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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. 

30 Cannon Street | London EC4M 6XH | United Kingdom 

ტელეფონი: +44 (0)20 7246 6410 

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: 

30 Cannon Street | London | EC4M 6XH | United Kingdom  

ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730 

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

‘IFRIC®’, ‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, ‘Hexagon Device’, 

‘NIIF®’ და ‘SIC®’.    მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  

ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-7 განყოფილების - „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“ - 
შინაარსი ამ მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული. მსს ფასს სტანდარტის 
ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია. ლექსიკონში 

განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად 
შემოდის მე-7 განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია ფასს ფონდის 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 მოდული მორგებულია ფულადი ნაკადების ანგარიშგების აღიარებისა და 

შეფასების ძირითად მოთხოვნებზე, მსს ფასს სტანდარტის მე-7 განყოფილების - „ფულადი 
ნაკადების ანგარიშგება“ -  შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს 

ამდიდრებს ახსნა განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების 

უკეთ გასაგებად. ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც 

საჭიროა ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენისას. გარდა ამისა, წინამდებარე 
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მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ 

თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს 
ფასს სტანდარტის გამოყენებით ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნების  

პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას.  

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

ფარგლებში: 

 ახსნათ ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მიზანი; 

 გაიგოთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენისთვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ; 

 განასხვავოთ ფულადი სახსრების ეკვივალენტები სხვა ფინანსური აქტივებისგან;  

 ფულადი ნაკადების იდენტიფიცირება მოახდინოთ საოპერაციო, საფინანსო და 

საინვესტიციო საქმიანობიდან; 

 მოამზადოთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგება როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი 

მეთოდის გამოყენებით; და 

 მსს ფასს სტანდარტის მე-7 განყოფილების მიხედვით მოამზადოთ ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნები და ხელმძღვანელობის კომენტარები. 

 

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, ლექსიკონი წარმოადგენს სავალდებულო მოთხოვნების ნაწილს.  

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

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

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.   აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  
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ამასთან, მსს-ს დანერგვის ჯგუფი (SMEIG), რომელიც ეხმარება საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის 

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს 

ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.   ამ მოდულის გამოცემის 

დროს (2018 წლის ივლისი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული აღნიშნული 

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 

 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 
 

მე-3 განყოფილება განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ზოგად მოთხოვნებს და 

აკონკრეტებს, რომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენა სავალდებულოა ფინანსური 

ანგარიშგების სრულ პაკეტში. მე-7 განყოფილება აკონკრეტებს ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნებს. 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენა სავალდებულოა, რადგანაც მსს-ს ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებლები - ძირითადად გამსესხებლები და მოკლევადიანი კრედიტორები 

- მიიჩნევენ, რომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაცია მნიშვნელოვანია. 

(იხ. მსს ფასს სტანდარტის დასკვნის საფუძვლის დს 139 პუნქტი).  საწარმოს წარსულში 

განხორციელებულ ფულად ნაკადებზე ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს 

უქმნის საბაზისო წარმოდგენას, თუ როგორ უნდა შეაფასონ საწარმოს შესაძლებლობა - 

გამოიმუშავოს ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები და საწარმოს 

საჭიროებები, ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების გამოყენებისას.  

საწარმოსთან დაკავშირებით ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღება საჭიროებს საწარმოს 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების გამომუშავების 

შესაძლებლობის შეფასებას, ასევე  აღნიშნული პროცესის დროის ხანგრძლივობის და 

საიმედოობის შეფასებას. 

 

წარსულში განხორციელებულ ფულად ნაკადებზე ინფორმაცია ასევე მნიშვნელოვანია 

მომგებიანობასა და წმინდა ფულად ნაკადებს შორის კავშირების გამოსავლენად. 

 
 

სხვა ფინანსურ ანგარიშგებებთან გაერთიანებისას, ფულადი ნაკადების ანგარიშგება მოიცავს 

ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს  შეაფასონ საწარმოს 

წმინდა აქტივებში ცვლილებები და მოიცავს ინფორმაციას საწარმოს შესაძლებლობის შესახებ, 

მოახდინოს გავლენა ფულადი ნაკადების რაოდენობასა და დროზე (მოიცავს მის 

ლიკვიდურობასა და გადახდისუნარიანობას), რათა ადაპტაცია განიცადოს ცვალებად 

გარემოებებში და შესაძლებლობების დროს. 
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ფულადი ნაკადების შესახებ ინფორმაცია ზრდის სხვადასხხვა საწარმოების საოპერაციო 

შედეგების აღრიცხვის შესადარისობას, რადგანაც ის ამცირებს ერთნაირი ოპერაციებისა და 

მოვლენების მიმართ განსხვავებული სააღრიცხვო მიდგომის ეფექტს. 
 

მე-7 განყოფილების მიხედვით, საწარმომ ფულად ნაკადებში ერთმანეთისგან 

განცალკევებულად უნდა წარადგინოს საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო 

საქმიანობები.    საწარმომ საოპერაციო ფულადი ნაკადების წარდგენინსას უნდა აირჩიოს 

სააღრიცხვო პოლიტიკა - პირდაპირი ან არაპირდაპირი მეთოდი.   მე-7 განყოფილება ასევე 

აღწერს განსაზღვრული ფულადი ნაკადების წარდგენისას საჭირო მოთხოვნებს. 
 

რა განსხვავებაა პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებას შორის საოპერაციო 
ფულადი ნაკადების წარდგენისას? 
 

პირდაპირი მეთოდის თანახმად, საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი 
ნაკადების წარდგენა ხდება ძირითადი კატეგორიების მიხედვით მთლიანი ფულადი 
სახსრების შემოსვლის (მაგალითად, მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები) ან 
გასავლის  (მაგალითად, მომწოდებლებსა ან თანამშრომლებზე გადახდილი ფულადი 
სახსრები) ასახვით. 
აღნიშნულის საპირისპიროდ, არაპირდაპირი მეთოდის მიხედვით, საოპერაციო 
საქმიანობასთან დაკავშირებული წმინდა ფულადი ნაკადები განისაზღვრება მოგებისა და 
ზარალის კორექტირებით. მაგალითად,  ნებისმიერი გადავადებული ან დარიცხული 
წინა/მომავლო საოპერაციო ფულადი ნაკადების შემოსულობებით ან გასავლებით,  
შემოსავლის ან ხარჯის კომპონენტებით, რომლებიც დაკავშირებულია საოპერაციო ან 
საფინანსო საქმიანობებთან. 
 

მეთოდის შერჩევა დაკავშირებულია საოპერაციო ფულადი ნაკადების მხოლოდ 

წარდგენასთან. შერჩეული სააღრიცხვო პოლიტიკა გავლენას არ ახდენს საოპერაციო 

საქმიანობიდან წარმოქმნილ (ან გამოყენებულ) წმინდა საოპერაციო ფულად სახსრებში 

წარდგენილ თანხაზე. ასევე საოპერაციო ფულადი ნაკადების წარდგენის მეთოდი გავლენას არ 

ახდენს საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქნილი ფულადი ნაკადების 

წარდგენაზე. 

ბევრი მცირე და საშუალო საწარმოსთვის ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მომზადება 

პირდაპირი მეთოდით არ არის რთული, შრომატევადი ან ძვირადღირებული. პირდაპირი 

მეთოდის გამოყენებით მომზადებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება კატეგორიებად ყოფს 

და აჯამებს საწარმოს საბანკო ანგარიშზე არსებულ თანხებს (მთლიანი ფულადი სახსრების 

შემოსვლა) და ასევე, კატეგორიებად ყოფს და აჯამებს საწარმოს საბანკო ანგარიშიდან გატანილ 

თანხებს (მთლიანი ფულადი სახსრების გასვლა). არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებით 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მომზადება შედარებით რთულია, რადგან საწარმო წლიურ 

წმინდა საოპერაციო ფულად ნაკადებს წარადგენს არა მთლიანი საოპერაციო ფულადი 

ნაკადების ასახვით, არამედ მოგებისა და ზარალის კორექტირებით  შემდეგი მუხლების 

გათვალისწინებით: არაფულადი შემოსავლები და ხარჯები, ნებისმიერი წარსული ან 

მომავალი გადავადებული ან დარიცხული საოპერაციო ფულადი ნაკადების შემოსვლები ან 

გასვლები და შემოსავლის ან ხარჯის ელემენტები, რომლებიც დაკავშირებულია საოპერაციო 

ან საფინანსო საქმიანობებთან.   

 

არაფულადი ოპერაციები 
 

ოპერაციები, რომლებიც არ გულისხმობს ფულად ნაკადებსა და ფულადი ნაკადების 
ეკვივალენტებს (არაფულადი ოპერაციები) გამორიცხულია ფულადი ნაკადების 
ანგარიშგებიდან, მაშინაც კი, როდესაც არაფულადი ოპერაციები გამოწვეულია საფინანსო თუ 
საინვესტიციო საქმიანობით (მაგ. როდესაც საწარმო ყიდულობს დანადგარს კრედიტით ან 
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როდესაც საწარმო მფლობელს გადასცემს აქციებს შენობის სანაცვლოდ). თუმცა, 
აუცილებელია საწარმოს განმარტებითი შენიშვნები მოიცავდეს რელევანტურ ინფორმაციას 
არაფულად საინვესტიციო და საფინანსო ოპერაციებზე. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  
 

მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული პუნქტი არ შეცვლილა 2015 წლის ჩასწორებებისას.   თუმცა, 

აღნიშნული მოდული შეიცავს სხვა სარედაქციო ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 

 

7.1 ამ განყოფილებაში განსაზღვრულია, რა ინფორმაცია უნდა აისახოს ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგებაში და რა სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია. ფულადი 

ნაკადების ანგარიშგება ასახავს ინფორმაციას საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში 

საწარმოს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში მომხდარი 

ცვლილებების შესახებ, რომლებიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალ-ცალკე, საოპერაციო 

საქმიანობის, საინვესტიციო საქმიანობისა და საფინანსო საქმიანობის მიხედვით. 

 

შენიშვნები 
 

იმისათვის, რომ არსებულმა და პოტენციურმა ინვესტორებმა, გამსესხებლებმა და სხვა 

კრედიტორებმა  შეაფასონ საწარმოს მომავალი ფულადი ნაკადების შემოსვლა საჭიროა 

მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია საწარმოს რესურსებზე, ასევე საწარმოს წინააღმდეგ 

არსებულ სარჩელებზე და საწარმოს მენეჯმენტისა და მმართველი საბჭოს მიერ 

ეფექტურ წინგადადგმულ ნაბიჯებზე, თუ როგორ შეასრულეს საკუთარი 

პასუხისმგებლობა გამოეყენებინათ საწარმოს რესურსები.   

ფულადი ნაკადების შესახებ ინფორმაცია ასევე მნიშვნელოვანია, იმისთვის, რომ 

შეფასდეს საწარმოს შესაძლებლობა, გამოიმუშავოს ფულადი სახსრები და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტები. გარდა ამისა,  საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს 

განავითარონ გარკვეული შეფასების მოდელები და შეადარონ სხვადასხვა საწარმოების 

მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულებები  ერთმანეთს.   

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მსს ფასს მომხარებელთა 

უმრავლესობამ -  გამსესხებლებმა და მოკლევადიანმა კრედიტორებმა - საბჭოსთან 

კომუნიკაციისას აღნიშნეს, რომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგება სასარგებლოა.   

შესაბამისად, საბჭო მცირე და საშუალო საწარმოებისგან მოითხოვს ფულადი 

ნაკადების ანგარიშგების მომზადებას მე-7 განყოფილების მიხედვით (იხ. პუნქტი 

BC139 დასკვნის საფუძვლები). 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება წარმოადგენს ფულადი სახსრებისა და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტების ნაშთების ცვლილებებს საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში.  

ფულადი სახსრები განმარტებულია, როგორც ნაღდი ფული და მოთხოვნამდე 

დეპოზიტები.   მოთხოვნამდე დეპოზიტები მოიცავს დეპოზიტებს ფინანსურ 

ინსტიტუტებთან, რომლებიც მოთხოვნისთანავე ექვემდებარება განაღდებას და  

ხელმისაწვდომია მოთხოვნისთანავე ნებისმიერი ჯარიმის გარეშე (როგორც წესი, ეს 

არის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკთან).  ფულადი სახსრები მოიცავს ნაღდ 

უცხოურ ბანკნოტებსა და უცხოურ დეპოზიტებს მოთხოვნამდე, რომელიც 

გამოსახულია უცხოურ ვალუტაში. ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

განმარტებულია პარაგრაფში 7.2. 

თუ საწარმოს ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები იზრდება 200 

ფე-ით საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მისი ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

აჩვენებს ფულადი ნაკადების შემოსვლასა და გასვლას, რის შედეგადაც პერიოდის 
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განმავლობაში ფულადი სახსრების ნაშთი გაიზარდა 200 ფე-ით.  აღნიშნული ფულადი 

ნაკადების წადრგენა საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობად (იხილეთ 

პუნქტები 7.3-7.6) ზრდის მოცემული ინფორმაციის რელევანტურობას. 

მრავალი მცირე და საშუალო საწარმოსთვის ფულადი სახსრები და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტები შეზღუდულია, კერძოდ -  ფულადი სახსრები სალაროში და 

საწარმოს მოთხოვნამდე დეპოზიტები საბანკო ანგარიშზე.  ასეთ შემთხვევებში, 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება შეიძლება მომზადდეს საწარმოს საბანკო ანგარიშის ან 

მისი სალარო წიგნაკის (რომელიც მოიცავს ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

რაოდენობებს საწარმოს საბანკო ანგარიშზე) გაანალიზებით. 

 
 
მაგალითები—ფულადი სახსრები 

 

მაგ. 1 საწარმოს აქვს 1,000 ფულადი ერთეული (ფე) და 500 უცხოური ფულადი ერთეული 

(უფე) ნაღდი ფული. 

ორივე, 1,000 ფე და 500 უფე  ფულადი სახსრებია.   

მაგ. 2 საწარმოს აქვს მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში 2,000 ფე ნაშთით.  ნაშთი 

ექვემდებარება მოთხოვნისთანავე განაღდებას და ხელმისაწვდომია მოთხოვნისთანავე 

ჯარიმის გარეშე. 

მიმდინარე ანგარიშზე 2,000 ფე ფულადი სახსრებია - ეს არის დეპოზიტი 

მოთხოვნამდე. 

 
 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 
 

7.2 ფულადი სახსრების ეკვივალენტები მოკლევადიანი, მაღალლიკვიდური 

ინვესტიციებია, რომლებიც ადვილად გარდაიქმნება ფულადი სახსრების ცნობილ 

რაოდენობად და მათი ღირებულება ცვლილების უმნიშვნელო რისკს ექვემდებარება. 

ისინი გამიზნულია მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა შესასრულებლად და არა 

ინვესტირების ან სხვა მიზნებისათვის. აქედან გამომდინარე, ინვესტიცია, როგორც წესი, 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტად მხოლოდ მაშინ კლასიფიცირდება, თუ მისი 

დაფარვის ვადა მცირეა, მაგალითად შესყიდვის თარიღიდან სამი თვე, ან უფრო 

ნაკლები. ბანკის ოვერდრაფტი, როგორც წესი, მიიჩნევა საფინანსო საქმიანობად, ისევე 

როგორც სესხი. თუმცა, თუ ბანკის ოვერდრაფტი მოთხოვნისთანავე დაფარვადია და იგი 

წარმოადგენს საწარმოს ფულადი სახსრების მართვის პროცესის განუყოფელ ნაწილს, 

მაშინ ბანკის ოვერდრაფტი მიიჩნევა ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების კომპონენტად. 

 
შენიშვნები 
 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება წარადგენს ფულადი სახსრებისა (მოიცავს ნაღდ 

ფულსა და დეპოზიტებს მოთხოვნამდე) და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

ცვლილებებს პერიოდის განმავლობაში.  მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების 

უმრავლესობას გააჩნია მარტივად იდენტიფიცირებადი ფულადი სახსრებისა და 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტების მუხლები.  აქედან გამომდინარე, საწარმოებს არ 

უნდა შეექმნათ სირთულეები ასეთი მუხლების იდენტიფიცირების დროს.  ზოგიერთი 

კომპანიისთვის შედარებით რთულია მსს ფასს სტანდარტების განმარტების მიხედვით 
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ფულადი სახსრების ეკვივალენტების იდენტიფიცირება.  საჭიროა მსჯელობა, იმის 

დასადგენად უნდა მიენიჭოს თუ არა ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

კვალიფიკაცია გარკვეულ მუხლებს.   შესაბამისად, საწარმომ უნდა შეიმუშავოს 

გარკვეული კრიტერიუმი ისე, რომ გამოიყენოს  აღნიშნული მსჯელობა მუდმივად, 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტების განმარტებისა და პუნქტი 7.2-ის 

გათვალისწინებით.  განყოფილება 8.6-ის თანახმად საწარმომ იმ შემთხვევაში უნდა 

გაამჟნღავნოს აღნიშნული მსჯელობები, როდესაც მას მნიშვნელოვანი ეფექტი აქვს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე. ლექსიკონში მოცემულია 4 

კრიტერიუმი, რომელიც განსაზღვრავს ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს: 

 ისინი არის მოკლევადიანი;  

 ისინი არის მაღალლიკვიდური ინვესტიციები;  

 ისინი ადვილად გარდაიქმნება ფულადი სახსრების ცნობილ რაოდენობად  

 მათი ღირებულება ცვლილების უმნიშვნელო რისკს ექვემდებარება    

უფრო მეტიც, ფულადი სახსრების ეკვივალენტები გამიზნულია მოკლევადიან ფულად 

ვალდებულებათა შესასრულებლად და არა ინვესტირების ან სხვა მიზნებისათვის.  

აქედან გამომდინარე, ფულადი სახსრების ეკვივალენტები შესაძლოა მოიცავდეს 

ინვესტიციებს ფინანსურ ინსტიტუტებში, სადეპოზიტო სერტიფიკატებს, ფულადი 

ბაზრების ინსტრუმენტებს, მოკლევადიან კორპორატიულ ობლიგაციებს და ზოგიერთ 

მაღალლიკვიდურ ინვესტიციებს, იმ პირობით, რომ ისინი მალე გარდაიქმნებიან 

ფულად (ეს არის მოკლევადიანი, მაღალლიკვიდური ინვესტიციები, რომლებიც 

ადვილად გარდაიქმნება ფულადი სახსრების ცნობილ რაოდენობად და  ღირებულება 

ცვლილების უმნიშვნელო რისკს ექვემდებარება) და გამიზნულია მოკლევადიანი 

ფულადი ვალდებულებების შესასრულებლად და არა ინვესტირებისა და სხვა 

მიზნებისთვის.  

მაგალითად, სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისას, საწარმომ შესაძლოა 

განსაზღვროს, რომ ინსტრუმენტის დაფარვის მოკლე ვადა არის ინსტრუმენტის 

შეძენის თარიღიდან 90 დღე ან ნაკლები.  მიუხედავად ამისა, ასეთი ინსტრუმენტები არ 

შეიძლება კლასიფიცირდეს, როგორც ფულადი სახსრების ეკვივალენტები, გარდა იმ 

შემთხვევისა როდესაც ისინი არიან მაღალლიკვიდური ინვესტიციები, რომლებიც 

ადვილად კონვერტირდება ფულადი სახსრების ცნობილ ერთეულებზე და ბაზრის 

რისკების საპასუხოდ (მაგ. პროცენტის განაკვეთის ცვლილება) ღირებულება 

ცვლილების უმნიშვნელო რისკს ექვემდებარება. გარდა ამისა, საწარმოს მიერ შეძენილი 

ინსტრუმენტები, რომლებიც გამიზნულია მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა 

შესასრულებლად და მათი დარჩენილი დაფარვის ვადა 90 დღეზე მეტია არ გადაიქცევა 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტებად, მაშინ როდესაც დარჩენილი დაფარვის ვადა, 

რომელიც შეფასებულია შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდის მიხედვით, 90 დღეზე 

ნაკლებია.    

ფულადი სახსრების ეკვივალენტები მოიცავს მოკლევადიან, მაღალლიკვიდურ 

ინვესტიციებს, რომლებიც განსაზღვრულია უცხოურ სავალუტო ერთეულებში და 

გამიზნულია მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა შესასრულებლად და არა 

ინვესტირების ან სხვა მიზნებისთვის.  

 

 

გრაფიკი 1 აჯამებს მსჯელობებს, რომლის მიხედვითაც ფინანსური აქტივი 

კლასიფიცირდება ფულადი სახსრების ეკვივალენტად. 
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გრაფიკი 1—გადაწყვეტილების მიღების ხე: ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

კლასიფიკაცია 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ფულადი ნაკადებიდან გამოირიცხება/არ შედის ისეთი ოპერაციები, რომლებიც ხორციელდება 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების მუხლებს შორის, რადგანაც 

აღნიშნული კომპონენტები არის საწარმოს ფულადი სახსრების მართვის ნაწილი და არა საოპერაციო, 

საფინანსო ან საინვესტიციო საქმიანობა.   ფულადი სახსრების მართვა მოიცავს ჭარბი ფულადი 

სახსრების ინვესტირებას, მაგალითად, საბანკო ანგარიშზე, რომელიც მიიჩნევა ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტად.  

 

მაგალითები—ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

 
მაგ. 3 საწარმოს ფულადი სახსრები განთავსებული აქვს ორთვიან დეპოზიტზე კომერციულ 

ბანკში ფიქსირებული განაკვეთით (წლიურად 5%).  იმ შემთხვევაში თუ საწარმო 

ბანკიდან კაპიტალს გაიტანს ვადაზე ადრე, ის კარგავს მისაღები პროცენტის 

უმნიშვნელო ნაწილს.   ვადის გასვლის შემდგომ კაპიტალის გატანისას, საწარმო აპირებს, 

რომ გამოიყენოს მიღებული შემოსავალი კრედიტორების ვალდებულების 

გასასტუმრებლად.  
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ფიქსირებული დეპოზიტები არის ფულადი სახსრების ეკვივალენტი - ის არის 

მოკლევადიანი (განთავსებიდან 2 თვე), მაღალლიკვიდური (შესაძლოა გატანილ იქნეს 

ნებისმიერ დროს),  ის ადვილად გარდაიქმნება ფულადი სახსრების ცნობილ 

რაოდენობად (კაპიტალს დამატებული განსაზღვრული დარიცხული პროცენტი) და  

ღირებულება ცვლილების უმნიშვნელო რისკს ექვემდებარება (ფიქსირებული 

საპროცენტო განაკვეთი ორთვიანი ვადით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 

მნიშვნელოვნად შეიცვალოს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების საპასუხოდ; 

ვადამდელი გამოსყიდვის შემთხვევაში კი ჯარიმა უმნიშვნელოა). ამასთან, იგი 

განკუთვნილია მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა შესასრულებლად. 

მაგ. 4 საწარმო აქტიურ ბაზარზე ყიდულობს სამწლიან სახელმწიფო ობლიგაციას ვადის 

ამოწურვამდე 2 თვით ადრე ფიქსირებული განაკვეთით (წლიურად 5%).  ვადის გასვლის 

შემდგომ საწარმო აპირებს მიღებული თანხით დაფაროს სავაჭრო ვალდებულებები.   

სამხელმწიფო ვალდებულებებს აქვს მინიჭებული  AAA საკრედიტო რეიტინგი.   

ინვესტიციის განხორციელება სახელმწიფო ობლიგაციაში, რომლებიც შეფასებულია 

AAA საკრედიო რეიტინგით, არის ფულადი სახსრების ეკვივალენტი - ის არის 

მოკლევადიანი (შეძენილია ვადის გასვლამდე 2 თვით ადრე), არის მაღალლიკვიდური 

(ივაჭრება აქტიურ ბაზარზე) და ის ადვილად გარდაიქმნება ფულადი სახსრების 

ცნობილ რაოდენობად (კაპიტალს დამატებული დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი 

ორი თვის განმავლობაში ან ვადის ამოწურვამდე საბაზრო ფასი - რადგანაც 

ინსტრუმენტს გააჩნია ფიქსირებული საკონტრაქტო ფულადი ნაკადები, ვადა ეწურება 

სწრაფად და სახელმწიფო ვალდებულებებს აქვს AAA საკრედიტო რეიტინგი).  

ინსტრუმენტის რეალური ღირებულების ცვლილება სავარაუდოა, რომ იქნება 

უმნიშვნელო და მისი ღირებულება ცვლილების უმნიშვნელო რისკს დაექვემდებარება 

(ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი ორთვიანი ვადით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 

მნიშვნელოვნად შეიცვალოს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების საპასუხოდ, 

ვადამდელი გამოსყიდვის შემთხვევაში კი ჯარიმა უმნიშვნელოა). ამასთან, იგი 

განკუთვნილია მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა შესასრულებლად. 

მაგ. 5 საწარმოს საჩეკო ანგარიში კომერციულ ბანკთან მერყეობს დადებითიდან 

ოვერდრაფტისკენ, რომელიც ითვალისწინებს შემოსულ და გაცემულ ფულად სახსრებს. 

ოვერდრაფტი მოთხოვნისთანავე ექვემდებარება განაღდებას. 

ბანკის ოვერდრაფტი ფულადი სახსრების ეკვივალენტია - ის არის მოთხოვნისთანავე 

დაფარვადი და წარმოადგენს საწარმოს ფულადი სახსრების მართვის განუყოფელი 

ნაწილს.  

 
მაგალითები - არ წარმოადგენს არც ფულადი სახსრებს და არც ფულადი 
სახსრების ეკვივალენტებს 
 

მაგ. 6 საწარმო ფლობს ორ ოქროს ზოდს.  

იმის მიუხედავად, რომ ოქროს ზოდები საწარმოს საკუთრებაშია, ის არ არის ფულადი 

სახსრები, რადგანაც არც ნაღდ ფულს წარმოადგენს  და არც დეპოზიტებს 

მოთხოვნამდე. ის არც ფულადი სახსრების ეკვივალენტია, რადგანაც ადვილად არ 

გარდაიქმნება ფულადი სახსრების ცნობილ რაოდენობად და მისი ღირებულება 

ცვლილების მნიშვნელოვან რისკს ექვემდებარება.    

მაგ. 7 საწარმოს ბანკში აქვს წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ხაზი  (ოვერდრაფტი)  10,000 

ფე-მდე. იმის გამო, რომ საწარმოს არასდროს გამოუყენებია ოვერდრაფტი, მისი 

ანგარიშის ნაშთი არის ნული.  
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იმის გამო, რომ ოვერდრაფტი საწარმოს მიერ არასდროს გამოყენებულა, ის არ 

წარმოადგენს საწარმოს ფულადი სახსრების მართვის განუყოფელ ნაწილს, იმის 

მიუხედავად, რომ ის ხელმისაწვდომია. ის არც ფულად სახსრებს მიეკუთვნება და არც 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს.    

მაგ. 8 საწარმო აქტიურ ბაზარზე ყიდულობს სამწლიან სახელმწიფო ობლიგაციას ვადის 

ამოწურვამდე 2 თვით ადრე ფიქსირებული განაკვეთით (წლიურად 5%).  საწარმო 

ფლობს აღნიშნულ ინსტრუმენტს, იმისთვის, რომ მოახდინოს საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთების ცვლილებებით სპეკულირება.  

იმის გამო, რომ ინვესტიცია განხორციელდა სპეკულაციური მიზნებით (და არა 

მოკლევადიანი ფულადი ვალდებულებების შესასრულებლად), ის არც ფულად 

სახსრებს მიეკუთვნება და არც ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს.    

მაგ. 9 საწარმოს ფულადი სახსრები განთავსებული აქვს ხუთწლიან დეპოზიტზე კომერციულ 

ბანკში ფიქსირებული განაკვეთით (წლიურად 5%).   საანგარიშგებო თარიღისთვის 

დეპოზიტს, ფიქსირებული განავეთით, დარჩენილი აქვს 2 თვე ვადის ამოწურვამდე.   იმ 

შემთხვევაში თუ საწარმო ბანკიდან კაპიტალს გაიტანს ვადაზე ადრე, ის კარგავს 

მისაღები პროცენტის მთლიან ნაწილს.  ვადის გასვლის შემდგომ კაპიტალის გატანისას 

საწარმო აპირებს, რომ გამოიყენოს მიღებული შემოსავალი კრედიტორების 

ვალდებულების გასასტუმრებლად.   

ინვესტიცია არ მიეკუთვნება არც ფულად სახსრებსა და არც ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტებს, რადგანაც თითქმის 5 წელია რაც საწარმომ შექმნა დეპოზიტი (ის არ 

არის მოკლევადიანი).    

შენიშვნა: არარელევანტურია ის ფაქტი რომ საანგარიშგებო თარიღისთვის დეპოზიტს 

ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი აქვს 2 თვე.  

 
 

ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი უნდა იყოს ფულადი ნაკადების 
ანგარიშგებაში  

 

7.3 საწარმომ უნდა წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, სადაც აისახება 

საანგარიშგებო პერიოდის ფულადი ნაკადები, რომლებიც დაჯგუფებული იქნება 

საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობის მიხედვით. 

შენიშვნები 

დაჯგუფება საქმიანობის მიხედვით (საოპერაციო, საინვესტიციო ან საფინანსო) იძლევა 

უფრო დეტალურ ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს 

შეაფასონ საწარმოს მიერ ფულადი ნაკადების გამომუშავების შესაძლებლობა 

კონკრეტულ საანგარიშგებო პერიოდსა და მომავალში.   ამ ინფორმაციის გამოყენება 

შესაძლებელია აღნიშნულ საქმიანობებს შორის კავშირის შეფასების მიზნით, როდესაც 

კეთდება მომავალი ფულადი ნაკადების პროგნოზები.   იმისათვის, რომ მოხდეს 

ფულადი ნაკადების დაჯგუფება საოპერაციო, საინვესტიციო თუ საფინანსო 

საქმიანობად საჭიროა მსჯელობები.   კონკრეტულად კი, უნდა მოხდეს ყველა იმ 

მუხლის შინაარსის (და არა მისი იურიდიული საფორმის) განხილვა, რომელიც 

წარმოქმნის ფულად ნაკადებს.  გარდა ამისა, წარდგენის უცვლელობის კონცეფცია 

3.11-3.13 პუნქტების მიხედვით საწარმოს მხრიდან მოითხოვს შეუცვლელ წარდგენას 

გარკვეული დროის განმავლობაში. 
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გრაფიკი 2 წარმოადგენს ზოგად მითითებებს, თუ როგორ უნდა დაჯგუფდეს ფულადი 

ნაკადები საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობად მსს ფასს 

სტანდარტების გათვალისწინებით. 

 

გრაფიკი 2 — გადაწყვეტილების მიღების ხე: ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია 

საქმიანობებად 

 

შენიშვნა: ფულადი ნაკადები არის ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენდების შემოსვლა და გასვლა (იხ. ლექსიკონი). 

 

 

 

საოპერაციო საქმიანობა 

 

7.4 საოპერაციო საქმიანობა საწარმოს ძირითადი შემოსავლების მომტანი საქმიანობაა.  

მაშასადამე, საოპერაციო საქმიანობის ფულადი ნაკადები, საზოგადოდ, წარმოიშობა 

ისეთი სამეურნეო ოპერაციებისა და სხვა მოვლენებისა და გარემოებების შედეგად, 
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რომლებიც გაითვალისწინება მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას.   საოპერაციო 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მაგალითებია:  

(ა) საქონლის გაყიდვიდან და მომსახურების გაწევიდან მიღებული ფულადი სახსრები; 

(ბ) როიალტების, ჰონორარების, საკომისიო გადასახდელების სახით მიღებული 

ფულადი სახსრები და სხვა ამონაგები;  

(გ)    საქონლისა და მომსახურების მომწოდებელთათვის გადახდილი ფულადი  

სახსრები;  

(დ) დაქირავებულ პირთათვის და მათი სახელით გადახდილი ფულადი სახსრები;  

 (ე) მოგების გადასახადთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების გადახდა ან 

დაბრუნება, თუ შეუძლებელია მათი უშუალოდ მიკუთვნება საფინანსო და 

საინვესტიციო საქმიანობაზე; და 

(ვ) საბირჟო ოპერაციების საწარმოებლად, ან სავაჭრო მიზნით დადებული 

საინვესტიციო, სასესხო და სხვა ხელშეკრულებების ფარგლებში მიღებული და 

გადახდილი ფულადი სახსრები, რომლებიც სპეციალურად გასაყიდად შეძენილი 

მარაგის მსგავსია.  

ზოგიერთმა სამეურნეო ოპერაციამ, როგორიცაა, მაგალითად პროდუქციის 

მწარმოებელი საწარმოს მიერ რომელიმე ძირითადი საშუალების გაყიდვა, შეიძლება 

გამოიწვიოს შემოსულობა ან ზარალი, რაც აისახება მოგებაში ან ზარალში.   მიუხედავად 

ამისა, ამგვარ ოპერაციებთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები მიიჩნევა 

საინვესტიციო საქმიანობიდან შემოსულ ფულად ნაკადებად. 

 

შენიშვნები 
 

საოპერაციო საქმიანობა საწარმოს ძირითადი შემოსავლების მომტანი საქმიანობაა.  

შემოსავალი არის პერიოდის მანძილზე სამეურნეო ოპერაციებითა და სხვა 

მოვლენებით განპირობებული საკუთარი კაპიტალის ცვლილება, იმ ცვლილებების 

გარდა, რომლებიც გამოწვეულია მესაკუთრეებთან მესაკუთრის რანგში 

განხორციელებული ოპერაციებით, იგი ტოლია მოგების ან ზარალის და სხვა სრული 

შემოსავლის თანხების ჯამის (იხ. ლექსიკონი).  

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების ოდენობა ითვლება 

საწარმოს საქმიანობის შეფასების მთავარ ინდიკატორად, რადგან აქედან ჩანს, საწარმოს 

ძირითადი საქმიანობიდან შემოვიდა თუ არა საკმარისი ფულადი სახსრები სესხების 

დასაფარად, საწარმოო სიმძლავრის შესანარჩუნებლად, დივიდენდების 

გადასახდელად და ახალ ინვესტიციათა განსახორციელებლად, დაფინანსების გარე 

წყაროთა მოზიდვის გარეშე.    

ინფორმაცია წარსული საოპერაციო საქმიანობის შედეგად მიღებული ფულადი 

ნაკადების ცალკეული ელემენტის შესახებ, სხვა ინფორმაციასთან ერთად, 

სასარგებლოა საოპერაციო საქმიანობიდან მისაღები ფულადი ნაკადების 

პროგნოზირებისათვის.    

 

მაგალითები - ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან  
 

მაგ. 10 სკოლა სტუდენტებს სთხოვს გადაიხადონ წლიური რეგისტრაციისა და თვიური 

სწავლის გადასახადი. სტუდენტებმა უნდა ატარონ სკოლის უნიფორმები, რომლის 

შეძენაც შესაძლებელია როგორც სკოლის უნიფორმების მაღაზიაში ან სკოლისგან 
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დამოუკიდებელ მაღაზიაში, რომელიც მდებარეობს სკოლის მახლობლად. სადილის 

პერიოდში, სტუდენტებისთვის არ არის ნებადართული სკოლის შენობის დატოვება.   

შესაბამისად, სტუდენტებს საკვები მოაქვთ სახლიდან ან ყიდულობენ სკოლის 

კაფეტერიაში.  

მიმდინარე წელს სკოლამ გაყიდა პრინტერი, რომელსაც იყენებდა ადმინისტრაციის 

პერსონალი.   

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში სკოლა აჯგუფებს მუხლებს შემდეგნაირად: 

ყოველწლიური რეგისტრაციის გადასახადი, ყოველთვიური სწავლის გადასახადი, 
გაყიდული უნიფორმები და გაყიდული საკვები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 

დაჯგუფებულია, როგორც საოპერაციო საქმიანობად.    

შენიშვნა: თუმცა, პრინტერის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა ან ზარალი 

(ძირითადი საშუალებების ერთეული) შედის მოგებაში ან ზარალში, პრინტერის 

გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები დაჯგუფებულია, როგორც ფულადი 

ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან.  
 

მაგ. 11 საწარმო რომელიც აწარმოებს ტექსტილს, ოპერაციებს აფართოებს იჯარით აღებული 

დანადგარით, რომელიც მოაწოდა დანადგარის მწარმოებელმა კომპანიამ საოპერაციო 

იჯარის ხელშეკრულებით. კომპანია იხდის 500 ფე-ს ყოველთვიურად.    

მე-20 განყოფილების - „იჯარა“  მიხედვით, საოპერაციო იჯარის დროს საწარმო არ 

აღიარებს აქტივის გამოყენების უფლებას აქტივად, ის ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგების საოპერაციო საქმიანობის განყოფილებაში წარმოადგენს საიჯარო 

გადახდებს თვიურად 500 ფე-ს.  

მაგ. 12 საწარმო, რომელიც მომხმარებლებზე აქირავებს მანქანებს საოპერაციო იჯარის 

ფარგლებში ანახლებს გასაქირავებელი მანქანების ავტოპარკს მათი შესყიდვიდან 18 

თვეში. შესაბამისად, საწარმო სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში საიჯარო შემოსავალს 

აღიარებს ამონაგებად.    

მიმდინარე წელს საწარმომ მიიღო ფულადი ნაკადები შემდეგი წყაროებიდან: 

 მანქანების გაქირავება = 130,000 ფე  

 მეორადი მანქანების გაყიდვა - 100,000 ფე; და 

 კომპიუტერული აღჭურვილობის გაყიდვა, რომელიც გამოიყენებოდა გაქირავების ან 

გაყიდვისას მომხმარებელთა შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად = 8,000 ფე 

მანქანის გაქირავების შემოსავლის კლასიფიკაციის შესაბამისად სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში ფულადი ნაკადები მანქანების გაქირავებიდან დაჯგუფებულია, როგორც 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან (იხ. პუნქტი 7.4 (ა)).   

მეორადი მანქანების გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის  შემოსავლის გარეთ 

აღიარების თანმიმდევრულად, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში (იხ. პუნქტი 17.28), 

შემოსავალი მეორადი მანქანების გაყიდვიდან დაჯგუფებულია როგორც ფულადი 

ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (იხ. პუნქტი 7.5 (ბ)).   

კომპიუტერული აღჭურვილობის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის აღიარების 

შესაბამისად, შემოსავლის გარეთ, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში (იხ. პუნქტი 

17.28), შემოსავალი კომპიუტერული აღჭურვილობის გაყიდვიდან დაჯგუფებულია 

როგორც ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (რადგანაც საწარმოს 

ჩვეული საქმიანობა არ მოიცავს კომპიუტერული აღჭურვილობის გაყიდვას).  
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მაგ. 13 საწარმომ, რომელიც ვაჭრობს ფასიანი ქაღალდებით, შეიძინა ფასიანი ქაღალდები 

ვაჭრობის მიზნით 75,000 ფე-დ და გაყიდა 110,000 ფე-დ. 

საწარმოს ძირითადი შემოსავლების მომტანი საქმიანობა არის ფასიანი ქაღალდებით 

ვაჭრობა.   შესაბამისად, ფულადი ნაკადები ფასიანი ქაღალდების შესყიდვიდან და 

გაყიდვიდან დაჯგუფებულია როგორც საოპერაციო საქმიანობა (110,00 ფე-ს შემოსვლა 

მომხმარებლისგან და 75,000 ფე-ს გასვლა მომწოდებლებზე ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგებაში წარმოდგენილია, როგორც საწარმოს საოპერაციო საქმიანობა). 

 

 

საინვესტიციო საქმიანობა 
 

7.5 საინვესტიციო საქმიანობა მოიცავს გრძელვადიანი აქტივებისა და სხვა ისეთი 

ინვესტიციების შეძენასა და გასვლას, რომლებიც არ შედის ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების შემადგენლობაში.   საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ფულადი ნაკადების მაგალითებია:  

(ა) ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, საკუთარი წარმოების ძირითადი 

საშუალებების), არამატერიალური და სხვა გრძელვადიანი აქტივების შესაძენად 

გადახდილი ფულადი სახსრები;  

(ბ)  ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური და სხვა გრძელვადიანი აქტივების 

გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები;  

(გ)  სხვა საწარმოების წილობრივი ან სავალო ინსტრუმენტებისა და ერთობლივი 

საქმიანობის წილის შესაძენად გადახდილი ფულადი სახსრები (ისეთი 

ინსტრუმენტებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრების გარდა, რომლებიც 

კლასიფიცირებულია ფულადი სახსრების ეკვივალენტებად, ან შეძენილია 

კომერციული გარიგების, ან სავაჭრო მიზნით);    

(დ) სხვა საწარმოების წილობრივი ან სავალო ინსტრუმენტებისა და ერთობლივი 

საქმიანობის წილის გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები (ისეთი 

ინსტრუმენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრების გარდა, რომლებიც 

კლასიფიცირებულია ფულადი სახსრების ეკვივალენტებად, ან შეძენილი იყო 

საბირჟო ოპერაციების საწარმოებლად ან სავაჭრო მიზნით);  

(ე)    სხვა მხარეებზე გაცემული ფულადი სახსრები, ავანსის ან სესხის სახით;  

(ვ)    სხვა მხარეზე გაცემული ავანსებისა და სესხების დაბრუნების შედეგად მიღებული 

ფულადი სახსრები;  

(ზ)    ფიუჩერსული, ფორვარდული, ოფციონებისა და სვოპის ხელშეკრულებებისთვის 

გადახდილი ფულადი სახსრები, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც 

ხელშეკრულებები გამიზნულია საბირჟო ოპერაციების საწარმოებლად ან სავაჭრო 

მიზნით, ან მათთვის ანგარიშსწორება კლასიფიცირებულია, როგორც საფინანსო 

საქმიანობა; და  

(თ) ფიუჩერსული, ფორვარდული, ოფციონებისა და სვოპის ხელშეკრულებების 

ფარგლებში მიღებული ფულადი სახსრები, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც 

ხელშეკრულებები გამიზნულია საბირჟო ოპერაციების საწარმოებლად ან სავაჭრო 

მიზნით, ან მათთვის ანგარიშსწორება კლასიფიცირებულია, როგორც საფინანსო 

საქმიანობა.  
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იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება ბუღალტრულად აისახება, როგორც ჰეჯირება (იხ. 

მე-12 განყოფილება - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“), 

მაშინ ასეთ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები კლასიფიცირდება 

იმავე წესით, როგორც ჰეჯირებულ მუხლთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები.  

 
შენიშვნები 
 

ზოგიერთ შემთხვევაში ცალსახა არ არის ფულადი ნაკადები საოპერაციო 

საქმიანობიდანაა თუ საინვესტიციოდან. ასეთ შემთხვევებში საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს მსჯელობები, რათა განავითაროს და თანმიმდევრულად გამოიყენოს 

სააღრიცხვო პოლიტიკა ასეთი ფულადი ნაკადების დაჯგუფების მიზნით.    

იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მითითებები მსს ფასს სტანდარტში, საწარმოს 

შეუძლია, პუნქტი 10.6-ის მიხედვით, გაითვალისწინოს მოთხოვნები და 

იხელმძღვანელოს ფასს სტანდარტის სრული ვერსიით. 

ბასს 7 ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, რომლის მიხედვითაცაა შექმნილი 

განყოფილება 7, აცხადებს რომ მხოლოდ ისეთი დანახარჯების კლასიფიცირება 

შეიძლება საინვესტიციო საქმიანობად, რომლის შედეგადაც მოხდა აქტივის აღიარება 

(იხ. განყოფილება 7-ის პუნქტი 16).  

აღნიშნული პრინციპი ვრცელდება მსს-სთვისაც (იხ. მაგალითი 14). 

 

მაგალითები - ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან 
 

მაგ. 14 ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია საქმიანობას იწყებს 20X0 წელს.  

20X0 წელს საწარმოს ფულადი სახსრების გასვლა მოიცავს: 

 საწყისი დანახარჯი (10,000 ფე) 

 დანადგარების შესყიდვა (30,000 ფე) 

 დანადგარების დამონტაჟება (2,200 ფე) 

 თანამშრომელთა დატრენინგება (4,000 ფე) 

 სარეკლამო აქტივობები (18,450 ფე) 

 საწარმოს შიგნით შექმნილი ბრენდები (6,900 ფე); და  

 საწარმოს შიგნით შექმნილი მომხმარებელთა სია (870 ფე). 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიის 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებში მუხლები დაჯგუფებულია შემდეგნაირად: 

საწარმო აღიარებს ფულადი ნაკადების გასვლას 32,200 ფე-ს, რომელიც გამოწვეულია 

ძირითადი საშუალებების შესყიდვით (30,000 ფე დანადგარების შეძენა + 2,200 ფე 

დანადგარების დამონტაჟება), ის დაჯგუფებულია როგორც საინვესტიციო საქმიანობა, 

რადგანაც მოხდა გრძელვადიანი აქტივის შესყიდვა (ძირითადი საშუალებების ხარჯი. 

იხ პუნქტი 17.10 (ბ)).  

შენიშვნა: იმის გამო რომ სხვა ფულადი ნაკადებით არ მოხდა გრძელვადიანი 

აქტივების აღიარება, ისინი არ დაჯგუფდებიან საინვესტიციო საქმიანობად 

წარმოქმნილ ფულად ნაკადებად.  საწყისი დანახარჯი, თანამშრომელთა 

დატრენინგება, სარეკლამო აქტივობები, საწარმოს შიგნით შექმნილი ბრენდები და 

მომხმარებელთა სია საწარმომ უნდა აღიაროს საოპერაციო საქმიანობად.   ფინანსური 
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მდგომარეობის ანგარიშგებაში ეს მუხლები არ არის აღიარებული გრძელვადიან 

აქტივად.   ამის ნაცლვად, ისინი აღიარებულია ხარჯებად მოგებაში ან ზარალში, იმ 

პერიოდში, როდესაც განხორციელდა (იხ. პუნქტები 17.11, 18.14 და 18.15). 

მაგალითები  - არ წარმოადგენს ფულად ნაკადებს საინვესტიციო საქმიანობიდან 
 

მაგ. 15 სეზონური ხილის წვენების მწარმოებელი კომპანია ფულად სახსრებს აბანდებს 

მოკლევადიან, მაღალლიკვიდურ ინვესტიციებში. აღნიშნული ფულადი სახსრები 

მიღებული აქვს მომხმარებლისგან, რომელიც შეგროვებულია ფულადი სახსრების 

დაუყოვნებლივი გადახდებით.  დაბანდებულ ფულად სახსრებს, სავარაუდოა, რომ 

გამოიყენებენ მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა დასაფარად ვადის ამოწურვამდე.   

მოკლევადიანი, მაღალლიკვიდური ინვესტიციები არის ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები.   ისინი არ არის დაჯგუფებული, როგორც საინვესტიციო საქმიანობა.  

შენიშვნა:  

დაუშვით, რომ საწარმოს ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი არის 100,000 ფე. შემდგომ კომპანია ინვესტირებას 

ახდენს მოკლევადიან, მაღალლიკვიდურ ინვესტიციებში, რომლებიც დაჯგუფებულია 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტებად.  ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების საბოლოო ბალანსი არის უცვლელი (ისევ 100,000 ფე).  შესაბამისად, 

85,000 ფე-ის ინვესტიციის აღიარება არ მოხდა ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში, 

რადგანაც ფულადი სახსრებიდან თანხის გადატანა განხორციელდა ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტებში. 

 

 

 

 

მაგალითები - ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  

საფინანსო საქმიანობა 
 

7.6 საფინანსო საქმიანობა ისეთი საქმიანობაა, რომლის შედეგად რაოდენობრივად და 

სტრუქტურულად იცვლება საწარმოს საკუთარი კაპიტალი და ნასესხები სახსრები.   

საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მაგალითებია:  

(ა)    აქციებისა და სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვების შედეგად საწარმოში 

შემოსული ფულადი სახსრები;  

(ბ)     მესაკუთრეთათვის გადახდილი ფულადი სახსრები, საწარმოს აქციების შესაძენად 

ან გამოსყიდვის მიზნით;  

(გ)     სავალო ფასიანი ქაღალდების, სესხების, თამასუქების, ობლიგაციების, იპოთეკური 

კრედიტებისა და სხვა მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი სესხების გამოშვების 

შედეგად საწარმოში შემოსული ფულადი სახსრები;  

(დ)   ნასესხები სახსრების დასაფარად გადახდილი ფულადი სახსრები; და  

 (ე) მოიჯარის მიერ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული დაუფარავი ვალდებულების 

შესამცირებლად გადახდილი ფულადი სახსრები 
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მაგ. 16 საწარმომ, რომელიც აწარმოებს ტექსტილს, გაზარდა საკუთარი კაპიტალი 

მფლობელებზე გამოშვებული აქციებით 1,000 ფე-თი და მოკლევადიანი სესხებით 2,000 

ფე-თი.   საწარმომ დაფარა გრძელვადიანი სესხი 500 ფე და გადაიხადა დივიდენდი 

ფულადი სახსრების სახით 300 ფე.   

საქმიანობის გასაფართოებლად ფინანსური იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში 

საწარმომ მიიღო ახალი დანადგარი, რომელიც ითვალისწინებს ყოველთვიურ 

გადახდებს 10 ფე-ს.    

აქციების გამოშვება:  

აქციების გამოშვებით საწარმოში ფულადი სახსრების შემოსვლა არის ფულადი 

სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან  - მან გაზარდა საწარმოს საკუთარი კაპიტალი.   

მოკლევადიანი სესხები  

მოკლევადიანი სესხის აღება არის ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან - მან 

გაზარდა საწარმოს სესხები.  

გრძელვადიანი სესხის დაფარვა:  

გრძელვადიანი სესხის დაფარვა არის ფულადი სახსრების გასვლა საფინანსო 

საქმიანობიდან - მან შეამცირა საწარმოს სესხები.  

დივიდენდები:  

პუნქტი 7.16-ის მიხედვით, საწარმომ უნდა დააჯგუფოს გაცემული დივიდენდები 

როგორც: 

 ფინანსური საქმიანობა, რადგან ამგვარი ფულადი ნაკადები ფინანსური 

რესურსების მოზიდვის დანახარჯებია (გაცემულმა დივიდენდებმა შეამცირა 

საწარმოს საკუთარი კაპიტალი); ან 

 საოპერაციო საქმიანობა, რადგან დივიდენდები გაიცემა საოპერაციო ფულადი 

ნაკადებიდან.  

საიჯარო გადასახდელები: 

მე-20 განყოფილების - „იჯარა“  მიხედვით, მოიჯარე ვალდებულია საიჯარო 

გადასახდელები გაანაწილოს დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა და დაუფარავი 

ვალდებულებების შემცირებაზე. (იხ. პუნქტი 20.11). 

პუნქტი 7.15 საწარმოს აძლევს ნებას შეარჩიოს სააღრიცხო პოლიტიკა გადახდილი 

პროცენტის დასაჯგუფებლად. შესაბამისად, საწარმო ნაწილ საიჯარო გადასახდელს 

წარადგენს მე-20 განყოფილების შესაბამისად და აღირიცხება ფინანსურ ხარჯად, ასევე: 

 ფინანსურ საქმიანობად - რადგანაც, საწარმო პროცენტს უყურებს, როგორც აქტივის 

ფინანსირებას; ან   

 საოპერაციო საქმიანობად - რადგანაც, საწარმო ნასესხებ სახსრებთან 

დაკავშირებულ ყველანაირ დანახარჯს აღიარებს, როგორც ხარჯს იმ პერიოდის 

მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს დანახარჯები იყო გაწეული (იხ. პუნქტი 25.2).  

საწარმოს მხრიდან  საიჯარო გადასახდელების ნაწილი აღირიცხება და წარდგება, 

როგორც ვალდებულების შემცირება და ფულადი ნაკადების გასვლა საფინანსო 

საქმიანობიდან - იგი ამცირებს საწარმოს ნასესხები სახსრების ზომას.     
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საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული  ფულადი ნაკადების წარდგენა  
 

7.7 საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები საწარმომ უნდა 

წარადგინოს:  

(ა)    არაპირდაპირი მეთოდით, რომლის მიხედვითაც მოგება ან ზარალი კორექტირდება 

არაფულადი ოპერაციების შედეგებით, წარსული ან მომავალი პერიოდის 

საოპერაციო შემოსავლებისა და გადახდების გადავადების ან დარიცხვების 

გათვალისწინებით, აგრეთვე იმ შემოსავლებისა და ხარჯების გათვალისწინებით, 

რომლებიც დაკავშირებულია საინვესტიციო ან საფინანსო საქმიანობის ფულად 

ნაკადებთან; ან  

(ბ)     პირდაპირი მეთოდით, რომლის დროსაც ნაჩვენები იქნება მთლიანი შემოსული და 

გასული ფულადი ნაკადები ძირითადი კატეგორიების მიხედვით.  

 

შენიშვნები  
 

პირდაპირი მეთოდი წარადგენს საწარმოს ფულად ნაკადებს პირდაპირ (ძირითადად 

აჯამებს საანგარიშგებო პერიოდში საწარმოს საბანკო ანგარიშზე საოპერაციო ფულადი 

ნაკადების შემოსვლასა და გასვლას).  არაპიდაპირი მეთოდი განსაზღვრავს წმინდა 

ფულად ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან არაპირდაპირ, მოგების ან ზარალის 

დარიცხვებით კორექტირებით, ასევე კორექტირებებით, რომლებიც გავლენას ახდენს 

სამუშაო კაპიტალსა და ფულად ნაკადებზე, რომელიც წარმოდგენილია საოპერაციო 

საქმიანობის გარეთ (საინვესტიციო ან საფინანსო საქმიანობაში). 

პირდაპირი მეთოდი მარტივი გასაგებია - ის წარადგენს საწარმოს ძირითად 

საოპერაციო ფულად ნაკადებს და აქედან გამომდინარე მოიცავს უფრო დეტალურ 

ინფორმაციას, იმისთვის რომ მოხდეს საწარმოს მომავალი საოპერაციო ფულადი 

ნაკადების პროგნოზირება. 

არაპირდაპირი მეთოდი წარმოადგენს მოგების ან ზარალის და ფულადი ნაკადების 

შეჯერებას საოპერაციო საქმიანობიდან.  

   

 

არაპირდაპირი მეთოდი  
 

7.8 არაპირდაპირი მეთოდის მიხედვით, საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული 

წმინდა ფულადი ნაკადები განისაზღვრება მოგებისა და ზარალის კორექტირებით, 

შემდეგი მუხლების საფუძველზე:  

(ა)  მარაგსა და საოპერაციო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ მოთხოვნებსა და 

ვალდებულებებში საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მომხდარი 

ცვლილებები;  

(ბ) არაფულადი მუხლები, როგორიცაა: ცვეთა, ანარიცხები, გადავადებული გადასახადი, 

დარიცხული შემოსავლები (ხარჯები), რომლებიც არ არის მიღებული 

(გადახდილი), საკურსო სხვაობებიდან წარმოქმნილი არარეალიზებული 

შემოსულობები და ზარალი, მეკავშირე საწარმოების გაუნაწილებელი მოგება, 

ასევე არამაკონტროლებელი წილები; და  

(გ) ყველა სხვა მუხლი, რომელიც გვიჩვენებს საინვესტიციო და საფინანსო 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ ფულად ნაკადებს.  



მოდული 7—ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 
 

 ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-07)  
  20 

 
მაგალითი - არაპირდაპირი მეთოდი   

 

მაგ. 17 საწარმო, რომელიც ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას წარადგენს არაპირდაპირი 

მეთოდის გამოყენებით  აღიარებს 7,000 ფე მოგებას 20X8 წლის 31 დეკემბერს.   20X8 

წლის განმავლობაში შემოსავალი შედგება საქონლის გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსავლისგან 100,000 ფე, ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული თანხა 750 

ფე და საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდით 250 ფე.  20X8 წლის 

განმავლობაში საწარმოს ხარჯები შედგება გაყიდული საქონლის თვითღირებულებისგან 

50,000 ფე, თანამშრომელთა ხარჯისგან 42,600 ფე, საოფისე აღჭურვილობის ცვეთისგან 

800 ფე, არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციისგან 100 ფე და შემცირდა აქციების 

რეალური ღირებულება, რომელიც კომპანიამ შეისყიდა სხვა საწარმოსგან, აღნიშნული 

აქციები ივაჭრება საჯაროდ.  

 საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X8 წლის 31 დეკემბერს მოიცავს 

სავაჭრო მოთხოვნებს 1,700 ფე-ს (20X7: 1,000 ფე), მარაგებს 1,200 ფე-ს (20X7: 2,200 ფე) და 

სავაჭრო ვალდებულებებს 2,000 ფე-ს (20X7: 2,400 ფე).  

 

ამონარიდი საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

წლიური მოგება  7,000 

არაფულადი შემოსავლისა და ხარჯების კორექტირება:   

   საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდა  (250) 

   მოზიდული ფასიანი ქაღალდების რეალური ღირებულების შემცირება 500 

   ცვეთის ხარჯი 800  

   ამორტიზაციის ხარჯი 100  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:     

   ძირითადი საშუალებების გაყიდვებით წარმოქნილი შემოსულობები (750) 

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში   

   სავაჭრო მოთხოვნების ზრდა  (700) 

   მარაგების შემცირება  1,000  

   სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება  (400) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 7,300 
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მაგალითები - ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან პირდაპირი 
მეთოდის გამოყენებით 

 

მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-17 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში საწარმო 

წარადგენს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას პირდაპირი მეთოდის გამოყენებით.    

 

ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

მიღებული თანხები მომხმარებლისგან  99,300 (ა) 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე  (92,000) (ბ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 7,300 (გ) 

…   

 
 შენიშვნები, რომლებიც არ არის  საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ნაწილი: 

 
(ა) ამოწერილია საწარმოს ფულადი სახსრების წიგნიდან პირდაპირ (მიღებული ფულადი 

სახსრების ანალიზი 20X8 წელს) ან არაპირდაპირ შემდეგნაირად: სავაჭრო მოთხოვნები, 

რომლებიც გაიზარდა 20X7 წელს და გადაიხადეს 20X8 წელს 1,000 ფე + შემოსავალი გაყიდული 

საქონლიდან 20X8 წელს 100,000 ფე გამოკლებული მოთხოვნა 20X8 წლის 31 დეკემბერისთვის 

1,700 ფე, რომლის დაფარვაც სავარაუდოდ მოხდება 20X9 წელს = 99,300 ფე.    

(ბ) ამოწერილია საწარმოს ფულადი სახსრების წიგნიდან პირდაპირ (მიღებული ფულადი 

სახსრების ანალიზი 20X8 წელს) ან არაპირდაპირ შემდეგნაირად: სავაჭრო ვალდებულებები 

რომლებიც წარმოიქმნა 20X7 წელს და გადაიხადეს 20X8 წელს 2,400 ფე + გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 50,000 ფე-ს გამოკლებული 20X8 წელს მარაგების შემცირება  1,000 ფე, 

გამოკლებული სავაჭრო ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 2,000 ფე, რომლის 

დაფარვაც სავარაუდოდ მოხდება 20X9 წელს + თანამშრომელთა ხარჯი გადახდილი 20X8 წელს 

42,600 ფე = 92,000 ფე.   

პირდაპირი მეთოდი 
 

7.9 პირდაპირი მეთოდის თანახმად, საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული წმინდა 

ფულადი ნაკადების წარდგენა ხდება ინფორმაციის გამჟღავნებით მთლიანად 

მიღებული ან მთლიანად გაცემული ფულადი სახსრების ძირითადი კატეგორიების 

შესახებ.   ამგვარი ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია:   

(ა) საწარმოს საბუღალტრო წიგნებიდან; ან  

(ბ) სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, მისი 

წარდგენის შემთხვევაში) ასახული გაყიდვების, გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულებისა და სხვა მუხლების კორექტირების საფუძველზე, შემდეგი 

ფაქტორების გათვალისწინებით:  

(i)     მარაგსა და საოპერაციო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ მოთხოვნებსა და 

ვალდებულებებში საანგარიშგებო პერიოდში მომხდარი ცვლილებები;  

(ii)    სხვა არაფულადი მუხლები; და  

(iii) სხვა მუხლები, რომლებიც გვიჩვენებს საინვესტიციო და საფინანსო 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ ფულად ნაკადებს.    
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(გ) საწარმოს ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები არ ეკუთვნის  

საწარმოს ფულად ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან, რადგანაც ის წარდგენილია ფულადი 

ნაკადებში საინვესტიციო საქმიანობიდან.  

 

 

მაგ. 19 შერჩეული ფინანსური ინფორმაცია 20X4 და 20X3 წლებისთვის შემდეგნაირია: 
 

შემოსავალი და ხარჯები 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 ამონაგები 35,960,000 ფე   

 რეალიზებული პროდუქციის 

თვითღირებულება 

15,789,500 ფე   

 ხელფასებისა და სარგოების ხარჯი 10,220,000 ფე   

 სხვა ხარჯები (მიღებული 

მომსახურებები) 

4,956,500 ფე   

 ფინანსური ხარჯები (პროცენტის 

ხარჯი) 

456,452 ფე   

 მოგების გადასახადის ხარჯი 1,360,000 ფე   

 
 

   

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  ანგარიშის ნაშთი 

31.12.20X3 

ანგარიშის 

ნაშთი 

31.12.20X4 

ანგარიშის 

ნაშთის 

ცვლილება 

20X3 წლიდან  

20X4 წლამდე 

 დებიტორული დავალიანება 1,752,000 ფე 2,150,000 ფე 398,000 ფე 

 კრედიტორული დავალიანება  2,125,000 ფე 3,050,000 ფე 925,000 ფე 

 გადახდილი ავანსი (მიღებული 

სერვისები) 

345,000 ფე  (345,000 ფე) 

 სხვა ხარჯები ვალდებულებები 

(მიღებული მომსახურებები) 

 496,000 ფე 496,000 ფე 

 გადასახდელი ხელფასები და 

სარგოები 

  535,000 ფე 

 დარიცხული პროცენტი (პროცენტის 

ხარჯი) 

  7,800 ფე 

 მოგების გადასახადის ვალდებულება   (235,000 ფე) 

 გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები 

  380,000 ფე 
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ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X4 წლის 31 დეკემბრისთვის (ათას ფე-

ში): 

 

    20X4  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან       

მიღებული თანხები მომხმარებლისგან    35,562 (ა) 

გადასახადები საქონლის მომწოდებლებზე (14,865) (გ)   

გადასახადები მომსახურებების მომწოდებლებზე (4,116) (დ)   

გადასახადები თანამშრომლებზე (9,685) (ე)   

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე   (28,665) (ბ) 

გამომუშავებული ფულადი სახსრები ოპერაციებიდან   6,897  

გადახდილი პროცენტი    (449) (ვ) 

გადახდილი მოგების გადასახადი    (1,975) (ზ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   4,473  

…     

  

 
შენიშვნები, რომლებიც არ არის  საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ნაწილი: 

 
(ა) მიღებული თანხები მომხმარებლისგან = შემოსავალი გაყიდვებიდან 35,960,000 ფე + დებიტორული 

დავალიანების საწყის ნაშთი 1,752,000 ფე გამოკლებული დებიტორული დავალიანების საბოლოო ნაშთი 

2,150,000 ფე = 35,562,000 ფე  

(ბ) გადახდილი ფულადი სახსრები მომწოდებლებსა და თანამშრომლებზე = გადასახადები მომწოდებლებზე 

14,864,500 ფე + გადასახადები მომსახურების მომწოდებლებზე 4,115,500 ფე + გადასახადები 

თანამშრომლებზე 9,685,000 ფე = 28,665,000 ფე 

(გ) გადასახადები საქონლის მომწოდებლებზე = გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 15,789,500 ფე + 

კრედიტორული დავალიანების საწყისი ნაშთი 2,125,000 ფე გამოკლებული კრედიტორული დავალიანების 

საბოლოო ნაშთი 3,050,000 ფე =14,864,500. (შენიშვნა: წლის დასაწყისსა და დასასრულში საწარმოს არ ჰქონდა 

მარაგები) 

(დ) გადასახადები მომსახურების მომწოდებლებზე = სხვა ხარჯები 4,956,500 ფე გამოკლებული წინასწარი 

გადახდების შემცირება 345,000 ფე გამოკლებული სხვა გადასახდელი ვალდებულებების ზრდა 496,000 = 

4,115,500 ფე  

(ე) გადასახადები თანამშრომლებზე = ხელფასისა და სარგოების ხარჯი 10,220,000 ფე გამოკლებული 

გადასახდელი ხელფასებისა და სარგოების ზრდა 9,685,000 ფე 

(ვ) გადახდილი პროცენტი = საპროცენტო ხარჯი 456,452 ფე გამოკლებული დარიცხული საპროცენტო ხარჯის 

ზრდა 7,800 ფე = 448,652 ფე 

(ზ) გადასახდელი მოგების გადასახადი = მოგების გადასახადის ხარჯი 1,360,000 ფე + გადავადებული 

გადასახადის ზრდა 380,000 ფე = 1,740,000 ფე 

გადახდილი მოგების გადასახადი = მოგების გადასახადის ვალდებულება 235,000 ფე + მოგების 

გადასახადის ვალდებულების შემცირება 235,000 ფე = 1,975,000 ფე. 
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საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი 
ნაკადების წარდგენა 

 

7.10 საწარმომ ცალ-ცალკე უნდა წარადგინოს საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობასთან 

დაკავშირებით შემოსული და გასული მთლიანი ფულადი ნაკადები, ძირითადი 

კატეგორიების მიხედვით. შვილობილი საწარმოებისა და სხვა ეკონომიკური 

სუბიექტების შესყიდვიდან ან გაყიდვიდან წარმოქმნილი ჯამური ფულადი ნაკადები 

ცალკე უნდა აისახოს და კლასიფიცირდეს, როგორც საინვესტიციო საქმიანობა. 

  

 შენიშვნები  

შვილობილი საწარმოების შესაძენად გადახდილი ჯამური ფულადი ნაკადები 

წარდგენილია ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში, როგორც წმინდა ფულადი სახსრები 

და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები მიღებული მსგავსი ოპერაციებიდან.   

 

მაგალითი— საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული 
 ფულადი ნაკადები  
 

მაგ. 20 ჯგუფი (მშობელი და შვილობილი საწარმოები) ფულად ნაკადებს  საინვესტიციო და 

საფინანსო საქმიანობიდან კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 

წარადგენს შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი ჯგუფის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X4 წლის 31 

დეკემბრისთვის (ათას ფე-ში)  

  20X4 წელი 

…  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან    

შვილობილი X-ის შესაძენად გადახდილი თანხა (მიღებული წმინდა ფულადი 

სახსრები)  (875) 

ძირითადი საშუალებების შესაძენად გადახდილი თანხა   (560) 

დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული თანხები  20  

მეკავშირე Y-ში ფლობილი წილის გაყიდვიდან წარმოქმნილი შემოსულობები  1,200  

მიღებული პროცენტი(ა)  150  

მიღებული დივიდენდები(ა) 400  

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან 335  

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

სააქციო კაპიტალის გამოშვებიდან მიღებული თანხა 500  

პრივილეგირებული აქციების გამოშვებიდან წარმოქმნილი შემოსავალი 250  

გრძელვადიანი სესხების გამოშვების შედეგად წარმოქმნილი შემოსავალი  300  

გამოსყიდული საკუთარი აქციების გადასახადი (110) 

ფინანსური იჯარის გადასახადი  (190) 

გადახდილი დივიდენდები(ბ) (1,200) 

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (450) 

…  
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(ა) ალტერნატიულად, ეს თანხები შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს, როგორც საოპერაციო ფულადი 

ნაკადები.  (იხ. პუნქტი 7.15)   

(ბ) ალტერნატიულად, გაცემული დივიდენდები შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს, როგორც საოპერაციო 

ფულადი ნაკადები (იხ. პუნქტი 7.16) 

 

 

 

ფულადი ნაკადები უცხოურ ვალუტაში 
 

7.11 საწარმომ უცხოური ვალუტით განხორციელებულ სამეურნეო ოპერაციებთან 

დაკავშირებული ფულადი ნაკადები უნდა ასახოს საწარმოს სამუშაო ვალუტაში; 

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხების გადასაყვანად უნდა გამოიყენოს საწარმოს 

სამუშაო ვალუტასა და უცხოურ ვალუტას შორის გასაცვლელი სავალუტო კურსი, 

ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის. 30.19 პუნქტში ახსნილია, როდის არის 

შესაძლებელი ფაქტობრივ სავალუტო კურსთან მიახლოებული სავალუტო კურსის 

გამოყენება. 

 

შენიშვნები  
 

საწარმოს მოეთხოვება, რომ შეაფასოს საკუთარი საქმიანობის შედეგები და ფინანსური 

მდგომარეობა მის სამუშაო ვალუტაში - იგივე ძირითადი ეკონომიკური გარემოს 

ვალუტა, სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას.   საწარმოს სამუშაო ვალუტა 

განისაზღვრება 30.3-30.5 პუნქტებში აღნიშნული მითითებებით. 

უცხოური ვალუტა არის საწარმოს სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებული ვალუტა.  

როცა საწარმოს გააჩნია უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციები, ის 

ექვემდებარება სამუშაო ვალუტასთან მიმართებით უცხოური ვალუტის ღირებულების 

ცვლილებას. მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით უცხოურ ვალუტაში გამოსახული 

ერთეულის თავდაპირველი აღიარებისას საწარმო ასახავს ერთეულს სამუშაო 

ვალუტაში. ოპერაციის თარიღისთვის ის იყენებს უცხოური ვალუტის სამუშაო 

ვალუტაზე გასაცვლელ სპოტ სავალუტო კურსს.    პუნქტი 30.9-ის მიხედვით  ყოველი 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ:  

 უცხოურ ვალუტაში შეფასებული ფულადი ერთეულები უნდა გადაიყვანოს წლის 

საბოლოო სავალუტო კურსის გამოყენებით; 

 არაფულადი ერთეულები, რომლებიც ასახულია უცხოურ ვალუტაში პირვანდელი 

ღირებულებით, უნდა გადაიყვანოს ოპერაციის თარიღისთვის არსებული 

სავალუტო კურსით; და 

 არაფულადი ერთეულები, რომლებიც ასახულია უცხოურ ვალუტაში 

განსაზღვრული რეალური ღირებულებით, უნდა გადაიყვანოს რეალური 

ღირებულების დადგენის თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის 

გათვალისწინებით. 

როდესაც საოპერაციო ფულადი ნაკადების წარდგენისას გამოიყენება პირდაპირი 

მეთოდი, ნაკლები სირთულეები წარმოიქმნება უცხოურ ვალუტაში ოპერაციების 

განხორციელებისას, რადგან ფულადი ნაკადები განისაზღვრება პირდაპირ და, აქედან 

გამომდინარე, შესწორებები არ კეთდება სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად 

წარმოქმნილ არარეალიზებულ შემოსულობებსა და ზარალზე. არაპირდაპირი 

მეთოდის გამოიყენებისას, სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი 
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არარეალიზებული შემოსულობები და ზარალი მჟღავნდება ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად წლიურ მოგებასა და საოპერაციო საქმიანობიდან წმინდა ფულად 

ნაკადებს შორის რეკონსილაციაში (იხ. მაგალითი 21), გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი 

არარეალიზებული შემოსულობები და ზარალი ჩართულია საოპერაციო აქტივებისა და 

ვალდებულებების ცვლილებაში. (იხ. მაგალითი 25). 

 

მაგალითები - უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები  

21-26 მაგალითებში გამოყენებული პირობები:   

 საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის ფულადი ერთეული ‘ფე’. მაშასადამე, 

საწარმოსთვის B ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტა (ავბ) და R ქვეყნის ადგილობრივი 

ვალუტა (ავრ) უცხოური ვალუტებია.  

 საწარმოს საანგარიშგებო თარიღია 31 დეკემბერი. 

 გამოიყენება შემდეგი სავალუტო კურსები:  

o 1-ლი იანვარი 20X0 წელი: 1 ავბ =  2 ფე 

o 10 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ =  2 ფე 

o 14 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.05 ფე 

o 20 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.08 ფე 

o 28 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავრ = 1.4 ფე 

 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის საშუალო შეწონილი: 1 ავბ = 2.04 ფე 

 31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.10 ფე; 1 ავრ = 1.3 ფე  

 

მაგ. 21 20X0 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ ბანკისგან მიიღო 100,000 ავბ იმ პირობით, რომ 20X1 

წლის 1-ელ იანვარს ბანკს გადაუხდიდა 110,000 ავბ-ს. ფულადი სახსრების 

მიღებისთანავე საწარმომ 100,000 ავბ დააკონვერტირა 200,000 ფე-ში.  

 გამოყენებულია შემდეგი სავალუტო კურსები: 

 1-ლი იანვარი 20X0 წელი: 1 ავბ =  2 ფე 

 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის საშუალო შეწონილი:  1 ავბ = 2.04 ფე 

 31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.10 ფე 

 

20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის საწარმო ფულადი ნაკადების ანგარიშგების საფინანსო 

საქმიანობის განყოფილებაში წარადგენს 200,000 ფე-ის ოდენობის ფულადი სახსრების 

შემოსვლას, როგორც ‘სესხის გამოშვების შედეგად საწარმოში შემოსულ ფულად 

სახსრებს’ (ე.ი 100,000 ავბ უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხა × 2 (გასაცვლელი 

სავალუტო კურსი ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის) = 200,000 ფე ). 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, მან 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის მომზადებული ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგების საოპერაციო განყოფილებაში უნდა დააკორექტიროს ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთი (ფინანსური ხარჯი) და ვალდებულების ფულადი 

ღირებულების სავალუტო კურსის ცვლილების ეფექტი.  
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საწარმო შედეგად მიღებულ ოპერაციებს  სამუშაო ვალუტაში ასახავს შემდეგნაირად:  

1-ლი იანვარი 20X0 წელი 

 

დბ ფულადი სახსრები (აქტივი) 200,000 ფე (ა)   

 ბანკის სესხი (ვალდებულება)    200,000 ფე  

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ბანკის სესხიდან შემოსული თანხის აღიარება 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ფინანსური ხარჯი) 20,400 ფე (ბ)   

 კრ ბანკის სესხი (ვალდებულება)    20,400 ფე  

20X0 წლისთვის პროცენტის აღიარება  

 

დბ მოგება ან ზარალი (სავალუტო კურსების 

ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი 

არარეალიზებული ზარალი) 10,600 ფე 

(გ) 

  

 კრ ბანკის სესხი (ვალდებულება)   10,600 ფე  

20X0 წლის 31 დეკემბერს წარმოქმნილი საკურსო სხვაობის აღიარება  

 
(ა) 100,000 ავბ უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხა × 2 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი ფულადი 

სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის) = 200,000 ფე. 

(ბ) ნასესხები თანხის ოდენობა 100,000 ავბ შემცირებული გადასახდელი თანხის ოდენობით 110,000 ავბ = 

10,000 ავბ ფინანსური ხარჯი (იხილეთ განყოფილება 11) × 2.04 (გასაცვლელი სავალუტო კურსის 

საშუალო შეწონილი 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის)  

(გ) 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული უცხოური ბანკის სესხი 231,000 ფე (ე.ი 110,000 ფე × 2.1  

(გასაცვლელი სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) შემცირებული 20X0 წლის 1-ელ იანვარს მიღებული 

უცხოური ბანკის სესხით 200,000 ფე-ით (ე.ი 100,000 ავბ × 2 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი 20X0 წლის 1-

ელ იანვარს)) შემცირებული დაგროვილი ფინანსური ხარჯით 20,400 ფე-ით = 10,600 ფე სავალუტო 

კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული ზარალი. 

 

 
წარდგენა 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის მან უნდა წარადგინოს 21-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 

 20X0   
ფულადი სახსრები საოპერაციო და საინვესტიციო საქმიანობებიდან არ 
ფიქსირდება    

 

   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

მიღებული სესხი 200,000 (ა) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან 200,000  

    

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 200,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი —  
ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი 200,000 
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(ა) 100,000 ავბ უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხა × 2 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი ფულადი 

სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის) = 200,000 

 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 21-ე მაგალითში 

 მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 

 

  20X0   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

ზარალი მოცემული წლისთვის (31,000) (ა) 

არაფულადი ხარჯის კორექტირება   

  დარიცხული ფინანსური ხარჯი 20,400 (ბ) 

  სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი 

არარეალიზებული ზარალი 10,600 

(გ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან —  

   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

მიღებული სესხი 200,000 (დ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან 200,000  

    

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 200,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი —  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი 200,000 

 

  

(ა)  20,400 ფე(ბ)  ფინანსური ხარჯი + 10,600 ფე(გ) სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი 

არარეალიზებული ზარალი = 31,000 ფე. 

(ბ) 10,000 ავბ ფინანსური ხარჯი (იხილეთ მე-11 განყოფილება) × 2.04 (20X0 წლის 31 დეკემბერს გასაცვლელი 

სავალუტო კურსის საშუალო შეწონილი) = 20,400 ფე დარიცხული ფინანსური ხარჯი.   

(გ) 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის არსებული უცხოური ბანკის სესხი 231,000 ფე (ე.ი 100,000 ავბ × 2.1 

(გასაცვლელი სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) შემცირებული 20X0 წლის 1-ელ იანვარს მიღებული 

უცხოური ბანკის სესხი 200,000 ფე-ით (ე.ი. 100,000 ავბ × 2 (გასაცვლელი  სავალუტო კურსი 20X0 წლის 1-

ელ იანვარს)) შემცირებული 20,400 ფე(ბ) დარიცხული ფინანსური ხარჯით = 10,600 ფე სავალუტო 

კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული ზარალი. 

(დ) 100,000 ავბ უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხა × 2 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი ფულადი 

სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის) = 200,000 ფე. 

 

მაგ. 22 20X0 წლის 10 დეკემბერს, საწარმომ გააფორმა ხელშეკრულება 100,000 ავბ-ის 

ღირებულების მარაგების იმპორტირებისთვის.   ოპერაცია განსაზღვრულია 

მომწოდებლის სამუშაო ვალუტაში - ‘ავბ’.   

20X0 წლის 20 დეკემბერს, საქონლის გამართულ მდგომარეობაში მიღებისას საწარმოს 

მომწოდებლისგან გადაეცა საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და 

სარგებელი. 

გამოყენებულია შემდეგი სავალუტო კურსები: 

 10 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ =  2 ფე 

 20 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.08 ფე 

საწარმო ასახავს ფულადი სახსრების გასვლას, როგორც ‘მომწოდებელზე გადახდილი 

ფულადი სახსრები’ 208,000 ფე-ად (ე.ი 100,000 ავბ უცხოურ ვალუტაში გამოსახული 
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თანხა × 2.08 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი ფულადი სახსრების მოძრაობის 

თარიღისთვის). 

შენიშვნა: საწარმო ასახავს ოპერაციებს შემდეგნაირად:  

 

20X0 წლის 20 დეკემბერი 

 

დბ მარაგები (აქტივი) 208,000 ფე (ა)   

 კრ ფულადი სახსრები   208,000 ფე  

მარაგების შეძენისა და მომწოდებელზე გადახდილი ფულადი სახსრების აღიარება. 
(ა) 

100,000 ავბ × 2.08 = 208,000 ფე 

 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. 20X0 წლის 28 დეკემბერს, საწარმომ გაყიდა 

იმპორტირებული პროდუქციის 80% მომხმარებელზე 300,000 ავრ-ის ფულადი სახსრების 

ოდენობის სანაცვლოდ. 

ოპერაცია გამოსახულია მომხმარებლის სამუშაო ვალუტაში ‘ავრ’.   20X0 წლის 28 

დეკემბერს (გადასახდელების გადახდის დროს) საწარმომ გადაიყვანა მომხმარებლისგან 

მიღებული 300,000 ავრ 420,000 ფე-ში (ე.ი 300,000 ავრ × 1.4 (გასაცვლელი სავალუტო 

კურსი) = 420,000 ფე). 

7.11 პუნქტის მიხედვით, საწარმო პროდუქციის უცხოურ ვალუტაში გაყიდვიდან 

მიღებულ ფულად სახსრებს ასახავს, როგორც ‘მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი 

სახსრები’ 420,000 ფე (ე.ი 300,000 ავრ უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხა × 1.4 

(გაცვლითი სავალუტო კურსი ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის) = 

420,000 ფე). 

საწარმო მარაგების 80%-ის გაყიდხვას 300,000 ავრ-ის ოდენობის ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ და გაყიდული საქონლის სანაცვლად მიღებულ 300,000 ავრ-ს ასახავს 

შემდეგნაირად: 

 

20X0 წლის 28 დეკემბერი 

 

დბ ფულადი სახსრები 420,000 ფე (ა)   

 კრ შემოსავალი (მოგება ან ზარალი)   420,000 ფე (ბ) 

საქონლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის აღიარება   

 

დბ რეალიზებული პროდუქციის 

თვითღირებულება (მოგება ან ზარალი) 

166,400 ფე (გ)   

 კრ მარაგები   166,400 ფე  

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულების აღიარება 

(ა) 7.11 პუნქტის მიხედვით: მიღებული ფულადი სახსრები 300,000 ავრ × 1.4 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი 

ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის) = 420,000 ფე. 

(ბ) 30.7 პუნქტის მიხედვით:  პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები 300,000 ავრ × 1.4 (სპოტ 

სავალუტო გაცვლითი კურსი გაყიდვის თარიღისთვის) = 420,000 ფე. 

(გ) 208,000 ფე × 80% = 166,400 ფე. 
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20X0 წლის 28 დეკემბერს საწარმოს მფლობელობაში დარჩენილი მარაგების 

(არაფულადი აქტივი) შეფასება გრძელდება თვითღირებულებით, 41,600 ფე-ად (ე.ი 

208,000 ფე × 20%). 

 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე და 23-ე მაგალითებში. გარდა ამისა, 20X0 წლის 31 დეკემბერს 

საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 58,000 ფე-ის ოდენობის დივიდენდი.   საწარმოს 

აქციონერთა ნახევარი R ქვეყნის მოქალაქეა და ფლობენ ავრ-ში გამოსახულ საბანკო 

ანგარიშებს. საწარმო დივიდენდებს განათავსებს აქციონერთა საბანკო ანგარიშებზე. 

რადგან დივიდენდი გამოსახულია ფე-ში, 58,000 ფე ფულადი სახსრების გასვლას 

წარმოადგენს.    საწარმოს არ განუხორციელებლია ვალუტის კონვერტაცია 

დივიდენდის განაწილებისას.   

წარდგენა 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 22-24 მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად:  

 

  20X0  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

მიღებული ფულადი სახსრები მომხმარებლისგან 420,000 (ა) 

გადახდილი ფულადი სახსრები მომწოდებლებზე (208,000) (ბ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 212,000  

   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან     

გადახდილი დივიდენდები (58,000)  

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (58,000)  

     

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 154,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  —  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  154,000 

 

  

(ა)  300,000 ავრ × 1.4 = 420,000 ფე. 

(ბ) 100,000 ავბ × 2.08 = 208,000 ფე. 

 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 22-24 მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 

 

  20X0   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

წლიური მოგება     253,600 (ა) 

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში    

   მარაგების ზრდა        (41,600) (ბ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 212,000  

   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან     

გადახდილი დივიდენდები (58,000)  

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (58,000)  
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ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 154,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  —  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  154,000 

 

  

(ა)  420,000 ფე პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები შემცირებული 166,400 ფე რეალიზებული 

პროდუქციის თვითღირებულებით = 253,600 ფე.   

(ბ) 41,600 ფე მარაგი საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის შემცირებული 0 ფე მარაგი საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისში = 41,600 ფე (ე.ი 20% × 208,000 ფე). 

 

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე და 24-ე მაგალითებში. თუმცა, ამ მაგალითში, ორივე, 

მომწოდებლისგან შეძენა და მომხმარებელზე გაყიდვა განხორციელდა კრედიტით.   20X0 

წლის 31 დეკემბერს, როგორც უცხოური დებიტორის, ასევე უცხოური კრედიტორის 

ნაშთის მთელი თანხა იყო დაუფარავი. 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოში ფულადი სახსრების მოძრაობის ერთადერთი 

შემთხვევაა ფე-ში გამოსახული დივიდენდის გაცემა. 

გამოყენებულია შემდეგი სავალუტო კურსები:  

 31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.10 ფე 

 31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავრ = 1.30 ფე. 

 

წარდგენა 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 25-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 

 

  20X0   
ფულადი სახსრები საოპერაციო და საინვესტიციო საქმიანობებიდან არ 
ფიქსირდება   

 

   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

გადახდილი დივიდენდები (58,000)  

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (58,000)  

     

 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო კლება (58,000)  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  —  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  (58,000) 

(ა) 

  

(ა) იმის დაშვებით, რომ ბანკის ოვერდრაფტი კლასიფიცირდება ფულადი სახსრების და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების კომპონენტად. (იხ. 7.2 პუნქტი) 
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თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 25-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 
 

  20X0   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

წლიური მოგება 221,600 (ა) 

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში    

  მარაგების ზრდა   (41,600) (ბ) 

სავაჭრო ვალდებულებების ზრდა  210,000 (გ) 

  სავაჭრო მოთხოვნების ზრდა (390,000) (დ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან —  

   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან     

გადახდილი დივიდენდები (58,000)  

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (58,000)  

     

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო კლება (58,000)  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  —  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  (58,000) 

(ე) 

  

(ა)  420,000 ფე პროდუქციის გაყიდვიდან მიღებულ ამონაგებს გამოკლებული 166,400 ფე რეალიზებული 

პროდუქციის თვითღირებულება, ასევე, გამოკლებული 2,000(ვ) ფე უცხოური კრედიტორის ანგარიშზე 

სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული ზარალი და 

გამოკლებული 30,000 ფე(ზ) უცხოური დებიტორის ანგარიშზე სავალუტო კურსების ცვლილების 

შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული ზარალი = 221,600 ფე.   

(ბ) 41,600 ფე საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს დარჩენილ მარაგს გამოკლებული 0 ფე საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისში არსებული მარაგი = 41,600 ფე-ით (ე.ი 20% × 208,000 ფე) მარაგების ზრდა.  

(გ) 20X0 წლის 31 დეკემბერს, სავაჭრო ვალდებულებებს 210,000 ფე-ს (ე.ი 100,000 ავბ × 2.1 (გასაცვლელი 

სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) გამოკლებული საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში სავაჭრო 

ვალდებულებები 0 ფე = 210,000 ფე-ით სავაჭრო ვალდებულებების ზრდა. 

(დ) 20X0 წლის 31 დეკემბერს, უცხოური დებიტორის ანგარიშს 390,000 ფე-ს (ე.ი 300,000 ავრ × 1.3 

(გასაცვლელი სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) გამოკლებული საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში 

უცხოური დებიტორის ანგარიში 0 ფე = 390,000 ფე-ით სავაჭრო მოთხოვნების ზრდა. 

(ე) კლასიფიცირებული ბანკის ოვერდრაფტი (იხ. 7.2 პუნქტი).   

(ვ) 20X0 წლის 31 დეკემბერს, სავაჭრო ვალდებულებებს 210,000 ფე-ს (ე.ი 100,000 ავბ × 2.1 (გასაცვლელი 

სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) გამოკლებული 20X0 წლის 20 დეკემბერს არსებული სავაჭრო 

ვალდებულებები 208,000 ფე (ე.ი 100,000 ავბ × 2.08 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) = 

2,000 ფე სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული ზარალი. 

(ზ) 20X0 წლის 31 დეკემბერს, უცხოური დებიტორის ანგარიშს 390,000 ფე-ს (ე.ი 300,000 ავრ × 1.3 

(გასაცვლელი სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) გამოკლებული 28 დეკემბერს უცხოური დებიტორის 

ანგარიში 420,000 ფე (ე.ი 300,000 ავრ × 1.4 (გასაცვლელი სავალუტო კურსი 28 დეკემბერს)) = 30,000 ფე 

 

 

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 24-ე მაგალითში. 20X1 წლის 15 თებერვალს, საწარმომ გადაუხადა 

200,000 ფე უცხოურ კრედიტორს დავალიანების დასაფარად.   20X1 წლის 28 თებერვალს 

საწარმომ მიიღო 400,000 ფე უცხოური დებიტორისგან დარჩენილი თანხის ოდენობის 

დასაფარად.  

გამოყენებულია შემდეგი სავალუტო კურსები: 

31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 ავბ = 2.10 ფე; 1 ავრ = 1.3 ფე  
 



მოდული 7—ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 
 

 ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-07)  
  33 

საწარმო ასახავს ფულადი სახსრების გასვლას, როგორც ‘მომწოდებელზე გადახდილი 

ფულადი სახსრები’ 200,000 ფე, ე.ი 20X1 წლის 15 თებერვლისთვის არსებული სავალუტო 

კურსით (ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის). 

საწარმო ასახავს ფულადი სახსრების შემოსვლას, როგორც ‘მომხმარებლისგან მიღებული 

ფულადი სახსრები’ 400,000 ფე, ე.ი 20X1 წლის 28 თებერვლისთვის სავალუტო კურსით 

(ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის). 

წარდგენა 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 25-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 

 

  20X1   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

მიღებული ფულადი სახსრები მომხმარებლისგან 400,000  

გადახდილი ფულადი სახსრები მომწოდებლებზე (200,000)  

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 200,000  

   

ფულადი სახსრები საფინანსო და საინვესტიციო საქმიანობებიდან არ 
ფიქსირდება   

 

     

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 200,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  (58,000) (ა) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  142,000 

 

  

(ა) კლასიფიცირებული ბანკის ოვერდრაფტი (იხ. 7.2 პუნქტი).  
 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის მან უნდა წარადგინოს 25-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად: 

  20X1   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

წლიური მოგება 20,000 (ა) 

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში    

  სავაჭრო ვალდებულებების შემცირება  (210,000) (ბ) 

  სავაჭრო მოთხოვნების შემცირება 390,000 (გ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 200,000  

   

   

ფულადი სახსრები საფინანსო  საქმიანობიდან არ ფიქსირდება    

     

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 200,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  (58,000) (დ) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო ნაშთი  142,000  

  

(ა)  10,000 ფე(ე)  სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი მოგება უცხოურ კრედიტორულ ანგარიშზე + 

10,000(ვ) ფე სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი მოგება უცხოურ დებიტორულ ანგარიშზე = 

20,000 ფე წლიური მოგება. 
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(ბ) 0 სავაჭრო ვალდებულებები საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის შემცირებული 210,000 ფე სავაჭრო 

ვალდებულებები 20X0 წლის 31 დეკემბერს (ე.ი 100,000 ავბ × 2.1 (20X0 წლის 31 დეკემბერს სავალუტო კურსი)) = 210,000 

ფე კლება სავაჭრო ვალდებულებებში. 

(გ) 0 ფე უცხოური დებიტორი საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის შემცირებული 390,000 ფე უცხოური 

დებიტორი 20X0 წლის 31 დეკემბერს (ე.ი 300,000 ავრ × 1.3 (სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) = 390,000 ფე კლება 

სავაჭრო მოთხოვნებში. 

(დ) ბანკის ოვერდრაფტი (იხ. 7.2 პუნქტი).  

(ე) 200,000 ფე დასაფარად გადახდილი თანხა შემცირებული 20X0 წლის 31 დეკემბერს არსებული 210,000 ფე უცხოური 

კრედიტორით (ე.ი 100,000 ავბ × 2.1 (სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) = 10,000 ფე სავალუტო კურსების ცვლილების 

შედეგად წარმოქმნილი რეალიზებული მოგება. 

(ვ) 400,000 ფე დასაფარად მიღებული თანხა შემცირებული 20X0 წლის 31 დეკემბერს არსებული 390,000 ფე უცხოური 

კრედიტორით (ე.ი 300,000 ავრ × 1.3 (სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) = 10,000 ფე სავალუტო კურსების ცვლილების 

შედეგად წარმოქმნილი რეალიზებული მოგება. 

 

 

 

მაგ. 27 20X0 წლის 1 დეკემბერს საწარმომ (რომლის სამუშაო ვალუტა არის ფე) შეიძინა უცხოური 

შვილობილი საწარმო (რომლის სამუშაო ვალუტა არის უფე). შეძენის თარიღისთვის 

უცხოური შვილობილი საწარმოს ერთადერთ აქტივს წარმოადგენდა 1,000 უფე-ს 

ღირებულების მარაგი (მისი სააქციო კაპიტალი შეძენის თარიღისთვის იყო ასევე 1,000 

უფე).   20X0 წლის დეკემბერში შვილობილმა საწარმომ განახორციელა შემდეგი 

ოპერაციები:  

 10 დეკემბერს შვილობილმა საწარმომ გაყიდა მისი მარაგების ნახევარი 700 უფე-ის 

ოდენობის ფულადი სახსრების სანაცვლოდ  

 20 დეკემბერს შვილობილმა საწარმომ გადაიხადა 100 უფე-ის ოდენობის ქირა.  

 

დამატებითი ინფორმაცია:  

 მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო თარიღს წარმოადგენს 31 დეკემბერი. 

 მშობელი საწარმოს სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა არის ფე. 

 გამოიყენება შემდეგი სავალუტო კურსები: 

o 1 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 უფე = 2 ფე 

o 10 დეკემბერი 20X0 წელი:  1 უფე = 2.1 ფე 

o 20 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 უფე = 2.2 ფე 

o 31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 უფე = 2.15 ფე 

 

20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის ჯგუფის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგების პირდაპირი მეთოდით მომზადებისას თავდაპირდველად  შვილობილი 

საწარმოს ფულადი ნაკადები უნდა გამოისახოს ჯგუფის წარსადგენ ვალუტაში 

შემდეგნაირად: 

 უფე განაკვეთი ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

მიღებული ფულადი სახსრები მომხმარებლისგან 700 2.1 1,470 

7.12 საწარმომ უცხოური შვილობილი საწარმოს ფულადი ნაკადები სამუშაო ვალუტაში უნდა 

გადაიყვანოს საწარმოს სამუშაო ვალუტასა და უცხოურ ვალუტას შორის გასაცვლელი 

სავალუტო კურსით, ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღებისთვის. 
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გადახდილი ფულადი სახსრები მომწოდებლებზე (100) 2.2 

  

(220) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 600  1,250 

    

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

ნეტო ზრდა 600  1 250 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი  —  — 

უცხოური ვალუტის  გაცვლის არარეალიზებული დანაკარგი 

ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში   

    

40(ა) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი  600 2.15 1,290 

 

(ა)   დამაბალანსებელი რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების ღირებულებებს შორის სხვაობას გამოსახული 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით 1,290 ფე 

(600 x 2.15) შემცირებული 1250 ფე-ით ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდით = 40 ფე (დამატებითი ახსნა იხილეთ 30-ე მოდულში). 

შენიშვნა: შვილობილი საწარმოსთვის ფულადი სახსრები საფინანსო და საინვესტიციო 

საქმიანობებიდან არ ფიქსირდება. 

 

 
7.13 სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული 

შემოსულობა ან ზარალი არ მიიჩნევა ფულად ნაკადად. თუმცა, საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისში და დასასრულისთვის არსებული ფულადი სახსრებისა და 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, ფულადი 

ნაკადების ანგარიშგებაში აისახება საკურსო სხვაობის გავლენა უცხოურ ვალუტაში 

არსებულ, ან გადასახდელ ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებზე. 

მაშასადამე, საწარმომ საანგარიშგებო პერიოდში ფლობილი ფულადი სახსრები და 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტები (როგორიცაა, უცხოურ ვალუტაში არსებული 

თანხები და უცხოურ ვალუტაში გამოსახული საბანკო ნაშთები) უნდა გადაიანგარიშოს 

პერიოდის ბოლოს დაფიქსირებული სავალუტო კურსით. ამგვარი გადაანგარიშების 

შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული შემოსულობა ან ზარალი უნდა წარადგინოს 

საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადებისგან 

განცალკევებით. 

 

მაგალითი - უცხოური ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების   
ეკვივალენტების გადაყვანის დროს მიღებული შემოსულობები და ზარალი 

 

მაგ. 28 20X0 წლის 10 დეკემბერს საწარმომ მომხმარებლისგან მიიღო 1,000 უფე 2,000 ფე-ის 

ოდენობის მოთხოვნის დასაფარად. 

 20X1 წლის 5 იანვრამდე საწარმო ფლობდა 1,000 უფე-ს სეიფში, შემდეგ მან განათავსა 

აღნიშნული თანხა ფე-ში გამოსახულ საბანკო ანგარიშზე დეპოზიტად. 

 საწარმოსთვის სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა არის ფულადი ერთეული „ფე“. 

 საწარმოს საანგარიშგებო თარიღია 31 დეკემბერი. 

 გამოიყენება შემდეგი სავალუტო კურსები: 

o 10 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 უფე = 2 ფე 

o 31 დეკემბერი 20X0 წელი: 1 უფე = 2.1 ფე 
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საწარმო ასახავს ფულადი სახსრების შემოსვლას, როგორც ‘მომხმარებლისგან 

მიღებული ფულადი სახსრები’ 2,000 ფე, ე.ი 20X0 წლის 10 დეკემბრისთვის სავალუტო 

კურსით (ფულადი სახსრების მოძრაობის თარიღისთვის კურსი - იხ. 7.11 პუნქტი). 

 

შენიშვნები:  

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 28-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად:  

 

  20X0   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

მიღებული ფულადი სახსრები მომხმარებლისგან 2,000  

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 2,000  

   

ფულადი სახსრები საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობებიდან არ 
ფიქსირდება     

 

     

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 2,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  —  

სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული 

შემოსულობა ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში 100 

(ა) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  2,100 

 

  

(ა) 20X0 წლის 31 დეკემბერს, 1,000 უფე-ის ღირებულების 2,100 ფე (ე.ი 20X0 წლის 31 დეკემბერს 1,000 უფე × 2.1 

(სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) შემცირებული სავაჭრო დებიტორისგან მიღებული 2,000 ფე-ით = 100 ფე 

სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული შემოსულობა. 

 

თუ საწარმო წარადგენს ფულადი სახსრების მოძრაობას არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის, მან უნდა წარადგინოს 27-ე მაგალითში 

მოცემული ოპერაციები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში შემდეგნაირად:  

 

  20X0   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

წლიური მოგება             100 (ა) 

კორექტირება არაფულად შემოსავალზე - სავალუტო კურსების ცვლილების 

შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული შემოსულობები (100) 

(ა) 

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში - სავაჭრო მოთხოვნების კლება 2,000  

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 2,000  

   

ფულადი სახსრები საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობებიდან არ 
ფიქსირდება   

 

    

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 2,000  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი  —  

სავალუტო კურსების ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული 

შემოსულობა ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში 100 

(ა) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  2,100 
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20X0 წლის 31 დეკემბერს, 1,000 უფე-ის ღირებულების 2,100 ფე (ე.ი 20X0 წლის 31 

დეკემბერს 1,000 უფე × 2.1 (სავალუტო კურსი 31 დეკემბერს)) შემცირებული 

სავაჭრო დებიტორისგან მიღებული 2,000 ფე-ით = 100 ფე სავალუტო კურსების 

ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი არარეალიზებული შემოსულობა. 

 
 

პროცენტები და დივიდენდები 
 

7.14 საწარმომ ცალ-ცალკე უნდა წარადგინოს პროცენტებისა და დივიდენდების სახით 

მიღებული და გაცემული ფულადი ნაკადები. ამგვარი ფულადი ნაკადები წლების 

მანძილზე უცვლელად უნდა იყოს კლასიფიცირებული როგორც საოპერაციო, 

საინვესტიციო ან საფინანსო საქმიანობა. 

 

შენიშვნები  
 

საწარმომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა 

შეცვალოს მიღებული და გაცემული პროცენტებისა და დივიდენდების წარდგენა ან 

კლასიფიკაცია, თუ ცვლილება უზრუნველყოფს ინფორმაციას, რომელიც არის 

საიმედო და უფრო შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლისთვის (იხ. 

პუნქტი 10.8(ბ)) და სავარაუდოა, რომ შესწორებული კლასიფიკაცია გაგრძელდება, ისე 

რომ შესადარისობა დროთა განმავლობაში იქნება შენარჩუნებული. 3.11 პუნქტის 

მიხედვით კლასიფიკაციის ასეთი ცვლილება  ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

საწარმოს საქმიანობაში ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილება ან როდესაც ხდება 

ფინანსური ანგარიშგების გადასინჯვა/მიმოხილვა.   

3.12 პუნქტის მიხედვით, როდესაც იცვლება დივიდენდისა და პროცენტისგან 

მიღებული ფულადი ნაკადების წარდგენა ან კლასიფიკაცია, საწარმო ახდენს 

შესადარისი მუხლების რეკლასიფიკაციას, ამჟღავნებს რეკლასიფიკაციის შინაარსა და 

თითოეული რეკლასიფიცირებული მუხლის ან ჯგუფის თანხობრივ მონაცემებს. 

 

7.15 საწარმოს უფლება აქვს, გადახდილ პროცენტებს, ასევე მიღებულ პროცენტებსა და 

დივიდენდებს მიანიჭოს საოპერაციო ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია, რადგან ისინი 

მონაწილეობს მოგების ან ზარალის განსაზღვრაში. მეორე მხრივ, გადახდილი 

პროცენტების, მიღებული პროცენტებისა და დივიდენდების კლასიფიცირება 

შესაძლებელია, როგორც საფინანსო და საინვესტიციო ფულადი ნაკადები, შესაბამისად, 

რადგან ამგვარი ფულადი ნაკადები ფინანსური რესურსების მოზიდვის დანახარჯებია, 

ან ინვესტიციებიდან მიღებული უკუგება. 

 

 

შენიშვნები  
 

მიღებული და და გახადილი პროცენტებისა და დივიდენდისთვის კლასიფიკაციის 

მინიჭება განისაზღვრება საწარმოს მიერ, საკუთარ ბიზნეს საქმიანობაზე დაყრდნობით.   

 
მაგალითები— გადახდილი პროცენტების, მიღებული დივიდენდებისა და 
პროცენტების კლასიფიკაცია 

 

29-32 მაგალითებში საწარმო ამზადებს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას პირდაპირი 

მეთოდის გამოყენებით. 
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მაგ. 29 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმო ინვესტიციიდან იღებს საპროცენტო შემოსავალს 650 

ფე-ს, გრძელვადიან სესხზე პროცენტის სახით გადაიხადა 1,400 ფე და სხვა 

ინვესტიციებიდან (რომელიც არ წარმოადგენს კონტროლირებულ, მეკავშირე ან 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებს) მიიღო დივიდენდი - 230 ფე. 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები შედგება ნაღდი ფულისა და ბანკის ოვერდრაფტებისგან. 

 საწარმო გადახდილ პროცენტებს, ასევე მიღებულ პროცენტებსა და დივიდენდებს  

აჯგუფებს საოპერაციო ფულად ნაკადებად. 

 

ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   

მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები                X 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე      (X) 

მიღებული პროცენტი 650 

გადახდილი პროცენტი (1,400) 

მიღებული დივიდენდები 230 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან               X 

  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

შემოსულობა დანადგარის  გაყიდვიდან                 X 

დანადგარების შეძენა (X) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან                 X 

  

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  

ფინანსური იჯარის ვალდებულების გადახდა (X) 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა (X) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან (X) 

  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა                X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი                X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი                X 

 

მაგ. 30 ფაქტები იგივეა, რაც 29-ე მაგალითში. თუმცა აღნიშნულ მაგალითში საწარმო გადახდილ 

პროცენტებს აჯგუფებს საფინანსო საქმიანობიდან ფულად ნაკადებად, ხოლო მიღებულ 

დივიდენდებსა და პროცენტებს საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულად ნაკადებად. 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები შედგება ნაღდი ფულის, მოკლევადიანი ინვესტიციებისა და ბანკის 

ოვერდრაფტებისგან. 

 

ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის: 
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 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   

მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები        X 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე (X) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან       X 

  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

შემოსულობა დანადგარის  გაყიდვიდან                 X 

დანადგარების შეძენა (X) 

მიღებული პროცენტი 650 

მიღებული დივიდენდები 230 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან              X 

  

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  

ფინანსური იჯარის ვალდებულოების გადახდა  (X) 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა (X) 

გადახდილი პროცენტი (1,400) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან (X) 

  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა               X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი               X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი               X 

 

 
7.16 საწარმოს უფლება აქვს, გაცემულ დივიდენდებს მიანიჭოს საფინანსო 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადის კლასიფიკაცია, რადგან 

ამგვარი ფულადი ნაკადები ფინანსური რესურსების მოზიდვის დანახარჯებია. 

მეორე მხრივ, გაცემული დივიდენდები ასევე შეიძლება კლასიფიცირდეს, 

როგორც საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების 

კომპონენტი, რადგან დივიდენდები გაიცემა საოპერაციო ფულადი ნაკადებიდან. 

 

 

შენიშვნები  
 

გადახდილი დივიდენდები შესაძლოა კლასიფიცირდეს, როგორც საოპერაციო ან 

საფინანსო საქმიანობა, იმ დაშვებით, რომ წარდგენის შერჩეული მეთოდი   

პერიოდიდან პერიოდამდე უცვლელად შენარჩუნდება (იხ. 3.11 პუნქტი). 

გადახდილი დივიდენდების წარდგენა საოპერაციო საქმიანობაში გვიჩვენებს  რა 

მოცულობის დივიდენდები გადაიხდება საოპერაციო ფულად ნაკადებიდან.  

მაგალითად, ზოგიერთ შემთხვევაში, დივიდენდების განაწილება მესაკუთრეებზე 

ხდება მათ მიერ საანგარიშგებო პერიოდში საწარმოში განხორციელებული 

ოპერაციების პროპორციულად და არა მესაკუთრეების იმ წილების მიხედვით, 

რომელიც მათ კაპიტალში აქვთ შეტანილი.  აღნიშნული ხდება ზოგიერთ 
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იურისდიქციაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემთხვევაში. აქედან 

გამომდინარე, ამ კონკრეტული მაგალითის შემთხვევაში, გადახდილი დივიდენდების 

კლასიფიცირება ფულადი ნაკადების საოპერაციო საქმიანობის ნაწილში შესაძლოა 

უფრო მიზანშეწონილი იყოს. 

 

 

მაგალითები - გადახდილი დივიდენდების კლასიფიკაცია 
 

მაგ. 31 ფაქტები იგივეა, რაც 29-ე მაგალითში. თუმცა აღნიშნულ მაგალითში საწარმომ 

აქციონერებს გადაუხადა დივიდენდები 2,000 ფე და ირჩევს გადახდილი დივიდენდების 

კლასიფიცირებას ფულადი ნაკადების ფინანსური საქმიანობის ნაწილში. 

 

 
 

ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   

მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები                X 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე (X) 

მიღებული პროცენტი 650 

გადახდილი პროცენტი (1,400) 

მიღებული დივიდენდები 230 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან              X 

  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

შემოსულობა დანადგარის  გაყიდვიდან                 X 

დანადგარების შეძენა (X) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან                 X 

  

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  

ფინანსური იჯარის ვალდებულოების გადახდა (X) 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა (X) 

გადახდილი დივიდენდები (2,000) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან (X) 

  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა                 X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი                 X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი 
X 

 

მაგ. 32 ფაქტები იგივეა, რაც 29-ე მაგალითში. თუმცა აღნიშნულ მაგალითში საწარმო ირჩევს 

გადახდილი დივიდენდების კლასიფიცირებას ფულადი ნაკადების საოპერაციო 

საქმიანობის ნაწილში. 
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ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   

მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები                X 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე (X) 

მიღებული პროცენტი 650 

გადახდილი პროცენტი (1,400) 

მიღებული დივიდენდები 230 

გადახდილი დივიდენდები (2,000) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან                 X 

  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

შემოსულობა დანადგარის  გაყიდვიდან                 X 

დანადგარების შეძენა (X) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან                 X 

  

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  

ფინანსური იჯარის ვალდებულოების გადახდა (X) 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვა (X) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან (X) 

  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა                X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი                X 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი                X 

 

 

 

  

მოგების გადასახადი 
 

7.17 საწარმომ ცალკე უნდა წარადგინოს მოგების გადასახადთან დაკავშირებული ფულადი 

ნაკადები, რომელიც კლასიფიცირებული იქნება, როგორც საოპერაციო საქმიანობასთან 

დაკავშირებული ფულადი ნაკადები, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც შესაძლებელია 

მათი უშუალოდ მიკუთვნება საფინანსო ან საინვესტიციო საქმიანობაზე. როდესაც 

საგადასახადო ფულადი ნაკადები განაწილებულია ერთზე მეტი სახეობის 

საქმიანობაზე, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს  გადახდილი გადასახადების მთლიანი 

თანხა. 

 

 
შენიშვნები  
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მოგების გადასახადები წარმოიშობა იმ  ოპერაციების შედეგად, რომლებიც წარმოშობს 

ფულად ნაკადებს და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში კლასიფიცირდება 

საოპერაციო, საინვესტიციო ან საფინანსო საქმიანობად. ხშირ შემთხვევაში 

საგადასახადო ხარჯი ადვილად მიეკუთვნება საინვესტიციო ან საფინანსო 

საქმიანობას, მაგრამ შესაბამისი საგადასახადო ფულადი ნაკადების მიკუთვნება არ 

არის მიზანშეწონილი და შეიძლება წარმოიშვას განსხვავებულ პერიოდში, ვიდრე 

ძირითად ოპერაციასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები.  ამიტომ გადახდილ 

გადასახადებს, როგორც წესი, აკლასიფიცირებენ საოპერაციო საქმიანობიდან ფულად 

ნაკადებად. თუმცა, როდესაც პრაქტიკულად შესაძლებელია საგადასახადო ფულადი 

ნაკადების მიკუთვნება ინდივიდუალურ ოპერაციაზე, რომელიც წარმოქმნის 

საფინანსო ან საინვესტიციო ფულად ნაკადებს, ასეთი საგადასახადო ფულადი 

ნაკადები შესაბამისად კლასიფიცირდება საინვესტიციო ან საფინანსო საქმიანობად 

იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია მათი საიმედოდ განაწილება. როდესაც 

საგადასახადო ფულადი ნაკადები განაწილებულია ერთზე მეტი სახეობის 

საქმიანობაზე, ნაჩვენები უნდა იყოს გადახდილი გადასახადების მთლიანი თანხა. 

 

 

  მაგალითები - გადახდილი მოგების გადასახადების კლასიფიკაცია 
 

მაგ. 33 პირველ საოპერაციო წელს (20X1 წელი) მომსახურების მიმწოდებელს წარმოექმნა 

მოგების გადასახადის ხარჯი 2,000 ფე (მიმდინარე გადასახადი 1,800 ფე, გადავადებული 

გადასახადი 200 ფე).   საწარმოს მოგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის არის 4,000 ფე (ე.ი. 6,000 ფე მოგება დაბეგვრამდე შემცირებული 2,000 ფე 

მოგების გადასახადით).   საწარმო გადაიხდის 1,800 ფე-ს ოდენობის მიმდინარე 

საგადასახადო ვალდებულებას 20X2 წელს.   საწარმო ელოდება რომ დროებითი სხვაობა, 

რომელმაც გამოიწვია გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების გაზრდა 

ანულირდება 20X5 წელს.  

  საწარმო ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას ამზადებს არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით. 

 

ამონარიდი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

წლიური მოგება  4,000 

არაფულადი შემოსავლისა და ხარჯების კორექტირება  

   გადაუხდელი მიმდინარე მოგების გადასახადის  ხარჯი 1,800 

   გადავადებული გადასახადის ხარჯი  200 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 6,000 

 

 

მაგ. 34 ფაქტები იგივეა, რაც 33-ე მაგალითში. თუმცა აღნიშნულ მაგალითში საწარმომ 

გადაიხადა 1,000 ფე მოგების გადასახადი 20X1 წელს.   

 

ამონარიდი საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

წლიური მოგება  4,000 
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კორექტირება   

   გადაუხდელი მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი(ა) 800 

   გადავადებული გადასახადის ხარჯი  200 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 5,000 

…  

(ა) გადახდილი მოგების გადასახადი ნაღდი ფულით 1,000 

 

მაგ. 35 ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები საწარმოსთვის 20X0 წლის 

დასაწყისისთვის იყო 500 ფე. 

 20X0 წლის განმავლობაში საწარმოს ფულადი ნაკადები იყო: 

 მიღებული თანხა  მომხმარებლისგან 480 ფე 

 გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე 30 ფე 

 მიღებული დივიდენდები 400 ფე; და 

 გადახდილი მოგების გადასახადი 450 ფე (მოიცავს მიღებული დივიდენდების 

გადასახადს 100 ფე-ს). 

 საწარმო მიღებულ დივიდენდებს  აკლასიფიცირებს როგორც საინვესტიციო ფულად 

ნაკადებს. 
 

 საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

    

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან ფე  ფე 

მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები   480   

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე    (30)   

გადახდილი მოგების გადასახადი    (350 )(ა)   

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   100 

    

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან    

მიღებული დივიდენდები    400   

გადახდილი მოგების გადასახადი   (100 )(ა)   

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   300 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა  

 

400 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი 

ნაშთი  

 

500 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი  

 

900 

    
(ა) გადახდილი მოგების გადასახადი ნაღდი ფულით (450)   
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არაფულადი ოპერაციები 
 

7.18 ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში საწარმომ არ უნდა ასახოს ისეთი საინვესტიციო და 

საფინანსო ოპერაციები, რომელთა განხორციელება არ საჭიროებს ფულად სახსრებს ან 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს. ამგვარი ოპერაციები საწარმომ უნდა ასახოს 

ფინანსური ანგარიშგების რომელიმე სხვა ნაწილში ისე, რომ მომხმარებელმა მიიღოს 

ყველანაირი შესაფერისი ინფორმაცია ამ საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობის 

შესახებ. 

7.19 საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობის დიდი ნაწილი უშუალო გავლენას არ ახდენს 

მიმდინარე ფულად ნაკადებზე, თუმცა ზემოქმედებს საწარმოს კაპიტალისა და 

აქტივების სტრუქტურაზე. არაფულადი ოპერაციების ამოღება ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგებიდან შეესაბამება ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მიზანს, რადგან 

ამგვარი მუხლები არ მოიცავს მიმდინარე პერიოდის ფულად ნაკადებს. არაფულადი 

ოპერაციების მაგალითებია: 

 

(ა) აქტივების შეძენა მათ შეძენასთან უშუალოდ დაკავშირებული ვალდებულებების 

აღებით, ან ფინანსური იჯარის მეშვეობით; 

(ბ) საწარმოს შეძენა წილობრივი ინსტრუმენტების ემისიით; და 

(გ) სავალო ვალდებულებების კონვერტაცია საკუთარ კაპიტალად. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმომ ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან უნდა გამორიცხოს ყველა არაფულადი 

საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა (ეს ის აქტივობებია, რომლებიც პირდაპირ 

გავლენას არ ახდენენ ფულად ნაკადებზე).  შესაბამისად, საწარმო წარადგენს მხოლოდ 

იმ ოპერაციებს, რომლებსაც საანგარიშგებო პერიოდში პირდაპირი გავლენა აქვთ 

ფულად ნაკადებსა და ფულადი ნაკადების ეკვივალენტებზე.   მაგალითების 

ჩამონათვალი, რომელიც წარმოდგენილია  7.19 პარაგრაფში, არ არის ამომწურავი.    

სხვა არაფულადი აქტივობები მოიცავს:  

(ა) გრძელვადიანი სესხების რეკლასიფიკაცია მოკლევადიან სესხებად, ან პირიქით;  

(ბ) ცვლილებები ვალდებულებში ან აქტივებში არაფულადი შემოსვლით ან გასვლით 

(მაგალითად, ვალის პატიება);  

(გ) შემოსავალი და ხარჯი რომელიც წარმოიქმენა ბარტერული ტიპის ოპერაციებიდან; 

და  

(დ) მიღებული ან გაცემული არაფულადი დივიდენდები.  

 

მაგ. 36 საწარმომ კრედიტით შეიძინა შენობა, რომლის საფასურიც უნდა დაფაროს 5 წლის 

შემდგომ. ოპერაციის რეალური ღირებულება იყო 10,000 ფე.  

ეს ოპერაცია არ იწვევს ფულადი ნაკადების უშუალო შემოსვლას ან გასვლას და 

საწარმომ აღნიშნული ოპერაცია არ უნდა ასახოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში.   

თუმცა საწარმომ არაფულადი საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა უნდა 

გაამჟღავნოს ფინანსურ ანგარიშგებაში (როგორც წესი განმარტებით შენიშვნებში). 
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პუნქტში 7.18 მოცემული მოთხოვნების შესასრულებლად საწარმო ამჟღავნებს შემდეგ 

ინფორმაციას. 

განმარტება 10 არაფულადი საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა 

შემდგომი გადახდის პირობით (კრედიტით) შეძენილი შენობა       10,000 ფე 

 
 

 

ფულადი სახსრების და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების კომპონენტები 
 

7.20 საწარმომ უნდა აჩვენოს ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

კომპონენტები და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში წარმოდგენილი თანხების 

შეჯერება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახულ ეკვივალენტურ 

მუხლებთან. თუმცა, საწარმოს არ მოეთხოვება ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა, თუ 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ასახული ფულადი სახსრებისა და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტების თანხა იდენტურია იმ თანხის, რომელიც ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში ნაჩვენებია ანალოგიური სახელწოდებით. 

 

 

მაგალითები - ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 
კომპონენტები 

 

მაგ. 37 საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმო აღიარებს ფულად სახსრებსა და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტებს 100,000 ფე-ს.   ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

აღნიშნული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

წარმოდგენილია, როგორც 150,000 ფე ფულადი სახსრები (მოკლევადიანი აქტივი) და 

50,000 ფე ბანკის ოვერდრაფტი (მოკლევადიანი ვალდებულება).   

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების შენიშვნებში საწარმო წლის ბოლოს წარადგენს 

დეტალურად 100,000 ფე-ს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს - 

150,000 ფე ფულადი სახსრები და 50,000 ფე ბანკის ოვერდრაფი,  აღნიშნული 

კომპონენტები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარდება/განთავსდება, 

როგორც ერთმანეთისგან განცალკევებული კომპონენტები. 

მაგ. 38 20X8 წლის 31 დეკემბერს საწარმო აღიარებს ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტებს 20,000 ფე-ს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში.  ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში საწარმო წარადგენს ფულად სახსრებს 50,000 ფე-ს 

(მოკლევადინი აქტივები) და 170,000 ფე-ს ბანკის ოვერდრაფტებს (მოკლევადიანი 

ვალდებულება).  ბანკის ოვერდრაფტი, რომლის ნაშთიც არის 30,000 ფე, 

კლასიფიცირებულია, როგორც ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების კომპონენტი, რადგანაც ის მოთხოვნისთანავე ექვემდებარება 

განაღდებას და საწარმოს ფულადი სახსრების მართვის განუყოფელი ნაწილია.  სხვა 

ბანკის ოვერდრაფტი (საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ნაშთი არის 140,000 ფე) არ არის 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების კომპონენტი. 

 

პუნქტში 7.20 მოცემული მოთხოვნების შესასრულებლად საწარმო ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში მიუთითებს შემდეგს: 

განმარტება X. ფულადი სახსრების და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების კომპონენტები 
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 ნაღდი 

ფული 

საბანკო 

ოვერდრაფტები 
სულ 

 ფე ფე ფე 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 31/12/20X8 (ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგება) 50,000 (30,000) 20,000 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ფინანსური 

საქმიაონობის ნაწილში მიკუთვნება 

 

(140,000) 

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

განცალკევებული კომპონენტები 31/12/20X8 50,000 (170,000)  

 

 

მაგ. 39 ჯგუფი ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს  სტანდარტის  შესაბამისად.  

ამონარიდები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან, ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებიდან და ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან, რომლებიც 

დაკავშირებულია ფულად სახსრებთან და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებთან და 

რომლებიც მოიცავს სააღრიცხვო პოლიტიკასა და ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს 

ჯგუფის ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილია შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი ჯგუფის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 31 

დეკემბრისთვის: 

 20X8  

 ფე 

…  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 38,532  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი 

ნაშთი (93,432) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო 

ნაშთი  (54,900)  

 

 შენიშვნები 20X8 წელი 20X7 წელი 

აქტივები  ფე ფე 

მოკლევადიანი აქტივები    

ფულადი სახსრები  24 28,700  22,075  

…    

 შენიშვნები 20X8 წელი 20X7 წელი 

ვალდებულებები და კაპიტალი 

საწესდებოკაკაპიტალი 

 ფე ფე 

მოკლევადიანი ვალდებულებები 

ვალდებულებები 

   

ბანკის ოვერდრაფტი და სესხი 16  133,600  265,507  

    

ამონარიდი ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი 

შენიშვნებიდან 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის, რომელიც მოიცავს სააღრიცხვო 

პოლიტიკასა და ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს: 
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შენიშვნა  16 ბანკის ოვერდრაფტი და სესხი 
 

 20X8   20X7 

წელი  ფე  ფე 

საბანკო ოვერდრაფტები  83,600  115,507  

ბანკის სესხი—2019 წელს წინასწარი გადახდა ჯარიმის გარეშე 
50,000  

 
150,000  

სულ 133,600   265,507  

 

საბანკო ოვერდრაფტი და სესხი უზრუნველყოფილია ჯგუფის მფლობელობაში 

არსებული მიწითა და შენობებით, რომლის ნარჩენი საბალანსო ღირებულება არის 

266,000 ფე 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (412,000 ფე 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის). 

პროცენტი არის საბანკო ოვერდრაფტის გადასახადი, რომელიც ლონდონის 

ინტერბანკის სასესხო განაკვეთზე (LIBOR) 200 საბაზისო პუნქტით მაღალია.   ბანკის 

სესხის პროცენტი 7 წლის განმავლობაში შეადგენს 5% ფიქსირებული განაკვეთს. 

 

განმარტება 24. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

 20X8   20X7 

წელი  ფე  ფე 

ნაღდი ფული(ა) 28,700   22,075  

ოვერდრაფტები(ბ) (83,600)  (115,507) 

სულ (54,900)  (93,432) 

    

    
(ა) წარმოდგენილია, როგორც მოკლევადიანი აქტივი ფინანსური მდგომარეობის  

ანგარიშგებაში 

 (ბ)წარმოდგენილია, როგორც მოკლევადიანი ვალდებულება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

   

მაგ. 40 ჯგუფი ამზადებს 20X8 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს  სტანდარტის  

შესაბამისად.  მშობელი და შვილობილი საწარმოების სამუშაო ვალუტაა ფე.  ჯგუფის 

წარსადგენი ვალუტაა ფე.  აღნიშნულ ჯგუფს ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები 4 სხვადასხვა უცხოურ ვალუტაში აქვს განთავსებული.  საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს ფიქსირდება უცხოურ ვალუტაში განთავსებული ფულადი 

სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების არარეალიზებული ზარალი 120,000 

ფე, რომელიც წარმოადგენს ჯგუფის ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ნაწილს. 

ინფორმაცია ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების შესახებ 

წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  ამონარიდი ჯგუფის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან  წლის ბოლოსთვის      

  20X8 წლის 31 დეკემბერი 

  20X8  

ფე 

20X7  

ფე 
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აქტივები    

ფულადი სახსრები და ბანკში განთავსებული ნაშთები     150,000 390,000 

მოკლევადიანი ინვესტიციები  1,700,000 170,000 

…    

ვალდებულებები    

საბანკო ოვერდრაფტი  130,000 50,000 

…    

 

ამონარიდი ჯგუფის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის  

 

შენიშვნები 20X8 

ფე 

…   

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა 

 

1,330,000 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი  

 

51, 000  

უცხოური ვალუტის  გაცვლის არარეალიზებული დანაკარგი 

ფულად სახსრებსა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებში 

 

(120,000) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი 

18 

1,720,000  

 … 

 

ამონარიდი ჯგუფის შენიშვნებიდან 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 

  განმარტება 18. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

შედგება ნაღდი ფულისგან, ბანკის ნაშთებისგან და ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტებში 

ინვესტიციებისგან.  აღნიშნული კომპონენტები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

განთავსებულია ერთმანეთისგან განცალკევებულად შემდეგნაირად: 

  20X8  

ფე 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული 

ოდენობები 

ფულადი სახსრები და ბანკში განთავსებული ნაშთები 

  

150,000 

მოკლევადიანი ინვესტიციები  1,700,000 

საბანკო ოვერდრაფტები  (130,000) 

სულ ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 

 1,720,000 

 
 

 

სხვა განმარტებითი შენიშვნები 
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7.21 საწარმომ, ხელმძღვანელობის კომენტარებთან ერთად, უნდა გაამჟღავნოს ფულადი 

სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების მნიშვნელოვანი ნაშთები, 

რომლებიც საწარმოს ეკუთვნის, მაგრამ მათი გამოყენება საწარმოს არ შეუძლია. 

შესაძლებელია, საწარმოს არ შეეძლოს კუთვნილი ფულადი სახსრებისა და ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტების გამოყენება, რისი მიზეზიც, სხვასთან ერთად, შეიძლება 

იყოს უცხოური ვალუტის გაცვლის კონტროლი ან სხვა საკანონმდებლო შეზღუდვები. 

 

 

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.   

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები არის ნაღდი ფული, მოთხოვნამდე 

დეპოზიტები და მოკლევადიანი, მაღალლიკვიდური ინვესტიციები, რომლებიც გამიზნულია 

მოკლევადიან ფულად ვალდებულებათა შესასრულებლად და არა ინვესტირების ან სხვა 

მიზნებისათვის. უმეტეს შემთხვევებში მცირე სირთულეს წარმოადგენს იმის განსაზღვრა 

აქტივი (ან ვალდებულება—მაგალითად, ბანკის ოვერდრაფტი) წარმოადგენს თუ არა ფულადი 

სახსრებს ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტს. თუმცა, მნიშვნელოვანი მსჯელობებია საჭირო 

იმისთვის, რომ მოხდეს ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

დაჯგუფება. მაგალითად, მსჯელობისას იმის შესახებ: 

 აკმაყოფილებს თუ არა წილობრივ ინსტრუმენტებსა თუ სავალო ინსტრუმენტებში 

განხორციელებული ინვესტიციები ფულადი სახსრების ეკვივალენტების კრიტერიუმს; 

 წარმოადგენს თუ არა საბანკო ოვერდრაფტი საწარმოს ფულადი სახსრების მართვის 

განუყოფელ ნაწილს; და 

 საწარმოს საკუთრებაში არსებული ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების მნიშვნელოვანი ნაშთების გამოყენება შეზღუდულია თუ არა 

საწარმოსთვის. 

ფულადი ნაკადები: საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობები 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება წარმოადგენს საანგარიშგებო პერიოდის ფულად ნაკადებს, 

რომელიც დაჯგუფებულია საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობის მიხედვით.   
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უმეტეს შემთხვევებში მცირე სირთულეს წარმოადგენს იმის განსაზღვრა ფულადი ნაკადი 

მიეკუთვნება საწარმოს საოპერაციო, საინვესტიციო თუ საფინანსო საქმიანობას. თუმცა, 

მნიშვნელოვანი მსჯელობებია საჭირო იმისთვის, რომ დაჯგუფდეს ფულადი ნაკადები 

აღნიშნულ საქმიანობებს შორის. 

პირდაპირი მეთოდი 

პირდაპირი მეთოდის თანახმად, საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული წმინდა 

ფულადი ნაკადების წარდგენა ხდება ინფორმაციის გამჟღავნებით მთლიანად მიღებული ან 

მთლიანად გაცემული ფულადი სახსრების ძირითადი კატეგორიების შესახებ. უმეტეს 

შემთხვევებში მცირე სირთულეს წარმოადგენს ფულადი სახსრების ძირითადი კატეგორიების 

განსაზღვრა.    
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

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

ნაკადების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავება სრულ ფასს 

სტანდარტსა (იხ. ბასს 7 – „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 

განყოფილება 7 – „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“) შორის არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 მსს ფასს სტანდარტი საწარმოებს ნათლად არ აძლევს რეკომენდაციას, რომ საოპერაციო 

საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები წარადგინონ პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით მაშინ, როდესაც სრული ფასს სტანდარტი იძლევა რეკომენდაციას 

აღნიშნული მეთოდის გამოყენებასთან დაკავშირებით (იხ. ბასს 7 – „ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგება“, განყოფილება 19). 

 სრული ფასს სტანდარტები მოიცავს იმის ალტერნატივას, რომ საოპერაციო 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადები შეიძლება წარდგენილ იქნეს 

არაპირდაპირი მეთოდით, თუ მითითებული იქნება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 

ასახული შემოსავლები და ხარჯები და საანგარიშგებო პერიოდში მარაგებსა და საწარმოო 

საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ მოთხოვნებსა და ვალდებულებებში მომხდარი 

ცვლილებები. ასეთი ალტერნატიული მეთოდი მსს ფასს სტანდარტში არ არსებობს. 

 სრული ფასს სტანდარტები მოიცავს მითითებებს ინვესტიციებისთვის შვილობილ, 

მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში. ასევე მოიცავს მითითებებს შვილობილი 

საწარმოებისა და სხვა საწარმოების საკუთრების წილის ცვლილების შესახებ.  მსს ფასს 

სტანდარტის მიხედვით არ არსებობს შესაბამისი მითითებები.  

 სრული ფასს სტანდარტები ნებას რთავს საწარმოს კონკრეტული ფულადი ნაკადების 

წარდგენა მოხდეს ნეტო საფუძველზე. ასეთი მოთხოვნა მსს ფასს სტანდარტში არ 

არსებობს. 

 მსს ფასს სტანდარტისგან განსხვავებით, სრულ ფასს სტანდარტებში არსებობს 

მოთხოვნები დამატებითი განმარტებითი შენიშვნების შესახებ (მათ შორის საფინანსო 

საქმიანობით გამოწვეული ცვლილებები ვალდებულებებში და შვილობილი და სხვა 

საწარმოების საკუთრების წილის ცვლილებები) 

 სრული ფასს სტანდარტი რეკომენდაციას აძლევს საწარმოებს, წარადგინონ დამატებითი 

ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მომხმარებლისთვის საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობისა და ლიკვიდურობის შეფასების დროს. ასეთი მოთხოვნა მსს 
ფასს სტანდარტში არ არსებობს.  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. 

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 
 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   
 

კითხვა 1 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება წარმოადგენს ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების ცვლილებას: 

 (ა)   საოპერაციო საქმიანობიდან 

 (ბ)   საოპერაციო და საფინანო საქმიანობიდან 

 (გ)   საოპერაციო, საფინანსო და საინვესტიციო საქმიანობიდან 

კითხვა 2 

A ქვეყანაში (განვითარებული ეკონომიკა, სადაც ადგილობრივი ვალუტაა ფე) მდებარე 

ავიაკომპანია 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარადგენს 

შემდეგ ფინანსურ აქტივებს: 

 ბანკის ანგარიშსწორების ანგარიში = 58,400 ფე. 

 ბანკის შემნახველი ანგარიში (მოთხოვნისთანავე განაღდებადი) = 23,440 ფე. 

 ფულადი სახსრები = 10,000 ფე. 

 საწარმო Z-ის ჩვეულებრივი აქციები, ერთ-ერთი ყველაზე კარგად გაყიდვადი აქტივი A 

ქვეყნის საფონდო ბირჟაზე. ავიაკომპანიამ შეიძინა აღნიშნული აქტივი სპეკულაციური 

მიზნებით = 2,715 ფე. 

 ნავთობის ფასთან დაკავშირებული წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც 

შეძენილია საწარმოს მიერ (თავის საქმიანობაში გამოსაყენებელი) მომავალში შესაძენი 

ნავთობის ფასის ცვლილების რისკის ჰეჯირებისთვის = 6,720 ფე. 

 ოქროს ფასთან დაკავშირებული წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც 

შეძენილია საწარმოს მიერ სპეკულაციური მიზნებისთვის = 9,880 ფე. 

 A ქვეყნის სახელმწიფოს მიერ გამოცემული სახაზინო ობლიგაციები = 8,500 ფე.  საწარმომ 

აღნიშნული ობლიგაციები სახელმწიფოსგან  შეიძინა საანგარიშგებო პერიოდ ის 

დასრულებამდე ერთი კვირით ადრე. ობლიგაციები დაფარვადია შესყიდვის თარიღიდან 2 

თვეში (რაც ნიშნავს, რომ ობლიგაციები არის 2-თვიანი გამოცემის თარიღიდან).  

 A ქვეყნის სახელმწიფოს მიერ გამოცემული სახაზინო ობლიგაციები = 6,300 ფე.  საწარმომ 

აღნიშნული ობლიგაციები სახელმწიფოსგან შეიძინა წინა საანგარიშგებო პერიოდში.   

ობლიგაციები დაფარვადია შესყიდვის თარიღიდან  15 თვეში (რაც ნიშნავს იმას, რომ 

ობლიგაციები 15-თვიანია).  
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საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში საწარმოს მთლიანი ფულადი 

სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის არის: 

 (ა)   91,840 ფე 

 (ბ)   98,560 ფე 

 (გ)   100,340 ფე 

 (დ)  107,060 ფე 

 (ე)   109,775 ფე 

 (ვ)   113,360 ფე 

კითხვა 3 

პროდუქტის შესყიდვით მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები არის ფულადი 

ნაკადები: 

 (ა)   საოპერაციო საქმიანობიდან 

 (ბ)   საინვესტიციო საქმიანობიდან 

 (გ)   საოპერაციო ან საფინანსო საქმიანობიდან 

 (დ)  საფინანსო საქმიანობიდან 

კითხვა 4 

ძირითადი საშუალებების შესყიდვებთან დაკავშირებული არადაბრუნებადი გადასახადები 

განთავსებულია ფულადი ნაკადების შემდეგ ნაწილში: 

 (ა)   საოპერაციო საქმიანობაში 

 (ბ)   საინვესტიციო საქმიანობაში 

 (გ)   საფინანსო საქმიანობაში 

 (დ)  საოპერაციო ან საფინანსო საქმიანობაში 

კითხვა 5 

საწარმოს საკუთარი წილის შესაძენად გადახდილი ფულადი სახსრები (რაც ნიშნავს, სახაზინო 

აქციებს) არის: 

 (ა)   ფულადი სახსრების გასვლა საოპერაციო საქმიანობიდან 

 (ბ)   ფულადი სახსრების გასვლა საინვესტიციო საქმიანობიდან 

 (გ)   ფულადი სახსრების გასვლა საფინანსო საქმიანობიდან 

კითხვა 6 

გრძელვადიანი სესხებიდან შემოსული ფულადი სახსრები არის: 

 (ა)   ფულადი სახსრების შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან 

 (ბ)   ფულადი სახსრების შემოსვლა საინვესტიციო საქმიანობიდან 

 (გ)   ფულადი სახსრების შემოსვლა საფინანსო საქმიანობიდან 

კითხვა 7 

მიღებული პროცენტი და დივიდენდები არის: 
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 (ა)   ფულადი სახსრების შემოსვლა საოპერაციო საქმიანობიდან 

 (ბ)   ფულადი სახსრების შემოსვლა საფინანსო საქმიანობიდან 

 (გ)   შესაძლოა კლასიფიცირდეს როგორც საოპერაციო ან საფინანსო ფულადი ნაკადები 

 (დ)  შესაძლოა კლასიფიცირდეს როგორც საოპერაციო ან საინვესტიციო ფულადი 

ნაკადები 

კითხვა 8 

მფლობელის საკუთრებაში არსებული ქარხნის გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები 

არის: 

 (ა)   ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან 

 (ბ)   ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან 

 (გ)   ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 

კითხვა 9 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს  A საწარმომ შეისყიდა B საწარმოს საწესდებო კაპიტალის 50%, 

520,000 ფე-ად (ფულადი სახსრები) მაშინ, როდესაც B საწარმოს იდენტიფიცირებადი წმინდა 

აქტივების (მთლიან აქტივებს გამოკლებული ვალდებულებები და პირობითი 

ვალდებულებები) ღირებულება იყო 1,000,000 ფე (რომელიც მოიცავს ფულად სახსრებს და 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს 100,000 ფე-ს).   20X3 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით 

A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს. ჯგუფის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგებაში განცალკევებული მუხლი "ფულადი ნაკადები შვილობილი საწარმოს 

შეძენიდან" არის:  

 (ა)   ფულადი სახსრების შემოსვლა 520,000 ფე 

 (ბ)   ფულადი სახსრების გასვლა  520,000 ფე 

 (გ)   ფულადი სახსრების შემოსვლა 420,000 ფე 

 (დ)  ფულადი სახსრების გასვლა 420,000 ფე 

კითხვა 10 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 კითხვაში. თუმცა აღნიშნულ მაგალითში 20X3 წლის 1-ლი იანვრის 

მონაცემებით A საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა (რაც არც კონტროლს გულისხმობს და 

არც ერთობლივ კონტოლს) B საწარმოზე.  A საწარმო ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 

განცალკევებულ მუხლს „ფულადი ნაკადები მეკავშირე საწარმოს შეძენიდან“ წარადგენს 

როგორც: 

 (ა)   ფულადი სახსრების გასვლა  520,000 ფე 

 (ბ)   ფულადი სახსრების გასვლა 420,000 ფე 

 (გ)   ფულადი სახსრების გასვლა 260,000 ფე 

 (დ)  ფულადი სახსრების გასვლა 210,000 ფე 

კითხვა 11 

როდესაც საწარმო წარადგენს საოპერაციო ფულად ნაკადებს პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით, მოგება-ზარალის შეჯერება საოპერაციო საქმიანობიდან წმინდა ფულად 

ნაკადებთან: 
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 (ა)   საჭიროა წარდგენილი იყოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში 

 (ბ)   საჭიროა გამჟღავნებული იყოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში 

 (გ)   წარდგენა ან გამჟღავნება აკრძალულია ნებისმიერი სახით  

 (დ)  ნებადართულია (მაგრამ არა აუცილებელი) ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით 

შენიშვნებში გამჟღავნება 
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პასუხები 

 

კითხვა 1    (გ) იხ.პუნქტი 7.1. 

კითხვა 2    (გ) იხ. პუნქტი 7.2 და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების განმარტება ლექსიკონში  

(გამოთვლა: 58,400 ფე ბანკის საჩეკო ანგარიში + 23,440 ფე ბანკის შემნახველი 

ანგარიში + 10,000 ფე ფულადი სახსრები + 8,500 ფე სახაზინო ობლიგაცია 

შესყიდული 2 თვით ადრე მოქმედების ვადის გასვლამდე). შენიშვნა: Z საწარმოს 

ჩვეულებრივი აქციები  და ოქროთი უზრუნველყოფილი წარმოებული ფასიანი 

ქაღალდები ღირებულების ცვლილების მნიშვნელოვან რისკს ექვემდებარება.  

ავიაკომპანიამ აღნიშნული ინვესტიცია განახორციელა სპეკულაციური 

მიზნებისთვის; ნავთობის საბირჟო ფასის რისკის წარმოებული ინსტრუმენტი არ 

არის ფლობილი მოკლევადიან პერიოდში ფულადი სახსრების მართვის მიზნით; 

სახაზინო ობლიგაციები კომპანიამ შეიძინა 3 თვეზე მეტი ვადით.  

კითხვა 3    (ა)  იხ. პუნქტი 7.4.(ა). 

კითხვა 4    (ბ)  იხ. პუნქტები 7.4 (ე), 7.5 (ა) და 7.17. 

კითხვა 5    (გ)  იხ. პუნქტი 7.6 (ბ). 

კითხვა 6    (გ)  იხ. პუნქტი 7.6 (გ). 

კითხვა 7    (დ) იხ. პუნქტი 7.15. 

კითხვა 8    (ბ)  იხ. პუნქტი 7.4 (7.4 (ვ) მოთხოვნის შემდეგ) და 7.5 (ბ) 

კითხვა 9  (დ) იხ.პუნქტი 7.5 (გ). ფულადი ნაკადი არის B საწარმოს (შვილობილი საწარმო) 

შესყიდვისთვის გადახდილი 520,000 ფე, დანეტებული ფულადი სახსრების 

ოდენობაა 100,000 ფე = 420,000 ფე. 

კითხვა 10  (ა) იხ.პუნქტი 7.5 (გ).  ფულადი სახსრების გასვლა მოიცავს მხოლოდ B საწარმოს 

შესყიდვის ხარჯებს (ასოცირებული საწარმო) რაც იმას ნიშნავს, რომ არ მოხდება 

ფულადი სახსრების დანეტება. 

  

კითხვა 11  (დ) იხ. პუნქტი 7.9 და 8.2 (გ) 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 
გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენის 

მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების 

ამოსახსნელად.  

სიტუაციური მაგალითის დასრულების შემდეგ შეამოწმეთ ის ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

 

საწარმოს ოპერაციების ფინანსური მაჩვენებლები 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 

 

(შემოსავა

ლი) ან 

ხარჯი 

ფულა

დი 

სახსრე

ბი 

სავაჭრო 

მოთხოვნე

ბი 

სავაჭრო 

ვალდებ

ულებები 

დაქირავებ

ულ პირთა 

დარიცხუ

ლი 

გასამრჯე

ლოები 

მარაგი საინვესტი

ციო 

ქონება 

ავეჯი და 

აღჭურვი

ლობა 

საბალანსო 

ღირებულება 

01/01/20X3-

სთვის  600 200 (150) (60) 1,000 800 500 

გაყიდვები 

კრედიტით (6,000)  6,000      

შესყიდვები 

კრედიტით    (2,200)  2,200   

რეალიზებულ

ი 

პროდუქციის 

თვითღირებუ

ლება 3,000     (3,000)   

მიღებული 

თანხები 

მომხმარებლე

ბისგან  3,600 (3,600)      

საიჯარო 

შემოსავალი (40) 40       

ფულადი 

სახსრებით 

გადახდა 

მომწოდებლე

ბზე  (2,000)  2,000     

ფულადი 

სახსრებით 

გადახდა 

თანამშრომლე

ბზე 1,500 (1,560)   60    

ცვეთა 50       (50) 

კომპიუტერის 

გაყიდვა (110) 210      (100) 
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რეალური 

ღირებულების 

ცვლილება (100)      100  

მოგება / 

საბალანსო 

ღირებულება 

31/12/20X3-

სთვის (1,700) 890 2,600 (350) — 200 900 350 

 

ნაწილი A: მოამზადეთ საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

 

ნაწილი B: მოამზადეთ საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება პირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

 

სიმარტივისთვის, აღნიშნულ მაგალითში გადასახადის ეფექტი არ არის გათვალისიწნებული. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

ნაწილი A: საოპერაციო ფულადი სახსრების წარდგენა არაპირდაპირი მეთოდით 

ამონარიდი საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებიდან 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის: 

 ფე  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

წლიური მოგება  1,700   

არაფულადი შემოსავლისა და ხარჯების კორექტირება:    

   ცვეთის ხარჯი  50   

   საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდა (100)  

საინვესტიციო საქმიანობაში არსებული მუხლების კორექტირება:   

   დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული მოგება (110)  

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში    

   სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ზრდა  (2,400) (ა) 

   მარაგების შემცირება 800 (ბ) 

   სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების ზრდა  140 (გ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან  80   

   

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან    

დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული თანხები 210  

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან 210  

   

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები   

ფულადი სახსრების ზრდა  20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის 290 (დ) 

ფულადი სახსრები 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის 600  

ფულადი სახსრები 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის 890  

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა) წლის საბოლოო ბალანსი 2,600 ფე გამოკლებული წლის საწყისი ბალანსი 200 ფე = 2,400 ფე. 

(ბ) წლის საბოლოო ბალანსი 200 ფე გამოკლებული წლის საწყისი ბალანსი 1,000 ფე = 800 ფე. 

(გ) წლის საბოლოო ბალანსი 350 ფე გამოკლებული წლის საწყისი ბალანსი 210 ფე (ე.ი სავაჭრო ვალდებულებები 150 

ფე + დაქირავებულ პირთა დარიცხული გასამრჯელოები 60 ფე) = 140 ფე. 

(დ) წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 80 ფე + წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო 

საქმიანობიდან 210 ფე = 290 ფე. 
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ნაწილი B: საოპერაციო ფულადი სახსრების წარდგენის პირდაპირი მეთოდი 

საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის   

  ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

მიღებული თანხები მომხმარებლისგან  3,600 

მოიჯარეებისგან მიღებული საიჯარო შემოსავალი 40 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე (3,560) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 80 

  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული თანხები 210 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან 210 

  

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები  

ფულადი სახსრების ზრდა  20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის 290 

ფულადი სახსრები 20X3 წლის 1-ლი იანვრისთვის 600 

ფულადი სახსრები 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის 890 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 
 

ჯგუფი B ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს-ის მიხედვით, 20X6 წლის 31 დეკემბერს.  

ფინანსური ინფორმაცია 20X6 წლისთვის (ათას ფე-ში): 

 

 20X6  20X5  

დებიტორული დავალიანება 725 850 

სავაჭრო ვალდებულებები 310 425 

მარაგები 625 550 

გადასახდელი ხარჯების ზრდა—მომსახურებები 15  

გადასახდელი ხელფასებისა და სარგოების ზრდა  65  

დარიცხული პროცენტის ზრდა 2  

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების ზრდა 10  

გადავადებული გადასახადის ზრდა —აქტივი 7  

მარაგების შეძენა 5,425  

შემოსავალი საქონლის გაყიდვისა და მომსახურების 

გაწევისგან 

 

16,540 

 

სხვა ხარჯები—მომსახურებები  210  

ხელფასებისა და სარგოების ხარჯი 4,690  

პროცენტის ხარჯი 95  

მოგების გადასახადის ხარჯი 205  

 

ჯგუფი გადახდილ პროცენტს აკლასიფიცირებს, როგორც საოპერაციო საქმიანობას, ხოლო 

მიღებულ პროცენტს, როგორც საინვესტიციო საქმიანობას.   20X6 წელს ჯგუფმა:  

 ისესხა (და მიიღო) 590 ფე (გრძელვადიანი სესხი); 

 გადაიხადა 90 ფე სესხის დასაფარად; 

 მიიღო საპროცენტო სარგებელი 5 ფე; 

 გადაიხადა 265 ფე ძირითადი საშუალებების შესყიდვისთვის; 

 აღჭურვილობის გაყიდვით მიიღო 150 ფე; 

 გადაიხადა 135 ფე მომხმარებელზე მორგებული პროგრამული უზრუნველყოფის 

ლიცენზიის შესყიდვისთვის, რომელსაც იყენებს წარმოების პროცესში; 

 შეიძინა საინვესტიციო ქონება, რომელშიც გადაიხადა 345 ფე; 

 შემდგომი გადახდის პირობით (კრედიტით) შეიძინა მეორე საინვესტიციო ქონება 345 ფე-

დ; 

 გადაიხადა 110 ფე ფინანსური საიჯარო ვალდებულების შემცირების მიზნით. 

 

20X6 წლის საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში ჯგუფს ჰქონდა 130 ფე ფულადი სახსრები 

და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები, ხოლო 20X6 წლის საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

5,940 ფე ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები. 

 

მოამზადეთ ჯგუფისკონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X6 წლის 31 
დეკემბრისთვის საოპერაციო ფულადი ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდის 
გამოყენებით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 – პასუხი 
 

ქვემოთ მოცემული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება მომზადებულია საოპერაციო 

საქმიანობის პირდაპირი მეთოდის გამოყენებით: 
 

პირდაპირი მეთოდი - ჯგუფი B-ს ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  20X6 წლის 31 

დეკემბრისთვის  

(ათას ფე-ში): 

  20X6   

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან      

მიღებული თანხები მომხმარებლისგან  16,665 (ა) 

გადახდები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე  (10,360)  (ბ) 

გამომუშავებული ფულადი სახსრები ოპერაციებიდან    6,305  

გადახდილი პროცენტი          (93)  (ვ) 

გადახდილი მოგების გადასახადი         (202)  (ზ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 6,010  

     

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან      

ძირითადი საშუალებების შესყიდვა     (265)  

დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული თანხები      150  

არამატერიალური აქტივების შესყიდვა    (135)  

საინვესტიციო ქონების შესყიდვა    (345)  

მიღებული პროცენტი        5  

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   (590)  

    

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

სასესხო ვალდებულებების შემცირება     (90)  

ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი სესხებიდან       590  

ფინანსური იჯარის გადასახადი    (110)  

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    390  

     

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო ზრდა 5,810  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი     130  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საბოლოო ნაშთი  5,940  
 

ქვევით მოცემული გამოთვლები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 
 

(ა)  

 

მომხმარებლისგან მიღებული თანხები = შემოსავლები გაყიდვებიდან + მოთხოვნების საწყისი ნაშთი გამოკლებული 

მოთხოვნების საბოლოო ნაშთი = 16,540 ფე + 850 ფე გამოკლებული 725 ფე = 16,665 ფე. 

(ბ)  

 

ფულადი სახსრები გადახდილი მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე = გადახდები მომწოდებლებზე + გადახდები 

მომსახურების მომწოდებლებზე + გადახდები დასაქმებულებზე = 5,540(გ) ფე + 195(დ) ფე  + 4,625(ე) ფე = 10,360 ფე. 

(გ)  

 

გადახდები მარაგების მომწოდებლებზე = მარაგების შესყიდვა + ვალდებულებების საწყისი ბალანსი გამოკლებული 

ვალდებულებების საბოლოო ბალანსი = 5,425 ფე + 425 ფე გამოკლებული 310 ფე = 5,540 ფე. 

(დ)  გადასახადები მომსახურების მომწოდებლებზე = სხვა ხარჯები გამოკლებული გადასახდელი ხარჯების ზრდა = 210 ფე 

გამოკლებული 15 ფე = 195 ფე. 
(ე) გადასახადები თანამშრომლებზე = ხელფასებისა და სარგოების ხარჯი გამოკლებული გადასახდელი ხელფასებისა და 

სარგოების ზრდა = 4,690 ფე გამოკლებული 65 ფე = 4,625 ფე. 

(ვ) გადახდილი პროცენტი = საპროცენტო ხარჯი გამოკლებული დარიცხული პროცენტი = 95 ფე გამოკლებული 2 ფე = 93 

ფე. 

(ზ)  გადახდილი მოგების გადასახადი = მოგების გადასახადის ხარჯი გამოკლებული მიმდინარე გადასახადის 

ვალდებულება + გადავადებული საგადასახადო აქტივების შემცირება = 205 ფე გამოკლებული 10 ფე + 7 ფე = 202 ფე 
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 შენიშვნა: პუნქტი 7.18-ის მიხედვით ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში საწარმომ არ უნდა ასახოს ისეთი საინვესტიციო და 

საფინანსო ოპერაციები, რომელთა განხორციელება არ საჭიროებს ფულად სახსრებს ან ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტებს.  თუმცა, საწარმომ ფინანსური ანგარიშგების სხვა ნაწილში უნდა გაამჟღავნოს პერიოდის განმავლობაში 

მომხდარი არაფულადი საინვესტიციო და საფინანსო ოპერაციები (ასეთია, საინვესტიციო ქონების შესყიდვა კრედიტით 

345 ფე-დ).     
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 
 

A საწარმო ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტების მიხედვით. იხილეთ 

სრული შემოსავლის, საკუთარი კაპიტალის ცვლილებისა და ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებები: 

 

A საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 20X9  20X8  

 ფე ფე 

ამონაგები 848,000 630,000 

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (450,000) (320,000) 

დისტრიბუციის ხარჯები (108,640) (77,675) 

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები (109,027) (90,375) 

ცვლილება ანარიცხებში 3,450 (12,600) 

ძირითადი საშუალებების გასვლით წარმოქნილი ზარალი (12,083) — 

ფინანსური შემოსავალი 1,884 720 

ფინანსური ხარჯი (7,460) (3,135) 

მოგება დაბეგვრამდე 166,124 126,935 

მოგების გადასახადი (41,531) (31,734) 

წლიური მოგება 124,593 95,201 

 

    საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 

 

სააქციო 

კაპიტალ

ი 

გაუნაწილებელ

ი მოგება 

სულ 

კაპიტალი 

 ფე ფე ფე 

ნაშთი 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის 60,000 6,500 66,500 

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ გამოცემული აქციები  15,000 — 15,000 

ძირითადი საშუალებების სანაცვლოდ გამოცემული აქციები   25,000 — 25,000 

წლიური მოგება – 95,201 95,201 

საანგარიშგებო პერიოდში გამოცხადებული და ფულადი 

სახსრებით გადახდილი დივიდენდები  
– (80,000) (80,000) 

ნაშთი 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 100,000 21,701 121,701 

წლიური მოგება – 124,593 124,593 

გამოცხადებული და ფულადი სახსრებით ან ფულადი 

სახსრების ეკვივალენტებით გადახდილი დივიდენდები  – (85,000) (85,000) 

გამოცხადებული და აქციების სახით გადახდილი 

დივიდენდები  15,000 (15 000) – 

ნაშთი 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის 115,000 46,294 161,294 
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A საწარმო    

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის:    

 20X9  20X8  20X7  

 ფე ფე ფე 

აქტივები    

მოკლევადიანი აქტივები    

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 12,894 101,071 25,900 

მოკლევადიანი ინვესტიციები (არაფულადი ეკვივალენტები) 14 ,700 6,700 6,000 

დარიცხული პროცენტი* 254 120 – 

სავაჭრო მოთხოვნები 235,200 176,400 49,600 

მარაგები 29,200 15,200 30,200 

გადახდილი ავანსები 2,000 1,800 1,200 

სულ მოკლევადიანი აქტივები 294,248 301,291 112,900 

გრძელვადიანი აქტივები    

გრძელვადიანი ინვესტიციები 117,000 20,000 26,000 

დარიცხული პროცენტი* 1,970 520 – 

არამატერიალური აქტივები 7,100 – – 

ძირითადი საშუალებები 78,000 23,750 – 

სულ გრძელვადიანი აქტივები 204,070 44,270 26,000 

სულ აქტივები 498,318 345,561 138,900 

ვალდებულებები    

მოკლევადიანი ვალდებულებები    

მოკლევადიანი სესხები 25,000 25,000 6,700 

დარიცხული პროცენტი* 985 35 – 

ფინანსური იჯარის ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი 10,000 – – 

სავაჭრო ვალდებულებები 69,600 7,625 19,800 

გადასახდელი ხელფასები და სარგოები 8,400 6,300 3,500 

მოგების გადასახადის ვალდებულება 30,000 20,000 800 

სხვა საოპერაციო ვალდებულებები 5,979 7,500 1,600 

გამოუმუშავებელი ამონაგები – 8,000 – 

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 149,964 74,460 32,400 

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

გრძელვადიანი სესხები 110,000 135,000 40,000 

დარიცხული პროცენტი* 6,910 1,800 – 

ფინანსური იჯარა 61,000 – – 

ანარიცხები 9,150 12,600 – 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 187,060 149,400 40,000 

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 115,000 100,000 60,000 

გაუნაწილებელი მოგება 46,294 21,701 6,500 

სულ კაპიტალი 161,294 121,701 66,500 

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 498,318 345,561 138,900 
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* დარიცხული პროცენტი ნაჩვენებია როგორც განცალკევებული კომპონენტი იმისთვის, რომ გამარტივდეს 

სამუშაო პროცესი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  

 
  დამატებითი ინფორმაცია (რაოდენობა ფე-ში): 

 
 20X9  20X8  

 ფე ფე 

ცვეთის ხარჯი 3,667 1,250 

ამორტიზაციის ხარჯი 6,400 – 

არამატერიალური აქტივების გაუფასურებით გამოწვეული  ზარალი 2,500 — 

გაყიდული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება 

გასვლის თარიღისთვის 

 22,083 – 

პერიოდის განმავლობაში ფინანსური იჯარით შესყიდული ძირითადი 

საშუალებები 80,000 – 

20X8 წლის განმავლობაში საწარმოს მიერ აღებული ახალი სესხები – 120,000 

 

  ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების განაწილება 20X9 წლის 31 დეკემბერს: 

 

 20X9  20X8  20X7  

 ფე ფე ფე 

ფულადი სახსრები 1,400 950 1,000 

საბანკო დეპოზიტები 11,494 32,000 20,000 

მოკლევადიანი ინვესტიციები - ფულადი სახსრების ეკვივალენტები – 68,121 4,900 

სულ ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 12,894 101,071 25,900 

 

მსს ფასს სტანდარტების მიხედვით მოამზადეთ საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის  (მათ შორის შესადარისი ინფორმაცია) არაპირდაპირი მეთოდის 

გამოყენებით.   წარმოადგინეთ გადახდილი და მიღებული პროცენტები ფულადი ნაკადების 

საოპერაციო საქმიანობაში, ხოლო გადახდილი დივიდენდები დააკლასიფიცირეთ ფულადი 

ნაკადების საფინანსო საქმიანობაში. 

 

შენიშვნები:  

1. ყველაზე ადრინდელი შესადარისი პერიოდის დასაწყისისთვის (იხ პუნტქი 3.14) მსს ფასს 

სტანდარტების მიხედვით არ მოითხოვება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადება.   

მაგალითში განხილული A საწარმოს მიერ მომზადებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

მოიცავს ინფორმაციას (სვეტს) 20X7 წლის 31 დეკემბერს  არსებული ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, 

რათა შესაძლებელი გახდეს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში არსებული თანხების გამოთვლა 20X8 

წლის 31 დეკემბრისთვის.   

2. A საწარმოს არ გააჩნია გადავადებული გადასახადი. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 – პასუხი 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის     

 20X9  20X8  

 ფე  ფე  

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

წლიური მოგება 124,593  95,201  

არაფულადი შემოსავლისა და ხარჯების კორექტირება:     

არაფულადი ფინანსური ხარჯი (*) 4,476 (ა) 1,195 (ბ) 

არაფულადი მოგების გადასახადის ხარჯი (**) 10,000 (გ) 19,200 (დ) 

ცვეთა და ამორტიზაცია 10,067 (ე) 1,250  

გაუფასურება 2,500  –  

ცვლილება ანარიცხებში (3,450) (ვ) 12,600 (ზ) 

ძირითადი საშუალებების გასვლით წარმოქნილი დანაკარგი 12,083  –  

ცვლილება საბრუნავ კაპიტალში     

სავაჭრო მოთხოვნები (58,800) (თ) (126,800) (ი) 

მარაგები (14,000) (კ) 15,000 (ლ) 

გადახდილი ავანსები (200) (მ) (600) (ნ) 

ვალდებულებები 61,975 (ო) (12,175) (პ) 

გადასახდელი ხელფასები და სარგოები 2,100 (პ) 2,800 (ჟ) 

სხვა საოპერაციო ვალდებულებები (1,521) (რ) 5,900 (ს) 

გამოუმუშავებელი ამონაგები (8,000) (ს) 8,000 (უ) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 141,823  21,571  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ბბ), (გგ)     

არამატერიალური აქტივების შესყიდვა (16,000) (ღ) –  

ძირითადი საშუალებების გასვლით წარმოქნილი შემოსავალი 10,000 (ყ) –  

ინვესტიციები ფინანსურ აქტივებში, რომლებიც არ წარმოადგენს 

ფულადი სახსრების ეკვივალენტებს 

 

 

  

(105,000) (შ) 5,300 (ჩ) 

წმინდა ფულადი სახსრები (გამოყენებული) საინვესტიციო 

საქმიანობიდან (111,000)  5,300  

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან     

სააქციო კაპიტალის გამოშვებიდან მიღებული ფულადი სახსრები –  15,000  

სესხებიდან მიღებული ფულადი სახსრები  –  120,000  

ფინანსური იჯარის გადახდა (9,000) (ც) —  

სასესხო ვალდებულების გადახდა (25,000) (ძ) (6,700) (წ) 

გადახდილი დივიდენდები (85,000)  (80,000)  

წმინდა ფულადი სახსრები (გამოყენებული) საფინანსო საქმიანობიდან (119,000)  48,300  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა (კლება) (88,177)  75,171  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების საწყისი 

ნაშთი 101,071  25,900  

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი 12,894  101,071  
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(*) ფულადი სახსრების სახით მიღებული პროცენტი 300  80  

(*) ფულადი სახსრების სახით გადახდილი პროცენტი 1,400  1,300  

(**) მოგების გადასახადის გადახდა ფულადი სახსრებით 31,531  12,534  

შენიშვნა:  

პერიოდის განმავლობაში ფინანსური იჯარით შესყიდული ძირითადი საშუალებები გამორიცხულია ფულადი 

ნაკადების ანგარიშგების საინვესტიციო საქმიანობიდან, რადგანაც ეს ოპერაცია არ მოითხოვს ფულადი 

სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების გამოყენებას. აღნიშნული ოპერაცია უნდა გამჟნღავდენს 

ფინანსური ანგარიშგების რომელიმე ნაწილში, ისე რომ შეიცავდეს ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას 

საინვესტიციო საქმიანობის შესახებ (იხ.პუნქტი 7.18) 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა) 4,476 ფე = საპროცენტო ხარჯი (7,460 ფე) გამოკლებული საპროცენტო შემოსავალი (1,1884 ფე) + მიღებული 

პროცენტი (300 ფე) გამოკლებული გადახდილი პროცენტი (1,400 ფე).  

300 ფე (მიღებული პროცენტი) = მოკლევადიანი აქტივის დარიცხული პროცენტი 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(120 ფე) + გრძელვადიანი აქტივის დარიცხული  პროცენტი 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (520 ფე) + ფინანსური 

შემოსავალი (1,884 ფე) გამოკლებული მოკლევადიანი აქტივის დარიცხული პროცენტი 20X9 წლის 31 

დეკემბრისთვის (254 ფე)  გამოკლებული  გრძელვადიანი აქტივის დარიცხული პროცენტი 20X9 წლის 31 

დეკემბრისთვის (1,970 ფე). 

1,400 ფე (გადახდილი პროცენტი) = მოკლევადიანი ვალდებულების დარიცხული პროცენტი  20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (35 ფე) + გრძელვადიანი ვალდებულებების  დარიცხული  პროცენტი  20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (1,800 ფე) + ფინანსური ხარჯი (7,460 ფე) გამოკლებული  მოკლევადიანი ვალდებულების 

დარიცხული  პროცენტი  20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (985 ფე) გამოკლებული გრძელვადიანი აქტივის 

დარიცხული  პროცენტი 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (6,910 ფე). 

(ბ) 1,195 ფე = საპროცენტო ხარჯი (3,135 ფე) გამოკლებული საპროცენტო შემოსავალი (720 ფე) + მიღებული პროცენტი 

(80 ფე) გამოკლებული გადახდილი პროცენტი (1,300 ფე).  

80 ფე (მიღებული პროცენტი) = მოკლევადიანი აქტივის დარიცხული პროცენტი 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (0 

ფე) + გრძელვადიანი აქტივის დარიცხული  პროცენტი 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (0 ფე) + ფინანსური 

შემოსავალი (720 ფე) გამოკლებული მოკლევადიანი აქტივის დარიცხული  პროცენტი 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (120 ფე)  გამოკლებული  გრძელვადიანი აქტივის დარიცხული პროცენტი 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (520 ფე).  

1,300 ფე (გადახდილი პროცენტი) = მოკლევადიანი ვალდებულების დარიცხული პროცენტი  20X7 წლის 31 

დეკემბრისთვის (0 ფე) + გრძელვადიანი ვალდებულებების  დარიცხული  პროცენტი  20X7 წლის 31 

დეკემბრისთვის (0 ფე) + ფინანსური ხარჯი (3,135 ფე) გამოკლებული  მოკლევადიანი ვალდებულების დარიცხული  

პროცენტი  20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (35 ფე) გამოკლებული გრძელვადიანი აქტივის დარიცხული პროცენტი 

20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (1,800 ფე). 

(გ) 10,000 ფე = დარიცხული გადასახადები (41,531 ფე) გამოკლებული გადახდილი გადასახადები (31,531 ფე). 

31,531 ფე (გადახდილი გადასახადები) = მოგების გადასახადის ვალდებულება 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(20,000 ფე) + მოგების გადასახადის ხარჯი (41,531 ფე) გამოკლებული მოგების გადასახადის ვალდებულება 20X9 

წლის 31 დეკემბრისთვის  (30,000 ფე). 

(დ) 19,200 ფე = დარიცხული გადასახადები (31,734 ფე) გამოკლებული გადახდილი გადასახადები (12,534 ფე) 

12,534 ფე (გადახდილი გადასახადები) = მოგების გადასახადის ვალდებულება 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (800 

ფე) + მოგების გადასახადის ხარჯი (31,743 ფე) გამოკლებული მოგების გადასახადის ვალდებულება 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის  (20,000 ფე). 

(ე)  10,067 ფე = ძირითადი საშუალებების ცვეთა (3,667 ფე) + არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია (6,400 ფე). 

(ვ) 3,450 ფე = ანარიცხები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (9,150 ფე) გამოკლებული ანარიცხები და  პირობითი 

ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (12,600 ფე). 

(ზ) 12,600 ფე = ანარიცხები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (12,600 ფე) გამოკლებული ანარიცხები და  პირობითი 

ვალდებულებები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (0 ფე). 

(თ) 58,800 ფე = სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (235,200 ფე) გამოკლებული 

სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (176,400 ფე). 
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(ი) 126,800 ფე = სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (176,400 ფე) 

გამოკლებული სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები  20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (49,600 ფე). 

(კ) 14,000 ფე = მარაგები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (29,200 ფე) გამოკლებული მარაგები 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (15,200 ფე). 

(ლ) 15,000 ფე = მარაგები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (15,200 ფე) გამოკლებული მარაგები 20X7 წლის 31 

დეკემბრისთვის (30,200 ფე). 

(მ) 200 ფე = გადახდილი ავანსები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (2,000 ფე) გამოკლებული გადახდილი ავანსები 20X8 

წლის 31 დეკემბრისთვის (1,800 ფე). 

(ნ) 600 ფე = გადახდილი ავანსები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (1,800 ფე) გამოკლებული გადახდილი ავანსები  20X7 

წლის 31 დეკემბრისთვის (1,200 ფე). 

(ო) 61,975 ფე = სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი  ვალდებულებები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (69,600 ფე) 

გამოკლებული სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი  ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (7,625 ფე). 

(პ) 12,175 ფე = სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი  ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (176,400 ფე) 

გამოკლებული სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი  ვალდებულებები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (19,800 ფე). 

(პ) 2,100 ფე = ხელფასებისა და სარგოების ვალდებულებები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (8,400 ფე) გამოკლებული 

ხელფასებისა და სარგოების ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (6,300 ფე). 

(ჟ) 2,800 ფე = ხელფასებისა და სარგოების ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (6,300 ფე) გამოკლებული 

ხელფასებისა და სარგოების ვალდებულებები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (3,500 ფე). 

(რ) 1,521 ფე = სხვა საოპერაციო ვალდებულებები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (5,979 ფე) გამოკლებული სხვა 

საოპერაციო ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (7,500 ფე). 

(ს) 5,900 ფე = სხვა საოპერაციო ვალდებულებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (7,500 ფე) გამოკლებული სხვა 

საოპერაციო ვალდებულებები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (1,600 ფე). 

(ტ) 8,000 ფე = გამოუმუშავებელი ამონაგები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (0 ფე) გამოუმუშავებელი ამონაგები 20X8 

წლის 31 დეკემბრისთვის (8,000 ფე). 

(უ) 8,000 ფე = გამოუმუშავებელი ამონაგები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (8,000 ფე) გამოუმუშავებელი ამონაგები 

20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (0 ფე). 

(ფ) შენიშვნა: აღნიშნულ მაგალითში განცალკევებული სტრიქონის მუხლი ‘ძირითადი საშუალებები’ არ არის 

წარმოდგენილი ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში, რადგანაც ღირებულებამ 20X9 და 20X8 წლებში შეადგინდა 

ნული ლარი. გამოთვლა: ძირითადი საშუალებები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (78,000 ფე) გამოკლებული 

ძირითადი საშუალებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (23,750 ფე) + ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯი 

(3,667 ფე) + გაყიდული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების ჩამოწერა (22,083 ფე) გამოკლებული 

ფინანსური იჯარით შეძენილი ძირითადი საშუალებები (80,000 ფე). ფინანსური იჯარა არის პერიოდის 

არაფულადი საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა. 

(ქ) ნული = ძირითადი საშუალებები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (23,750 ფე) გამოკლებული ძირითადი 

საშუალებები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (ნული) + ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯი (1,250 ფე) 

გამოკლებული ჩადებული კაპიტალი ძირითად საშუალებებში (25,000 ფე).   გამოშვებული აქციების სანაცვლოდ 

ძირითადი საშუალებების შეძენა არის არაფულადი საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობა.  

(ღ) 16,000 ფე = არამატერიალური აქტივები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (7,100 ფე) გამოკლებული არამატერიალური 

აქტივები 20X9=7 წლის 31 დეკემბრისთვის (ნული) + არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის ხარჯი (6,400 ფე) 

+ არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯი (2,500 ფე). 

(ყ) 10,000 ფე = გაყიდული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება (22,083) გამოკლებული ძირითადი 

საშუალების გასვლით გამოწვეული მოგება (ზარალი) (12,083 ფე). 

(შ) 105,000 ფე = მოკლევადიანი ინვესტიციები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (14,700 ფე) + გრძელვადიანი 

ინვესტიციები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (117,000 ფე) გამოკლებული მოკლევადიანი ინვესტიციები 20X8 წლის 

31 დეკემბრისთვის (6,700 ფე) გამოკლებული გრძელვადიანი ინვესტიციები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (20,000 

ფე). 

(ჩ) 5,300 ფე = მოკლევადიანი ინვესტიციები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (6,700 ფე) + გრძელვადიანი ინვესტიციები 

20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (120,000 ფე) გამოკლებული მოკლევადიანი ინვესტიციები 20X7 წლის 31 

დეკემბრისთვის (6,000 ფე) გამოკლებული  გრძელვადიანი ინვესტციები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (26,000 ფე). 

(ც) 9,000 ფე = მოკლევადიანი ფინანსური იჯარა 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (10,000 ფე) + გრძელვადიანი ფინანსური 

იჯარის ვალდებულება 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (61,000 ფე) გამოკლებული ფინანსური იჯარით შეძენილი 

ძირითადი საშუალებები (80,000 ფე) გამოკლებული მოკლევადიანი ფინანსური იჯარა 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (ნული) გამოკლებული გრძელვადიანი ფინანსური იჯარის ვალდებულება 20X8 წლის 31 

დეკემბრისთვის (ნული). 
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(ძ) 25,000 ფე  = მოკლევადიანი სესხები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (25,000 ფე) + გრძელვადიანი სესხები 20X8 წლის 

31 დეკემბრისთვის (135,000 ფე)  + გაცემული სესხები (ნული) გამოკლებული მოკლევადიანი სესხები 20X9 წლის 31 

დეკემბრისთვის (25,000 ფე) გამოკლებული გრძელვადიანი  სესხები 20X9 წლის 31 დეკემბრისთვის (110,000 ფე). 

(წ) 6,700 ფე = მოკლევადიანი სესხები 20X7 წლის 31 დეკემბრისთვის (6,700 ფე) + გრძელვადიანი სესხები 20X7 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით (40,000 ფე) + გაცემული სესხები (120,000 ფე) გამოკლებული მოკლევადიანი სესხები 

20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის (25,000 ფე) გამოკლებული გრძელვადიანი  სესხები 20X8 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(135,000 ფე). 
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სიტუაციური მაგალითი 4 

 

ჯგუფი XYZ ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტების მიხედვით 20X2 წლის 31 

დეკემბრისთვის (შესადარისი ინფორმაციის ჩათვლით).   20X1 წლისა და 20X2 წლის ფინანსური 

ანგარიშგებები  შემდეგნაირად გამოიყურება:  

 
ჯგუფი XYZ 

სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების კონსოლიდირებული ანგარიგება 20X2 წლის 31 

დეკემბერისთვის 

 20X2  20X1 

 ფე  ფე 

ამონაგები 6,863,545   5,808,653  

სხვა შემოსავალი 88,850   25,000  

ცვლილებები მზა პროდუქციის მარაგებში და დაუმთავრებელი წარმოება 3,310   (1,360) 

ნედლეული და გამოყენებული მასალები (4,786,699)  (4,092,185) 

დაქირავებულ პირთა სარგოები და გასამრჯელოები (936,142)  (879,900) 

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი (272,060)  (221,247) 

ძირითადი საშუალებების გაუფასურება (30,000)  — 

სხვა ხარჯები (249,482)  (145,102) 

ფინანსური ხარჯები (26,366)  (36,712) 

მოგება დაბეგვრამდე 654,956   457,147  

მოგების გადასახადის ხარჯი (270,250)  (189,559) 

წლიური მოგება 384,706   267,588  

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში 2 ,171,353   2,003,765  

დივიდენდები  (150,000)  (100,000) 

გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს 2,406,059   2 ,171,353  

 

შენიშვნა: 20X2 წელს სხვა შემოსავლები მოიცავს ფულადი სახსრების სახით მიღებულ დივიდენდებს 25,000 

ფე-ს და შემოსულობას ძირითადი საშუალებების გასვლით 63,850 ფე-ს.   

 

ჯგუფი XYZ 

ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის 

 20X2  20X1  20X0 

აქტივები ფე  ფე  ფე 

მოკლევადიანი აქტივები  
 

 
 

 

ფულადი სახსრები  28,700  
 

22,075  
 

18,478  

სავაჭრო მოთხოვნები  585,548  
 

573,862  
 

521,234  

მარაგები 57,381  
 

47,920  
 

45,050  

 671,629  
 

643,857  
 

584,762  
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გრძელვადიანი აქტივები  
 

 
 

 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში  107,500  
 

 107,500 
 

107,500  

ძირითადი საშუალებები 2,549,945  
 

2,401,455  
 

2,186,002  

არამატერიალური აქტივები   850  
 

2,550  
 

4,250  

გადავადებული საგადასახადო აქტივები  4,309  
 

2,912  
 

2,155  

 2,662,604  
 

2,514,417  
 

2,299,907  

სულ აქტივები 3,334,233   
 

3,158,274  
 

2,884,669  

 20X2  20X1  20X0 

      

ვალდებულებები და საწესდებო კაპიტალი ფე  ფე  ფე 

მოკლევადიანი ვალდებულებები      

საბანკო ოვერდრაფტი 83,600   115,507   20,435  

სავაჭრო ვალდებულებები 431,480   420,520   412,690  

საპროცენტო ვალდებულება 2,000   1,200   —  

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება  271,647   190,316   173,211  

საგარანტიო მომსახურების 

ვალდებულების ანარიცხი 

 

4,200  

  

5,040  

  

2,000  

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების  

ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი 
4,944  

 
4,754  

 
4,571  

ფინანსური იჯარის ვალდებულებების 

მიმდინარე ნაწილი 
21,461  

 
19,884  

 
18,423  

 819,332   757,221   631,330  

გრძელვადიანი ვალდებულებები      

ბანკის სესხი 50,000   150,000   150,000  

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების 

ვალდებულების გრძელვადიანი ნაწილი 
5,679  

 
5,076  

 
5,066  

ფინანსური იჯარის ვალდებულებები   23,163  44,624   64,508  

 78,842  199,700    219,574 

სულ ვალდებულება 898,174    956,921    850,904  

      

 

 
 20X2  20X1  20X0 

საკუთარი კაპიტალი ფე  ფე  ფე 

სააქციო კაპიტალი  30,000   30,000   30,000 

გაუნაწილებელი მოგება  2,406,059    2,171,353    2,003,765  

  2,436,059     2,201,353    2,033,765  

სულ ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი 
 3,334,233  

 
3,158,274  

 
2,884,669  
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ჯგუფი XYZ 

ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(არაპირდაპირი მეთოდი) 

 

 20X2 20X1 

 ფე ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

წლიური მოგება 384,706  267,588  

არაფულადი შემოსავლისა და ხარჯების კორექტირება:     

 არაფულადი ფინანსური ხარჯები (I)  800  1,200  

 არაფულადი მოგების გადასახადის ხარჯი (ii)  79,934  16,348  

 ძირითადი საშუალებების ცვეთა 270,360  219,547  

 გაუფასურების ზარალი 30,000  – 

 არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია 1,700  1,700  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:   

 
დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსულობები 
(63,850) – 

ცვლილებები საოპერაციო აქტივებსა და 

ვალდებულებებში: 
  

 სავაჭრო მოთხოვნების შემცირება (ზრდა) (11,686) (52,628) 

 მარაგების შემცირება (ზრდა)  (9,461) (2,870) 

 სავაჭრო ვალდებულებების ზრდა (კლება)(iii)  10,960  7,830  

 
საგრანტო მომსახურების ვალდებულებების 

ანარიცხის ზრდა (კლება) 
(840) 3,040 

 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი გასამრჯელოების 

ვალდებულებების ზრდა (კლება) 

793  193  

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 693,416   461,948   
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  20X2 20X1 

  ფე ფე 

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

 დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული თანხები 100,000  – 

 დანადგარების შეძენა (485,000) (435,000) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (385,000) (435,000) 

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან   

 ფინანსური იჯარის გადახდა (19,884) (18,423) 

 სასესხო ვალდებულებების გადახდა (100,000) – 

 გადახდილი დივიდენდები (150,000) (100,000) 

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (269,884) (118,423) 

 ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების ნეტო ზრდა (კლება) 38,532  (91,475) 

 ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების საწყისი ნაშთი (93,432) (1,957) 

 ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების საბოლოო ნაშთი (54,900) (93,432) 

   

(I) ფინანსური ხარჯების გადახდა ფულადი სახსრებით ? ? 

(ii) მოგების გადასახადის გადახდა ფულადი სახსრებით ? ? 
(Iii) მოიცავს სავალუტო კურსების ცვლილებით გამოწვეულ 

არარეალიზებულ ზარალს 1,000 ─ 

 

შენიშვნა: 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

 

 20X2  20X1 

 ფე  ფე 

ნაღდი ფული 28,700  22,075 

ოვერდრაფტები (83,600)  (115,507) 

 (54,900)  (93,432) 

 

 

მოამზადეთ XYZ ჯგუფის ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(შესადარისი ინფორმაციის ჩათვლით) პირდაპირი მეთოდის გამოყენებით.    
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სიტუაციური მაგალითი 4 – პასუხი  

 

ჯგუფი XYZ 

ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის   

 20X2  20X1 

 ფე  ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

მიღებული თანხები მომხმარებლისგან            6,876,859    5,781,025 

გადასახადები მომწოდებლებსა და დასაქმებულებზე   (5,967,561)   (5,110,354) 

გადახდილი პროცენტი (25,566)  (35,512) 

გადახდილი მოგების გადასახადი (190,316)  (173,211) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 693,416  461,948 

    

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან     

დანადგარის  გაყიდვიდან მიღებული თანხები             100,000  – 

დანადგარების შეძენა (485,000)  (435,000) 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან (385,000)  (435,000) 

    

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    

ფინანსური იჯარის გადახდა (19,884)  (18,423) 

სასესხო ვალდებულებების გადახდა (100,000)  – 

გადახდილი დივიდენდები (150,000)  (100,000) 

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (269,884)  (118,423) 

    

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნეტო 

ზრდა (კლება)               38,532 
 

      

(91,475) 

    

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საწყისი ნაშთი (93,432) 
 

       

 (1,957) 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

საბოლოო ნაშთი (54,900) 
 

 

(93,432) 

 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები არ წარმოადგენს სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

მიღებული თანხები მომხმარებლისგან = შემოსავალი გაყიდვებიდან + სხვა შემოსავალი (გამოკლებული ძირითადი 

საშუალებების გასვლით გამოწვეული ზარალი 20X2 წელს) გამოკლებული სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ზრდა 

20X1: 5,808,653 ფე + 25,000 ფე გამოკლებული 52,628 ფე = 5,781,025 ფე 

20X2: 6,863,545 ფე + 88,850 ფე გამოკლებული 63,850 ფე გამოკლებული  11,686 ფე = 6,876,859 ფე 

გადასახადები მომწოდებლებსა და დაქირავებულებზე = (ა) გადასახადები მომწოდებლებზე ნედლეულისთვისა და 
მასალებისთვის  + (ბ) გადასახადები დაქირავებულებზე + (გ) სხვა გადასახადები ოპერაციებიდან + ზრდა მზა პროდუქციის 
მარაგებსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში (გამოკლებული მზა პროდუქციისა და დაუმთავრებელი წარმოების კლება)  

20X1: 4,087,225 ფე + 879,707 ფე + 142,062 ფე + 1,360 ფე = 5,110,354 ფე 

20X2: 4,785,200 ფე + 935,349 ფე + 250,322 ფე გამოკლებული 3,310 ფე = 5,967,561 ფე 
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(ა) გადასახადები ნედლეულისა და მასალის მომწოდებლებზე = გამოყენებული ნედლეული და მასალები + ზრდა მარაგებში 

გამოკლებული სავაჭრო ვალდებულებების ზრდა  

20X1: 4,092,185 ფე + 2,870 ფე გამოკლებული 7,830 ფე = 4,087,225 ფე 

20X2: 4,786,699 ფე + 9,461 ფე გამოკლებული 10,960 ფე = 4,785,200 ფე 

(ბ) გადასახადები დაქირავებულ პირებზე = დაქირავებულთა ხელფასები და გასამრჯელოები გამოკლებული 

დაქირავებულთა გასამრჯელოების მიმდინარე ნაწილის ზრდა გამოკლებული დაქირავებულთა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოების ვალდებულება  

20X1: 879,900 ფე გამოკლებული 183 ფე გამოკლებული 10 ფე = 879,707 ფე 

20X2: 936,142 ფე გამოკლებული 190 ფე გამოკლებული 603 ფე = 935,349 ფე  

(გ) სხვა გადასახადები ოპერაციებიდან =  სხვა ხარჯები - საგარანტიო მომსახურების ვალდებულების ანარიცხების ზრდა 

(+კლება)  

20X1: 145,102 ფე გამოკლებული 3,040 ფე = 142,062 ფე 

20X2: 249,482 ფე + 840 ფე = 250,322 ფე 

გადახდილი პროცენტი = საპროცენტო ხარჯი გამოკლებული დარიცხული პროცენტის ზრდა  

20X1: 36,712 ფე გამოკლებული 1,200 ფე = 35,512 ფე 

20X2: 26,366 ფე გამოკლებული 800 ფე = 25,566 ფე 

გადახდილი მოგების გადასახადი = მოგების გადასახადის ხარჯი გამოკლებული მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების 

ზრდა + გადავადებული საგადასახადო აქტივების ზრდა 

20X1: 189,559 ფე გამოკლებული 17,105 ფე + 757 ფე =  173,211 ფე. 

20X2: 270,250 ფე გამოკლებული 81,331 ფე + 1,397 ფე = 190,316 ფე. 

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობიდან არაპირდაპირი მეთოდით გამჟღავნებული ინფორმაციის 

იდენტურია. 

  

 

 


