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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

ადამიანებთან, საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

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

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

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

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)   

 

შესავალი ________________________________________________________________________ 1 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით. 
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. 
მსს ფასს სტანდარტის მე-14 განყოფილების - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ 
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-14 განყოფილების ტექსტში.    შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი 
ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ 
არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა.  შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა 

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

მოდული. 

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.    ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების აღრიცხვის 

ზოგადი მოთხოვნები მსს ფასს სტანდარტის მე-14 განყოფილების“ინვესტიციები მეკავშირე 
საწარმოებში“  გამოყენებით.  იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს 

ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ 

გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა 

მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების ბუღალტრული აღრიცხვისას.  

გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი 

მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და აგრეთვე, სიტუაციური 
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მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტიციების აღრიცხვის მოთხოვნების პრაქტიკულ შესაძლებლობას. 
 

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

ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ, როდის აქვს საწარმოს მნიშვნელოვანი გავლენა სხვა საწარმოზე; 

 შეაფასოთ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში თავდაპირველი აღიარებისას და ასევე, 

მის შემდეგ; 

 გამოიყენოთ, თვითღირებულების მოდელი, წილობრივი მეთოდი და რეალური 

ღირებულების მოდელი; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოთ 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციები; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა მეკავშირე 

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების ბუღალტრული აღრიცხვისას. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“). 

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 

განყოფილება - „ამონაგები“  მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

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

ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის გამოცემის 
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დროს (2018 წლის სექტემბერი) 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. 
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მე-14 განყოფილების „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ მიზანს წარმოადგენს მეკავშირე 

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნების 

დადგენა.  

მეკავშირე საწარმო არის საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა და, 

ამავე დროს, იგი არ არის არც შვილობილი საწარმო და არც წილი ერთობლივ საქმიანობაში.  

მე-14 განყოფილებასთან დაკავშირებით, ძირითად საკითხს წარმოადგენს, იმის განსაზღვრა 

თუ როდის არსებობს მნიშვნელოვანი გავლენა. 

მე-14 განყოფილება მოითხოვს, რომ საწარმომ მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების 

აღსარიცხად, აირჩიოს შემდეგი სამი მოდელიდან რომელიმე: 

(ა) თვითღირებულების მოდელის მიხედვით, ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში ფასდება 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით.  თუმცა ინვესტორს, რომელიც იყენებს თვითღირებულების მოდელს, 

მოეთხოვება, რომ გამოიყენოს რეალური ღირებულების მოდელი მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებული ნებისმიერი ინვესტიციისთვის, რომლისთვისაც გამოქვეყნებულია 

კოტირებული ფასი. 

(ბ) წილობრივი მეთოდის მიხედვით, ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში თავდაპირველად 

აღიარდება ოპერაციის (გარიგების) ფასით (რომელიც მოიცავს გარიგების დანახარჯებს) და 

შემდგომში კორექტირდება, როგორც მეკავშირე საწარმოს ინვესტორის წილი მოგებაში ან 

ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში, გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. 

(გ) რეალური ღირებულების მოდელის მიხედვით, ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში 

თავდაპირველად აღიარდება ოპერაციის (გარიგების) ფასით (რომელიც არ მოიცავს 

გარიგების დანახარჯებს).   თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ყოველი საანგარიშგებო 

თარიღისთვის, ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში ფასდება რეალური ღირებულებით.   

ცვლილებები რეალურ ღირებულებაში, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.  თუმცა, 

ინვესტორი, რომელიც იყენებს რეალური ღირებულების მოდელს, იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ისეთი 

ინვესტიციების შესაფასებლად, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 

თვითღირებულების მოდელით და წილობრივი მეთოდით  აღრიცხვისას გაუფასურების 

შეფასება ხორციელდება 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“  - შესაბამისად. 

საწარმო, რომელიც იყენებს რეალური ღირებულების მოდელს,   მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტიციებს აფასებს მე-11 განყოფილების „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“, 11.27-

11.32 პუნქტებში აღწერილი პროცედურების გამოყენებით.  გარდა ამისა, ის აკეთებს მე-11 

განყოფილებით მოთხოვნილ განმარტებით შენიშვნებს. 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, მეკავშირე საწარმოების აღრიცხვასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნები განსაზღვრულია 9.26 პუნქტში, თუ ასეთი ფინანსური 

ანგარიშგება მზადდება.  

თუ საწარმოს ჰყავს ერთობლივი საქმიანობა და შვილობილი საწარმოები, ის ხელმძღვანელობს 

შესაბამისად, მე-15 განყოფილების - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ - და მე-9 

განყოფილების - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“  -

მოთხოვნებით.  
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რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში  2009 წლის შემდეგ 

აღინიშნება მე-2 განყოფილების „კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“ ცვლილებებთან 

დაკავშირებული ირიბი ცვლილებები მე-14 განყოფილების (იხ. პუნქტი 14.15) განმარტებით 

შენიშვნებში. მე-2 განყოფილების ცვლილებები აზუსტებს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით გათავისუფლებას, რომელიც გამოყენებულია მსს ფასს სტანდარტის 

რამდენიმე განყოფილებაში—დაფუძნებული 2012/01-ის კითხვა-პასუხზე „მიზანშეუწონელი 
დანახარჯის ან ძალისხმევის გამოყენება“ 1—და ასევე საწარმოებისთვის ახალ მოთხოვნას, 

შესაბამისი განყოფილებების ფარგლებში, მსგავსი გათავისუფლების გამოყენების მიზეზების 

გამჟღავნებისთვის (იხ. 2.14ა–2.14დ პუნქტები). ასევე მოიცავს უმნიშვნელო სარედაქციო 

ხასიათის ცლილებებს. ყველა ცვლილება აღწერილია აღნიშნულ მოდულში. 

 

 

მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 

 

14.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება მეკავშირე საწარმოთა ასახვას კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში და ასევე ისეთი ინვესტორის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

რომელიც არ არის სათავო საწარმო, მაგრამ ინვესტიცია გააჩნია ერთ ან მეტ მეკავშირე 

საწარმოში.  ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში მეკავშირე საწარმოების 

აღრიცხვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები განსაზღვრულია 9.26 პუნქტში. 

 

შენიშვნები 
 

მე-14 განყოფილებაში არსებულ მოთხოვნებს, მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, იყენებს: 

 მშობელი საწარმო, რომელიც ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებას; ან 

 ინვესტორი, რომელიც არ წარმოადგენს მშობელ საწარმოს, მაგრამ ჰყავს ერთი ან 

მეტი მეკავშირე საწარმო. 

როდესაც საწარმოს არ ჰყავს შვილობილი საწარმოები (და აქედან გამომდინარე, არ 

ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას) მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღსარიცხად უნდა გამოიყენოს მე-14 

განყოფილება.  ამგვარ საწარმოს შეუძლია აირჩიოს (ან თავისი იურისდიქციის 

კანონმდებლობით მოეთხოვება), რომ მოამზადოს ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება, როგორც ფინანსური ანგარიშგების მეორე პაკეტი, სადაც ის მეკავშირე 

საწარმოებისთვის იყენებს 9.26 პუნქტში არსებულ მოთხოვნებს. 

თუ მშობელი თავისუფლდება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისგან, 9.3 პუნქტის შესაბამისად, ის გამოიყენებს მე-11 განყოფილებას - 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - ფინანსურ ანგარიშგებაში მეკავშირე 

საწარმოების ასახვისთვის. ეს ფინანსური ანგარიშგება არ წარმოადგენს 

                                                        
1„კითხვები და პასუხები“ წარმოადგენს არასავალდებულო მითითებებს, რომლებიც გამოაქვეყნა მსს-ს დანერგვის ჯგუფმა 

(SMEIG). 
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ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას. 

 

 

მეკავშირე საწარმოს განმარტება 

14.2 მეკავშირე საწარმო არის საწარმო (მათ შორის, არაიურიდიული პირი, როგორიცაა 

ამხანაგობა), რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა და, ამავე დროს, 

იგი არ არის არც შვილობილი საწარმო და არც წილი ერთობლივ საქმიანობაში. 
 

შენიშვნები 
 

მნიშვნელოვანი გავლენა განმარტებულია 14.3 პუნქტში.  შესაძლებელია 

ერთდროულად ერთზე მეტ საწარმოს ჰქონდეს მნიშვნელოვანი გავლენა სხვა 

საწარმოზე.  სხვა ინვესტორის მიერ ამავე საწარმოში არსებითი წილის, ან წილის დიდი 

ნაწილის ფლობა არ გამორიცხავს ინვესტორის მნიშვნელოვან გავლენას მოცემულ 

საწარმოზე. 

შვილობილი საწარმო არის საწარმო (მათ შორის არაიურიდიული პირი, როგორიცაა 

ამხანაგობა), რომელიც კონტროლდება სხვა საწარმოს მიერ (ცნობილი, როგორც 

მშობელი საწარმო).  მე-9 განყოფილებაში - „კონსოლიდირებული და 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები“  - მოცემულია ანგარიშგების წარმდგენი 

შვილობილი საწარმოების მოთხოვნები ბუღალტრული აღრიცხვისთვის.  

კონტროლის განმარტება შესაძლებელია დაიყოს ორ ნაწილად (იხ. 9.4 პუნქტი): 

 ‘საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება’ 

 ‘მისი საქმინობიდან სარგებლის მიღების მიზნით’. 

კონტროლი არ ეფუძნება იურიდიულ მესაკუთრეობას და შესაძლოა იყოს პასიური (ეს 

არის კონტროლის უნარი და არა კონტროლის განხორციელება).  მშობელ  საწარმოს არ 

სჭირდება თავის შვილობილ საწარმოში წილის ფლობა (მაგალითად, საწარმოს 

შეიძლება ჰქონდეს კონტროლი სპეციალური დანიშნულების საწარმოზე, სხვა 

მიზეზების გამო, როგორიც არის ამ საწარმოს შექმნისას გაფორმებული იურიდიული 

შეთანხმება).  საკუთრების წილის არაარსებობის შემთხვევაში, სარგებლის მიღება 

შესაძლებელია, მაგალითად ჯვარედინად-გაყიდვების შესაძლებლობით ან ხარჯების 

შემცირებით. 

მხოლოდ ერთ საწარმოს შეუძლია აკონტროლოს მეორე საწარმო დროის აღნიშნულ 

მომენტში.  აუცილებელია ფაქტებისა და გარემოებების დეტალური ანალიზი საწარმოს 

ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის შესახებ, იმის გასარკევვად, ვინ 

აკონტროლებს მას. 

ერთობლივი საქმიანობა გულისხმობს ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვას 

სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე. ერთობლივ საქმიანობას შეიძლება 

ჰქონდეს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივებისა და ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს ფორმა.  ერთობლივი კონტროლი წარმოადგენს 

ხელშეკრულებით დადგენილ ერთობლივ კონტროლს ეკონომიკურ საქმიანობაზე.  ის 

მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც საქმიანობასთან დაკავშირებული სტრატეგიული 

ფინანსური და საოპერაციო გადაწყვეტილებების მიღება საჭიროებს ერთობლივად 

მაკონტროლებელ მხარეთა (სრულუფლებიანი მონაწილეების) ერთსულოვან 
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თანხმობას.  ერთობლივი საქმიანობის აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ 

მოთხოვნები მოცემულია მე-15 განყოფილებაში - „ინვესტიციები ერთობლივ 
საქმიანობაში“. 
 

 
14.3 მნიშვნელოვანი გავლენა ნიშნავს ინვესტორის მიერ ინვესტირებული საწარმოს 

ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის 
უფლებამოსილებას, რაც არ გულისხმობს ინვესტორის მიერ ამ პოლიტიკაზე 
კონტროლის ან ერთობლივი კონტროლის უფლებას. 

(ა) თუ ინვესტორს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ (მაგალითად, შვილობილი 

საწარმოების მეშვეობით), ეკუთვნის მეკავშირე საწარმოში ხმის უფლების 20% ან 

მეტი, მაშინ მიიჩნევა, რომ ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, თუკი არ 

არსებობს სხვა დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება 

სინამდვილეს. 

(ბ) პირიქით, თუ ინვესტორს პირდაპირ ან არაპირდაპირ (მაგალითად, შვილობილი 

საწარმოების მეშვეობით) ეკუთვნის მეკავშირე საწარმოში ხმის უფლების 20%-ზე 

ნაკლები, მაშინ მიიჩნევა, რომ ინვესტორს არ გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, 

თუკი არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს; და 

(გ) სხვა ინვესტორის მიერ ამავე საწარმოში არსებითი წილის, ან წილის დიდი 

ნაწილის ფლობა არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე ინვესტორს არ შეიძლება 

გააჩნდეს მნიშვნელოვანი გავლენა მოცემულ საწარმოში. 

 
შენიშვნები 
 

მნიშვნელოვანი გავლენა ნიშნავს ინვესტორის მიერ ინვესტირებული საწარმოს 

ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის 

უფლებამოსილებას, რაც არ გულისხმობს ინვესტორის მიერ ამ პოლიტიკაზე 

კონტროლის ან ერთობლივი კონტროლის უფლებას.  აღნიშნულ კონტექსტში, 

უფლებამოსილება გულისხმობს უნარს გააკეთო ან იმოქმედო რამეზე.  შესაბამისად, 

საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა, როდესაც შეუძლია გამოიყენოს ეს 

უფლებამოსილება, განურჩევლად იმისა ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ აქტიურად 

დემონსტრირდება თუ პასიური ხასიათისაა. 

ზოგიერთ შემთხვევაში მსჯელობა უნდა იქნეს გამოყენებული, იმის განსასაზღვრად 

არსებობს თუ არა მნიშვნელოვანი გავლენა. ხელმძღვანელობა შეისწავლის ყველა 

ფაქტსა და გარემოებას, და ურთიერთობის ფორმა განიხილება თითოეულ 

შემთხვევაში.  თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ინვესტორს, ინვესტირებულ 

საწარმოში ხმის უფლების 20%-ის ან მეტის ფლობით არ აქვს ‘მნიშვნელოვანი 

გავლენის’ მოხდენის უნარი, ინვესტიცია არ აღირიცხება, როგორც მეკავშირე საწარმო - 

ეს იმ შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს, როდესაც სასამართლო, დანიშნავს 

დამოუკიდებელ ადმინისტრატორს ინვესტირებული საწარმოს საქმიანობის 

შესაწყვეტად. პირიქით, თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ინვესტორს, 

ინვესტირებულ საწარმოში ხმის უფლების 20%-ის ან ნაკლების ფლობით აქვს 

‘მნიშვნელოვანი გავლენა’, ინვესტიცია აღირიცხება, როგორც მეკავშირე საწარმო. 

ხშირ შემთხვევაში, მსს ფასს სტანდარტის მითითებების გამოყენებისას ცხადი იქნება 

აქვს თუ არა საწარმოს მნიშვნელოვანი გავლენა სხვა საწარმოზე. თუმცა, უფრო 

კომპლექსური შემთხვევების დროს საწარმოს შეუძლია, მაგრამ არ მოეთხოვება, რომ 

მიმართოს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას, რომელიც მოიცავს გამოყენების უფრო 

დეტალურ მითითებებს (იხ. მსს ფასს სტანდარტის მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო 
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პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“  - 10.6 პუნქტი).  ბასს 28-ის - „ინვესტიციები 
მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში“  - მე-6 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ საწარმოს 

მნიშვნელოვანი გავლენის არსებობა, როგორც წესი, დასტურდება ჩამოთვლილთაგან 

ერთი ან რამდენიმე ფაქტით (გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული არ წარმოადგენს 

ამომწურავ სიას):  

(ა)   ინვესტორის წარმომადგენლის არსებობა ინვესტირებული საწარმოს დირექტორთა  

        საბჭოში ან სხვა ანალოგიურ მმართველობით ორგანოში; 

(ბ)   მონაწილეობის მიღება პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში, დივიდენდებისა და  

        სხვა განაწილებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის  

        ჩათვლით; 

  (გ)    საწარმოსა და ინვესტირებულ საწარმოს შორის განხორციელებული არსებითი  

           ოპერაციებით; 

(დ)   მმართველი პერსონალის ურთიერთგაცვლით; ან 

(ე)    მნიშვნელოვანი ტექნიკური ინფორმაციის მოწოდებით. 

მნიშვნელოვანი გავლენის მოპოვება ან დაკარგვა შესაძლებელია, საკუთრების წილის 

აბსოლუტურ ან შეფარდებით დონეებში ცვლილებების გარეშე.  ის შესაძლებელია 

დაიკარგოს, მაგალითად, როდესაც მეკავშირე საწარმო ხდება მთავრობის, 

სასამართლოს, ადმინისტრაციული ან მარეგულირებელი ორგანოს კონტროლის 

ობიექტი.  გარდა ამისა, მისი დაკარგვა შეიძლება განაპირობოს ასევე სახელშეკრულებო 

შეთანხმებამ. 

თუ ინვესტორი წარმოადგენს მშობელ  საწარმოს (მას ჰყავს ერთი ან ერთზე მეტი 

შვილობილი საწარმო), ინვესტირებულ საწარმოში ჯგუფის (მშობელი  საწარმო და 

მისი შვილობილი საწარმოები) ხმის უფლება აგრეგირდება იმის განსასაზღვრად 

გააჩნია თუ არა მშობელ საწარმოს მნიშვნელოვანი გავლენა ინვესტირებულ საწარმოზე.  

მშობელი  საწარმოს მეკავშირე საწარმოებისა და ერთობლივი მეწილეების ხმის 

უფლებები არ არის გათვალისწინებული ზემოაღნიშნული მიზნისთვის, რადგან 

მშობელი  საწარმო არ აკონტროლებს ამ საწარმოების ხმის უფლებებს. 

თუ ინვესტორს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შვილობილი საწარმოების მეშვეობით, 

ეკუთვნის ინვესტირებულ საწარმოში ხმის უფლების 20% ან მეტი, მაშინ მიიჩნევა, რომ 

ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, როგორც აღნიშნულია 14.3 პუნქტში.  

თუმცა, თუ ინვესტორს ეკუთვნის ხმის უფლების 50%-ზე მეტი, მაშინ მიიჩნევა, რომ 

ინვესტორს გააჩნია კონტროლი და არა მნიშვნელოვანი გავლენა (იხ. 9.5 პუნქტი). თუ 

არ წარმოადგენს ერთობლივ კონტროლს (იხ. მე-15 განყოფილება - „ინვესტიციები 
ერთობლივ საქმიანობაში“), ხმის უფლების 50%-ის ფლობა გამოიწვევს მნიშვნელოვანი 

გავლენის უარყოფად ვარაუდს. 

როდესაც სხვა ინვესტორი, საწარმოში, სადაც საანგარიშგებო ინვესტორს გააჩნია, 

ვთქვათ, სააქციო წილის 20%, ფლობს მაკონტროლებელ წილს, ინვესტორის 20%-იანი 

წილის გავლენა უნდა განიხილებოდეს ფრთხილად, იმის განსასაზღვრად აქვს თუ არა 

‘მნიშვნელოვანი გავლენა’. 

ინვესტორს შეიძლება გააჩნდეს ვარანტების წილი, ქოლ-ოფციონების წილი, სავალო ან 

წილობრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც კონვერტირებადია ჩვეულებრივ აქციებში, ან 

სხვა მსგავსი ინსტრუმენტები, რომლებსაც, გამოყენების ან კონვერტაციის შემთხვევაში, 

გააჩნია შესაძლებლობა, მოცემული საწარმო უზრუნველყოს დამატებითი ხმის 

უფლებებით, ან შეამცირონ სხვა მხარის ხმის უფლებები, სხვა საწარმოს ფინანსურ და 

საოპერაციო პოლიტიკასთან მიმართებით. აღნიშნული ცნობილია, როგორც 
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პოტენციური ხმის უფლებები.  პოტენციური ხმის უფლებები განიხილება იმის 

დასადგენად, გააჩნია თუ არა საწარმოს მნიშვნელოვანი გავლენა (იხ. 14.8(ბ) პუნქტი). 

  

 
 
მაგალითები—ინვესტიცია არ წარმოადგენს მეკავშირე საწარმოს 

  

მაგ. 1 A საწარმო ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 75%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B 

საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს. 

A საწარმოს, B საწარმოზე გააჩნია არამხოლოდ მნიშვნელოვანი გავლენა—ის 

აკონტროლებს B საწარმოს. A საწარმოს მოეთხოვება, რომ თავის კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მოახდინოს B საწარმოს კონსოლიდაცია მე-9 განყოფილების - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები“  - 

შესაბამისად. 

 
მაგ. 2 A საწარმო ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 25%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები 

B საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. C საწარმო ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 

30%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 
   

A და С საწარმოები ხელშეკრულების საფუძველზე შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივად 

გააკონტროლებდნენ B საწარმოს.  

A საწარმოს, B საწარმოზე გააჩნია არამხოლოდ ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’—მას აქვს  

ერთობლივი კონტროლი B საწარმოზე. A საწარმოს მოეთხოვება, რომ აღრიცხოს 

თავისი ინვესტიციები B საწარმოში, მე-15 განყოფილების - „ინვესტიციები ერთობლივ 
საქმიანობაში“  - შესაბამისად. 

 

მაგალითები—მსჯელობა მიუთითებს, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა არსებობს 
 

მაგ. 3 A საწარმო ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 25%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B 

საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 

A საწარმო  არც აკონტროლებს და არც ერთობლივად აკონტროლებს B საწარმოს. 
 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ A საწარმოს 

გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ B საწარმოზე და აქედან გამომდინარე, B საწარმო 

წარმოადგენს A საწარმოს მეკავშირე საწარმოს.  

თუმცა, A საწარმოს მიერ B საწარმოში 25%-იანი წილის ფლობით ‘მნიშვნელოვანი 

გავლენის’ განსაზღვრა ავტომატურად არ ხდება. საჭიროა მსჯელობა—მიუხედავად 

25%-იანი ხმის უფლების ფლობისა, შესაძლოა იმის აშკარა დემონსტირება, რომ A 

საწარმოს არ გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ B საწარმოზე.  

თუ განისაზღვრება, რომ A საწარმოს არ გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ B საწარმოზე, 

B საწარმოს ინვესტიციები ჩვეულებრივ აქციებში აღირიცხება წილობრივ 

ინსტრუმენტებად, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“  -

შესაბამისად. 

 

მაგ. 4 A საწარმო  ფლობს B საწარმოს ყოველ ჩვეულებრივ აქციას. B საწარმო ფლობს 

ჩვეულებრივი აქციების 25%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები C საწარმოს 

აქციონერების საერთო კრებაზე. 
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A საწარმოს ჯგუფი (A საწარმო  და მისი შვილობილი საწარმო B) არც აკონტროლებს და 

არც ერთობლივად აკონტროლებს C საწარმოს. 
 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ A საწარმოს 

გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე.  

თუმცა, A საწარმოს მიერ C საწარმოში 25%-იანი წილის არაპირდაპირი ფლობით, 

‘მნიშვნელოვანი გავლენის’ განსაზღვრა ავტომატურად არ ხდება.  საჭიროა 

მსჯელობა—მიუხედავად 25%-იანი ხმის უფლების ფლობისა, A საწარმოს (ან B-ს) 

შესაძლოა არ გააჩნდეს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე. 

თუ განისაზღვრება, რომ არც A საწარმოს და არც B საწარმოს არ გააჩნია 

‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად, C საწარმოს ჩვეულებრივ აქციებში ინვესტიციები 

აღირიცხება წილობრივ ინსტრუმენტებად B საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებასა და A 

საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

 

მაგ. 5 ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში დავუშვათ, რომ B საწარმო 

ფლობს C საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 15%-ს და A საწარმო ასევე ფლობს C 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 10%-ს.  
 

თუ ინვესტორს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ (მაგალითად, შვილობილი საწარმოების 

მეშვეობით), ეკუთვნის ინვესტირებულ საწარმოში ხმის უფლების 20% ან მეტი, მაშინ 

მიიჩნევა, რომ ინვესტორს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ ინვესტირებულ 

საწარმოზე, თუკი არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება 

სინამდვილეს. 

A საწარმოს 10%-იანი ინვესტიცია C საწარმოში, არ ანიჭებს A საწარმოს ‘მნიშვნელოვან 

გავლენას’ C საწარმოზე. ანალოგიურად, B საწარმოს 15%-იანი ინვესტიცია C 

საწარმოში, არ ანიჭებს B საწარმოს ‘მნიშვნელოვან გავლენას’ C საწარმოზე.  

თუმცა, რადგან A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს, A საწარმოს 10%-იანი 

ინვესტიცია C საწარმოში განიხილება B საწარმოს 15%-იან ინვესტიციასთან ერთად C 

საწარმოში. შესაბამისად, საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, 

მიიჩნევა, რომ A საწარმოს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე.  

A საწარმოს C საწარმოში 10%-იანი წილისა და B საწარმოს C საწარმოში 15%-იანი 

წილის კომბინაციით ‘მნიშვნელოვანი გავლენის’ განსაზღვრა ავტომატურად არ ხდება.  

საჭიროა მსჯელობა—მიუხედავად 25%-იანი ხმის უფლების ფლობისა, ჯგუფს 

შესაძლოა არ გააჩნდეს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე. 

თუ განისაზღვრება, რომ A საწარმოს არ გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, 

C საწარმოს ინვესტიციები ჩვეულებრივ აქციებში, აღირიცხება წილობრივ 

ინსტრუმენტებად მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - 

შესაბამისად. 

 

მაგ. 6 A და B საწარმოები ფლობენ, შესაბამისად, ჩვეულებრივი აქციების 30%-სა და 10%-ს, 

რომლებსაც გააჩნია ხმის უფლება C საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. B საწარმო 

ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 70%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლება A საწარმოს 

აქციონერების საერთო კრებაზე და განსაზღვრულია, რომ A საწარმო წარმოადგენს B 

საწარმოს შვილობილ საწარმოს. A და B საწარმოები არც აკონტროლებენ და არც 

ერთობლივად აკონტროლებენ C საწარმოს. 
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A საწარმო ფლობს C საწარმოში ხმის უფლების 30%-ს. თუკი არ არსებობს 

მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაშინ მიიჩნევა, რომ A 

საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე, რადგან A საწარმო ფლობს C 

საწარმოში ხმის უფლების 20%-ზე მეტს. აქედან გამომდინარე, C საწარმო არის A 

საწარმოს მეკავშირე საწარმო.  

B საწარმო ფლობს ხმის უფლების 40%-ს C საწარმოში (10% პირდაპირი, დამატებული 

30% არაპირდაპირი, A საწარმოს კონტროლის მეშვეობით).  თუკი არ არსებობს 

მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაშინ მიიჩნევა, რომ B 

საწარმოს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე (C საწარმო წარმოადგენს B 

საწარმოს მეკავშირე საწარმოს).  

 
მაგ. 7 ფაქტები იგივეა, რაც მე-6 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში დავუშვათ, რომ B საწარმო 

ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 30%-ს (არა 70%-ს), რომელებსაც გააჩნია ხმის უფლება A 

საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე (და A საწარმო  წარმოადგენს B საწარმოს 

მეკავშირე საწარმოს და არა შვილობილ საწარმოს).  
 

A საწარმო C საწარმოში ფლობს ხმის უფლების 30%-ს. თუმცა, თუკი არ არსებობს 

მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაშინ მიიჩნევა, რომ A 

საწარმოს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, რადგან A საწარმო  ფლობს 

ხმის უფლების 20%-ზე მეტს C საწარმოში. აქედან გამომდინარე, C საწარმო არის A 

საწარმოს მეკავშირე საწარმო.  

B საწარმოს მიერ მეკავშირე საწარმოს (საწარმო A) ფლობა არ გაითვალისწინება, B 

საწარმოს მიერ C საწარმოში ხმის უფლების შეფასებისას (რადგან B საწარმო არ 

აკონტროლებს A საწარმოს).  B საწარმო ფლობს ხმის უფლების 20%-ზე ნაკლებს C 

საწარმოში (ის ფლობს ხმის უფლების 10%-ს). განისაზღვრება, რომ B საწარმოს არ 

გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, თუკი არ არსებობს მტკიცებულება 

იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს.  

 

მაგ. 8 A და B საწარმოები ფლობენ, შესაბამისად, ჩვეულებრივი აქციების 60%-სა და 30%-ს, 

რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები C საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 

 

B საწარმო ფლობს ხმის უფლების 30%-ს C საწარმოში. თუკი, არ არსებობს 

მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაშინ მიიჩნევა, რომ B 

საწარმოს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე. 

A საწარმო  აკონტროლებს, C საწარმოს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს. შესაბამისად, 

საპირისპირო მტკიცებულებების არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ A საწარმო  

აკონტროლებს C საწარმოს. A საწარმო  თავის შვილობილ საწარმოს (C საწარმოს) 

ასახავს მე-9 განყოფილების - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგებები“ - შესაბამისად.  

სხვა ინვესტორის მიერ ამავე საწარმოში არსებითი წილის, ან წილის დიდი ნაწილის 

ფლობა არ გამორიცხავს ინვესტორის მნიშვნელოვან გავლენას მოცემულ საწარმოზე 

(იხ. პუქნტი 14.3(გ)).  თუმცა, A საწარმოს კონტროლმა C საწარმოზე, შესაძლებელია B 

საწარმოს გაუუქმოს უფლებამოსილება მონაწილეობა მიიღოს C საწარმოს ფინანსური 

და საოპერაციო პოლიტიკის გადაწყვეტილებებში. ამ შემთხვევაში, B საწარმოს არ 

გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე. 

ყველა ფაქტი და გარემოება უნდა იქნეს გათვალისწინებული იმის შესაფასებლად, 

გააჩნია თუ არა B საწარმოს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე. თუ B საწარმოს 
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გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, C საწარმო წარმოადგენს B საწარმოს 

მეკავშირე საწარმოს. 

 

შეფასება—სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 

14.4 ინვესტორმა მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ყველა ინვესტიცია უნდა 

აღრიცხოს შემდეგი მეთოდებიდან ერთ-ერთის მიხედვით: 

(ა) თვითღირებულების მოდელი, რომელიც აღწერილია 14.5 პუნქტში; 

(ბ) წილობრივი მეთოდი, რომელიც აღწერილია 14.8 პუნქტში; ან 

(გ) რეალური ღირებულების მოდელი, რომელიც აღწერილია 14.9 პუნქტში. 

 

თვითღირებულების მოდელი 
 

14.5 ინვესტორმა თავისი ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში უნდა შეაფასოს 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით, 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - შესაბამისად. ეს 

დებულება არ ეხება ისეთ ინვესტიციებს, რომელთა კოტირებული ფასი ქვეყნდება (იხ. 

14.7 პუნქტი). 

 

14.6 ინვესტორმა ინვესტიციიდან მიღებული დივიდენდები და სხვა სახის განაწილებები 

უნდა აღიაროს, როგორც შემოსავალი, იმის მიუხედავად, საიდან იქნა მიღებული ეს 

განაწილებები: მეკავშირე საწარმოს გაუნაწილებელი მოგებიდან, რომელიც წარმოიქმნა 

ინვესტიციის შეძენის თარიღამდე, თუ ინვესტიციის შეძენის თარიღის შემდგომ 

პერიოდში წარმოქმნილი გაუნაწილებელი მოგებიდან. 

 

14.7 ინვესტორმა მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია უნდა შეაფასოს 

რეალური ღირებულებით, თუ არსებობს ამ ინვესტიციის გამოქვეყნებული 

კოტირებული ფასი (იხ. 14.9 პუნქტი). 
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წილობრივი მეთოდი 
 

14.8 წილობრივი მეთოდის მიხედვით, ინვესტიცია თავდაპირველად უნდა აღიარდეს 

ოპერაციის (გარიგების) ფასით (რომელიც მოიცავს გარიგების დანახარჯებს), ხოლო 

შემდგომში ინვესტიციის ღირებულება კორექტირდება, რათა ასახოს ინვესტორის 

წილი მეკავშირე საწარმოს მოგებაში ან ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში. 

(ა) განაწილებები და ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების სხვა კორექტირებები.  
მეკავშირე საწარმოდან მიღებული განაწილებები ამცირებს ინვესტიციის 

საბალანსო ღირებულებას.  ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების კორექტირება 

შეიძლება ასევე აუცილებელი გახდეს მეკავშირე საწარმოს საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილების შემთხვევაში, რომელიც გამოწვეულია სხვა სრული შემოსავლის 

კომპონენტების ცვლილებით. 

(ბ) პოტენციური ხმის უფლება.  მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანი გავლენის 

არსებობის დასადგენად განიხილება პოტენციური ხმის უფლება, ინვესტორმა 

თავისი წილი მეკავშირე საწარმოს მოგებაში ან ზარალში და სხვა სრულ 

შემოსავალში და მეკავშირე საწარმოს საკუთარი კაპიტალის ცვლილებაში უნდა 

შეაფასოს მიმდინარე პერიოდში არსებული წილების საფუძველზე.  ამ შეფასებებში 

არ უნდა აისახოს პოტენციური ხმის უფლების შესაძლო განხორციელება ან 

კონვერტაცია. 

(გ) წარმოსახვითი გუდვილი და რეალური ღირებულების კორექტირება.  მეკავშირე 

საწარმოში ინვესტიციის შეძენისას, ინვესტორმა 19.22–19.24 პუნქტების მიხედვით 

უნდა ასახოს ნებისმიერი სხვაობა (დადებითიც და უარყოფითიც) შეძენის 

ღირებულებასა და მეკავშირე საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების 

რეალურ ღირებულებაში ინვესტორის წილს შორის.  ინვესტორმა თავისი წილი 

მეკავშირე საწარმოს შეძენის შემდგომ მოგებაში ან ზარალში უნდა 

დააკორექტიროს, რათა ასახოს მეკავშირე საწარმოს ცვეთადი ან ამორტიზებადი 

აქტივების (გუდვილის ჩათვლით) დამატებითი ცვეთა ან ამორტიზაცია, მათი 

რეალური ღირებულების მეტობის საფუძველზე საბალანსო ღირებულებასთან 

შედარებით, ინვესტიციის შეძენის მომენტისთვის. 

(დ) გაუფასურება.  თუ არსებობს რაიმე ნიშანი, რომ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში 

შეიძლება გაუფასურებული იყოს, ინვესტორმა, 27-ე განყოფილების მიხედვით, 

ინვესტიციის მთლიანი საბალანსო ღირებულების გაუფასურების ტესტი ისე უნდა 

ჩაატაროს, როგორც ერთი აქტივის გაუფასურების ტესტი.  გაუფასურების ტესტი არ 

ჩაუტარდება ცალკე გუდვილს, რომელიც შედის ინვესტიციის საბალანსო 

ღირებულებაში, არამედ მისი გაუფასურების ტესტირება მოხდება, როგორც 

მთლიანი ინვესტიციის ნაწილის. 

(ე) ინვესტორის ოპერაციები მეკავშირე საწარმოსთან.  არარეალიზებული მოგება და 

ზარალი, რომელიც წარმოიშობა ინვესტორსა და მეკავშირე საწარმოს შორის 

განხორციელებული „ქვემოდან ზემოთ“ (აქტივის გადაცემა მეკავშირე საწარმოდან 

ინვესტორისთვის) და „ზემოდან ქვემოთ“ (აქტივის გადაცემა ინვესტორიდან 

მეკავშირე საწარმოსთვის) ოპერაციების შედეგად, ინვესტორის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ელიმინირდება მხოლოდ მეკავშირე საწარმოში ინვესტორის 

კუთვნილი წილის ტოლი სიდიდით.  ამგვარი ოპერაციებიდან მიღებული 

არარეალიზებული ზარალი შესაძლოა მიუთითებდეს გადაცემული აქტივის 

გაუფასურებაზე. 

(ვ) მეკავშირე საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების თარიღი.  წილობრივი მეთოდით 
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აღრიცხვის შემთხვევაში, ინვესტორმა უნდა გამოიყენოს მეკავშირე საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც იმავე თარიღითაა მომზადებული, როგორც 

ინვესტორის ფინანსური ანგარიშგება, თუ შეუძლებელი არ არის ამის გაკეთება.  თუ 

შეუძლებელია ამის გაკეთება, ინვესტორმა უნდა გამოიყენოს მეკავშირე საწარმოს 

უახლესი ხელმისაწვდომი ანგარიშგება, მაგრამ უნდა შეიტანოს შესაბამისი 

კორექტირებები იმ მნიშვნელოვანი ოპერაციების ან მოვლენების შედეგების 

მიხედვით, რომლებიც განხორციელდა განსხვავებულ საანგარიშგებო თარიღებს 

შორის დროის მონაკვეთში. 

(ზ) მეკავშირე საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა.  თუ მეკავშირე საწარმო 

ინვესტორისგან განსხვავებულ სააღრიცხვო პოლიტიკას იყენებს, ინვესტორმა 

ინვესტიციის აღრიცხვისთვის წილობრივი მეთოდის გამოსაყენებლად უნდა 

დააკორექტიროს მეკავშირე საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება, ინვესტორის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ასახვის მიზნით, თუ შეუძლებელი არ არის ამის 

გაკეთება. 

(თ) ზარალის მეტობა ინვესტიციაზე.  თუ ინვესტორის წილი მეკავშირე საწარმოს 

ზარალში ტოლია ან აღემატება მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებას, ინვესტორმა შემდგომი პერიოდის 

ზარალში უნდა შეწყვიტოს თავისი წილის აღიარება.  მას შემდეგ, რაც ინვესტორის 

წილი ნულამდე შემცირდება, წარმოიქმნება დამატებითი ზარალი, რომელიც 

ინვესტორმა უნდა აღიაროს ანარიცხის სახით (იხილეთ 21-ე განყოფილება - 

„ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობით აქტივები“) მხოლოდ იმ 

ოდენობით, რომელიც ტოლია ინვესტორის მიერ მეკავშირე საწარმოს სახელით 

აღებული იურიდიული ან კონსტრუქციული ვალდებულებების, ან მისი სახელით 

განხორციელებული გადახდების ოდენობით.   თუ მეკავშირე საწარმო 

მოგვიანებით აღიარებს მოგებას, ინვესტორი თავის წილს მეკავშირე საწარმოს 

მოგებაში მას შემდეგ აღიარებს, როდესაც იგი გაუტოლდება მის წილს ზარალში, 

რომელიც არ აღიარებულა. 

(ი) წილობრივი მეთოდის გამოყენების შეწყვეტა.  ინვესტორმა წილობრივი მეთოდის 

გამოყენება უნდა შეაჩეროს იმ თარიღიდან, როდესაც შეწყდება მნიშვნელოვანი 

გავლენა მეკავშირე საწარმოზე. 

(i) თუ მეკავშირე საწარმო გახდება შვილობილი საწარმო, ან ერთობლივი 

საქმიანობა, მაშინ ინვესტორმა თავისი ად-რინდელი წილი უნდა გადააფასოს 

მის რეალურ ღირებულებამდე და მოგებაში ან ზარალში აღიაროს ამ შეფასების 

შედეგად წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი. 

(ii) თუ ინვესტორი დაკარგავს მნიშვნელოვან გავლენას მეკავშირე საწარმოზე 

ინვესტიციის მთლიანად ან ნაწილობრივი გასხვისების შედეგად, მან უნდა 

შეწყვიტოს ამ მეკავშირე საწარმოს აღიარება, მაგრამ მოგებაში ან ზარალში 

უნდა აღიაროს ის სხვაობა, რომელიც წარმოიშობა, ერთი მხრივ, მიღებულ 

შემოსულობას პლუს მეკავშირე საწარმოში ნარჩენი წილის რეალურ 

ღირებულებასა და, მეორე მხრივ, ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებას 

შორის, რომელიც მას ჰქონდა მეკავშირე საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენის 

დაკარგვის თარიღისთვის. ამის შემდეგ, ინვესტორმა ამ საწარმოში დარჩენილი 

წილი უნდა აღრიცხოს მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“ - მიხედვით, საჭიროებისამებრ. 

(iii) თუ ინვესტორი დაკარგავს მნიშვნელოვან გავლენას მეკავშირე საწარმოზე, რაც 
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გამოწვეული არ არის მისი ინვესტიციის ნაწილის გაყიდვის მიზეზით, მაშინ 

ინვესტორმა ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება ამ თარიღისთვის უნდა 

მიიჩნიოს ინვესტიციის ღირებულების ახალ საფუძვლად და ეს ინვესტიცია 

ასახოს მე-11 და მე-12 განყოფილებების მიხედვით, საჭიროებისამებრ. 
 

 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

14.9 მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია თავდაპირველი აღიარებისას 

უნდა შეფასდეს ოპერაციის (გარიგების) ფასით.   გარიგების ფასში არ შედის გარიგების 

დანახარჯები. 

 

14.10 ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ინვესტორმა მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულებით, ხოლო 

რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აღიაროს მოგებაში ან ზარალში, 

11.27–11.32 პუნქტებში რეალური ღირებულების შეფასების შესახებ მოცემული 

მითითებების შესაბამისად.  ინვესტორმა, რომელიც იყენებს რეალური ღირებულების 

მოდელს, თვითღირებულების მოდელი უნდა გამოიყენოს მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებული ისეთი ინვესტიციების შესაფასებლად, რომელთა რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე. 

 
 

შენიშვნები 
 

თუ საწარმოს მოეთხოვება, ან ირჩევს, რომ მოამზადოს ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება, მეორე ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი, 9.26 პუნქტით ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანი, არ არის საჭირო, რომ  იყოს 14.4 პუნქტის 

შესაბამისად შერჩეული სააღრიცხვო პოლიტიკის თანმიმდევრული.   
 

თვითღირებულების მოდელი 

კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება 

ინვესტორი, რომელმაც აირჩია თვითღირებულების მოდელი (იხ. 14.4(ა) პუნქტი), 

ინვესტიციებს მეკავშირე საწარმოებში, რომელთა კოტირებული ფასის გამოქვეყნებაც 

არ ხდება, ასახავს თვითღირებულება-გაუფასურების მოდელით. თითოეული 

საანგარიშგებო თარიღისთვის, 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ 

მიხედვით,  ინვესტორმა უნდა შეაფასოს არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი, რომ ასეთი 

ინვესტიცია შეიძლება გაუფასურებული იყოს (იხ. 27.7–27.9 და 27.29 პუნქტები). თუ 

არსებობს, აუცილებელია გაუფასურების ტესტის ჩატარება (იხ. 27.10–27.20 პუნქტები).  

თუ ინვესტიცია აღმოჩნდება გაუფასურებული (ან წინა წლის გაუფასურება 

აღმოჩნდება კომპენსირებული), გაუფასურების ზარალი (ან გაუფასურების ზარალის 

კომპენსირება) აღიარდება მოგებაში ან ზარალში (იხ. 27.6 და 27.30–27.31 პუნქტები).  

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი  

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში, რომელთა კოტირებული ფასი ქვეყნდება, 

აღირიცხება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით.  თუ საწარმოს გააჩნია 

მხოლოდ ერთი ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში, მას არ შეუძლია აირჩიოს 

თვითღირებულების მოდელი (იხ. 14.9 პუნქტი).  ინვესტორი, რომელსაც გააჩნია 

ერთზე მეტი ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოებში, რომელთაგანაც, სულ მცირე ერთის 

კოტირებული ფასის გამოქვეყნება არ ხდება, შეუძლია აირჩიოს თვითღირებულების 
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მოდელი, მაშინ, როცა კოტირებულფასიანი ინვესტიციების შესაფასებლად ჯერ კიდევ 

იყენებს რეალურ ღირებულებას  (იხ. 14.7 პუნქტი). რეალური ღირებულებით ასახული 

ინვესტიციები არ მოწმდება გაუფასურებაზე. 

თვითღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას 

აქტივების პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის შესაძენად მისი შეძენის მომენტში 

გადახდილი ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ოდენობა ან 

გაცემული კომპენსაციის რეალური ღირებულება (იხ. 2.34(ა) პუნქტი). აქედან 

გამომდინარე, ინვესტიციის თვითღირებულება მეკავშირე საწარმოში თავდაპირველი 

აღიარებისას მოიცავს შესყიდვის ფასსა და შესაძენად აუცილებელ ნებისმიერ 

უშუალოდ მიკუთვნებად დანახარჯებს, როგორიც არის პროფესიული იურიდიული 

მომსახურების ჰონორარი, გადასახადი გადაცემაზე და გარიგების სხვა დანახარჯები.  

როდესაც მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციისათვის 

გამოქვეყნებულია  კოტირებული ფასი, ისინი აღირიცხება რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენებით და აქედან გამომდინარე, გარიგების დანახარჯები აღიარდება 

პირდაპირ მოგებაში ან ზარალში. 
 

წილობრივი მეთოდი 

საბაზრო ფასი არ გამოიყენება ინვესტიციების წილობრივი მეთოდით აღრიცხვისას, 

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 27-ე განყოფილების შესაბამისად, რეალური 

ღირებულება შესაბამისია გაუფასურების ტესტისთვის. 

 
რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 
დანახარჯის, ან ძალისხმევის გარეშე 

იმის განსასაზღვრად, მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის 

რეალური ღირებულების შეფასება მოიცავს თუ არა მიზანშეუწონელ დანახარჯს, ან 

ძალისხმევას, დამოკიდებულია საწარმოს კონკრეტულ გარემოებებსა და 

ხელმძღვანელობის მსჯელობაზე დანახარჯებისა და სარგებლის შესახებ.  აღნიშნული 

მსჯელობა მოითხოვს იმის განსაზღვრას, რა გავლენას იქონიებს მოცემული 

ინფორმაციის არქონა იმ პირთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც 

სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ ანგარიშგებას. მიიჩნევა, რომ ამა თუ იმ 

მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მსს-ის მიზანშეუწონელი დანახარჯი, ან 

ძალისხმევა, თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების 

საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა 

მცდელობა) არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის მიღებით 

მიიღებენ ის პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ მსს-ის ფინანსურ 

ანგარიშგებებს (იხ. 2.14ბ პუნქტი).  თუ მსს-ს გააჩნია ან შეუძლია მარტივად და ნაკლები 

დანახარჯებით მიიღოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოთხოვნების შესასრულებლად, 

ასეთ შემთხვევაში, ნებისმიერი დაკავშირებული მიზანშეუწონელი დანახარჯის, ან 

ძალისხმევის მიზეზით გათავისუფლება არ განიხილება.  გათავისუფლება არ 

განიხილება, რადგან, თუ ინფორმაციის მარტივად და ნაკლები დანახარჯებით 

მოპოვება არის შესაძლებელი, მოსალოდნელია, რომ მისი ფლობის სარგებელი 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის აღემატება დამატებით ხარჯებს ან 

მსს-ს ძალისხმევას. 

იმისათვის, რომ საწარმომ შეაფასოს, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება 

თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა ფინანსურ ანგარიშგებაში 

თავდაპირველი აღიარებისას, იგი უნდა დაეყრდნოს თავდაპირველი აღიარების 
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მომენტისთვის ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებულ დანახარჯებსა და სარგებელს. 

საწარმომ თითოეული შემდგომი საანგარიშგებო თარიღისთვის ხელახლა უნდა 

შეაფასოს მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, მოცემული თარიღისთვის 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე (იხ. 2.14(გ) პუნქტი). 

როდესაც საწარმო ირჩევს რეალური ღირებულების მოდელს (იხ. 14.4(გ) პუნქტი), 

მაგრამ მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციების აღრიცხვისთვის იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს, რადგან აღნიშნული მეკავშირე საწარმოს რეალური 

ღირებულება ვერ შეფასდება საიმედოდ, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს მიზეზები რის გამოც რეალური 

ღირებულების შეფასება მოიცავს მიზანშეუწონელ დანახარჯს ან ძალისხმევას და 

მეკავშირე საწარმოს საბალანსო ღირებულება (იხ. 14.15 პუნქტი).  27-ე განყოფილების 

შესაბამისად, თითოეული საანგარიშგებო თარიღისთვის, ინვესტორმა უნდა შეაფასოს 

არსებობს თუ არა რაიმე მინიშნება ინვესტიციის გაუფასურების შესახებ (იხ. 27.7–27.9 

და 27.29 პუნქტები) და თუ არსებობს, უნდა ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი (იხ. 27.10–

27.20 პუნქტები). თუ ინვესტიცია აღმოჩნდება გაუფასურებული (ან წინა წლის 

გაუფასურება აღმოჩნდება კომპენსირებული), გაუფასურების ზარალი (ან 

გაუფასურების ზარალის კომპენსირება) აღიარდება მოგებაში ან ზარალში (იხ. 27.6 და 

27.30–27.31 პუნქტები). 

ყველა სხვა ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტორი, რომელმაც აირჩია რეალური ღირებულების მოდელი (იხ 14.4.(გ) პუნქტი) 

აღრიცხავს ყველა ინვესტიციას მეკავშირე საწარმოებში, რომლებისთვისაც შეუძლია 

შეაფასოს რეალური ღირებულება მიზანშეუწონელი დანახარჯის, ან ძალისხმევის 

გარეშე, რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. აღნიშნული ინვესტიციები 

არ მოწმდება გაუფასურებაზე. 

რეალური ღირებულების მოდელი ითვლება, რომ წარადგენს უფრო შესაბამის 

ინფორმაციას გამსესხებლებისთვის, ვიდრე სხვა მეთოდები, როდესაც შესაძლებელია 

საიმედო რეალური ღირებულების განსაზღვრა (იხ. მსს ფასს სტანდარტის დასკვნების 

საფუძვლის BC115–BC117 პუნქტები).  საწარმო, რომელიც ირჩევს რეალური 

ღირებულების მოდელს, რეალური ღირებულების შეფასების მითითებებისთვის 

იყენებს 11.27–11.32 პუნქტების შესაბამისად (იხ. მე-11 განყოფილება - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“).   

 
 

           მაგალითები—სააღრიცხვო პოლიტიკა  
 

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, გაუფასურების ზარალის დასათვლელად 

აუცილებელი ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრისას გამოყენების 

ღირებულება არ განიხილოთ (ანაზღაურებად ღირებულებად მიიჩნევა გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება). 

 
მაგ. 9 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ 100,000ფე-ად შეიძინა ჩვეულებრივი აქციების 30%, 

რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე(2). 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, B საწარმომ აღიარა 400,000ფე-ის 

ოდენობის მოგება. 

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

‘ფულადი (ფე) ერთეულებით’. 
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20X1 წლის 30 იანვარს, B საწარმომ გამოაცხადა და გადაიხადა 150,000ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდები 20X1 წლისთვის.  20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო  აფასებს, რომ B 

საწარმოს ინვესტიციის რეალური ღირებულება 425,000ფე-ია.  თუმცა, B საწარმოს 

კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება. 
 
 

თვითღირებულების მოდელი 
 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს დივიდენდის 

შემოსავალი 45,000ფე-ის ოდენობით (30% × 150,000ფე B საწარმოს მიერ 

გამოცხადებული დივიდენდი) მოგებაში ან ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიციები 300,000ფე-ის ოდენობით (თვითღირებულება).  A 

საწარმომ ასევე უნდა განიხილოს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ინვესტიციების 

გაუფასურების შესახებ და თუ არსებობს, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით.  დავუშვათ, რომ გაყიდვის 

დანახარჯი უდრის ნულს, ასეთ შემთხვევაში არ იარსებებს გაუფასურების ზარალი, 

რადგან ინვესტიციის რეალური ღირებულება (425,000ფე) აღემატება საბალანსო 

ღირებულებას (300,000ფე). 

 
წილობრივი მეთოდი(3) 

 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს შემოსავალი მეკავშირე 

საწარმოდან 120,000ფე-ის ოდენობით (30% × 400,000ფე B საწარმოს მოგება წლის 

განმავლობაში) მოგებაში ან ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიციები 375,000ფე-ად (გამოთვლა: 300,000ფე 

თვითღირებულება + 120,000ფე შემოსავლების წილი - 45,0000 დივიდენდი).  A 

საწარმომ ასევე უნდა განიხილოს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ინვესტიციების 

გაუფასურების შესახებ და თუ არსებობს, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი 27-ე 

გაყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით.  დავუშვათ, გაყიდვის 

დანახარჯი ნულია, ასეთ შემთხვევაში არ იარსებებს გაუფასურების ზარალი, რადგან 

ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 

(425,000ფე) აღემატება საბალანსო ღირებულებას (375,000ფე). 
 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის გაანგარიშების დროს A საწარმომ უნდა: 

 აღიაროს დივიდენდის შემოსავალი 45,000ფე-ის ოდენობით (30% × 150,000ფე B 

საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი);(4) და 

                                                        
(3) 9-18 მაგალითებში იგულისხმება, რომ არ არსებობს წარმოსახვითი გუდვილი და არ არსებობს რეალური ღირებულების 

კორექტირებები.  მე-19 მაგალითი ასახავს წარმოსახვით გუდვილსა და რეალური ღირებულების კორექტირებას. 
(4) ამ მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში ინვესტორი აღრიცხავს მეკავშირე 

საწარმოებში წილებს  რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. ინვესტორი აღიარებს დივიდენდს მეკავშირე 

საწარმოსგან, მოგებაში ან ზარალში, როდესაც განსაზღვრულია მისი უფლება მიიღოს დივიდენდი. 
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 აღიაროს, B საწარმოში ინვესტიციების რეალური ღირებულების ზრდა 125,000ფე-

ის ოდენობით (425,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას  

გამოკლებული 300,000ფე 20X1 წლის 1 იანვრის საბალანსო ღირებულება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 425,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით. 

 

მაგ. 10 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 2 

იანვარს B საწარმომ ასევე გამოახცადა და გადაიხადა 100,000ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდი 20X0 წლისთვის და 20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო  თავის 

ინვესტიციებს B საწარმოში აფასებს 400,000ფე რეალური ღირებულებით. 
 

თვითღირებულების მოდელი 
 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, 14.6 პუნქტის შესაბამისად, A საწარმომ, 

მიუხედავად იმისა, განაწილება B საწარმოს 20X1 წლის 1-ლი იანვრის შემდეგ 

დაგროვილი, თუ მანამდე დაგროვილი მოგებიდან წარმოიქმნა, უნდა აღიაროს 

შემოსული დივიდენდი 75,000ფე-ის ოდენობით მოგებაში ან ზარალში 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (გამოთვლა: 30% × 100,000ფე 2 იანვარს 

გამოცხადებული დივიდენდი + 30% × 150,000ფე 31 დეკემბერს გამოცხადებული 

დივიდენდი). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) ინვესტიციები 300,000ფე-ის ოდენობით (თვითღირებულება). 

დივიდენდის გადახდა 20X1 წლის 2 იანვარს შეძენამდე მოგებიდან, შესაძლოა 

წარმოადგენდეს გაუფასურების ნიშანს, რომელმაც 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - მიხედვით, შეიძლება გამოიწვიოს გაუფასურების ტესტის ჩატარება 

20X1 წლის 31 დეკემბერს. დავუშვათ, რომ გაყიდვის დანახარჯი ნულია, ასეთ 

შემთხვევაში არ იარსებებს გაუფასურების ზარალი, რადგან ინვესტიციის რეალური 

ღირებულება (400,000ფე) აღემატება საბალანსო ღირებულებას (300,000ფე). 

წილობრივი მეთოდი 
 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს მეკავშირე 

საწარმოდან შემოსავალი 120,000ფე-ის ოდენობით (30% × 400,000ფე B საწარმოს 

მოგება წლის განმავლობაში) მოგებაში ან ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) ინვესტიციები 345,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე 

თვითღირებულება + 120,000ფე შემოსავლების წილი - 30,000 გამოცხადებული 

დივიდენდი 20X0 წლისთვის - 45,000ფე გამოცხადებული დივიდენდი 20X1 

წლისთვის).  დივიდენდის გადახდა 20X1 წლის 2 იანვარს შეძენამდე მოგებიდან, 

შესაძლოა წარმოადგენდეს გაუფასურების ნიშანს, რომელმაც 27-ე განყოფილების 

„აქტივების გაუფასურება“ მიხედვით, შეიძლება გამოიწვიოს გაუფასურების ტესტის 

ჩატარება 20X1 წლის 31 დეკემბერს (20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ უნდა 

დათვალოს B საწარმოში თავისი ინვესტიციების ანაზღაურებადი ღირებულება და 

თუ ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია საბალანსო ღირებულებაზე, შეამციროს 

საბალანსო ღირებულება ანაზღაურებად ღირებულებამდე).  დავუშვათ, რომ 

გაყიდვის დანახარჯი ნულია და გაუფასურების ტესტი ჩატარებულია, ასეთ 

შემთხვევაში გაუფასურება არ იქნებოდა საჭირო, რადგან ინვესტიციის გაყიდვის 
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დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება (400,000ფე) აღემატება 

საბალანსო ღირებულებას (345,000ფე). 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის გაანგარიშების დროს A საწარმომ უნდა: 

 აღიაროს დივიდენდის შემოსავალი 75,000ფე-ის ოდენობით (30,000ფე პირველი 

განაწილებიდან + 45,000ფე მეორე განაწილებიდან); და  

 აღიაროს, რეალური ღირებულების ზრდა 100,000ფე-ის ოდენობით (400,000ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 300,000ფე 20X1 

წლის 1 იანვრის საბალანსო ღირებულება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 400,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით. 

მაგ. 11 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, B საწარმოსთვის 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი არის 425,000ფე. 
 

თვითღირებულების მოდელი 
 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს 

დივიდენდის შემოსავალი 45,000ფე-ის ოდენობით (30% × 150,000ფე B საწარმოს მიერ 

გამოცხადებული დივიდენდი) და B საწარმოში თავისი ინვესტიციის რეალური 

ღირებულების 125,000ფე-ით ზრდა, მოგებაში ან ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) ინვესტიციები 425,000ფე-ის ოდენობით (რეალური ღირებულება). 

მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმომ აირჩია თვითღირებულების მოდელი მეკავშირე 

საწარმოებში თავისი ინვესტიციების აღსარიცხად, B საწარმოში ინვესტიციების 

აღსარიცხად ის იყენებს რეალური ღირებულების მოდელს, რადგან არსებობს B 

საწარმოს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

წილობრივი მეთოდი 
 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს შემოსავალი 

მეკავშირე საწარმოდან 120,000ფე-ის ოდენობით (30% × 400,000ფე B საწარმოს 

წლიური მოგებიდან) მოგებაში ან ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) ინვესტიციები 375,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე 

თვითღირებულება + 120,000ფე შემოსავლების წილი - 45,0000 დივიდენდი).  A 

საწარმომ ასევე უნდა განიხილოს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ინვესტიციების 

გაუფასურების შესახებ და თუ არსებობს, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი 27-ე 

გაყოფილების მიხედვით.  დავუშვათ, რომ გაყიდვის დანახარჯი ნულია, ასეთ 

შემთხვევაში არ იარსებებს გაუფასურების ზარალი, რადგან ინვესტიციის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება (425,000ფე) აღემატება 

საბალანსო ღირებულებას (375,000ფე). 

რეალური ღირებულების მოდელი 



მოდული 14—ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)  21 

 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის გაანგარიშების დროს A საწარმომ უნდა: 

 აღიაროს დივიდენდის შემოსავალი 45,000ფე-ის ოდენობით (30% × 150,000ფე B 

საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი); და 

 აღიაროს, B საწარმოში ინვესტიციების რეალური ღიებულების 125,000ფე-ის 

ოდენობით ზრდა (425,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას  

გამოკლებული 300,000ფე 20X1 წლის 1 იანვრის საბალანსო ღირებულება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 425,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით. 

მაგ. 12 20X1 წლის 1-ელ მარტს, A საწარმომ 300,000ფე-ად შეიძინა ჩვეულებრივი აქციების 30%, 

რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, B საწარმომ გამოაცხადა და გადაიხადა 100,000ფე-ის 

ოდენობის დივიდენდები 20X1 წლისთვის. B საწარმომ წარადგინა 80,000ფე-ის 

ოდენობის მოგება 20X1 წლის 31 დემეკებრით დასრულებული წლისთვის.   დავუშვათ,  

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმოს ინვესტიციების ანაზღაურებადი ღირებულება B 

საწარმოში არის 290,000ფე (გამოთვლა: რეალური ღირებულება 293,000ფე-ს 

გამოკლებული გაყიდვის დანახარჯები 3,000ფე).  B საწარმოს კოტირებული ფასი არ 

ქვეყნდება. 

თვითღირებულების მოდელი 
 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს 

დივიდენდის შემოსავალი 30,000ფე-ის ოდენობით მოგებაში ან ზარალში (30% × 

100,000ფე B საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 300,000ფე-ის ოდენობით (თვითღირებულებიდან 

დაგროვილი გაუფასურების გამოკლებით). 

დივიდენდის გადახდა ნაწილობრივ 20X1 წლის 1-ლი მარტის შეძენამდე მოგებიდან, 

მნიშვნელოვანია და შესაძლოა წარმოადგენდეს გაუფასურების ნიშანს, რომელმაც 27-

ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით, შეიძლება გამოიწვიოს 

გაუფასურების ტესტის ჩატარება 20X1 წლის 31 დეკემბერს. აქედან გამომდინარე, 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საბალანსო ღირებულება შემცირდა 290,000ფე-მდე 

(ანაზღაურებად ღირებულებასა და  გაუფასურებამდე არსებულ საბალანსო 

ღირებულებას შორის უმცირესი). A საწარმო  აღიარებს გაუფასურების ზარალს 

10,000ფე-ის ოდენობით, მოგებაში ან ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

წილობრივი მეთოდი 
 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებისას, დაშვებულია, რომ B საწარმომ წლის 

განმავლობაში მოგება გამოიმუშავა თანაბრად, A საწარმომ უნდა აღიაროს მეკავშირე 

საწარმოდან თავისი შემოსავალი 20,000ფე-ის ოდენობით, მოგებაში ან ზარალში (30% 

× 66,667ფე B საწარმოს მიერ გამომუშავებული მოგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებულ 10-თვიან პერიოდში). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 290,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე 
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თვითღირებულება + 20,000ფე მეკავშირე საწარმოს მოგების წილი - 30,000ფე 

დივიდენდი). 

დივიდენდის გადახდა ნაწილობრივ 20X1 წლის 1-ლი მარტის შეძენამდე მოგებიდან, 

მნიშვნელოვანია და შესაძლოა წარმოადგენდეს გაუფასურების ნიშანს, რომელმაც 27-

ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით, შეიძლება გამოიწვიოს 

გაუფასურების ტესტის ჩატარება 20X1 წლის 31 დეკემბერს. ამ შემთხვევაში, 

გაუფასურება არ მომხდარა, რადგან ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება 

(290,000ფე) უდრის საბალანსო ღირებულებას (290,000ფე). 
 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის გაანგარიშების დროს A საწარმომ, უნდა: 

 აღიაროს დივიდენდის შემოსავალი 30,000ფე-ის ოდენობით (30% × 100,000ფე B 

საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი); და 

 აღიაროს, B საწარმოში ინვესტიციის 7,000ფე-ის ოდენობით რეალური 

ღირებულების შემცირება, როგორც ხარჯი, მოგებაში ან ზარალში (293,000ფე 20X1 

წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 300,000ფე 20X1 წლის 

1-ლი იანვრის საბალანსო ღირებულება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 293,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით. 

მეკავშირე საწარმოებში, რომლებიც იყენებენ რეალური ღირებულების მოდელს, 

ინვესტიციები არ მოწმდება გაუფასურებაზე.  შესაბამისად, 3,000ფე-ის ოდენობით 

შეფასებული გაყიდვის დანახარჯები, არ გაითვალისწინება ინვესტიციის საბალანსო 

ღირებულების განსაზღვრისას. 

მაგ. 13 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A საწარმომ 300,000ფე-ად შეიძინა ჩვეულებრივი აქციების 

30%, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 

B საწარმომ გასწია 100,000ფე-ის ოდენობის ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებულ წელს და მას არ გადაუხდია დივიდენდი.  დავუშვათ,  20X1 წლის 31 

დეკემბერს B საწარმოში A საწარმოს ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება  არის 

310,000ფე (გამოთვლა:  325,000ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 15,000ფე 

შეფასებული გაყიდვის დანახარჯები). B საწარმოს კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება. 

თვითღირებულების მოდელი 
 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ 

უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე საწარმო) თავისი ინვესტიცია 300,000ფე-

ის ოდენობით.  B საწარმოში ინვესტიციას არ აქვს გავლენა A საწარმოს 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაზე ან ზარალზე, რადგან B საწარმოს არ 

გამოუცხადებია დივიდენდები. თუმცა, ზარალი არის მნიშვნელოვანი და შესაძლოა 

ჩაითვალოს გაუფასურების ნიშნად, რომელიც გამოიწვევს გაუფასურების ტესტის 

ჩატარებას. A საწარმოს ინვესტიცია B საწარმოში არ არის გაუფასურებული 20X1 წლის 

31 დეკემბერს (300,000ფე საბალანსო ღირებულება ნაკლებია 310,000ფე ანაზღაურებად 

ღირებულებაზე). 

წილობრივი მეთოდი 
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წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს თავისი მეკავშირე 

საწარმოს ზარალის წილი 30,000ფე-ის ოდენობით, მოგებაში ან ზარალში (30% × 

100,000ფე B საწარმოს ზარალი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 270,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე 

თვითღირებულება გამოკლებული 30,000ფე მეკავშირე საწარმოს ზარალის წილი). 

მიუხედავად ამისა, ზარალი არის მნიშვნელოვანი და შესაძლოა ჩაითვალოს 

გაუფასურების ნიშნად, რომელიც გამოიწვევს გაუფასურების ტესტის ჩატარებას. A 

საწარმოს ინვესტიციები B საწარმოში არ არის გაუფასურებული 20X1 წლის 31 

დეკემბერს (270,000ფე საბალანსო ღირებულება ნაკლებია 310,000ფე ანაზღაურებად 

ღირებულებაზე). 

 
რეალური ღირებულების მოდელი 
 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის გაანგარიშების დროს A საწარმომ უნდა 

აღიაროს 25,000ფე-ის ოდენობის შემოსავალი B საწარმოში თავისი ინვესტიციის 

რეალური ღირებულების გაზრდის გამო (325,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის 

რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 300,000ფე 20X1 წლის 1-ლი იანვრის 

თავდაპირველად აღიარება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 325,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით 

(შენიშვნა: განსხვავებით ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრისა, გაყიდვის 

დანახარჯები გამორიცხულია რეალური ღირებულებიდან, როდესაც გამოიყენება 

რეალური ღირებულების მოდელი). 

მაგ. 14 ფაქტები იგივეა, რაც მე-13 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 

დეკემბერს, B საწარმოში A საწარმოს ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 

265,000ფე (გამოთვლა: 275,000ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 10,000ფე 

შეფასებული გაყიდვის დანახარჯები). 

 
თვითღირებულების მოდელი 
 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს 

გაუფასურების ზარალი 35,000ფე-ის ოდენობით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში (300,000ფე თვითღირებულებას 

გამოკლებული 265,000ფე ანაზღაურებადი ღირებულება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს თავისი ინვესტიცია B 

საწარმოში (მეკავშირე საწარმო) 265,000ფე-ის ოდენობით (იხ. 27-ე განყოფილება). 

წილობრივი მეთოდი 
 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, A საწარმომ უნდა აღიაროს თავისი მეკავშირე 

საწარმოს ზარალის წილი 30,000ფე-ის ოდენობით (30% × 100,000ფე B საწარმოს 

ზარალი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის) და მეკავშირე 

საწარმოში თავისი ინვესტიციის გაუფასურება 5,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 

300,000ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 30,000ფე მეკავშირე საწარმოს ზარალის 

წილი = 270,000ფე საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე.  270,000ფე-ს 
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გამოკლებული 265,000ფე ანაზღაურებადი ღირებულება = 5,000ფე გაუფასურების 

ზარალი) მოგებაში ან ზარალში. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 265,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე 

თვითღირებულებას გამოკლებული 30,000ფე მეკავშირე საწარმოს ზარალის წილი 

გამოკლებული 5,000ფე დაგროვილი გაუფასურების ზარალი). 

 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის გაანგარიშების დროს A საწარმომ უნდა 

აღიაროს 25,000ფე-ის ოდენობის ხარჯი B საწარმოში თავისი ინვესტიციის რეალური 

ღირებულების შემცირების გამო (275,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ 

ღირებულებას გამოკლებული 300,000ფე 20X1 წლის 1-ლი იანვრის თავდაპირველად 

აღიარება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 275,000ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით. 
 

 
 

   მაგალითები—სხვა: წილობრივი მეთოდი 
 

მაგ. 15 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში. თუმცა ამ მაგალითში 20X1 წელს A საწარმომ 

შეიძინა 100,000ფე-ის პროდუქცია B საწარმოსგან. 20X1 წლის 31 დეკემბერს B 

საწარმოსგან შეძენილი პროდუქციის 60%  წარმოადგენს A საწარმოს მარაგებს (A 

საწარმოს არ გაუყიდია აღნიშნული პროდუქცია).  B საწარმო პროდუქციას ყიდის 

თვითღირებულებაზე 50%-იანი ფასნამატით. 
 

A საწარმომ უნდა აღიაროს შემოსავალი მეკავშირე საწარმოდან 114,000ფე-ის 

ოდენობით (30% × 400,000ფე B საწარმოს მოგება წლის განმავლობაში = 120,000ფე 

გამოკლებული 30% × 20,000ფე(5).(6) არარეალიზებული მოგება = 114,000ფე) 20X1 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში. 

აღნიშნულ მაგალითში, იგულისხმება, რომ A საწარმო  ხელმძღვანელობს სააღრიცხვო 

პოლიტიკით, რომლის თანახმადაც მეკავშირე საწარმოსთან განხორციელებული 

„ქვემოდან ზემოთ“ ოპერაციების შედეგად წარმოქნილი არარეალიზებული მოგება 

ელიმინირდება მეკავშირე საწარმოს საბალანსო ღირებულების საპირისპიროდ.(7) 20X1 

წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე საწარმო) 

თავისი ინვესტიცია 369,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე თვითღირებულება 

+ 114,000ფე შემოსავლების წილი არარეალიზებული მოგების ელიმინაციის 

კორექტირების შემდეგ - 45,000ფე დივიდენდი).  A საწარმომ ასევე უნდა განიხილოს 

                                                        
(5)აღნიშნულ მაგალითში, არ არის გათვალისწინებული არარეალიზებული მოგების ელიმინაციის დაბეგვრის შედეგი. 
(6)გამოთვლა: B საწარმოსგან შეძენილი, A საწარმოს მიერ გაუყიდავი მარაგების 60% × 33,333ფე B საწარმოს მიერ 

აღიარებული მოგება (100,000ფე ამონაგები გამოკლებული 66,667ფე გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება (100,000ფე 

გასაყიდი ფასი ÷ (100% + 50% თვითღირებულებაზე ფასნამატი))). 
(7)ალტერნატიული სააღრიცხვო პოლიტიკა იქნებოდა „ქვემოდან ზემოთ“ ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი 

არარეალიზებული მოგების ელიმინაცია გადაცემული აქტივებიდან (აღნიშულ შემთხვევაში მარაგები). 
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არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ინვესტიციის გაუფასურების შესახებ და თუ არსებობს, 

ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი 27-ე გაყოფილების მიხედვით. 

აღნიშნულ მაგალითში A საწარმომ უნდა შეაფასოს მარაგები, რომლებიც შეიძინა B 

საწარმოსგან 60,000ფე-ად (60% გაუყიდავი × 100,000ფე შესყიდული), რადგან B 

საწარმოში წილის შესაბამისი არარეალიზებული მოგება გამოირიცხა B საწარმოში 

ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებიდან. 

 

მაგ. 16 ფაქტები იგივეა, რაც მე-15 მაგალითში. თუმცა ამ მაგალითში 20X1 წელს B საწარმომ 

შეიძინა 100,000ფე-ის ოდენობის პროდუქცია A საწარმოსგან. 20X1 წლის 31 დეკემბერს A 

საწარმოსგან შეძენილი პროდუქციის 60%  წარმოადგენს B საწარმოს მარაგებს (B 

საწარმოს არ გაუყიდია აღნიშნული პროდუქცია).  A საწარმო  პროდუქციას ყიდის 

თვითღირებულებაზე 50%-იანი ფასნამატით. 
 

A საწარმომ უნდა აღიაროს შემოსავალი მეკავშირე საწარმოდან 120,000ფე-ის 

ოდენობით (30% × 400,000ფე B საწარმოს მოგება წლის განმავლობაში) მოგებაში ან 

ზარალში, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

6,000ფე-ის ოდენობის არარეალიზებული მოგების ელიმინაცია (33,333ფე B საწარმოს 

მიერ აღიარებული მოგება × 60% გაუყიდავი მარაგები × 30% საკუთრების წილი) 

შეიძლება ორი გზით: 

ამონაგებსა და რეალიზებული საქონლია თვითღირებულებაზე გადანაწილება 

(მაგალითის გამოყენებით, 18,000ფე ამონაგების საპირისპიროდ—100,000ფე × 60% 

გაუყიდავი მარაგები × 30% საკუთრების წილი და 12,000ფე რეალიზებული 

პროდუქციის თვითღირებულების საპირისპიროდ—18,000ფე ÷ 150% - 50% 

თვითღირებულებაზე ფასნამატი); ან 

 რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება  

 

ორივე მიდგომა გამოიყენება პრაქტიკაში.  მიუხედავად არჩეული მიდგომისა, 

ელიმინაცია ხდება მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის საპირისპიროდ. 
 

 

მაგ. 17 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ 100,000ფე-ად შეიძინა ჩვეულებრივი აქციების 25%, 

რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები B საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 

შესყიდვის ფასი უდრის B საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური 

ღირებულების 25%-ს (წმინდა იდენტიფიცირებად აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის 

სხვაობის რეალური ღირებულების 25%). 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, B საწარმომ აღიარა 600,000ფე-ის 

ოდენობის ზარალი. A საწარმოს არ გააჩნია კონსტრუქციული ან იურიდიული 

მოვალეობა მეკავშირე საწარმოს წინაშე და არ განუხორციელებია გადახდები მის 

ნაცვლად. 

B საწარმომ აღიარა 800,000ფე-ის ოდენობის მოგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

B საწარმოს კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება. 

20X1 
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A საწარმომ უნდა აღიაროს  მეკავშირე საწარმოდან 100,000ფე-ის ოდენობის ზარალი 

მოგებაში ან ზარალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (25% × 

600,000ფე B საწარმოს ზარალი წლის განმავლობაში = 150,000ფე.  თუმცა, საწარმო 

ზღუდავს ზარალის აღიარებას მეკავშირე საწარმოში გახორციელებულ, 100,000ფე-ის 

ოდენობამდე). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა შეაფასოს მეკავშირე საწარმოში (საწარმო B) 

თავისი ინვესტიცია 0ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 100,000ფე თვითღირებულებას 

გამოკლებული 100,000ფე ზარალის წილი). 

20X2 

A საწარმომ უნდა აღიაროს 150,000ფე, როგორც მეკავშირე საწარმოს შემოსავალში 

თავისი წილი, მოგებაში ან ზარალში, დასრულებული 20X2 წლისთვის (25% × 

800,000ფე B საწარმოს მოგება წლის განმავლობაში = 200,000ფე მეკავშირე საწარმოს 

მოგების წილი.  200,000ფე მეკავშირე საწარმოში მოგების წილი - 50,000ფე 20X1 წლის 

აუღიარებელი ზარალი). 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა შეაფასოს მეკავშირე საწარმოში (საწარმო B) 

თავისი ინვესტიცია 150,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 100,000ფე თვითღირებულება 

- 100,000ფე 20X1 წელს აღიარებული ზარალის წილი + 150,000ფე 20X2 წელს 

აღიარებული მოგების წილი). 

მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში.  თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში 20X1 წლის 31 

დეკემბერს A საწარმომ დაკარგა ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ B საწარმოზე, როდესაც 

შეამცირა აქციების წილი B საწარმოში 15%-მდე, B საწარმოში თავისი აქციების წილის 

ნახევრის დამოუკიდებელი მესამე მხარისთვის 212,500ფე-ად მიყიდვით.  აქციების 

გაყიდვისას გარიგების დანახარჯებმა შეადგინა 5,000ფე. 
 

A საწარმომ უნდა აღიაროს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში 

ან ზარალში: 

 შემოსავალი მეკავშირე საწარმოდან 120,000ფე-ის ოდენობით (30% × 400,000ფე B 

საწარმოს მოგება წლის განმავლობაში = 120,000ფე). 

 45,000ფე-ის ოდენობის შემოსულობა მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის აღიარების 

შეწყვეტიდან (გამოთვლა: (212,500ფე შემოსულობები აქციების გაყიდვიდან - 

5,000ფე გარიგების დანახარჯები + 212,500ფე დარჩენილი წილის რეალური 

ღირებულება) - 375,000ფე B საწარმოში ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება, 

როდესაც ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ დაკარგა).  აღნიშნული ოპერაციის აღსარიცხად, 

A საწარმო  აღიარებს შემდეგ ჩანაწერს ჟურნალში: 

 

დბ ფულადი სახსრები 207,500ფე (ა)    

დბ ფინანსური ინსტრუმენტი—ინვესტიცია (B 

საწარმოში წილი) 212,500ფე (ბ)  

 

 კრ  ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (საწარმო B)   375,000ფე (გ) 

 კრ  მოგება ან ზარალი    45,000ფე  

შემოსულობის  აღიარება  მეკავშირე საწარმოს  აღიარების შეწყვეტაზე (საწარმო B). 

 
(ა) 212,500ფე შემოსულობები აქციების გაყიდვიდან გამოკლებული 5,000ფე გაწეული გარიგების 

დანახარჯები. 



მოდული 14—ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)  27 

(ბ) სხვა ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ აღნიშნული წარმოადგენს B 

საწარმოში დარჩენილი წილის რეალურ ღირებულებას (ბაზრის ბოლო გარიგება (იხ. 11.27(ბ))). 

(გ) მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის აღიარების შეწყვეტის საბალანსო ღირებულება (გამოთვლა: 

300,000ფე თვითღირებულება + 120,000ფე შემოსავლების წილი გამოკლებული 45,000ფე 

დივიდენდი). 

 

მე-11 განყოფილების „ძირითადი ფინანსური ინსტუმენტები“ შესაბამისად, 20X1 წლის 

31 დეკემბერს A საწარმომ, B საწარმოში ინვესტიცია უნდა დააკლასიფიციროს, როგორც 

ფინანსური აქტივი და 14.8(i)(ii) პუნქტის შესაბამისად, B საწარმოში ინვესტიცია უნდა 

შეაფასოს 212,500ფე-ად (იმ დღის რეალური ღირებულება, როდესაც დაკარგა 

‘მნიშვნელოვანი გავლენა’).  ამის შემდგომ, A საწარმო  B საწარმოში თავის ინვესტიციას 

აღრიცხავს 11.14(გ) პუნქტის შესაბამისად. 

მაგ. 19 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A 

საწარმოს წილი B საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალურ 

ღირებულებაში არის 280,000ფე და B საწარმოს ერთ-ერთი აქტივის რეალური 

ღირებულება (დანადგარი) აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას (B საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში) 50,000ფე-ით. აღნიშნული დანადგარი 

იცვითება წრფივი მეთოდით ნულ ნარჩენ ღირებულებამდე, დარჩენილი 5-წლიანი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

A საწარმომ წარმოსახვითი გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადა ხუთი წლით 

შეაფასა. 

A საწარმომ უნდა აღიაროს მეკავშირე საწარმოდან 113,000ფე შემოსავალი, 20X1 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, მოგებაში ან ზარალში (30% × 400,000ფე B 

საწარმოს მოგება წლის განმავლობაში - 4,000ფე(ა) წარმოსახვითი გუდვილის 

ამორტიზაცია - 30% × 10,000ფე(ბ) ცვეთის კორექტირება).(8) 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 368,000ფე-ის ოდენობით (გამოთვლა: 300,000ფე 

თვითღირებულება + 113,000ფე შემოსავლების წილი - 45,000ფე დივიდენდი).  A 

საწარმომ ასევე უნდა განიხილოს არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ინვესტიციების 

გაუფასურების შესახებ და თუ არსებობს, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი 27-ე 

გაყოფილების მიხედვით. 

 
(ა) 300,000ფე შეძენის ღირებულება - 280,000 წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური 

ღირებულების წილი = 20,000ფე წარმოსახვითი გუდვილი.  20,000ფე წარმოსახვითი გუდვილი ÷ 

5 წელი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 4,000ფე ამორტიზაციის ხარჯი. 

(ბ) 50,000ფე დანადგარის ‘დამატებითი’  ხარჯი ÷  5 წელი ნარჩენი სასარგებლო მომსახურების ვადა = 

10,000ფე ცვეთა. 

 
 
 
 
 

                                                        
(8)აღნიშნულ მაგალითში, წარმოსახვითი გუდვილისა  და რეალური ღირებულების კორექტირებების დაბეგვრის შედეგები 

არ არის გათვალისწინებული.  
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მაგალითები—სხვა: რეალური ღირებულების მოდელი 
 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში A საწარმოს  არ შეუძლია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე საიმედოდ შეაფასოს B საწარმოს 

ინვესტიციის რეალური ღირებულება. 

A საწარმომ უნდა აღიაროს დივიდენდის შემოსავალი 45,000ფე-ის ოდენობით (30% × 

150,000ფე B საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი) მოგებაში ან ზარალში, 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ უნდა წარადგინოს B საწარმოში (მეკავშირე 

საწარმო) თავისი ინვესტიცია 300,000ფე-ის ოდენობით (თვითღირებულება).  A 

საწარმომ ასევე უნდა განიხილოს არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ინვესტიციების 

გაუფასურების შესახებ და თუ არსებობს, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი 27-ე 

გაყოფილების მიხედვით.  აღნიშნულ შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ  

მოგებიანი მეკავშირე საწარმო იქნება გაუფასურებული. 

მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმომ აირჩია რეალური ღირებულების მოდელი 

მეკავშირე საწარმოებში თავისი ინვესტიციების სააღრიცხვო პოლიტიკად, B საწარმოში 

ინვესტიციის აღსარიცხად ის იყენებს თვითღირებულების მოდელს, რადგან მას არ 

შეუძლია საიმედოდ შეაფასოს B საწარმოში ინვესტიციის რეალური ღირებულება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის, ან ძალისხმევის გარეშე.  თუ ინვესტორი რომელიმე 

მეკავშირე საწარმოსთან მიმართებით იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის მიზეზით გათავისუფლების გამონაკლისს, როგორც ეს აღწერილია 14.10 

პუნქტში, მან ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს 

ფაქტი, მიზეზები, რის გამოც რეალური ღირებულების შეფასებას სჭირდება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, ასევე მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული იმ ინვესტიციების საბალანსო ღირებულებები, რომლებიც 

აღირიცხება თვითღირებულების მოდელით (იხ. 14.15 პუნქტი).  

 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

 

14.11 მეკავშირე საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციას ინვესტორმა უნდა მიანიჭოს 

გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია. 

 

მაგალითი—წარდგენა 
 
მაგ. 21 საწარმო, რომელიც წარადგენს თავის მოკლევადიან აქტივებს, გრძელვადიანი 

აქტივებისგან განცალკევებით, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მეკავშირე 

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციები შესაძლოა წარადგინოს შემდეგნაირად: 

 

მსს A—20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 15  80,000  100,000  

…       
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განმარტებითი შენიშვნები 

 

14.12 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის გამოყენებული 

სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

(ბ) მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების საბალანსო 

ღირებულება (იხ. 4.2 (კ) პუნქტი); და 

 (გ) იმ ინვესტიციების რეალური ღირებულება, რომლებიც აღირიცხება წილობრივი 

მეთოდით და რომელთათვისაც არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასები. 

 

14.13 მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის, რომლებიც 

აღრიცხულია თვითღირებულების მოდელით, უნდა გამჟღავნდეს შემოსავლის სახით 

აღიარებული დივიდენდებისა და სხვა სახის განაწილებების ოდენობა. 

 

მაგალითი—თვითღირებულების მოდელის განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 22 20X0 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ 100,000ფე-ად შეიძინა B მსს-ს საკუთარი კაპიტალის 

25%. A მსს-ს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ B მსს-ზე. A მსს იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს თავის ერთადერთ მეკავშირე საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვისთვის. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს მიერ B მსს-ში განხორციელებული ინვესტიციის 

ანაზღაურებადი ღირებულება არის 80,000ფე. 20X0  წლის 31 დეკემბერს არ 

განსაზღვრულა ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება, რადგან აღნიშნულ 

თარიღში არ არსებობდა მისი გაუფასურების ნიშანი. 

B მსს-ს ზარალი 20X1 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისთვის არის 60,000ფე 

(20X0: მოგება 80,000ფე). 

20X0 წლის 31 დეკემბერს B მსს-მ გამოაცხადა და გადაიხადა 40,000ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდი.  მას არ გამოუცხადებია დივიდენდი 20X1 წელს. 

A მსს-ს შეუძლია ფინანსურ ანგარიშგებაში B მსს-ში თავისი ინვესტიცია წარადგინოს 

შემდეგნაირად: 

 

A მსს—20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში 15  80,000  100,000  

…       
 

 



მოდული 14—ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)  30 

A მსს—სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

   ფე  ფე  

…       

სხვა შემოსავალი—დივიდენდი მეკავშირე 

საწარმოდან 

  –  10,000  

სხვა ხარჯები—მეკავშირე საწარმოს 

გაუფასურება 

  (20,000)  –  

…       
 

 

 

A მსს—ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკები 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში აღრიცხულია თვითღირებულებით, რომელსაც 

გამოკლებული აქვს დაგროვილი გაუფასურების ზარალი.  თუმცა, ინვესტიციები,  

რომლებისთვისაც არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი, აღირიცხება რეალური 

ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილების იმ პერიოდის მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით, როდესაც ცვლილებას ჰქონდა ადგილი. 

მეკავშირე საწარმოდან დივიდენდის შემოსავალი აღიარდება მაშინ, როდესაც ძალაში 

შევა აქციონერის უფლება დივიდენდების მიღების შესახებ და აისახება, როგორც სხვა 

შემოსავალი. 

 

შენიშვნა 15 ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში 

   20X1  20X0 

   ფე  ფე 

თვითღირებულება    100,000  100,000 

გამოკლებული დაგროვილი გაუფასურების ზარალი   (20,000)  – 

   80,000  100,000 

      

A მსს ფლობს მეკავშირე საწარმო B მსს-ს საკუთარი კაპიტალის 25%-ს.  

 
 

14.14 მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის, რომლებიც 

აღრიცხულია წილობრივი მეთოდით, ინვესტორმა ცალ-ცალკე უნდა აჩვენოს თავისი 

წილი ამგვარი მეკავშირე საწარმოების მოგებაში ან ზარალში და წილი ამგვარი 

მეკავშირე საწარმოების შეწყვეტილ ოპერაციებში. 

 

 

 

მაგალითი—წილობრივი მეთოდის განმარტებითი შენიშვნები 



მოდული 14—ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 
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მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში A მსს იყენებს წილობრივ 

მეთოდს თავის ერთადერთ მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის 

აღრიცხვისათვის. 

A მსს-ს შეუძლია ფინანსურ ანგარიშგებაში B მსს-ში თავისი ინვესტიცია წარადგინოს 

შემდეგნაირად: 

 

 

A მსს—სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის 

 

   20X1  20X0  

   ფე  ფე  

…       

მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის გაუფასურება   (15,000) (ა)   

მეკავშირე საწარმოს (ზარალის)/მოგების წილი წლის 

განმავლობაში 

  (15,000) (ბ) 20,000 (გ) 

…       

       
 

 

 

 

A მსს—20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

 შენიშვ

ნა 

 20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში 15  80,000 (დ) 110,000 (ე) 

…       
 

 

A მსს—ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკები 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში, აღირიცხება წილობრივი მეთოდის გამოყენებით.  

მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება გამოითვლება 

თვითღირებულებაზე, მეკავშირე საწარმოს სრულ შემოსავალში საწარმოს შემდგომი 

წილის დამატებით. თუ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ინდიკატორები მიუთითებს, 

რომ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში შეიძლება იყოს გაუფასურებული, ინვესტიციის 

მთლიანი საბალანსო ღირებულება მოწმდება გაუფასურებაზე. თუ ინვესტიციის 

საბალანსო ღირებულება აღმოჩნდება ანაზღაურებად ღირებულებაზე მეტი, საბალანსო 

ღირებულება შემცირდება ანაზღაურებად ღირებულებამდე და გაუფასურების ზარალი 

დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 
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შენიშვნა 15 ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში 

   20X1  20X0 

   ფე  ფე 

თვითღირებულებას დამატებული მეკავშირე 

საწარმოს შეძენის შემდგომ რეზერვებში წილი, 

შემცირებული დაგროვილი გაუფასურების ზარალით. 

  80,000  110,000 

A მსს ფლობს მეკავშირე საწარმო B მსს-ს საკუთარი კაპიტალის 25%-ს.  

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და შენიშვნები არ წარმოადგენს განმარტებითი 

შენიშვნების ნაწილს: 

(ა)  95,000ფე(ვ) 20X1 წლის 31 დეკემბრის გაუფასურებამდე საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული 

80,000ფე ანაზღაურებადი ღირებულება = 15,000ფე გაუფასურება. 

(ბ) 25% × 60,000ფე ზარალი წლის განმავლობაში = 15,000ფე მეკავშირე საწარმოს ზარალში წილი  20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

(გ) 25% × 80,000ფე  მოგება წლის განმავლობაში = 20,000ფე მეკავშირე საწარმოს მოგებაში წილი 20X0 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

(დ) 95,000ფე(ვ)20X1 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურებამდე საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული  

15,000ფე(ა) მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის დაგროვილი გაუფასურება = 80,000ფე 20X1 წლის 31 

დეკემბრის საბალანსო ღირებულება. 

(ე) 100,000ფე თვითღირებულება + 20,000ფე(გ)20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებას 

გამოკლებული 10,000ფე(ზ)მეკავშირე საწარმოსგან მიღებული დივიდენდი = 110,000ფე 20X0 წლის 31 

დეკემბრის საბალანსო ღირებულება. 

(ვ) 110,000ფე 20X0 წლის 31 დეკემბრის საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული 15,000ფე(ბ) მეკავშირე 

საწარმოს ზარალში წილი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის = 95,000ფე 20X1 

წლის 31 დეკემრის საბალანსო ღირებულება გაუფასურებამდე. 

(ზ) 25% × 40,000ფე  მეკავშირე საწარმოს მიერ გამოცხადებული და გაცემული დივიდენდები = 10,000ფე 

მეკავშირე საწარმოსგან მიღებული დივიდენდი. 

 

 

14.15 მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის, რომლებიც 

აღრიცხულია რეალური ღირებულების მოდელით, ინვესტორმა ინფორმაცია უნდა 

გაამჟღავნოს 11.41–11.44 პუნქტების მიხედვით.  თუ ინვესტორი რომელიმე მეკავშირე 

საწარმოსთან მიმართებით იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევით 

განპირობებულ გამონაკლის მიდგომას, როგორც ეს აღწერილია 14.10 პუნქტში, მან 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი, მიზეზები, 

რის გამოც რეალური ღირებულების შეფასებას სჭირდება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა, ასევე იმ მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების საბალანსო ღირებულებები, რომლებიც აღრიცხულია 

თვითღირებულების მოდელით. 

 
მაგალითი—რეალური ღირებულების მოდელის განმარტებითი შენიშვნები 

 
მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში A მსს იყენებს რეალური 

ღირებულების მოდელს მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების აღრიცხვისთვის.  B მსს-

ში ინვესტიციის რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს განისაზღვრა 
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85,000ფე-ად (20X0: 120,000ფე), საწარმოს შემოსავლების გამრავლებით იმ მსგავსი 

საწარმოს დაკორექტირებულ აქციის ფასის შემოსავალთან ფარდობის კოეფიციენტზე, 

რომლისთვისაც კოტირებული ფასი ქვეყნდება.  აქციის საბაზრო ფასის შემოსავალთან 

ფარდობის კოეფიციენტი შემცირდა ორი საბაზისო ერთეულით, რადგან B მსს არ 

ვაჭრობს ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე. 

 

A მსს-ს შეუძლია ფინანსურ ანგარიშგებაში B მსს-ში თავისი ინვესტიცია წარადგინოს 

შემდეგნაირად: 

 

A მსს—20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში 15  85,000  120,000  

…       
 

A მსს—სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

   ფე  ფე  

…       

სხვა შემოსავალი—დივიდენდი მეკავშირე 

საწარმოდან 

  –  10,000  

ცვლილება მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის 

რეალურ ღირებულებაში 

  (35,000)  20,000  

…       
 

 

 

 

მსს A—ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკები 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში აღიარდება გარიგების ფასით, გარიგების 

დანახარჯების გამოკლებით და შემდგომ აღირიცხება რეალური ღირებულებით, 

რეალური ღირებულების ცვლილებების პერიოდის მოგებაში ან ზარალში აღიარებით.  

მეკავშირე საწარმოდან დივიდენდის შემოსავალი აღიარდება მაშინ, როდესაც ძალაში 

შევა აქციონერის უფლება დივიდენდების მიღების შესახებ და აისახება, როგორც სხვა 

შემოსავალი. 

 

 

 

შენიშვნა 15 ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში 
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   20X1  20X0 

   ფე  ფე 

რეალური ღირებულება   85,000  120,000 

      

A მსს ფლობს მეკავშირე საწარმო B მსს-ს საკუთარი კაპიტალის 25%-ს. 

B მსს-ს ინვესტიციის რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს განისაზღვრა, 

საწარმოს შემოსავლების გამრავლებით იმ მსგავსი საწარმოს დაკორექტირებული აქციის 

ფასის შემოსავალთან ფარდობის კოეფიციენტზე, რომლისთვისაც კოტირებული ფასი 

ქვეყნდება.  აქციის საბაზრო ფასის შემოსავალთან ფარდობის კოეფიციენტი შემცირდა 

ორი საბაზისო ერთეულით, რადგან B მსს არ ვაჭრობს ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

ბაზარზე.(9) 

 

  

                                                        
(9)ამასთან, მსს A გაამჟღავნებს აღნიშნულ ინფორმაციას 11.41-11.44 პუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის 

შესაფასებლად გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

შეფასების პროცესში. შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია იმ 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.  

ის საკითხები, რომლებიც საჭიროებს მნიშვნელოვან შეფასებებსა და სხვა მსჯელობებს მე-14 

განყოფილების შესაბამისად, მოცემულია ქვემოთ. 

 

 
 

კლასიფიკაცია 

 
იმის შესაფასებლად, გააჩნია თუ არა საწარმოს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ სხვა საწარმოზე, 

პირველ რიგში უნდა დადგინდეს გააჩნია თუ არა ინვესტორს უფლებამოსილება მონაწილეობა 

მიიღოს ინვესტირებული საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის შესახებ 

გადაწყვეტილებებში.  თუ ინვესტორს გააჩნია უფლებამოსილება, მანამ სანამ დაადასტურებს, 

რომ ინვესტირებული საწარმო წარმოადგენს ინვესტორის მეკავშირე საწარმოს, უნდა 

დაადგინოს, რომ მისი უფლებამოსილება არ გულისხმობს კონტროლს ან ერთობლივ 

კონტროლს აღნიშნულ პოლიტიკებზე. 

აღნიშნულ კონტექსტში, უფლებამოსილება გულისხმობს უნარს გააკეთო ან იმოქმედო რამეზე.  

შესაბამისად, საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა, როდესაც შეუძლია გამოიყენოს ეს 

უფლებამოსილება, განურჩევლად იმისა ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ აქტიურად 

დემონსტრირდება თუ პასიური ხასიათისაა.  ისეთ სიტუაციებში, როდესაც არ ხდება 

‘მნიშვნელოვანი გავლენის’ აქტიური დემონსტრირება, მისი არსებობის შესაფასებლად 

შესაძლოა საჭირო იყოს მსჯელობა. 

14.3(ა) და (ბ) პუნქტებში მოყვანილი ვარაუდები სასარგებლოა იმის დასადგენად, უნდა 

განიხილებოდეს თუ არა საწარმო მეორე საწარმოზე ‘მნიშვნელოვანი გავლენის’ მქონედ.  თუ 

ყველა ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინების შემდეგ, არ არის ცხადი არსებობს თუ არა 

‘მნიშვნელოვანი გავლენა’, საწაროს არ ექნება საშუალება დაადასტუროს, რომ მოყვანილი 

ვარაუდები არასწორია. თუმცა 14.3 პუნქტში მოყვანილი მითითებები, არ გამორიცხავს 

მსჯელობის საჭიროებას. 
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ინვესტორის მნიშვნელოვანი გავლენის არსებობა, როგორც წესი, დასტურდება 

ჩამოთვლილთაგან ერთი ან რამდენიმე ფაქტით (გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული არ 

წარმოადგენს ამომწურავ სიას): 

 

(ა) ინვესტორის წარმომადგენლის არსებობა ინვესტირებული საწარმოს დირექტორთა 

საბჭოში ან სხვა ანალოგიურ მმართველობით ორგანოში; 

(ბ) მონაწილეობის მიღება პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში, დივიდენდებისა და სხვა 

განაწილებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის ჩათვლით; 

(გ) ინვესტორსა და ინვესტირებულ საწარმოს შორის განხორციელებული არსებითი 

ოპერაციებით; 

(დ) მმართველი პერსონალის ურთიერთგაცვლით; ან 

(ე)      მნიშვნელოვანი ტექნიკური ინფორმაციის მოწოდებით. 

მსჯელობა უნდა იქნეს გამოყენებული იმის განსასაზღვრად არსებობს თუ არა მნიშვნელოვანი 

გავლენა. ურთიერთობის ფორმა განიხილება თითოეულ შემთხვევაში. თუ არსებობს 

მტკიცებულება, რომ ინვესტორს, ინვესტირებულ საწარმოში ხმის უფლების 20%-ის ან მეტის 

ფლობით არ აქვს ‘მნიშვნელოვანი გავლენის’ მოხდენის უნარი, ინვესტიცია არ აღირიცხება, 

როგორც მეკავშირე საწარმო—ეს იმ შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს, როდესაც სასამართლო, 

დანიშნავს დამოუკიდებელ ადმინისტრატორს ინვესტირებული საწარმოს საქმიანობის 

შესაწყვეტად.  პირიქით, თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ინვესტორს, ინვესტირებულ 

საწარმოში ხმის უფლების 20%-ის ან ნაკლების ფლობით აქვს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’, 

ინვესტიცია აღირიცხება, როგორც მეკავშირე საწარმო. 
 

როდესაც სხვა ინვესტორს, საწარმოში, სადაც საანგარიშგებო ინვესტორს გააჩნია, ვთქვათ, 

სააქციო წილის 20%, ფლობს მაკონტროლებელ წილს, ინვესტორის 20%-იანი წილის გავლენა 

უნდა განიხილებოდეს ფრთხილად, იმის განსასაზღვრად აქვს თუ არა ‘მნიშვნელოვანი 

გავლენა’. 

 
 

 
შეფასება 
 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, საწარმომ მეკავშირე საწარმოებში ყველა ინვესტიცია უნდა 

შეაფასოს თვითღირებულების მოდელით, წილობრივი მეთოდით ან რეალური ღირებულების 

მოდელით. 
 

თვითღირებულების მოდელი და წილობრივი მეთოდი 
 

როდესაც გამოიყენება თვითღირებულების მოდელი ან წილობრივი მეთოდი, მნიშვნელოვანი 

მსჯელობები მეკავშირე საწარმოების ინვესტიციების გაუფასურების აღრიცხვისთვის მოიცავს: 

 იმის შეფასებას = ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში აჩვენებს თუ არა გაუფასურების 

შესახებ რაიმე მინიშნებას (იხ 27.7 პუნქტი); და 

 თუ მეკავშირე საწარმოში ინვესტიცია აჩვენებს გაუფასურების ნიშანს—ფასდება ამ 

ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება (იხ. 27.11 პუნქტი). 
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წილობრივი მეთოდი 
 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებისას, მნიშვნელოვანი მსჯელობები შესაძლოა აუცილებელი 

იყოს მეკავშირე საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და იდენტიფიცირებადი 

ვალდებულებების რეალური ღირებულების შესაფასებლად, მნიშვნელოვანი გავლენის 

მოპოვების დღეს.  წილობრივი მეთოდის გამოყენებისთვის აუცილებელია ბევრი მსჯელობა.  

მაგალითად: 

 როდესაც ფასდება მეკავშირე საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

იდენტიფიცირებადი ვალდებულებების რეალური ღირებულება (იხ. 14.8(გ) პუნქტი)); 

 თუ შეძენისას არსებობს წარმოსახვითი გუდვილი, საჭიროა მსჯელობა გუდვილის 

სასარგებლო მომსახურების ვადის შესახებ (იხ. 14.8(გ) პუნქტი)); 

 თუ საწარმოსა და მის მეკავშირე საწარმოს აქვს განსხვავებული საანგარიშგებო თარიღები 

(განსხვავებული საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული) და მეკავშირე საწარმოსათვის 

შეუძლებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ინვესტორის საანგარიშგებო 

თარიღით—საჭიროა მსჯელობა იმ მნიშვნელოვანი ოპერაციების ან მოვლენების 

შედეგების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა განსხვავებულ საანგარიშგებო თარიღებს 

შორის დროის მონაკვეთში (იხ. 14.8(ვ) პუნქტი); და 

 თუ საწარმო და მისი მეკავშირე საწარმო იყენებენ განსხვავებულ სააღრიცხვო 

პოლიტიკებს—საჭიროა მსჯელობა მეკავშირე საწარმოში, საწარმოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკის გამოყენების შედეგების შესახებ. 
 

 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებისას, თავდაპირველი აღიარების შემდგომი 

შეფასებისთვის, მნიშვნელოვანი მსჯელობები შესაძლოა აუცილებელი იყოს:  
 

 იმის შესაფასებლად, კონკრეტულ მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის რეალური 

ღირებულების შეფასება შესაძლებელია თუ არა საკმარისი საიმედოობით 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის, ან ძალისხმევის გარეშე, კონკრეტული მეკავშირე 

საწარმოებისთვის რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებისთვის (იხ. 14.10 

პუნქტისა და ასევე 11.27–11.32 პუნქტების ქვემოთ მოცემული შენიშვნები); 

 იმის განსასაზღვრად, შეფასების რომელი მოდელი უნდა იქნეს გამოყენებული და 

აღნიშნული მოდელისთვის მონაცემების განსაზღვრისთვის, იმ შემთხვევაში, თუ აქტიურ 

ბაზარზე მეკავშირე საწარმოს აქციების კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება (რეალური 

ღირებულების შეფასების მითითებები გამოყენებაზე იხ. 11.27–11.32 პუნქტები). 

 

 

 

შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

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

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების წარდგენისა და ანგარიშგების ძირითად 
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განსხვავებებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 28 „ინვესტიციები მეკავშირე 
საწარმოებში“) და მსს ფასს სტანდარტს შორის (იხ. მე-14 განყოფილება „ინვესტიციები 
მეკავშირე საწარმოებში“) წარმოადგენს: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია შედარებით მარტივი ენით, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 მსს ფასს სტანდარტი საწარმოს უფლებას აძლევს, თავის ძირითად ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში აღრიცხოს სამი განსხვავებული 

მოდელის გამოყენებით—წილობრივი მეთოდი, თვითღირებულების მოდელი და 

რეალური ღირებულების მოდელი.  არჩეული მოდელი გამოიყენება მეკავშირე 

საწარმოებში ყველა ინვესტიციაზე.  ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს, 

ინვესტორის ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებაში მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციების 

აღსარიცხად წილობრივი მეთოდის გამოყენებას.   

 მე-14 განყოფილებასა და ბასს 28-ში არსებულ წილობრივ მეთოდთან დაკავშირებით 

არსებობს მცირე განსხვავებები: 

o მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს შეუძლებლობით განპირობებულ მოთხოვნისგან 

განთავისუფლებას, ინვესტორის მიერ მეკავშირე საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების, 

ინვესტორის სააღრიცხვო პოლიტიკის გათვალისწინებით, დაკორექტირების შესახებ.  

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში ასეთი განთავისუფლება არ არის მოცემული.  

o თუ შეუძლებელია, მეკავშირე საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებისა და ინვესტორის 

ფინანსური ანგარიშგების ერთი თარიღით მომზადება, ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსია და მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვენ, მეკავშირე საწარმოს უახლესი 

ხელმისაწვდომი ფინანსური ანგარიშგების გამოყენებას. ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსია დამატებით მოითხოვს, რომ მეკავშირე საწარმოსა და ინვესტორის 

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს შორის სხვაობა არ აღემატებოდეს სამ თვეს. 

მსს ფასს სტანდარტი არ მოიცავს საანგარიშებო თარიღებს შორის განსხვავების 

შესახებ სამთვიან შეზღუდვას. 

o მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ წარმოსახვითი გუდვილი სისტემატიურად 

იცვითებოდეს მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსია არ იძლევა გუდვილის ამორტიზაციის უფლებას. 

o თუ ინვესტორი დაკარგავს მნიშვნელოვან გავლენას მეკავშირე საწარმოზე, რაც 

გამოწვეული არ არის მისი ინვესტიციის ნაწილის გაყიდვის მიზეზით, მსს ფასს 
სტანდარტი ავალდებულებს ინვესტორს, მე-11 და მე-12 განყოფილებების მიხედვით 

აღრიცხვისთვის ამ თარიღისთვის ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება მიიჩნიოს 

ღირებულების ახალ საფუძვლად. ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს 

დარჩენილი ინვესტიციის ხელახალ შეფასებას რეალურ ღირებულებამდე.  

o როდესაც საწარმო წყვეტს წილობრივი მეთოდის გამოყენებას, ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია ავალდებულებს ყველა თანხა, რომელიც ადრე აღიარებული ჰქონდა 

სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში ამ ინვესტიციასთან დაკავშირებით, უნდა 

ასახოს ისეთივე საფუძვლით, რომლის გამოყენებაც მოთხოვნილი იქნებოდა იმ 

შემთხვევაში, თუ ინვესტირებული საწარმო უშუალოდ გაყიდდა დაკავშირებულ 

აქტივებსა თუ ვალდებულებებს. მსს ფასს სტანდარტს არ გააჩნია ასეთი მოთხოვნები. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების აღრიცხვისა და ანგარიშგების 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით. 

დაუშვით, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია.  

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით. 

 

კითხვა 1 

მეკავშირე საწარმო არის: 

 (ა)   საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა. 

 (ბ)   საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია ერთობლივი კონტროლი. 

 (გ)   საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა ან ერთობლივი 

კონტროლი და ის არ წარმოადგენს შვილობილ საწარმოს. 

 (დ)  საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა და ამავე დროს, იგი   

 არ არის არც შვილობილი საწარმო და არც წილი ერთობლივ საქმიანობაში. 

კითხვა 2 

მნიშვნელოვანი გავლენა გულისხმობს: 

 (ა)  ინვესტორის მიერ ინვესტირებული საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის 

გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უფლებამოსილებას, რაც არ 

გულისხმობს ინვესტორის მიერ ამ პოლიტიკაზე კონტროლის ან ერთობლივი 

კონტროლის უფლებას. 

 (ბ)  ინვესტორის მიერ ინვესტირებული საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის 

გადაწყვეტილებების მიღებაში აქტიური მონაწილეობის უფლებამოსილებას, რაც არ 

გულისხმობს ინვესტორის მიერ ამ პოლიტიკაზე კონტროლის ან ერთობლივი 

კონტროლის უფლებას. 

 (გ)  საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებასმოსილებას, მისი 

საქმიანობიდან სარგებლის მიღების მიზნით. 

 (დ) ხელშეკრულებით დადგენილ ერთობლივ კონტროლს ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 

კითხვა 3 

საწარმომ თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში, უნდა 

აღრიცხოს შემდეგი მეთოდის გამოყენებით:  

 (ა)  ან თვითღირებულების ან  რეალური ღირებულების მოდელი (ერთი და იგივე 

სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა გამოიყენოს მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ყველა ინვესტიციისთვის). 

 (ბ)  ან თვითღირებულების ან რეალური ღირებულების მოდელი (მოდელი შესაძლოა 
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აირჩეს ცალკეული ინვესტიციის საფუძველზე). 

 (გ)  ან თვითღირებულების მოდელი, ან წილობრივი მეთოდი ან რეალური ღირებულების 

მოდელი (ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა გამოიყენოს მეკავშირე 

საწარმოებში განხორციელებული ყველა ინვესტიციისთვის). 

 (დ) ან თვითღირებულების მოდელი, ან წილობრივი მეთოდი ან რეალური ღირებულების 

მოდელი (მოდელი შესაძლოა აირჩეს ცალკეული ინვესტიციის საფუძველზე). 

 

კითხვა 4 

მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციები უნდა შემოწმდეს გაუფასურებაზე 

27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით, თუ საწამო იყენებს: 

 (ა)  თვითღირებულების მოდელს, წილობრივ მეთოდს ან რეალური ღირებულების 

მოდელს. 

 (ბ)  თვითღირებულების მოდელს ან წილობრივ მეთოდს. 

 (გ)  თვითღირებულების მოდელს ან რეალური ღირებულების მოდელს. 

 (დ) წილობრივ მეთოდს ან რეალური ღირებულების მოდელს. 

კითხვა 5 

A საწარმო  ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 30%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის უფლებები C 

საწარმოს აქციონერების საერთო კრებაზე. 

A საწარმოს, საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში: 

 (ა)  არ გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე და აღირიცხება, როგორც 

წილობრივი ინსტრუმენტი, რომელიც განეკუთვნება მე-11 განყოფილების - 

„ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მოქმედების სფეროს. 

 (ბ)  გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, იმ პირობით, რომ არ გააჩნია 

ერთობლივი კონტროლი C საწარმოზე. 

 (გ)  გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, იმ პირობით, რომ არ გააჩნია 

კონტროლი C საწარმოზე. 

 (დ) გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ C საწარმოზე, იმ პირობით, რომ არ გააჩნია 

კონტროლი ან ერთობლივი კონტროლი C საწარმოზე. 

კითხვა 6 

ქვემოთ მოყვანილი სიტუაციებიდან რომელი, თუ რომელიმე, არ იწვევს ეჭვს, რომ საწარმოს 

გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ სხვა საწარმოზე?   

 (ა)   ინვესტირებული საწარმოს ხმის უფლების 20%-ის ან მეტის პირდაპირ ფლობა. 

 (ბ)  ინვესტირებული საწარმოს ხმის უფლების 20%-ის ან მეტის არაპირდაპირ ფლობა, 

შვილობილი საწარმოს მეშვეობით. 

 (გ)  ინვესტირებული საწარმოს ხმის უფლების 20%-ის ან მეტის არაპირდაპირ ფლობა, 

ერთობლივი საქმიანობის მეშვეობით. 

 (დ) ინვესტირებული საწარმოს ხმის უფლების 10%-ის პირდაპირ ფლობა და 10%-ის 

არაპირდაპირ ფლობა, შვილობილი საწარმოს მეშვეობით. 
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კითხვა 7 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ 100,000ფე-ად შეიძინა ჩვეულებრივი აქციების 30%, 

რომელსაც გააჩნია B საწარმოში ხმის უფლება.  A საწარმომ აღნიშნული აქციების შეძენისთვის 

გასწია გარიგების დანახარჯები 1,000ფე-ის ოდენობით.  

A საწარმოს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ B საწარმოზე. A საწარმო  იყენებს 

თვითღირებულების მოდელს მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების აღრიცხვისთვის. 

20X2 წლის იანვარში, B საწარმომ გამოაცხადა და გადაიხადა 20,000ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდები, 20X1 წელს მიღებული მოგებიდან.  20X2, 20X3 ან 20X4 წლებისთვის 

დივიდენდები აღარ გაცემულა. 

B საწარმოს კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება. 20X1, 20X2 და 20X3 წლების 31 დეკემბერს B 

საწარმომ მოახდინა გაუფასურების მინიშნებების იდენტიფიცირება და ხელმძღვანელობამ 

შეაფასა B საწარმოში ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება 27-ე განყოფილების - 

„აქტივების გაუფასურება“ - მიხედვით. A საწარმოს მიერ B საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის რეალური ღირებულება შეფასდა შესაბამისად 102,000ფე-ად, 110,000ფე-ად და 

90,000ფე-ად.  გაყიდვის დანახარჯები შეფასებულია 4,000ფე-ად. დავუშვათ, რომ აღნიშნულ 

თითოეულ თარიღში გამოყენების ღირებულება შეფასებული იქნა, როგორც გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებული რეალურ ღირებულებაზე ნაკლები ან ტოლი.  

A საწარმო   20X1, 20X2 და 20X3 წლების 31 დეკემბერს ინვესტიციებს B საწარმოში, აფასებს 

შესაბამისად: 

 (ა)  100,000ფე, 100,000ფე, 100,000ფე 

 (ბ)  95,000ფე, 95,000ფე, 86,000ფე 

 (გ)  98,000ფე, 106,000ფე, 86,000ფე 

 (დ) 98,000ფე, 101,000ფე, 86,000ფე 

 (ე)  102,000ფე, 110,000ფე, 90,000ფე 

 (ვ)  101,000ფე, 101,000ფე, 101,000ფე 

კითხვა 8 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 კითხვაში. თუმცა, ამ მაგალითში დავუშვათ, რომ B საწარმოს 

კოტირებული ფასი ქვეყნდება. 

A საწარმო   20X1, 20X2 და 20X3 წლების 31 დეკემბერს ინვესტიციებს B საწარმოში, აფასებს 

შესაბამისად: 

 (ა)  100,000ფე, 100,000ფე, 100,000ფე 

 (ბ)  95,000ფე, 95,000ფე, 86,000ფე 

 (გ)  98,000ფე, 106,000ფე, 86,000ფე 

 (დ) 98,000ფე, 101,000ფე, 86,000ფე 

 (ე)  102,000ფე, 110,000ფე, 90,000ფე 

 (ვ)  101,000ფე, 101,000ფე, 101,000ფე 
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კითხვა 9 

ქვემოთ მოყვანილი რომელი ინდიკატორები მიუთითებს ინვესტორის მიერ ‘მნიშვნელოვანი 

გავლენის’ არსებობაზე? 

 (ა)  ინვესტორის წარმომადგენლის არსებობა ინვესტირებული საწარმოს დირექტორთა 

საბჭოში ან სხვა ანალოგიურ მმართველობით ორგანოში 

 (ბ)  მონაწილეობის მიღება პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში, დივიდენდებისა და სხვა 

განაწილებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის ჩათვლით 

 (გ)  ინვესტორსა და ინვესტირებულ საწარმოს შორის განხორციელებული არსებითი 

ოპერაციებით 

 (დ) მმართველი პერსონალის ურთიერთგაცვლით 

 (ე)   მნიშვნელოვანი ტექნიკური ინფორმაციის მოწოდებით 

 (ვ)   ზემოთ ჩამოთვლილ (ა) და (ბ) შემთხვევებში 

 (ზ)  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში 

კითხვა 10 

ჩამოთვლილთაგან რომელია მცდარი მსჯელობა? 

 (ა)  მნიშვნელოვანი გავლენის მოპოვება ან დაკარგვა შესაძლებელია, საკუთრების წილის 

აბსოლუტურ ან შეფარდებით დონეებში ცვლილებების გარეშე. 

 (ბ)  იმის განსასაზღვრად, გააჩნია თუ არა საწარმოს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ სხვა 

საწარმოზე, განიხილება პოტენციური ხმის უფლებების, რომლებიც გამოყენებადი ან 

კონვერტირებადია, არსებობა და გავლენა.  

 (გ)  იმის განსასაზღვრად გააჩნია თუ არა საწარმოს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ სხვა 

საწარმოზე, განიხილება სხვა მხარეების მიერ ფლობილი პოტენციური ხმის 

უფლებების, რომლებიც გამოყენებადი ან კონვერტირებადია, არსებობა და გავლენა. 

 (დ) იმის განსასაზღვრად, გააჩნია თუ არა საწარმოს ‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ სხვა 

საწარმოზე, განიხილება მხოლოდ მიმდინარე პერიოდში არსებული წილები.  

პოტენციური ხმის უფლებების შესაძლო გამოყენება ან კონვერტაცია არ განიხილება. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (დ) იხ. 14.2 პუნქტი. 

კითხვა 2 (ა)  იხ. 14.3 პუნქტი. 

კითხვა 3 (გ)  იხ. 14.4 პუნქტი. 

კითხვა 4            (ბ) იხ. 14.5 და 14.8(დ) პუნქტები. 

კითხვა 5 (დ) იხ. 14.3 პუნქტი. 

კითხვა 6 (გ)  იხ. 14.3 პუნქტი. 

კითხვა 7            (დ) 

20X1: 98,000ფე, რადგან ანაზღაურებადი ღირებულება—გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებული რეალური ღირებულება (98,000ფე) ნაკლებია, ვიდრე 

თვითღირებულება (101,000ფე). 

20X2: 101,000ფე, რადგან თვითღირებულება ნაკლებია ანაზღაურებად 

ღირებულებაზე. 

20X3: 86,000ფე, რადგან ანაზღაურებადი ღირებულება (86,000ფე) ნაკლებია, ვიდრე 

თვითღირებულება (101,000ფე). 

 

წელი 

საბალანსო 

ღირებულება 

წლის 

დასაწყისში 

ანაზღაურებადი ღირებულება წლის 

ბოლოს (რომელიც ამ შემთხვევაში 

წარმოადგენს რეალურ ღირებულებას 

გამოკლებული გარიგების 

დანახარჯები) 

წლის 

განმავლობაში 

აღიარებული 

გაუფასურება—

(გაუფასურების 

ანულირება ) 

საბალანსო 

ღირებულება 

წლის 

ბოლოს 

20X1 101,000ფე 98,000ფე (102,000ფე მინუს 4,000ფე) 3,000ფე 98,000ფე 

20X2 98,000ფე 106,000ფე (110,000ფე მინუს 4,000ფე) (3,000ფე) 101,000ფე 

20X3 101,000ფე 86,000ფე (90,000ფე მინუს 4,000ფე) 15,000ფე 86,000ფე 

 

კითხვა 8   (ე)  იხ. 14.7 პუნქტი. 

 

წელი 

საბალანსო 

ღირებულება 

(რეალური 

ღირებულება) წლის 

დასაწყისში 

რეალური ღირებულების კორექტირება – 

დადებითი (უარყოფითი) 

საბალანსო 

ღირებულება 

(რეალური 

ღირებულება) წლის 

ბოლოს 

20X1 101,000ფე 1,000ფე = 102,000ფე მინუს 101,000ფე 102,000ფე 

20X2 102,000ფე 8,000ფე = 110,000ფე მინუს 102,000ფე 110,000ფე 

20X3 110,000ფე (20,000ფე) = 90,000ფე მინუს 110,000ფე 90,000ფე 

 

კითხვა 9   (ზ)  იხ. 14.3 პუნქტი. 

კითხვა 10            (დ) იხ. 14.3 და 14.8(ბ) პუნქტები. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის გათვალისწინებით მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების 

აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად. 

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ შეიძინა B, C და D საწარმოების საკუთარი კაპიტალის 25%, 

რაშიც შესაბამისად გადაიხადა 10,000ფე, 15,000ფე და 28,000ფე.  A საწარმოს გააჩნია 

‘მნიშვნელოვანი გავლენა’ საწარმოებზე - B, C და D. A მსს-მ გასწია გარიგების დანახარჯები 

აქციების შესყვიდვის ფასის 1%-ის ოდენობით. 

20X1 წლის 2 იანვარს, B საწარმომ გამოაცხადა და გადაიხადა 1,000ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდები, 20X0-ით დასრულებული წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, C საწარმომ გამოაცხადა 8,000ფე-ის ოდენობის დივიდენდი 20X1 

დასრულებული წლისთვის.   C საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი გადაიხადა 20X2 

წელს.  

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, B და C საწარმოებმა აღიარეს მოგება, 

შესაბამისად, 5,000ფე-ის და 18,000ფე-ის ოდენობით.  თუმცა, D საწარმომ აღნიშნული 

წლისთვის აღიარა ზარალი 20,000ფე-ის ოდენობით. 

B, C და D საწარმოების აქციებისთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

თუმცა, დავუშვათ, რომ A მსს-ს შეუძლია საწარმოებში B, C და D განსაზღვროს ინვესტიციების 

რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის, შესაბამისად 13,000ფე-ად, 29,000ფე-ად 

და 15,000ფე-ად, შესაფერისი შეფასების მეთოდის გამოყენებით. გაყიდვის დანახარჯები 

შეფასებულია ინვესტიციების რეალური ღირებულების 5%-ად. ასევე დავუშვათ, რომ D 

საწარმოს ანაზღაურებადი ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს, უდრის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებას (რამდენადაც განსაზღვრულია, რომ 

უნდა იყოს გამოყენების ღირებულებაზე მეტი). 

A მსს-ს არ გააჩნია შვილობილი საწარმოები და ამიტომ არ აწარმოებს კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებას. 

 

ნაწილი A: 

დავუშვათ, რომ A მსს მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციებს აფასებს თვითღირებულების 

მოდელის გამოყენებით. 

მოამზადეთ, მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების ასახვისთვის ბუღალტრული გატარებები, 

A მსს-ს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ბუღალტრული ჩანაწერებისთვის. 

 

ნაწილი B: 

დავუშვათ, რომ A მსს მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციებს აფასებს წილობრივი მეთოდის 

გამოყენებით. 
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დავუშვათ, რომ არ არსებობს არც წარმოსახვითი გუდვილი და არც რეალური ღირებულების 

კორექტირებები. 

მოამზადეთ, მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების ასახვისთვის ბუღალტრული გატარებები, 

A მსს-ს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ბუღალტრული ჩანაწერებისთვის. 

 

ნაწილი C: 

დავუშვათ, რომ A მსს საწყისი აღიარების შემდგომ, მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციებს 

აფასებს რეალური ღირებულების მოდელით. 

მოამზადეთ, მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების ასახვისთვის ბუღალტრული გატარებები, 

A მსს-ს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ბუღალტრული ჩანაწერებისთვის. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი - ნაწილი A 

 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 10,000ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 15,000ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო) 28,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   53,000ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეძენის აღიარება.  

 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 100ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 150ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო) 280ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   530ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეძენისთვის გაწეული გარიგების დანახარჯების  აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ფულადი სახსრები 250ფე   

 კრ  მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი, მიღებული 

დივიდენდი) 

  250ფე 

B საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (25% × 1,000ფე B საწარმოს მიერ გადახდილი 

დივიდენდი). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოთხოვნა (C საწარმო) 2,000ფე   

 კრ  მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი, მიღებული 

დივიდენდი) 

  2,000ფე 

C საწარმოსგან დივიდენდების მოთხოვნის აღიარება (25% × 8,000ფე C საწარმოს მიერ გადახდილი 

დივიდენდი). 

 

დბ მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალი) 14,030ფე (ა)  

 კრ  ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო)   14,030ფე 
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D საწარმოში ინვესტიციის გაუფასურების აღიარება.  

(შენიშვნა: გაუფასურების ტესტი ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რაიმე 

მინიშნება გაუფასურების შესახებ. ამ შემთხვევაში D საწარმოს მნიშვნელოვანი ზარალი 

მიიჩნევა გაუფასურების ნიშნად.) 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს 

აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  28,280ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 5,000ფე A მსს-ს წილი D მსს-ს წლიურ ზარალში 

გამოკლებული 14,250ფე (ბ) = 9,030ფე გაუფასურების ზარალი. 

(ბ) 
20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას 15,000ფე გამოკლებული გაყიდვის შეფასებული 

დანახარჯები 750ფე (5% × 15,000ფე) = 14,250ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული A მსს-ს D 

საწარმოში ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯები 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი - ნაწილი B 

 

 

20X1 წლის 1 იანვარი 
 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 10,000ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 15,000ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო) 28,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   53,000ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეძენის აღიარება.  

 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 100ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 150ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო) 280ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   530ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეძენისთვის გაწეული გარიგების დანახარჯების  აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 
 

დბ ფულადი სახსრები 250ფე   

 კრ  ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო)   250ფე 

B საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (25% × 1,000ფე B საწარმოს მიერ გადახდილი 

დივიდენდი). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 
 

დბ მოთხოვნა (C საწარმო) 2,000ფე   

 კრ  ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო)   2,000ფე 

C საწარმოსგან დივიდენდის მოთხოვნის აღიარება (25% × 8,000ფე C საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდი). 

 

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 1,250ფე   

 კრ  მოგება ან ზარალი (მეკავშირე საწარმოების 

შემოსავლების წილი) 

  1,250ფე 

B საწარმოს (მეკავშირე საწარმო) მოგებაში წილის აღიარება მიმდინარე წლისთვის (25% × 5,000ფე B საწარმოს 

მოგება). 

 

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 4,500ფე   

 კრ  მოგება ან ზარალი (მეკავშირე საწარმოების 

შემოსავლების წილი) 

  4,500ფე 

C საწარმოს (მეკავშირე საწარმო) მოგებაში წილის აღიარება მიმდინარე წლისთვის (25% × 18,000ფე C საწარმოს 

მოგება). 

 

დბ მოგება ან ზარალი (მეკავშირე საწარმოების შემოსავლების 

წილი) 

5,000ფე   

 კრ  ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო)   5,000ფე 

D საწარმოს (მეკავშირე საწარმო) ზარალში წილის აღიარება მიმდინარე წლისთვის (25% × 20,000ფე D საწარმოს 



მოდული 14—ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-09)  48 

ზარალი). 

 

დბ მოგება ან ზარალი (გაუფასურების ზარალი) 9,030ფე (ა)  

 კრ  ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო)   9,030ფე 

D საწარმოში ინვესტიციის გაუფასურების აღიარება. 

(შენიშვნა: გაუფასურების ტესტი ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რაიმე 

მინიშნება გაუფასურების შესახებ.  ამ შემთხვევაში D საწარმოს მნიშვნელოვანი ზარალი 

მიიჩნევა გაუფასურების ნიშნად.) 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს 

აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა) 28,280 ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 5,000ფე A მსს-ს წილი D საწარმოს ზარალში გამოკლებული 

14,250ფე (ბ) = 9,030 გაუფასურების ზარალი. 

(ბ) 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას 15,000ფე გამოკლებული გაყიდვის შეფასებული 

დანახარჯები 750ფე (5% × 15,000ფე) = 14,250ფე რეალურ ღირებულებას გამოკლებული A მსს-ს D 

საწარმოში ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯები 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი - ნაწილი C 

 

20X1 წლის 1 იანვარი 

 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 10,000ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 15,000ფე   

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო) 28,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   53,000ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეძენის აღიარება.  

 

დბ მოგება ან ზარალი 530ფე (ა)  

 კრ  ფულადი სახსრები   530ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების შეძენისთვის გაწეული გარიგების დანახარჯების  აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ფულადი სახსრები 250ფე   

 კრ  მოგება ან ზარალი    250ფე 

B საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (25% × 1,000ფე B საწარმოს მიერ გადახდილი 

დივიდენდი). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოთხოვნა (C საწარმო) 2,000ფე   

 კრ  მოგება ან ზარალი    2,000ფე 

C საწარმოსგან დივიდენდის მოთხოვნის აღიარება (25% × 8,000ფე C საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდი). 

 

დბ მოგება ან ზარალი  13,000ფე (ბ)  

 კრ  ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (D საწარმო)   13,000ფე 

D საწარმოში (მეკავშირე საწარმო) ინვესტიციის რეალური ღირებულების შემცირების აღიარება, მიმდინარე 

წლისთვის. 

 

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (B საწარმო) 3,000ფე (გ)  

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (C საწარმო) 14,000ფე (დ)  

 კრ  მოგება ან ზარალი    17,000ფე 

მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება (B და C საწარმოები), 

მიმდინარე წლისთვის. 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს 

აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  1% (10,000ფე B საწარმო + 15,000ფე C საწარმო + 28,000ფე D საწარმო) = 530ფე გარიგების დანახარჯები. 

(ბ) 28,000ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 15,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალური ღირებულება = 

13,000ფე D საწარმოში ინვესტიციის რეალური ღირებულების შემცირება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 
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(გ) 13,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 10,000ფე თვითღირებულება = 

3,000ფე B საწარმოში ინვესტიციის რეალური ღირებულების ზრდა 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

(დ) 29,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 15,000ფე თვითღირებულება = 

14,000ფე C საწარმოში ინვესტიციის რეალური ღირებულების ზრდა 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

 

სიტუაციური მაგალითი 2 

 

20X1 წლის 1 იანვარს E მსს-მ შეიძინა, G საწარმოს საკუთარი კაპიტალის 10%, 10,000ფე-ად.  

 

20X1 წლის 2 იანვარს F საწარმომ (E მსს-ს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო) 

25,000ფე-ად შეიძინა G საწარმოს საკუთარი კაპიტალის 25%.  

 

E მსს აკონტროლებს F საწარმოს და 20X1 წლის 2 იანვრიდან, E მსს-ს გააჩნია ‘მნიშვნელოვანი 

გავლენა’ G საწარმოზე. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, G საწარმომ აღიარა 12,000ფე-ის 

ოდენობის მოგება. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, G საწარმომ გამოაცხადა (და გადაიხადა) 4,000ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდი. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს E მსს-სა და F საწარმოს პირდაპირი ინვესტიციების რეალური 

ღირებულება G საწარმოში შესაბამისად წარმოადგენს, 11,000ფე-ს და 27,500ფე-ს.  E მსს-ს 

ჯგუფის ინვესტიციების რეალური ღირებულება G საწარმოში განისაზღვრება, როგორც ჯამი 

ორი პირდაპირი წილის რეალური ღირებულება (38,500ფე).  გაყიდვის დანახარჯები 

შეფასებულია ინვესტიციის რეალური ღირებულების 5%-ად. 

 

E მსს-ს ჯგუფი, კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, თავდაპირველი აღიარების 

შემდგომ მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებულ ყველა ინვესტიციას აფასებს 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით.  

 

ნაწილი A: 

დავუშვათ, რომ G საწარმოს კოტირებული ფასი არ ქვეყნდება. 

 

მოამზადეთ, მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების ასახვისთვის ბუღალტრული გატარებები, 

E მსს-ს ჯგუფის 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის კონსოლიდირებული 

ბუღალტრული ჩანაწერებისთვის. 

 

 

ნაწილი B: 

დავუშვათ, რომ G საწარმოს კოტირებული ფასი ქვეყნდება. 

 

მოამზადეთ, მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების ასახვისთვის ბუღალტრული გატარებები, 

E მსს-ს ჯგუფის 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის კონსოლიდირებული 

ბუღალტრული ჩანაწერებისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი - ნაწილი A 
 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ფინანსური აქტივი (ინვესტიცია G საწარმოს აქციებში) 10,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   10,000ფე 

G საწარმოს აქციების შეძენის აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (G საწარმო) 25,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   25,000ფე 

G საწარმოში (ახლა უკვე როგორც მეკავშირე საწარმო), F საწარმოს მეშვეობით დამატებით ინვესტიციის 

შეძენის აღიარება. 

 

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (G საწარმო) 10,000ფე   

 კრ  ფინანსური აქტივი (ინვესტიცია G საწარმოს აქციებში)   10,000ფე 

20X1 წლის 1 იანვარს G საწარმოს აქციების შეძენის რეკლასიფიკაციის აღიარება, როგორც ინვესტიცია 

მეკავშირე საწარმოში. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ ფულადი სახსრები 1,400ფე (ა)  

 კრ  მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი—მეკავშირე 

საწარმოს დივიდენდი) 

  1,400ფე 

მეკავშირე საწარმოს (G საწარმო) დივიდენდის აღიარება. 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს 

აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  400ფე(ბ) + 1,000ფე(გ) = 1,400ფე. 

(ბ)  10% × 4,000ფე გამოცხადებული დივიდენდი = 400 E მსს-სგან პირდაპირ მიღებული დივიდენდი. 

(გ)  25% × 4,000ფე გამოცხადებული დივიდენდი = 1,000 E მსს-ს ჯგუფიდან E საწარმოს მეშვეობით მიღებული 

დივიდენდი. 

შენიშვნა: 20X1 წლის 31 დეკემბერს E მსს-ს ჯგუფმა თავისი ინვესტიციები G საწარმოში 

(მეკავშირე საწარმო) უნდა წარადგინოს 35,000ფე (25,000ფე + 10,000ფე) თვითღირებულებით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი - ნაწილი B 

 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ფინანსური აქტივი (ინვესტიცია G საწარმოს აქციებში) 10,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   10,000ფე 

G საწარმოს აქციების შეძენის აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (G საწარმო) 25,000ფე   

 კრ  ფულადი სახსრები   25,000ფე 

G საწარმოში (ახლა უკვე როგორც მეკავშირე საწარმო), F საწარმოს მეშვეობით დამატებით ინვესტიციის 

შეძენის აღიარება. 

 

დბ ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში (G საწარმო) 10,000ფე (ა)  

 კრ  ფინანსური აქტივი (ინვესტიცია G საწარმოს აქციებში)   10,000ფე 

20X1 წლის 1 იანვარს G საწარმოს აქციების შეძენის რეკლასიფიკაციის აღიარება, როგორც ინვესტიცია 

მეკავშირე საწარმოში. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ ფულადი სახსრები 1,400ფე (ბ)  

 კრ  მოგება ან ზარალი    1,400ფე 

G საწარმოდან (მეკავშირე საწარმო) დივიდენდის აღიარება. 

 

დბ ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში (G საწარმო) 3,500ფე (გ)  

 კრ  მოგება ან ზარალი    3,500ფე 

E მსს-ს ჯგუფის  G საწარმოში (მეკავშირე საწარმო) ინვესტიციების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება. 

 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს 

აღნიშნული სიტუაციური მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა) დაშვებულია, რომ 20X1 წლის 1-ლი იანვრიდან 2 იანვრამდე ცვლილება რეალურ ღირებულებაში არ 

შეინიშნება. 

(ბ)  400ფე(დ) + 1,000ფე(ე) = 1,400ფე. 

(გ)  38,500ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას გამოკლებული 35,000ფე (ვ)  საბალანსო 

ღირებულება, რეალური ღირებულების ხელახალ შეფასებამდე= 3,500ფე. 

(დ)  10% × 4,000ფე გამოცხადებული დივიდენდი = 400ფე E მსს-სგან პირდაპირ მიღებული დივიდენდი. 

(ე)  25% × 4,000ფე გამოცხადებული დივიდენდი = 1,000ფე E მსს-ს ჯგუფიდან საწარმო F-ის მეშვეობით 

მიღებული დივიდენდი. 

(ვ)  10,000ფე E მსს-ს საწარმო G-ში პირდაპირი ინვესტიციის თვითღირებულება + 25,000ფე E მსს-ს G 

საწარმოში F საწარმოს მეშვეობით არაპირდაპირი ინვესტიციის თვითღირებულება = 35,000ფე E მსს-ს 

ჯგუფის G საწარმოში ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის დასაწყისში. 
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20X1 წლის 31 დეკემბერს E მსს-ს ჯგუფმა უნდა წარადგინოს G საწარმოში (მეკავშირე საწარმო) 

თავისი ინვესტიცია 38,500ფე რეალური ღირებულებით. 

 


