
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

რა არის გაუფასურება? 

IAS 36 - ის მიხედვით: გაუფასურების ზარალი არის თანხა, რითიც აქტივის ან ფულადი 
სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო თანხა აღემატება მის გამოყენებით ან 
სამართლიან ღირებულებას. აღნიშნული სტანდარტის მიზნობრიობა არის ის, რომ არ 
მოხდეს აქტივების ბალანსზე აღრიცხვა იმაზე მეტი ღირებულებებით რაც მათი 
სამართლიანი ან გამოყენების ღირებულებაა. იმ შემთხვევაში თუ აქტივები ბალანსზე 
აღრიცხულია მეტი ღირებულებით, ვიდრე მათი სამართლიანი ან გამოყენებითი 
ღირებულება, საქმე გვაქვს გაუფასურებასთან და საჭიროა გაუფასურების ზარალის 
აღიარება. 

IAS 36 მიხედვით გაუფასურება ეხება შემდეგ აქტივებს: 
 უძრავი ქონება (მიწა და შენობა-ნაგებობები) 
 მოძრავი ქონება (საწარმო დანადგარები, აღჭურვილობები და ინვენტარი) 
 საინვესტიციო ქონების ამორტიზებული ღირებულება 
 არამატერიალური ქონება, მათ შორის გუდვილი 
 აქტივები გადაფასებული ღირებულებით IAS 16 და IAS 38 მიხედვით 

რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს გაუფასურებაზე ტესტირება? 

IAS 36 - ის განმარტებით, ტესტირების პერიოდების მიხედვით, აქტივები იყოფა ორ 
კატეგორიად: აქტივების პირველ ტიპზე ტესტირება უნდა ჩატარდეს ყოველწლიურად, 
ხოლო მეორე კატეგორიაზე, გაუფასურების ინდიკატორების არსებობის შემთხვევაში. 

აქტივები რომლებიც უნდა გაიტესტოს ყოველწლიურად: 

 არამატერიალური აქტივი, განსაზღვრული გამოყენების პერიოდით 
 არამატერიალური აქტივი, არ არის გამოყენებისათვის გამიზნული 
 გუდვილი 

ზემოთაღნიშნული აქტივები უნდა გაიტესტოს გაუფასურებაზე ყოველწლიურად 
გაუფასურების ინდიკატორების არსებობისდა მიუხედავად, ასე რომ COVID-19 არ ახდენს 
გავლენას აღნიშნული აქტივების გაუფასურების ტესტირების სიხშირეზე, თუმცაღა 
მოქმედებს მათი გაუფასურების კალკულაციაზე. 

სხვა დანარჩენი აქტივები უნდა გაიტესტოს მხოლოდ გაუფასურების საფრთხის არსებობის 
შემთხვევაში. IAS 36 - ის განმარტებით არსებობს შიდა და გარე ინდიკატორები, რაც 
მიგვანიშნებს ტესტირების საჭიროებაზე. 
 

გაუფასურების ინდიკატორები 

შიდა ინდიკატორები: კომპანიის მიერ წინასწარ განსაზღვრული ბიუჯეტები და 
პროგნოზები ბაზარზე არსებული მოთხოვნის ცვლილებიდან (სერვისზე და პროდუქტზე) 
გამომდინარე ექვემდებარება კორექციას. შემცირებულმა შემოსავლებმა გამოიწვია 
ლიკვიდურობის პრობლემები, რის გამოც კომპანიებმა გადაწყვიტეს არსებული და 
დაგეგმილი ბიზნეს ოპერაციების შეჩერება ან რეკონსტრუქცია.  

გარე ინდიკატორები: ბაზარზე კომპანიების მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე მოთხოვნის 
შემცირებამ გამოიწვია საწარმოო და სხვადასხვა დანიშნულებების აქტივების ფასების 
ვარდნა. ეკონომიკა განიცდის რეცესიას და ახლო მომავალში მოსალოდნელია 
კაპიტალის ბაზრებზე უარყოფითი ძვრები, რაც თავის მხრივ გამოიწვეს იმას, რომ 
კომპანიების მიერ აღრიცხული აქტივების საბალანსო ღირებულებები არაადეკვატური 
იქნება მათ რეალურ, სამართლიან ღირებულებებთან მიმართებაში. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორებიდან ერთ-ერთის არსებობაც საკმარისია იმისათვის, 
რომ ორგანიზაციებმა გატესტონ აქტივები გაუფასურებაზე. 

უნდა მივიჩნიოთ თუ არა COVID - 19 როგორც გაუფასურების ინდიკატორი? 

COVID - 19 ისგან გამოწვეული ეფექტები შესაბამისობაშია როგორც შიდა ისე გარე 
ინდიკატორებთან. 

ამჟამად უკვე ცხადია, რომ ბაზარზე განვითარებული მდომარეობიდან გამომდინარე, 
გაუფასურება განიცადა აქტივების მასიურმა კატეგორიამ. შესაბამისად ორგანიზაციები, 
რომლებიც ახლო მომავლაში გეგმავენ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას უნდა 
განახორციელონ გაუფასურებაზე ტესტირება. აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსმა 
გაართულა მაკროეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ასევე კომპანიების ჭრილში 
დეტალური და ზუსტი პროგნოზების გაკეთების შესაძლებლობა.   

მოკლედ ჩვენს შესახებ 

MOORE, abc დაარსდა 2008 წელს და წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან ფირმას 
ქვეყანაში, რომელიც აწარმოებს ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების, შეფასების, 
აუდიტისა და მასთან დაკავშირებულ სერვისებს საქართველოს ყველა რეგიონში. 

გაუფასურებაზე ტესტირების  და სხვა საშემფასებლო მომსახურების თაობაზე 
გთხოვთ დაგვიკავშირდით: info@moore.ge 
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