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

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

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

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

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.   ყველა უფლება დაცულია. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.    

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

ადამიანებთან, საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

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

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

რადგან ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ 

ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     
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სარჩევი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-11)   

შესავალი ________________________________________________________________________ 1 

მსს ფასს სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? ______________________________ 1 
წინამდებარე მოდული ____________________________________________________________ 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 საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.     
მსს ფასს სტანდარტის 31-ე განყოფილების - „ჰიპერინფლაცია”  - 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 31-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.   შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა 

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის 31 განყოფილების - 

ჰიპერინფლაცია - გამოყენებით ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 

ზოგადი მოთხოვნები საწარმოსთვის, რომლის სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური 

ეკონომიკის ვალუტაა. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-

განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს 

მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენისას იმ საწარმოსთვის, რომლის სამუშაო ვალუტა 
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ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის 

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

მოთხოვნების გამოყენების პრაქტიკულ შესაძლებლობას იძლევა.  

 

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

ფარგლებში: 
 

 გაიგოთ ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნები საწარმოსთვის, რომლის სამუშაო ვალუტა 

ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით;  

 ჰიპერინფლაციის ინდიკატორების შეფასებას, რათა განსაზღვროთ ჰიპერინფლაციურია 

თუ არა მოცემული ეკონომიკა;   

 აჩვენოთ, რომ გესმით მნიშვნელოვანი მსჯელობები და შეფასებები ჰიპერინფლაციურ 

გარემოში ოპერაციებისა და სხვა მოვლენების აღრიცხვისას;  

 წმინდა ფულად პოზიციასთან დაკავშირებული შემოსულობის ან ზარალის შეფასება და 

წარდგენას; 

 ფინანსური ანგარიშგების გადაანგარიშებას, რათა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის 

ასახოთ არსებული ზომის ერთეული; და 

 ფინანსური ანგარიშგებისთვის  შესაფერისი ინფორმაციის წარდგენას და გამჟღავნებას 

საწარმოსთვის, რომლის სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა.  
 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

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

განყოფილება - ,,მცირე და საშუალო საწარმოები“).     

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  
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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 

ნოემბერი) 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.   

 

31-ე განყოფილების მიზანია სააღრიცხვო მიდგომისა და გასამჟღავნებელი ინფორმაციის 

შესახებ მოთხოვნების განსაზღვრა იმ საწარმოსთვის, რომლის სამუშაო ვალუტა 

ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა.  

 

რა შეიცვალა 2009 წლის მსს ფასს სტანდარტის შემდეგ? 
 

31.8–31.9 პუნქტები მოიცავს მნიშვნელოვან ცვლილებებს საწარმოს საკუთრებაში არსებულ 

ძირითად საშუალებების გადაფასების მოდელის გამოყენების არჩევანის დამატებასთან 

დაკავშირებით. 
 

წინამდებარე მოდულში განხილულია ყველა ცვლილება. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 
 

31.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება იმ საწარმოთა ფინანსურ ანგარიშგებას, რომლის 

სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა. ამ განყოფილების 

თანახმად, საწარმომ ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ჰიპერინფლაციით 

გამოწვეული შედეგების გათვალისწინებით. 

 

შენიშვნები 
 

30-ე განყოფილების - „ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში“  - გამოყენებისას, საწარმოს 

მოეთხოვება ფინანსური ანგარიშგების მომზადება თავისი სამუშაო ვალუტის 

გამოყენებით. საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს 

ვალუტა, სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას (იხ. მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების 

ლექსიკონი (ლექსიკონი)). ხელმძღვანელობას მოეთხოვება გამოიყენოს მსჯელობა 30.2-

30.5 პუნქტებში მოცემულ მითითებებთან ერთად, რათა დაადგინოს სამუშაო ვალუტა. 

არ არის სასარგებლო საწარმოს ფინანსური შედეგების, ფინანსური მდგომარეობისა და 

ფულადი ნაკადების გადაანგარიშების გარეშე წარდგენა, როდესაც საწარმოს სამუშაო 

ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა. ფული იმ დონეზე კარგავს 

მსყიდველობითუნარიანობას, რომ ერთსა და იმავე საანგარიშგებო პერიოდში 

სხვადასხვა დროს მომხდარი ოპერაციებისა და მოვლენების ამსახველი თანხების 

შედარებაც კი მკითხველს შეცდომაში შეიყვანს. ვალუტის 

მსყიდველობითუნარიანობის შემცირება გამოიხატება მოცემულ ეკონომიკაში ფასების 

ზრდით (ანუ, როდესაც ფულის იგივე ნომინალურ ღირებულებას უფრო ნაკლები 

საქონლისა ან მომსახურების შეძენა შეუძლია).   

ფასების საყოველთაო და განმეორებით ზრდას ეკონომიკაში ხშირად ინფლაციას 

უწოდებენ. ინფლაციასთან (და ჰიპერინფლაციასთან) დაკავშირებული კონცეფციები, 

როგორც წესი, ასოცირდება საერთო ფასების დონესთან, და არა ზოგიერთი ან 

კონკრეტული საქონლის ფასებთან. ინფლაციის განსაზღვრების კიდევ ერთი ხშირი 

ატრიბუტი არის ხანგრძლივობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ, იმისათვის, რომ ჩაითვალოს 

ინფლაციად, ფასების ზოგადი დონის ზრდას ადგილი უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული 

პერიოდის (ერთი წლის) განმავლობაში მაინც. ლიტერატურაში ჰიპერინფლაციას 

ხშირად ახასიათებენ, როგორც ფასების საერთო დონის ხანგრძლივ (განმეორებით) და 

უფრო მნიშვნელოვან ზრდას.(1)  

ქვემოთ მოცემული მაგალითი გვიჩვენებს ჰიპერინფლაციის გამანადგურებელ 

ზემოქმედებას საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობაზე, რომელსაც გააჩნია არსებითი 

ფულადი აქტივები. 

 

  

                                                             
(1) ფიშერი, ს, საჰაი, ს და ვეგი, კ, ა. თანამედროვე ჰიპერ და მაღალი ინფლაცია. ეკონომიკური ლიტერატურის ჟურნალი, 

ტომი 40, #3 (2002 წლის სექტემბერი), გვ. 837-880. 
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მაგალითი—ჰიპერინფლაციის ზემოქმედება ფულადი აქტივების 
მსყიდველობითუნარიანობაზე 

 
მაგ. 1 20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმო შექმნილი იყო, როდესაც მისმა მესაკუთრემ წილის 

სახით საწარმოში შეიტანა 100,000ფე(2) ფულადი სახსრები. A საწარმო ფლობდა ფულად 

სახსრებს 20X2 წლის განმავლობაში და არ განუხორციელებია არც ერთი სხვა ოპერაცია. 

20X2 წელს, ფასების საერთო დონე გაიზარდა 100%-ით, რაც 20X2 წელს წარმოადგენდა 

შესაბამისი ფასების საერთო ინდექსის ზრდას 100-დან 200-მდე.  

რადგან A საწარმოს აქტივები მხოლოდ ფულადია, 20X2 წელს, როდესაც ფასების 

საერთო დონე გაიზარდა 100%-ით,  A საწარმოს რესურსებმა დაკარგა 

მსყიდველობითუნარიანობა. სხვა სიტყვებით, 20X2 წლის ბოლოს, A საწარმოს 100,000 

ფე-ს შეეძლო იმის ნახევარი საქონლის და მომსახურების შეძენა, რის შეძენაც შეეძლო   

20X1 წლის 31 დეკემბერს.  

მაგალითი—ჰიპერინფლაციის ზემოქმედება არაფულადი აქტივების 
მსყიდველობითუნარიანობაზე 

 
მაგ. 2 ფაქტები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X2 წლის 1-ელ 

იანვარს, A საწარმომ გამოიყენა მესაკუთრის მიერ წილის სახით შეტანილი ფულადი 

სახსრები მიწის ნაკვეთის შესაძენად 100,000 ფე-დ (A საწარმო 20X2 წლის განმავლობაში 

ფლობდა მხოლოდ მიწას და არ განუხორციელებია არც ერთი სხვა ოპერაცია). საწარმო 

გეგმავს აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ააშენოს ქარხანა, რომელშიც აპირებს პროდუქტის 

წარმოებას. 

20X2 წელს, ფასების საერთო დონე გაიზარდა 100%-ით, იმ ძირითად ეკონომიკურ 

გარემოში, სადაც A საწარმო ეწევა საქმიანობას. 

რადგან A საწარმოს აქტივები არაფულადია, 20X2 წელს, როდესაც ფასების საერთო 

დონე გაიზარდა 100%-ით,  სავარაუდოდ, A საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობა 

უცვლელი დარჩა. სხვა სიტყვებით, თუ დავუშვებთ, რომ ნომინალურ ფულად 

ერთეულებში შეფასებული მიწის ღირებულება 100%-ით გაიზარდა, A საწარმოს რომ 

გაეყიდა მიწა 20X2 წლის ბოლოს, იგი შეძლებდა გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის 

გამოყენებას იმდენივე საქონლის და მომსახურების შესაძენად 20X2 წლის 31 

დეკემბერს, რამდენსაც შეიძენდა თავდაპირველად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

მესაკუთრისგან მიღებული 100,000 ფე ფულადი სახსრებით. იგულისხმება, რომ მიწის 

ნომინალური გასაყიდი ფასი გაიზარდა მინიმუმ ინფლაციის დონის შესაბამისად. 

აქედან გამომდინარე, არაფულად აქტივში (მიწა) ინვესტირებამ მოახდინა A საწარმოს 

მსყიდველობითუნარიანობის შემცირების პრევენცია 20X2 წელს. 

  

                                                             
(2) ამ და წინამდებარე მოდულის  ყველა სხვა მაგალითში ფულადი ოდენობები განსაზღვრულია „ფულად ერთეულებში“ (ფე) 

და, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, საგადასახადო ეფექტი უგულვებელყოფილია. 
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ჰიპერინფლაციური ეკონომიკა 
 

31.2 მოცემული განყოფილება არ ადგენს ინფლაციის აბსოლუტურ დონეს, რომლის 

დროსაც ეკონომიკა მიიჩნევა ჰიპერინფლაციურად. საწარმომ ჰიპერინფლაციის 

არსებობის დასადგენად უნდა გაითვალისწინოს ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, 

რომელიც მოიცავს ჰიპერინფლაციის შემდეგ შესაძლო ინდიკატორებს, მაგრამ არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ ამით: 

(ა)  მოსახლეობის ფართო მასები ესწრაფვიან, თავიანთი დანაზოგები დააბანდონ 

არაფულად აქტივებში ან შედარებით მყარ უცხოურ ვალუტაში. 

მსყიდველობითუნარიანობის შესანარჩუნებლად ხდება ადგილობრივ ვალუტაში 

არსებული თანხების დაუყოვნებელი ინვესტირება; 

(ბ)   მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ფულად თანხებს განიხილავს არა ადგილობრივი 

ვალუტით, არამედ შედარებით მყარი უცხოური ვალუტით. ფასებიც შეიძლება 

ამავე ვალუტაში იყოს დადგენილი; 

(გ) კრედიტით ყიდვა და გაყიდვა ხდება ისეთ ფასებში, რაც აანაზღაურებს 

მსყიდველობითუნარიანობის მოსალოდნელ დანაკარგებს კრედიტის ვადის 

განმავლობაში, თუნდაც ეს ვადა ხანმოკლე იყოს; 

(დ) საპროცენტო განაკვეთები, ხელფასები და ფასები დაკავშირებულია ფასების 

ინდექსებთან; 

(ე)  ინფლაციის საერთო დონე სამი წლის განმავლობაში უახლოვდება ან აჭარბებს 

100%-ს. 

 
შენიშვნები 

 

იმის განსაზღვრა, მიიჩნევა თუ არა ეკონომიკა ჰიპერინფლაციურად, საჭიროებს 

მსჯელობას და არ არის დამოკიდებული მხოლოდ განსაზღვრული პერიოდის 

განმავლობაში არსებული ინფლაციის საერთო დონეზე. სასურველია, რომ ყველა 

საწარმომ, რომელიც ერთი და იგივე ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაში 

წარადგენს ანგარიშგებას, 31-ე განყოფილება გამოიყენოს ერთი და იგივე თარიღიდან. 

თუმცა, 31-ე განყოფილება ეხება ნებისმიერი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებას იმ 

საანგარიშგებო პერიოდის დაწყებიდან, რომელშიც საწარმო ადგენს ჰიპერინფლაციის 

არსებობას, იმ ქვეყნის ეკონომიკაში, რომლის ვალუტაშიც საწარმო წარადგენს 

ანგარიშგებას (იხ. 31.9 პუნქტი). ბასს 29-ის - „ფინანსური ანგარიშგება 
ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში“ - მე-10 პუნქტის თანახმად, მსჯელობის 

უცვლელად გამოყენება წლების მანძილზე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 

გადაანგარიშებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული საბოლოო თანხების სიზუსტე. 

ინფლაციის აბსოლუტური და საერთო დონე განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში 

შეიძლება ჰიპერინფლაციის მაჩვენებელი იყოს. თუმცა, ინდიკატორები არ არის 

თავისთავად გადამწყვეტი და ჰიპერინფლაციის ანალიზი, ჩვეულებრივ, მოითხოვს 

სხვადასხვა ინდიკატორის შეფასებას.  

 

მაგალითები—ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის დადგენა  
 

მაგ. 3 A საწარმო მდებარეობს X ქვეყანაში, რომელიც საწარმოს ძირითადი ეკონომიკური 

გარემოა. X ქვეყნის ფასების საერთო დონე, გამოხატული ქვეყნის ადგილობრივ 

ვალუტაში იზრდებოდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში საშუალო წლიური 3%-ით. X 

ქვეყანა ითვლება საინვესტიციო საქმიანობისთვის უსაფრთხო ქვეყანად სტაბილურობის 

გამო. როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ეკონომიკური სუბიექტები 
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ადგილობრივი ვალუტის მსყიდველობითუნარიანობას სტაბილურად მიიჩნევენ. 

ადგილობრივი სუბიექტები დანაზოგების შენახვას X ქვეყნის ადგილობრივ ვალუტაში 

არჩევენ და არა რაიმე სხვა ვალუტაში.  

X ქვეყანა არ არის ჰიპერინფლაციური. დაგროვილი ინფლაცია სამი წლის 

განმავლობაში დაახლოებით 9%-ს შეადგენს (მანიშნებელ დონეზე 100%-ზე ბევრად 

ნაკლებია). X ქვეყნის ეკონომიკური სუბიექტები, სავარაუდოდ არ ერიდებიან 

ადგილობრივ ვალუტას, როგორც დანაზოგების რეზერვს, ფასების სტაბილურობის 

გამო (მხოლოდ მცირე ცვლილებებია ვალუტის მსყიდველობითუნარიანობასთან 

დაკავშირებით).  

მაგ. 4 B საწარმოს ძირითადი ეკონომიკური გარემოა W ქვეყანა.  W ქვეყანაში ადგილობრივ 

ვალუტაში გამოსახული ფასების საერთო დონე იზრდება ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში საშუალოდ წლიური 40%-ით. ბაზრის სუბიექტები ზოგადად, მიიჩნევენ, 

რომ W ქვეყნის რისკი მაღალია, ძირითადად პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო, 

რაც იწვევს გაურკვეველ ეკონომიკურ პოლიტიკას და სუსტ მონეტარულ პოლიტიკას. 

როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ბაზრის სუბიექტები, ჩვეულებრივ, ერიდებიან 

ფინანსური პოზიციების ფლობას ადგილობრივ ვალუტაში. ფინანსური აქტივები, 

რომლებიც გამოსახულია ადგილობრივ ვალუტაში, ჩვეულებრივ,  მაღალლიკვიდური 

ფულადი სახსრების ექვივალენტებია და ექვემდებარება საპროცენტო განაკვეთებს, 

რომლებიც ასახავს მომავალში მოსალოდნელ ინფლაციას.  საოჯახო დანაზოგი ხშირად 

გამოყენებულია ქონების (არაფულადი აქტივების) შესაძენად, რაც მიიჩნევა „უსაფრთხო 

აქტივებად“, რომლებიც, ჩვეულებრივ, ახდენს ადგილობრივი ვალუტის 

მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგების პრევენციას.    

ჰიპერინფლაციის ინდიკატორების უმრავლესობა დაკავშირებულია ეკონომიკური 

სუბიექტების პრივილეგიებთან და ხელშეკრულებების პირობებთან ეკონომიკაში 

(ჰიპერინფლაციურ ეკონომიკაში სუბიექტები ერიდებიან ფულადი სახსრების ფლობას 

მოკლე პერიოდზე მეტი ხნის განმავლობაში, რადგან მისი მსყიდველობითუნარიანობა 

სწრაფად მცირდება). შესაბამისად, ჰიპერინფლაციურ ეკონომიკაში სუბიექტები 

სწრაფად ახდენენ ფულადი სახსრების კონვერტაციას არაფულად აქტივებად (ქონება ან 

მარაგები), ფინანსურ აქტივებად, რომლებიც, სულ მცირე ინფლაციით 

დაკორექტირებულ გადაანგარიშებას ახდენს ფასების ინდექსის საფუძველზე ან სხვა 

უფრო სტაბილურ ვალუტაში მსყიდველობითუნარიანობის შესანარჩუნებლად. 

ჰიპერინფლაციურ პირობებში ხელშეკრულებები, რომლებიც განსაზღვრავს მომავალ 

ფულად ნაკადებს მხარეებს შორის, ხშირად მოიცავს ინდექსირების მუხლებს, რათა 

უზრუნველყოს, რომ მომავალი ფულადი ნაკადების ოდენობები, რომლებიც 

შეთანხმებული იყო მიმდინარე ფასებით (ხელშეკრულების თარიღისთვის), 

შეინარჩუნებს აღნიშნული ფულადი ნაკადების მსყიდველობითუნარიანობას, როდესაც 

მოხდება ანგარიშსწორება ფულადი სახსრებით.  

W ქვეყნა ჰიპერინფლაციურია — W ქვეყნის ეკონომიკური სუბიექტები ერიდებიან 

ადგილობრივ ვალუტას, როგორც დანაზოგების რეზერვს, რადგან არსებობს ფასების 

დონის მოულოდნელი ცვალებადობის მაღალი რისკი, რამაც მნიშვნელოვნად შეიძლება 

გააუარესოს ვალუტის მსყიდველობითუნარიანობა. ამასთან, დაგროვილი ინფლაცია 

სამი წლის განმავლობაში 100%-იან მიმანიშნებელ დონეს აღემატება.  
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ფინანსური ანგარიშგების ზომის ერთეული 
 

31.3 საწარმომ, რომლის სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, 

ფინანსური ანგარიშგება უნდა ჩამოაყალიბოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

მოქმედ ზომის ერთეულში. წინა საანგარიშგებო პერიოდების ანალოგიური 

მონაცემები, რომლებიც მოითხოვება 3.14 პუნქტით, ასევე უახლოესი პერიოდების 

ნებისმიერი სხვა ინფორმაციაც უნდა გადაანგარიშდეს საანგარიშგებო თარიღისათვის 

არსებულ ზომის ერთეულში. 

 

შენიშვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების (მსს) ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების 

შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა ფართო 

წრეებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ იმის უფლებამოსილება, რომ საწარმოს მოსთხოვონ 

მათ სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების მომზადება 

და დაეხმაროს მათ ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს 

მომხმარებელთა ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო 

მოთხოვნილებებს. შესაბამისობისათვის ინფორმაცია გავლენას უნდა ახდენდეს 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე იმით, 

რომ მათ ეხმარება საწარმოს წარსული, მიმდინარე და მომავალი საქმიანობის 

შეფასებაში, ან თავისი ადრინდელი შეფასებების დადასტურებაში ან შესწორებაში. 

ჰიპერინფლაციურ ეკონომიკაში ფინანსური ინფორმაცია საეჭვოა რომ შესაბამისი იყოს 

მომხმარებლებისთვის მომავალი ფულადი ნაკადების შესაფასებლად, თუ არ ხდება 

ნომინალური ღირებულებების გადაანგარიშება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

მოქმედი ფასების დონით. 

ამასთან, ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს უნდა შეეძლოთ საწარმოს 

სხვადასხვა წლების ფინანსური ანგარიშგებების შედარება, ასევე სხვადასხვა 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებების შედარება საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის შედეგების ტენდენციების დასადგენად. მსგავსი 

ოპერაციების, სხვა მოვლენებისა და პირობების ფინანსური შედეგების შეფასება და 

წარდგენა უნდა ხდებოდეს აღნიშნულ საწარმოში წლების მანძილზე თავსებადი 

მეთოდით. ჰიპერინფლაციურ პირობებში ინფორმაცია უნდა გადაანგარიშდეს ყველაზე 

გვიანი წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედი ფასების დონეების 

შესაბამისად. ამის გარეშე, ნაკლები იქნება ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხების 

მსყიდველობითუნარიანობის შესადრისობა თითოეული საანგარიშგებო 

პერიოდისთვის მნიშვნელოვნად განსხვავებული ფასების დონეების გამო.   

31.5–31.13 პუნქტები იძლევა სავალდებულო მითითებებს გამოყენებისთვის, 

რომელშიც ახსნილია, თუ როგორ უნდა მოხდეს თანხების გადაანგარიშება 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედი ზომის ერთეულის გამოყენებით. 31.14 

პუნქტი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჰიპერინფლაცია შეჩერდება და 31.15 

პუნქტი განსაზღვრავს განმარტებით შენიშვნებს. 
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31.4 ფინანსური ანგარიშგების გადაანგარიშება ამ განყოფილების მოთხოვნების 

შესაბამისად, გულისხმობს კორექტირებას ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით, 

რომელიც ასახავს ცვლილებებს საერთო მსყიდველობითუნარიანობაში. მეტწილ 

ქვეყნებში სახელმწიფო ადგენს ფასების საერთო ინდექსს, რომელიც საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს. 

 

შენიშვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოები, რომელთა სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური 

ეკონომიკის ვალუტაა, ვალდებულნი არიან გადაიანგარიშონ ფინანსური 

ანგარიშგებები საერთო მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების ზემოქმედების 

გათვალისწინებით. აღნიშნული გადაანგარიშება უნდა შესრულდეს 31-ე 

განყოფილების შესაბამისად - ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით, რომელიც 

ასახავს ცვლილებებს საერთო მსყიდველობითუნარიანობაში (იხ. 31.4 პუნქტი). ფასების 

ამგვარი საერთო ინდექსი საიმედო უნდა იყოს და უნდა ასახავდეს საქონლისა და 

მომსახურებების ფართო სპექტრის ფასების ცვლილებებს, რაც შეესაბამება იმ 

ეკონომიკას, რომლისთვისაც ფასდება ინფლაცია.     

სასურველია, რომ ყველა საწარმომ, რომლებიც ანგარიშგებას წარმოადგენენ ერთი და 

იმავე ქვეყნის ეკონომიკის ვალუტით, გამოიყენონ ერთი ინდექსი (იხ. ბასს 29-ის 37-ე 

პუნქტი).(3)  ქვეყნების უმრავლესობა აქვეყნებს ან აცხადებს ფასების რამდენიმე 

ინდექსს, საიდანაც ამ მიზნისთვის ყველაზე შესაფერისია სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსი. ამის მიზეზი არის ის, რომ იგი ფასდება მიწოდების ჯაჭვის ბოლოში და 

ასახავს ფასების ზემოქმედებას მოსახლეობის ფართო მასების მოხმარებაზე. საიმედო 

ფასების საერთო ინდექსის მახასიათებლებია: 

 იგი ითვალისწინებს საქონლის და მომსახურების ფართო სპექტრს, ანუ, მოიცავს 

მოცემულ ეკონომიკაში წარმოებული საქონლის და მომსახურებების 

უმრავლესობას, რათა აისახოს ფასების ცვალებადობა; 

 ზუსტად ასახავს ფასების ცვლილებას; 

 ხდება რეგულარული განახლება, სასურველია ყოველ თვე; 

 არის შესაბამისი, ერთგვაროვანი და უწყვეტი; და 

 არის მიუკერძოებელი. 

ფასების საერთო ინდექსი შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი იმ პერიოდებში, როდესაც 

საჭიროა არაფულადი მუხლების გადაანგარიშება. ასეთ შემთხვევაში საწარმომ 

სახელმძღვანელოდ შესაძლოა გამოიყენოს ფასს სტანდარტების დამატებითი 

მითითებების სრული ვერსია, კერძოდ ბასს 29-ის მე-17 პუნქტი, რომელიც 

განსაზღვრავს, რომ აუცილებელია შეფასების გამოყენება, რომელიც დაფუძნებული 

იქნება სამუშაო ვალუტასა და შედარებით მყარ უცხოურ ვალუტას შორის გაცვლითი 

სავალუტო კურსის ცვლილების დინამიკაზე.(4) 

 

                                                             
(3) მსს ფასს სტანდარტის მკაფიო მითითებების არარსებობის შემთხვევაში, 10.6 პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია 

(მაგრამ არ არის ვალდებული), ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნებისა და მითითებების გათვალისწინება. 
(4)მსს ფასს სტანდარტის მკაფიო მითითებების არარსებობის შემთხვევაში, 10.6 პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია 

(მაგრამ არ არის ვალდებული), ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნებისა და მითითებების გათვალისწინება. 
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პროცედურები პირვანდელი ღირებულების საფუძველზე მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგების გადაანგარიშებისათვის 
 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
 

31.5 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ის თანხები, რომლებიც გამოსახული არ არის 

საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებულ ზომის ერთეულში, უნდა გადაანგარიშდეს 

ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით. 

31.6 ფულადი მუხლების კორექტირება არ ხდება, რადგან ისინი უკვე გამოხატულია 

საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებულ ზომის ერთეულებში. ფულადი მუხლები 

არის საწარმოს განკარგულებაში მყოფი ფულადი სახსრები და ფულადი ფორმით 

გადასახდელი და მისაღები მუხლები. 

31.7 ისეთი აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც ხელშეკრულებით დაკავშირებულია 

ფასების ცვლილებებთან, როგორიცაა, მაგალითად ინდექსირებული ობლიგაციები და 

სესხები უნდა დაკორექტირდეს მოცემული ხელშეკრულების საფუძველზე და 

გადაანგარიშებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახოს 

კორექტირებული თანხით. 

31.8 ყველა სხვა აქტივი და ვალდებულება მიიჩნევა არაფულად მუხლად: 

(ა) ზოგიერთი არაფულადი მუხლი აისახება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

განსაზღვრული თანხით, მაგალითად ნეტო გასაყიდი ღირებულებით, ან 

რეალური ღირებულებით. მაშასადამე, მათი გადაანგარიშება არ მოხდება. ყველა 

სხვა დანარჩენი არაფულადი აქტივი და ვალდებულება უნდა გადაანგარიშდეს; 

(ბ) არაფულადი მუხლების უმეტესობა აისახება თვითღირებულებით ან 

თვითღირებულებიდან ცვეთის თანხის გამოკლებით. ამგვარად, ეს არის მათი 

შეძენის თარიღისათვის განსაზღვრული ღირებულება. თითოეული მუხლის 

გადაანგარიშებული თვითღირებულება ან თვითღირებულებას გამოკლებული 

ცვეთა განისაზღვრება პირვანდელი ღირებულებისა და დაგროვილი ცვეთის 

გამრავლებით მათი შეძენის თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე ფასების 

საერთო ინდექსში მომხდარი ცვლილების კოეფიციენტზე; 

(ბა) ზოგიერთი არაფულადი მუხლი აღრიცხვაში აისახება ისეთი თანხით, რომელიც 

არ წარმოადგენს მის მიმდინარე ღირებულებას არც შეძენის თარიღისთვის და არც 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. მაგალითად, ძირითადი საშუალებები, 

რომლებიც საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებამდე რომელიმე წინა თარიღით 

გადაფასდა. ასეთ შემთხვევაში, საბალანსო ღირებულებების გადაანგარიშება 

გადაფასების თარიღიდან ხდება. 

(გ)  არაფულადი მუხლის გადაანგარიშებული თანხა შემცირდება 27-ე განყოფილების 

- „აქტივების გაუფასურება“ - მოთხოვნების თანახმად, როდესაც იგი აღემატება 

ანაზღაურებად ღირებულებას. 

 
შენიშვნები 
 

ფულადი მუხლები არის საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები და 

აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც გადახდილი ან მიღებული იქნება 

ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის ერთეულებში (იხ. ლექსიკონი).  

ფულადი აქტივები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ფულადი სახსრებით, 

ფულადი სახსრების ექვივალენტებით და ფინანსური აქტივებით. ფულადი 

ვალდებულებები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სასესხო ვალდებულებებით 
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(ვალი), სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებით და ანარიცხებით. ფულადი მუხლები 

უშუალოდ ექვემდებარება ვალუტის მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების 

შედეგებს, რადგან აღნიშნული მუხლების დაფარვა შესაძლებელია შესაბამისი 

ვალუტით გამოსახული ფულადი სახსრებით. შესაბამისად, ფულადი მუხლების 

გადაანგარიშება არ ხდება, რადგან მათი ნომინალური სახელშეკრულებო 

ღირებულებები გამოხატავს აღნიშნულ მუხლებთან დაკავშირებული ფულადი 

ნაკადების ფაქტობრივ შეფასებას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ხელშეკრულებით 

ექვემდებარება ინდექსირებას, რაც არ ცვლის მათ ფულად შინაარსს.  

ფულადი მუხლები შესაძლოა ექვემდებარებოდეს ინდექსირებას ან გამოსახული იყოს 

უცხოურ ვალუტაში და, შესაბამისად, მათზე საწარმოს სამუშაო ვალუტის 

მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების გავლენა დამოკიდებულია შესაბამისი 

ფასების ინდექსის ცვლილებაზე ან სავალუტო კურსის ცვლილებაზე.  ასეთი 

მუხლებისთვის ხდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ნაშთების 

გადაანგარიშება სახელშეკრულებო ინდექსის ან სავალუტო კურსის გამოყენებით. 

ყველა სხვა მუხლი არაფულადია. არაფულადი აქტივები მოიცავს, მაგრამ არ 

შემოიფარგლება, მარაგებით, ძირითადი საშუალებებით და არამატერიალური 

აქტივებით. არაფულადი აქტივების მსყიდველობითუნარიანობა ხშირად დაცულია 

ფასების საერთო ცვლილებებისგან იმიტომ, რომ ფასების საერთო დონის ზრდასთან 

ერთად, ჩვეულებრივ, იზრდება არაფულადი აქტივების ნომინალური 

(არაკორექტირებული) ღირებულება. შესაბამისად, არაფულადი აქტივები, 

ჩვეულებრივ, არ წარმოქმნის შემოსულობას ან ზარალს ვალუტის 

მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების გამო. ჰიპერინფლაციურ პირობებში, 

არაფულადი მუხლების საბალანსო ღირებულებები, რომლებიც ასახულია 

პირვანდელი ღირებულებით, გადაანგარიშდება ფასების საერთო ინდექსის 

გამოყენებით, რათა ასახული იქნეს შესაბამისი მოსალოდნელი მომავალი ფულადი 

ნაკადების მუდმივი მსყიდველობითუნარიანობა. თუ არაფულადი აქტივის 

გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება აღემატება მის ანაზღაურებად 

ღირებულებას, გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება უნდა შემცირდეს 

ანაზღაურებად ღირებულებამდე 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

ისეთი არაფულადი მუხლები, როგორიცაა, მაგალითად, ძირითადი საშუალებები, 

რომლებიც ასახულია ისეთი თანხით, რომელიც არ წარმოადგენს მიმდინარე 

ღირებულებას არც შეძენის თარიღისთვის და არც საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, 

მე-17 განყოფილების - „ძირითადი საშუალებების“ - გადაფასების მოდელის 

შესაბამისად გადაანგარიშდება გადაფასების თარიღიდან. იმ პირველი პერიოდის 

დასაწყისში, როდესაც საწარმო იწყებს 31-ე განყოფილების გამოყენებას, წინა 

საანგარიშგებო პერიოდებში წარმოშობილი ნებისმიერი გადაფასების ნამეტი 

ელიმინირდება. გაუნაწილებელი მოგება, როგორც ასეთი, განისაზღვრება 

გადაანგარიშებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა სხვა თანხის 

საფუძველზე, სხვა სიტყვებით, როგორც დამაბალანსებელი სიდიდე (იხ. 31.9 პუნქტი). 

არ მოხდება იმ არაფულადი მუხლების გადაანგარიშება, რომლებიც შეფასებულია 

ნეტო გასაყიდი ღირებულებით ან რეალური ღირებულებით. აღნიშნულმა ფულადმა 

მუხლებმა შესაძლოა წარმოქმნას შემოსულობა ან ზარალი  მათი ღირებულების 

ცვლილებების გამო ინფლაციაზე მეტად ან ნაკლებად (იხ. მე-18 მაგალითი). 

არაფულადი მუხლის ჰიპერინფლაციის შესაბამისმა გადაანგარიშებამ, შესაძლოა, 

გამოიწვიოს დროებითი სხვაობა აღნიშნული მუხლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

არსებულ საბალანსო ღირებულებასა და საგადასახადო ბაზას შორის, რომელიც, 

საწარმოს ვარაუდით, გავლენას მოახდენს საგადასახადო მოგების სიდიდეზე როდესაც 
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მუხლის საბალანსო ღირებულების ამოღება ან დაფარვა მოხდება. დროებითი 

სხვაობების აღრიცხვა ხდება 29-ე განყოფილების - „ მოგების გადასახადი“  - 

გამოყენებით. წინამდებარე მოდული მოიცავს მაგალითებს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების გადაანგარიშებული მუხლების შესახებ. თუმცა, გამარტივების მიზნით, 

არ არის გათვალისწინებული გადავადებული გადასახადების შედეგები. 24-ე 

მაგალითში ასახულია გადაანგარიშებული თანხების გადავადებული გადასახადის 

შედეგები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულში.   

 

 
მაგალითი—პირვანდელი ფინანსური ანგარიშგების გადაანგარიშების 
პროცედურები 

 

მაგ. 5 20X1 წლის 30 ნოემბერს, B საწარმომ შეიძინა მარაგები 200,000 ფე ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ. B საწარმოს გაყიდული არ ჰქონდა მარაგები 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(B საწარმოს საანგარიშგებო თარიღი). 20X1 წლის 31 დეკემბერს, მარაგების შეფასებით 

გასაყიდი ფასი, რომელსაც გამოკლებული აქვს გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები 

230,000 ფე-ს შეადგენს.  ფასების საერთო ინდექსი 20X1 წელს 100%-ით გაიზარდა (მათ 

შორის დეკემბერში ადგილი ჰქონდა 10%-ით ზრდას). 

31-ე განყოფილების შესაბამისად, ჰიპერინფლაციის პირობებში მარაგები (არაფულადი 

მუხლი) უნდა გადაფასდეს ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით. B საწარმომ 

შეიძინა მარაგები 200,000 ფე-დ. რადგან ინფლაცია შეძენასა და საანგარიშგებო თარიღს 

შორის 10%-ს შეადგენდა, მარაგების გადაფასებული თანხა 220,000 ფე-ს შეადგენს 

(200,000 ფე ღირებულება × 1.1 ინფლაციის კოეფიციენტი). 

27 განყოფილების შესაბამისად, მარაგებს უნდა ჩაუტარდეს ტესტი გაუფასურებაზე.  

მარაგები არ არის გაუფასურებული, რადგან თვითღირებულება (გადაანგარიშებული 

ჰიპერინფლაციის შესაბამისად) - 220,000 ფე, ნაკლებია, ვიდრე  შეფასებით გასაყიდი 

ფასი, რომელსაც გამოკლებული აქვს გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები (230,000 ფე).  

შესაბამისად, არ ხდება გაუფასურების ზარალის აღიარება. 

მაგ. 6 ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

მარაგების შეფასებით გასაყიდი ფასი, რომელსაც გამოკლებული აქვს გაყიდვისთვის 

საჭირო დანახარჯები 215,000 ფე-ს შეადგენს. 

31-ე განყოფილების შესაბამისად, მარაგების გადაფასება თავდაპირველად ხდება  

თავდაპირველი ღირებულებიდან 200,000 ფე - 220,000ფე-დ (იხ. მე-5 მაგალითი).  

მარაგებს უტარდება ტესტი გაუფასურებაზე გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით 

შემცირებული შეფასებით გასაყიდი ფასის (215,000 ფე) შედარებით გადაანგარიშებულ 

ღირებულებასთან (220,000 ფე). 27-ე განყოფილების შესაბამისად, საჭიროა 

გაუფასურების ზარალის - 5,000 ფე-ს (გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება, 

რომელსაც გამოკლებული აქვს წმინდა გასაყიდი ფასი) აღიარება მოგებაში ან ზარალში 

და მარაგების საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს შეადგენს 215,000 ფე-ს. 

მაგ. 7 20X2 წლის 1 ინავარს, C საწარმომ შეიძინა მიწა 250,000ფე-დ, მომავალში საწყობის 

ასაშენებლად.  შეძენა დაფინანსებული იქნა საბანკო სესხით. სასესხო შეთანხმება C 

საწარმოს ავალდებულებს 250,000 ფე-ს (ძირი თანხა) გადახდას სესხის გაცემის 

თარიღიდან 10 წლის განმავლობაში, ხოლო წლიური პროცენტის გადახდას განაკვეთით, 

რომელიც მოიცავს საცალო ფასების ინდექსის ცვლილებას პლუს 5% სპრედი, რაც 

გადასახდელია ყოველი წლის 1-ელ იანვარს 10 წლის განმავლობაში.   
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C საწარმო საქმიანობას ეწევა ჰიპერინფლაციურ ეკონომიკაში. მისი საანგარიშგებო 

პერიოდი მთავრდება 31 დეკემბერს. 20X2 წელს, შესაბამისი ფასების საერთო ინდექსი 

100%-ით, ხოლო საცალო ფასების ინდექსი 90%-ით გაიზარდა.   

20X2 წლის 31 დეკემბერს, C საწარმოს მიწის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული 

რეალური ღირებულება 550,000 ფე-ს შეადგენს.  

20X2 1-ელ იანვარს, C საწარმო აღიარებს მიწას (აქტივი, რომელიც 

კლასიფიცირებულია, როგორც ძირითადი საშუალება) და ფინანსურ ვალდებულებას 

(საბანკო სესხი), რომელიც შეფასებულია, როგორც 250,000 ფე. 

სესხი ფულადი მუხლია, რომელიც ხელშეკრულებით დაკავშირებულია ფასების 

ცვლილებასთან და 5% წლიური პროცენტი გამოიყენება საცალო ფასების ინდექსის 

საფუძველზე შეთანხმებული გადაანგარიშების შემდეგ. შესაბამისად. 31.7 პუნქტის 

გამოყენებით, 20X2წლის 31 დეკემბერს, ბანკის სესხი (ფინანსური ვალდებულება), 

დარიცხული პროცენტის ჩათვლით, შეადგენს 498,750 ფე-ს (250,000 ფე ძირი × (1 + 

საცალო ფასების ინდექსი 90%-იანი ზრდა) × (1 + 5% სასესხო ხელშეკრულებით)). 

მიწა, რომელიც განკუთვნილია, რათა გამოყენებულ იქნეს C საწარმოს საწყობის 

მომავალში დაგეგმილი მშენებლობისთვის არაფულადი მუხლია (აქტივი), რომელიც 

ასახულია თვითღირებულებით, მე-17 განყოფილების შესაბამისად. 31.8(ბ) პუნქტის 

გამოყენებით, C საწარმომ უნდა გადაიანგარიშოს საბალანსო ღირებულება საერთო 

ფასების ინდექსის გამოყენებით. შესაბამისად, მიწის საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს გადაანგარიშებულია ინფლაციის საერთო ინდექსით შეძენის 

თარიღიდან  (20X2 წლის 1-ლი იანვარი) საანგარიშგებო თარიღამდე (20X2 წლის 31 

დეკემბერი), რის შედეგადაც მიღებული იქნა გადაანგარიშებული საბალანსო 

ღირებულება - 500,000 ფე (250,000ფე x (1 + ინფლაციის დონე 100%)).  შემდეგ, 27-ე 

განყოფილების გამოყენებით, ხდება, მიწის გადაანგარიშებული საბალანსო 

ღირებულების შედარება გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ 

ღირებულებასთან.  არ ხდება გაუფასურების ზარალის აღიარება 20X2 წელს, რადგან 

გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება (500,000 ფე) უფრო ნაკლებია, ვიდრე 

მიწის რეალური ღირებულება, რომელსაც გამოკლებული აქვს გაყიდვისთვის საჭირო 

დანახარჯები (550,000 ფე).  შესაბამისად, C საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X2 

წლის 31 დეკემბერს აღიარებული მიწის საბალანსო ღირებულება 500,000 ფე-ს 

შეადგენს. 

მაგ. 8 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, D საწარმომ შეიძინა შენობა 100,000 ფე-ს ოდენობით ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ. შენობა გამოიყენება D საწარმოს ადმინისტრაციული და 

გაყიდვების თანამშრომლების მიერ. ხელმძღვანელობის შეფასებით, შენობის 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 50 წელია ნარჩენი ღირებულების გარეშე.  

საერთო ფასების ინფლაცია 31 დეკემბრით დასრულებული 20X1 და 20X2 წლებისთვის 

100%-ს შეადგენს თითოეულ წელს. გაუფასურების ინდიკატორების არსებობის 

შემთხვევაში, უნდა მოხდეს შენობის ტესტირება გაუფასურებაზე.  

წინამდებარე მაგალითში, არ არის გათვალისწინებული მიწა, რომელზეც მდებარეობს 

შენობა. 

მე-17 განყოფილების გამოყენებით, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს D საწარმომ აღიარა შენობა 

100,000 ფე-ს ღირებულებით. ამის შემდეგ შენობას დაერიცხა ცვეთა, სანამ მოხდებოდა 

ტესტირება გაუფასურებაზე. შენობის ცვეთადი ღირებულება, რომელიც 

გადაანგარიშებულია ინფლაციაზე შეადგენს 200,000 ფე-ს (100,000 ფე 

თვითღირებულება × (1+ 100%)).  20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

ინფლაციისთვის კორექტირებული ცვეთა შეადგენს 4,000 ფე-ს (200,000 ფე 
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გადაანგარიშებული ცვეთადი ღირებულება  ÷ 50 წელი). შესაბამისად, შენობის 

გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება  20X1 წლის 31 დეკემბერს შეადგენს 

196,000 ფე-ს (200,000 ფე გადაანგარიშებული თვითღირებულება მინუს 4,000 ფე 

გადაანგარიშებული დაგროვილი ცვეთა). 

20X2 წლის 31 დეკემბერს შენობის ინფლაციაზე გადაანგარიშებული ცვეთადი 

ღირებულება შეადგენს 400,000 ფე-ს (200,000 ფე გადაანგარიშებული 

თვითღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს × (1+ 100%)). 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის ინფლაციაზე კორექტირებული ცვეთა შეადგენს 8,000 ფე-ს 

(400,000 ფე გადაანგარიშებული ცვეთადი ღირებულება ÷ 50 წელი). შესაბამისად, 

შენობის გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება 20X2 წლის 31 დეკემბერს 384,000 

ფე-ს შეადგენს (400,000 ფე გადაანგარიშებული თვითღირებულება მინუს  16,000 ფე 

გადაანგარიშებული დაგროვილი ცვეთა). 

მაგ. 9 ფაქტები იგივეა, რაც მე-8 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში D საწარმოს 

მფლობელობაში არის შენობა საიჯარო შემოსავლის მიღების მიზნით. 20X1 წლის 31 

დეკემბერს, საწარმომ შენობის რეალური ღირებულება 205,000 ფე-ად შეაფასა. 

რადგან D საწარმო ქონების აღრიცხვას საინვესტიციო ქონებად ახდენს  რეალური 

ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბერს D საწარმომ რეალური 

ღირებულების მოდელი უნდა გამოიყენოს საინვესტიციო ქონების შესაფასებლად. 

შესაბამისად, იგი აფასებს საინვესტიციო ქონებას 205,000ფე-დ (გამოსახულია 20X1 

წლის 31 დეკემბრისთვის არსებულ ზომის ერთეულში).   

არ ხდება შენობის საბალანსო ღირებულების გადაანგარიშება (იხ. პუნქტი 31.8). 

მაგ. 10 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, D საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი 100,000 ფე ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ. მიწით სარგებლობენ D საწარმოს ადმინისტრაციული და 

გაყიდვების თანამშრომლები. ფასების საერთო ინფლაცია 20X1 და 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლებისთვის 100%-ს შეადგენს თითოეულ წელს. D 

საწარმომ მიწის აღრიცხვისთვის აირჩია გადაფასების მოდელი. 20X1 წლის 30 ივნისს, 

როდესაც D საწარმომ ქონება უზრუნველყოფის სახით გამოიყენა სესხის ასაღებად, მან 

დაადგინა მიწის რეალური ღირებულება 205,000 ფე-დ (როდესაც ფასების საერთო 

ინდექსი გაიზარდა 60%-ით). 

წინამდებარე მაგალითში არ არის გათვალისწინებული შენობა და საოფისე ნაგებობები, 

რომლებიც მდებარეობს მიწაზე. 

თარიღი   

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი 

D საწარმო აღიარებს მიწას თვითღირებულებით 100,000 ფე (იხ. 

პუნქტი 17.9).  

20X1 წლის 30 

ივნისი 

თუ ფინანსური ანგარიშგება მომზადდება ამ თარიღისთვის: 

 გადაანგარიშებული პირვანდელი ღირებულება 

(ინფლაციისთვის)= 160,000 ფე (100,000 ფე თვითღირებულება 

× (1+ 60%). 

 მიწა ფასდება გადაფასებული ღირებულებით - 205,000 ფე, 

45,000  ფე სხვაობა გადაანგარიშებულ პირვანდელ 

ღირებულებასთან - 160,000 ფე-თან შედარებით, აისახება მე-

17 განყოფილების მოთხოვნის შესაბამისად, როგორც 

გადაფასების ნამეტი.  
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20X1 წლის 31 

დეკემბერი 

თუ ფინანსური ანგარიშგება მომზადდება ამ თარიღისთვის: 

 გადაანგარიშებული პირვანდელი ღირებულება 

(ინფლაციისთვის) = 200,000 ფე (100,000 ფე 

თვითღირებულება × (1 + 100%). 

 მიწა ფასდება გადაანგარიშებული ღირებულებით - 256,250 

ფე.   

31.8(ბა) პუნქტის გამოყენებით, 20X1 წლის 30 ივნისისთვის 

განსაზღვრული 205,000 ფე რეალური ღირებულება 

გადაანგარიშდება აღნიშნული თარიღიდან (205,000 ფე × (1 + 

25%); 25% = 40,000 ფე /160,000 ფე, გადაანგარიშების გამო 

ისტორიული ღირებულების დამატებითი ზრდა 20X1 წლის 

31 დეკემბერს 20X1 წლის 30 ივნისიდან).  

 გადაფასების ნამეტი წარდგენილია, როგორც 56,250 ფე, რაც 

განისაზღვრება როგორც (ა) სხვაობა გადაანგარიშებულ 

გადაფასებულ ღირებულებასა და გადაანგარიშებულ 

პირვანდელ ღირებულებას შორის ან (ბ)20X1 წლის 30 ივნისს 

განსაზღვრული გადაფასების ნამეტის გადაანგარიშებით = 

45,000 ფე × (1 + 25%). 

 

31.9 იმ საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში, როდესაც საწარმო პირველად იყენებს 

წინამდებარე განყოფილებას, საკუთარი კაპიტალის კომპონენტები, გაუნაწილებელი 

მოგებისა და გადაფასების ნამეტის გარდა, უნდა გადაანგარიშდეს ფასების საერთო 

ინდექსით იმ თარიღიდან, როდესაც კაპიტალში შეტანილ იქნა სახსრები ან სხვაგვარად 

წარმოიშვა კაპიტალის კომპონენტები. წინა საანგარიშგებო პერიოდებში წარმოშობილი 

ნებისმიერი გადაფასების ნამეტი ელიმინირდება. გადაანგარიშებული 

გაუნაწილებელი მოგება განისაზღვრება გადაანგარიშებული ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა სხვა თანხის საფუძველზე, როგორც ნარჩენი 

სიდიდე. 

 

31.10 იმ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, როდესაც საწარმო პირველად გამოიყენებს 

წინამდებარე განყოფილებას და შემდგომ პერიოდებში, სააქციო კაპიტალის ყველა 

კომპონენტი უნდა გადაანგარიშდეს ფასების საერთო ინდექსით, მოცემული 

საანგარიშგებო პერიოდის დაწყების ან კაპიტალში შენატანების განხორციელების 

თარიღიდან, თუ შენატანები უფრო გვიან განხორციელდა. პერიოდის განმავლობაში 

მესაკუთრეთა საკუთარ კაპიტალში მომხდარი ცვლილებები აისახება მე-6 

განყოფილების - „საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება და მოგებისა და 
ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება“ - შესაბამისად. 

 

საკუთარი კაპიტალის კომპონენტები წარმოადგენს საწარმოს მესაკუთრეების ნარჩენ 

წილს. 31 განყოფილების გამოყენებით, მესაკუთრეთა წილი (საკუთარი კაპიტალი) 

უნდა გადაანგარიშდეს ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით, რომელიც ასახავს 

ცვლილებებს საერთო მსყიდველობითუნარიანობაში. გადაანგარიშების შედეგად 

მესაკუთრეები იღებენ უფრო შესაბამის ინფორმაციას, რათა მიიღონ გადაწყვეტილება 

საწარმოსთვის რესურსების გამოყოფის შესახებ.  

ხარჯის/სარგებლიანობის მიზეზების გამო, გაუნაწილებელი მოგება და გადაფასების 

ნამეტი ჰიპერინფლაციის პირველი პერიოდის დასაწყისში განისაზღვრება 
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არაპირდაპირ, გადაანგარიშებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა 

სხვა თანხის საფუძველზე, რაც შეფასებულია 31-ე განყოფილების გამოყენებით. 

შესაბამისად, 31-ე განყოფილება გამოიყენება საკუთარი კაპიტალის ყველა მუხლის 

(მათ შორის გაუნაწილებელი მოგება და გადაფასების ნამეტი) გადასაანგარიშებლად 

ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით. 

 
მაგალითები—საკუთარი კაპიტალის მუხლების გადაანგარიშება  

 

მაგ. 11 20X2 წლის 1-ელ იანვარს, A საწარმოს სამუშაო ვალუტა პირველად ჩაითვალა 

ჰიპერინფლაციურად მას შემდეგ, რაც განხილული იქნა, რომ ინფლაციის საერთო დონემ 

გასული სამი წლის განმავლობაში გადააჭარბა 100%-ს და მოსალოდნელია მისი 

გაგრძელება უახლოეს მომავალში. A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მოიცავდა 100,000 ფე ფულად სახსრებს და ფულადი სახსრების 

ექვივალენტებს, 50,000 ფე სავაჭრო მოთხოვნებს, 10,000 ფე სავაჭრო ვალდებულებებს, 

100,000 ფე შეტანილ კაპიტალს და 40,000 ფე გაუნაწილებელ მოგებას. 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს, ფასების საერთო ინდექსი იყო 135. კაპიტალი შეტანილი იქნა 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, როდესაც ფასების საერთო ინდექსი შეადგენდა 100-ს.   

A საწარმომ გადაწყვიტა, რომ გაუნაწილებელი მოგების გადაანგარიშებული თანხა 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს 31.9 და 31.10 პუნქტების გამოყენებით შემდეგია:  

A საწარმოს აქტივები და ვალდებულებები ფულადი მუხლებია. A საწარმოს აქვს 

საკუთარი კაპიტალის ორი მუხლი: კაპიტალი და გაუნაწილებელი მოგება. 

შესაბამისად, უნდა მოხდეს მხოლოდ კაპიტალის გადაანგარიშება შეტანის თარიღიდან 

(20X1 წლის 1-ლი იანვარი) პირველი პერიოდის დასაწყისამდე. 31-ე განყოფილება 

გამოიყენება, რადგან, 20X1 წლის 1 იანვრიდან 20X2 წლის 1 იანვრამდე, ფასების 

საერთო ინდექსი გაიზარდა 35%-ით (35 პუნქტი ÷ 100 პუნქტი). გადაანგარიშებული 

კაპიტალი 20X2 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 135,000 ფე-ს (100,000ფე x (1 

+ ინფლაციის დონე 35%)). 

და ბოლოს, გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი 20X2 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში განისაზღვრება 20X1 წლის 31 დეკემბერს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების ყველა სხვა მუხლის საფუძველზე, შემდეგნაირად: 

(+)ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ექვივალენტები 100,000ფე 

(+)სავაჭრო მოთხოვნები 50,000ფე 

(-)სავაჭრო ვალდებულებები (10,000ფე) 

(-) გადაანგარიშებული კაპიტალი (135,000ფე) 

გადაანგარიშებული გაუნაწილებელი მოგება 20X2 წლის 1-ელ იანვარს 5,000ფე 

 

 

მაგ. 12 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში. ინფლაცია 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 100%-ს შეადგენდა. 

თუ დავუშვებთ, რომ ფულადი მუხლები—ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ექვივალენტები, სავაჭრო მოთხოვნები და სავაჭრო ვალდებულებები—უცვლელია 20X2 

წლის 31 დეკემბერს, უნდა მოხდეს კაპიტალის და გაუნაწილებელი მოგების 

გადაანგარიშება 20X2 წლის ინფლაციის განაკვეთის გამოყენებით, შემდეგნაირად: 
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კაპიტალი:  

საწყისი ნაშთი (20X2 წლის 31 დეკემბერს) × (270(ა)/100 ინფლაციის კოეფიციენტი  20X1 

წლის იანვრიდან 20X2 წლის დეკემბრამდე) = 270,000ფე. 

გადაანგარიშების გავლენა 20X2 წლისთვის = 135,000ფე (270,000ფე გადაანგარიშებულ 

ნაშთს მინუს 135,000ფე საწყისი ნაშთი).  

გაუნაწილებელი მოგება (მიმდინარე პერიოდის მოგების ან ზარალის წინ) 

საწყისი ნაშთი 20X2 წლის 31 დეკემბერს (5,000ფე) × (270/135 ინფლაციის კოეფიციენტი 

20X2 წლის იანვრიდან 20X2 წლის დეკემბრამდე) = 10,000ფე. 

 

საჟურნალო ჩანაწერები: 

დბ წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი  140,000ფე      

 კრ  მთლიანად ანაზღაურებული სააქციო კაპიტალი   135,000 ფე 

 კრ  გაუნაწილებელი მოგება     5,000 ფე 

საკუთარი კაპიტალის მუხლების აღიარება. 

ზარალის აღიარება წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებით განხილული იქნება 

31.13 პუნქტში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჰიპერინფლაციური აღრიცხვა იწვევს 

შემოსულობის ან ზარალის აღიარებას წმინდა ფულადი მუხლის რისკების გამო, რაც 

არაფულად მუხლებზე და საკუთარი კაპიტალის კომპონენტებზე გადაანგარიშების 

გავლენის ექვივალენტურია. 

წინამდებარე მაგალითში დაშვებულია, რომ A საწარმოს არ ჰქონია ოპერაციები 20X2 

წელს. მიუხედავად ამისა, ფულადმა მუხლებმა განიცადა ფულადი ერთეულის 

მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგი.  შესაბამისად, 20X2 წელს A საწარმო 

აღიარებს 140,000 ფე-ს ზარალს. აღნიშნული ზარალი მისი გაუნაწილებელი მოგების 

ნაწილი ხდება.  შესაბამისად, სრული დაგროვილი ზარალი 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

130,000 ფე-ს შეადგენს (10,000ფე გადაანგარიშებული საწყისი გაუნაწილებელი მოგება 

მინუს 140,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი 20X2 წელს). 

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს: 
 

 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ექვივალენტები 

100,000ფე 

სავაჭრო მოთხოვნები 50,000ფე 

სულ აქტივები 150,000ფე 

სავაჭრო ვალდებულებები 10,000ფე 

კაპიტალი 270,000ფე 

დაგროვილი ზარალები (130,000ფე) 

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 150,000ფე 
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ქვემოთ მოცემულია ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის: 
 

გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი —01/01/X2 10,000ფე 

წმინდა ზარალი 20X2 წლისთვის (140,000ფე) 

საბოლოო ნაშთი—31/12/X2 (130,000ფე) 

(ა) ფასების ინდექსი 20X2 წლის 1-ელ იანვარს შეადგენს135-ს, ხოლო ინფლაცია 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 100%. შესაბამისად,  ფასების ინდექსი 20X2 წლის 31 

დეკემბერს არის 270 (135 × (1 + 100%)). 

 

სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგება 
 

31.11 სრული შემოსავლების ანგარიშგების (ასევე მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების, მისი 

წარდგენის შემთხვევაში) ყველა მუხლი უნდა გამოისახოს საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულში. მაშასადამე, ყველა თანხა საჭიროებს 

გადაანგარიშებას ფასების საერთო ინდექსის ცვლილების გათვალისწინებით იმ 

თარიღებიდან, როდესაც შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლები თავდაპირველად 

აღიარდა ფინანსურ ანგარიშგებაში. თუ საერთო ინფლაციის დონე დაახლოებით 

ერთნაირია ამ პერიოდში და შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლები 

თანაბარზომიერად წარმოიშობოდა მთელი პერიოდის განმავლობაში, შეიძლება 

მისაღები იყოს ინფლაციის საშუალო დონის გამოყენება. 

 

შენიშვნები 
 

სრული შემოსავლის ანგარიშგების ყველა მუხლის შესაფასებლად საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულში, შემოსავლებისა და ხარჯების ყველა 

ნომინალური თანხა უნდა გადაანგარიშდეს შესაბამისი ფასების ინდექსის გამოყენებით 

აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე. საჭიროა მსჯელობა, რათა 

განისაზღვროს, მიზანშეწონილია თუ არა პერიოდის ინფლაციის საშუალო დონის 

გამოყენება (და არა ინფლაციის დონისა ძალაში შესვლის თარიღიდან საანგარიშგებო 

თარიღამდე) აღნიშნული გადაანგარიშებისთვის.  

როდესაც ინფლაციის დონე მუდმივად იზრდება, ხოლო შემოსავლებისა და ხარჯების 

მუხლები თანაბარზომიერად წარმოიშობა წლის განმავლობაში (სრული შემოსავალი არ 

ექვემდებარება მნიშვნელოვან ცვალებადობას ან სეზონურობას წლის განმავლობაში), 

დანახარჯი/სარგებლის მიზნებისთვის, დასაშვებია გადაანგარიშება ინფლაციის 

საშუალო დონის გამოყენებით.  

ცვლილებები არაფულად მუხლებში, რომლებიც აღიარებულია, როგორც შემოსავლები 
ან ხარჯები 

როდესაც საწარმოს არაფულადი მუხლები აღიარებულია, როგორც შემოსავალი (მაგ. 

გადავადებული შემოსავალი) ან ხარჯი (მაგ. ცვეთა), გამოთვლა ეყრდნობა 

გადაანგარიშებულ საბაზისო მუხლს.  
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მაგალითი—შემოსავლების და ხარჯების გადაანგარიშება 
 

მაგ. 13 B საწარმო ახორციელებს რეცხვის მომსახურებას გრძელვადიანი ხელშეკრულებების 

შესაბამისად.  B საწარმომ აღიარა 100,000ფე ამონაგები 20X1 წლის თითოეულ თვეში.  

საერთო ფასების შესაბამისი ინდექსი იზრდებოდა 3%-ით ყოველ თვე 20X1 წელს.  

ნომინალური თვალსაზრისით, B საწარმოს ამონაგები თანაბარზომიერად 

წარმოიშობოდა 20X1 წლის განმავლობაში.  რადგან B საწარმოს სამუშაო ვალუტამ 

დაკარგა მნიშვნელოვანი მსყიდველობითუნარიანობა 20X1 წლის განმავლობაში, B 

საწარმომ გადაიანგარიშა შემოსავლებისა და ხარჯების ყველა მუხლი, რათა  

აღნიშნული მუხლები გამოესახა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის 

ერთეულში, შემდეგნაირად:(5) 

 

თვე ნომინალური 

ღირებულება 

წლის ბოლოს დაგროვილი ინფლაცია  

(დამრგვალებული მეასედამდე) 

გადაანგარიშებული 

თანხა 

დეკემბერი 100,000ფე 0.00% 100,000ფე 

ნოემბერი 100,000ფე 3.00% 103,000ფე 

ოქტომბერი 100,000ფე 6.09% 106,090ფე 

სექტემბერი 100,000ფე 9.27% 109,270ფე 

აგვისტო 100,000ფე 12.55% 112,550ფე 

ივლისი 100,000ფე 15.93% 115,930ფე 

ივნისი 100,000ფე 19.41% 119,410ფე 

მაისი 100,000ფე 22.99% 122,990ფე 

აპრილი 100,000ფე 26.68% 126,680ფე 

მარტი 100,000ფე 30.48% 130,480ფე 

თებერვალი 100,000ფე 34.39% 134,390ფე 

იანვარი 100,000ფე 38.42% 138,420ფე 

სულ 1,200,000ფე  1,419,210ფე 

 

რადგან ინფლაციის დონე და ამონაგები სტაბილურია, შესაძლებელია საშუალო 

წლიური ინფლაციის დონის გამოყენება შემდეგნაირად: 

1,200,000ფე x {[(1 + 0.03) ^ 12] ^ 0.5} = 1,432,863ფე 

მართალია, საშუალო დონეების გამოყენებით განხორციელებული გადაანგარიშება არ 

იძლევა ზუსტად იგივე ციფრს, რასაც გადაანგარიშება ცალკეული ოპერაციის 

შემთხვევაში, მაგრამ, რადგან საერთო ინფლაცია თანაბარზომიერია პერიოდის 

განმავლობაში, სხვაობა არ არის არსებითი. წინამდებარე მაგალითში, თუ არ არსებობს 

საპირისპირო მტკიცებულებები, სხვაობა, სავარაუდოდ, არ არის არსებითი.  

  

                                                             
(5) წინამდებარე მაგალითში, გამოთვლის გასამარტივებლად, დაშვებულია, რომ ამონაგების აღიარებისთვის 

კვალიფიცირება პირველად ხდება იმ თვის ბოლო დღეს, როდესაც მოხდა აღნიშნული ამონაგების მიღება. 
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მაგ. 14 20X2 წლის 31 ოქტომბერს, C საწარმომ მიიღო 200,000ფე ფულადი სახსრები 

(დაუბრუნებადი) მომსახურებებისთვის, რომლებიც გაწეული უნდა იქნეს 20X2 წლის 30 

ნოემბერს (50%) და 20X2 წლის 31 დეკემბერს (50%).  შესაბამისი საერთო ფასების ინდექსი 

არის 200 - 20X2 წლის 31 ოქტომბერს, 300 - 20X2 წლის 30 ნოემბერს და 400  -20X2 წლის 31 

დეკემბერს (C საწარმოს საანგარიშგებო თარიღი). 

20X2 წლის 31 ოქტომბერს, 200,000ფე ავანსის სახით მიღებული ანაზღაურება 

აღიარებულ იქნა, როგორც მომსახურების ვალდებულება (არაფულადი მუხლი). C 

საწარმოს მიერ მომსახურების გაწევასთან ერთად, მომსახურების ვალდებულება 

მცირდება შესაბამისი თანხით, რომელიც აღიარდება შემოსავალში.   

 

 
თარიღი ფასების 

საერთო 
ინდექსი 

ვალდებულება 
 
 

ფე 

ამონაგები 
აღიარების 

თარიღისთვის 
ფე 

გადაანგარიშებული 
ამონაგები 20X2 წლის 

31 დეკემბრამდე  
ფე 

31 ოქტომბერი 20X2 200 200,000 – – 

კორექტირება  100,000   

30 ნოემბერი, 20X2  300 300,000(ა)   

30 ნოემბერი, 20X2  (150,000)(ა)  150,000(ა) 200,000(გ) 

1-ლი დეკემბერი, 

20X2  150,000   

კორექტირება  50,000   

31 დეკემბერი, 20X2  200,000(ბ)   

31 დეკემბერი, 20X2 400 (200,000)(ბ)  200,000(ბ) 200,000(დ) 

31 დეკემბერი, 20X2  –   

სულ გადაანგარიშებული ამონაგები 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული ორთვიანი პერიოდის განმავლობაში 400,000 

  

(ა) არაფულადი ვალდებულება გადაანგარიშდება 31 ოქტომბრიდან 30 ნოემბრამდე თავდაპირველი 

თანხის 200,000ფე-ს გამრავლებით ფასების საერთო ინდექსზე - 300/200.  20X2 წლის 30 ნოემბერს, 

გადაანგარიშებული თანხის 50% (300,000ფე) აღიარდება, როგორც ამონაგები = 150,000ფე. 
(ბ) 20X2 წლის 1-ელ დეკემბერს არსებული არაფულადი ვალდებულება - 150,000ფე 20X2 წლის 31 

დეკემბერს გადაანგარიშდება 150,000ფე-ს გამრავლებით ფასების საერთო ინდექსზე - 400/300  = 

200,000ფე.  20X1 წლის 31 დეკემბერს გადაანგარიშებული თანხა (200,000ფე) აღიარდება, როგორც 

ამონაგები როდესაც მოხდება მომსახურების მიწოდება. 
(გ) 20X2 წლის 30 ნოემბერს აღიარებული ამონაგები გადაანგარიშდება საანგარიშგებო თარიღისთვის 

(20X2 წლის 31 დეკემბერი) თავდაპირველად აღიარებული 150,000ფე-ს გამრავლებით ფასების 

საერთო ინდექსზე - 400/300. 
(დ)  არ ხდება გადაანგარიშება, რადგან ამონაგები აღიარებულ იქნა საანგარიშგებო თარიღისთვის      

(20X2 წლის 31 დეკემბერი). 

 

 
მაგ. 15 20X0 წლის 31 დეკემბერს, D საწარმომ შეიძინა დანადგარი 100,000ფე ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ. D საწარმო დანადგარს ცვეთას არიცხავს  წრფივი მეთოდით.  

ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ დანადგარის ნარჩენი ღირებულებაა ნული, ხოლო 

მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა 10 წელს შეადგენს.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს ფასების საერთო ინდექსი იყო 10, 20X1 წლის 31 დეკემბერს - 20, 

ხოლო 20X2 წლის 31 დეკემბერს - 30. 
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20X1 წლისთვის ცვეთის გამოთვლამდე, D საწარმო იყენებს ფასების საერთო ინდექსს 

დანადგარის ნომინალურ ღირებულებაზე, რათა გამოსახოს დანადგარი 20X1წლის 31 

დეკემბერს მოქმედ ზომის ერთეულში, შემდეგნაირად  100,000ფე × 20/10 = 200,000ფე.  

შემდეგ გამოითვლება ცვეთა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება -  200,000ფე ÷ სასარგებლო მომსახურების 

ვადა - 10-წელი  = 20,000ფე ცვეთა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის.   

20X1 31 დეკემბერს დანადგარის გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება  

შეადგენს 180,000ფე-ს (200,000ფე მთლიანი საბალანსო ღირებულება მინუს 20,000ფე 

დაგროვილი ცვეთა). 

ცვეთის გამოთვლამდე 20X2 წლისთვის, D საწარმო იყენებს ფასების საერთო ინდექსის 

ცვლილებას შეძენის თარიღიდან საანგარიშგებო პერიოდის ბოლომდე დანადგარის 

პირვანდელი ღირებულებისა და დაგროვილი ცვეთის მიმართ. ამის მიზანია 

დანადგარის გამოსახვა 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის მოქმედ ზომის ერთეულში, 

შემდეგნაირად:  პირვანდელი ღირებულება: 100,000ფე × 30/10 = 300,000ფე; დაგროვილი 

ცვეთა: 20,000ფე × 30/20 = 30,000ფე.  ამის შემდეგ გამოითვლება ცვეთა 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, შემდეგნაირად: 270,000ფე გადაანგარიშებული 

საბალანსო ღირებულება ÷ 9-წელი დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა, 20X2 

წლის ჩათვლით = 30,000ფე ცვეთა 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის.  ამის გამოთვლა ასევე შესაძლებელია 300,000ფე გადაანგარიშებული 

თვითღირებულების გაყოფით სასარგებლო მომსახურებაზე ვადაზე - 10 წელზე. 

20X1 წელს ცვეთისთვის წარდგენილი შესადარისი ოდენობა შეადგენს 30,000ფე-ს, რაც 

გამოითვლება შემდეგნაირად: 20X1 წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარდგენილი 20,000ფე × 30/20, ფასების საერთო ინდექსის ზრდა 20X1 წლიდან.  

მთლიანი (ბრუტო) საბალანსო ღირებულების შესადარისი ოდენობა 20X1 წლისთვის 

შეადგენს 300,000ფე-ს, რაც გამოითვლება შემდეგნაირად: 20X1 წლის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილი 200,000ფე × 30/20 ფასების საერთო 

ინდექსის ზრდა 20X1 წლიდან.   

 

მაგალითები—გადაანგარიშებული თანხები (და შესადარისი თანხები) 
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულში  

 

მაგ. 16 ფაქტები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში. ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ნომინალური 

(გადაანგარიშებამდე) საცდელი ბალანსი 20X1 და 20X2 წლის 31 დეკემბერს:  

 

   31 დეკემბერი 20X2 

ფე- დბ(კრ) 

31 დეკემბერი 20X1 

ფე- დბ(კრ) 

სააქციო კაპიტალი (100,000) (100,000) 

ფულადი სახსრები და ფულადი 

სახსრების ექვივალენტები 

100,000 100,000 
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რადგან ფასების საერთო დონე გაიზარდა 100%-ით, ფულადმა ერთეულმა დაკარგა 

მსყიდველობითუნარიანობა და 20X2 წლის 31 დეკემბერს საცდელი ბალანსი 

გადაანგარიშდა შემდეგნაირად: 

 ნომინალური 

ფე- დბ(კრ) 

გამოთვლა გადაანგარიშებული 

ფე- დბ(კრ 

31-ე 

განყოფილებ

ის პუნქტი 

სააქციო კაპიტალი (100,000) 200/100 ინდექსი × 

100,000ფე 

(200,000) 31.10 

ხარჯი—წმინდა 

ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული 

ზარალი   

– დამაბალანსებელი 

სიდიდე 

100,000 31.13 

ფულადი სახსრები 100,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

100,000 31.6 

 –  –  

 

100,000ფე ფულად სახსრებს 20X2 წლის 31 დეკემბერს იმის ნახევარი 

მსყიდველობითუნარიანობა აქვს, რაც იგივე ნომინალურ ოდენობას ჰქონდა 20X1 წლის 

31 დეკემბერს. შესადარისი თანხები გამოითვლება წინა პერიოდის ნაშთების 

გადაანგარიშებით საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულში.  

შესაბამისად, 100,000ფე ზარალი წარმოიშობა 20X2 წლის 31 დეკემბერს სააქციო 

კაპიტალის და 20X2 წლის 31 დეკემბერს A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების გადაანგარიშებით (შესადარისი თანხებით 20X1 წლისთვის) 

შემდეგნაირად: 

 31 დეკემბერი, 20X2 

ფე 

 31 დეკემბერი, 20X1 

ფე 

 

სააქციო კაპიტალი 200,000  200,000  

დაგროვილი დეფიციტი (100,000)  –  

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი 100,000  200,000  

აქტივი-ფულადი სახსრები 100,000  200,000 (ა) 

 

საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობის შემცირების ფარგლების ასახვის მიზნით 20X2 

წელს, A საწარმოს შესადარისი თანხები (20X1 წლის 31 დეკემბერს) სააქციო 

კაპიტალისა და ფულადი სახსრებისთვის გაზრდილია ჰიპერინფლაციის 

კოეფიციენტით (წინამდებარე მაგალითში 100%).   

(ა) შესადარისი თანხის გამოთვლა ფულადი სახსრებისთვის: 100,000ფე ფულადი 

სახსრები, რომლებსაც ფლობს საწარმო 20X1 წლის 31 დეკემბერს × 200/100 

ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X2 წლისთვის = 200,000ფე. შესაბამისად, 200,000ფე 

არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც წარდგენილია ფულადი სახსრები A 

საწარმოს 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში როგორც შესადარისი თანხა (20X1 წლის 

31 დეკემბერს).   

შესადარისი თანხის გამოთვლა სააქციო კაპიტალისთვის: 100,000ფე სააქციო კაპიტალი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს × 200/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X2 წლისთვის = 

200,000ფე. შესაბამისად, 200,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 

წარდგენილია სააქციო კაპიტალი A საწარმოს 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როგორც შესადარისი თანხა (20X1 წლის 31 დეკემბერს).   
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A საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის გამოიწვევს ზარალს—წმინდა ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებულ ზარალს 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის მოქმედ ზომის ერთეულში 

გადაანგარიშებისას, რაც შეადგენს 100,000ფე-ს. 

საბოლოო ჯამში, ფასების დონე გაიზარდა 100%-ით, A საწარმო მესაკუთრეებისგან 

რესურსების მიღებას აგრძელებდა ფულადი აქტივით (ფულადი სახსრებით), რაც 

განიცდის მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგს ჰიპერინფლაციის პირობებში. 

შესაბამისად, სრული შემოსავლის ანგარიშგება ასახავს წლის განმავლობაში საწარმოს 

საკუთრებაში არსებული ფულადი სახსრების მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგს, 

ხოლო გადაანგარიშებული საკუთარი კაპიტალის ნაშთი საწარმოს ფინანსურ 

მდგომარეობაში ასახავს მესაკუთრეების მიერ შეტანილ „რეალურ“ კაპიტალს და 

მესაკუთრეთა წილის მუდმივი მსყიდველობითუნარიანობის შემცირებას, ფულადი 

სახსრების მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგის გამო. 

მაგ. 17 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში. ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ნომინალური 

საცდელი ბალანსი 20X1 წლის და 20X2 წლის 31 დეკემბერს:  
 

 31 დეკემბერი 20X2 

ფე- დბ(კრ) 

31 დეკემბერი 20X1 

ფე- დბ(კრ) 

სააქციო კაპიტალი (100,000) (100,000) 

ძირითადი საშუალებები (მიწა)  

100,000 

 

100,000 

 

20X2 წელს, ფასების საერთო დონე გაიზარდა 100%-ით და ვალუტამ დაკარგა 

მსყიდველობითუნარიანობა ჰიპერინფლაციის გამო. A საწარმოს 20X2 წლის 31 

დეკემბრის საცდელი ბალანსი გადაანგარიშდება შემდეგნაირად: 

 

 ნომინალური  

ფე- დბ(კრ) 

გამოთვლა: გადაანგარიშებული 

ფე- დბ(კრ) 

31-ე 
განყოფილე
ბის პუნქტი 

სააქციო კაპიტალი (100,000) 200/100 

ინდექსი × 

100,000ფე 

(200,000) 31.10 

ხარჯი—წმინდა 

ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული 

ზარალი    

ნარჩენი 

სიდიდე – 31.13 

მიწა 100,000 200/100 

ინდექსი × 

100,000ფე 

200,000 31.8(ბ) 

 –  – 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს მიწას აქვს იგივე მსყიდველობითუნარიანობა, რაც 20X1 წლის 

31 დეკემბერს. შესადარისი თანხები გამოითვლება წინა პერიოდის ნაშთების 

გადაანგარიშებით საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის მოქმედ ზომის ერთეულში.  
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ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს (შესადარისი თანხებით 20X1 წლისთვის): 

 

 31 დეკემბერი 20X2 

ფე 

 31 დეკემბერი  20X1 

ფე 

 

საკუთარი კაპიტალი—სააქციო კაპიტალი 200,000  200,000  

აქტივი—ძირითადი საშუალებები (მიწა) 200,000  200,000  
 

საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობის სტაბილურობის ასახვის მიზნით 20X2 წელს, A 

საწარმოს შესადარისი თანხები (20X1 წლის 31 დეკემბერს) სააქციო კაპიტალისა და 

მიწისთვის გაზრდილია ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტით (წინამდებარე მაგალითში 

100%).   

შესადარისი თანხის გამოთვლა მიწისთვის: 20X1 წლის 31 დეკემბერს საკუთრებაში 

არსებული 100,000 ფე მიწა × 200/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X2 წლისთვის = 

200,000 ფე. შესაბამისად, 200,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 

წარდგენილია ძირითადი საშუალებები A საწარმოს 20X2 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, როგორც შესადარისი თანხა (20X1 წლის 31 დეკემბერს).   

შესადარისი თანხის გამოთვლა სააქციო კაპიტალისთვის: 100,000ფე სააქციო კაპიტალი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს × 200/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X2 წლისთვის = 

200,000ფე.  შესაბამისად, 200,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 

წარდგენილია სააქციო კაპიტალი A საწარმოს 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როგორც შესადარისი თანხა (20X1 წლის 31 დეკემბერს).   

საბოლოო ჯამში, ფასების დონე გაიზარდა 100%-ით და A საწარმომ მესაკუთრეებისგან 

მიღებული რესურსების ინვესტირება განახორციელა არაფულად აქტივში (მიწა), რაც 

არ განიცდის მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგს ჰიპერინფლაციის პირობებში.  

შესაბამისად, გადაანგარიშებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ასახავს 

მესაკუთრეების მიერ შეტანილ „რეალურ“ კაპიტალს და მესაკუთრეთა წილის მუდმივ 

მსყიდველობითუნარიანობას, ფულადი სახსრების ინფლაციისგან „დაცულ“ 

არაფულად აქტივში ინვესტირების გამო. 

მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-17 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, A საწარმო აპირებს   მიწის 

საბალანსო ღირებულების ამოღებას ღირებულების ზრდით. 20X2 წლის 31 დეკემბერს A 

საწარმოს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება შეადგენს 210,000ფე-ს.   

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ნომინალური საცდელი ბალანსი 20X1 წლის და 20X2 

წლის 31 დეკემბერს:  

 

 31 დეკემბერი  20X2 

ფე- დბ(კრ) 

31 დეკემბერი  20X1 

ფე- დბ(კრ) 

სააქციო კაპიტალი (100,000) (100,000) 

შემოსავალი- რეალური 

ღირებულების ზრდა (110,000) – 

საინვესტიციო ქონება 210,000 100,000 
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20X2 წელს, ფასების საერთო დონე გაიზარდა 100%-ით და ვალუტამ დაკარგა 

მსყიდველობითუნარიანობა ჰიპერინფლაციის გამო. 20X2 წლის 31 დეკემბრის 

საცდელი ბალანსი გადაანგარიშდება შემდეგნაირად: 

 

 ნომინალური 

ფე- დბ(კრ) 

გამოთვლა: გადაანგარიშებული 

ფე- დბ(კრ) 

31-ე 

განყოფილების 

პუნქტი 

სააქციო კაპიტალი (100,000) 200/100 

ინდექსი × 

100,000ფე 

(200,000) 31.10 

შემოსავალი- 

რეალური 

ღირებულების ზრდა 

(110,000) 200/200 

ინდექსი × 

100,000ფე 

(110,000) 31.11 

ხარჯი—წმინდა 

ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული 

ზარალი  

ნარჩენი 

სიდიდე 100,000 31.13 

საინვესტიციო ქონება  210,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

210,000 31.8(ა) 

 –  –  

რადგან საინვესტიციო ქონება ხელახლა შეფასდა მის რეალურ ღირებულებამდე 20X2 

წლის 31 დეკემბერს, მისი ნომინალური საბალანსო ღირებულება განისაზღვრება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს მოქმედი ზომის ერთეულის გამოყენებით (ეს არის არაფულადი 

მუხლი, აქედან გამომდინარე არ ექვემდებარება ხელახალ გადაანგარიშებას რადგან ის 

უკვე შეფასებულია 20X2 წლის 31 დეკემბერს განსაზღვრული თანხით). 

ქვემოთ მოცემულია 20X2 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის A 

საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგების მომზადების ერთ-ერთი გზა: 

 

 31 დეკემბერი 20X2 

ფე 

 

შემოსავალი—საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდა  110,000  

ხარჯი—წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი   (100,000)  

მოგება წლის განმავლობაში 10,000  

 

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 

დეკემბერს (შესადარისი თანხებით 20X1 წლისთვის): 

 

 31 დეკემბერი 20X2 

ფე 

 31 დეკემბერი 20X1 

ფე 

 

სააქციო კაპიტალი 200,000  200,000  

გაუნაწილებელი მოგება 10,000  –  

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი 210,000  200,000  

აქტივი—საინვესტიციო ქონება  210,000  200,000  
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20X2 წელს A საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობის ინფლაციაზე კორექტირებული 

ზრდის ასასახად, შესადარისი თანხები (20X1 წლის 31 დეკემბერს) სააქციო კაპიტალისა 

და მიწისთვის გაზრდილია ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტით (წინამდებარე 

მაგალითში 100%).   

შესადარისი თანხის გამოთვლა მიწისთვის: 20X1 წლის 31 დეკემბერს საკუთრებაში 

არსებული 100,000ფე მიწა × 200/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X2 წლისთვის = 

200,000ფე. შესაბამისად, 200,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 

საინვესტიციო ქონება წარდგენილია A საწარმოს 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როგორც შესადარისი თანხა (20X1 წლის 31 დეკემბერს).   

შესადარისი თანხის გამოთვლა სააქციო კაპიტალისთვის: 100,000ფე სააქციო კაპიტალი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს × 200/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X2 წლისთვის = 

200,000ფე. შესაბამისად, 200,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 

წარდგენილია სააქციო კაპიტალი A საწარმოს 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როგორც შესადარისი თანხა (20X1 წლის 31 დეკემბერს).   

20X2 წელს, A საწარმოს ინფლაციაზე კორექტირებული წმინდა აქტივები (და, 

შესაბამისად, მისი მსყიდველობითუნარიანობა) გაიზარდა 10,000ფე-ით (110,000ფე 

რეალური ღირებულების ზრდას მინუს 100,000ფე ზარალი, რომელიც 

დაკავშირებულია ჰიპერინფლაციასთან). სხვა სიტყვებით, გაზრდილ 

მსყიდველობითუნარიანობას იწვევს A საწარმოს საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულების 110% (ან 110,000ფე-ის) ზრდა, რაც 20X2 წელს აჭარბებს საერთო ფასების 

ინფლაციის 100%-იან ზრდას (რაც ასახულია 100,000ფე-ს ზარალში სააქციო კაპიტალის 

გადაანგარიშებასთან დაკავშირებით 20X2 წლის 31 დეკემბერს).  ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახული თანხის გადაანგარიშებით, A საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლები იღებენ ინფორმაციას A საწარმოს საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების შესახებ 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

და მისი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 20X2 წლის 31 დეკემბერს. აღნიშნული 

ინფორმაცია შესაბამისია გადაწყვეტილებების მისაღებად A საწარმოსთვის 

რესურსების გამოყოფის შესახებ. 

 

მაგ. 19 ფაქტები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში. ამასთან, ამ მაგალითში, 20X3 წლის 

განმავლობაში, როდესაც ინდექსი იყო საშუალოდ 300, A საწარმომ მიიღო 30,000ფე 

ამონაგები მომსახურებებისთვის, რომლებიც მან განახორციელა ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ. 20X3 წლის 31 დეკემბერს ინფლაციის შესაბამისი ინდექსი იყო 400.  

ფასების საერთო ინდექსი გაიზარდა 100%-ით ჰიპერინფლაციის გამო და ფულადმა 

ერთეულმა დაკარგა მსყიდველობითუნარიანობა თითოეულ წელს ბოლო ორი წლის 

განმავლობაში.  20X3 წლის 31 დეკემბრის საცდელი ბალანსი გადაანგარიშდება 

შემდეგნაირად: 
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 ნომინალური 

ფე- დბ(კრ) 

გამოთვლა: გადაანგარიშ

ებული 

ფე- დბ(კრ) 

31-ე 

განყოფილების 

პუნქტი 

სააქციო კაპიტალი (100,000) 400/100 ინდექსი 

× 100,000ფე 

(400,000) 31.10 

გაუნაწილებელი მოგება— 

ამონაგები: 20X3 (30,000) 

400/300 ინდექსი 

× 30,000ფე (40,000) 31.11 

გაუნაწილებელი მოგება—

წმინდა ფულად 

მუხლებთან 

დაკავშირებული ზარალი 

 

ნარჩენი სიდიდე 310,000 31.13 

ფულადი სახსრები 130,000 არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

130,000 31.6 

 –  –  

 

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (შესადარისი 

თანხებით 20X2 წლისთვის): 
 

 20X3 

ფე 

 20X2 

ფე 

 

მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები 40,000  –  

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი 

ჰიპერინფლაციაზე გადაანგარიშებასთან დაკავშირებით (110,000) (ა) (200,000) (ბ) 

ზარალი წლის განმავლობაში (70,000)  (200,000)  

საწყისი დაგროვილი დეფიციტი (200,000)  –  

საბოლოო  დაგროვილი დეფიციტი (270,000)  (200,000)  

(ა) 310,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული დაგროვილი ზარალი, რაც აღიარებულია 

20X3 წლის 31 დეკემბრამდე (იხ. გადაანგარიშებული საცდელი ბალანსი ზემოთ) მინუს 

200,000ფე(ბ) 20X2 წელთან დაკავშირებით = 110,000ფე ზარალი, რაც აღიარებულია 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.  

 (ბ)  100,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი, რაც აღიარებულია 20X2 წელს 

(იხ. მაგალითი 16) × 400/200 გადაანგარიშებული ჰიპერინფლაციაზე 20X4 წლის 31 დეკემბრამდე = 

200,000ფე. 

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X3 წლის 31 

დეკემბერს (შესადარისი თანხებით 20X3 წლისთვის): 

 31 დეკემბერი  20X3 

ფე 

 31 დეკემბერი  20X2 

ფე 

სააქციო კაპიტალი 400,000  400,000 

დაგროვილი დეფიციტი (270,000)  (200,000) 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი 130,000  200,000 

აქტივი-ფულადი სახსრები 130,000  200,000 
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20X2 წელს A საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობის ინფლაციაზე კორექტირებული 

ზრდის ასასახად, შესადარისი თანხები (20X2 წლის 31 დეკემბერს) სააქციო კაპიტალისა 

და ფულადი სახსრებისთვის გაზრდილია ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტით.   

შესადარისი თანხის გამოთვლა ფულადი სახსრებისთვის: 100,000ფე ფულადი 

სახსრები, რომლებსაც ფლობს  საწარმო 20X2 წლის 31 დეკემბერს × 400/200 

ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X3 წლისთვის = 200,000ფე.  შესაბამისად, 200,000ფე 

არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც წარდგენილია ფულადი სახსრები A 

საწარმოს 20X3 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორც შესადარისი თანხა (20X2 წლის 

31 დეკემბერს).   

შესადარისი თანხის გამოთვლა სააქციო კაპიტალისთვის: 100,000ფე სააქციო კაპიტალი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს × 400/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X1 წლის შემდეგ 

= 400,000ფე. შესაბამისად, 400,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 

წარდგენილია სააქციო კაპიტალი A საწარმოს 20X3 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როგორც შესადარისი თანხა (20X3 წლის 31 დეკემბერს). 

A საწარმოს ინფლაციაზე კორექტირებული წმინდა აქტივები (და, შესაბამისად, მისი 

მსყიდველობითუნარიანობა) შემცირდა 70,000ფე-ით 20X3 წელს, როდესაც მიღებულ 

იქნა 30,000 ფე ნომინალური მოგება. შემცირებული მსყიდველობითუნარიანობა 

გამოწვეულია საერთო ფასების ინფლაციის ზრდით (რაც აისახება 110,000ფე წმინდა 

ფულად მუხლებთან დაკავშირებულ ზარალში), რაც აღემატება 20X3 წელს 

წარმოქმნილ, ინფლაციაზე კორექტირებულ შემოსავალს (40,000ფე).  A საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები იღებენ ინფორმაციას A საწარმოს 

საქმიანობის ფინანსური შედეგების შესახებ 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის და მისი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 20X3 წლის 31 დეკემბერს. 

აღნიშნული ინფორმაცია შესაბამისია გადაწყვეტილებების მისაღებად A საწარმოსთვის 

რესურსების გამოყოფის შესახებ. 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში. ამასთან, ამ მაგალითში, 20X4 წლის 

განმავლობაში, როდესაც ინდექსი იყო საშუალოდ 600, A საწარმომ მიიღო 60,000ფე 

ამონაგები მომსახურებებისთვის, რომლებიც მან განახორციელა ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ. 20X4 წლის 31 დეკემბერს ინფლაციის შესაბამისი ინდექსი იყო 800. 

ჰიპერინფლაციურ გარემოში, სხვადასხვა ზომის ერთეულში არსებული ციფრების 

შედარებამ შესაძლოა შეცდომაში შეიყვანოს მომხმარებელი. ნომინალურად, A 

საწარმოს ამონაგები 20X4 წელს (60,000ფე) 100%-ით აღემატება მის ამონაგებს 20X3 

წელს (30,000ფე). თუმცა, უკანასკნელი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებული 

ფულად ერთეულში ამონაგების გადაანგარიშების შემდეგ, აშკარაა, რომ ამონაგების 

ტენდენცია სტატიკურია (80,000ფე როგორც 20X3 ასევე 20X4 წელს).  

20X4 წელს არსებული ჰიპერინფლაციის გამო, როდესაც ფასების საერთო დონე 

გაიზარდა 100%-ით, ფულადმა ერთეულმა განიცადა მსყიდველობითუნარიანობის 

დანაკარგები ბოლო სამი წლიდან თითოეულ წელთან შედარებით. 20X2 წლის 31 

დეკემბრის საცდელი ბალანსი გადაანგარიშდება შემდეგნაირად:  
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 ნომინალური  

ფე- დბ(კრდ.) 

გამოთვლა: გადაანგარიშებული 

ფე- დბ(კრდ.) 

31-ე 

განყოფილების 

პუნქტი 

სააქციო კაპიტალი (100,000) 800/100 ინდექსი 

× 100,000ფე 

(800,000) 31.10 

გაუნაწილებელი 

მოგება—ამონაგები: 

20X4 

(60,000) 800/600 ინდექსი 

× 60,000ფე 

(80,000) 31.11 

გაუნაწილებელი 

მოგება—ამონაგები: 

20X3 

(30,000) 800/300 ინდექსი 

× 30,000ფე 

(80,000) 31.10 

გაუნაწილებელი 

მოგება— წმინდა 

ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული 

დაგროვილი 

ზარალი 

 

ნარჩენი სიდიდე 770,000(ა) 31.13 

ფულადი სახსრები 190,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

190,000 31.6 

 –  –  

(ა) გადაანგარიშებისას დაგროვილი ზარალის ალტერნატიული გამოთვლა: 700,000ფე სააქციო 

კაპიტალი (800,000ფე გადაანგარიშებული მინუს 100,000ფე ნომინალური) +  20,000ფე ამონაგები 20X4 

წელს (80,000ფე გადაანგარიშებული მინუს 60,000ფე ნომინალური) + 50,000ფე ამონაგები 20X3 წელს 

(80,000ფე გადაანგარიშებული მინუს 30,000ფე ნომინალური) = 770,000ფე დაგროვილი საკურსო 

ზარალი გადაანგარიშებისას. 

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (შესადარისი 

თანხებით 20X3 და 20X2 წლებისთვის): 

 

 20X4 

ფე 

 20X3 

ფე 

 20X2 

ფე 

(ე) 

მომსახურების გაწევიდან მიღებული 

ამონაგები  

80,000  80,000 (ა) –  

წმინდა ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული ზარალი 

ჰიპერინფლაციაზე გადაანგარიშებასთან 

დაკავშირებით (150,000) (დ) (220,000) (გ) (400,000) (ბ) 

ზარალი წლის განმავლობაში (70,000)  (140,000)  (400,000)  

საწყისი დაგროვილი დეფიციტი (540,000)  (400,000)  –  

საბოლოო  დაგროვილი დეფიციტი (610,000)  (540,000)  (400,000)  

 

(ა)  რადგან A საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, შესადარისი 

თანხები მისი ფინანსური საქმიანობის შედეგებისთვის უნდა გადაანგარიშდეს 20X4 წლის 31 

დეკემბერს მოქმედ ზომის ერთეულში. გადაანგარიშება იძლევა შესაბამის და შესადრის 

ინფორმაციას, რათა გამოყენებული იქნეს არსებული და პოტენციური ინვესტორების, 

გამსესხებლებისა და სხვა კრედიტორების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საწარმოსთვის რესურსების გამოყოფის თაობაზე. ამონაგების თანხის გამოთვლა: 30,000ფე 

ამონაგები 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის × 800/300 ჰიპერინფლაციის 

კოეფიციენტი = 80,000ფე.  შესაბამისად, 80,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც 
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წარდგენილია ამონაგები A საწარმოს 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორც შესადარისი 

თანხა (20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის).  
 

(ბ)  100,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი, რაც აღიარებულია 20X2 წელს (იხ. 

მაგალითი 16) × 800/200 გადაანგარიშებული ჰიპერინფლაციაზე 20X4 წლის 31 დეკემბრამდე = 

400,000ფე. ამის ნაცვლად, 200,000ფე გადაანგარიშებული წმინდა ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული ზარალი, რაც აღიარებულია 20X3 წელს, როგორც შესადარისი ციფრი (იხ. 

მაგალითი 19) × 800/400 გადაანგარიშებული ჰიპერინფლაციაზე 20X4 წლის 31 დეკემბრამდე = 

400,000ფე.  
  

(გ)  110,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი, რაც აღიარებულია 20X3 წელს (იხ. 

მაგალითი 19) × 800/400 გადაანგარიშებული ჰიპერინფლაციაზე 20X4 წლის 31 დეკემბრამდე = 

220,000ფე. 
 

(დ)  770,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული დაგროვილი ზარალი, რაც აღიარებულია 

20X4 წლის 31 დეკემბრამდე (იხ. გადაანგარიშებული საცდელი ბალანსი ზემოთ) მინუს 220,000ფე(გ) 

20X3 წელთან დაკავშირებით მინუს 400,000ფე(ბ) 20X2 წელთან დაკავშირებით= 150,000ფე ზარალი, 

რაც აღიარებულია 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 
 

(ე)  20X2 წლის შესადარისი თანხები მოყვანილია მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნით. 

 

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X4 წლის 31 

დეკემბერს (შესადარისი თანხებით 20X3 და 20X2 წლებისთვის): 
 

 31 დეკემბერი 

20X4 

ფე 

 31 დეკემბერი 

20X3 

ფე 

 31 დეკემბერი  

20X2 

ფე 

 

სააქციო კაპიტალი 800,000 (ა) 800,000 (ა) 800,000 (ა) 

დაგროვილი დეფიციტი (610,000)  (540,000)  (400,000)  

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი 190,000  260,000  400,000  

აქტივი-ფულადი სახსრები 190,000  260,000 (ა) 400,000 (ა) 

 

(ა)  20X2 წელს A საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობის ინფლაციაზე კორექტირებული ზრდის 

ასასახად, შესადარისი თანხები (20X3 და 20X2 წლის 31 დეკემბერს) სააქციო კაპიტალისა და 

ფულადი სახსრებისთვის გაზრდილია ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტით, შემდეგნაირად: 

   

 შესადარისი თანხის გამოთვლა ფულადი სახსრებისთვის (20X3): 130,000ფე ფულადი სახსრები, 

რომლებსაც ფლობს  საწარმო 20X3 წლის 31 დეკემბერს × 800/400 ჰიპერინფლაციის 

კოეფიციენტი 20X4 წლისთვის = 260,000ფე. შესაბამისად, 260,000ფე არის კორექტირებული 

თანხა, რომლითაც წარდგენილია ფულადი სახსრები A საწარმოს 20X4 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, როგორც შესადარისი თანხა (20X3 წლის 31 დეკემბერს).   

 შესადარისი თანხის გამოთვლა ფულადი სახსრებისთვის (20X2): 100,000ფე ფულადი სახსრები, 

რომლებსაც ფლობს  საწარმო 20X2 წლის 31 დეკემბერს × 800/200 ჰიპერინფლაციის 

კოეფიციენტი 20X4 წლისთვის = 400,000ფე. შესაბამისად, 400,000ფე არის კორექტირებული 

თანხა, რომლითაც წარდგენილია ფულადი სახსრები A საწარმოს 20X4 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, როგორც შესადარისი თანხა (20X2 წლის 31 დეკემბერს).   

 შესადარისი თანხების გამოთვლა სააქციო კაპიტალისთვის: 100,000ფე სააქციო კაპიტალი 20X1 

წლის 31 დეკემბერს × 800/100 ჰიპერინფლაციის კოეფიციენტი 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის  = 

800,000ფე. შესაბამისად, 800,000ფე არის კორექტირებული თანხა, რომლითაც წარდგენილია 

სააქციო კაპიტალი A საწარმოს 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორც შესადარისი 

თანხა (20X3 წლის 31 დეკემბერს და 20X2 წლის 31 დეკემბერს).   
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20X3 წელს, A საწარმოს ინფლაციაზე კორექტირებული წმინდა აქტივები (და, 

შესაბამისად, მისი მსყიდველობითუნარიანობა) შემცირდა 140,000ფე-ით (400,000ფე 

კორექტირებული ფულადი სახსრები 20X2 წლის 31 დეკემბერს მინუს 260,000ფე 

კორექტირებული ფულადი სახსრები 20X3 წლის 31 დეკემბერს) და დამატებით 

70,000ფე-ით 20X4 წელს (260,000ფე კორექტირებული ფულადი სახსრები 20X3 წლის 31 

დეკემბერს მინუს 190,000ფე კორექტირებული ფულადი სახსრები 20X4 წლის 31 

დეკემბერს). A საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლები (არსებული და 

პოტენციური ინვესტორები, გამსესხებლები და სხვა კრედიტორები) იღებენ შესაბამის 

ინფორმაციას A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის ფინანსური 

შედეგების შესახებ 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. წინამდებარე 

ინფორმაცია წარდგენილია კონტექსტში (კორექტირებული 

მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებებთან დაკავშირებით), რომელიც შესაბამისია 

გადაწყვეტილების მისაღებად A საწარმოსთვის რესურსების გამოყოფის შესახებ.  

ეკონომიკური რეალობის საწინააღმდეგოდ, არაკორექტირებული ფინანსური 

ინფორმაცია არასწორად ასახავს, რომ A საწარმოს ფინანსური საქმიანობის შედეგები 

და მისი ფინანსურ მდგომარეობა დროთა განმავლობაში უმჯობესდება (20X2-დან 20X4 

წლამდე). 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 
 

31.12 საწარმომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ყველა მუხლი უნდა გამოსახოს 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულებში. 

 

შენიშვნები 
 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება ასახავს ინფორმაციას საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში საწარმოს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ექვივალენტებში 

მომხდარი ცვლილებების შესახებ. 

ჰიპერინფლაციის პირობებში, ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ შესაბამისი და 

შესადარისი ინფორმაციის მისაწოდებლად, ხდება ნომინალური ფულადი ნაკადების 

კორექტირება ფასების საერთო დონის ცვლილებების შედეგებთან დაკავშირებით 

საანგარიშგებო პერიოდში.  შესაბამისად, ფულადი ნაკადების ანგარიშგების თანხები 

გამოისახება საწარმოს სამუშაო ვალუტის მსყიდველობითუნარიანობის საფუძველზე 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედი ზომის 

ერთეული). 

 

მაგალითები—ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 
 

მაგ. 21 საწარმო, რომელიც მომხმარებლებისგან ყოველ თვე მუდმივად იღებს ფულად სახსრებს 

100ფე-ის ოდენობით (ყოველი თვის პირველ რიცხვში— 20X1 წლის იანვრიდან 

დეკემბრის ჩათვლით) აღრიცხავს მთლიანი ნომინალური ფულადი სახსრების მიღებას 

მომხმარებლებისგან 1,200ფე-ის ოდენობით (100ფე × 12 თვე) 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. თუმცა, ჰიპერინფლაციურ ეკონომიკაში (დავუშვათ 10% 

თვიური ინფლაცია) ნომინალური ფულადი ერთეულების მსყიდველობითუნარიანობა 

მნიშვნელოვნად იცვლება მოკლე პერიოდის განმავლობაში.   
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მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრების შეფასების მიზნით (1,200ფე), 20X1 

წლის 31 დეკემბერს არსებული ზომის ერთეულის გამოყენებით მომხმარებლებისგან 

მიღებული ნომინალური ფულადი სახსრები ინფლაციის დონის შესაბამისად უნდა 

გადაანგარიშდეს ფულადი სახსრების მიღების თარიღიდან 20X1 წლის 31 

დეკემბრამდე, შემდეგნაირად: 
 

ფულადი სახსრების 
მიღების თარიღი 

ნომინალური 
ფულადი 

სახსრების 
მიღება 

ფე 
წლის ბოლომდე 

დაგროვილი ინფლაცია  

 

 

(ა) გადაანგარიშებული 
ფულადი სახსრები 

ფე 

 

 

(ბ) 

1-ლი იანვარი 100 213.84% 
 

313.84 
 

1-ლი თებერვალი 100 185.31%  285.31  

1-ლი მარტი 100 159.37%  259.37  

1-ლი აპრილი 100 135.79%  235.79  

1-ლი მაისი 100 114.36%  214.36  

1-ლი ივნისი 100 94.87%  194.87  

1-ლი ივლისი 100 77.16%  177.16  

1-ლი აგვისტო 100 61.05%  161.05  

1-ლი სექტემბერი 100 46.41%  146.41  

1-ლი ოქტომბერი 100 33.10%  133.10  

1-ლი ნოემბერი 100 21.00%  121.00  

1-ლი დეკემბერი 100 10.00%  110.00  

სულ 1,200   2,352.26  
 

(ა) 20X1 წლის 31 დეკემბრამდე დაგროვილი ინფლაცია გამოითვლება შემდეგი ფორმულის 

გამოყენებით: 

 დაგროვილი ინფლაცია = ((1 + 10%) ^ თვეების რაოდენობა 20X1 წლის 31 დეკემბრამდე) − 1 
(ბ) გადაანგარიშებული ფულადი სახსრები გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: 

 გადაანგარიშებული ფულადი სახსრები = (1 + დაგროვილი ინფლაცია) × ნომინალური ფულადი 

სახსრები 

 

 

მაგ. 22 A საწარმო, საკონსულტაციო ამხანაგობა, შეიქმნა 20X2 წლის 1-ელ დეკემბერს, როდესაც 

პარტნიორებმა ერთობლივად შეიტანეს 100,000ფე-ის ოდენობით კაპიტალი ფულადი 

სახსრებით.  A საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა.  

20X2 წლის დეკემბერში, A საწარმომ განახორციელა შემდეგი ოპერაციები: 

 10 დეკემბერი: 30,000ფე ვალდებულებების დარიცხვა მომსახურების 

მომწოდებლების მიმართ  

 11 დეკემბერი: 50,000ფე ამონაგების აღიარება გაწეული მომსახურებებისთვის (20X2 

წლის 20 დეკემბერს მისაღები 20,000ფე, და 20X3 წლის 1-ელ იანვარს მისაღები 

30,000ფე) 

 20 დეკემბერი: 20,000ფე ფულადი სახსრების მიღება მომხმარებლებისგან  

 25 დეკემბერი: 25,000ფე-ის გადახდა მომწოდებლებისთვის. 

საერთო ფასების შესაბამისი ინდექსი აღნიშნული პერიოდისთვის არის: 

 1-ლი დეკემბერი 20X2 = 1.00 

 10 დეკემბერი 20X2 = 1.03 
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 11 დეკემბერი 20X2 = 1.05  

 20 დეკემბერი 20X2 = 1.08 

 25 დეკემბერი 20X2 = 1.09 

 31 დეკემბერი 20X2 = 1.10 

გადაანგარიშებული მოგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული თვის 

განმავლობაში შეადგენს 10,000ფე-ს (52,381 ფე ოდენობით გადაანგარიშებულ ამონაგებს 

მინუს 32.039 ფე ოდენობით გადაანგარიშებული ხარჯები მინუს 10,342 ფე-ს ოდენობით 

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი ), რაც გამოითვლება 

შემდეგნაირად: 

 

 ნომინალური  

ფე- დბ(კრ) 

გამოთვლა: გადაანგარიშ. 

ფე- დბ(კრ) 

31-ე 

განყოფილე

ბის პუნქტი 

შენატანები სააქციო 

კაპიტალში 

(100,000) 1.1/1 ინდექსი × 

100,000ფე 

(110,000) 31.10 

შემოსავალი - ამონაგები 

გაწეული მომსახურებებიდან 
(50,000) 

1.1/1.05 ინდექსი × 

50,000ფე 
(52,381) 31.11 

ხარჯები—მომსახურების 

გაწევასთან დაკავშირებით 
30,000 

1.1/1.03 ინდექსი × 

30,000ფე 
32,039 31.11 

ხარჯი—წმინდა ფულად 

მუხლებთან დაკავშირებული 

ზარალი 

 ნარჩენი სიდიდე 10,342 31.13 

ვალდებულება—სავაჭრო 

კრედიტორი  
(5,000) 

არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 
(5,000) 31.6 

აქტივი— სავაჭრო დებიტორი 
30,000 

არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 
30,000 31.6 

აქტივი-ფულადი სახსრები 
95,000 

არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 
95,000 31.6 

 –  –  

 

მსს ფასს სტანდარტი არ მოიცავს მითითებებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს 

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული შემოსულობის/ზარალის წარდგენა 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში. ასევე არ არის მითითებები ფასს სტანდარტების 

სრულ ვერსიაში. პრაქტიკაში არსებობს განსხვავებული მიდგომები. ერთი მიდგომა 

გულისხმობს ინფლაციის შედეგების მიკუთვნებას საოპერაციო საქმიანობასთან, 

შემდეგნაირად: 
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ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის - არაპირდაპირი მეთოდი  

 

საოპერაციო საქმიანობა  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან  

მოგება თვის განმავლობაში 10,000 

საოპერაციო აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებები   

    მოთხოვნების ზრდა  (30,000) 

    ვალდებულებების ზრდა 5,000 

წმინდა ფულადი სახსრების გასვლა საოპერაციო საქმიანობიდან (15,000) 

  

საფინანსო საქმიანობა  

ფულადი სახსრების მიღება საფინანსო საქმიანობიდან - შენატანები 

სააქციო კაპიტალში 

110,000 

  

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა  95,000 

ფულადი სახსრები რეგისტრაციისას (1-ლი დეკემბერი 20X2) – 

ფულადი სახსრები 20X2 წლის 31 დეკემბერს 95,000 
 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის - პირდაპირი მეთოდი 
 

საოპერაციო საქმიანობა  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან  

    მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები 20,370(ა) 

    მომწოდებლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები (25,229)(ბ) 

    ფულადი სახსრების მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგები (10,141)(გ) 

წმინდა ფულადი სახსრების გასვლა საოპერაციო საქმიანობიდან (15,000) 

  

საფინანსო საქმიანობა  

ფულადი სახსრების მიღება საფინანსო საქმიანობიდან - შენატანები 

სააქციო კაპიტალში 

110,000 

  

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა 95,000 

ფულადი სახსრები რეგისტრაციისას (1-ლი დეკემბერი 20X2) – 

ფულადი სახსრები 20X2 წლის 31 დეკემბერს 95,000 
 

 

(ა) მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები გადაანგარიშებულია 20 დეკემბრიდან 31 

დეკემბრამდე 20,000ფე მიღებული ნომინალური ფულადი სახსრების გამრავლებით 1.1/1.08 

ფასების საერთო ინდექსზე = 20,370ფე. 
(ბ) მომწოდებლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები გადაანგარიშებულია 25 დეკემბრიდან 31 

დეკემბრამდე 25,000ფე გადახდილი ნომინალური ფულადი სახსრების გამრავლებით 1.1/1.09 

ფასების საერთო ინდექსზე = 25,229ფე. 
(გ) ფულადის სახსრების მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგის გამოთვლა შესაძლებელია 

ჰიპოთეტური დაშვებით, რომ ფულადი სახსრები არაფულადი აქტივია და გადაანგარიშებული 

ციფრების შედარებით საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს წარდგენილ ფაქტობრივ ფულად 

ციფრებთან. 

    პარტნიორებისგან მიღებული ფულადი სახსრები გადაანგარიშებულია 1 დეკემბრიდან 31 

დეკემბრამდე მიღებული ნომინალური ფულადი სახსრების - 100,000ფე-ს გამრავლებით ფასების 

საერთო ინდექსზე - 1.1/1.0 = 110,000ფე.   
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    მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები გადაანგარიშებულია 20 დეკემბრიდან 31 

დეკემბრამდე 20,000ფე მიღებული ნომინალური ფულადი სახსრების გამრავლებით 1.1/1.08 

ფასების საერთო ინდექსზე = 20,370 ფე. 

    მომწოდებლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები გადაანგარიშებულია 25 დეკემბრიდან 31 

დეკემბრამდე 25,000ფე გადახდილი ნომინალური ფულადი სახსრების გამრავლებით 1.1/1.09 

ფასების საერთო ინდექსზე = 25,229ფე.   

    შესაბამისად, ფულადი სახსრები რომ არაფულადი აქტივი იყოს, მისი ნაშთი 31 დეკემბერს 

იქნებოდა 105,141ფე (110,000ფე + 20,370ფე – 25,229ფე). თუმცა, ფულადი სახსრები ფულადი 

აქტივია და მისი რეალური ნაშთი 31 დეკემბერს 95,000ფე-ს შეადგენს. ფულადი სახსრების 

ფაქტობრივი ნაშთის (95,000ფე) შედარებით ფულადი სახსრების იმ ნაშთთან, რომელიც იქნებოდა 

იმ შემთხვევაში, ფულადი სახსრები არაფულადი აქტივი (და მსყიდველობითუნარიანობის 

დანაკარგებისგან „დაცული“) რომ ყოფილიყო -105,141ფე, 31 დეკემბრით დასრულებული 

პერიოდისთვის განისაზღვრა 10,141ფე - ფულადი სახსრების მსყიდველობითუნარიანობის 

დანაკარგი. 

მეორე მიდგომაა ინფლაციის გავლენის მიკუთვნება ფულადი ნაკადების თითოეულ 

აქტივობასთან და წმინდა ფულადი შემოსულობის ან ზარალის, როგორც 

შემაჯერებელი მუხლის ცალკე წარდგენა ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ექვივალენტების მოძრაობაში. 

მიუხედავად არჩეული მიდგომისა, ფინანსური ანგარიშგების მომმზადებლებმა უნდა 

უზრუნველყონ საკმარისი განმარტებითი შენიშვნების წარდგენა, რათა უზრუნველყონ 

ფინანსური ანგარიშგების კარგად გაგება. ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებმა 

უნდა გააცნობიერონ, რომ ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

წარდგენილი ციფრები გადაანგარიშებული თანხებია და შესაძლოა განსხვავდებოდეს 

შესაბამისი რეალური ფულადი ნაკადებისგან.  

 
 

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული შემოსულობა ან ზარალი 
 

31.13 საწარმო, რომელსაც ჭარბი ფულადი აქტივები აქვს ფულად ვალდებულებებთან 

შედარებით, ინფლაციის პერიოდში კარგავს მსყიდველობითუნარიანობას, ხოლო 

საწარმო, რომლის ფულადი ვალდებულებები აჭარბებს ფულად აქტივებს, ზრდის 

მსყიდველობითუნარიანობას იმ დონეზე, რა დონეზეც მოცემული აქტივები და 

ვალდებულებები დაკავშირებული არ არის ფასების დონესთან. საწარმომ წმინდა 

ფულად მუხლებთან დაკავშირებული შემოსულობა ან ზარალი უნდა ასახოს მოგებაში 

ან ზარალში. 31.7 პუნქტის შესაბამისად განხორციელებული კორექტირება იმ 

აქტივებისა და ვალდებულებების ღირებულების, რომლებიც ხელშეკრულების 

პირობებით ფასების ცვლილებებთან არის დაკავშირებული, ურთიერთგადაიფარება 

წმინდა ფულად მუხლთან დაკავშირებული შემოსულობით ან ზარალით. 

 

შენიშვნები 
 

ფულადი მუხლები განიცდის ფასების დონეების ცვლილებების შედეგებს. 

ჰიპერინფლაციურ აღრიცხვაში ფულადი მუხლები კარგავს 

მსყიდველობითუნარიანობას, რადგან რეალური ღირებულება არ იცვლება ფასების 

საერთო ინდექსის ცვლილებებთან ერთად.  შესაბამისად, ფულადი აქტივები 

წარმოქმნის ზარალს, რადგან ამცირებს საწარმოს მსყიდველობითუნარიანობას 

(აღნიშნული ფულადი აქტივებისგან წარმოშობილი მოსალოდნელი მისაღები 

ფულადი ნაკადების ეკონომიკური სარგებლის შემცირება). შესაბამისად, ფულადი 

ვალდებულებები, რეალურად, წარმოქმნის შემოსულობას საწარმოსთვის. 
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წმინდა შემოსულობა ან ზარალი, რომელიც წარმოიშობა ცვლილებების რისკის ქვეშ 

მყოფი ფულადი მუხლებისგან, შესაძლებელია ფასების საერთო ინდექსის გამოყენებით 

გამოთვლილ იქნეს პირდაპირ ფულადი   მუხლებიდან. ამის ნაცვლად, შესაძლებელია 

არაპირდაპირ გამოთვლა, როგორც დამაბალანსებელი სიდიდე, რაც წარმოიქმნება 

არაფულადი და საკუთარი კაპიტალის ყველა მუხლის გადაანგარიშებით. 

 

მაგალითები—წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული შემოსულობა ან 
ზარალი 

 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X2 წლის 1-ელ 

დეკემბერს, მესაკუთრეების შენატანი იყო 48,000ფე-ს ღირებულების ლეპტოპები და 

დარჩენილი კაპიტალი 52,000ფე, ფულადი სახსრების სახით.  მესაკუთრეებმა 

გამოთვალეს ლეპტოპების სასარგებლო მომსახურების ვადა, როგორც ორი წელი 20X1 

წლის 1-ლი დეკემბრიდან, ხოლო ნარჩენი ღირებულება, როგორც ნული. 

A საწარმო იღებს ლეპტოპებს გამოშვებული კაპიტალის სანაცვლოდ.  შესაბამისად, 

ძირითადი საშუალებების გადაანგარიშებამდე თანხა 20X2 წლის 1-ელ იანვარს 

შეადგენდა 48,000ფე-ს. არაფულადი აქტივი გადაანგარიშდება 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული თვის განმავლობაში არსებული  ინფლაციის დონის 

გამოყენებით, რაც შეადგენს 10%-ს.  გადაანგარიშებული საბალანსო ღირებულება 20X2 

წლის 31 დეკემბერს შეადგენს 52,800ფე-ს.   

20X2 წელს არსებული ჰიპერინფლაციის გამო, როდესაც ფასების საერთო დონე 

გაიზარდა 100%-ით, ფულადმა ერთეულმა განიცადა მსყიდველობითუნარიანობის 

დანაკარგები და 20X2 წლის 31 დეკემბრის საცდელი ბალანსი გადაანგარიშდება 

შემდეგნაირად:  

 ნომინალური  
ფე- დბ(კრ) 

გამოთვლა გადაანგარიშ
ებული ფე- 

დბ(კრ) 

31-ე 
განყოფილე
ბის პუნქტი 

შენატანები სააქციო 

კაპიტალში 

(100,000) 1.1/1 ინდექსი × 

100,000ფე 

(110,000) 31.10 

შემოსავალი - ამონაგები 

გაწეული 

მომსახურებებიდან (50,000) 

1.1/1.05 ინდექსი × 

50,000ფე (52,381) 31.11 

ხარჯები—მომსახურების 

გაწევასთან დაკავშირებით 

30,000 1.1/1.03 ინდექსი × 

30,000ფე 

32,039 31.11 

ხარჯი—წმინდა ფულად 

მუხლებთან 

დაკავშირებული ზარალი 

– ნარჩენი სიდიდე 5,542 31.13 

ხარჯი— ცვეთა 2,000 1.1/1 ინდექსი × 

2,000ფე 
2,200(ა) 31.11 

ვალდებულება—სავაჭრო 

კრედიტორი 

(5,000) არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

(5,000) 31.6 

აქტივი—სავაჭრო 

დებიტორი 

30,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

30,000 31.6 

აქტივი—ძირითადი 

საშუალებები: 

კომპიუტერები  

46,000 1.1/1 ინდექსი × 

46,000ფე  
50,600(ბ) 31.8(ბ) 

აქტივი-ფულადი სახსრები 47,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

47,000 31.6 

 –  –  
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(ა) თვითღირებულება - 48,000ფე × 1/24 თვე სასარგებლო მომსახურების ვადა = 2,000ფე ცვეთა 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული თვისთვის გადაანგარიშებამდე.  2,000ფე × 1.1/1 ფასების 

საერთო ინდექსი = 2,200ფე. 
(ბ) თვითღირებულება - 48,000ფე მინუს 2,000ფე (ა) ცვეთა = 46,000ფე საბალანსო ღირებულება 20X1 

წლის 31 დეკემბერს გადაანგარიშებამდე.  46,000ფე × 1.1/1 ფასების საერთო ინდექსი = 50,600ფე. 

 
 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში გათვალისწინებულია 

მოგების გადასახადი. A საწარმოს მოგების გადასახადის განაკვეთია გადაანგარიშებამდე 

სააღრიცხვო მოგების 10% (დავუშვათ, რომ დასაბეგრი შემოსავალი = გადაანგარიშებამდე 

მოგება).  საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების გადასახადის გაანგარიშების 

ბაზისთვის არ არის დასაშვები გადაანგარიშება. მიმდინარე გადასახადი აღიარდება 

წლის ბოლო დღეს და მისი სრულად გადახდა ხდება მომდევნო წლის პირველ დღეს. 

 
 ნომინალური  

ფე- დბ(კრ) 
გამოთვლა გადაანგარიშ

ებული 
ფე- დბ(კრ) 

31-ე 
განყოფილე
ბის პუნქტი 

შენატანები სააქციო კაპიტალში 
(100,000) 

1.1/1 ინდექსი × 

100,000ფე 
(110,000) 31.10 

შემოსავალი - ამონაგები 

გაწეული მომსახურებებიდან 
(50,000) 

1.1/1.05 ინდექსი × 

50,000ფე 
(52,381) 31.11 

ხარჯები—მომსახურების 

გაწევასთან დაკავშირებით 
30,000 

1.1/1.03 ინდექსი × 

30,000ფე 
32,039 31.11 

ხარჯი—წმინდა ფულად 

მუხლებთან დაკავშირებული 

ზარალი 

– ნარჩენი სიდიდე 5,542 31.13 

ხარჯი—ცვეთა 
2,000 

1.1/1.1 ინდექსი × 

2,000ფე 
2,200 31.11 

ხარჯი—მოგების გადასახადი 

(მიმდინარე) 
1,800(ა) 

1.1/1.1 ინდექსი × 

1,800ფე 
1,800(ა) 31.11 

ხარჯი—მოგების გადასახადი 

(გადავადებული) 
– - 460(ბ) 29.15 

ვალდებულება—სავაჭრო 

კრედიტორი 
(5,000) 

არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 
(5,000) 31.6 

ვალდებულება—გადასახდელი 

გადასახადი 
(1,800) (ა) 

არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 
(1,800)(ა) 31.6 

ვალდებულება—გადავადებული 

მოგების გადასახადი 
–  (460)(ბ) 29.15 

აქტივი—სავაჭრო დებიტორი 30,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

30,000 31.6 

აქტივი—ძირითადი 

საშუალებები: კომპიუტერები 

46,000 1.1/1 ინდექსი × 

46,000ფე 

50,600 31.8 

აქტივი-ფულადი სახსრები 47,000 არ არის საჭირო 

გადაანგარიშება 

47,000 31.6 

 –  –  

     
(ა)  1,800ფე = დასაბეგრი შემოსავალი × 10% = (50,000ფე მინუს 30,000ფე მინუს 2,000) × 10%. 

(ბ) 460ფე = (გადაანგარიშებული წმინდა აქტივები მინუს წმინდა აქტივების საგადასახადო ბაზა) × 

10% = (120,800ფე მინუს 116,200ფე) × 10%. ამის ნაცვლად, წინამდებარე მაგალითში, რადგან 

ძირითადი საშუალებები ერთადერთი გადაანგარიშებული აქტივია, გადავადებული გადასახადის 

ნაშთის გამოთვლა შესაძლებელია შემდეგნაირად: (50,600ფე მინუს 46,000ფე) × 10% = 460ფე 

გადავადებული გადასახადის ვალდებულება.    
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29-ე განყოფილება - „მოგების გადასახადი“ - საწარმოსგან მოითხოვს დროებითი 

სხვაობებისგან წარმოშობილი მოგების გადასახადის აღრიცხვას. (29.8 პუნქტი). 

დროებითი სხვაობა წარმოიშობა, როდესაც არის სხვაობა აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებასა და საგადასახადო ბაზას შორის და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება უნდა აღიარდეს, როდესაც 

მოსალოდნელია, რომ დროებითი სხვაობა მომავალში გაზრდის დასაბეგრ მოგებას.  

რადგან კომპიუტერების საგადასახადო ბაზა არ არის გადაანგარიშებული (არ ხდება 

გადაანგარიშება მოგების გადასახადის გამოთვლის მიზნით), მომავალი ცვეთის ხარჯი 

დასაბეგრი მოგების განსაზღვრის მიზნით უფრო დაბალი იქნება, ვიდრე სააღრიცხვო 

ცვეთის ხარჯი.  შესაბამისად, მომავალი დასაბეგრი შემოსავალი უფრო მეტი იქნება, 

ვიდრე სააღრიცხვო მოგება. აქედან გამომდინარე, დროებითი სხვაობა (სხვაობა 

კომპიუტერების საბალანსო ღირებულებას 50,600ფე-სა და 46,000ფე საგადასახადო 

ბაზას შორის) ექვემდებარება გადავადებული მოგების გადასახადის ხარჯის აღიარებას. 

 

ეკონომიკის ჰიპერინფლაციის შეჩერება 
 

31.14 როდესაც შეჩერდება ჰიპერინფლაცია და საწარმო წყვეტს ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებასა და წარდგენას მოცემული განყოფილების შესაბამისად, მან წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის წარსადგენ ვალუტაში გამოსახული თანხები 

უნდა მიიჩნიოს შემდგომი პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების საბალანსო 

ღირებულებების საფუძვლად. 

 
 
მაგალითი— ეკონომიკის ჰიპერინფლაციის შეჩერება 

 

მაგ. 25 A საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის იმ ქვეყნის ვალუტა, რომელმაც განიცადა 

ჰიპერინფლაცია 20X1 წლიდან 20X7 წლამდე.  შესაბამისად, A საწარმომ გამოიყენა 31-ე 

განყოფილება 20X1-დან  20X7 წლამდე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.   

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს 20X7 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების მუხლები (შესადარისი თანხებით 20X6 წლისთვის) გადაანგარიშებამდე და 

გადაანგარიშებული თანხებით: 

 20X7 20X7 20X6 20X6 

 

გადაანგარიშებ
ამდე  

ფე 

გადაანგარიშებ
ული  

ფე 

გადაანგარიშებ
ამდე  

ფე 

გადაანგარიშებ
ული  

ფე 
ძირითადი საშუალებები                20               200                 21               220  

საინვესტიციო ქონება           1,000            1,000               450               900  

ფულადი სახსრები              300               300               100               200  

სულ აქტივები           1,320            1,500               571            1,320  

     

სააქციო კაპიტალი                60               600                 60               600  

გაუნაწილებელი მოგება           1,260               900               511               720  

მთლიანი საკუთარი 

კაპიტალი           1,320            1,500               571            1,320  

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგების მუხლები 20X7 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 
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(შესადარისი თანხებით 20X6 წლისთვის) გადაანგარიშებამდე და გადაანგარიშებული 

თანხებით: 

 20X7 20X7 20X6 20X6 

 

გადაანგარიშებ
ამდე  

ფე 

გადაანგარიშებ
ული  

ფე 

გადაანგარიშებ
ამდე  

ფე 

გადაანგარიშებ
ული  

ფე 

საიჯარო შემოსავალი 200 300 50 150 

რეალური ღირებულება—

საინვესტიციო ქონება 550 100 225 - 

ცვეთის ხარჯი (1) (20) (1) (20) 

წმინდა ფულად 

მუხლებთან 

დაკავშირებული ზარალი               - (200)               - (100) 

წმინდა მოგება წლის 

განმავლობაში 749 180 274 30 

საწყისი გაუნაწილებელი 

მოგება 511 720 237 690 

საბოლოო გაუნაწილებელი 

მოგება 1,260 900 511 720 

 

20X8 წლის 1-ელ იანვარს, ჰიპერინფლაცია შეჩერდა. 20X8 წლის განმავლობაში, A 

საწარმომ გამოიმუშავა (და მიიღო) საიჯარო შემოსავალი 303ფე და საწარმოს 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება 20X8 წლის 31 დეკემბერს შეადგენს 

1,005ფე-ს.  20X7 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს ძირითადი საშუალებების დარჩენილი 

სასარგებლო მომსახურების ვადაა 10 წელი (ნარჩენი ღირებულების გარეშე). 

რადგან 20X8 წლის 1 იანვრიდან, A საწარმოს სამუშაო ვალუტა აღარ არის 

ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტა, 20X7 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების გადაანგარიშებული ნაშთები არის საბალანსო თანხების 

საფუძველი 20X8 წლის 1 იანვრიდან და აღარ არის გაკეთებული დამატებითი 

გადაანგარიშება.   

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X8 წლის 31 დეკემბერს (შესადარისი 

თანხებით 20X7 წლისთვის) 

 
20X8 

ფე 
20X7 

ფე 

ძირითადი საშუალებები 180              200  

საინვესტიციო ქონება 1,005           1,000  

ფულადი სახსრები 603              300  

სულ აქტივები 1,788           1,500  

   

სააქციო კაპიტალი 600              600  

გაუნაწილებელი მოგება 1,188              900  

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი 1,788           1,500  

 

მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება  20X8 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (შესადარისი თანხებით 20X7 წლისთვის) 

 20X8 20X7   
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ფე ფე 

საიჯარო შემოსავალი 303 300 

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების 

ცვლილება 5 100 

ცვეთის ხარჯი (20) (20) 

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული 

ზარალი                  – (200) 

მოგება წლის განმავლობაში 288 180 

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება 900 720 

საბოლოო გაუნაწილებელი მოგება 1,188 900 

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 
 

31.15 საწარმომ, რომელსაც ეხება წინამდებარე განყოფილების მოთხოვნები, უნდა 

გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) უნდა მიუთითოს ის ფაქტი, რომ ფინანსური ანგარიშგება და წინა პერიოდების 

შესაბამისი მონაცემები გადაანგარიშებულია სამუშაო ვალუტის საერთო 

მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების გათვალისწინებით; 

(ბ) ფასების ინდექსის დახასიათება და მისი დონე საანგარიშგებო თარიღისათვის, 

აგრეთვე ამ ინდექსის ცვლილების დინამიკა მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდსა 

და წინა საანგარიშგებო პერიოდში; და 

(გ) ფულად მუხლებთან დაკავშირებული შემოსულობის ან ზარალის ოდენობა. 

 

მაგალითი—განმარტებითი შენიშვნები 

მაგ. 26 საწარმოს, რომლის სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, 

შეუძლია დააკმაყოფილოს 31.15 პუნქტის მოთხოვნები, შემდეგნაირად: 

A საწარმო 
მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება  20X2 წლის 31 
დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 
 

 

 
A საწარმო  

 20X2 

ფე 

 20X1 

ფე 

 

მომსახურების გაწევიდან მიღებული ამონაგები  40,000  –  

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული ზარალი 

ჰიპერინფლაციაზე გადაანგარიშებასთან დაკავშირებით (110,000)  (200,000)  

ზარალი წლის განმავლობაში (70,000)  (200,000)  

საწყისი დაგროვილი დეფიციტი (200,000)  –  

საბოლოო დაგროვილი დეფიციტი (270,000)  (200,000)  
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სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X2 
წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის  [ამონარიდი] 

2. მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა [ამონარიდი] 

ზომის ერთეული 

რადგან ის ძირითადი ეკონომიკური გარემოს გამო, სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას 

(ქვეყანა X) ჰიპერინფლაციურია, აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ყველა თანხა 

(მათ შორის ყველა შესადარისი თანხა) ასახულია ფულად ერთეულებში (ფე) 20X2 წლის 

31 დეკემბრის მდგომარეობით. გადაანგარიშება საერთო ინფლაციისთვის იძლევა 

ინფორმაციას, რომელიც შესადარისია დროში.     

X ქვეყნის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული საერთო ფასების ინდექსი გამოყენებულია 

თანხების გადაანგარიშებისას ფე-ში 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

ინდექსი შეადგენდა 400-ს, 20X1 წლის 31 დეკემბერს - 200-ს, ხოლო 20X0 წლის 31 

დეკემბერს - 100 -ს.  ინფლაციის დონე მუდმივი იყო (100% წელიწადში) 20X1 და 20X2 

წლებში.  

საერთო ინფლაციის გავლენა წმინდა ფულად მუხლებზე ასახულია ცალკე მუხლის 

სახით მოგებაში ან ზარალში (‘წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული წმინდა 

ზარალი’) სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. 
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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. 

 

ჰიპერინფლაციის დადგენა 

 

იმის დადგენა, განიცდის თუ არა ეკონომიკა ჰიპერინფლაციას, საჭიროებს მსჯელობას. 

საწარმომ მსჯელობისას უნდა გამოიყენოს ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, მათ შორის, 

მაგრამ არა მხოლოდ, 31.2 პუნქტში მოცემული ჰიპერინფლაციის შესაძლო ინდიკატორები.   

 

ზომის ერთეული 

 

ფინანსური ინფორმაციის გადაანგარიშებისას ჰიპერინფლაციის შედეგების 

გასათვალისწინებლად საწარმომ უნდა მოახდინოს კორექტირება საკუთარი ვალუტის საერთო 

მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებისთვის. ეკონომიკების უმრავლესობაში არსებობს 

აღიარებული ფასების საერთო ინდექსი, რომელსაც, როგორც წესი, ამზადებს მთავრობა და 

რომლითაც სარგებლობენ საწარმოები. როდესაც ხელმისაწვდომი არ არის საიმედო ფასების 

საერთო ინდექსი, საჭიროა, რომ საწარმომ შეაფასოს ფასების საერთო ინფლაცია. საწარმომ, 

შესაძლოა, გაითვალისწინოს ბასს 29-ის  მსგავსი მითითებები, რომლებიც, მაგალითად,  

დაფუძნებული იქნება, სამუშაო ვალუტასა და შედარებით მყარ უცხოურ ვალუტას შორის 

გაცვლითი სავალუტო კურსის ცვლილების დინამიკაზე. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან  

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, 

ჰიპერინფლაციით გამოწვეული შედეგების გათვალისწინებით ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისას ძირითადი განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 29 - 

„ფინანსური ანგარიშგება ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში“) და მსს ფასს 

სტანდარტს (იხ. 31-ე განყოფილება - „ჰიპერინფლაცია“) შორის არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 როდესაც არ არის ხელმისაწვდომი საერთო ფასების საიმედო ინდექსი, ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსია საწარმოს შესაძლებლობას აძლევს გამოიყენოს 

შეფასება, რომელიც დაფუძნებული იქნება, მაგალითად, სამუშაო ვალუტასა და 

შედარებით მყარ უცხოურ ვალუტას შორის გაცვლითი სავალუტო კურსის ცვლილების 

დინამიკაზე.  მსს ფასს სტანდარტი არ მოიცავს მსგავს მითითებებს. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ჰიპერინფლაციით გამოწვეული შედეგების გათვალისწინებით ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადების მოთხოვნებთან დაკავშირებით.  

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.    

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.  

 

კითხვა 1 

ეკონომიკა მიიჩნევა ჰიპერინფლაციურად, როდესაც: 

 (ა) მოსახლეობის ფართო მასები ესწრაფვიან, თავიანთი დანაზოგები დააბანდონ 

არაფულად აქტივებში ან შედარებით მყარ უცხოურ ვალუტაში. 

მსყიდველობითუნარიანობის შესანარჩუნებლად ხდება ადგილობრივ ვალუტაში 

არსებული თანხების დაუყოვნებელი ინვესტირება. 

 (ბ) მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ფულად თანხებს განიხილავს არა ადგილობრივი 

ვალუტით, არამედ შედარებით მყარი უცხოური ვალუტით. ფასებიც შეიძლება ამავე 

ვალუტაში იყოს დადგენილი. 

 (გ) კრედიტით ყიდვა და გაყიდვა ხდება ისეთ ფასებში, რაც აანაზღაურებს 

მსყიდველობითუნარიანობის მოსალოდნელ დანაკარგებს კრედიტის ვადის 

განმავლობაში, თუნდაც ეს ვადა ხანმოკლე იყოს. 

 (დ) საპროცენტო განაკვეთები, ხელფასები და ფასები დაკავშირებულია ფასების 

ინდექსებთან. 

 (ე)   ინფლაციის საერთო დონე სამი წლის განმავლობაში უახლოვდება ან აჭარბებს 100%-ს. 

 (ვ)   ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს, მაგრამ 

არ შემოიფარგლება, ზემოხსენებული (ა)–(ე) პუნქტებით, ეკონომიკა მიიჩნევა 

ჰიპერინფლაციურად.  

კითხვა 2 

თუ საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, ქვემოთ მოცემული 

რომელი მუხლი გადაანგარიშდება საერთო ინფლაციის შედეგების გათვალისწინებით (ფასების 

საერთო ინდექსის გამოყენებით)? 

 (ა)  ისეთი აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც ხელშეკრულებით დაკავშირებულია 

ფასების ცვლილებებთან. 

 (ბ) რეალური ღირებულებით ასახული აქტივები და ვალდებულებები (რეალური 

ღირებულება განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს). 

 (გ) თვითღირებულებით (ან თვითღირებულებიდან ცვეთის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით) ასახული არაფულადი აქტივები და არაფულადი 
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ვალდებულებები, არაფულადი მუხლი, რომელიც ასახულია ისეთი თანხით, რომელიც 

არ წარმოადგენს მის მიმდინარე ღირებულებას არც შეძენის თარიღისთვის და არც 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (ძირითადი საშუალებები, რომლებიც საანგარიშგებო 

პერიოდის დამთავრებამდე რომელიმე წინა თარიღით გადაფასდა) და საკუთარი 

კაპიტალის ყველა მუხლი. 

 (დ)  ფულადი აქტივები და ფულადი ვალდებულებები. 

 

კითხვა 3 

საწარმო ეწევა მსხვილფეხა საქონლის მოშენებას მის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-

სამეურნეო მიწაზე.   

საწარმოს საქონლის რეალური ღირებულება მარტივად დასადგენია, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწით უზრუნველყოფილია იპოთეკური სესხი, რომელიც საწარმოზე 

ადგილობრივმა ბანკმა გასცა.   

საწარმოს ორი თანამშრომელი ჰყავს, რომლებიც იღებენ ყოველთვიურ ხელფასს იმ თვის 

მეხუთე დღეს, რომლის წინა თვის განმავლობაშიც მომსახურება მიეწოდებოდა საწარმოს.    

თუ საწარმო საქმიანობას ეწევა ჰიპერინფლაციურ ეკონომიკაში, ქვემოთ ჩამოთვლილი 

მუხლებიდან რომელი უნდა გადაანგარიშდეს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის 

ერთეულში? 

 (ა) ბანკის სესხი 

 (ბ) სასოფლო-სამეურნეო მიწა 

 (გ) საქონელი 

 

 

(დ) გადასახდელი ხელფასები. 

კითხვა 4 

საწარმო დაფუძნდა 20X7 წლის 31 დეკემბერს. მან მაშინვე გამოუშვა წილობრივი 

ინსტრუმენტები 1,000,000ფე ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.  საწარმოს არ განუხორციელებია 

არცერთი სხვა ოპერაცია 20X7 და 20X8 წლებში. საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის 

ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტა.  20X8 წლის განმავლობაში ინფლაცია შეადგენდა 40%. 

20X8 წლის 31 დეკემბრის ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ უნდა წარადგინოს ფულადი 

სახსრები: 

 (ა) 1,000,000ფე 20X8 წლის 31 დეკემბერს და 1,000,000ფე 20X7 წლის 31 დეკემბერს. 

 (ბ) 1,000,000ფე 20X8 წლის 31 დეკემბერს და 1,400,000ფე 20X7 წლის 31 დეკემბერს. 

 (გ) 1,400,000ფე 20X8 წლის 31 დეკემბერს და 1,000,000ფე 20X7 წლის 31 დეკემბერს. 

 (დ) 1,400,000ფე 20X8 წლის 31 დეკემბერს და 1,400,000ფე 20X7 წლის 31 დეკემბერს. 
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კითხვა 5 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 კითხვაში.  წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული 

შემოსულობა ან ზარალი 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის შეადგენს: 

 (ა) 400,000ფე ზარალს 

 (ბ) 400,000ფე მოგებას 

 (გ) ნულს 

 (დ) შეუძლებელია შეფასება წარმოდგენილი ინფორმაციით. 

 

კითხვა 6 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 კითხვაში 

საწარმოს გაუნაწილებელი მოგება 20X8 წლის 31 დეკემბერს შეადგენს: 

 (ა) 400,000ფე დეფიციტს. 

 (ბ) 400,000ფე-ს. 

 (გ) ნულს. 

 (დ) შეუძლებელია განსაზღვრა წარმოდგენილი ინფორმაციით. 

კითხვა 7 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 კითხვაში. თუმცა, წინამდებარე მაგალითში, საწარმომ მიიღო მიწა 

(ფულადი სახსრების ნაცვლად) გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების სანაცვლოდ. 

საწარმო მიწის კლასიფიკაციას ახდენს ძირითად საშუალებად. 

წმინდა ფულად მუხლებთან დაკავშირებული შემოსულობა ან ზარალი 20X8 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის: 

 (ა) 400,000ფე ზარალი 

 (ბ) 400,000ფე შემოსულობა 

 (გ) ნული 

 (დ) შეუძლებელია შეფასება წარმოდგენილი ინფორმაციით. 

კითხვა 8 

20X1 წელს, საწარმომ აღიარა ამონაგები - 250,000ფე თორმეტი თვიდან თითოეული თვის 

პირველ დღეს.   

საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა. ინფლაცია შეადგენს 

თვეში 5%-ს. 

ამონაგები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის: 

 (ა) 3,000,000ფე 

 (ბ) 4,178,246ფე 

 (გ) 3,150,000ფე 

 (დ) 2,857,143ფე 
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კითხვა 9 

საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა. საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობა 20X5 წლის 31 დეკემბერს, რომელიც გადაანგარიშებულია მსს ფასს სტანდარტის 

31-ე განყოფილების არის: 

 ფულადი აქტივები: 200,000ფე 

 მიწა—ძირითადი საშუალებები: 300,000ფე 

 ფულადი ვალდებულებები: 150,000ფე 

 საკუთარი კაპიტალი: 350,000ფე. 

საწარმოს ერთადერთი ოპერაცია 20X6 წელს მოიცავდა 80,000ფე ამონაგების მიღებას 

მომსახურებისთვის, რომელიც გაწეული იქნა 20X6 წლის 31 დეკემბერს. მომხმარებელმა 

ანგარიშსწორება განახორციელა 20X6 წლის 31 დეკემბერს. 20X6 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის ინფლაცია შეადგენდა 80%-ს. საწარმოს წმინდა ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული შემოსულობა ან ზარალი, რაც უნდა აისახოს მოგებაში 20X6 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის შეადგენს: 

 (ა) 40,000ფე შემოსულობას. 

 (ბ) 40,000ფე ზარალს. 

 (გ) 24,000ფე შემოსულობას. 

 (დ) 80,000ფე შემოსულობას. 

კითხვა 10 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 კითხვაში. 

საწარმოს მოგება 20X6 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის: 

 (ა) 80,000ფე 

 (ბ) 40,000ფე 

 (გ) 144,000ფე 

 (დ) 104,000ფე. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ვ) იხ. პუნქტი 31.2. 

კითხვა 2 (გ) იხ. პუნქტები 31.8 და 31.10. 

კითხვა 3 (ბ) იხ. პუნქტები 31.6 და 31.8. 

კითხვა 4 (ბ)  31.3 პუნქტის გამოყენებით, საწარმომ, რომლის სამუშაო ვალუტა 

ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, ფინანსური ანგარიშგება უნდა 

ჩამოაყალიბოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოქმედ ზომის ერთეულში. 

20X7 წლის 31 დეკემბრის ანალოგიური თანხები ასევე უნდა იქნეს წარდგენილი 

უკანასკნელი საანგარიშო პერიოდის ზომის ერთეულში (20X8 წლის 31 

დეკემბერს).  შესაბამისად, ციფრები, რომლებიც თავდაპირველად წარდგენილი 

იყო 20X7 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, უნდა გადაანგარიშდეს, 

რათა შესადარისი იყოს უკანასკნელ საანგარიშგებო პერიოდთან  (20X8).  

ვინაიდან ინფლაცია 20X8 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

40%-ს შეადგენს, 1,000,000ფე ფულადი სახსრების ნაშთი 20X7 წლის 31 

დეკემბერს უნდა გადაანგარიშდეს და გაიზარდოს 40%-ით, რათა წარდგენილ 

იქნეს, როგორც შესადარისი თანხა 20X8 წლის 31 დეკემბერს მოქმედ ზომის 

ერთეულში (1,000,000ფე × 1.40 = 1,400,000ფე). 

კითხვა 5 (ა) რადგან ინფლაციის შედეგებთან დაკავშირებით ერთადერთი მოვლენა უნდა 

აღირიცხოს (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ნომინალურ ნაშთებში 

არ არის სხვა ცვლილებები), საწარმოს წმინდა ფულადი მუხლების ზარალის 

გამოთვლა პირდაპირ არის შესაძლებელი ფულადი სახსრების ფაქტობრივი 

ნაშთისა (1,000,000ფე 20X8 წლის 31 დეკემბერს) და იმავე ზომის ერთეულში 

გამოსახული შესადარისი თანხის (1,400,000ფე 20X7 წლის 31 დეკემბერს მე-4 

კითხვის მსგავსად) შედარებით. ვინაიდან საწარმოში ადგილი არ ჰქონია 

ფულადი სახსრების შემოსვლას ან გასვლას, აშკარაა, რომ მისი ფულადი 

სახსრების მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგს - 400,000ფე-ს ადგილი 

ჰქონდა (40% ინფლაციის გამო) 20X8 წელს. საწარმოს წმინდა ფულად 

სახსრებთან დაკავშირებული ზარალის გამოთვლის კიდევ ერთი გზაა საწარმოს 

საკუთარი კაპიტალის ნაშთის გადაანგარიშების გამოთვლა  20X7 წლის 31 

დეკემბრიდან (1,000,000ფე) 20X8 წლის 31 დეკემბრამდე (40% ინფლაციის 

დონის გამოყენებით). 

კითხვა 6 (ა) საწარმოს არ ჰქონია ოპერაციები ან მოვლენები, ინფლაციის შედეგების 

გარდა.  საწარმო აღიარებს ზარალს - 400,000ფე-ს წმინდა ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებით 20X8 წელს (იხ. მე-5 კითხვა).  შესაბამისად, 20X8 წლის 31 

დეკემბერს საწარმოს აქვს დაგროვილი დეფიციტი - 400,000ფე (ზარალი 

ასახულია საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 20X8 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის). 

კითხვა 7 (გ) საწარმოს არ აქვს ფულად მუხლთან დაკავშირებული რისკი აღნიშნული 

პერიოდის განმავლობაში. ვინაიდან როგორც მისი საკუთარი კაპიტალი, ასევე 

მიწა თანაბარია და გადაანგარიშებულია ერთი და იგივე ინფლაციის 

განაკვეთით, ადგილი არ აქვს შემოსულობას ან ზარალს (არ არის 

მსყიდველობითუნარიანობის დანაკარგები).  

კითხვა 8 (ბ) ნომინალური 250,000ფე-ს ყოველთვიური ამონაგები უნდა გადაანგარიშდეს 

ინფლაციით ამონაგების აღიარების თარიღიდან წლის ბოლომდე, 3.11 პუნქტის 
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შესაბამისად. მაგალითად, წინამდებარე სავარჯიშოში, იანვრიდან დეკემბრამდე 

(12 თვე) დაგროვილი ინფლაცია შესაძლებელია გამოთვლილ იქნეს, როგორც 

[((1+5%)^12) – 1] = 0.7959 ან 79.59%.  შესაბამისად, გადაანგარიშებული თანხა 

გამოითვლება იანვრისთვის ნომინალური ამონაგების თანხის გამრავლებით (1 

+ 79.59%)-ზე.  ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია 20X1 წლის ყველა თვის 

დაგროვილი ინფლაცია ყოველთვიური ინფლაციისა 5%-ისა და შესაბამისი 

გადაანგარიშებული თანხების გათვალისწინებით. 

 
თვე ნომინალური 

თანხა  

ფე 

(ა) 

წლის ბოლომდე 
დაგროვილი 

ინფლაცია   
 

(ბ) 

გადაანგარიშების 

კოეფიციენტი  

 

(გ) = [1 + (ბ)] 

გადაანგარიშებული 

თანხა  

ფე 

[(გ) x (ა)] 

იანვარი           250,000  79.59% 1.7959  448,964  

თებერვალი           250,000  71.03% 1.7103  427,585  

მარტი           250,000  62.89% 1.6289  407,224  

აპრილი           250,000  55.13% 1.5513  387,832  

მაისი           250,000  47.75% 1.4775  369,364  

ივნისი           250,000  40.71% 1.4071  351,775  

ივლისი           250,000  34.01% 1.3401  335,024  

აგვისტო           250,000  27.63% 1.2763  319,070  

სექტემბერი           250,000  21.55% 1.2155  303,877  

ოქტომბერი           250,000  15.76% 1.1576  289,406  

ნოემბერი           250,000  10.25% 1.1025  275,625  

დეკემბერი           250,000  5.00% 1.0500  262,500  

სულ    4,178,246 

 

კითხვა 9 (ბ) ინფლაციის შედეგები საწარმოს წმინდა ფულად სახსრებთან დაკავშირებით 

უნდა განისაზღვროს ინფლაციის გამო სამუშაო ვალუტის 

მსყიდველობითუნარიანობის ცვლილებების რისკის ქვეშ მყოფი ფულადი 

მუხლებიდან მიღებული შემოსულობისა და ზარალის გამოთვლით ან 

არაფულადი და საკუთარი კაპიტალის მუხლების გადაანგარიშებით ორადი 

ჩანაწერის სახით მოგებაში ან ზარალში ასახვით. ამ უკანასკნელი მეთოდის 

გამოყენების შემთხვევაში მიწა უნდა გადაანგარიშდეს მთელი წლის 

ინფლაციის დონისთვის, რადგან იგი აღიარებულია ფინანსურ მდგომარეობაში 

მთელი პერიოდის განმავლობაში.                                

გადაანგარიშების გავლენა მიწაზე 80%-ით აღემატება საწყის ნაშთს - 300,000ფე-

ს. შესაბამისად, ფულად მუხლებთან დაკავშირებული წმინდა ეფექტი არის 

ზარალი 40,000ფე (შემოსულობა მიწის გადაანგარიშებიდან -  240,000ფე მინუს 

ზარალი - 280,000ფე საკუთარი კაპიტალის გადაანგარიშებიდან). 

კითხვა 10 (ბ) 80,000ფე ამონაგებს მინუს 40,000ფე წმინდა ფულად მუხლებთან 

დაკავშირებული ზარალი (იხ. მე-9 კითხვა) = 40,000ფე მოგება წლის 

განმავლობაში. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ჰიპერინფლაციით გამოწვეული შედეგების 

გათვალისწინებით ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მოთხოვნების შესახებ თქვენი 

ცოდნა ამოხსენით ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.     

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

A საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა.   

A საწარმოს - ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება გადაანგარიშების გარეშე 20X3 წლის 31 

დეკემბერს (თანხები მოცემულია ათასებში) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფასების საერთო ინდექსი 20X2 წლის 31 დეკემბერს და 20X3 წლის 31 დეკემბერს, შესაბამისად 

625 და 807-ს შეადგენს. 

 

 20X3 20X2 

 ფე ფე 

ძირითადი საშუალებები 1,325 1,375 

მარაგები 536 680 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 300 210 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 50 60 

სულ 2,211 2,325 

სააქციო კაპიტალი 400 400 

საემისიო შემოსავალი 100 100 

გაუნაწილებელი მოგება 250 250 

გრძელვადიანი სავალო ვალდებულებები 750 770 

ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) 711 805 

სულ 2,211 2,325 

 

 

  

 პირვანდელი 

ფასების საერთო  

ინდექსი 

ძირითადი საშუალებები 125 

სააქციო კაპიტალი 100 

საემისიო შემოსავალი 110 
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ინფორმაცია მარაგების შესახებ 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 

  თვითღირებულება ფასების საერთო 

ინდექსი 

  ფე  

ნედლეული და 

მასალები 

22 ნოემბერს შეძენილი 100 610 

 19 დეკემბერს შეძენილი 110 621 

დაუმთავრებელი 

წარმოება 

7 ოქტომბერს შეძენილი ნედლეული 

და მასალები 

 

95 

 

595 

 სხვა პირდაპირი და არაპირდაპირი 

დანახარჯები 

160 610 

მზა პროდუქცია 10 სექტემბერს შეძენილი ნედლეული 

და მასალები 

 

95 

 

585 

 სხვა პირდაპირი და არაპირდაპირი 

დანახარჯები 

120 605 

 

 

ინფორმაცია მარაგების შესახებ 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 

  თვითღირებულება ფასების საერთო 

ინდექსი 

  ფე  

ნედლეული და 

მასალები 

17 ნოემბერს შეძენილი 90 785 

 18 დეკემბერს შეძენილი 95 800 

დაუმთავრებელი 

წარმოება 

13 ოქტომბერს შეძენილი ნედლეული 

და მასალები 80 771 

 სხვა პირდაპირი და არაპირდაპირი 

დანახარჯები 130 789 

მზა პროდუქცია 16 სექტემბერს შეძენილი ნედლეული 

და მასალები 50 757 

 სხვა პირდაპირი და არაპირდაპირი 

დანახარჯები 91 782 

 

ნაწილი A. მოამზადეთ A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, რომელიც 

გადაანგარიშებულია 20X2 წლის 31 დეკემბერს მოქმედ ზომის ერთეულში. 

 

ნაწილი B. მოამზადეთ A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, რომელიც 

გადაანგარიშებულია 20X3 წლის 31 დეკემბერს მოქმედ ზომის ერთეულში, 20X2 წლის 

შესადარისი თანხების ჩათვლით. 

 

სიმარტივისთვის, წინამდებარე სიტუაციურ მაგალითში არ არის გათვალისწინებული მოგების 

გადასახადი. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი  
 

ნაწილი A. 
 

A საწარმო 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს (ყველა თანხა 

გადაანგარიშებულია’000ფე-ში 20X2 წლის 31 დეკემბერს). 
 

 20X2  

ძირითადი საშუალებები 6,875.00 (1) 

მარაგები 702.36 (2) 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 210.00 (3) 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 60.00 (3) 

სულ აქტივები 7,847.36  

სააქციო კაპიტალი 2,500.00 (4) 

საემისიო შემოსავალი 568.18  (5) 

გაუნაწილებელი მოგება 3,204.18  (6) 

გრძელვადიანი სავალო ვალდებულებები 770.00 (3) 

ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) 805.00 (3) 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები  7,847.36  

 

 

(1) (1,375ფე ÷ 125) × 625 = 6,875.00ფე 

(2) 

20X2  თვითღირებულება ფასების 
საერთო 
ინდექსი 

კორექტირება გადაანგარიშებული 

ჰიპერინფლაციისთვის 

ნედლეული და 

მასალები 

22 ნოემბერს 

შეძენილი 
100 610 625/610 102.46 

 
19 დეკემბერს 

შეძენილი 
110 621 625/621 110.71 

დაუმთავრებელი 

წარმოება 

7 ოქტომბერს 

შეძენილი 

ნედლეული 

და მასალები 

95 595 625/595 99.79 

 

სხვა 

პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

დანახარჯები 

160 610 625/610 163.93 

მზა პროდუქცია 

10 სექტემბერს 

შეძენილი 

ნედლეული 

და მასალები 

95 585 625/585 101.50 

 სხვა 

პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

დანახარჯები 120 605 625/605 123.97 

სულ  680   702.36 
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(3) ფულადი მუხლების გადაანგარიშება არ ხდება, რადგან ისინი უკვე გამოხატულია საანგარიშგებო თარიღის 

ბოლოსთვის არსებულ ზომის ერთეულებში. 
(4) (400ფე ÷ 100) × 625 = 2,500.00ფე. 
(5) (100ფე ÷ 110) × 625 = 568.18ფე. 
(6) 7,847.36ფე მინუს 2,500.00ფე მინუს 568.18 მინუს 770.00ფე მინუს 805.00ფე = 3,204.18ფე. 

 

 

ნაწილი B. 

 

A საწარმო 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბერს (ყველა თანხა და ყველა 

შესადარისი თანხა გადაანგარიშებულია ’000ფე-ად 20X3 წლის 31 დეკემბერს). 

 

 20X3  20X2  

ძირითადი საშუალებები 8,554.20 (2) 8,877.00 (1) 

მარაგები 552.27 (3) 906.89 (1) 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 300.00 (4) 271.15 (1) 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 

50.00 (4) 77.47 (1) 

სულ აქტივები 9,456.47  10,132.51  

სააქციო კაპიტალი 3,228.00 (5) 3,228.00 (1) 

საემისიო შემოსავალი  733.64 (6)  733.64 (1) 

გაუნაწილებელი მოგება 4,033.83 (7) 4,137.23 (1) 

გრძელვადიანი სავალო ვალდებულებები 750.00 (4) 994.22 (1) 

ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) 711.00 (4) 1,039.42 (1) 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 9,456.47  10,132.51  

 
(1)   ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა ნაშთი 20X2 წლის 31 დეკემბერს უნდა ჩამოყალიბდეს 

(შესადარისობის მიზნით) 20X3 წლის 31 დეკემბერს მოქმედ ზომის ერთეულში. ყველა შესადარისი ნაშთი 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბერს (თავდაპირველად წარდგენილი იყო 

ზომის ერთეულში 20X2 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით—იხ. ნაწილი ა.) გადაანგარიშებულ უნდა 

იქნეს დღევანდელ შესადარის ციფრებში მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (20X3 წლის 31 

დეკემბერი) ზომის ერთეულში, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ: 
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 20X2 

თავდაპირველად 

წარდგენილი  

კორექტირება 20X2  

გადაანგარიშებული 

ძირითადი საშუალებები 6,875.00 807/625 8,877.00 

მარაგები 702.36 807/625 906.89 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 210.00 807/625 271.15 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 

60.00 807/625 77.47 

სააქციო კაპიტალი 2,500.00 807/625 3,228.00 

საემისიო შემოსავალი  568.18 807/625 733.64 

გაუნაწილებელი მოგება 3,204.18 807/625 4,137.23 

გრძელვადიანი სავალო ვალდებულებები 770.00 807/625 994.22 

ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) 805.00 807/625 1,039.42 

 

(2) (1,325ფე ÷ 125) × 807 = 8,554.20ფე. 

(3)  

 

20X3  თვითღირებულება ფასების 
საერთო 

ინდექსი 

კორექტირება გადაანგარიშებული 

ჰიპერინფლაციისთვის 

ნედლეული და 

მასალები 

17 ნოემბერს 

შეძენილი 
90 785 807/785 92.52 

 18 დეკემბერს 

შეძენილი 
95 800 807/800 95.83 

დაუმთავრებელი 

წარმოება 

13 ოქტომბერს 

შეძენილი 

ნედლეული 

და მასალები 

 

80 

 

771 

 

807/771 

 

83.74 

 სხვა 

პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

დანახარჯები 

130 789 807/789 132.97 

მზა პროდუქცია 16 სექტემბერს 

შეძენილი 

ნედლეული 

და მასალები 

 

50 

 

757 

 

807/757 

 

53.30 

 სხვა 

პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

დანახარჯები 

91 782 807/782 93.91 

სულ  536   552.27 

 
(4) ფულადი მუხლების გადაანგარიშება არ ხდება, რადგან ისინი უკვე გამოხატულია საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს არსებულ ზომის ერთეულებში. 

(5) (400ფე ÷ 100) × 807 = 3,228.00ფე. 

(6) (100ფე ÷ 110) × 807 = 733.64ფე. 

(7) 9,456.47ფე მინუს 3,228.00ფე მინუს 733.64ფე მინუს 750.00ფე მინუს 711.00ფე = 4,033.83ფე. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

A საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა. A საწარმო დაფუძნდა 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, როდესაც მან გამოუშვა აქციები ფულადი სახსრებისა და მიწის 

სანაცვლოდ (მიწა კლასიფიცირებულია, როგორც ძირითადი საშუალება).   

ქვემოთ მოცემულია A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს: 

 

 20X1 

ფე 

ძირითადი საშუალებები—მიწა 10,000.00 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 5,000.00 

სულ აქტივები 15,000.00 

სააქციო კაპიტალი 15,000.00 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 15,000.00 

 

 

20X2 წლის განმავლობაში, A საწარმომ განახორციელა შემდეგი ოპერაციები: 

 

თარიღი აღწერა 

30 ივნისი 20X2 1,500 ფე ამონაგების აღიარება წლის პირველ ნახევარში გაწეული მომსახურებიდან, 

მისაღები 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 

30 ივნისი 20X2 1,900ფე ხარჯების დაფარვა, რაც გაწეულია წლის პირველ ნახევარში. 

31 დეკემბერი 20X2 1,500ფე ამონაგების ფულადი სახსრების სახით მიღება , რაც გამომუშავებულია წლის 

პირველ ნახევარში. 

31 დეკემბერი 20X2 1,800ფე ამონაგების აღიარება წლის მეორე ნახევარში გაწეული მომსახურებიდან, 

მისაღები 20X3 წლის 31 იანვარს. 

31 დეკემბერი 20X2 900ფე ხარჯების დაფარვა, რაც გაწეულია წლის მეორე ნახევარში. 
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შესაბამისად, ქვემოთ მოცემულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება გადაანგარიშების 

გარეშე 20X2 წლის 31 დეკემბერს და მოგება-ზარალის ანგარიშგება გადაანგარიშების გარეშე 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 

 

A საწარმო— ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება გადაანგარიშების გარეშე 20X2 წლის 31 

დეკემბერს 

 

 20X2 

ფე 

ძირითადი საშუალებები—მიწა 10,000.00 

სავაჭრო მოთხოვნები 1,800.00 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 3,700.00 

სულ აქტივები 15,500.00 

სააქციო კაპიტალი 15,000.00 

გაუნაწილებელი მოგება 500.00 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 15,500.00 

 

 

A საწარმო—გადაანგარიშებამდე მოგება-ზარალის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

 

 20X2 

ფე 

ამონაგები 3,300.00 

ხარჯები (2,800.00) 

  

მოგება წლის განმავლობაში  500.00 

 

ქვემოთ მოცემულია შესაბამისი ფასების საერთო ინდექსი: 

 

თარიღი ფასების საერთო 

ინდექსი 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 1.00 

საშუალო - წლის პირველი ნახევარი  1.50 

30 ივნისი 20X2 2.00 

საშუალო - წლის მეორე ნახევარი 3.00 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 4.00 
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მოამზადეთ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს და მოგება-

ზარალის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, რაც 

ჩამოყალიბებულია 20X2 წლის 31 დეკემბერს მოქმედი ზომის ერთეულში. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი  

 

A საწარმო —ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს (ფულად 

ერთეულებში) 

 

 20X2 წლის 31 

დეკემბერი 
 20X1წლის 31 

დეკემბერი 
 

ძირითადი საშუალებები—მიწა 40,000.00 (1) 40,000.00 (2) 

სავაჭრო მოთხოვნები 1,800.00 (3) – (1) 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 

3,700.00 (3) 20,000.00 (1) 

სულ აქტივები 45,500.00  60,000.00  

სააქციო კაპიტალი 60,000.00 (4) 60,000.00 (1) 

გაუნაწილებელი მოგება (14,500.00) (5) – (1) 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

45,500.00  60,000.00  

 

(1) (10,000ფე / 1) × 4 = 40,000.00ფე. 
(2) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა ნაშთი 20X1 წლის 31 დეკემბერს უნდა ჩამოყალიბდეს 

(შესადარისობის მიზნით) 20X2 წლის 31 დეკემბერს მოქმედ ზომის ერთეულში. შესაბამისად, ყველა 

შესადარისი ნაშთი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბერს (თავდაპირველად 

წარდგენილი იყო ზომის ერთეულში 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) გადაანგარიშებულ უნდა 

იქნეს დღევანდელ შესადარის ციფრებში მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის (20X2 წლის 31 

დეკემბერი) ზომის ერთეულში, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ: 

 

 20X1, 

თავდაპირველად 

წარდგენილი 

კორექტირება 20X1 

გადაანგარიშებული 

ძირითადი საშუალებები—მიწა 10,000.00 4.00/1.00 40,000.00 

ფულადი სახსრები და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტები 

5,000.00 4.00/1.00 20,000.00 

სააქციო კაპიტალი 15,000.00 4.00/1.00 60,000.00 
 

(3) ფულადი მუხლების გადაანგარიშება არ ხდება, რადგან ისინი უკვე გამოხატულია საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ ზომის ერთეულებში. 

(4)  (15,000ფე / 1) × 4 = 60,000.00ფე. 

(5)  45,500ფე მინუს 60,000.00ფე = (14,500ფე). 
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A საწარმო—მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის (ფულად ერთეულებში) 

 

 20X2  
ამონაგები 6,400.00  (1) 
ხარჯები (6,266.67) (2) 
წმინდა ზარალი ფულად მუხლებთან დაკავშირებით (14,633.33) (3) 
ზარალი პერიოდის განმავლობაში (14,500.00)  

 
 

(1)  
 ნომინალური 

თანხა 

კორექტირება გადაანგარიშებული 

თანხა 

ამონაგები (წლის პირველი ნახევარი) 1,500.00 4.00/1.50 4,000.00 

ამონაგები (წლის მეორე ნახევარი) 1,800.00 4.00/3.00 2,400.00 

სულ 3,300.00  6,400.00 
 

 

(2)  

 ნომინალური 

თანხა 

კორექტირება გადაანგარიშებული 

თანხა 

ხარჯები (წლის პირველი ნახევარი) 1,900.00 4.00/1.50 5,066.67 

ხარჯები (წლის მეორე ნახევარი) 900.00 4.00/3.00 1,200.00 

სულ 2,800.00  6,266.67 

 

 
(3) წმინდა ზარალის მიღება შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული ნარჩენი სიდიდის შესაბამისად: 

 წმინდა ზარალი ფულად მუხლებთან დაკავშირებით = სულ აქტივები (გადაანგარიშებული) – სააქციო 

კაპიტალი (გადაანგარიშებული) + ამონაგები (გადაანგარიშებული) – ხარჯები (გადაანგარიშებული) 

 45,500.00 – 60,000.00 - 6,400.00 + 6,266.67 = (14,633.33) 

 წმინდა ზარალი ასევე არის გადაანგარიშების ყველა კორექტირების წმინდა შედეგი (წარმოიშობა 

არაფულადი აქტივების, საკუთარი კაპიტალისა და სრული შემოსავლის მუხლების გადაანგარიშებიდან): 
 

 

ნომინალური თანხა  

31 დეკემბერი 20X2 

გადაანგარიშებული თანხა  

31 დეკემბერი 20X2 

წმინდა 

შემოსულობა 

(ზარალი) 

ძირითადი საშუალებები — 

მიწა 

10,000.00 40,000.00 30,000.00 

სააქციო კაპიტალი (15,000.00) (60,000.00) (45,000.00) 

ამონაგები (3,300.00) (6,400.00) (3,100.00) 

ხარჯები 2,800.00 6,266.67 3,466.67 

სულ   (14,633.33) 


