოდენობა დარჩა 20X3 წლის 31 

დეკემბრისათვის, 20X3 წელს 100ფე-ის ოდენობის ამორტიზაციის გამოკლების შემდეგ).  

20X3 წლის 31 დეკემბერს P საწარმომ განსაზღვრა, რომ  S საწარმოს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 1,000ფე-ი.    

არამაკონტროლებელ წილზე მიკუთვნებული გუდვილის გათავლისწინება ხდება, 

როდესაც გამოითვლება გაუფასურების ზარალი S საწარმოსთან დაკავშირებით (იხ. 

27.26 პუნქტი), რადგან 400ფე-ის ოდენობის გუდვილი, რომელიც რჩება S საწარმოს 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულში, გავლენას ახდენს მხოლოდ S საწარმოში 

არსებულ P საწარმოს 80%-იან წილზე.  20%-იან არამაკონტროლებელ წილზე 

მიკუთვნებული აუღიარებელი გუდვილი S საწარმოში არის 100ფე.   

20X3 წლის 31 დეკემბერს P საწარმომ განსაზღვრა, რომ  S საწარმოს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 1,000ფე-ი.   ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება, 

გუდვილის გამოკლებით არის1,350ფე.  850ფე-ის ოდენობის გაუფასურების ზარალი 

პირველ რიგში განაწილდება გუდვილზე (500ფე) და შემდგომ იდენტიფიცირებად 

აქტივებზე (350ფე). 
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S საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აქტივების მთლიანი 

საბალანსო ღირებულება: 

 

20X3 წლის 31 დეკემბერი, გაუფაუსრების 

ტესტირებამდე 

გუდვილი  წმინდა 

იდენტიფიცირებადი 

აქტივები  

სულ 

 ფე  ფე  ფე 

საბალანსო ღირებულება (ცვეთისა და 

ამორტიზაციის გამოკლებით) 400  1,350  1,750 

აუღიარებელი არამაკონტროლებელი წილი 100  –  100 

პირობითად კორექტირებული საბალანსო 

ღირებულება 
500  1 350  1,850 

ანაზღაურებადი ღირებულება     1,000 

პირობითი გაუფასურების ზარალი 500  350  850 

 

 

 

20X3 წლის ბოლოს ჯგუფმა აღიარა 750ფე-ის ოდენობის (400ფე გუდვილი და 350ფე 

იდენტიფიცირებადი აქტივები) გაუფასურების ზარალი, S საწარმოს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულზე, შემდეგნაირად:  

 

20X3 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურების 

ზარალის განაწილება (მიკუთვნება) გუდვილი 

წმინდა 

იდენტიფიცირებადი 

აქტივები  სულ 

 ფე  ფე  ფე 

საბალანსო ღირებულება (ცვეთისა და 

ამორტიზაციის გამოკლებით) 400  1,350  1,750 

გაუფასურების ზარალი (400)   (350)   (750)  

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების 

შემდეგ 
–  1,000  1,000 

 

ასაღიარებელი გაუფასურების ზარალის განსასაზღვრად (100ფე),  850ფე-ის ოდენობის 

პირობითი გაუფასურების ზარალი შემცირებულია არამაკონტროლებელი წილის 

გუდვილზე მიკუთვნებული ოდენობით. დარჩენილი გაუფასურების ზარალი პირველ 

რიგში ამცირებს გუდვილს (400ფე) და დარჩენილი ოდენობა მიკუთვნებულია S 

საწარმოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის წმინდა იდენტიფიცირებად 

აქტივებზე.  

 

შენიშვნა: დაუშვით, რომ ფაქტები იყო განსხვავებული—S საწარმოს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 1,800ფე (1,000ფე-ის 

ნაცვლად).  ჯამური პირობითი გაუფასურების ზარალი იქნება 50ფე (1,850ფე-ის 

ოდენობის პირობითად კორექტირებულ საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული 

1,800ფე ანაზღაურებადი ღირებულება) და აღიარებული გაუფასურების ზარალი იქნება 

40ფე—ჯამური პირობითი გაუფასურების ზარალი კორექტირდება იმგვარად, რომ 

გუდვილის გაუფასურების ხარჯი შეესაბამება მხოლოდ მშობელი საწარმოს წილის (50ფე 

× 80%). 
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27.27 თუ შეუძლებელია დასაბუთებული საფუძვლით გუდვილის მიკუთვნება ცალკეულ 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე (ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელ 

ერთეულების ჯგუფებზე), მაშინ გუდვილის გაუფასურების ტესტირების მიზნით, 

საწარმომ უნდა განსაზღვროს ან: 

(ა) მთელი შეძენილი საწარმოს ანაზღაურებადი ღირებულება, თუ გუდვილი 

მიეკუთვნება შეძენილ საწარმოს, რომლის ინტეგრირება არ მომხდარა (ინტეგრირება 

გულისხმობს შეძენილი საწარმოს რესტრუქტურიზაციას, ან მის დანაწევრებას და 

გაერთიანებას ანგარიშვალდებულ ან სხვა შვილობილ საწარმოებში); ან 

(ბ) საწარმოთა მთელი ჯგუფის ანაზღაურებადი ღირებულება, გარდა იმ საწარმოებისა, 

რომელთა ინტეგრირებაც არ მომხდარა, თუ გუდვილი მიეკუთვნება საწარმოს, 

რომლის ინტეგრირებაც განხორციელდა. 

ამ პუნქტის თანახმად, საწარმომ გუდვილი უნდა დაყოს ნაწილებად: გუდვილი, 

რომელიც დაკავშირებულია ინტეგრირებულ საწარმოებთან და გუდვილი, რომელიც 

დაკავშირებულია იმ საწარმოებთან, რომელთა ინტეგრირებაც არ მომხდარა.  ამასთან, 

საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულების 

შესახებ ამ განყოფილებაში მოცემული მოთხოვნები, როდესაც ანგარიშობს შეძენილი 

საწარმოს, ან საწარმოთა ჯგუფის აქტივების ანაზღაურებად ღირებულებას და მათში 

შემავალ აქტივებზე ანაწილებს გაუფასურების ზარალსა და მისი აღდგენის 

(კომპენსირების) თანხებს. 

 

 

შენიშვნები 

 

27.27 პუნქტი შესაბამისია მხოლოდ მაშინ, როდესაც შვილობილი საწარმოების შეძენის 

დროს წარმოქმნილი გუდვილი ვერ განაწილდება ფულადი სახსრების წარმომქმნელ 

ცალკეულ ერთეულზე ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულთა ჯგუფზე, 

გარდა იმ შემთხვევისა თუ განაწილება ხდება თვითნებურად.  როდესაც განაწილება 

იქნება თვითნებური, საწარმო ატარებს გაუფასურების ტესტს, მთელი ჯგუფის 

ანაზღაურებად ღირებულებაზე დაყრდნობით, იმ ნებისმიერი საწარმოს გამორიცხვით, 

რომლის ჯგუფში ინტეგრირებაც არ მომხდარა.  

27.27 პუნქტის გამოყენებით, თუ ჯგუფი შეიძენს შვილობილ საწარმოს, შემდგომში 

რომლის ჯგუფში ინტეგრირებაც  არ მოხდება, გაუფასურების ტესტირებისას, 

შვილობილი საწარმოს შეძენისას  წარმოქმნილი ნებისმიერი გუდვილი უნდა 

განაწილდეს მხოლოდ ამ შვილობილ საწარმოზე.  შვილობილ საწარმოზე  გუდვილის 

განაწილება მომავალშიც გაგრძელდება, მანამ სანამ გუდვილი იარსებებს, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც მოგვიანებით მოხდება შვილობილი საწარმოს ინტეგრირება.  

შესაბამისად, გაუფასურების ტესტირების მიზნებისთვის, იმ შვილობილი საწარმოს 

შეძენისას წარმოქმნილი გუდვილი, რომლის ინტეგრირებაც არ მომხდარა, ჩაირთვება 

შვილობილი საწარმოს საბალანსო ღირებულებაში.  გაუფასურების ტესტირებისთვის, 

შვილობილი საწარმოს საბალანსო ღირებულება უდარდება შვილობილი საწარმოს 

ანაზღაურებად ღირებულებას.   

27.27 პუნქტის გამოყენებისას, ნებისმიერი გუდვილი რომლის განაწილება ცალკეულ 

შვილობილ საწარმოებზე არ მომხდარა, ჩაირთვება დარჩენილი ჯგუფის (მთელი ჯგუფი, 

იმ შვილობილი საწარმოს გამოკლებით, რომლის ინტეგრირებაც არ მომხდარა) 

საბალანსო ღირებულებაში.  გაუფასურების ტესტირებისთვის, დარჩენილი ჯგუფის 
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საბალანსო ღირებულება, უდარდება დარჩენილი ჯგუფის ანაზღაურებად 

ღირებულებას.  

 

მაგალითი—გაუფასურების ზარალი, მიუკუთვნებული გუდვილი და 
ინტეგრირებული/არაინტეგრირებული შვილობილი საწარმოები 
 

მაგ. 28 A ჯგუფი მოიცავს მშობელ კომპანიას და რამდენიმე შვილობილ საწარმოს.  A ჯგუფის 

ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს, რომ გუდვილის მართლზომიერი განაწილება 

შეუძლებელია ცალკეულ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე (ან ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ჯგუფებზე). 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ 20,000ფე-ად შეიძინა Z საწარმოს ჩვეულებრივი 

აქციების 100%.  1,000ფე-ის ოდენობის გუდვილი წარმოიქმნა საწარმოთა გაერთიანების 

ბუღალტრული აღრიცხვისას.  გუდვილი ამორტიზდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით 10 

წლის განმავლობაში. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, A ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

გუდვილის საბალანსო ღირებულება  ამორტიზაციისა და ნებისმიერი წინა პერიოდების 

გაუფასურების შემდეგ, არის 3,900ფე (შენიშვნა: 3,900ფე მოიცავს გუდვილს  საწარმოთა 

რამდენიმე გაერთიანებიდან, Z საწარმოს შესყიდვის ჩათვლით).    

20X2 წლის 31 დეკემბერს  A ჯგუფი ატარებს გაუფასურების ტესტს მის ყველა გუდვილზე 

(შენიშვნა: ტესტი მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გაუფასურების 

ინდიკატორები). 

დაუშვით, რომ 20X2 წლის 31 დეკემბერს,  A ჯგუფის ანაზღაურებადი ღირებულება (Z 

საწარმოს გამოკლებით) არის 34,000ფე, Z საწარმოს ანაზღაურებადი ღირებულება არის 

10,500ფე და  A ჯგუფის ანაზღაურებადი ღირებულება (Z საწარმოს ჩათვლით) არის 

44,500ფე.   

შემთხვევა 1—არაინტეგრირებული შვილობილი საწარმო 

Z საწარმო დაკავებულია  A ჯგუფისგან განსხვავებული საქმიანობებით. შესაბამისად,  Z 

საწარმო არ არის ინტეგრირებული  A ჯგუფში. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს A ჯგუფსა და Z საწარმოს წმინდა აქტივების საბალანსო 

ღირებულება არის შემდეგი: 

 

  საბალანსო ღირებულება 31/12/20X2 თარიღისათვის, 

ცვეთისა და ამორტიზაციის შემდეგ 

 გუდვილი  წმინდა აქტივები 

 ფე  ფე 
A ჯგუფი (Z-ს 

გამოკლებით) 

(1)3,000  30,000 

Z საწარმო (2)900  10,000 

A ჯგუფი (Z-ს ჩათვლით) 3,900  40,000 

 

(1) შვილობილი საწარმოების, გარდა  Z საწარმოსი, შეძენასთან დაკავშირებული გუდვილი.  
(2) Z საწარმოს შეძენასთან დაკავშირებული გუდვილი   (1,000ფე-ის ოდენობის გუდვილი 

გამოკლებული 100ფე, ე.ი. 10 წლიან სასარგებლო მომსახურების ვადაზე წრფივი მეთოდის 

გამოყენებით ერთი წლის ამორტიზაცია).  
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რადგან Z საწარმოს საქმიანობები არ არის ინტეგრირებული  A ჯგუფთან, 27.27(ა) პუნქტის 

გამოყენებით, Z საწარმოს შეძენისას წარმოქმნილი გუდვილი მოწმდება გაუფასურებაზე  

A ჯგუფის სხვა საწარმოთა გაერთიანებებთან დაკავშირებული გუდვილისგან 

განცალკევებით. 

გაუფასურების ზარალი გამოითვლება შემდეგნაირად: 

Z საწარმო (არაინტეგრირებული საწარმო)—გაუფასურება = 400ფე (საბალანსო 

ღირებულება 10,900ფე გამოკლებული ანაზღაურებადი ღირებულება 10,500ფე).  

გაუფასურების ზარალი ამცირებს გუდვილს 400ფე-მდე. 

A ჯგუფი (Z საწარმოს გამოკლებით)—არ არსებობს გაუფასურება, რადგან  A ჯგუფის (Z 

საწარმოს გამოკლებით) ანაზღაურებადი ღირებულება 34,000ფე-ის ოდენობით 

აღემატება  A ჯგუფის (Z საწარმოს გამოკლებით) 33,000ფე-ის ოდენობის საბალანსო 

ღირებულებას. 

A ჯგუფის ჯამური გაუფასურების ზარალი = 400. 

 

 

შემთხვევა 2—ინტეგრირებული შვილობილი საწარმო 

Z საწარმო ინტეგრირებულია  A ჯგუფში.  

20X2 წლის 31 დეკემბერს  A ჯგუფის წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება არის: 

 

 გუდვილი საბალანსო ღირებულება 31/12/20X2 თარიღისთვის, ცვეთისა 

და ამორტიზაციის შემდეგ წმინდა აქტივები 

 ფე  ფე 

A ჯგუფი (1)3 900  40,000 
 

(1) შვილობილი საწარმოების შეძენასთან დაკავშირებული  გუდვილი Z საწარმოს ჩათვლით.  

 

Z საწარმოს შეძენისას წარმოქმნილი გუდვილი გაერთიანდება Z საწარმოს შეძენის 

თარიღიდან A ჯგუფთან დაკავშირებულ დანარჩენ გუდვილთან.  

გაუფასურების ზარალი გამოითვლება შემდეგნაირად: 

A ჯგუფი: არ არსებობს გაუფასურება, რადგან 44,500ფე-ის ოდენობის ანაზღაურებადი 

ღირებულება აღემატება 43,900ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებას (3,900ფე 

გუდვილი დამატებული 40,000ფე ჯგუფის სხვა აქტივები  საბალანსო ღირებულებით). 

 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირება 

 

27.28 დაუშვებელია გუდვილთან დაკავშირებით აღიარებული გაუფასურების ზარალის 

მომავალ პერიოდებში კომპენსირება (აღდგენა უკუგატარებით). 

 

27.29 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის, გუდვილის გარდა, ყველა 

აქტივისთვის უნდა განსაზღვროს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ წინა 

წლებში აღიარებული გაუფასურების ზარალი შესაძლოა აღარ არსებობდეს, ან 

შემცირებული იყოს.  ნიშნები იმისა, რომ გაუფასურების ზარალი შესაძლოა აღარ 

არსებობდეს ან შემცირებული იყოს, 27.9 პუნქტში განხილული ინდიკატორების 

საპირისპიროა.  თუ არსებობს რაიმე ამგვარი ნიშანი, საწარმომ უნდა განსაზღვროს, წინა 

პერიოდში აღიარებული გაუფასურების ზარალის კომპენსირება სრულად არის საჭირო 
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თუ ნაწილობრივ.  ამის დასადგენად გამოსაყენებელი შესაფერისი პროცედურა 

დამოკიდებული იქნება იმაზე, რის საფუძველზე იყო შეფასებული წინა პერიოდის 

გაუფასურების ზარალი: 

(ა) ცალკეული აქტივის ანაზღაურებად ღირებულებაზე დაყრდნობით (იხ. პუნქტი 

27.30); თუ  

(ბ) იმ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებად ღირებულებაზე 

დაყრდნობით, რომელსაც ეს აქტივი მიეკუთვნება (იხ. პუნქტი 27.31). 

 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირება იმ შემთხვევაში,  

როდესაც ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრა ცალკეული 

გაუფასურებული აქტივისთვის 

27.30 როდესაც წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალი დაფუძნებულია ცალკეული 

გაუფასურებული აქტივის ანაზღაურებად ღირებულებაზე, მაშინ საწარმო იყენებს 

შემდეგ მოთხოვნებს: 

(ა) საწარმომ უნდა შეაფასოს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება მიმდინარე 

საანგარიშგებო თარიღისთვის; 

(ბ) თუ აქტივის შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება მეტია მის საბალანსო 

ღირებულებაზე, საწარმომ აქტივის საბალანსო ღირებულება უნდა გაზარდოს 

ანაზღაურებად ღირებულებამდე, (გ) ქვეპუნქტში აღწერილი შეზღუდვის 

გათვალისწინებით.  ამგვარი ზრდა არის აქტივის გაუფასურების ზარალის 

აღდგენა/კომპენსირება.  საწარმომ გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხა 

დაუყოვნებლივ უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში, თუ აქტივი ასახული არ არის 

გადაფასებული თანხით 17.15ბ პუნქტში აღწერილი გადაფასების მოდელით.  

გადაფასებული აქტივის გაუფასურების ზარალის კომპენსირების ნებისმიერი თანხა 

უნდა აღირიცხოს 17.15გ პუნქტის მიხედვით, როგორც გადაფასების ზრდა; 

(გ) გაუფასურების ზარალის კომპენსირებით აქტივის საბალანსო ღირებულება არ უნდა 

გაიზარდოს იმ საბალანსო ღირებულებაზე (ამორტიზაციის, ან ცვეთის 

გამოკლებით) მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა 

წლებში არ აღიარდებოდა გაუფასურების ზარალი; 

(დ) გაუფასურების ზარალის კომპენსირების აღიარების შემდეგ აქტივის ცვეთის 

(ამორტიზაციის) ანარიცხის თანხა უნდა დაკორექტირდეს მომავალ პერიოდებში, 

რათა აქტივის შესწორებული საბალანსო ღირებულება, ნარჩენი ღირებულების (მისი 

არსებობის შემთხვევაში) გამოკლებით, სისტემატურ საფუძველზე განაწილდეს 

აქტივის დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

 
   
მაგალითები—გაუფასურების კომპენსირება: ცალკეული გაუფასურებული 
აქტივი 

 
მაგ. 29 ფაქტები იგივეა, რაც მე-18 მაგალითში.  20X4 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით 

მანქანის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 107,586ფე-ის.  20X0 წლის ბოლოდან 

შეცვლილი გარემოებებიდან გამომდინარე, ხელმძღვანელობამ ხელახლა შეაფასა 

მომავალი ფულადი ნაკადები და 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის განსაზღვრა 

გამოყენების ღირებულება 122,072ფე-ის ოდენობით.  ხელმძღვანელობა მიიჩნევს,  რომ 
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გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება ნაკლებია გამოყენების 

ღირებულებაზე. 

20X4 წლის ბოლოს, მანქანის ანაზღაურებადი ღირებულება (გამოყენების ღირებულება 

= 122,072ფე), მაღალია 20X0 წელს აღიარებული გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირების აღიარებამდე არსებულ საბალანსო ღირებულებაზე (107,586ფე).  

აღნიშნული წარმოადგენს იმის ინდიკატორს, რომ 20X0 წელს აღიარებული 

გაუფასურების ზარალი აღარ არსებობს ან შესაძლოა შემცირდა. 

 

20X4 წლის ბოლო  მანქანა 

ფე 

 

ანაზღაურებადი ღირებულება   122,072  

საბალანსო ღირებულება, 31/12/X0 თარიღით აღიარებული გაუფასურების 

ზარალის კომპენსირებამდე 

 

107,586 

 

სხვაობა  14,486  

 

სხვაობა წარმოადგენს მხოლოდ კომპენსირების ოდენობის ინდიკატორს, რადგან 

კომპენსირებას არ შეუძლია გაზარდოს აქტივის საბალანსო ღირებულება იმ საბალანსო 

ღირებულებაზე მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა თუ წინა წლებში აქტივზე არ 

აღიარდებოდა გაუფასურების ზარალი.  20X4 წლის ბოლოს საბალანსო ღირებულება, 

რომელიც განისაზღვრებოდა თუ წინა წლებში აქტივზე არ აღიარდებოდა 

გაუფასურების ზარალი, არის 120,000ფე (300,000ფე თვითღირებულება გამოკლებული 

180,000ფე დაგროვილი ცვეთა).  აქედან გამომდინარე, 120,000ფე არის აქტივის 

საბალანსო ღირებულების მაქსიმალური ოდენობა, გაუფასურების კომპენსირების 

შემდეგ. 

საწარმო, 20X4 წლის საბალანსო ღირებულებას, რომელიც განისაზღვრებოდა თუ არ 

აღიარდებოდა გაუფასურების ზარალი (120,000ფე) უდარებს 20X4 წლის საბალანსო 

ღირებულებას (107,586ფე) და განსაზღვრავს, რომ  გაუფასურების კომპენსირების 

მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 12,414ფე-ს (120,000ფე გამოკლებული 107,586ფე). 

 

 

 

 

20X4 წლის ბოლო  მანქანა 

ფე 

 

თვითღირებულება   300,000  

გამოკლებული პირობითი ცვეთა, შეძენიდან 31/12/20X4 თარიღამდე  (180,000) (დ) 

პირობითი საბალანსო ღირებულება 31/12/20X4 თარიღისთვის, თუ 20X0 წელს 

აქტივის გაუფასურების ზარალი არ აღიარდებოდა 

 

120,000  

გამოკლებული წინა საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული გაუფასურების 

ზარალის კომპენსირებამდე არსებული 20X4 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის საბალანსო ღირებულება 

 

107,586 (ე) 

წინა პერიოდების გაუფასურების ზარალის კომპენსირება  12,414  

(დ)  300,000ფე ცვეთადი ღირებულება (300,000ფე გამოკლებული ნული შეფასებული ნარჩენი 

ღირებულება) ÷ 15 წელი შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა შესყიდვის თარიღისას × 

9 წელი (პერიოდი შესყიდვის თარიღიდან 31/12/20X4 თარიღამდე). 
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(ე)  179,310ფე გადასინჯული ცვეთადი ღირებულება გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ ÷ 

10 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა გაუფასურების აღიარების თარიღისას x 6 

წელი (დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა გაუფასურების აღიარების თარიღიდან 

31/12/20X4 თარიღამდე). 

 

20X4 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს გაუფასურების ზარალის კომპენსირებას 

შემდეგი საჟურნალო გატარებით: 
 

დბ   დაგროვილი გაუფასურების ზარალი—მანქანა 12,414ფე     

   კრ  მოგება ან ზარალი —გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება 

  12,414ფე  

გაუფაუსრების ზარალის კომპენსირების აღიარება: 

 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურების ზარალის ნაწილის აღიარების კომპენსირების 

შედეგად, მანქანის საბალანსო ღირებულება გაუფასურების ზარალის კომპენსირების 

აღიარებიდან დაუყოვნებლივ არის 120,000ფე (300,000ფე თვითღირებულება 

გამოკლებული 100,000ფე მანქანის შესყიდვის თარიღიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრამდე 

აღიარებული ცვეთა პერიოდისთვის გამოკლებული 71,724ფე 20X1–20X4 პერიოდის 

ცვეთის აღიარება გამოკლებული 8,276ფე დაგროვილი გაუფასურების ზარალი 

(20,690ფე 20X0 წლის 31 დეკემბერს აღიარებული გაუფასურების ზარალი  

გამოკლებული 31/12/20X4 თარიღისთვის აღიარებული კომპენსირება 12,414ფე).  

აღნიშნულ სიტუაციურ მაგალითში, მანქანის საბალანსო ღირებულება 

გაუფასუფრების ზარალის კომპენსირების აღიარებიდან დაუყოვნებლივ ტოლია 

მანქანის იმ საბალანსო ღირებულების, რომელიც განისაზღვრებოდა თუ წინა წლებში 

აქტივზე არ აღიარდებოდა გაუფასურების ზარალი. 

27.30(დ) პუნქტის გამოყენებისას, შემდგომ პერიოდებში (20X5–20Y0) იმ დაშვებით, რომ 

ყველა ცვლადი იგივეა რაც 20X4 წლის ბოლოს, ცვეთადი ღირებულება იქნება 

120,000ფე (იხ. 17.18 პუნქტი), შესაბამისად, წლიური ცვეთის ხარჯი იქნება 20,000ფე 

(120,000ფე ცვეთადი ღირებულება ÷ 6 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების 

ვადა). 
 

მაგ. 30 Z საწარმო იყენებს გადაფასების მოდელს ყველა საწარმოო აღჭურვილობისთვის.  20X1 

წლის 1-ელ იანვარს  400,000ფე-ად შეიძინა ახალი სპეციალიზებული საწარმოო 

აღჭურვილობა და დაუყოვნებლივ შეიყვანა ექსპლოატაციაში.  სასარგებლო 

მომსახურების ვადა შეფასებულია 20 წლით.  20X3 წლის 31 დეკემბერს სავაჭრო ემბარგო 

ზღუდავს X ქვეყანაში (აღნიშნული აღჭურვილობის ერთადერთი მწარმოებელი) 

წარმოებული აღნიშნული აღჭურვილობის იმპორტს.  ემბარგო იწვევს მსგავს 

მდგომარეობაში მყოფი აღჭურვილობის ფასის ზრდას 500,000ფე-მდე.  20X4 წელს, 

რამდენიმე მეზობელი ქვეყნიდან ბაზრის ახალმა მოთამაშეებმა დაიწყეს წარმოება და 

ბაზარი დაიყვანეს ქვედა ზღვარზე, მსგავს მდგომარეობაში მყოფი აღჭურვილობის ფასის 

რადიკალურად შემცირებით 300,000ფე-მდე. Z საწარმომ ხელმეორედ შეაფასა 

აღჭურვილობის სასარგებლო მომსახურების ვადა და განსაზღვრა, რომ დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 15 წელს. 

ქვემოთ მოყვანილია საჟურნალო გატარებები გადაფასების შემოსულობისა და 

შემდგომი გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, რომელიც ასახულია 

როგორც გადაფასების კომპენსირება:      
 

დბ   აქტივი—ძირითადი საშუალებები: აღჭურვილობა 400,000     
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   კრ  აქტივი—ფინანსური აქტივი: ფულადი სახსრები   400,000  

20X1 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით აღჭურვილობის შეძენის აღიარება 

დბ   ხარჯი—ცვეთა 20,000     

   კრ  აქტივი—ძირითადი საშუალებები: დაგროვილი 

ცვეთა 

  

20,000 

 

20X1, 20X2, 20X3 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით ცვეთის ხარჯის აღიარება (400,000ფე ÷ 20 წელი). 

 

დბ   აქტივი—ძირითადი საშუალებები: აღჭურვილობა 100,000 (ა)    

დბ   აქტივი—ძირითადი საშუალებები: დაგროვილი 

ცვეთა 

60,000 (ბ)   

   კრ  კაპიტალი—სხვა სრული შემოსავალი: 

გადაფასების ნამეტი 

  

160,000 

 

20X3 წლის 31 დეკემბერს 500,000ფე-ის ოდენობით გადაფასების აღიარება.  
(ა) 500,000ფე გადაფასებული ღირებულება – 400,000ფე პირვანდელი ღირებულება 

(ბ) 20,000ფე წლიური ცვეთა x 3 წელი 

 

დბ   ხარჯი—ცვეთა 31,250 (ა)    

   კრ  აქტივი—ძირითადი საშუალებები: დაგროვილი 

ცვეთა 

  31,250  

20X4 წლის 31 დეკემბერს ცვეთის ხარჯის აღიარება  

(ა) 500,000 საბალანსო ღირებულება ÷ 16 სასარგებლო მომსახურების ვადის დარჩენილი წლები 

 

დბ   ზარალი—გადაფასების შემცირება 8,750     

დბ   კაპიტალი—სხვა სრული შემოსავალი: გადაფასების 

ნამეტი 

160,000    

დბ   აქტივი—ძირითადი საშუალებები: დაგროვილი 

ცვეთა 

31,250    

   კრ  აქტივი—ძირითადი საშუალებები: აღჭურვილობა   200,000  

20X4 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურების და გადაფასების ბუღალტრული აღრიცხვა (წინა 

გადაფასების შემოსულობისა და დაგროვილი ცვეთის კომპენსირებით) 

 

 
 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირება იმ შემთხვევაში,  

როდესაც ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრა ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულისთვის 

27.31 როდესაც თავდაპირველი გაუფასურების ზარალი დაფუძნებულია იმ ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებად ღირებულებაზე, რომელსაც ეს 

აქტივი განეკუთვნება, მაშინ საწარმო იყენებს შემდეგ მოთხოვნებს: 

(ა) საწარმომ უნდა შეაფასოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

ანაზღაურებადი ღირებულება მიმდინარე საანგარიშგებო თარიღისთვის;   

(ბ) თუ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება 

მეტია მის საბალანსო ღირებულებაზე, ნამეტი წარმოადგენს გაუფასურების 

ზარალის კომპენსირებას.  საწარმომ გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხა 

უნდა გაანაწილოს ამ ერთეულში შემავალ აქტივებზე, გარდა გუდვილისა, მათი 
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საბალანსო ღირებულებების პროპორციულად, (გ) ქვეპუნქტში აღწერილი 

შეზღუდვის გათვალისწინებით.  საბალანსო ღირებულებების ამგვარი ზრდა 

საწარმომ უნდა მიიჩნიოს ცალკეული აქტივის გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირებად (აღდგენად) და დაუყოვნებლივ აღიაროს მოგებაში, ან ზარალში, თუ 

აქტივი ასახული არ არის გადაფასებული თანხით 17.15ბ პუნქტში აღწერილი 

გადაფასების მოდელით.  გადაფასებული აქტივის გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირების ნებისმიერი თანხა უნდა აისახოს 17.15გ პუნქტის შესაბამისად, 

როგორც გადაფასების ზრდა;   

(გ) ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირების თანხის განაწილებისას, არც ერთი აქტივის საბალანსო 

ღირებულებამ არ უნდა გადააჭარბოს შემდეგი სიდიდეებიდან უმცირესს: 

(i) მისი ანაზღაურებადი ღირებულება; და 

(ii) საბალანსო ღირებულება (ამორტიზაციის, ან ცვეთის გამოკლებით), 

რომელიც მიიღებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ აღიარდებოდა 

მოცემული აქტივის გაუფასურების ზარალი; 

(დ) გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხის განაწილებისას წარმოქმნილი 

ნამეტი თანხა, რომელიც არ შეიძლება მიეკუთვნოს მოცემულ აქტივს, (გ) 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვის გამო, პროპორციულად უნდა 

განაწილდეს მოცემული ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის სხვა 

აქტივებზე, გარდა გუდვილისა;   

(ე) გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხის აღიარების შემდეგ ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის თითოეული აქტივის ცვეთის 

(ამორტიზაციის) თანხა უნდა დაკორექტირდეს მომავალ პერიოდებში, რათა 

აქტივის შესწორებული საბალანსო ღირებულება, ნარჩენი ღირებულების (მისი 

არსებობის შემთხვევაში) გამოკლებით, სისტემატურ საფუძველზე განაწილდეს 

აქტივის დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

 
 
 
 
 
 

მაგალითი—გაუფასურების კომპენსირება: ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 
ერთეული 

 
მაგ. 31 ფაქტები იგივეა, რაც 26-ე მაგალითში. 

20X4 წელს სახელმწიფო კვლავ A ქვეყნის მმართველობაშია, მაგრამ საწარმოო გარემო 

უმჯობესდება. საექსპორტო კანონმდებლობის შედეგი T საწარმოს წარმოებაზე 

ნაკლებად მკვეთრია ვიდრე თავდაპირველად ამას ხელმძღვანელობა მოელოდა. 

შედეგად, ხელმძღვანელობა აფასებს, რომ წარმოება გაიზრდება.  სასარგებლო 

ცვლილება T საწარმოს ავალდებულებს, რომ ხელმეორედ შეაფასოს A ქვეყნის 

საქმიანობის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის წმინდა აქტივების 

ანაზღაურებადი ღირებულება.   ხელმძღვანელობა აფასებს, რომ A ქვეყნის ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება ახლა შეადგენს 

1,910ფე-ს.  გაუფასურების ზარალის კომპენსირების დასათვლელად, T საწარმო 
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ადარებს A ქვეყნის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ანაზღაურებად 

ღირებულებას და  წმინდა საბალანსო ღირებულებას.  

 

 

  
 

გუდვილი  

იდენტიფიცირებადი 

აქტივები  სულ  

 ფე ფე ფე 

პირვანდელი ღირებულება 1,000 2,000 3,000 

დაგროვილი ამორტიზაცია/ცვეთა (200) (167)  (367)  

დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (800)  (473)  (1,273)  

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების შემდეგ 

31/12/X2 თარიღის მდგომარეობით – 1,360 
1,360 

20X3 და 20X4    

ცვეთა (2 წელი) – (ა)(247)  (247)  

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების 

კომპენსირებამდე – 
1,113 1,113 

ანაზღაურებადი ღირებულებასა (1,910ფე) და იდენტიფიცირებადი აქტივების საბალანსო 

ღირებულებს შორის უმცირესი, წინა პერიოდების გაუფასურების არ არსებობის 

დაშვებით (1,500ფე(ბ)) 1,500 

გაუფასურების კომპენსირება  
(გ)387 

(ა) ორი წლის ცვეთა 20X3 წლის 1-ლი იანვარის მდგომარეობით საბალანსო ღირებულებიდან, 

1,360ფე  და დარჩენილი 11 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადიდან გამომდინარე 

([1,360ფე/11 წელი = 123.6ფე წლიური ცვეთა] x 2 წელი = 247.3ფე).   

(ბ) 20X4 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იდენტიფიცირებადი აქტივების (გუდვილის 

გამოკლებით) საბალანსო ღირებულება, წინა პერიოდების გაუფასურების არ არსებობის 

დაშვებით: 
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იდენტიფიცირებადი 

აქტივები   

   ფე   

პირვანდელი ღირებულება   2,000   

დაგროვილი ცევთა (2,000ფე ÷ 12თვე = 166.7ფე x 3 

წელი)   (500)  
 

 

პირვანდელი ღირებულება ცვეთის გამოკლებით   1,500    

 

 

 

 

ცხრილში ნაჩვენებია 387ფე-ის ოდენობის გაუფასურების ზარალის კომპენსირების 

ეფექტი 20X4 ფინანსური წლის ბოლოსთვის. 

 

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება 20X4 წლის 31 

დეკემბერს გაუფასურების კომპენსირების 

შემდეგ 

 გუდვილი  

იდენტიფიცირებადი 

აქტივები  სულ  

 ფე  ფე  ფე 

პირვანდელი ღირებულება 1,000  2,000  3,000 

დაგროვილი ამორტიზაცია/ცვეთა  (200)  (414)   (614)  

დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (800)   (473)   (1,273)  

საბალანსო ღირებულება –  1,113  1,113 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირება –  387  387 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების 

ზარალის კომპენსირების შემდეგ –  1,500 
 

1,500 

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

27.32 საწარმომ 27.33 პუნქტში მითითებული აქტივების თითოეული კლასისთვის უნდა 

გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მოგებაში ან ზარალში აღიარებული 

გაუფასურების ზარალის თანხა და სრული შემოსავლების ანგარიშგების (ასევე 

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების, მისი წარდგენის შემთხვევაში) ის მუხლი 

(მუხლები), რომელიც მოიცავს გაუფასურების ზარალის თანხებს; და 

(გ) 

 

გუდვილთან დაკავშირებული გაუფასურების ზარალი არ კომპენსირდება (27.28 პუნქტი).  T 

საწარმო ზრდის იდენტიფიცირებადი აქტივების საბალანსო ღირებულებას,  უმცირესამდე 

ანაზღაურებად ღირებულებასა (1,910ფე) და იდენტიფიცირებადი აქტივების გაცვეთილ 

პირვანდელ ღირებულებას შორის  (იხ. 27.31 პარაგრაფი), რომელიც შეადგენს საბალანსო 

ღირებულებას თუ გაუფასურება არ წარმოიშვებოდა, კერძოდ 1,500ფე-მდე(ბ). 
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(ბ) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მოგებაში ან ზარალში აღიარებული 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხა და სრული შემოსავლების 

ანგარიშგების (ასევე მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების, მისი წარდგენის 

შემთხვევაში) ის მუხლი (მუხლები), რომელშიც ასახულია გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება. 

 

27.33 საწარმომ 27.32 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს აქტივების 

თითოეული შემდეგი კლასისათვის: 

(ა) მარაგი; 

(ბ) ძირითადი საშუალებები (მათ შორის, თვითღირებულების მეთოდით ასახული 

საინვესტიციო ქონება); 

(გ) გუდვილი; 

(დ) არამატერიალურ აქტივები, გუდვილის გარდა; 

(ე) ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში; და 

(ვ) ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში. 

 
მაგალითი—გაუფასურებასთან დაკავშირებული განმარტებითი შენიშვნები 

 
მაგ. 32 საწარმომ მის 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარადგინა შემდეგი მუხლები. 

 

ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებიდან 

 

 შენიშვნა  20X2  20X1  

   ფე  ფე  

…       

მარაგები 11  57,381  47,920  

…       

ძირითადი საშუალებები 13  2,549,945  2,401,455  

…       

 

 

ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლის 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან 

 

 შენიშვნა  20X2  20X1  

   ფე  ფე  

…       

მარაგის გაუფასურება 11  (875)  (715)  

ძირითადი საშუალებების გაუფასურება 13  (30,000)  –  

…       
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ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლის 

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნებიდან 

 

შენიშვნა 11: მარაგები  

   20X2  20X1  

   ფე  ფე  

ნედლეული   42,601  36,450  

დაუმთავრებელი წარმოება   1,140  900  

მზა პროდუქცია   13,640  10,570  

   57,381  47,920  

გასაყიდ ფასამდე, რომელსაც გამოკლებული აქვს დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯები, ჩამოწერილი მარაგების  ოდენობა: 875ფე 20X2 წელს, 715ფე 20X1 წელს.  მარაგის 

გაუფასურების კომპენსირება: ნული 20X2 წელს და 35ფე 20X1 წელს. 

 

 

შენიშვნა 13: ძირითადი საშუალებები 

 
 მიწა და 

შენობები 

ფე 

 ავეჯი და 

აღჭურვილობა 

ფე 

 სულ 

 

ფე 

თვითღირებულება     

20X2 წლის 1-ლი იანვარი 1,960,000  1,102,045  3,062,045 

შემოსვლა –  485,000  485,000 

გასვლა –  (241,000)  (241,000) 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 1,960,000  1,346,045  3,306,045 

      

დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურება 

20X2 წლის 1-ლი იანვარი 390,000  270,590  660,590 

ცვეთა 30,000  240,360  270,360 

გაუფასურება –  30,000  30,000 

გასულ აქტივებზე 

დაგროვილი ცვეთა –  (204,850)  (204,850) 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 420,000  336,100  756,100 

 

20X2 წელს საწარმომ მთავარი აღჭურვილობის ეფექტურობის მნიშვნელოვანი კლება 

შეამჩნია და განახორციელა მისი ანაზღაურებადი ღირებულების გადახედვა.  

გადახედვის შედეგად აღიარდა 30,000 ფე-ის ოდენობის გაუფასურების ზარალი.  

20X2 წლის 10 დეკემბერს დირექტორებმა გადაწყვიტეს დანადგარის გასხვისება.   20X2 

წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით დანადგარი, 1,472ფე საბალანსო ღირებულებით 

ეკუთვნის ავეჯისა და აღჭურვილობის კლასს  და საწარმოს სავაჭრო ვალდებულებები 

მოიცავს დანადგარის შეძენიდან წარმოქმნილ დარჩენილ ვალდებულებას 1,550 ფე-ის 

ოდენობით.  მოსალოდნელია რომ გასხვისებიდან მიღებული შემოსულობა 

გადააჭარბებს აქტივის და მასთან დაკავშირებული ვალდებულების წმინდა საბალანსო 

ღირებულებას, ამის  გამო გაუფასურების ზარალი არ აღიარდება.  
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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. 

 

 

მარაგის გაუფასურება 

საწარმო აფასებს მის მარაგებს გაუფასურებაზე ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის, 

მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა გაუფასურების რაიმე ინდიკატორი.  მარაგების 

გაუფასურება შეფასებულია მუხლობრივად.  27.3 პუნქტის მიხედვით ნებადართული 

ალტერნატიული შეფასების საფუძვლების გამოყენება (მსგავსი  მარაგების ჯგუფი) არ 

წარმოადგენს თავისუფალი არჩევანის უფლებას—მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც ყველა მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად (შეუძლებელია ამის 

გაკეთება) საწარმოს არ შეუძლია თითოეული მარაგის ელემენტისთვის განსაზღვროს 

გასაყიდი ფასი, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯები.  ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა მსჯელობა იმის შესაფასებლად 

შეუძლებელია თუ არა მარაგების გაუფასურების შეფასება  მუხლობრივად.  რადგან, მსგავსი 

ელემენტების ჯგუფი მოიცავს, მხოლოდ იმ „მარაგებს, რომლებიც პროდუქციის ერთსა და 

იმავე ასორტიმენტს მიეკუთვნება და მსგავსი დანიშნულება ან/და გამოყენება აქვთ საწარმოში 

და იწარმოება და იყიდება ერთსა და იმავე გეოგრაფიულ ზონაში“, მოითხოვება მსჯელობა, 

იმის შესაფასებლად რომელი მარაგის ელემენტები უნდა დაჯგუფდეს, რომ გაუფასურების 

დადგენის მიზნებისთვის შეადგინონ მსგავსი ელემენტების ჯგუფი. 

განუსაზღვრელობის სხვა ძირითადი წყაროები, რომლებიც  გავლენას ახდენს მსჯელობასა და 

შეფასებაზე და მოითხოვება მარაგების გაუფასურების შესაფასებლად, მოიცავს: 

 მარაგის ელემენტის დასრულების ხარჯის შეფასებას (სხვა ნედლეული, სამუშაო ძალის 

დანახარჯი და საწარმოო ზედნადები ხარჯები), რომელიც შესაძლოა დამოკიდებული 

იყოს საწარმოს თვითღირებულების აღრიცვხის მოდელსა და ბიზნესმოდელის 

დაშვებებზე; და  

 გაყიდვის დანახარჯის შეფასებას, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა ასევე 

მოითხოვდეს შეფასებების გამოყენებას.  
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სხვა აქტივების გაუფასურება, გარდა მარაგისა 

საწარმო მის აქტივებს გარდა მარაგისა, რომელიც შედის 27-ე განყოფილების მოქმედების 

სფეროში, გაუფასურებაზე ამოწმებს, მხოლოდ მაშინ თუ არსებობს გაუფასურების 

ინდიკატორები, რომლებიც მოითხოვება, რომ შეფასდეს ყოველის საანგარიშგებო 

თარიღისათვის.   იმის შესაფასებლად არსებობს თუ არა გაუფასურების ინდიკატორები, 

მოითხოვება მსჯელობა.  გაითვალისწინეთ, რომ 27.9 პუნქტში წარმოდგენილი შემთხვევების 

სია, რომელიც მიანიშნებს, რომ აქტივი გაუფასურებულია, არ არის ამომწურავი. 

აქტივების გაუფასურება, გარდა მარაგისა, ფასდება ინდივიდუალურ დონეზე.  27.8 პუნქტის 

მიხედვით ნებადართული ალტერნატიული შეფასების საფუძვლების (ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეული) გამოყენება არ წარმოადგენს თავისუფალ არჩევანს.  მისი 

გამოყენება ხდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ინდივიდუალური აქტივის 

ანაზღაურებადი ღირებულების საიმედოდ შეფასება.  შესაბამისად, მოითხოვება მსჯელობა 

იმის შესაფასებლად, არის თუ არა შეუძლებელი ინდივიდუალური აქტივის ანაზღაურებადი 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება. 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული არის აქტივების უმცირესი 

იდენტიფიცირებადი ჯგუფი, რომელიც წარმოქმნის ისეთ ფულად სახსრებს, რომელთა მიღება 

დამოკიდებული არ არის სხვა აქტივებიდან ან აქტივების ჯგუფებიდან ფულადი სახსრების 

მიღებაზე (იხ. ტერმინების ლექსიკონი).  შესაბამისად, მოითხოვება მსჯელობა, იმის 

შესაფასებლად რომელი აქტივების ელემეტები უნდა დაჯგუფდეს, რომ მოიცვას ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეული გაუფასურების დადგენის მიზნებისთვის. 

განუსაზღვრელობის შეფასებისა და სხვა მსჯელობების დამატებითი ძირითადი წყაროები, 

რომლებიც მოითხოვება მარაგების გარდა სხვა აქტივების გაუფასურების შესაფასებლად, 

მოიცავს: 

 აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულების შეფასება 

(„თანხა, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია აქტივის გაყიდვის შედეგად საქმის მცოდნე და 

გარიგების მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით 

შესრულებულ გარიგებაში, რომელიც შემცირებულია გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯებით—იხ. 27.14 პუნქტი), შესაძლოა მოითხოვდეს მომავალ შეფასებებს, 

როდესაც აქტივისთვის არ არსებობს მბოჭავი ნასყიდობის ხელშეკრულება ან აქტიური 

ბაზარი.  აღნიშნულ შემთხვევაში, საწარმოს შეუძლია განიხილოს ერთსა და იმავე 

ინდუსტრიაში შემავალი მსგავსი აქტივების უახლესი ოპერაციის შედეგი ან გამოიყენოს 

შეფასების სხვა  ტექნიკები, როგორიც არის დისკონტირებული ფულადი ნაკადების 

გამოთვლები.  მოდული 11 მოიცავს მნიშვნელოვან შეფასებებსა და სხვა მსჯელობებს 

რეალური ღირებულების განსასაზღვრად (იხ პუნქტები 11.27-დან 11.32-ის ჩათვლით).   

 აქტივის გამოყენების ღირებულების შეფასება არის პროცესი („მომავალი ფულადი 

ნაკადების დღევანდელი ღირებულება, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია მოცემული 

აქტივიდან“—იხ. 27.15 პუნქტი), რომელიც მოითხოვს მნიშვნელოვან მსჯელობას მისი 

შესაბამისი პარამეტრების განსასაზღვრად (იხ. 27.16 და 27.17 პუნქტები), მაგალითად: 

 აქტივის გამოყენების გაგრძელების შედეგად ფულადი სახსრების შემოსვლის 

პროგნოზებს; 

 იმ ფულადი სახსრების გასვლის პროგნოზს, რომელთა გასვლა აუცილებელია 

იმისთვის, რომ საწარმომ მიიღოს ფულადი სახსრები და რომელთა პირდაპირ 

განაწილება ან დასაბუთებული და თანამიმდევრული საფუძვლით განაწილება 

აქტივზე შესაძლებელია; 

 აქტივის გამოყენების გაგრძელების  მოსალოდნელი პერიოდის ხანგრძლივობა (მისი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა); 
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 ზემოაღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადების მოცულობის, ან მათი წარმოქმნის 

დროში შესაძლო ცვლილების სავარაუდო შედეგი; 

 ფულის დროითი ღირებულება; 

 მოცემული აქტივისთვის დამახასიათებელი განუსაზღვრელობის არსებობის 

თანხობრივი გამოხატულება; 

 წმინდა ფულადი ნაკადები, რომელიც მიღებულ ან გადახდილ უნდა იქნეს აქტივის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს, მისი გაყიდვისას, საქმის მცოდნე და 

გარიგების მსურველ მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით 

განხორციელებული გარიგების შედეგად; და 

 სხვა ფაქტორები, როგორიცაა, მაგალითად ლიკვიდობა, რომლებსაც ბაზრის 

მონაწილენი გაითვალისწინებდნენ იმ მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასებისას, 

რომლის მიღებასაც საწარმო ვარაუდობს მოცემული აქტივიდან. 

ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება მოიცავს შეფასების მაღალი დონის 

განუსაზღვრელობას, როდესაც ბაზრის მდგომარეობა არასტაბილურია, როგორიც არის 

ფინანსური კრიზისის დროს ან ზოგიერთ ახალ ბაზარზე, რადგან განუსაზღვრელობა 

მომავალი ფულადი ნაკადებისა და დისკონტირების განაკევთის შესახებ შესაძლოა იყოს უფრო 

მნიშვნელოვანი. 

 

 
გუდვილის გაუფასურება 

რადგან, გუდვილის ცალკე გაყიდვა შესაძლებელი არ არის და ის არ წარმოქმნის ფულად 

ნაკადებს საწარმოს სხვა აქტივების ფულადი ნაკადებისგან დამოუკიდებლად, 27-ე 

განყოფილება გუდვილის გაუფასურებაზე მოიცავს დამატებით მოთხოვნებს. აღნიშნულ 

მოდულში წარმოდგენილ შესაძლო მნიშვნელოვან მსჯელობებზე დამატებით, შესაძლოა 

საჭირო იყოს მსჯელობა გუდვილის გაუფასურების ტესტირებისას.  მაგალითად: გუდვილის 

განაწილება ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე, რომელიც მოსალოდნელია, რომ 

მიიღებს სარგებელს საწარმოთა გაერთიანებიდან, გავლენას ახდენს როგორც გუდვილის, ისე 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაუფასურების ტესტზე. 

 

27.27 პუნქტის მიხედვით ნებადართული ალტერნატიული შეფასების საფუძვლების 

გამოყენება (მთლიანად შეძენილი საწარმოსი, რომლის ინტეგრირებაც არ მომხდარა ან 

საწარმოების მთლიანი ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულების განსასაზღვრად არ 

წარმოადგენს თავისუფალ არჩევანს.  მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც საწარმოს არ შეუძლია გუდვილის მართლზომიერად განაწილება ინდივიდულურ 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე.  შესაბამისად, შესაძლოა საჭირო იყოს 

მსჯელობა იმის შესაფასებლად შესაძლებელია თუ არა ფულადი სახსრების წარმომქმნელ 

ერთეულზე გუდვილის მართლზომიერად განაწილება.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსია (მათ შორის ბასს 2 - „მარაგები“, ბასს 16 - „ძირითადი 
საშუალებები“, ბასს 36 - „აქტივების გაუფასურება“ და ბასს 38 - „არამატერიალური აქტივები“) 

და მსს ფასს სტანდარტი (იხ. 27-ე განყოფილება - „აქტივების გაუფასურება“) იზიარებენ 

აქტივების გაუფასურების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების პრინციპებს.  თუმცა, 

მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია შედარებით მარტივი ენით და მოიცავს პრინციპების 

გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვნად ნაკლებ მითითებას.  27-ე განყოფილება აღწერს 

მარაგებისა და მარაგების გარდა სხვა აქტივების გაუფასურების აღიარებას, ხოლო ბასს 36 

გამორიცხავს მარაგებს მისი მოქმედების სფეროდან.   

27-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში შემავალი აქტივებისთვის ზოგადი ბუღალტრული 

აღრიცხვის მოთხოვნები მეტწილად დაკონკრეტებულია სხვა განყოფილებებში, მაგალითად: 

მე-13 განყოფილება - „მარაგები“; მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“; მე-18 

განყოფილება - „არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“ და მე-19 განყოფილება - 

„საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“. 

ბასს 2-ის გამოყენებისას მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო 

ღირებულებას შორის უმცირესით.  27-ე განყოფილებაში, გაუფასურება ფასდება თითოეული 

მარაგის ელემენტის საბალანსო ღირებულების შედარებით გასაყიდ ფასთან, რომელიც 

შემცირებულია პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით.  მსს 
ფასს სტანდარტი არ იყენებს ნეტო სარეალიზაციო ღირებულების ტერმინს, მაგრამ ბასს 2-ში  

მოცემული ნეტო სარეალიზაციო ღირებულების განამრტება თანხვედრაშია „გასაყიდ ფასთან, 

რომელიც შემცირებულია პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯებით“. 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებისას, განუსაზღვრელი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის მქონდე არამატერიალური აქტივები და გუდვილი მოწმდება 

გაუფასურებაზე სულ მცირე ყოველწლიურად.  მსს ფასს სტანდარტი ავალდებულებს 

საწარმოს გამოითვალოს გუდვილისა და სხვა არამატერიალური აქტივების (ორივე, 

განსაზღვრული და განუსაზღვრელი სასარგებლო მომსახურების ვადის შემთხვევებში) 

ანაზღაურებადი ღირებულება, მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს გაუფასურების ინდიკატორები.  

27-ე განყოფილება მოიცავს გაუფასურების ინდიკატორების სიას შიდა და გარე ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, როგორც მსს-ების გზამკვლევს. 

სხვა გამარტივებული მიდგომები დაკავშირებულია ინდივიდუალური ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულზე (ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ჯგუფებზე) 

გუდვილის განაწილებასთან.  თუ შეუძლებელია დასაბუთებული საფუძვლით გუდვილის 

განაწილება ცალკეულ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე (ან ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულების ჯგუფებზე), მსს ფასს სტანდარტი საწარმოს 

საშუალებას აძლევს გუდვილის გაუფასურებაზე შემოწმების მიზნით განსაზღვროს:  

 მთელი შეძენილი საწარმოს ანაზღაურებადი ღირებულება, თუ გუდვილი მიეკუთვნება 

შეძენილ საწარმოს, რომლის ინტეგრირება არ მომხდარა; ან 

 საწარმოთა მთელი ჯგუფის ანაზღაურებადი ღირებულება, გარდა იმ საწარმოებისა, 

რომელთა ინტეგრირებაც არ მომხდარა, თუ გუდვილი მიეკუთვნება საწარმოს, რომლის 

ინტეგრირებაც განხორციელდა. 

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიისგან განსხვავებით, მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს 

გუდვილისა და ყველა არამატერიალური აქტივის ამორტიზაციას.  როდესაც გუდვილი 

სრულად ამორტიზდება (მისი საბალანსო ღირებულება არის ნულის ტოლი) შეუძლებელია 

მისი შემდგომი გაუფასურება (და გუდვილის წინა პერიოდების გაუფასურების კომპენსირება 
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აკრძალულია).   შესაბამისად, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას მას გაუფასურების ტესტი 

აღარ ჩაუტარდება.  

გამოყენების ღირებულების შეფასებისას, მსს ფასს სტანდარტისგან განსხვავებით, ბასს 36 - 

„აქტივების გაუფასურება“ - მოიცავს უფრო ვრცელ მითითებებს მომავალი ფულადი 

ნაკადების შეფასების შესახებ.  ბასს 36-ის დანართი ა, აღწერს აქტივის გამოყენების 

ღირებულების შესაფასებლად დღევანდელი ღირებულების ტექნიკის გამოყენებას.  ბასს 36 

ასევე მოიცავს უფრო ვრცელ მითითებებს იმ კორპორაციული აქტივების განსაზღვრასა და 

განაწილებაზე (თუ გამოიყენება), რომელიც დაკავშირებულია ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულთან, რომლის გაუფასურების ტესტირებაც ხდება. 

ასევე ბასს 36 მოითხოვს უფრო დეტალურ განმარტებით შენიშვნებს მსს ფასს სტანდარტის 27-ე 

განყოფილებასთან შედარებით. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით აქტივების გაუფასურების აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.   

დაუშვით, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია.  

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

გაუფასურების ზარალი აღიარდება, როდესაც:  

 (ა)   აქტივის საბალანსო ღირებულება ნაკლებია მის ანაზღაურებად ღირებულებაზე. 

 (ბ)   აქტივის საბალანსო ღირებულება ნაკლებია მისი თავდაპირველი შეძენის 

თვითღირებულებაზე.   

 (გ)   აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად ღირებულებას. 

 (დ)  აქტივის რეალური ღირებულება ნაკლებია ამ აქტივებიდან მოსალოდნელ 

არადისკონტირებულ მომავალ ფულად ნაკადებზე. 

კითხვა 2 

საწარმო მარაგებს აფასებს გაუფასურებაზე:  

 (ა)  მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს გარე ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს  

      გაუფასურებას. 

 (ბ)  ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის. 

 (გ)  მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს შიდა ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს გაუფასურებას. 

 (დ) როდესაც, არსებობს შიდა ან გარე ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს გაუფასურებას. 

 (ე)   როდესაც არსებობს ორივე, შიდა და გარე ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს  

        გაუფასურებას. 

კითხვა 3 

მარაგების გაუფასურებაზე შეფასება ხდება:  

 (ა)  მხოლოდ ინდივიდუალური ელემენტის დონეზე. 

 (ბ)  თითოეული მარაგის ელემენტის საბალანსო ღირებულების (ან, კონკრეტულ  

       გარემოებებში, მსგავსი ელემენტების ჯგუფის) გასაყიდ ფასთან დადარებით. 

 (გ)  თითოეული მარაგის ელემენტის საბალანსო ღირებულების (ან, კონკრეტულ  

       გარემოებებში, მსგავსი ელემენტების ჯგუფის) დადარებით გასაყიდ ფასთან,  

       რომელსაც დამატებული აქვს დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. 

 (დ)  თითოეული მარაგის ელემენტის საბალანსო ღირებულების (ან, კონკრეტულ  

        გარემოებებში, მსგავსი ელემენტების ჯგუფის) დადარებით გასაყიდ ფასთან,  
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        რომელსაც გამოკლებული აქვს დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო  

        დანახარჯები. 

კითხვა 4 

მარაგის გაუფასურების ზარალი  

 (ა)   დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

 (ბ)   აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში, მოგებაში და ზარალში გადატანით მას შემდეგ  

        რაც გაიყიდება მარაგი.  

 (გ)   არასდროს კომპენსირდება შემდგომ პერიოდებში. 

 (დ)  არ აღიარდება როგორც ხარჯი, მაგრამ ხდება მისი გამჟღავნება ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში.       

კითხვა 5 

საწარმო, არამატერიალურ აქტივებს, გუდვილსა და ძირითად საშუალებებს აფასებს 

გაუფასურებაზე:  

 (ა)  როდესაც, არსებობს შიდა ან გარე ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს გაუფასურებას. 

 (ბ)  ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის. 

 (გ)  მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს შიდა ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს გაუფასურებას. 

 (დ) როდესაც არსებობს ორივე, შიდა და გარე ინდიკატორები, რომ ადგილი აქვს 

გაუფასურებას.        

კითხვა 6 

გაუფასურების ზარალი  არამატერიალურ აქტივებზე, გუდვილსა და ძირითად საშუალებებზე:  

 (ა)   არ აღიარდება როგორც ხარჯი, მაგრამ ხდება მისი გამჟღავნება ფინანსური 

ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში. 

 (ბ)  აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში, მოგებაში და ზარალში გადატანით მას შემდეგ 

რაც გაიყიდება აქტივი. 

 (გ)   არასდროს კომპენსირდება შემდგომ პერიოდებში. 

 (დ)  დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

აქტივი ასახულია გადაფასებული თანხით მე-17 განყოფილების - „ძირითადი 
საშუალებები“  - გადაფასების მოდელის შესაბამისად და აღნიშნულ შემთხვევაში 

გაუფასურების ზარალი აღირიცხება, როგორც გადაფასების შემცირება. 

კითხვა 7 

როდესაც არსებობს არამატერიალური აქტივების, გუდვილისა და ძირითადი საშუალებების 

გაუფასურების ინდიკატორები, საწარმო ამოწმებს აქტივებს გაუფასურებაზე:    

 (ა)   აქტივის საბალანსო ღირებულების მის რეალურ ღირებულებასთან დადარებით. 

 (ბ)  აქტივის საბალანსო ღირებულების მის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ 

რეალურ ღირებულებასთან დადარებით. 

 (გ)  აქტივის საბალანსო ღირებულების მის დისკონტირებულ მომავალ ფულად   

ნაკადებთან დადარებით. 
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 (დ) აქტივის საბალანსო ღირებულების მის ანაზღაურებად ღირებულებასთან დადარებით. 

 

კითხვა 8 

არამატერიალური აქტივების ან ძირითადი საშუალებების ელემენტის ანაზღაურებადი 

ღირებულება არის:    

 (ა)  აქტივის საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული აქტივის გაყიდვის დანახარჯები. 

 (ბ)  უმცირესი აქტივის  გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებასა 

და მის გამოყენების ღირებულებას შორის. 

 (გ)  აქტივის ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის მოსალოდნელი მომავალი 

ფულადი ნაკადები. 

 (დ) უდიდესი აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებასა 

და მის გამოყენების ღირებულებას შორის. 

კითხვა 9 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული:     

 (ა)  წარმოადგენს  იდენტიფიცირებადი აქტივების უმცირეს ჯგუფს, რომელიც მოიცავს 

გაუფასურებაზე შესამოწმებელ აქტივს და რომელიც დამოუკიდებლად წარმოქმნის 

ფულად ნაკადებს. 

 (ბ)  შესაბამისია მხოლოდ გუდვილის გაუფასურების შესაფასებლად. 

 (გ)   გამოიყენება ანაზღაურებადი ღირებულების შესაფასებლად, რადგან ხანდახან 

აქტივები დამოუკიდებლად არ წარმოქმნიან ფულად ნაკადებს. 

 (დ)  ორივე, (ა) და (გ). 

კითხვა 10 

G საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს.  G საწარმო ატარებს გაუფასურების ტესტს და 

განსაზღვრავს, რომ G საწარმოს ძირითადი საშუალებების ერთეული მოითხოვს გაუფასურების 

ზარალის აღიარებას. G საწარმო:  

 (ა)  აღიარებს გაუფასურების ზარალს მოგებაში ან ზარალში და განმეორებით აღარასდროს 

აფასებს აქტივს გაუფასურებაზე. 

 (ბ) აღიარებს გაუფასურების ზარალს მოგებაში ან ზარალში და გადახედავს აქტივის 

დარჩენილ სასარგებლო მომსახურების ვადას, შეფასებულ ნარჩენ ღირებულებასა და 

ცვეთის მეთოდს. 

 (გ) გადახედავს აქტივის დარჩენილ სასარგებლო მომსახურების ვადას, შეფასებულ ნარჩენ 

ღირებულებასა და ცვეთის მეთოდს და შესაბამისად ცვლის აქტივის ბუღალტრულ 

აღრიცხვას მომავალი პერიოდებისთვის. 

 (დ) ამჟღავნებს გაუფასურების ზარალს განმარტებით შენიშვნებში და განაგრძობს აქტივის   

 ბუღალტრულ აღრიცხვას თავდაპირველად შეფასებული სასარგებლო მომსახურების  

 ვადის, ნარჩენი ღირებულებისა და ცვეთის (ამორტიზაციის) მეთოდის გამოყენებით. 
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კითხვა 11 

H საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს.  H საწარმო ატარებს გაუფასურებული 

ძირითადი საშუალების ერთეულის შეფასებას და განსაზღვრავს, რომ აქტივი აღარ არის 

გაუფასურებული.  H საწარმო: 

 (ა)  წარადგენს გაუფასურების ზარალის კომპენსირებას მოგებაში ან ზარალში და 

განმეორებით აღარასდროს აფასებს აქტივს გაუფასურებაზე. 

 (ბ)  წარადგენს გაუფასურების ზარალის კომპენსირებას, როგორც გადაფასების ზრდას. 

 (გ) განაგრძობს აქტივის ბუღალტრულ აღრიცხვას მისი გაუფასურებული ღირებულებით;  

გადახედავს აქტივის დარჩენილ სასარგებლო მომსახურების ვადას, შეფასებულ ნარჩენ 

ღირებულებას და ცვეთის მეთოდს და შესაბამისად ცვლის აქტივის ბუღალტრულ 

აღრიცხვას მომავალი პერიოდებისთვის. 

 (დ) ამჟღავნებს გაუფასურების ზარალის კომპენსირებას განმარტებით შენიშვნებში და  

 განაგრძობს აქტივის ბუღალტრულ აღრიცხვას გაუფასურებამდე შეფასებული  

 სასარგებლო მომსახურების ვადის, ნარჩენი ღირებულებისა და ცვეთის  

 (ამორტიზაციის) მეთოდის გამოყენებით. 

კითხვა 12 

გამოყენების ღირებულება:  

 (ა) არის მომავალი ფულადი ნაკადები, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია მოცემული 

აქტივიდან. 

 (ბ) მოითხოვება, რომ ყოველთვის დაითვალოს, როდესაც განისაზღვრება ანაზღაურებადი 

ღირებულება.  

 (გ) არის მოცემული აქტივიდან მოსალოდნელი მომავალში მისაღები ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება. 

 (დ) უნდა შეფასდეს დაბეგვრის შემდგომი დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით. 

კითხვა 13 

J საწარმომ ჩაატარა გაუფასურების ტესტი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულისთვის, 

რომელიც მოიცავს გუდვილს. გაუფასურების ზარალის აღიარებისას, J საწარმო: 

 (ა) გაუფასურების ზარალს პროპორციულად ანაწილებს ყველა აქტივზე (გუდვილის 

ჩათვლით). 

 (ბ) პირველ რიგში ამცირებს გუდვილის გარდა სხვა აქტივების საბალანსო ღირებულებას 

და შემდგომ აკლებს დარჩენილ ზარალს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ერთეულზე 

მიკუთვნებულ გუდვილს. 

 (გ) პირველ რიგში ამცირებს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე 

მიკუთვნებული გუდვილის საბალანსო ღირებულებას და შემდგომ ანაწილებს 

დარჩენილ გაუფასურების ზარალს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

სხვა აქტივებზე პროპორციულად, მათი საბალანსო ღირებულების წილის მიხედვით. 

 (დ) პირველ რიგში ამცირებს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე 

მიკუთვნებული გუდვილის საბალანსო ღირებულებას და შემდგომ ანაწილებს 

დარჩენილ გაუფასურების ზარალს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

სხვა აქტივებზე პროპორციულად, მათი რეალური ღირებულების წილის მიხედვით. 
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 (ე)გაუფასურების ზარალს ანაწილებს მხოლოდ გუდვილის გარდა სხვა აქტივებზე და 

გადახედავს გუდვილის ამორტიზაციის პერიოდს მიმდინარე და მომავალი 

პერიოდების ბუღალტრული აღრიცხვისთვს. 

კითხვა 14 

გაუფასურების ზარალის სავარაუდო კომპენსირებასთან დაკავშირებით, საწარმო:  

 (ა) აღიარებს გაუფასურების ზარალის კომპენსირებას გუდვილისთვის. 

 (ბ) შესაძლოა, გაუფასურების ზარალის კომპენსირების შედეგად, წარადგინოს აქტივი 

გაუფასურების არ არსებობის შემთხვევაში არსებულ საბალანსო ღირებულებაზე 

მაღალი ოდენობით. 

 (გ) მოგებაში ან ზარალში ასაღიარებელ გაუფასურების ზარალის კომპენსირების თანხას 

აფასებს აქტივის წინა პერიოდის გაუფასურების აღიარების დროს არსებული 

საბალანსო ღირებულების, მის მიმდინარე ანაზღაურებად ღირებულებასთნ 

დადარებით. 

 (დ) ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის, აფასებს არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, 

რომ წინა პერიოდებში აღიარებული გაუფასურების ზარალი შესაძლოა აღარ 

არსებობდეს, ან შემცირებული იყოს. 

კითხვა 15 

აქტივების გაუფასურებასთან დაკავშირებული განმარტებითი შენიშვნები: 

 (ა) მოითხოვება ჯამურად პერიოდის განმავლობაში არსებული ყველა გაუფასურებული 

აქტივისათვის  და ყველა გაუფასურების კომპენსირებისათვის. 

 (ბ) მოითხოვება მხოლოდ მარაგებთან დაკავშირებული გაუფასურებისთვის და 

გაუფასურების კომპენსირებისთვის. 

 (გ) მოითხოვება მხოლოდ მარაგებსა და გუდვილთან დაკავშირებული 

გაუფასურებისთვის და  გაუფასურების კომპენსირებისთვის. 

 (დ) მოითხოვება აქტივის თითოეული კლასისთვის, მოგებაში ან ზარალში აღიარებული 

გაუფასურების ზარალის ოდენობისა და გაუფასურების კომპენსირების ოდენობის 

გამღავნებით. 
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პასუხები 
 

 

კითხვა 1 (გ)–იხ. 27.1 პუნქტი 

კითხვა 2 (ბ)–იხ. 27.2 პუნქტი 

კითხვა 3 (დ)–იხ. 27.2 პუნქტი 

კითხვა 4 (ა)–იხ. 27.2 პუნქტი 

კითხვა 5 (ა)–იხ. 27.7–27.9 პუნქტები 

კითხვა 6 (დ)–იხ. 27.6 პუნქტი 

კითხვა 7 (დ)–იხ. 27.5 პუნქტი 

კითხვა 8 (დ)–იხ. 27.11 პუნქტი  

კითხვა 9 (დ)–იხ. 27.8 პუნქტი   

კითხვა 10          (ბ)–იხ. 27.6 და 27.10 პუნქტები 

კითხვა 11 (ბ)–იხ. 27.30(ბ) პუნქტი 

კითხვა 12 (გ)–იხ. 27.15 პუნქტი 

კითხვა 13 (გ)–იხ. 27.21 პუნქტი  

კითხვა 14 (დ)–იხ. 27.29 პუნქტი   

კითხვა 15 (დ)–იხ. 27.32 პუნქტი 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით აქტივების გაუფასურების აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.   

დაუშვით, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 

 

ამოსავალი მონაცემები გამოყენების ღირებულების შეფასებისთვის 
 

კითხვა 1 

ცხრილში მოცემული თითოეული A და E სტრიქონებისათვის აირჩიეთ ერთი ელემენტი (A1, A2 

ან A3; B1, B2 ან B3 და ა.შ.), რომელიც საუკეთესოდ აღწერს ინფორმაციას, რომელიც გამოიყენება 

აქტივის გამოყენების ღირებულების შესაფასებლად დღევანდელი ღირებულების გამოთვლებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კითხვა 2  

 1 2 3 

A A1 : მომავალი მოსალოდნელი 

წმინდა ფულადი ნაკადების 

შეფასება 

A2: მომავალი ფულადი 

სახსრების გასვლის შეფასება 

A3: მომავალი ფულადი 

სახსრების შემოსვლის შეფასება 

B B1: ცვლილებები ფულადი 

ნაკადების წარმოქმნის დროში 

B2: ცვლილებები ფულადი 

ნაკადების წარმოქმნის 

დროში ან მოცულობაში 

B3: ცვლილებები ფულადი 

ნაკადების მოცულობაში 

C C1: მოსალოდნელი  ურისკო 

საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი 

C2: მიმდინარე  ურისკო 

საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი 

C3: საწარმოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით არსებული 

საპროცენტო განაკვეთი 

D D1: საწარმოს კაპიტალის 

სტრუქტურა 

D2: საწარმოს მოსაზრება 

ფულად ნაკადებთან 

დაკავშირებულ წარსულ 

რისკებზე 

D3: ბაზრის მოსაზრება ფულად 

ნაკადებთან დაკავშირებულ 

კონკრეტულ რისკებზე  

E E1: საპროცენტო განაკვეთები 

არ უნდა აგვერიოს 

დისკონტირების 

განაკვეთებთან 

E2: საპროცენტო განაკვეთები 

არ უნდა ასახავდეს შესაძლო 

შედეგების დიაპაზონს 

E3: დაშვებები, რომლებიც 

გავლენას ახდენს საპროცენტო 

განაკვეთისა და ფულადი 

ნაკადების პროგნოზებზე, არ 

უნდა იყოს ორმაგად 

გათვალისწინებული 
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აქტივის გამოყენების ღირებულების დათვლის მიზნით მომავალი ფულადი ნაკადების 

შეფასებასთან მიმართებით, მიუთითეთ ჩამოთვლილი დებულებები  ჭეშმარიტია თუ მცდარი. 

 

 

 

 

კითხვა 3  

გამოყენების ღირებულების განსაზღვრისთვის დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრას, 

მიუთითეთ ჩამოთვლილი დებულებები ჭეშმარიტია თუ მცდარი. 

 

 

 

 

  

 კითხვა პასუხი 

A ყველა შესაძლო ფულად ნაკადებთან დაკავშირებული ყველა მოლოდინი 

გამოიყენება (ერთი „ყველაზე სავარაუდო“ ფულადი ნაკადის ნაცვლად). 

 

B გაითვალისწინება მოლოდინები ფულადი ნაკადების მოცულობის, ან დროში 

მათი წარმოქმნის შესაძლო ცვლილების  შესახებ. 

 

C მიუხედავად იმისა, ფინანსური სექტორის ფირმებისთვის სასარგებლოა,  

მოსალოდნელი ღირებულების შეფასება  არ შეიძლება სხვა სექტორში 

არსებული ფირმების გამოყენებით. 

 

D მოსალოდნელი ღირებულების გამოყენება შეუძლებელია, როდესაც ფულადი 

ნაკადების მოძრაობის დრო გაურკვეველია. 

 

E მოსალოდნელი ღირებულება სავარაუდოა, რომ იძლევა ღირებულების უკეთეს 

შეფასებას, ვიდრე სავარაუდო მინიმალურ ან მაქსიმალურ ფულად ნაკადზე 

დაფუძნებული შეფასება. 

 

 კითხვა პასუხი 

A დისკონტირების განაკვეთი არ უნდა ასახავდეს რისკებს, რომლითაც შესწორდა 

ფულადი ნაკადები. 

 

B საწარმო გამოთვლებისას  არ გამოიყენებს ერთზე მეტ დისკონტირების 

განაკვეთს 10 წლის განმავლობაში, მაშინაც კი თუ  ადრეული წლების რისკები 

განსხვავდება მომავალი წლების რისკებისგან. 

 

C თუ კონკრეტული აქტივისთვის დისკონტირების განაკვეთი პირდაპირ საბაზრო 

ინფორმაციიდან ხელმისაწვდომი არ არის, საწარმო იყენებს შემცვლელ 

აქტივებს დისკონტირების განაკვეთის შესაფასებლად. 

 

D დისკონტირების განაკვეთი არ უნდა იყოს დამოუკიდებელი  საწარმოს 

კაპიტალის სტრუქტურისგან და იმ საშუალებებისაგან, რომლითაც საწარმო 

აფინანსებს აქტივის. 

 

E დისკონტირების განაკვეთი უნდა ასახავდეს მეთოდს, რითაც ბაზარი 

შეაფასებს აქტივის შეფასებულ ფულად ნაკადებთან 

დაკავშირებული რისკებს. 
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ამოსავალი მონაცემები გამოყენების ღირებულების შეფასებისთვის—პასუხები 
 

კითხვა 1  

 

სვეტი ამოხსნა მითითება 27-ე განყოფილებაზე  

A A1 27.16(ა) და 27.17(ა)-დან (გ)-ს 

ჩათვლით პუნქტები 

B B2 27.16(ბ) პუნქტი 

C C2 27.16(გ) პუნქტი 

D D3 27.16(ე) პუნქტი 

E E3 27.20 პუნქტი 

 

 

კითხვა 2 

 

სვეტი ამოხსნა მითითება ბასს 36-ის დანართ ა-

ზე 

A ჭეშმარიტი პუნქტი ა7 

B ჭეშმარიტი პუნქტი ა1 

C მცდარი პუნქტი ა12 

D მცდარი პუნქტი ა8 

E ჭეშმარიტი პუნქტი ა11 

 

კითხვა 3  

 

კითხვა ამოხსნა მითითება ბასს 36-ის დანართ ა-

ზე 

A ჭეშმარიტი პუნქტი ა15 

B მცდარი პუნქტი ა21 

C ჭეშმარიტი პუნქტი ა16 

D მცდარი პუნქტი ა19 

E ჭეშმარიტი პუნქტი ა18 

 

 

შენიშვნა: 

 

შესაძლებელია ბასს 36-ის გაუფასურების კონცეფციების გამოყენება თუ დეტალურად არ არის 

განხილული 27-ე განყოფილებაში.  აღნიშნული განკუთვნილია იმ მსს-სთვის, რომელსაც 

გააჩნია უფრო კომპლექსური ოპერაციები და/ან სჭირდება მეტი და უფრო დეტალური 

მითითება, მსს ფასს სტანდარტის  ამ განყოფილების მოთხოვნების გამოყენებისას.  თუმცა, 

ბასს 36-ზე არსებული მინიშნებების გამოყენება არ მოითხოვება. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით აქტივების გაუფასურების მოთხოვნების 

ცოდნა  და ამოხსენით ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითები.    

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 
ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულების იდენტიფიკაცია 
 
აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის მიზანს წარმოადგენს:  
(ა) მითითება თუ როგორ განისაზღვრება ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული  
              სხვადასხვა სიტუაციებში;  
(ბ)  იმ ფაქტორების გამოკვეთა, რომელიც საწარმომ შესაძლოა განიხილოს ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის განსაზღვრისას, რომელსაც ეკუთვნის აქტივი.  
 

ნაწილი A—საცალო მაღაზიათა ქსელი 

 

X მაღაზია ეკუთვნის M საცალო მაღაზიათა ქსელს. X ახორციელებს ყველა საცალო შესყიდვას 

M-ის შესყიდვების ცენტრის საშუალებით.  ფასების, მარკეტინგის, რეკლამისა და ადამიანური 

რესურსების შესახებ პოლიტიკას (გარდა X-ის მოლარეებისა და გაყიდვების თანამშრომლების 

დაქირავებისა) განსაზღვრავს M-ი. M ასევე ფლობს ხუთ სხვადასხვა მაღაზიას იგივე ქალაქში 

სადაც X (თუმცა სხვა უბანში) და 20 სხვა მაღაზიას სხვადასხა ქალაქებში.  ყველა მაღაზია 

იმართება იგივე პრინციპით, როგორც X. X და კიდევ 4 სხვა მაღაზია შეისყიდა 5 წლის წინ და 

აღიარა გუდვილი.  

 

რა არის X-ის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული?  

 

 

 

ნაწილი B—ქარხანა საწარმოო პროცესის შუალედური საფეხურისთვის 

 

Y საწარმოს საბოლოო პროდუქტის წარმოებისთვის განკუთვნილი მნიშვნელოვანი 

ნედლეული, წარმოადგენს, იგივე საწარმოს, X ქარხნისგან შეძენილ შუალედურ პორდუქციას.  

X-ის პროდუქციის გაყიდვა ხდება Y-ზე, გადაცემის ფასით, რომელიც მთელ მარჟას ანიჭებს X-

ს. Y-ის პროდუქციის 80% იყიდება საწარმოს გარეთ არსებულ მომხმარებლებზე.  X-ის 

საბოლოო პროდუქციის 60%-ის მიყიდვა ხდება Y-ზე და დარჩენილი 40% იყიდება საწარმოს 

გარეთ არსებულ მომხმარებლებზე.  

 

თითოეული მოცემული სიტუაციისათვის, რა არის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი 

ერთეული X-სა და Y-სათვის? 

 შემთხვევა 1—X-ს შეუძლია მიჰყიდოს თავისი პროდუქცია Y-ს აქტიურ ბაზარზე.  შიდა 

გადაცემის ფასები მაღალია ვიდრე საბაზრო ფასები.   

 შემთხვევა 2: არ არსებობს აქტიური ბაზარი იმ პროდუქციისთვის, რომელსაც X ყიდის Y-ზე.  
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ნაწილი C—ერთი პროდუქციის მწარმოებელი საწარმო 

 

M საწარმო აწარმოებს ერთ პროდუქციას და ფლობს A, B და С ქარხნებს. თითოეული ქარხანა 

განთავსებულია სხვადასხვა კონტინენტზე.  A ქარხანა აწარმოებს კომპონენტებს, რომლებიც 

შესაძლოა აწყობილ იქნეს B ან C ქარხანაში. B და С ქარხნების გაერთიანებული სიმძლავრე 

სრულად არ გამოიყენება. M-ის პროდუქცია იყიდება მსოფლიოს მასშტაბით B ან C ქარხნიდან. 

მაგალითად, B-ს პროდუქცია შესაძლოა გაიყიდოს C-ს კონტინენტზე თუ პროდუქციის 

მიწოდება B-დან უფრო სწრაფად ხდება ვიდრე C-დან. B და C-ის გამოყენების დონე 

დამოკიდებულია ორ ადგილს შორის გაყიდვების განაწილებაზე.  

 

თითოეული მოცემული სიტუაციისთვის, რა არის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი A, B და C 

ერთეულებისათვის? 

 შემთხვევა 1—A-ს პროდუქციას გააჩნია აქტიური ბაზარი; და  

 შემთხვევა 2—A-ს პროდუქციას არ გააჩნია აქტიური ბაზარი.  

 

 

 

ნაწილი D—ჟურნალის სახელი 

 

გამომცემელი ფლობს 150 ჟურნალის სახელს, საიდანაც 70 შეძენილი, ხოლო 80 საკუთარი 

ძალებით შექმნილია.  ჟურნალის სახელის შეძენისას გადახდილი თანხა აღიარებულია, 

როგორც არამატერიალური აქტივი.  ჟურნალის სახელის შექმნისა და არსებული სახელების 

სამუშაო მდგომარეობაში შენარჩუნების დანახარჯები აღიარდება ხარჯის სახით, როდესაც 

იქნება გაწეული.  თითოეული ჟურნალის სახელისთვის იდენტიფიცირებადია ფულადი 

სახსრების შემოსვლა პირდაპირი გაყიდვებიდან და რეკლამიდან.  სახელების მართვა ხდება 

მომხმარებელთა სეგმენტების მიხედვით.  ჟურნალის სახელისათვის სარეკლამო შემოსავლის 

დონე დამოკიდებულია მომხმარებელთა სეგმენტში არსებული ჟურნალის სახელების 

რაოდენობაზე, რომელსაც აღნიშნული ჟურნალის სახელი შეესაბამება.  ხელმძღვანელობას 

გააჩნია პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც წყეტს ძველი სახელის გამოყენებას მისი 

ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის გასვლამდე და იგივე მომხმარებელთა 

სეგმენტისათვის დაუყოვნებლივ  ჩაანაცვლებს მათ ახალი სახელებით.  

 

რა არის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული ინდივიდუალური ჟურნალის 

სახელისთვის?  
 
 

 

ნაწილი E—შენობის ნილობრივ გაქირავება და ნაწილობრივ საკუთარი მიზნებისთვის 

გამოყენება 

 

M წარმოადგენს მწარმოებელ კომპანიას.  ის ფლობს სათო ოფისის შენობას, რომელიც სრულად 

დაკავებულია შიდა გამოყენებისთვის.  შემცირების შემდეგ, შენობის ნახევარი გამოიყენება 

შიდა მოხმარებისთვის და მეორე ნახევარი გაქირავებულია მესამე მხარეებზე.  

დამქირავებელთან იჯარის შეთანხმება არის ხუთ წლიანი.  

 

რა არის შენობისათვის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული?  
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სიტუაციური მაგალითი 1 -  პასუხი 

 

ნაწილი A—საცალო მაღაზიების ქსელი 

  

X-ის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის განსაზღვრისას, საწარმო განიხილავს, 

მაგალითად:  

(ა)  ხელმძღვანელობის შიდა ანგარიშგება ორგანიზებულია ისე, რომ შეფასდეს თითოეული 

მაღაზიის საქმიანობა; და  

(ბ)  მოგება გამოთვლილია მაღაზიების თუ რეგიონების მიხედვით.  

 

M-ის ყველა მაღაზია განთავსებულია სხვადასხვა უბანში და მოსალოდნელია, რომ ჰყავს 

მომხმარებელთა სხვადასხვა კატეგორია.  შესაბამისად, მიუხედავად იმისა რომ X იმართება 

კორპორატიულ დონეზე, X უმეტესწილად M-ის სხვა მაღაზიებისგან დამოუკიდებელ ფულად 

სახსრებს წარმოქმნის.  ამიტომ, სავარაუდოა, რომ X წარმოადგენს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულს.  

 

 

 

ნაწილი B—ქარხანა საწარმოო პროცესის შუალედური საფეხურისთვის  

 
შემთხვევა 1—X-ს შეუძლია ის პროდუქცია, რომელსაც ყიდის Y-ზე, გაყიდოს აქტიურ ბაზარზე.  

შიდა გადაცემის ფასები მაღალია ვიდრე საბაზრო ფასები. 

X-ს შეუძლია გაყიდოს თავისი პროდუქცია აქტიურ ბაზარზე და შედეგად წარმოქმნას 

ფულადი სახსრები, რომლებიც უმეტესწილად დამოუკიდებელი იქნება Y-სგან წარმომქმნელი 

ფულადი სახსრების. ამიტომ, სავარაუდოა, რომ X  წარმოადგენს ცალკეულ ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელ ერთეულს, მიუხედავად, იმისა, რომ მის მიერ წარმოებული 

პროდუქციის ნაწილს იყენებს Y-ი. 

 

სავარაუდოა, რომ Y ასევე წარმოადგენს ცალკეული ფულადი სახსრების წარმომქმნელ 

ერთეულს.  Y ყიდის მისი პროდუქციის 80%-ს საწარმოს გარეთ არსებულ მომხმარებლებზე.  

შესაბამისად, მისი მიერ წარმოქმნილი ფულადი სახსრები შესაძლოა უმეტესწილად 

დამოუკიდებლად ჩაითვალოს.  

 

შიდა გადაცემის ფასები არ ასახავს X-ის პროდუქციის საბაზრო ფასებს.  X და Y-ის 

გამოყენების ღირებულების განსაზღვრისას, საწარმო აკორექტირებს ფინანსურ ბიუჯეტსა და 

პროგნოზებს, რომ ასახოს ხელმძღვანელობის მიერ X პროდუქტის მომავალი ფასების 

საუკეთესო შეფასება, რომელიც მიიღწევა გაშლილი ხელის პრინციპის გამოყენებით.  

 

შემთხვევა 2—იმ პროდუქციას, რომელსაც X ყიდის Y-ზე, არ გააჩნია აქტიური ბაზარი. 

სავარაუდოა, რომ თითოეული ქარხნის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება სხვა 

ქარხნების ანაზღაურებადი ღირებულებებისგან დამოუკიდებლად შეუძლებელია, რადგან:  

(ა)  X-ის პროდუქციის უმეტესი ნაწილი გამოიყენება შიდა მოხმარებისთვის და 

შეუძლებელია მათი აქტიურ ბაზარზე გაყიდვა.  ასე რომ, X-ის მიერ წარმოქმნილი 

ფულადი სახსრები დამოკიდებულია Y-ის პროდუქციის მოთხოვნაზე.  შესაბამისად, X 

ვერ განიხილება Y-ისგან უმეტესწილად დამოუკიდებელ ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულად.  

(ბ)  ორი ქარხანა იმართება ერთად.  
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შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ X და Y ერთად ქმნიან მცირე ზომის აქტივების ჯგუფს, 

რომლებიც უმეტესწილად დამოუკიდებელ ფულად სახსრებს წარმოქმნიან.  

 

 

 

ნაწილი C—ერთი პროდუქციის მწარმოებელი საწარმო  

 

შემთხვევა 1—A-ს პროდუქციას გააჩნია აქტიური ბაზარი. 
სავარაუდოა, რომ A წარმოადგენს ცალკეულ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულს, 

რადგან მის პროდუქციას გააჩნია აქტიური ბაზარი (იხ, სიტუაციური მაგალითი 1-ის ნაწილი 

B, შემთხვევა 1). 

 

მიუხედავად იმისა, რომ B და C-ს მიერ აწყობილ პროდუქტებს გააჩნიათ აქტიური ბაზარი, 

ორივესთვის ფულადი სახსრების შემოსვლა დაკავშირებულია პროდუქციის ორ ადგილას 

განაწილებასთან.  ნაკლებად სავარაუდოა, რომ B და C-სთვის მომავალი ფულადი სახსრების 

შემოსვლა  განისაზღვროს ინდივიდუალურად.  შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ B და C ერთად 

ქმნიან მცირე ზომის აქტივების იდენტიფიცირებად ჯგუფს, რომლებიც უმეტესწილად 

დამოუკიდებელ ფულად სახსრებს წარმოქმნიან.   
 
A და B-ს დამატებული C-ს გამოყენების ღირებულების განსაზღვრისას, M აკორექტირებს 

ფინანსურ ბიუჯეტსა და პროგნოზებს, რომ აისახოს A პროდუქტის მომავალი ფასების 

საუკეთესო შეფასება, რომელიც მიიღწევა გაშლილი ხელის პრინციპის გამოყენებით.  
 
შემთხვევა 2—A-ს პროდუქციას არ გააჩნია აქტიური ბაზარი. 
სავარაუდოა, რომ თითოეული ქარხნის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება 

დამოუკიდებლად შეუძლებელია, რადგან:  

(ა)  A-ს პროდუქციას არ გააჩნია აქტიური ბაზარი.  შესაბამისად, A-ს ფულადი სახსრების 

შემოსვლა დამოკიდებულია B და C საბოლოო პროდუქციის გაყიდვებზე.  
(ბ)  მიუხედავად იმისა, რომ B და C-ს მიერ აწყობილ პროდუქტებს გააჩნიათ აქტიური ბაზარი, 

ორივესთვის ფულადი სახსრების შემოსვლა დაკავშირებულია პროდუქციის ორ ადგილას 

განაწილებასთან.  ნაკლებად სავარაუდოა, რომ B და C-სთვის მომავალი ფულადი 

სახსრების შემოსვლა  განისაზღვროს ინდივიდუალურად. 

 
შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ A, B და C ერთად (M-როგორც მთლიანი) წარმოადგენს მცირე 

ზომის იდენტიფიცირებადი  აქტივების ჯგუფს, რომლებიც უმეტესწილად დამოუკიდებელ 

ფულად სახსრებს წარმოქმნიან. 

 

 

 

ნაწილი D—ჟურნალის სახელი 

სავარაუდოა, რომ ცალკეული ჟურნალის სახელის ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასება 

შესაძლებელია.  მიუხედავად იმისა, რომ რეკლამიდან მიღებულ შემოსავალზე გარკვეულ 

გავლენას ახდენს მომხმარებელთა სეგმენტში არსებული სხვა სახელები, ფულადი სახსრების 

შემოსვლა პირდაპირი გაყიდვებიდან და რეკლამიდან იდენტიფიცირებადია თითოეული 

სახელისათვის.   დამატებით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელები იმართება მომხმარებელთა 

სეგმენტების მიხედვით, სახელის გამოყენების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება 

ინდივიდუალურად.  
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შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ინდივიდუალური ჟურნალის სახელი უმეტესწილად 

დამოუკიდებელ ფულად სახსრებს წარმოქმნის და თითოეული ჟურნალის სახელი 

წარმოადგენს ცალკეულ ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულს.  
 

 

 

ნაწილი E—შენობის ნაწილობრივ გაქირავება და ნაწილობრივ საკუთარი მიზნებისთვის 

გამოყენება 

 

შენობის ძირითად მიზანია იყოს კორპორაციული აქტივი, რომელიც ხელს უწყობს M-ის 

წარმოების პროცესს.   შესაბამისად, შეუძლებელია მთლიანი შენობა მოიაზრებოდეს, მთლიანი 

საწარმოსგან წარმოქმნილი ფულადი სახსრებისგან უმეტესწილად დამოუკიდებელ ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელად.  ამიტომ, სავარაუდოა, რომ შენობისთვის ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეული არის M.   

 

შენობა არ არის ფლობილი, როგორც ინვესტიცია.  შესაბამისად, არ იქნება მიზანშეწონილი 

მომავალ საბაზრო ქირის პროგნოზებზე დაყრდნობით, შენობის გამოყენების ღირებულების 

განსაზღვრა.  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

K მსს ფლობს მარაგების ორ ელემენტს, F და G. K მსს მარაგის გაუფასურებას აფასებს 

მუხლობრივად და 20X1 წლის ბოლოსთვის ფლობს შემდეგ ინფორმაციას:   
 

 საბალანსო 

ღირებულება 

გასაყიდი 

ფასი 

დასრულების 

ხარჯი 

გაყიდვასთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები 

 ფე ფე ფე ფე 

F ელემენტი 6,000 5,400 200 100 

G ელემენტი 14,000 16,000 300 150 

სულ 20,000 21,400 500 250 

 

 

ნაწილი A 

20X1 წლის ბოლოსთვის განსაზღვრეთ, K მსს-ს მარაგების გაუფასურების ოდენობა, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში.  მოამზადეთ მარაგები გაუფასურების ასაღიარებლად საბუღალტრო 

გატარება. 

 

 

 

ნაწილი B 

20X2 წლის ბოლოს, ელემენტი F არ გაყიდულა და K მსს-მ შეფასებისას აღმოაჩინა, რომ 20X1 

წელს აღიარებული გაუფასურების ზარალი შემცირებულია. K მსს გადაწყვეტს, რომ F 

ელემენტის დაგროვილი გაუფასურების ზარალი ახლა შეადგენს 200 ფე-ს.   

 

მოამზადეთ გატარება, აღნიშნული ინფორმაციის ბუღალტრული აღრიცხვისთვის.   

 

 

 

ნაწილი C 

დაუშვით, რომ ფაქტები იგევა, რაც A ნაწილში. თუმცა, C ნაწილში, K მსს-სთვის შეუძლებელია 

მარაგების მუხლობრივად განსაზღვრა გასაყიდი ფასისა, რომელსაც გამოკლებული აქვს 

პროდუქციის დასრულებისა  და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.  შესაბამისად, K მსს 

ატარებს მარაგის გაუფასურების ტესტირებას, F და G ელემენტებისგან მცირე ჯგუფის 

შედგენით.   

 

განსაზღვრეთ, 20X1 წლის ბოლოსთვის K მსს-ს მარაგების გაუფასურების ოდენობა, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 -  პასუხი 

 

ნაწილი A 

მრაგებზე ნებისმიერი გაუფასურების ზარალის განსაზღვრა, მოცემულია შემდეგ ცხრილში. 

  

 საბალანსო 

ღირებულება 

გასაყიდი 

ფასი 

დასრულების 

ხარჯი 

გაყიდვასთან 

დაკავშირებული 

დანახარჯები 

გასაყიდი 

ფასი, 

პროდუქციის 

დასრულებისა 

და 

გაყიდვისთვის 

საჭირო 

დანახარჯების 

გამოკლებით 

უმცირესი გასაყიდ 

ფასსა, რომელსაც 

გამოკლებული აქვს 

დასრულებისა და 

გაყიდვისთვის 

საჭირო 

დანახარჯები და 

საბალანსო 

ღირებულებას  

შორის 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

F ელემენტი 6,000 5,400 200 100 5,100 5,100 

G ელემენტი 14,000 16,000 300 150 15,550 14,000 

სულ 20,000 21,400 500 250 20,650 19,100 

 

როგორც მითითებულია, გაუფასურება შეფასებულია მუხლობრივად.  ელემენტი F-ის მარაგი 

გაუფასურებულია; K მსს აღიარებს გაუფასურების ზარალს 900ფე-ის ოდენობით (6,000ფე 

გამოკლებული 5,100ფე), შემდეგნაირად (იხ. 27.2 პუნქტი): 

  

დბ   მოგება ან ზარალი –მარაგის გაუფასურების ზარალი 900ფე     

   კრ  მარაგები   900ფე  

მარაგებზე გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

 

 

 

ნაწილი B 

20X2 წლის ბოლოს, K მსს ამცირებს მარაგზე დაგროვილ გაუფასურების ზარალს 200 ფე-მდე.  

K მსს შემდეგნაირად აღიარებს კომპენსირებას: 

 

დბ   მარაგი 700ფე     

   კრ  მოგება ან ზარალი –მარაგების გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება  

  700ფე  

მარაგების გაუფასურების ზარალის კომპენსირების აღიარება: 

 

გატარება ამცირებს ანარიცხს 200ფე ოდენობამდე (900ფე გამოკლებული 700ფე) იმგვარად, რომ 

მარაგები წარდგენილია პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასით (იხ. 27.4 პუნქტი). 
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ნაწილი C 

F და G მარაგების ჯგუფისთვის, გაუფასურება არ აღიარდება.  ჯგუფის თვითღირებულება 

(20,000ფე) ნაკლებია ვიდრე გაყიდვის ფასს გამოკლებული პროდუქციის დასრულებისა და 

გაყიდვის დანახარჯები (20,650ფე); შესაბამისად, K მსს 20X1 წელს არ აღიარებს გაუფასურების 

ზარალს (იხ. 27.3 პუნქტი).   

 

  



მოდული 27—აქტივების გაუფასურება 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-10) 78

  
 

სიტუაციური მაგალითი 3 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, J მსს-მ შეიძინა საწვავის გადასატანი სატვირთო ავტომანქანა და 

აფასებს მას თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.  ხელმძღვანელობის შეფასებით 

სატვირთო ავტომობილის სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 9 წელს ნულოვანი 

ნარჩენი ღირებულებით. J მსს-მ განსაზღვრა, რომ ცვეთის წრფივი მეთოდი მიზანშეწონილია.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს სატვირთო ავტომობილის საბალანსო ღირებულება იყო 24,000ფე 

(27,000ფე თავდაპირველი თვითღირებულება გამოკლებული 3,000ფე დაგროვილი ცვეთა).     

20X2 წელს,  საწვავზე მოთხოვნის მკვეთრი შემცირების შედეგად, J მსს-მ საგრძნობლად 

შეამცირა აღნიშნული სატვირთო ავტომანქანის გამოყენება.  შესაბამისად, 20X2 წლის 

31დეკემბერს, გაუფასურების ინდიკატორებთან ერთად, ხელმძღვანელობამ ასევე განიხილა 

სხვა ცვლადები და ხელახლა შეაფასა სატვირთო ავტომობილის სასარგებლო მომსახურების 

ვადა 5 წელზე, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ სატვირთო ავტომანქანა 

წარმოქმნის შემდეგ ფულად ნაკადებს:  

20X3 = 6,000ფე  

20X4 = 5,500ფე  

20X5 = 5,000ფე  

20X6 = 3,500ფე 

20X7 = 1,500ფე 

აღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადების მის რისკის გათვალისწინებით კორექტირებულ 

დღევანდელ ღირებულებამდე დისკონტირებისთვის მიზანშეწონილი განაკვეთი არის 10% 

წელიწადში.   

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს სატვირთო მანქანის საბაზრო ფასი შეადგენს 15,400ფე-ის.  თუ 

სატვირთო ავტომობილი გაიყიდებოდა, გადაიხდებოდა ლიცენზიისა და საკუთრების 

უფლების გადაცემის საფასური 400ფე-ის ოდენობით.  

 

ნაწილი A–C  

გამოთვლების სიმარტივისთვის, დაუშვით, რომ ყველა ფულადი ნაკადი წარმოიქმნება 

თითოეული წლის ბოლო დღეს (31 დეკემბერი) და არ გაითვალისწინოთ მოგების გადასახადი. 

 

ნაწილი A 

20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის განსაზღვრეთ K მსს-ს სატვირთო ავტომანქანის გაუფასურების 

ზარალი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.   

 

გაუფასურების ასაღიარებლად მოამზადეთ გატარება, თუ აღნიშნული მოითხოვება. 

 

 

ნაწილი B 

20X4 წლის 31 დეკემბერს საწვავის ბაზარი აღდგა და გაიზარდა მოთხოვნა საწვავის 

გადასატანი სატვირთო ავტომობილის მომსახურებაზე.  ხელმძღვანელობამ ასევე განიხილა 

სხვა ცვლადები და შეაფასა, რომ სატვირთო ავტომობილის სასარგებლო მომსახურების ვადა 

არის 4 წელი, რომლის განმავლობაშიც მოსალოდნელია, რომ სატვირთო ავტომანქანა 

წარმოქმნის შემდეგ წმინდა ფულად ნაკადებს:  

20X5 = 5,500ფე 

20X6 = 4,000ფე  

20X7 = 2,500ფე  
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20X8 = 1,000ფე.   

აღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადების მის რისკის გათვალისწინებით კორექტირებულ 

დღევანდელ ღირებულებამდე დისკონტირებისთვის მიზანშეწონილი განაკვეთი არის 8% 

წელიწადში.   

20X4 წლის 31 დეკემბერს J მსს-ს სატვირთო მანქანის საბაზრო ფასი შეადგენს 11,300ფე-ის.  თუ 

სატვირთო ავტომობილი გაიყიდებოდა, გადაიხდებოდა ლიცენზიისა და საკუთრების 

უფლების გადაცემის საფასური 300ფე-ის ოდენობით.   

მოამზადეთ საჟურნალო გატარება 20X4 წლისთვის, თუ აღნიშნული მოითხოვება.   

 

 

ნაწილი C 

დაუშვით, რომ ფაქტები იგივეა, რაც B ნაწილში. თუმცა, C ნაწილში სატვირთო ავტომანქანის 

საბაზრო ფასი არის 13,500 ფე.   

მოამზადეთ საჟურნალო გატარება 20X4 წლისთვის, თუ აღნიშნული მოითხოვება. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 -  პასუხი 

 

ნაწილი A 

ბაზარზე სატვირთო ავტომობილის მიერ მიწოდებულ საწვავზე მოთხოვნის ცვლილება და 

გამოყენების შემცირება წარმოადგენს სატვირთო ავტომობილის გაუფასურების 

ინდიკატორებს.  საწარმოს მოეთხოვება, რომ გადახედოს აქტივის სასარგებლო მომსახურების 

ვადას, ცვეთის  მეთოდსა და ნარჩენ ღირებულებას (იხ. 27,10 პუნქტი).  20X2 წლის 31 

დეკემბერს, შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 5 წელი.  მიმდინარე და 

მომავალი წლების ცვეთის ხარჯი შეიცვლება, ახალი შეფასებული სასარგებლო მომსახურების 

ვადის ასახვის მიზნით (იხ 10.16(ბ) პუნქტი).   შესაბამისად, 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის, ცვეთა გამოიანგარიშება 6 წლიანი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის საფუძველზე (მიმდინარე წელს დამატებული მომავალი 5 წელი). 

 

ცხრილი 1 

 

   საბალანსო 

ღირებულება 

 პირობითი საბალანსო 

ღირებულება (გაუფასურების 

გაუთვალისწინებლად) 

  ფე  ფე 

01/01/20X1  27,000  27,000 

ცვეთა  27,000ფე ÷ 9 წელი (3,000) 27,000ფე ÷ 9 

წელი 

(3,000) 

31/12/20X1  24,000  24,000 

ცვეთა 24,000ფე ÷ 6 წელი (4,000) 24,000ფე ÷ 6 

წელი 

(4,000) 

  20,000  20,000 

გაუფასურება 17,079ფე 

ანაზღაურებადი 

ღირებულება 

(ცხრილი 2) 

გამოკლებული 

20,000ფე საბალანსო 

ღირებულება 

(2,921)   

31/12/20X2 იხ. ცხრილი 2 17,079  20,000 

 

 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს ანაზღაურებადი ღირებულება არის 17,078.50ფე—უდიდესი 

გამოყენების ღირებულებასა (17,078.50ფე, როგორც დათვლილია მე-2 ცხრილში) და გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებას (15,000ფე (15,400ფე საბაზრო 

ღირებულებას გამოკლებული 400ფე გაყიდვის დანახარჯები)) შორის.  
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ცხრილი 2   
 

პერიოდი 
მოსალოდნელი  

მომავალი ფულადი ნაკადები 

დღევანდელი ღირებულება  

მომავალი ფულადი ნაკადები 

(ა) 

 ფე ფე  

20X3 6,000 5,454.54  

20X4 5,500 4,545.45  

20X5 5,000 3,756.57  

20X6 3,500 2,390.54  

20X7(ბ) 1,500 931.38  

გამოყენების ღირებულება  17,078.50  

(ა) დღევანდელი ღირებულება უდრის მომავალი ღირებულება  ÷ (1 + i)n.  ხელმძღვანელობამ შეაფასა 

მიზანშეწონილი რისკის გათვალისწინებით კორექტირებული დისკონტირების განაკვეთი 

აღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადებისთვის 10%-ად, ამიტომ i = 10% წელიწადში. 

(ბ) 20X7 წელი შეესაბამება 20X3 წლიდან ათვლილ მეხუთე ფულად ნაკადს.  ამიტომ, დღევანდელი 

ღირებულება 20X7 წლისთვის, გამოითვლება შემდეგნაირად: 1,500ფე ÷ (1 + 0.1)5 = 1,500ფე ÷ (1.1)5 = 

1,500ფე ÷ 1.61051 = 931.38ფე. 

 

რადგან, 20X2 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სატვირთო ავტომანქანის (გაუფასურების 

ტესტირებამდე) საბალანსო ღირებულება (20,000ფე, იხ. ცხრილი 1) აღემატება მის 

ანაზღაურებად ღირებულებას, 20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ აღიარა გაუფასურების 

ზარალი 2,921ფე-ის ოდენობით (20,000ფე საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით (გაუფასურების ზარალის აღიარებამდე) გამოკლებული 17,079ფე 

ანაზღაურებადი ღირებულება), შემდეგნაირად:  

 

დბ   მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალი) 2,921ფე     

   კრ   დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (ძირითადი 

საშუალებები) 

  2,921ფე  

სატვირთო ავტომანქანის გაუფასურების ზარალი აღიარება. 

 

20X2  წლის 31 დეკემბერს გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ, სატვირთო 

ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება არის 17,079ფე. 

შენიშვნა: თუ შესაფერისი ცვლადები, მიმდინარე წლებში, იგივეა რაც 20X2 წლის 31 

დეკემბერს, J საწარმო  აღიარებს ცვეთას 3,416ფე-ის ოდენობით (17,079ფე ცვეთადი 

ღირებულება ÷ 5 წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა). 

 

 

 

ნაწილი B 

20X3 წლის 31 დეკემბერს სატვირთო ავტომობილის საბალანსო ღირებულება არის 13,663ფე 

(20X2 წლის 31 დეკემბერს  საბალანსო ღირებულება17,079ფე, გამოკლებული 20X3 წლის ცვეთა 

3,416ფე).  არსებობს ინდიკატორები, რომ წინა პერიოდების გაუფასურების ზარალი შესაძლოა 

შემცირდა.  როგორც ნახსენებია A ნაწილში, გაუფასურების კომპენსირების ინდიკატორების 

არსებობა ნიშნავს, რომ საწარმოს მოეთხოვება კიდევ ერთხელ გადახედოს აქტივის 

სასარგებლო მომსახურების ვადას, ცვეთის  მეთოდსა და ნარჩენ ღირებულებას (იხ. 27.10 

პუნქტი).  20X4 წლის 31 დეკემბერს, შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 3 
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წელი.  მიმდინარე და მომავალი წლების ცვეთის ხარჯი შეიცვლება, ახალი შეფასებული 

სასარგებლო მომსახურების ვადის ასახვის მიზნით (10.16(ბ) პუნქტი).  შესაბამისად, 20X4 წლის 

ცვეთა გამოიანგარიშება 5 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის საფუძველზე (მიმდინარე 

წელს დამატებული მომავალი 4 წელი), როგორც მე-3 ცხრილშია ნაჩვენები. 

 

ცხრილი 3 (1-ლი ცხრილის გაგრძელებული 20X3 და 20X4 წლის მონაცემებით)  

 

  საბალანსო 

ღირებულება 

 პირობითი საბალანსო 

ღირებულება (გაუფასურების 

გაუთვალისწინებლად) 

  ფე  ფე 

01/01/20X1  27,000  27,000 

ცვეთა  27,000ფე ÷ 9 

წელი 

(3,000) 27,000ფე ÷ 9 

წელი 

(3,000) 

31/12/20X1  24,000  24,000 

ცვეთა 24,000ფე ÷ 6 

წელი 

(4,000) 24,000ფე ÷ 6 

წელი 

(4,000) 

  20,000   

გაუფასურება ნაწილი A (2,921)   

31/12/20X2  17,079  20,000 

ცვეთა 17,079ფე ÷ 5 

წელი 

(3,416) 20,000ფე ÷ 5 

წელი 

(4,000) 

31/12/20X3  13,663  16,000 

ცვეთა 13,663ფე ÷ 5 

წელი 

(2,733) 16,000ფე ÷ 5 

წელი 

(3,200) 

  10,930  10,930 

გაუფასურების 

კომპენსირება 

11,242ფე 

ანაზღაურებადი 

ღირებულება 

გამოკლებული 

10,930ფე  

312   

31/12/20X4  11,242  12,800 

 

20X4 წლის 31 დეკემბერს სატვირთო ავტომანქანის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 

11,242ფე—უდიდესი გამოყენების ღირებულებასა (11,242ფე, როგორც დათვლილია მე-4 

ცხრილში) და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულებას (11,000ფე—

11,300ფე საბაზრო ღირებულებას გამოკლებული 300ფე გაყიდვის დანახარჯები) შორის. 

ცხრილი 4 
მოსალოდნელი მომავალი 

ფულადი ნაკადები 

დღევანდელი ღირებულება 

მომავალი ფულადი ნაკადი 

(გ) 

პერიოდი ფე ფე  

20X5 5,500 5,092.59  

20X6 4,000 3,429.35  

20X7 2,500 1,984.58  

20X8(დ) 1,000 1,000  

გამოყენების ღირებულება  11,241.56  
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(გ) 31/12/20X4 თარიღისთვის ხელმძღვანელობამ შეაფასა მიზანშეწონილი დისკონტირების განაკვეთი 

აღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადებისთვის 8%-ად, ამიტომ i = 8% წელიწადში. 

(დ) 20X8 წელი შეესაბამება 20X5 წლიდან ათვლილ მეოთხე ფულად ნაკადს.  ამიტომ, დღევანდელი 

ღირებულება 20X8 წლისთვის, გამოითვლება შემდეგნაირად: 1,000ფე ÷ (1 + 0.08)4 = 1,000ფე ÷ 

1.36048896 = 735.03ფე. 

 

რადგან, 20X4 წლის 31 დეკემბერს, სატვირთო ავტომობილის საბალანსო ღირებულება 

ნაკლებია მის ანაზღაურებად ღირებულებაზე, საწარმო 20X4 წელს აღიარებს შემოსავალს 

312ფე-ის ოდენობით მოგებაში ან ზარალში (10,930ფე საბალანსო ღირებულება 20X4 წლის 31 

დეკემბერს, გაუფასურების ზარალის კომპენსირების აღიარებამდე, გამოკლებული 11,242ფე 

ანაზღაურებადი ღირებულება) წინა პერიოდებში აღიარებული გაუფასურების ზარალის 

ნაწილის კომპენსირებისთვის, შემდეგნაირად: 

 

დბ   დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (ძირითადი 

საშუალებები)  

312ფე     

   კრ  მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება) 

  312ფე  

სატვირთო ავტომანქანის წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის კომპენსირების აღიარება. 

 

20X4  წლის 31 დეკემბერს გაუფასურების ზარალის კომპენსირების შემდეგ, სატვირთო 

ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება არის 11,242ფე. 

შენიშვნა: თუ შესაფერისი ცვლადები, შემდგომ წლებში, იგივეა რაც 20X4 წლის 31 დეკემბერს, J 

საწარმო აღიარებს წლიურ ცვეთას 2,810ფე-ის ოდენობით (11,242ფე ცვეთადი ღირებულება ÷ 4 

წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა). 

 

 

 

 

ნაწილი C 

ერთადერთი განსხვავება B ნაწილსა და C ნაწილს შორის არის 20X4 წლის 31 დეკემბერს 

სატვირთო ავტომანქანის საბაზრო ღირებულება—C ნაწილში ის არის 13,500ფე, ამიტომ 

სატვირთო ავტომობილის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 

არის 13,200ფე (13,500ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 300ფე გაყიდვის დანახარჯი).  

მე-3 ნაწილში სატვირთო ავტომობილის ანაზღაურებადი ღირებულება 20X4 წლის 31 

დეკემბერს არის 13,200ფე (უდიდესი გამოყენების ღირებულებასა (11,242ფე) და გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალურ ღირებულებას (13,200ფე) შორის).  
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ცხრილი 5  (1-ლი ცხრილის გაგრძელება 20X3 და 20X4 წლის მონაცემებით)  

 

  საბალანსო 

ღირებულება 

 პირობითი საბალანსო 

ღირებულება (გაუფასურების 

გაუთვალისწინებლად) 

  ფე  ფე 

01/01/20X1  27,000  27 000 

ცვეთა  27,000ფე ÷ 9 წელი (3,000) 27,000ფე ÷ 9 

წელი 

(3,000) 

31/12/20X1  24,000  24,000 

ცვეთა 24,000ფე ÷ 6 წელი (4,000) 24,000ფე ÷ 6 

წელი 

(4,000) 

  20,000   

გაუფასურება ნაწილი A (2,921)   

31/12/20X2  17,079  20,000 

ცვეთა 17,079ფე ÷ 5 წელი (3,416) 20,000ფე ÷ 5 

წელი 

(4,000) 

31/12/20X3  13,663  16,000 

ცვეთა 13,663ფე ÷ 5 წელი (2,733) 16,000ფე ÷ 5 

წელი 

(3,200) 

  16,000  12,800 

გაუფასურების 

კომპენსირება 

გამოიყენეთ 

განმარტება ამ 

ცხრილის შემდეგ  

1,870   

31/12/20X4  12,800  12,800 

 

თუ გაუფასურების კომპენსირება დათვლილია, როგორც სხვაობა გაუფასურების 

კომპენსირებამდე არსებულ საბალანსო ღირებულებასა (10,930ფე, იხ. მე-5 ცხრილი) და 

ანაზღაურებად ღირებულებას (13,200ფე) შორის, საწარმომ  უნდა აღიაროს კომპენსირება 

2,270ფე და უნდა გაზარდოს სატვირთო ავტომანქანის საბალანსო ღირებულება 13,200ფე-მდე 

(10,930ფე + 2,270ფე).  თუმცა, 13,200ფე აღემატება იმ საბალანსო ღირებულებას, რომელიც 

განისაზღვრებოდა თუ წინა წლებში სატვირთო ავტომანქანაზე არ აღიარდებოდა 

გაუფასურების ზარალი (12,800ფე, იხ. მე-5 ცხრილი). 

 

27.30(გ)-ში წარმოდგენილი შეზღუდვის გათვალისწინებით, გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება ვერ გამოიწვევს 12,800ფე-ზე მაღალ საბალანსო ღირებულებას.  შესაბამისად, 

გაუფასურების კომპენსირება არის 1,870ფე (31/12/20X4 თარიღის მდგომარეობით საბალანსო 

ღირებულება გაუფასურების კომპენსირებამდე 10,930ფე, გამოკლებული 12,800ფე პირობითი 

საბალანსო ღირებულება 31/12/20X4 თარიღის მდგომარეობით—სასარგებლო მომსახურების 

ვადის ხელმეორედ გადახედვის შედეგად—რომელიც განისაზღვრებოდა თუ წინა წლებში 

სატვირთო ავტომანქანაზე არ აღიარდებოდა გაუფასურების ზარალი), აისახება 

შემდეგნაირად: 

 

დბ   დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (ძირითადი 

საშუალებები)  

1,870ფე     

   კრ  მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება) 

  1,870ფე  

სატვირთო ავტომანქანის წინა პერიოდის გაუფასურების ზარალის კომპენსირების აღიარება. 
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გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ, სატვირთო ავტომანქანის საბალანსო 

ღირებულება არის12,800ფე.   

შენიშვნა: თუ შესაფერისი ცვლადები, შემდგომ წლებში, იგივეა რაც 20X4 წლის 31 დეკემბერს, J 

საწარმო აღიარებს წლიურ ცვეთას 3,200ფე-ის ოდენობით (12,800ფე ცვეთადი ღირებულება ÷ 4 

წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა).  
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სიტუაციური მაგალითი 4 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს Q მსს შეიძინა ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეული.  

 

20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის აქტივების 

საბალანსო ღირებულება (გაუფასურების ტესტირებამდე) არის: 

 

გუდვილი R1 იდენტიფიცირებადი 

აქტივი 

R2 იდენტიფიცირებადი 

აქტივი 

სულ  

ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი 

ერთეული 

2,000ფე 5,000ფე 9,000ფე 16,000ფე 

 

20X7 წელს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის კონკურენტული გარემო 

უარესდება.  შესაბამისად, 20X7 წლის 31 დეკემბერს Q მსს ამოწმებს ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ R ერთეულს გაუფასურებაზე.   

 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის მომდევნო ხუთი წლისთვის არის 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების პროგნოზი:  

 

 20X8: 4,200ფე ფულადი სახსრების შემოსვლა;  

 20X9: 3,350ფე ფულადი სახსრების შემოსვლა; 

 20Y0: 2,240ფე ფულადი სახსრების შემოსვლა; 

 20Y1: 1,200ფე ფულადი სახსრების შემოსვლა; და 

 20Y2: 6,500ფე ფულადი სახსრების შემოსვლა 

 

20X7 წლის 31 დეკემბერს, ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის გამოყენების 

ღირებულების დასათვლელად, მიზანშეწონილი რისკის გათვალისწინებით კორექტირებული 

დაბეგვრამდე დისკონტირების განაკვეთი არის წლიური 11%.  

 

20X7 წლის 31 დეკემბერს, R1 და R2 იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულებები 

არის 3,000ფე და 8,600ფე, შესაბამისად და მათი გაყიდვის დანახარჯები არის 200ფე და 300ფე 

შესაბამისად. Q მსს-ს არ გააჩნია მიზეზი, იფიქროს, რომ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R 

ერთეულის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება აღემატება მის 

გამოყენების ღირებულებას. 

 

20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის გაუფასურების 

ასაღიარებლად მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები (თუ აღნიშნული მოითხოვება). 
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სიტუაციური მაგალითი 4 -  პასუხი 

 

 

რადგან, Q მსს-ს არ გააჩნია მიზეზი, იფიქროს, რომ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R 

ერთეულის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება აღემატება მის 

გამოყენების ღირებულებას, მისი ანაზღაურებადი ღირებულება წარმოადგენს მის გამოყენების 

ღირებულებას.   

 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის ანაზღაურებადი ღირებულება გამოითვლება 

როგორც მისი გამოყენების ღირებულება, შემდეგნაირად: 

 

წელი მომავალი ფულადი 

ნაკადები 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი 

(ა) დისკონტირებული ფულადი 

ნაკადები 

(ბ) 

ფე 11%  ფე  

20X8 4,200 0.900901  3,784  

20X9 3,350 0.811622  2,719  

20Y0 2,240 0.731191  1,638  

20Y1 1,200 0.658731  790  

20Y2(გ) 6,500 0.593451  3,857  

გამოყენების ღირებულება  12,788  

 
(ა) 20X8 წლის დასაწყისი ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ 11% იყო მიზანშეწონილი დისკონტირების 

განაკვეთი აღნიშნული მომავალი ფულადი ნაკადებისთვის, ამიტომ i = 11% წელიწადში. 

დისკონტირების კოეფიციენტი k, უდრის  1 ÷ (1 + i)n.  
(ბ) დღევანდელი ღირებულება დათვლილია როგორც მომავალი ფულადი ნაკადების ჯამი გამრავლებული  

დისკონტირების კოეფიციენტზე (k). 
(გ) 20Y2 წელი შეესაბამება 20X8 წლიდან ათვლილ მეხუთე ფულად ნაკადს.  ამიტომ, 20Y2 წლისათვის 

დისკონტირების კოეფიციენტი არის 1 ÷ (1 + 0.11)5 = 1 ÷ (1.11)5 = 1 ÷ 1.6850581551 = 0.593451. 20Y2 წლის 

ფულადი ნაკადის დღევანდელი ღირებულება, შესაბამისად გამოითვლება შემდეგნაირად:  6,500ფე × 

0.593451 = 3,857.43ფე. 

 

რადგან, ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის საბალანსო ღირებულება (16,000ფე) 

აღემატება მის ანაზღაურებადი ღირებულებას (12,788ფე), საწარმო აღიარებს გაუფასურების 

ზარალს 3,212ფე-ის ოდენობით. 

27.21 პუნქტის გამოყენებისას, საწარმო პირველ რიგში გაუფასურების ზარალს ანაწილებს 

გუდვილზე და შემდეგ ერთეულის სხვა აქტივებზე პროპორციულად, ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულში თითოეული აქტივის საბალანსო ღირებულების მიხედვით.  

შესაბამისად, საწარმო 2,000ფე-ს გაანაწილებს გუდვილზე და შემდეგ 1,212ფე-ს (3,212ფე 

ჯამური გაუფასურების ზარალი გამოკლებული 2,000ფე  გუდვილზე განაწილებული 

გაუფასურება) გაანაწილებს R1 და R2 აქტივებზე, პროპორციულად. 

R1 აქტივი არის იდენტიფიცირებადი აქტივების საბალანსო ღირებულების 35.71% (5,000ფე R1 

აქტივის საბალანსო ღირებულება ÷ (5,000ფე R1 აქტივის საბალანსო ღირებულება  + 9,000ფე R2 

აქტივის საბალანსო ღირებულება)) და R2 აქტივი არის 64.29% (1 გამოკლებული 35.71%).  თუ 

1,212ფე-ის ოდენობის დარჩენილი გაუფასურების ზარალი განაწილდება R1 და R2-ზე 

აღნიშნული პროპორციების მიხედვით, R1-ის საბალანსო ღირებულება იქნება 4,567ფე (5,000ფე 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების ზარალის აღიარებამდე, გამოკლებული 35.71% × 
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1,212ფე) და R2-ის საბალანსო ღირებულება იქნება 8,221ფე (9,000ფე საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურების ზარალის აღიარებამდე, გამოკლებული 64.29% × 1,212ფე). 

თუმცა, 27.22(ა) პუნქტის გამოყენებით, როდესაც ნაწილდება გაუფასურების ზარალი, არ 

შეიძლება აქტივის (აღნიშნულ სიტუაციურ მაგალითში R1 და R2 ინდივიდუალურად) 

საბალანსო ღირებულების შემცირება მის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებაზე ნაკლებ ოდენობამდე.  ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

იდენტიფიცირებადი აქტივების გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება არის: 

 R1—2,800ფე (3,000ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 200ფე გაყიდვის დანახარჯი); 

და 

 R2—8,300ფე (8,600ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 300ფე გაყიდვის დანახარჯი).  

შესაბამისად, R2-ზე განაწილებული გაუფასურება შეზღუდულია 700ფე-მდე (9,000ფე 

საბალანსო ღირებულება გაუფასურების ზარალის აღიარებამდე გამოკლებული 8,300ფე 

გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება) და მეტობა განაწილებულია 

R1 აქტივზე.  გაუფასურების ზარალი განაწილებული R1-ზე არის 512ფე (3,212ფე ჯამური 

გაუფასურების ზარალი გამოკლებული 2,000ფე გუდვილზე განაწილებული გაუფასურების 

ზარალი, გამოკლებული 700ფე R2 აქტივზე განაწილებული გაუფასურების ზარალი). 

Q მსს იყენებს შემდეგ გატარებებს, რომ ასახოს ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R 

ერთეულის გაუფასურება: 

 

დბ  მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალი) 3,212ფე     

 კრ   გუდვილი   2,000ფე  

 კრ  დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (R1 აქტივი)   512ფე  

 კრ  დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (R2 აქტივი)   700ფე  

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი R ერთეულის გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

 

შენიშვნა: გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ Q მსს-სთვის, ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი R ერთეულის აქტივებს აქვს შემდეგი ღირებულება: 

 

გუდვილი R1 იდენტიფიცირებადი 

აქტივი 

R2 

იდენტიფიცირებადი 

აქტივი 

R ერთეული 

– 4,488ფე 8,300ფე 12,788ფე 

 

 

 


