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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული აღრიცხვის 
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მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

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

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

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

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

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

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

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

უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ 

გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, ან ნებისმიერი 

მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება. შესაბამისი 

კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან 

დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ 

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

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

უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირისგან მიღებული რჩევის შემცვლელად. შესაბამისი ბუღალტრული 

მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

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

გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ 

ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს 

www.ifrs.org/issued-standards. 

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

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

დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია სტანდარტში შეტანილი ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის 

ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

გამოყენების პირობები 

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

რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

რეპროდუქცია; 

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

საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

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

დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სალიცენზიო ჯგუფს 

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

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

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

სასაქონლო ნიშნები  
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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-15 განყოფილების - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ 

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-15 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 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 
 

აღნიშნული მოდული ეთმობა ერთობლივ საქმიანობაში ინვესტიციების აღრიცხვის ზოგად 

მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის მე-15 განყოფილების - “ინვესტიციები ერთობლივ 
საქმიანობაში“ - მიხედვით.  იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს 

ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ 

გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა 

ერთობლივ საქმიანობაში დაბანდებული ინვესტიციების ბუღალტრული აღრიცხვისას.  

ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი 

მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური მაგალითები, 
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რომლებიც მოთხოვნების გამოყენების პრაქტიკულ შესაძლებლობას იძლევა, რათა აღნიშნული 

ინვესტიციების აღრიცხვა ერთობლივ საქმიანობაში მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

მოხდეს.  

 

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

ფარგლებში: 

 დაადგინოთ როდის გააჩნია საწარმოს ერთობლივი კონტროლი საქმიანობაზე (როდის 

არსებობს ერთობლივი საქმიანობა); 

 განასხვავოთ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის სხვადასხვა 

ფორმები: ერთობლივი საქმიანობა, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივები 

და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოები; 

 განსაზღვროთ აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება 

ფინანსური ანგარიშგებაში, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობისა და 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივების წილთან დაკავშირებით;  

 შეაფასოთ ინვესტიციები ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

თავდაპირველი აღიარებისას და ასევე მის შემდგომ; 

 აღრიცხოთ ოპერაციები სრულუფლებიან მონაწილესა და ერთობლივ საქმიანობას შორის; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში და 

განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოთ ინფორმაცია; და 

 აჩვენოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობების გაგება, რომელიც საჭიროა ერთობლივ 

საქმიანობაში განხორციელებული ინვესტიციების 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; 

 სტანდარტის მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური 

ანგარიშგებები და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

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

განყოფილება - „ამონაგები“ - მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 
 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

ამასთან, მსს 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 მსს ფასს  საწარმოებმა, რომელთაც 

დანერგეს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის 

გამოცემის დროს (2018 წლის ოქტომბერი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა 

გამოქვეყნებული აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.   
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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 მაგ: საწარმოს მესაკუთრეები, რომლებიც 

მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და პოტენციური 

კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები.  

მე-15 განყოფილების - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ - მიზანს წარმოადგენს 

ერთობლივ საქმიანობაში განხორციელებული ინვესტიციების ფინანსური ანგარიშგების 

მოთხოვნების დადგენა.  

ერთობლივი საქმიანობა გულისხმობს ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვას სახელშეკრულებო 

შეთანხმების საფუძველზე.  

ერთობლივ საქმიანობას შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი ფორმა: 

(ა) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა; 

(ბ) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივები; ან 

(გ) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო. 

მე-15 განყოფილებასთან დაკავშირებით წარმოშობილ ძირითად საკითხებს წარმოადგენს 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის, ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული აქტივებისა და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოების 

იდენტიფიცირება, და ერთობლივ საქმიანობაში განხორციელებული ინვესტიციების შეფასება.  

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა 

სრულუფლებიან მონაწილეს მოეთხოვება ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საქმიანობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახოს 

აქტივები, რომლებსაც ის აკონტროლებს, ვალდებულებები და ხარჯები, რომლებსაც ის 

გასწევს და თავისი წილი ერთობლივი საქმიანობის საქონლისა და მომსახურების გაყიდვიდან 

მიღებულ შემოსავალში.  

 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივები 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ აქტივებში თავის წილთან მიმართებაში, 

სრულუფლებიან მონაწილე მოეთხოვება საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახოს: 

 თავისი წილი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ აქტივებში, რომლებიც 

კლასიფიცირებული იქნება აქტივების ბუნების შესაფერისი საკლასიფიკაციო ჯგუფების 

მიხედვით; 

 ერთობლივ საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკუთარი ვალდებულება; 

 თავისი წილი სხვა სრულუფლებიან მონაწილეებთან ერთად აღებულ ვალდებულებებში, 

რომლებიც დაკავშირებულია ერთობლივ საქმიანობასთან; 

 ერთობლივი საქმიანობის პროდუქციის თავისი წილის გაყიდვიდან ან გამოყენებიდან 

მიღებული შემოსავლები, ასევე ერთობლივი საქმიანობისათვის გაღებულ ხარჯებში 

საკუთარი წილი; და 

 ყველა ის ხარჯი, რომელიც მან გასწია ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობისათვის. 
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ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოები 

მე-15 განყოფილება სრულუფლებიანი მონაწილისგან მოითხოვს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის, 

შემდეგი სამი მოდელიდან ერთ-ერთის არჩევას: 

(ა) თვითღირებულების მოდელი, რომლის მიხედვით, ინვესტიციები ერთობლივ 

საქმიანობაში ფასდება თვითღირებულებიდან (რომლებიც მოიცავს გარიგების 

დანახარჯებს) დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით.  თუმცა სრულუფლებიან მონაწილეს, რომელიც იყენებს თვითღირებულების 

მოდელს, მოეთხოვება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენება ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ნებისმიერი 

ინვესტიციისთვის, თუ არსებობს ამ ინვესტიციის გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

(ბ) წილობრივი მეთოდი, რომლის მიხედვით, ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში 

თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით (რომელიც მოიცავს გარიგების 

დანახარჯებს) და შემდგომში კორექტირდება, როგორც სრულუფლებიანი მონაწილის 

წილი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს შეძენის შემდგომ მოგებაში ან 

ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში. 

(გ) რეალური ღირებულების მოდელი, რომლის მიხედვით, ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია თავდაპირველად 

აღიარდება გარიგების ფასით (რომელიც არ მოიცავს გარიგების დანახარჯებს).  

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია ფასდება 

რეალური ღირებულებით.  რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში.  თუმცა, სრულუფლებიან მონაწილეს, რომელიც იყენებს რეალური 

ღირებულების მოდელს, მოეთხოვება თვითღირებულების მოდელის გამოყენება 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ისეთი 

ინვესტიციების შესაფასებლად, რომელთა რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

სრულუფლებიან მონაწილეს, რომელიც იყენებს რეალური ღირებულების მოდელს, 

მოეთხოვება რეალური ღირებულების შესაფასებლად გამოიყენოს მე-11 განყოფილების - 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“, 11.27-11.32 პუნქტებში მოცემული მითითებები.  

ამასთან, 15.21 პუნქტის მიხედვით, სრულუფლებიანმა მონაწილემ  უნდა გაამჟღავნოს 11.41-

11.44 პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაცია. 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, ერთობლივი საქმიანობის აღრიცხვასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნები განსაზღვრულია 9.26 პუნქტში, თუ მსგავსი ფინანსური 

ანგარიშგება არის მომზადებული. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ 
 

მე-15 განყოფილებაში (იხ. პუნქტი 15.21) აღინიშნება ცვლილებები რაც დაკავშირებული მე-2 

განყოფილების „კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“ ცვლილებებთან.  ეს წარმოადგენს —

2012 წლის იანვრის კითხვებზე და პასუხებზე დაყრდნობით’მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 
ძალისხმევის’ გამოყენება— დამატებით  მითითებებს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის საფუძველზე განთავისუფლების უკეთ გასაგებად, რაც გამოიყენება მსს ფასს 

სტანდარტის სხვადასხვა განყოფილებებში, აგრეთვე შესაბამისი განყოფილებების ფარგლებში  

ახალი მოთხოვნა საწარმოებისთვის გაამჟღავნონ ასეთი განთავისუფლების გამოყენების 

მიზეზები (იხ. პუნქტები 2.14ა-2.14დ). 
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აღნიშნული ცვლილება აღწერილია მოცემულ მოდულში. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 

 

15.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ერთობლივი საქმიანობის ასახვას კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში და ასევე იმ ინვესტორის ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც 

არ არის სათავო საწარმო, მაგრამ გააჩნია სრულუფლებიანი მონაწილის წილი ერთ ან 

რამდენიმე ერთობლივ საქმიანობაში. 9.26 პუნქტი განსაზღვრავს მოთხოვნებს, 

რომლის მიხედვითაც აისახება საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

სრულუფლებიანი მონაწილის წილი ერთობლივ საქმიანობაში. 

 

შენიშვნები 
 

მე-15 განყოფილების მოთხოვნები გამოიყენება ერთობლივ საქმიანობაში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია: 

- ისეთ მშობელ საწარმოსთან, რომელიც ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებას: ან 

- ისეთ ინვესტორთან, რომელიც არ არის მშობელი საწარმო, მაგრამ გააჩნია 

სრულუფლებიანი მონაწილის წილი ერთ ან რამდენიმე ერთობლივ საქმიანობაში. 

როდესაც საწარმოს არ გააჩნია შვილობილი საწარმოები (და ამიტომ არ ამზადებს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას) მან უნდა გამოიყენოს მე-15 განყოფილება 

ერთობლივ საქმიანობაში განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის.   ასეთ 

საწარმოს შეუძლია აირჩიოს (ან შესაძლოა მოეთხოვებოდეს ადგილობრივი 

კანონდებლობით) ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, როგორც 

ფინანსური ანგარიშგების მეორე პაკეტი; ასეთ შემთხვევაში, ის უნდა მიჰყვეს 9.26 

პუნქტში მითითებულ მოთხოვნებს ერთობლივ საქმიანობაში მისი წილის 

აღრიცხვისთვის.   

თუ, მშობელი საწარმო გათავისუფლებულია კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადების მოთხოვნისგან 9.3 პუნქტის ძალით, ის გამოიყენებს მე-11 

განყოფილებას - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მისი მეკავშირე 

საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებაში აღრიცხვისთვის.  ეს ფინანსური ანგარიშგება არ 

არის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება. 

 

ერთობლივი საქმიანობის განმარტება 
 

15.2 ერთობლივი კონტროლი წარმოადგენს ხელშეკრულებით დადგენილ ერთობლივ 

კონტროლს ეკონომიკურ საქმიანობაზე, რომელიც მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც 

სტრატეგიული ფინანსური და სამეურნეო გადაწყვეტილებების მიღება უკავშირდება 

საქმიანობას, რომელიც საჭიროებს ერთობლივად მაკონტროლებელ მხარეთა 

(სრულუფლებიანი მონაწილეების) ერთსულოვან თანხმობას. 

 

15.3 ერთობლივი საქმიანობა გულისხმობს ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვას 
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სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე. ერთობლივ საქმიანობას შეიძლება 

ჰქონდეს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივებისა და ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს ფორმა. 

 

შენიშვნები 
 

ერთობლივ საქმიანობებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული ფორმა და სტრუქტურა.  

თუმცა, ყველა მათგანი იზიარებს მომდევნო მახასიათებლებს: 

(ა)საქმიანობაში ჩართულ მხარეებს შორის არსებობს სახელშეკრულებო შეთანხმება; და  

(ბ) სახელშეკრულებო შეთანხმება აწესებს ერთობლივ კონტროლს.  

მსს ფასს სტანდარტში მითითებებების არ არსებობის შემთხვევაში, საწარმოს უფლება 

აქვს (მაგრამ არ მოეთხოვება) განიხილოს სრულ ფასს სტანდარტში მოცემული 

მითითებები.  ერთობლივი საქმიანობის აღრიცხვისთვის ფასს 11 - „ერთობლივი 
საქმიანობა“ - არის შესაბამისი სტანდარტი სრული ფასს სტანდარტიდან.  ფასს 11 

იზიარებს ერთობლივი კონტროლის განსაზღვრის იმავე პრინციპებს, რასაც მსს ფასს 

სტანდარტი, ორივე სტანდარტში მოთხოვნილია ხელშეკრულებით დადგენილი 

ერთობლივი კონტროლი, რომელი მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც სტრატეგიული 

ფინანსური და სამეურნეო გადაწყვეტილებების (მსს ფასს სტანდარტისთვის), ან 

შესაბამისი საქმიანობის შესახებ გადაწყვეტილებების (ფასს 11-სთვის) მიღება  

საჭიროებს ერთობლივად მაკონტროლებელ მხარეთა ერთსულოვან თანხმობას.  

თუმცა, მსს ფასს სტანდარტისგან განსხვავებით ფასს 11 ერთობლივ საქმიანობაში 

საწარმოს წილის აღიარებისა და შეფასებისათვის იყენებს ერთ მეთოდს, მიუხედავად 

ერთობლივი საქმიანობის ფორმისა.  იმის გათვალისწინებით, რომ მითითებები 

სახელშეკრულებო  და ერთობლივი საქმიანობის  შესახებ ფასს 11-ში არ 

ეწინააღმდეგება მსს ფასს სტანდარტის პრინციპებს, მსს-ს შეუძლია გაითვალისწინოს 

ფასს 11-ის  ბ2-ბ11 პუნქტების ერთობლივი საქმიანობის მახასიათებლებზე 

დამატებითი მითითებებისთვის, რაც შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:  

 სახელშეკრულებო შეთანხმების არსებობა შეიძლება დადასტურდეს სხვადასხვა 

გზით.  ხშირად, თუმცა, არა ყოველთვის, იურიდიული ძალის მქონე 

სახელშეკრულებო შეთანხმება გაფორმებულია წერილობით, როგორც წესი, 

ხელშეკრულების, ან მხარეთა შორის ჩატარებული განხილვების ამსახველი 

დოკუმენტის ფორმით.  იურიდიული ძალის მქონე შეთანხმების წარმოქმნა ასევე 

შეუძლია კანონმდებლობით დადგენილ მექანიზმებსაც, ან თავისთავად, ან 

მხარეთა შორის დადებულ ხელშეკრულებასთან ერთად.  

 როდესაც ერთობლივი საქმიანობა ორგანიზებულია განცალკევებული სუბიექტის 

მეშვეობით, ზოგჯერ სახელშეკრულებო შეთანხმება ან სახელშეკრულებო 

შეთანხმების ზოგიერთი ასპექტი შეიძლება გათვალისწინებული იყოს 

განცალკევებული სუბიექტის წესდებაში, ან შინაგანაწესში.  

 სახელშეკრულებო შეთანხმება ითვალისწინებს იმ პირობებს, რომლის 

შესაბამისადაც მხარეები მონაწილეობენ შეთანხმებულ საქმიანობაში.  საზოგადოდ, 

სახელშეკრულებო შეთანხმება არეგულირებს შემდეგ საკითხებს: ერთობლივი 

საქმიანობის მიზანს, საქმიანობის სახეებსა და ერთობლივი საქმიანობის 

ხანგრძლივობას.  
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o როგორ ინიშნებიან ერთობლივი საქმიანობის დირექტორთა საბჭოს, ან სხვა 

ანალოგიური მმართველობითი ორგანოს წევრები.  

o გადაწყვეტილების მიღების პროცესს: საკითხები, რომლებიც საჭიროებს 

მხარეთა მიერ გადაწყვეტილების მიღებას, მხარეთა ხმის უფლებებსა და ამ 

საკითხების მხარდაჭერისთვის აუცილებელი ხმების დონეს. სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში ასახული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ადგენს 

საქმიანობაზე ერთობლივ კონტროლს.  

o შენატანებს კაპიტალში, ან სხვა სახის შენატანებს, რომელიც მოეთხოვებათ 

მხარეებს.  

o რა სახით ანაწილებენ მხარეები ერთობლივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ 

აქტივებს, ვალდებულებებს, ამონაგებს, ხარჯებს, ან მოგებასა თუ ზარალს.  

 იმის შესაფასებლად საწარმოს აქვს თუ არა ერთობლივი კონტროლი საწმიანობაზე, 

დადგენილი უნდა იყოს:  

 აქვთ თუ არა საწარმოს და სხვა მხარეს ერთად კონტროლი(1) ეკონომიკურ 

საქმიანობაზე, რაც საქმიანობის სუბიექტია; და 

  ხელშეკრულებით დაადგინეს თუ არა საწარმომ და სხვა მხარემ ეკონომიკური 

საქმიანობის ერთობლივი კონტროლის განხორციელება, რაც საქმიანობის 

სუბიექტია.  

საქმიანობა მხოლოდ მაშინ არის ერთბლივი საქმიანობა, როდესაც ორივე 

მახასიათებელი დაკმაყოფილებულია (სახელშეკრულებო შეთანხმება და ერთობლივი 

კონტროლი).  

ერთობლივი საქმიანობის სახელშეკრულებო შეთანხმებამ შესაძლოა მოახდინოს ერთი 

სრულუფლებიანი მონაწილის იდენტიფიკაცია, როგორც ერთობლივი საქმიანობის 

ოპერატორის ან მმართველის.  ასეთ გარემოებებში, ოპერატორი არ აკონტროლებს 

ერთობლივ საქმიანობას, მაგრამ მოქმედებს ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის 

ფარგლებში, რაც სრულუფლებიანი მონაწილეების მიერ ხელშეკრულებით დადგინდა 

და გადაეცა ოპერატორს.   ამის საპირისპიროდ, თუ ოპერატორი უფლებამოსილი 

იქნებოდა ემართა ეკონომიკური საქმიანობის ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკა, 

ის გააკონტროლებდა საქმიანობას და საქმიანობა, შესაბამისად, უფრო მეტად იქნებოდა 

ოპერატორის შვილობილი საწარმო, ვიდრე ერთობლივი საქმიანობა. 

 
მაგალითი—არ წარმოაგდენს ერთობლივ კონტროლს 

 

მაგ. 1 A, B, C, D და E საწარმოები (5 ერთმანეთთან არადაკავშირებული საწარმო) თითოეული 

ფლობს Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 20%-ს, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე. Z საწარმოში სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება მოითხოვს 

ხმის უფლებების მქონე ინვესტორების უბრალო უმრავლესობის (50%-ზე მეტი) დასტურს.  

არცერთი ინვესტორი არ აკონტროლებს Z საწარმოს. არც  A-E საწარმოებს, ან A-E 

საწარმოების ნებისმიერ კომბინაციას არ აქვს ერთობლივი კონტროლი Z საწარმოზე. 

ერთობლივი კონტროლის არსებობისთვის, სახელშეკრულებო შეთანხმება მოითხოვს 

ერთობლივად მაკონტროლებელ ინვესტორთა ერთსულოვან თანხმობას.  თუმცა, 

                                                           
(1) ამ დამხმარე მასალის მე-9 მოდულის - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ -

მნიშვნელოვანი შეფასებებისა და სხვა მსჯელობების განყოფილება აღწერს იმ მსჯელობებს, რომელთა განხორციელებაც 

საჭიროა კონტროლის არსებობის შეფასების დროს. 
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სახელშეკრულებო შეთანხმება ნებას რთავს ხუთი ინვესტორიდან ნებისმიერი სამის 

კომბინაციას მიიღონ სტრატეგიული გადაწყვეტილებები.  შესაბამისად, ინვესტორების 

არცერთ განსაზღვრულ კომპინაციას არ გააჩნია ერთობლივი კონტროლი Z საწარმოზე.  

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, ინვესტორებს მოეთხოვებათ Z 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვა მე-14 განყოფილების - 

„ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - გამოყენებით (იხ. პუნქტი 14.3 (ა)). 

თუ რომელიმე ინვესტორს არ გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა Z საწამოზე, მაშინ Z 

საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციას აღრიცხავენ მე-11 განყოფილების - 

„ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - გამოყენებით. 

მაგალითი—ერთობლივი კონტროლი 
 

მაგ. 2 ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში,  A, B და C საწარმოებმა 

ხელშეკრულებით დაადგინეს ერთობლივი კონტროლის განხორციელება Z საწარმოზე.  

A, B და C საწარმოებს გააჩნიათ ერთობლივი კონტროლი Z საწარმოზე—ეს არის 

ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო). A, B და 

C საწარმოებს მოეთხოვებათ Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვა 

პუნქტების 15.8-15.17 და 15.19-15.21 გამოყენებით. 

შენიშვნა: ამ მაგალითში, ხმის უფლების მქონე უბრალო უმრავლესობას მოეთხოვება 

გადაწყვეტილებების მიღება შესაბამისი საქმიანობების შესახებ.  ხმის უფლებების 

მინიმალური მოთხოვნილი პროპორციულობა შეიძლება მიღწეულ იქნეს მხარეთა 

ერთზე მეტი კომბინაციით (მაგალითად, სხვა ასეთი კომბინაცია შეიძლება იყოს  A, D და 

E საწარმოები).  შესაბამისად, ამგვარი საქმიანობა არ მიიჩნევა ერთობლივ საქმიანობად, 

თუ სახელშეკრულებო შეთანხმება უშუალოდ არ ადგენს იმ მხარეებს (ან მხარეთა 

კომბინაციას), რომელთა ერთსულოვანი თანხმობაც მოითხოვება შესაბამისი 

საქმიანობების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად.  შესაბამისად, ერთობლივი 

საქმიანობის შეთანხმებაში მნიშვნელოვანია ხელშეკრულებით დადგენილი თანხმობა 

კონტროლზე და განსაზღვრა, რომ ის მოითხოვს ერთობლივად მაკონტროლებელი 

მხარეების ერთსულოვან თანხმობას (სრულუფლებიანი მონაწილეები).  ამ მაგალითში, 

A, B და C საწარმოებმა ხელშეკრულებით დაადგინეს ერთობლივი კონტროლის 

განხორციელება.  თუ, სახელშეკრულებო შეთანხმება მხოლოდ ამ სამ საწარმოს შორის 

იქნა დადებული, საწარმოები უნდა შეთანხმდნენ გახადონ ასეთი შეთანხმება ეფექტური 

იმ მოცემულობით, რომ თუ,  D და E საწარმოები ისე მისცემენ ხმას საკითხს, როგორც, 

ვთქვათ, A საწარმო უბრალო უმრავლესობა მიღწეული იქნება იმ შემთხვევაშიც კი, 

როდესაც B და C საწარმოების  საკითხის წინააღმდეგ მისცემენ ხმას.  მაგალითად,  A, B 

და C საწარმო შესაძლოა შეთანხმებულიყვნენ, რომ თუ ერთ-ერთი მათგანი საკითხის 

წინააღმდეგ მოისურვებდა ხმის მიცემას, სამივე მათგანი წინააღმდეგ მისცემდა ხმას; 

ასეთი შეთანხმება უზრუნველყოფდა, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მოითხოვდა A, 

B და C საწარმოების ერთსულოვან თანხმობას. 

(ამ და ყველა სხვა მაგალითში, თუ სხვაგვარად არ არის განცხადებული, იგულისხმება, 

რომ სახელშეკრულებო შეთანხმება, შეთანხმების შესაბამისი საქმიანობების შესახებ 

სრულუფლებიანი წევრების ერთსულოვანი თანხმობის მოთხოვნას გულისხმობს). 

მაგ. 3 A და B საწარმოები (ორი ერთმანეთთან არადაკავშირებული საწარმო) თითოეული ფლობს 

Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 50%-ს, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე. სახელშეკრულებო შეთანხმების შესაბამისად, Z საწარმოში 
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მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებები მოითხოვს ხმის უფლებების მქონე 

ინვესტორების უბრალო უმრავლესობის (50%-ზე მეტი) დასტურს.  

A და B საწარმოებს გააჩნიათ ერთობლივი კონტროლი, რადგან ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების მიღების დროს მოითხოვება ორივე საწარმოს ერთსულოვანი 

თანხმობა.  შესაბამისად, Z საწარმო წარმოადგენს A და B საწარმოების ერთობლივ 

საქმიანობას (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო). A და B საწარმოებს 

Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვა მოეთხოვებათ 15.8-15.17 და 

15.19-15.21 პუნქტების  გამოყენებით.     

მაგ. 4 A და B საწარმოები ფლობენ  Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების აქციების 55% და 10%-ს, 

რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება აქციონერთა კრებაზე. Z საწარმოში მიღებული 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებები მოითხოვს 60%-ზე მეტი ხმის უფლებების მქონე 

ინვესტორის დასტურს.  

თუ, A და B საწარმოები  ხმას მისცემდნენ საკითხის გადაწყვეტის სასარგებლოდ, სხვა 

აქციონერ(ებ)ი ვეღარ შეძლებდა გადაწყვეტილების დაბლოკვას.  თუმცა, თუ სხვა 

შეთანხმებას ადგილი არ აქვს, B საწარმო ვერ დაბლოკავს გადაწყვეტილებას.  თუკი, 

ინვესტორები სახელშეკრულებო შეთანხმებით განსაზღვრავდნენ, რომ 

გადაწყვეტილების მიღება მოითხოვს A და B საწარმოების ერთსულოვან თანხმობას, Z 

საწარმო წარმოადგენს A და B საწარმოების ერთობლივ საქმიანობას (ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო); და მათ Z საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციების აღრიცხვა მოეთხოვებათ  15.8-15.17 და 15.19-15.21 პუნქტების 

გამოყენებით.  

მაგ. 5 A და B საწარმოები ფლობენ Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 75% და 25%-ს, რასაც 

გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება აქციონერთა კრებაზე. Z საწარმოში სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღება მოითხოვს A და B საწარმოების  ერთსულოვან თანხმობას. 

A და B საწარმოებს გააჩნიათ ერთობლივი კონტროლი, რადგან ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების მიღების დროს მოითხოვება ორივე საწარმოს ერთსულოვანი 

თანხმობა.  თუკი, A და B საწარმოები მონაწილეობას იღებენ სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, Z საწარმო არის ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმო).  A და B საწარმოებს  მოეთხოვებათ Z საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვა 15.8-15.17 და 15.19-15.21 პუნქტების 

გამოყენებით.   

 

 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა 

 

15.4 ზოგჯერ ერთობლივი საქმიანობა სრულუფლებიანი მონაწილეების აქტივებისა და 

სხვა რესურსების გამოყენებას გულისხმობს და არა კორპორაციის, ამხანაგობის, ან სხვა 

ტიპის საწარმოს დაფუძნებას, ან ისეთი ფინანსური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, 

რომელიც განცალკევებულია სრულუფლებიანი მონაწილე საწარმოებისაგან. 

თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილე საწარმო იყენებს თავის ძირითად 

საშუალებებს და გააჩნია საკუთარი მარაგი; აგრეთვე ეწევა საკუთარ ხარჯებს, იღებს 

გარკვეულ ვალდებულებებს და თვითონ მოიპოვებს საკუთარ ფინანსურ სახსრებს, რაც 

მისი საკუთარი ვალდებულებაა. ერთობლივი საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს 

სრულუფლებიანი მონაწილის დაქირავებულ პირთა მიერ, სრულუფლებიანი 

მონაწილის ანალოგიური საქმიანობის პარალელურად. ერთობლივი საქმიანობის 

სახელშეკრულებო შეთანხმება, როგორც წესი, ითვალისწინებს ერთობლივი 
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პროდუქტის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგებისა და ერთობლივად გაწეული 

ხარჯების განაწილების წესს სრულუფლებიან მონაწილეებს შორის. 

 

  მაგალითები—ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა 
 

მაგ. 6 A საწარმო იკვლევს და ქმნის პრეპარატებს.  B საწარმო აწარმოებს და კომერციულად 

ხელს უწყობს პრეპარატებს.  A და B საწარმოები შედიან სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, რომლის თანახმადაც ისინი თანაბრად მონაწილეობენ სამეცნიერო-

კვლევით და საცდენლ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების შედეგებსა და ახალი 

პრეპარატის კომერციულ ხელშეწყობაში.  სახელშეკრულებო შეთანხმების შესაბამისად, 

A საწარმო ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევისა და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოებს და B საწარმო ახორციელებს საწარმოო და კომერციულ საქმიანობას.  

საწარმოები ინაწილებენ საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის შედეგად 

წარმოშობილ ყველა დანახარჯსა და ამონაგებს.  

A და B საწარმოებს  გააჩნიათ ერთობლივი კონტროლი მითითებულ სამეცნიერო-

კვლევით, საცდელ-საკონსტრუქტორო, საწარმოო და კომერციულ საქმიანობებზე—იგი 

არის ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საქმიანობა).  სრულუფლებიან მონაწილეთაგან თითოეულს (A და B საწარმოებს) 

მოეთხოვება წილის აღრიცხვა ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საქმიანობაში,  15.4, 15.5, 15.16, 15.17 და 15.19 პუნქტების შესაბამისად. 

მაგ. 7 A და B საწარმოები შედიან სახელშეკრულებო შეთანხმებაში, რომლის თანახმადაც ისინი 

აერთიანებენ საქმიანობას, რესურსებსა და გამოცდილებას თვითმფრინავების წარმოების, 

ბაზარზე გატანისა და რეალიზაციისათვის.  თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილის 

მიერ ხორციელდება წარმოების პროცესის სხვადასხვა ეტაპი.   თითოეულ 

სრულუფლებიან მონაწილეს წარმოექმნება მისი კუთვნილი დანახარჯი და იღებს 

თვითმფრინავის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგების წილს, ასეთი წილი განისაზღვრება 

სახელშეკრულებო შეთანხმების შესაბამისად.  

A და B საწარმოებს გააჩნიათ ერთობლივი კონტროლი თვითმფრინავების წარმოების 

საქმიანობებზე—ეს არის ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საქმიანობა).  სრულუფლებიან მონაწილეთაგან თითოეულს (A და 

B საწარმოებს) მოეთხოვება წილის აღრიცხვა ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საქმიანობაში,  15.4, 15.5, 15.16, 15.17 და 15.19 პუნქტების 

შესაბამისად. 

15.5 სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საქმიანობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

უნდა ასახოს: 

(ა) აქტივები, რომლებსაც ის აკონტროლებს და ვალდებულებები, რომლებსაც  

     თვითონ იღებს; და 

(ბ) გაწეული საკუთარი ხარჯები და თავისი წილი ერთობლივი საქმიანობის  

      საქონლისა და მომსახურების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალში. 

 

   
 
 

 მაგალითი—ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის არღიცხვა 
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მაგ. 8 რადგან პროექტის მასშტაბმა გადააჭარბა  A და B საწარმოების ინდივიდუალურ 

სიმძლავრეს, მათ სახელმწიფოსთან ტენდერში ერთობლივად მიიღეს მონაწილეობა, ორ 

ქალაქს შორის საავტომობილო გზის ასაშენებლად საჯარო ხელშეკრულებისთვის.  

ტენდერის პროცესების შესაბამისად, სახელმწიფომ მიანიჭა ხელშეკრულება A და B 

საწარმოებს ერთობლივად.  

სახელშეკრულებო შეთანხმების შესაბამისად, A და B საწარმოები  ერთობლივ 

შეთანხმებაში  არიან სახელმწიფოსთან, რათა ააშენონ საავტომობილო გზა 14 მილიონი 

ფე-ის სანაცვლოდ(2) (ფიქსირებულფასიანი ხელშეკრულება). 

20X1 წელს,  A და B საწარმოებს შორის დადებული შეთანხმების შესაბამისად:  

 A და B საწარმოებიდან თითოეულმა გამოიყენა კუთვნილი აღჭურვილობა და 

დაქირავებული პირები სამშენებლო საქმიანობისთვის; 

 A საწარმომ მარშრუტის გავლისას მდინარის გადაკვეთისთვის საჭირო სამი ხიდი 

ააშენა 4 მილიონი ფე-ის ღირებულებით; 

 B საწარმომ ააშენა საავტომობილო გზის ყველა სხვა ელემენტი 6 მილიონი ფე-ის 

ღირებულებით; და 

 A და B საწარმოებმა თანაბრად გაინაწილეს სახელმწიფოსთვის გამოწერილ (და 

მისგან მიღებულ) ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული 14 მილიონი ფე. 

შეთანხმება არის ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა. A და B 

საწარმოებმა შეინარჩუნეს აქტივების კონტროლი, რომელსაც იყენებდნენ 

ხელშეკრულების შესასრულებლად და  პასუხისმგებელნი იყვნენ თავიანთ შესაბამის 

ვალდებულებებზე.   მათ შეასრულეს თავიანთი შესაბამისი სახელშეკრულებო 

ვალდებულებები, სახელმწიფოსთვის სამშენებლო მომსახურების გაწევის გზით.  

A და B საწარმოები საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებენ თავიანთ ძირითად 

საშუალებებსა და საოპერაციო აქტივებს და ერთობლივი საქმიანობის შედეგად 

წარმოშობილი ნებისმიერი ვალდებულების თავიანთ წილს (როგორებიცაა 

ფუნქციონირების გარანტიები).  ისინი ასევე აღიარებენ სახელმწიფოსთვის სამშენებლო 

მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ შემოსავლებსა და ხარჯებს.  

სრულუფლებიანი მონაწილეები თავიანთ წილს ერთობლივ საქმიანობაში (ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა) აღრიცხავენ შემდეგნაირად:  

 

 

A საწარმო—20X1 წელი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (სამშენებლო დანახარჯები) 4,000,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები/დაგროვილი ცვეთა/სავაჭრო 

ვალდებულებები 

  4,000,000 ფე 

20X1 წელს გაწეული სამშენებლო დანახარჯების აღიარება. 

 

დბ ფულადი სახსრები 7,000,000 ფე   

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

სიდიდეები გამოისახება ‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე). 
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 კრ მოგება ან ზარალი (ამონაგები სამშენებლო 

ხელშეკრულებიდან) 

  7,000,000 ფე 

20X1 წელს სამშენებლო ხელშეკრულებიდან მიღებული ამონაგების აღიარება. 

 

B საწარმო—20X1 წელი 

 

დბ მოგება ან ზარალი (სამშენებლო დანახარჯები) 6,000,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები/დაგროვილი ცვეთა/სავაჭრო 

ვალდებულებები 

  6,000,000 ფე 

20X1 წელს გაწეული სამშენებლო დანახარჯების აღიარება. 

 

დბ ფულადი სახსრები 7,000,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (ამონაგები სამშენებლო 

ხელშეკრულებებიდან) 

  7,000,000 ფე 

20X1 წელს მიღებული სამშენებლო ამონაგების აღიარება. 

 

შენიშვნა: საერთო კონტროლს დაქვემდებარებულ საქმიანობაში არ წარმოიქმნება 

არანაირი განცალკევებული ანგარიშვალდებული საწარმო.  ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საქმიანობის გარიგებები ასახულია თითოეული 

სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  პუნქტით 

15.15 თითოეულ სრულუფლებიან მონაწილეს საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

მოეთხოვება აღიაროს: (ა) აქტივები, რომლებსაც ის აკონტროლებს და 

ვალდებულებები, რომლებსაც თვითონ იღებს; და (ბ) გაწეული საკუთარი ხარჯები და 

თავისი წილის ერთობლივი საქმიანობის საქონლისა და მომსახურების გაყიდვიდან 

მიღებულ შემოსავალში.  გაწეული საერთო ხარჯები და მიღებული შემოსავალი 

განაწილებულია სრულუფლებიან მონაწილეებს შორის, სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაზე დაყრდნობით. 

 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივები 

 

15.6 ზოგიერთი ერთობლივი საქმიანობა გულისხმობს სრულუფლებიანი მონაწილეების 

მიერ ერთობლივი საქმიანობის მიზნებისათვის შეძენილი, ან ერთობლივ საქმიანობაში 

შეტანილი ერთი ან რამდენიმე აქტივის ერთობლივ კონტროლს და ხშირად ასევე ამ 

აქტივების ერთობლივ საკუთრებასაც. 

 
 

   მაგალითი—ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივები 
 

მაგ. 9 A და B საწარმოები არიან  ნავთობის მომპოვებელი დამოუკიდებელი კომპანიები.  ისინი 

მონაწილეობენ სახელშეკრულებო შეთანხმებაში, რათა ერთობლივად აკონტროლონ და 

ამუშაონ ნავთობსადენი.  თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილე იყენებს 

ნავთობსადენს თავისი პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის, რის სანაცვლოდაც 

წარმოექმნება ნავთობსადენის საოპერაციო ხარჯების შეთანხმებული წილი.  

ორ, A და B საწარმოს, გააჩნიათ ერთობლივი კონტროლი ნავთობსადენზე—ეს არის 

ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივები).  

თითოეულ სრულუფლებიან მონაწილეს (A და B საწარმოებს) მოეთხოვება ერთობლივ 
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კონტროლს დაქვემდებარებულ ნავთობსადენში წილის აღრიცხვა 15.6, 15.7, 15.16, 15.17  

და 15.19 პუნქტების შესაბამისად. 

15.7 ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ აქტივებში თავის წილთან მიმართებაში, 

სრულუფლებიანმა მონაწილემ საკუთარ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა ასახოს: 

(ა) თავისი წილი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ აქტივებში, რომლებიც  

     კლასიფიცირებული იქნება აქტივების ბუნების შესაფერისი საკლასიფიკაციო   

     ჯგუფების მიხედვით; 

(ბ) ერთობლივ საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკუთარი  

      ვალდებულება; 

(გ) თავისი წილი სხვა სრულუფლებიან მონაწილეებთან ერთად აღებულ  

      ვალდებულებებში, რომლებიც დაკავშირებულია ერთობლივ საქმიანობასთან; 

(დ) ერთობლივი საქმიანობის პროდუქციის თავისი წილის გაყიდვიდან ან  

       გამოყენებიდან მიღებული შემოსავლები, ასევე ერთობლივი საქმიანობისათვის  

       გაღებულ ხარჯებში საკუთარი წილი; და 

(ე) ყველა ის ხარჯი, რომელიც მან გასწია ერთობლივ საქმიანობაში  

      მონაწილეობისათვის. 

 
  მაგალითი—ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივების აღრიცხვა 

 

მაგ. 10 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A, B, C, D და E საწარმოები (სრულუფლებიანი მონაწილეები) 

ერთობლივად ყიდულობენ თვითმფრინავს 10 მილიონი ფე-ის ოდენობის ფულადი 

სახსრების გადახდით.  სრულუფლებიანი მონაწილეები დარეგისტრირებულები არიან, 

როგორც თვითმფრინავის თანაბარი ნაწილების ერთობლივი მესაკუთრეები.  ისინი 

მონაწილეობენ შეთანხმებაში, რომლის თანახმადაც თვითმფრინავი  წელიწადში 70 

დღის განმავლობაში შეუძლია გამოიყენოს თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ.  

წლის დარჩენილი დღეების განმავლობაში თვითმფრინავი იმყოფება რემონტის 

პროცესში.  სრულუფლებიანმა მონაწილემ შეიძლება გამოიყენოს თვითმფრინავი, ან, 

მაგალითად იჯარით გასცეს მესამე მხარეზე.  

თვითმფრინავის რემონტთან და გაყიდვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები 

მოითხოვს სრულუფლებიანი მონაწილეების ერთსულოვან თანხმობას.  

სახელშეკრულებო შეთანხმება მოქმედია თვითმფრინავის მოსალოდნელი სასიცოცხლო 

ვადის განმავლობაში და შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა 

სრულუფლებიანი მონაწილე დაეთანხმება.  თვითმფრინავის ნარჩენი ღირებულება არის 

ნული.  

20X1 წელს თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილებ გადაიხადა 100,000 ფე 

თვითმფრინავის რემონტის ერთობლივი ხარჯების დასაფარად (მაგ., ანგარის ქირა და 

საავიაციო-ლიცენზიის საფასური).   

20X1 წელს თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ ასევე გასწია თვითმფრინავის  

ექსპლოატაციის დანახარჯი, როდესაც თვითმფრინავი გამოიყენებოდა (მაგ., A საწარმომ 

გასწია 50,000 ფე-ის დანახარჯი პილოტის ჰონორარზე, საავიაციო საწვავსა და დაშვების 

ხარჯებზე).  20X1 წელს A საწარმომ მიიღო 10,000 ფე საიჯარო შემოსავალი 

თვითმფრინავის სხვებისთვის მიქირავებით.  

თვითმფრინავი არის ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივი.  

ერთობლივი საქმიანობა არის თვითმფრინავზე წვდომის ხარჯების განაწილების გზა.  

თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილე ფლობს თვითმფრინავის წილს და 
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სარგებელს იღებს წელიწადში რამდენიმე დღის განმავლობაში თვითმფრინავის 

გამოყენებით.  თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ უნდა აღიაროს მისი წილი 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ აქტივში 15.7 პუნქტის გამოყენებით. 

მაგალითად, 20X1 წელს A საწარმომ უნდა ასახოს მისი წილი შემდეგნაირად:  

 

 20X1 წლის იანვარი 

დბ ძირითადი საშუალებები (წილი თვითმფრინავში) 2,000,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   2,000,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული თვითმფრინავის საკუთრების წილის  შეძენის აღიარება. 

 

20X1 წელს 

დბ ფულადი სახსრები 10,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (საიჯარო შემოსავალი)   10,000 ფე 

20X1 წელს თვითმფრინავის გამოყენების სხვებისთვის მიქირავებით მიღებული შემოსავლის 

აღიარება.  

 

დბ მოგება ან ზარალი (თვითმფრინავის საოპერაციო 

ხარჯები) 

150,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   150,000 ფე 

თვითმფრინავის ექსპლოატაციის ხარჯების აღიარება, 20X1 წელს. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ცვეთის ხარჯი) 100,000 ფე   

 კრ დაგროვილი ცვეთა (წილი თვითმფრინავში)   100,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული თვითმფრინავის საკუთრების წილის ცვეთის აღიარება 

20X1 წელს. 

 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოები  

 

15.8 ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო არის ისეთი ერთობლივი 

საქმიანობა, რომელიც გულისხმობს კორპორაციის, ამხანაგობის ან სხვა რომელიმე 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმოს დაფუძნებას, რომელშიც 

თითოეულ სრულუფლებიან მონაწილეს თავისი წილი გააჩნია. აღნიშნული საწარმო 

ფუნქციონირებს სხვა საწარმოთა ანალოგიურად, იმ განსხვავებით, რომ 

სრულუფლებიან მონაწილეებს შორის დადებული სახელშეკრულებო შეთანხმება 

აწესებს ერთობლივ კონტროლს ამ საწარმოს ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 

შეფასება - სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 
 

15.9 სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიცია უნდა აღრიცხოს შემდეგი მეთოდებიდან ერთ-

ერთით: 

(ა) თვითღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 15.10); 

(ბ) წილობრივი მეთოდი (ის. პუნქტი 15.13); ან 

(გ) რეალური ღირებულების მოდელი (იხ. პუნქტი 15.4). 
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თვითღირებულების მოდელი 

 
15.10 სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია უნდა შეაფასოს თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, 27-ე 

განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - შესაბამისად, თუ არ არსებობს ამ 

ინვესტიციის გამოქვეყნებული კოტირებული ფასები.  
 

15.11 სრულუფლებიანმა მონაწილემ ამ ინვესტიციიდან მიღებული განაწილებები უნდა 

აღიაროს შემოსავლად, იმის მიუხედავად, საიდან იქნა მიღებული ეს განაწილებები: 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს გაუნაწილებელი მოგებიდან, 

რომელიც წარმოიქმნა ინვესტიციის შეძენის თარიღამდე, თუ ინვესტიციის შეძენის 

თარიღის შემდგომ პერიოდში წარმოქმნილი გაუნაწილებელი მოგებიდან. 

15.12 სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია უნდა შეაფასოს რეალური ღირებულების მოდელით, 

თუ არსებობს ამ ინვესტიციის გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი (იხ. პუნქტი 15.14). 

წილობრივი მეთოდი 
 

15.13 სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია უნდა შეაფასოს წილობრივი მეთოდით, 14.8 პუნქტში 

აღწერილი პროცედურების გამოყენებით (ამ პუნქტში გამოყენებული ტერმინი 

„მნიშვნელოვანი გავლენა“ უნდა შეიცვალოს ტერმინით „ერთობლივი კონტროლი“). 

რეალური ღირებულების მოდელი 
 

15.14 ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიცია სრულუფლებიანმა მონაწილემ თავდაპირველი აღიარებისას უნდა 

შეაფასოს ოპერაციის (გარიგების) ფასით. გარიგების ფასში არ შედის გარიგების 

დანახარჯები. 

 

15.15 ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ 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. 

სრულუფლებიანმა მონაწილემ, რომელიც რეალური ღირებულების მოდელს იყენებს, 

თვითღირებულების მოდელი უნდა გამოიყენოს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ისეთი ინვესტიციის 

შესაფასებლად, რომლის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 
  

 
 
 
 
 
შენიშვნები  
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თვითღირებულების მოდელი 

არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი 

სრულუფლებიან მონაწილეს, რომელმაც  15.9(ა)პუნქტის შესაბამისად აირჩია 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენება, მოეთხოვება მისი ინვესტიციები 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში, რომელთათვისაც არ 

არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი, აღრიცხოს 

თვითღირებულების-გაუფასურების მოდელის გამოყენებით.  27-ე განყოფილების - 

„აქტივების გაუფასურება“ - გამოყენებით, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის 

სრულუფლებიანმა მონაწილემ ასეთი ინვესტიციებისთვის უნდა შეაფასოს არსებობს 

თუ არა გაუფასურების ინდიკატორები (იხ. პუქნტები 27.7–27.9 და 27.29).  თუ ასეთი 

ინდიკატორები არსებობს, სრულუფლებიანმა მონაწილემ უნდა ჩაატაროს 

გაუფასურების ტესტირება (იხ. პუნქტები 27.7 და 27.11–27.20).  თუ აღმოჩნდა, რომ 

ინვესტიცია გაუფასურებულია (ან აღმოჩნდა, რომ წინა პერიოდის გაუფასურება 

კომპენსირდა), სრულუფლებიან მონაწილეს მოეთხოვება აღიაროს გაუფასურების 

ზარალი (ან გაუფასურების ზარალის კომპენსირება) მოგებაში ან ზარალში (იხ. 

პუნქტები 27.6 და 27.30).   

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციებისთვის, რომელთათვისაც არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი,   

15.12 პუნქტით მოითხოვება რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით 

აღრიცხვა (იხ. პუნქტი 15.14); და იმ დაშვებით, რომ მხოლოდ ერთ ინვესტიციაა 

განხორციელებული ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში, 

სრულუფლებიან მონაწილეს არ შეუძლია აირჩიოს თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენება (იხ. პუნქტი 15.10). სრულუფლებიან მონაწილეს, რომელსაც ერთზე მეტი 

ინვესტიცია აქვს განხორციელებული ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში, ისევ შეუძლია აირჩიოს თვითღირებულების მოდელის გამოყენება იმ 

შემთხვევაში, როდესაც სულ მცირე ერთი ინვესტიციისთვის მაინც არ არის 

ხელმისაწვდომი გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი.  რეალური ღირებულებით 

ასახულ ინვესტიციებს არ უტარდებათ გაუფასურების ტესტირება. 

წილობრივი მეთოდი 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რეალური ღირებულება გამოიყენება 27-ე 

განყოფილების შესაბამისად გაუფასურების ტესტრებისას, საბაზრო ფასი არ 

გამოიყენება ინვესტიციების წილობრივი მეთოდის გამოყენებით აღრიცხვისას. 

რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 
დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. 

იმის განსაზღვრა, შესაძლებელია თუ არა რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე, დამოკიდებულია 

საწარმოს კონკრეტულ გარემოებებზე და ხარჯებისა და სარგებლის შეფასებასთან 

დაკავშირებით მისი ხელმძღვანელობის მსჯელობაზე. ამგვარი გადაწყვეტილების 

მისაღებად აუცილებელია იმის განხილვა, რა გავლენას იქონიებს მოცემული 

ინფორმაციის არქონა იმ პირთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც, 

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

მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მსს-გან მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან 
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ძალისხმევა, თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების 

საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა 

მცდელობა) არსებითად აღემატება სარგებელს, რომელსაც ამ ინფორმაციის ქონით 

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

ანგარიშგებებს.  თუ მსს-ს უკვე გააჩნია, ან შეუძლია მარტივად და იაფად მოიპოვოს  

მოთხოვნების შესასრულებლად საჭირო ინფორმაცია, არ გამოიყენება   

მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევით განპირობებული გამონაკლისი.  

ასეთ შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლების ინფორმაციის ქონის 

სარგებელი სავარაუდოდ გადააჭარბებს მსს-ს ნებისმიერ დამატებით დანახარჯს ან 

ძალისხმევას.  

საწყისი აღიარებისას შეფასება, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ 

არა მიზანშეუწონელი დანახარჯი ან ძალისხმევა, უნდა ეფუძნებოდეს საწყისი 

აღიარების დროს არსებულ ინფორმაციას მოთხოვნის დანახარჯებისა და სარგებლის 

შესახებ.  თითოეული შემდგომი საანგარიშგებო თარიღისთვის საწარმომ უნდა 

გააკეთოს ახალი შეფასება მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ არა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯი ან ძალისხმევა  ამ შემდგომი საანგარიშგებო 

თარიღისთვის არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით (იხ. პუნქტი 2.14(გ)). 

როდესაც საწარმოს არჩეული აქვს რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენება (იხ. 

პუნქტი 15.9 (გ)), მაგრამ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებულ ინვესტიციას აღრიცხავს თვითღირებულების მოდელის 

გამოყენებით, რადგან ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული ამ საწარმოს 

რეალური ღირებულების შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, საწარმოს მოეთხოვება ამ ფაქტის, მიზეზების, თუ რატომ 

დასჭირდებოდა რეალური ღირებულების შეფასებას მიზანშეუწონელი დანახარჯი ან 

ძალისხმევა, და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში  

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების გამჟღავნება.  27-ე 

განყოფილების შესაბამისად, ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის სრულუფლებიანმა 

მონაწილემ უნდა შეაფასოს არსებობს თუ არა გაუფასურების ინდიკატორები ასეთი 

ინვესტიციებისთვის (იხ. პუნქტები 27.7–27.9 და 27.29) და, თუ არსებობს, უნდა 

ჩაატაროს გაუფასურების ტესტირება (იხ. პუნქტები 27.10–27.20).  თუ აღმოჩნდა, რომ 

ინვესტიცია გაუფასურებულია (ან აღმოჩნდა, რომ წინა პერიოდის გაუფასურება 

კომპენსირდა), სრულუფლებიან მონაწილეს მოეთხოვება აღიაროს გაუფასურების 

ზარალი (ან გაუფასურების ზარალის კომპენსირება) მოგებაში ან ზარალში (იხ. 

პუნქტები 27.6 და 27.30).  

 

 მაგალითები—სააღრიცხვო პოლიტიკა 
 

თუ სხვაგვარად არ არის განცხადებული, ნებისმიერი გაუფასურების ზარალის 

გაანგარიშებისთვის საჭირო ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრაში, არ 

გაითვალისწინება გამოყენების ღირებულება.  

 

მაგ. 11 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 300,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე. იმავე დღეს, A და B საწარმოები შევიდნენ სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, სადაც ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე. 20X1 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, Z საწარმომ აღიარა 400,000 ფე-ის მოგება.  
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20X1 წლის 30 დეკემბერს Z საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 150,000 ფე-ის დივიდენდი 20X1 

წლისთვის.  20X1 წლის 31 დეკემბერს სრულუფლებიანი მონაწილეების მიერ Z საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულება არის 425,000 ფე.  თუმცა, Z 

საწარმოსთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

თვითღირებულების მოდელი 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, A და B საწარმოებიდან (სრულუფლებიანი 

მონაწილეები) თითოეულმა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს 45,000 ფე შემოსავალი დივიდენდის სახით (30% × 

150,000 ფე-ის Z საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს სრულუფლებიანმა მონაწილეებმა უნდა წარადგინონ Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) განხორციელებული 

ინვესტიციები 300,000 ფე-ით (თვითღირებულება).  თითოეულმა სრულუფლებიანმა 

მონაწილემ, ასევე, უნდა გაითვალისწინოს არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, რომ 

მისი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, განახორციელოს გაუფასურების 

ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  ამ მაგალითში, თუ არ 

გავითვალისწინებთ გაყიდვის დანახარჯებს, არ იქნება არანაირი გაუფასურების 

ზარალი, რადგან ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება 425,000 ფე  აჭარბებს მის 

საბალანსო ღირებულებას 300,000 ფე. 

წილობრივი მეთოდი(3) 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით,  A და B საწარმოებმა 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიარონ 120,000 ფე, როგორც 

მათი წილი Z საწარმოს მოგებიდან (30% × 400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 375,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 120,000 

ფე მოგებიდან წილს, გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი).  სრულუფლებიანმა 

მონაწილეებმა, ასევე, უნდა გაითვალისწინონ არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, 

რომ მათი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, განახორციელონ გაუფასურების 

ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  ამ შემთხვევაში, თუ არ 

გავითვალისწინებთ გაყიდვის დანახარჯებს, არ იქნება არანაირი გაუფასურების 

ზარალი, რადგან ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება 425,000 ფე აჭარბებს მის 

საბალანსო ღირებულებას 375,000 ფე. 

რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის,  A და B საწარმოებიდან 

თითოეულმა უნდა:  

 აღიაროს 45,000 ფე დივიდენდის სახით შემოსავალი (30% × 150,000 ფე Z საწარმოს 

მიერ გამოცხადებული დივიდენდი); (4) და 

                                                           
(3) მაგალითებში 11–18 იგულისხმება, რომ არ არსებობს წარმოსახვითი გუდვილი და რეალური ღირებულების 

კორექტირებები. მე-19 მაგალითი წარმოადგენს წარმოსახვით გუდვილს და რეალური ღირებულების კორექტირებებს. 
(4) ამ მაგალითში, და ამ მოდულის ყველა სხვა მაგალითში, რომელშიც სრულუფლებიანი მონაწილე თავის წილს ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოებში აღრიცხავს რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 

სრულუფლებიანი მონაწილე აღიარებს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოსგან დივიდენდს, მოგებაში ან 

ზარალში, როდესაც მისთვის დივიდენდის მიღების უფლება წარმოიქმნება. 



მოდული 15–ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-10)                   21 

 აღიაროს Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების 

125,000 ფე-ით ზრდა (20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას 425,000 ფე 

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

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 425,000 ფე-ით. 

მაგ. 12 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 2 იანვარს Z 

საწარმომ გამოაცხადა 100,000 ფე-ის დივიდენდი 20X0 წლისთვის და 20X1 წლის 31 

დეკემბერს Z საწარმოში თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულება არის 400,000 ფე.  

თვითღირებულების მოდელი 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, 15.11 პუნქტის შესაბამისად, თითოეულმა 

სრულუფლებიანმა მონაწილემ, იმის მიუხედავად განაწილებები მიღებულია Z საწარმოს 

20X1 წლის 1-ელ იანვრამდე, თუ მის შემდეგ მიღებული გაუნაწილებელი მოგებიდან, 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა 

აღიაროს დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი 75,000 ფე. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს სრულუფლებიანმა მონაწილეებმა უნდა წარადგინონ Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) განხორციელებული 

ინვესტიციები 300,000 ფე-ით (თვითღირებულება).  

20X1 წლის 2 იანვარს შეძენამდე არსებული მოგებიდან დივიდენდის გადახდა 

შესაძლებელია იყოს გაუფასურების ინდიკატორი, რამაც, 27-ე განყოფილების 

გამოყენებით, შეიძლება გამოიწვიოს გაუფასურების ტესტირება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს.   ამ შემთხვევაში, თუ არ გავითვალისწინებთ გაყიდვის დანახარჯებს, არ 

იქნება არანაირი გაუფასურების ზარალი, რადგან ინვესტიციის ანაზღაურებადი 

ღირებულება 400,000 ფე აჭარბებს მის  საბალანსო ღირებულებას 300,000 ფე. 

წილობრივი მეთოდი 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით,  A და B საწარმოებიდან თითუეულმა 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს მისი წილი 

Z საწარმოს მოგებაში 120,000 ფე (30% × 400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 345,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 120,000 

ფე მოგებიდან წილს, გამოკლებული 30,000 ფე 20X1 წლის 2 იანვარს გამოცხადებული 

დივიდენდი და გამოკლებული 45,000 ფე 20X1 წლის 30 დეკემბერს გამოცხადებული 

დივიდენდი).  სრულუფლებიანმა მონაწილეებმა, ასევე, უნდა გაითვალისწინონ 

არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, რომ მათი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, 

თუ ასეა, განახორციელონ გაუფასურების ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  

20X1 წლის 2 იანვარს შეძენამდე არსებული მოგებიდან დივიდენდის გადახდა 

შესაძლებელია იყოს გაუფასურების ინდიკატორი, რამაც, 27-ე განყოფილების 

გამოყენებით, შეიძლება გამოიწვიოს გაუფასურების ტესტირება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს.  (20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა 

გაიანგარიშოს Z საწარმოში მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციის ანაზღაურებადი 

ღირებულება და, თუ ანაზღაურებადი ღირებულება საბალანსო ღირებულებაზე 

ნაკლებია, შეამციროს საბალანსო ღირებულება ანაზღაურებად ღირებულებამდე).  ამ 

მაგალითში, თუ არ გავითვალისწინებთ გაყიდვის დანახარჯებს, არ იქნება არანაირი 
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გაუფასურება, რადგან ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური 

ღირებულება 400,000 ფე გადააჭარბებს მის საბალანსო ღირებულებას 345,000 ფე.  

რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის,  A და B საწარმოებიდან 

თითოეულმა უნდა აღიაროს:  

 75,000 ფე-ის დივიდენდის სახით მიღებული შესავალი (20X1 წლის 2 იანვარს 

გამოცხადებული 30,000 ფე-ის დივიდენდიდან და 20X1 წლის 30 დეკემბერს 

გამოცხადებული 45,000 ფე-ის დივიდენდიდან); და  

 Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების 100,000 ფე-

ით ზრდა (20X1 წლის 31 დეკემბრის  რეალურ ღირებულებას 400,000 ფე 

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

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 400,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით. 

მაგ. 13 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში.  თუმცა, Z საწარმოსთვის არსებობს 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

თვითღირებულების მოდელი 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, სრულუფლებიანმა მონაწილეებიდან 

თითოეულმა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს 45,000 ფე  დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი (30% × 

150,000 ფე Z საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი) და Z საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების 125,000 ფე-ით ზრდა. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ უნდა 

წარადგინოს Z საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) 

განხორციელებული ინვესტიციები 425,000 ფე-ით (რეალური ღირებულება).  

მიუხედავად იმისა, რომ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციებისთვის თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ 

სააღრიცხვო პოლიტიკად აირჩია თვითღირებულების მოდელის გამოყენება, Z 

საწარმოში განხორციელებულ ინვესტიციებს ისინი აღრიცხავენ რეალური 

ღირებულების მოდელის გამოყენებით, რადგან Z საწარმოსთვვის არსებობს 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი.  

წილობრივი მეთოდი 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით,  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს მისი წილი 

Z საწარმოს მოგებაში 120,000 ფე  (30% × 400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 375,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 120,000 

ფე მოგებიდან წილს, გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი).  სრულუფლებიანმა 

მონაწილეებმა, ასევე, უნდა გაითვალისწინონ არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, 

რომ მათი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, ჩაატარონ გაუფასურების 

ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  ამ მაგალითში, თუ არ 



მოდული 15–ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-10)                   23 

გავითვალისწინებთ გაყიდვის დანახარჯებს, არ იქნება არანაირი გაუფასურება, რადგან 

ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული  რეალური ღირებულება 425,000 

ფე გადააჭარბებს მის საბალანსო ღირებულებას 375,000 ფე.(5) 

რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის,  A და B საწარმოებმა 

უნდა:  

 აღიარონ 45,000 ფე დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი  (30% × 150,000 ფე Z 

საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი); და 

 აღიარონ Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების 

125,000 ფე-ით ზრდა (20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ ღირებულებას 425,000 ფე 

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

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 425,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით. 

მაგ. 14 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 300,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე. იმავე დღეს, A და B საწარმოები შევიდნენ სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, სადაც ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 100,000 ფე-ის დივიდენდი 20X1 

წლისთვის.  Z საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის აღიარა 

80,000 ფე-ის მოგება.  20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმოში თითოეული 

სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის ანაზღაურებადი 

ღირებულება არის 290,000 ფე (რეალური ღირებულება 293,000 ფე გამოკლებული 

გაყიდვის დანახარჯები 3,000 ფე).  Z საწარმოსთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული 

კოტირებული ფასი.  

თვითღირებულების მოდელი 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით,  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 

მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს 30,000 ფე  დივიდენდის სახით მიღებული 

შემოსავალი  (30% × 100,000 ფე Z საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი)  

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 290,000 ფე-ით (თვითღირებულებას გამოკლებული 

დაგროვილი გაუფასურება).  

20X1 წლის 1-ელ მარტს დივიდენდის გადახდა ნაწილობრივ შეძენამდე არსებული 

მოგებიდან შესაძლებელია იყოს გაუფასურების ინდიკატორი, რამაც, 27-ე განყოფილების 

გამოყენებით, შეიძლება გამოიწვიოს გაუფასურების ტესტირება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს.  ამგვარად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს საბალანსო ღირებულება მცირდება 

290,000 ფე-მდე (მის ანაზღაურებად ღირებულებასა და საბალანსო ღირებულებას 

(300,000 თვითღირებულება) შორის უმცირესი).  თითოეული სრულუფლებიანი 

                                                           
(5) გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რეალური ღირებულება გაუფასურების ტესტის შესაბამისია 27-ე განყოფილების 

შესაბამისად, საბაზრო ფასი არ გამოიყენება ინვესტიციების წილობრივი მეთოდის გამოყენებით აღრიცხვაში.  
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მონაწილე 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში 

აღიარებს 10,000 ფე-ის გაუფასურების ზარალს. 

წილობრივი მეთოდი 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, ჩავთვალოთ, რომ Z საწარმომ თანაბრად მიიღო 

მოგება წელიწადის განმავლობაში, თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ 

მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს მისი წილი Z საწარმოს მოგებაში 20,000 ფე  (30% × 

66,667 ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 10 თვიანი პერიოდისთვის Z 

საწარმოს მიერ მიღებული მოგება).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 290,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 20,000 

ფე ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს მოგების წილს გამოკლებული 

30,000 ფე-ის დივიდენდი). 

20X1 წლის 1-ელ მარტს შეძენამდე არსებული მოგებიდან დივიდენდის გადახდა 

შესაძლებელია იყოს გაუფასურების ინდიკატორი, რამაც, 27-ე განყოფილების 

გამოყენებით, შეიძლება გამოიწვიოს გაუფასურების ტესტირება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს.  ამ შემთხვევაში არ იქნება არანაირი გაუფასურება, რადგან ინვესტიციის 

ანაზღაურებადი ღირებულება 290,000 ფე, მისი საბალანსო ღირებულების ტოლია. 

რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის,  A და B საწარმოებიდან 

თითოეულმა უნდა:  

 აღიაროს 30,000 ფე  დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი (30% × 100,000 ფე Z 

საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი); და 

 აღიაროს Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების 

შემცირება როგორც ხარჯი 7,000 ფე (20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალურ 

ღირებულებას 293,000 ფე გამოკლებული 20X1 წლის 1-ელ იანვრის საბალანსო 

ღირებულება 300,000 ფე). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 293,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით. 

შენიშვნა: ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ისეთი ინვესტიციები, რომლებიც ასახულია რეალური ღირებულების მოდელის 

გამოყენებით, არ ტესტირდება გაუფასურებაზე.  შესაბამისად, ინვესტიციების 

საბალანსო ღირებულების განსაზღვრისას 3,000 ფე-ით შეფასებული გაყიდვის 

დანახარჯები არ გამოიქვითება. 

მაგ. 15 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 300,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე. იმავე დღეს, A და B საწარმოები შევიდნენ სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, სადაც ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე.   

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმომ აღიარა 100,000 ფე-ის 

ზარალი და არ გამოუცხადებია დივიდენდი.  ამასთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს Z 

საწარმოში თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ განხორციელებული 
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ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 310,000 ფე (რეალური ღირებულება 

325,000 ფე გამოკლებული გაყიდვის დანახარჯები 15,000 ფე).  Z საწარმოსთვის არ 

არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

თვითღირებულების მოდელი 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B 

საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიცია 300,000 ფე-ით.   

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმოს არ აქვს გავლენა 

სრულუფლებიანი მონაწილეების მოგებაზე ან ზარალზე, რადგან Z საწარმოს არ 

გამოუცხადებია დივიდენდი და 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის სრულუფლებიანი 

მონაწილეების მიერ Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციები არ არის 

გაუფასურებული  (საბალანსო ღირებულება 300,000 ფე ნაკლებია ანაზღაურებად 

ღირებულებაზე 310,000 ფე). 

წილობრივი მეთოდი 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით,  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს მისი წილი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოს ზარალში 30,000 ფე (30% × 100,000 ფე  Z საწარმოს მიერ აღიარებული ზარალი 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 270,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულებას 

გამოკლებული 30,000 ფე წილი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს 

ზარალში).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმოში სრულუფლებიანი მონაწილეების მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციები არ არის გაუფასურებული (თითოეული 

სრულუფლებიანი მონაწილის ინვესტიცის  საბალანსო ღირებულება 270,000 ფე 

ნაკლებია მის ანაზღაურებად ღირებულებაზე 310,000 ფე). 

რეალური ღირებულების მოდელი 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის,  A და B საწარმოებიდან 

თითოეულმა უნდა აღიაროს 25,000 ფე შემოსავალი, Z საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის რეალური ღირებულების ზრდისთვის (20X1 წლის 31 დეკემბრის რეალური 

ღრებულებას 325,000 ფე გამოკლებული 20X1 წლის 1 იანვარს თავდაპირველად 

აღაირებული 300,000 ფე). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 325,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით.  

ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრისგან განსხვავებით, რეალური 

ღირებულების მოდელის გამოყენების დროს გაყიდვის დანახარჯები არ გამოიქვითება 

რეალური ღირებულებისგან. 

მაგ. 16 ფაქტები იგივეა, რაც მე-15 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 31 დეკემბერს Z 

საწარმოში თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ განხორციელებული 

ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება არის 265,000 ფე (რეალური ღირებულება 

275,000 ფე გამოკლებული გაყიდვის დანახარჯები 10,000 ფე). 
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თვითღირებულების მოდელი 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით,  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს 

35,000 ფე გაუფასურების ზარალი  (300,000 ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 

ანაზღაურებადი ღირებულება 265,000 ფე).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს A და B საწარმოებმა უნდა წარადგინონ Z საწარმოში 

(ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ განხორციელებული 

ინვესტიცია 265,000 ფე-ით (იხ. 27-ე განყოფილება). 

წილობრივი მეთოდი 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, A და B საწარმოებიდან თითოეულმა მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს მისი წილი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოს ზარალში 30,000 ფე  (30% × 100,000 ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის Z საწარმოს მიერ აღიარებული ზარალი) და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში მათ მიერ განხორციელებული 

ინვესტიციების გაუფასურების ზარალი 5,000 ფე (თვითღირებულებას 300,000 ფე 

გამოკლებული ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს ზარალის წილი 

30,000 ფე  = 270,000 ფე საბალანსო ღირებულება, გაუფასურებამდე.  270,000 ფე-ს 

გამოკლებული ანაზღაურებადი ღირებულება 265,000 ფე = 5,000 ფე გაუფასურების 

ზარალი).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 265,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულებას 

გამოკლებული ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს ზარალში წილი 

30,000 ფე წილს, გამოკლებული 5,000 ფე დაგროვილი გაუფასურების ზარალი).  

რეალური ღირებულების მოდელი  

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების ან ზარალის განსაზღვრისთვის,  A და B საწარმოებიდან 

თითოეულმა უნდა აღიაროს 25,000 ხარჯები, Z საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის რეალური ღირებულების შემცირებისთვის (20X1 წლის 31 დეკემბრის 

რეალური ღირებულებას 275,000 ფე გამოკლებული 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, 

თავდაპირველად აღიარებული 300,000 ფე).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 275,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით.  

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით ანაზღაურებადი ღირებულების 

განსაზღვრისგან განსხვავებით (იხ. 27-ე განყოფილება), რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენების დროს გაყიდვის დანახარჯები არ გამოიქვითება რეალური 

ღირებულებისგან. 

 
  მაგალითები—სხვა: წილობრივი მეთოდი 

 

მაგ. 17 20X1 წლის 1-ელ იანვარს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 300,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს აჩვეულებრივი აქციების 30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე. შესყიდვის ფასი ტოლია Z საწარმოს იდენტიფიცირებადი 
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აქტივების რეალურ ღირებულებას 30%-ს გამოკლებული მისი იდენტიფიცირებადი 

ვალდებულებების 30%.  

იმავე დღეს,  A და B საწარმოები შევიდნენ სახელშეკრულებო შეთანხმებაში, რომლითაც 

ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე.  

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმომ აღიარა 600,000 ფე 

ზარალი.  A და B საწარმოებს  არ გააჩნიათ არანაირი კონსტრუქციული ან იურიდიული 

ვალდებულება მათი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს ზარალთან 

დაკავშირებით და მათ ნაცვლად არფერი გადაუხდიათ.  

Z საწარმომ 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის აღიარა 800,000 ფე 

მოგება.  

Z საწარმოსთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

20X1 

A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს 100,000 ფე ზარალი საწარმოდან, 

რომელსაც ერთობლივად აკონტროლებენ (30% × 600,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის 

ზარალი = 180,000 ფე.  თუმცა,  პუნქტის 14.8(თ) შესაბამისად A და B საწარმოებიდან 

თითოეულმა უნდა შეზღუდოს აღიარებული ზარალი ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებულ მის ინვესტიციამდე 100,000 ფე.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს თითოეულმა სრულუფლებიანმა მონაწილემ ერთობლივ 

საქმიანობაში მისი ინვესტიცია (Z საწარმო) უნდა შეაფასოს 0 ფე-ით (100,000 ფე 

თვითღირებულებას გამოკლებული 100,000 ფე ზარალის წილი).  აქედან გამომდინარე, 

20X1 წელს თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილე აღაირებდა Z საწარმოს ზარალში 

მის წილს 80,000 ფე.  

20X2 

A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 20X2 დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს 160,000 ფე, როგორც მისი წილი ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს მოგებაში (30% × 800,000 ფე Z საწარმოს  პერიოდის 

მოგება = 240,000 ფე ერთობლივი საქმიანობის მოგების წილი.   ერთობლივი 

საქმიანობის მოგების წილს 240,000 ფე გამოკლებული 80,000 ფე ზარალი, რომელიც არ 

არის აღიარებული 20X1 წელს = 160,000 ფე)  

20X2 წლის 31 დეკემბერს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა შეაფასოს მისი 

ინვესტიცია ერთობლივ საქმიანობაში (Z საწარმო) 160,000 ფე-ით (100,000 ფე 

თვითღირებულებას გამოკლებული 100,000 ფე 20X1 წელს აღიარებული ზარალის 

წილი + 160,000 ფე 20X2 წელს აღიარებული მოგების წილი).    

მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 31 დეკემბერს  

A და B საწარმოებმა დაკარგეს ერთობლივი კონტროლი Z საწარმოზე, როდესაც 

ინვესტორებმა შეწყვიტეს თავიანთი ხელშეკრულება და A საწარმომ შეამცირა მისი წილი 

Z საწარმოში 15%-მდე, Z საწარმოში მისი აქციების ნახევრის დამოუკიდებელი მესამე 

მხარისთვის 212,500 ფე-ად მიყიდვის გზით. აქციების გაყიდვისას  გაწეული იქნა 5,000 

ფე-ის ოდენობით გარიგების დანახარჯები. 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის A საწარმომ მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს: 
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 120,000 ფე შემოსავალი მისი ერთობლივი საქმიანობიდან (30% × 400,000 ფე Z 

საწარმოს პერიოდის მოგება = 120,000 ფე).  

 45,000 ფე შემოსულობა ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციის აღიარების შეწყვეტიდან  ((აქციების გაყიდვიდან 

მიღებულ 212,500 ფე-ს გამოკლებული გარიგების დანახარჯები 5,000 ფე + 212,500 

ფე დარჩენილი წილის რეალური ღირებულება) გამოკლებული Z საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება მნიშვნელოვანი 

გავლენის დაკარგვის მომენტში).  იმისათვის, რომ აღირიცხოს ეს ოპერაცია, A 

საწარმომ უნდა გააკეთოს შემდეგი საჟურნალო გატარებები:  

დბ ფულადი სახსრები 207,500 ფე (ა)    

დბ ფინანსური ინსტრუმენტი—ინვესტიცია წილობრივ 

ინსტრუმენტებში (B საწარმოს აქციები) 212,500 ფე (ბ) 

  

 კრ ინვესტიცია ერთობლივი საქმიანობაში (B 

საწარმო)   
375,000 ფე (გ) 

 კრ მოგება ან ზარალი    45,000 ფე  

ერთობლივ საქმიანობაში  ინვესტიციის აღიარების შეწყვეტაზე შემოსულობის აღიარება (B საწარმო). 

 

(ა) აქციების გაყიდვიდან მიღებული 212,500 ფე-ს გამოკლებული გაწეული გარიგების დანახარჯები 

5,000 ფე. 

(ბ) B საწარმოში დარჩენილი წილის რეალური ღირებულება. სხვა ინფორმაციის არ არსებობის 

შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ბოლო ოპერაციის ფასი არის რეალური ღირებულება (იხ. 

პუნქტი 11.17(ბ)). 

(გ) ერთობლივი საქმიანობაში ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების აღიარების შეწყვეტა (300,000 

ფე თვითღირებულება + 120,000 ფე მოგების წილს გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ - გამოყენებით, A საწარმომ მისი ინვესტიცია Z საწარმოში უნდა 

დააკლასიფიციროს, როგორც ფინანსური აქტივი და  14.8(i)(ii) პუნქტის შესაბამისად,  Z 

საწარმოში მისი ინვესტიცია შეაფასოს 212,500 ფე-ად (რეალური ღირებულება 

ერთობლივი კონტროლის დაიკარგვის თარიღისთვის).  ამის შემდეგ,  A საწარმო 

11.14(გ) პუნქტის გამოყენებით აღრიცხავს Z საწარმოში თავის ინვესტიციას. 

B საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს შემოსავალი მისი ერთობლივი საქმიანობიდან 120,000 ფე 

(30% × 400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, B საწარმომ 

უნდა მიიჩნიოს, რომ Z საწარმოზე გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა (იხ. პუნქტი 14.3).  

ამიტომ, B საწარმომ Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია უნდა აღრიცხოს, 

როგორც ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში, მე-14 განყოფილების - „ინვესტიციები 
მეკავშირე საწარმოებში“ - გამოყენებით.  14.8(i)(i) პუნქტის გამოყენებით 20X1 წლის 31 

დეკემბერს B საწარმოს მოეთხოვება მეკავშირე საწარმოში (Z საწარმო) მისი 

ინვესტიციის შეფასება რეალური ღირებულებით (რომელიც, A საწარმოს აქციების 

ნახევრის გასაყიდი ფასის საფუძველზე, შეიძლება იყოს 425,000 ფე).  განსხვავება 

რეალურ ღირებულებასა და ერთობლივი კონტროლის დაკარგვის თარიღისთვის 

375,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას შორის, B საწარმოს მიერ აღიარებული იქნება 

მოგებაში ან ზარალში.  ამის შემდეგ, B საწარმო აღრიცხავს  Z საწარმოში ინვესტიციებს 

იმ მოდელის შესაბამისად, რომელსაც ის იყენებს მეკავშირე საწარმოებში 
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განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის (იხ. პუნქტი 14.4).  თუ დაასკვნეს, 

რომ B საწარმოს არ გააჩნდა მნიშვნელოვანი გავლენა Z საწარმოზე, 20X1 წლის 31 

დეკემბერს B საწარმო  14.8(i)(iii) პუნქტის გამოყენებით, შეაფასებს Z საწარმოში 

განხორციელებულ ინვესტიციას ერთობლივი კონტროლის დაკარგვის თარიღისთვის 

საბალანსო ღირებულებით 375,000 ფე.  ამის შემდეგ, B საწარმო აღრიცხავს Z საწარმოში 

მის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციას, როგორც ფინანსურ აქტივს, რომელიც 

აღირიცხება მე-11 განყოფილების შესაბამისად.  

მაგ. 19 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 1 იანვარს 

თითოეული სრულუფლებიანი მონაწილის წილი Z საწარმოს წმინდა 

იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალურ ღირებულებაში არის 280,000 ფე და Z საწარმოს 

ერთ-ერთი აქტივის (მანქანა) რეალურმა ღირებულებამ გადააჭარბა საბალანსო 

ღირებულებას (Z საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში) 50,000 ფე-ით.  

მანქანას ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით, ნულოვან ნარჩენ ღირებულებამდე, მისი 

დარჩენილი 5 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.  

A და B საწარმოებმა წარმოსახვითი გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადა 

შეაფასეს 5 წლით. 

A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის მოგებაში ან ზარალში  უნდა აღიაროს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოდან მათი შემოსავალი  113,000 ფე (30% × 400,000 ფე Z 

საწარმოს პერიოდის მოგებას გამოკლებული 4,000 ფე წარმოსახვითი გუდვილის 

ამორტიზაცია (300,000 ფე შეძენის თვითღირებულებას გამოკლებული 280,000 ფე 

წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულების წილი = 20,000 ფე 

წარმოსახვითი გუდვილი.  20,000 ფე წარმოსახვითი გუდვილი ÷ 5 წლიანი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა = 4,000 ფე ამორტიზაციის ხარჯი) გამოკლებული 30% × 10,000 ფე 

ცვეთის კორექტირება (50,000 ფე მანქანის ‘დამატებითი’ თვითღირებულება ÷ 5 წლიანი 

სასარგებლო მომსახურების ვადა = 10,000 ფე ცვეთა)).(6) 

20X1 წლის 31 დეკემბერს  A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 368,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 

113,000 ფე მოგებიდან წილს გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი).  A და B 

საწარმოებმა ასევე, უნდა გაითვალისწინონ არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, 

რომ მათი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, ჩაატარონ გაუფასურების 

ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  

  მაგალითები—სხვა: რეალური ღირებულების მოდელი 
 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, Z საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

A და B საწარმოებიდან  თითოეულმა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს  დივიდენდის სახით მიღებული 

შემოსავალი 45,000 ფე (30% × 150,000 ფე Z საწარმოს მიერ გამოცხადებული 

დივიდენდი). 

                                                           
(6) ამ მაგალითში, რეალური ღირებულების კორექტირებების დაბეგვრის შედეგი და წარმოსახვითი გუდვილი 

უგულებელყოფილია.  
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20X1 წლის 31 დეკემბერს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა უნდა წარადგინოს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია 300,000 ფე-ით (თვითღირებულება).  A და B 

საწარმოებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, 

რომ მათი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, ჩაატარონ გაუფასურების 

ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  ამ მაგალითში, მოსალოდნელი არ არის  

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული მოგებიანი საწარმოების გაუფასურება. 

მიუხედავად იმისა, რომ A და B საწარმოებმა ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული მათი ინვესტიციებისთვის 

სააღრიცხვო პოლიტიკად აირჩიეს რეალური ღირებულების მოდელი, Z საწარმოში მათ 

მიერ განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვა მათ მოეთხოვებათ 

თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით, რადგან Z საწარმოში მათ მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

 

ოპერაციები სრულუფლებიან მონაწილესა და ერთობლივ საქმიანობას შორის 

 

15.16 როდესაც სრულუფლებიანი მონაწილე, წილის სახით, ერთობლივ საქმიანობაში 

შეიტანს აქტივებს, ან ერთობლივ საქმიანობას მიჰყიდის აქტივებს, ამ ოპერაციიდან 

წარმოქმნილი შემოსულობისა და ზარალის ნებისმიერი აღიარებული ნაწილი უნდა 

ასახავდეს ოპერაციის შინაარსს. თუ აქტივები დარჩება ერთობლივ საქმიანობაში და 

სრულუფლებიანი მონაწილე გადასცემს საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა 

მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს, სრულუფლებიანმა მონაწილემ უნდა ასახოს 

შემოსულობის ან ზარალის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია სხვა 

სრულუფლებიანი მონაწილეების წილთან. სრულუფლებიანმა მონაწილემ უნდა 

აღიაროს ამ ოპერაციიდან მიღებული ზარალის მთელი თანხა, როდესაც წილის სახით 

აქტივების შეტანის, ან მიყიდვის პროცესი ადასტურებს ამ აქტივების გაუფასურებით 

განპირობებული ზარალის არსებობას. 

 

შენიშვნები 
 
როდესაც სრულუფლებიანი მონაწილე მიჰყიდის ერთობლივი საქმიანობას, ოპერაციას 

ზოგჯერ უწოდებენ ოპერაციებს „ზემოდან ქვემოთ“. 

 
მაგალითი—სრულუფლებიან მონაწილეს შეაქვს აქტივები ერთობლივ 
კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

 
მაგ. 21 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებმა (სრულუფლებიანმა მონაწილეებმა) 

ჩამოაყალიბეს ერთობლივი საქმიანობა (Z საწარმო).  Z საწარმოს დაფუძნებისას, A და B 

საწარმოებიდან თითოეული იღებს კაპიტალის 50%.  Z საწარმოში მათი წილის 

სანაცვლოდ, A და B საწარმოებიდან თითოეულს შეაქვს 100,000 ფე Z საწარმოში. A 

საწარმოს შეაქვს მანქანა 100,000 ფე-ის რეალური ღირებულებით და 80,000 ფე-ის 

საბალანსო ღირებულებით.  B საწარმოს შენატანი წარმოადგენს 100,000 ფე ფულად 

სახსრებს. 

A საწარმოს მიერ შეტანილ მანქანას გააჩნია შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა 

გადაცემის თარიღიდან 10 წელი, ნულოვანი ნარჩენი ღირებულებით. 
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Z საწარმოს მოგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 30,000 ფე 

(A საწარმო მიერ შეტანილ მანქანაზე დარიცხული 10,000 ფე ცვეთის ხარჯის გამოქვითვის 

შემდეგ). 

A საწარმო აღრიცხავს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებს წილობრივი 

მეთოდის გამოყენებით.  

A საწარმოს საჟურნალო გატარებები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის:(7) 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ინვესტიცია ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებში 

90,000 ფე (ა)  

 კრ ძირითადი საშუალებები   80,000 ფე 

 კრ მოგება ან ზარალი (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში შეტანილ მანქანაზე 

რეალიზებული შემოსულობა) 

  

10,000 ფე 

ერთობლივ საქმიანობაში მანქანის შეტანის გზით ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოს ჩამოყალიბების აღიარება. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ ინვესტიცია ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებში 

15,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს მოგების წილი) 

  15,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს აღიარებულ მოგებაში საწარმოს წილის (50%) 

აღიარება. 

 

დბ ინვესტიცია ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებში 

1,000 ფე (ბ)  

 კრ მოგება ან ზარალი (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს მოგების წილი) 

  

1,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს მოგების  წილზე მანქანის  დამატებით 

ცვეთასთან დაკავშირებული კორექტირების აღიარება. 

 

(ა) 80,000 ფე ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში შეტანილი მანქანის საბალანსო 

ღირებულება + 10,000 ფე რეალიზებული შემოსულობა სხვა სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში მანქანის შეტანისგან = 90,000 ფე. 

(ბ) ძირითადი საშუალებების თვითღირებულება—

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოს ანგარიშგება 

100,000 ფე 

ძირითადი საშუალებების თვითღირებულება—A 

საწარმოს ანგარიშგება 

80,000 ფე 

                                                           
(7) ამ მაგალითში, სრულუფლებიანი მონაწილის მიერ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში შეტანილ 

აქტივთან დაკავშირებული არარეალიზებული მოგების დაბეგვრის შედეგი უგულებელყოფილია. 
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სხვაობა 20,000 ფე 

მომსახურების ვადები 10 წელი 

ჭარბი წარმოსახვითი ცვეთა 2,000 ფე 

A საწარმოს წილი 50%—ყოველწლიურად 10 წლის 

განმავლობაში 

1,000 ფე 

  

 
მაგალითი—სრულუფლებიანი მონაწილე მიჰყიდის აქტივებს ერთობლივ 
კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოს 

 

მაგ. 22 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 300,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე.(8) იმავე დღეს, A და B საწარმოები შევიდნენ სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, სადაც ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე.    

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმომ აღიარა 400,000 ფე 

მოგება.  20X1 წლის 30 დეკემბერს Z საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 150,000 ფე-ის 

დივიდენდი 20X1 წლისთვის.  20X1 წლის 31 დეკემბერს სრულუფლებიანი მონაწილეების 

მიერ Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულება არის 425,000 

ფე.  თუმცა, Z საწარმოსთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო ყიდის საქონელს Z საწარმოზე, 60,000 ფე-ად. 20X1 

წლის 31 დეკემბერს A საწარმოსგან შეძენილი საქონელი იყო Z საწარმოს მარაგებში (ისინი 

არ გაყიდულა Z საწარმოს მიერ).  A საწარმო ყიდის საქონელს თვითღირებულებაზე 50%-

იანი ფასნამატით. 

A და B საწარმოები აღრიცხავენ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებს 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

A საწარმო  

A საწარმომ მის ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან უნდა აღიაროს 

შემოსავალი  120,000 ფე (30% × 400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება).   

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ უნდა წარადგინოს Z საწარმოში (ერთობლივი 

საქმიანობა) მის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია 369,000 ფე-ით (300,000 ფე 

თვითღირებულება + 120,000 ფე  ერთობლივი საქმიანობიდან მოგების წილი 

გამოკლებულ 6,000 ფე-ს (30% × 20,000 ფე(9). (10) არარეალიზებული მოგების გამორიცხვა) 

გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი).  A საწარმომ, ასევე, უნდა გაითვალისწინოს 

არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, რომ მისი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, 

თუ ასეა, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.  

A საწარმომ, ასევე, უნდა გამორიცხოს არარეალიზებული მოგება მისი პერიოდის 

მოგებიდან.  ეს შეიძლება მიღწეულ იქნეს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის მისი გაყიდვებიდან 18,000 ფე-ის (30% × 60,000 ფე) და თვითღირებულებიდან  

12,000 ფე-ის (30% × 40,000 ფე) გამორიცხვით. 

                                                           
(8) ამ მაგალითში იგულისხმება, რომ არ არსებობს წარმოსახვითი გუდვილი და რეალური ღირებულების კორექტირებები. 
(9) არარეალიზებული მოგება = 20,000 ფე (50% ÷ 150% × 60,000 ფე მარაგები, რომლებიც Z საწარმოს ეკუთვნის).  
(10) ამ მაგალითში, არარელიზებული მოგების გამორიცხვის დაბეგვრის შედეგი უგულებელყოფილია.  
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B საწარმო  

B საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან ზარალში 

უნდა აღიაროს 120,000 ფე, როგორც მისი წილი Z საწარმოს მოგებაში (30% × 400,000 ფე Z 

საწარმოს პერიოდის მოგება).  20X1 წლის 31 დეკემბერს B საწარმო წარადგენს Z 

საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციას 375,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 120,000 

ფე მოგებიდან წილი გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი).  A საწარმომ ასევე უნდა 

გაითვალისწინოს არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, რომ მისი ინვესტიცია 

გაუფასურებულია და, თუ ასეა, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტირება 27-ე 

განყოფილების გამოყენებით.  

15.17 როდესაც სრულუფლებიანი მონაწილე ერთობლივი საქმიანობისაგან შეიძენს 

აქტივებს, მან არ უნდა აღიაროს ამ ოპერაციიდან მიღებული მოგების თავისი წილი 

ერთობლივი საქმიანობის მოგებაში მანამ, სანამ იგი სხვა დამოუკიდებელ მხარეს არ 

მიჰყიდის ამ აქტივებს. სრულუფლებიანმა მონაწილემ ამ ოპერაციიდან მიღებულ 

ზარალში თავისი წილი ისევე უნდა აღიაროს, როგორც მოგების დროს, იმ 

გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, როდესაც ზარალი დაუყოვნებლივ უნდა 

აღიარდეს, რადგან იგი წარმოადგენს აქტივების გაუფასურების ზარალს. 

 

 

შენიშვნები 
 

როდესაც ერთობლივი საქმიანობა მიჰყიდის სრულუფლებიან მონაწილეს, ოპერაციას 

ზოგჯერ უწოდებენ ოპერაციებს „ქვემოდან ზემოთ“. 

 
მაგალითი—სრულუფლებიანი მონაწილე ყიდულობს აქტივებს ერთობლივ 
კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოსგან 

 

მაგ. 23 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 300,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება 

აქციონერთა კრებაზე.(11) იმავე დღეს, A და B საწარმოები შევიდნენ სახელშეკრულებო 

შეთანხმებაში, სადაც ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე.  

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმომ აღიარა 400,000 ფე 

მოგება.  20X1 წლის 30 დეკემბერს Z საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 150,000 ფე-ის 

დივიდენდი 20X1 წლისთვის.  20X1 წლის 31 დეკემბერს სრულუფლებიანი 

მონაწილეების მიერ Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური 

ღირებულება არის 425,000 ფე.  თუმცა, Z საწარმოსთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული 

კოტირებული ფასი.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ შეიძინა საქონელი Z საწარმოსგან, 100,000 ფე-ად. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმოსგან შეძენილი 60,000 ფე-ის საქონელი იყო A 

საწარმოს მარაგებში (ისინი არ გაყიდულა A საწარმოს მიერ).  Z საწარმო ყიდის საქონელს 

თვითღირებულებაზე 50%-იანი ფასნამატით. 

A და B საწარმოები ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებს აღრიცხავენ 

წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

                                                           
(11) ამ მაგალითში იგულისხმება, რომ არ არსებობს წარმოსახვითი გუდვილი და რეალური ღირებულების კორექტირებები. 
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A საწარმო  

A საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს მისი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოდან შემოსავალი 114,000 ფე (30% × 400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება = 

120,000 ფე.  120,000 ფე-ს გამოკლებული 30% × 20,000 ფე(12), (13)არარეალიზებული მოგება 

= 114,000 ფე) .  

ამ მაგალითში, ითვლება, რომ A საწარმო სააღრიცხვო პოლიტიკად იყენებს ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოსთან „ქვემოდან ზემოთ“ ოპერაციებიდან 

წარმოქმნილ არარეალიზებული მოგების  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში მის მიერ  განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებიდან 

გამორიცხვის მეთოდს.(14) 20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო წარადგენს Z საწარმოში 

(ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მის მიერ განხორციელებულ 

ინვესტიციას 369,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 114,000 ფე მოგების წილი 

(არარეალიზებული მოგების გამორიცხვის კორექტირების შემდეგ) გამოკლებული 

45,000 ფე-ის დივიდენდი).  A საწარმომ ასევე უნდა გაითვალისწინოს არსებობს თუ არა 

ინდიკატორები იმისა, რომ მისი ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, ჩაატაროს 

გაუფასურების ტესტირება 27-ე განყოფილების გამოყენებით.   

B საწარმო  

B საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოგებაში ან 

ზარალში უნდა აღიაროს 120,000 ფე, როგორც მისი წილი Z საწარმოს მოგებაში (30% × 

400,000 ფე Z საწარმოს პერიოდის მოგება).  20X1 წლის 31 დეკემბერს B საწარმო 

წარადგენს Z საწარმოში (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) მის 

მიერ განხორციელებული ინვესტიციას 375,000 ფე-ით (300,000 ფე თვითღირებულება + 

120,000 ფე მოგებიდან წილი, გამოკლებული 45,000 ფე-ის დივიდენდი).  A საწარმომ 

ასევე უნდა გაითვალისწინოს არსებობს თუ არა ინდიკატორები იმისა, რომ მისი 

ინვესტიცია გაუფასურებულია და, თუ ასეა, ჩაატაროს გაუფასურების ტესტირება 27-ე 

განყოფილების გამოყენებით.  

თუ ინვესტორს არ გააჩნია ერთობლივი კონტროლის უფლება 

 

15.18 ინვესტორმა, რომელსაც არ გააჩნია ერთობლივ საქმიანობაში ერთობლივი 

კონტროლის უფლება, აღნიშნული ინვესტიცია უნდა აღრიცხოს მე-11 განყოფილების 

- „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ ან მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ - მიხედვით, ან მე-14 განყოფილების 

- „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - შესაბამისად, თუ მას გააჩნია 

მნიშვნელოვანი გავლენა ერთობლივ საქმიანობაზე. 

 

მაგალითი—ერთობლივი საქმიანობის ინვესტორს არ გააჩნია ერთობლივი 
კონტროლი 

 

                                                           
(12) არარეალიზებული მოგება = 20,000 ფე (50% ÷ 150% × 60,000 ფე მარაგები, რომლებიც A საწარმოს ეკუთვნის).  
(13) ამ მაგალითში, არარელიზებული მოგების გამორიცხვის დაბეგვრის შედეგი უგულებელყოფილია.  
(14) ალტერნატიული სააღრიცხვო პოლიტიკა იქნებოდა „ქვემოდან ზემოთ“ ოპერაციებიდან წარმოქმნილი 

არარეალიზებული მოგების გამორიცხვა გადაცემული აქტივის საბალანსო ღიებულებიდან (ამ შემთხვევაში, მარაგები). 
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მაგ. 24 A, B და C  საწარმოები ფლობენ Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 20%, 40% და 40%-ს, 

შესაბამისად, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება აქციონერთა კრებაზე. B და C 

საწარმოები (სრულუფლებიანი მონაწილეები) ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ Z 

საწარმოს ერთობლივ კონტროლზე.  

Z საწარმო არის  B და C საწარმოების ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმო)—მას ერთობლივად აკონტროლებენ სრულუფლებიანი 

მონაწილეები (B და C საწარმოები).  

A საწარმო არ წარმოადგენს მხარეს, რომელსაც გააჩნია ერთობლივი კონტროლი Z 

საწარმოზე. თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, მიიჩნევა. რომ A 

საწარმოს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა Z საწარმოზე (Z საწარმო არის A საწარმოს 

მეკავშირე საწარმო; იხ. პუნქტი 14.3(ა)) და ამიტომ,  Z საწარმოში მმის მიერ 

განხორციელებულ ინვესტიციას აღრიცხავს მე-14 განყოფილების - „ინვესტიციები 
მეკავშირე საწარმოებში“ - გამოყენებით.  

თუმცა, თუ განსაზღვრული იქნა, რომ A საწარმოს არ გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა 

Z საწარმოზე, მაშინ, A საწარმო Z საწარმოში მის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციას 

აღრიცხავდა როგორც წილობრივ ინსტრუმენტს, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“ ან მე-12 განყოფილების - "სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“  - გამოყენებით. 

B და C საწარმოებიდან თითოეულს მოეთხოვება Z საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციების აღრიცხვა 15.8-15.17 და 15.19-15.21 პუნქტების გამოყენებით. 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

15.19 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელსაც იყენებს ერთობლივ კონტროლს  

          დაქვემდებარებულ საწარმოებში თავისი წილის აღიარებისათვის; 

(ბ)  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული  

         ინვესტიციების საბალანსო ღირებულება (იხ. პუნქტი 4.2(ლ)); 

(გ)  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული  

         ისეთი ინვესტიციების რეალური ღირებულება, რომლებიც აღირიცხება     

         წილობრივი მეთოდით და რომელთათვისაც არსებობს გამოქვეყნებული  

         კოტირებული ფასი; და 

(დ) ინვესტორის მიერ ერთობლივ საქმიანობასთან დაკავშირებით აღებული  

          ვალდებულებების აგრეგირებული სიდიდე და თავისი წილი სხვა  

          ინვესტორებთან ერთად აღებულ საინვესტიციო ვალდებულებებში, ასევე თავისი  

          წილი თავად ერთობლივი საქმიანობის საინვესტიციო ვალდებულებებში. 

მაგალითი—თვითღირებულების მოდელის და რეალური ღირებულების 
მოდელის განმარტებით შენიშვნები 

 

მაგ. 25 20X0 წლის 1-ელ იანვარს A და B საწარმოებიდან თითოეულმა 120,000 ფე-ად შეიძინა Z 

საწარმოს საკუთარი კაპიტალის 30%. იმავე დღეს, A და B საწარმოები შევიდნენ 

სახელშეკრულებო შეთანხმებაში, რომლითაც ისინი შეთანხმდნენ Z საწარმოს ერთობლივ 

კონტროლზე.  

Z საწარმოს ზარალი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 60,000 ფე 

(20X0: 80,000 ფე-ის მოგება).  
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20X0 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 40,000 ფე-ის დივიდენდი.  მას 

არ გამოუცხადებია დივიდენდი 20X1 წელს.  

A საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში მის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების 

აღრიცხვისთვის.  20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმოში A საწარმოს ინვესტიციის 

ანაზღაურებადი ღირებულება შეფასებული იყო 97,000 ფე-ად.  A საწარმომ არ განსაზღვრა 

მისი ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს, რადგან არ 

არსებობდა ნიშნები, რომ ინვესტიცია შესაძლოა გაუფასურებული ყოფილიყო.   

B საწარმო იყენებს რეალური ღირებულების მოდელს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში მის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების 

აღრიცხვისთვის.  განისაზღვრა, რომ 20X1 წლის 31 დეკემბერს Z საწარმოში B საწარმოს 

ინვესტიციის რეალური ღირებულება იყო 102,000 ფე (20X0: 144,000 ფე) საწარმოს 

შემოსავლების გამრავლებით მსგავსი საწარმოს, რომლისთვისაც არსებობს 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი, კორექტირებულ  ფასი/შემოსავლებთან 

კოეფიციენტზე.    საბაზრო ფასი/შემოსავლებთან კოეფიციენტი შემცირებული იყო 2 

საბაზისო ერთეულით, რადგან Z საწარმოს აქციებით არ ვაჭრობენ ფასიანი ქაღალდების 

საჯარო ბაზარზე.  

A, B და Z საწარმოების მიერ 20X0 და 20X1 წლის 31 დეკემბერს არანაირი საინვესტიციო 

ვალდებულება არ იქნა გაწეული. 

A საწარმო (თვითღირებულების მოდელი) 

A საწარმომ მის ფინანსურ ანგარიშგებაში შესაძლოა წარადგინოს Z საწარმოში მის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია  შემდეგნაირად:  

 

A საწარმო—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

 

 შენი

შვნა 

 20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია 

15  97,000  120,000  

…       
 

 

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

წლისთვის 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

   ფე  ფე  

…       

სხვა შემოსავალი—დივიდენდი ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან 

  –  12,000  

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოს გაუფასურება 

  (23,000)  –  

…       
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A საწარმო—ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 2.  სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 
ინვესტიციები 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციები აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება ნებისმიერი 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალი. 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან დივიდენდის სახით 

მიღებული შემოსავალი აღიარდება, როდესაც წარმოეიმნება აქციონერების უფლება 

მიიღონ გადახდა და ნაჩვენებია, როგორც სხვა შემოსავალი. 

 

 

შენიშვნა 15.  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიცია 

   20X1  20X0 

   ფე  ფე 

თვითღირებულება    120,000  120,000 

გამოკლებული დაგროვილი გაუფასურების ზარალი   (23,000)  – 

   97,000  120,000 

      

A საწარმო ფლობს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული Z საწარმოს საკუთარი 

კაპიტალის 30%-ს.  

 
B საწარმო (რეალური ღირებულების მოდელი) 

B საწარმომ მის ფინანსურ ანგარიშგებაში შესაძლოა წარადგინოს Z საწარმოში მის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია შემდეგნაირად:  

B საწარმო—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია 

15  102,000  144,000  

…       
 

B საწარმო— სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

   ფე  ფე  

…       
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სხვა შემოსავალი—დივიდენდი ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან 

  –  12,000  

ცვლილება ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალურ 

ღირებულებაში 

  

(42,000)  24,000 

 

…       
 

 

 

B საწარმო—ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 2.  სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 
ინვესტიციები 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციები აღირიცხება რეალური ღირებულებით, რეალური ღირებულების 

ცვლილება აღიარდება პერიოდის მოგებაში ან ზარალში 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან დივიდენდის სახით 

მიღებული შემოსავალი აღიარდება, როდესაც წარმოეიმნება აქციონერების უფლება 

მიიღონ გადახდა და ნაჩვენებია, როგორც სხვა შემოსავალი. 

 

შენიშვნა 15.  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიცია 

   20X1  20X0 

   ფე  ფე 

რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს   102,000  144,000 

      

B საწარმო ფლობს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს (Z საწარმო) 

საკუთარი კაპიტალის 30%-ს.(15) 

 

15.20 წილობრივი მეთოდით აღრიცხულ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებთან დაკავშირებით, სრულუფლებიანმა მონაწილემ დამატებით უნდა 

გაამჟღავნოს ინფორმაცია 14.14 პუნქტის მოთხოვნების მიხედვითაც, რომლებიც ეხება 

წილობრივი მეთოდით აღრიცხულ ინვესტიციებს. 

მაგალითი—წილობრივი მეთოდის განმარტებითი შენიშვნები 
 

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 25-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, A საწარმო იყენებს 

წილობრივ მოდელს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში მის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვისთვის.  

                                                           
(15) ამასთან, A საწარმო ასევე გაამჟღავნებს 15.21 პუნქტით მოთხოვნილ ინფორმაციას. 



მოდული 15–ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-10)                   39 

A საწარმომ მის ფინანსურ ანგარიშგებაში შესაძლოა წარადგინოს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოში (Z საწარმო) მის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია 

შემდეგნაირად: 

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

წლისთვის 

 

   20X1  20X0  

   ფე  ფე  

…       

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს 

გაუფასურება 

  

(17,000) (ა) –  

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს 

პრიოდის მოგების (ზარალის) წილი 

  (18,000) (ბ) 24,000 (გ) 

…       

       
 

 

A საწარმო—ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

 

 შენიშვნა  20X1  20X0  

აქტივები   ფე  ფე  

გრძელვადიანი აქტივები       

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია 

15  97,000 (დ) 132,000 (ე) 

…       
 

A საწარმო—ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

შენიშვნა 2.  სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 
ინვესტიციები 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციები აღირიცხება წილობრივი მეთოდის გამოყენებით.  ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების საბალანსო 

ღირებულება გაანგარიშებულია თვითღირებულებით, პლუს ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს შემდგომ სრულ შემოსავლში საწარმოს  წილით.  თუ, 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის არსებობს ნიშანი იმისა, რომ ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია შეიძლება 

იყოს გაუფასურებული, ინვესტიციის მთლიანი საბალანსო ღირებულება მოწმდება 

გაუფასურებაზე.  თუ აღმოჩნდა, რომ ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება ნაკლებია 

მისივე ანაზღაურებად ღირებულებაზე, საბალანსო ღირებულება შემცირდება 

ანაზღაურებად ღირებულებამდე და გაუფასურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში.  

შენიშვნა 15.  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიცია 

   20X1  20X0 
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   ფე  ფე 

თვითღირებულებას პლუს წილი ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს სრულ 

შემოსავალში, გამოკლებული ნებისმიერი 

დაგროვილი გაუფასურების ზარალი 

  

97,000  132,000 

      

B საწარმო ფლობს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს (Z საწარმო) 

საკუთარი კაპიტალის 30%-ს.   

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და განმარტებები არ წარმოადგენს ახსნა-განმარტებითი 

შენიშვნების ნაწილს: 

(ა)  20X1 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურებამდე არსებულ საბალანსო ღირებულებას 114,000 ფე(ზ)  

გამოკლებული 97,000 ფე ანაზღაურებადი ღირებულება = 17,000 ფე გაუფასურება. 

(ბ) 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმოს ზარალის წილი 30% × 60,000 ფე 

პერიოდის ზარალი = 18,000 ფე. 

(გ) 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმოს მოგების წილი 30% × 80,000 ფე 

პერიოდის მოგება = 24,000 ფე. 

(დ) 20X1 წლის 31 დეკემბერს გაუფასურებამდე არსებულ საბალანსო ღირებულება 114,000 ფე(ზ) 

გამოკლებული 17,000 ფე(ა) Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის დაგროვილი 

გაუფასურება = 97,000 ფე საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 

(ე) 120,000 ფე თვითღირებულება + 24,000 ფე(გ) მოგება 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის, გამოკლებული 12,000 ფე(ვ) Z საწარმოსგან მიღებული დივიდენდი = 132,000 ფე 

საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს. 

(ვ) Z საწარმოსგან მიღებული დივიდენდი 30% × 40,000 ფე Z საწარმოს მიერ გამოცხადებული და 

გაცემული დივიდენდი = 12,000 ფე. 

(ზ) 20X0 წლის 31 დეკემბერს საბალანსო ღირებულება 132,000 ფე(ე) გამოკლებული 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის Z საწარმოს ზარალის წილი 18,000 ფე(ბ)  = 114,000 ფე 

გაუფასურებამდე არსებული საბალანსო ღირებულება, 20X0 წლის 31 დეკემბერს. 

 

 

15.21 რეალური ღირებულების მოდელით აღრიცხულ ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებთან დაკავშირებით, სრულუფლებიანმა მონაწილემ 

განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაცია უნდა ასახოს 11.41–11.44 პუნქტების 

შესაბამისად. თუ სრულუფლებიანი მონაწილე რომელიმე ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოსთან მიმართებით იყენებს მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევით განპირობებულ გამონაკლის მიდგომას, როგორც ეს 

აღწერილია 15.15 პუნქტში, მან ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი, მიზეზები, რის გამოც რეალური ღირებულების 

შეფასებას სჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, ასევე იმ 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების საბალანსო ღირებულებები, რომლებიც აღრიცხულია 

თვითღირებულების მოდელით. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს-ის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას.   ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

შეფასებისას.  შესაბამისად, 8.6  პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

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.  

 

ერთობლივი კონტროლი 

 

იმის შეფასების დროს, გააჩნია თუ არა საწარმოს ერთობლივი კონტროლი საქმიანობაზე, 

პირველ რიგში დადგენილი უნდა იყოს გააჩნიათ თუ არა საწარმოს და სხვა სრულუფლებიან 

მონაწილეებს ერთობლივი კონტროლი საქმიანობაზე, (16) (სტრატეგიული ფინანსური და 

ოპერატიული გადაწყვეტილებების მართვის უფლებამოსილება, მისი საქმიანობიდან 

ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით.  

თუ სრულუფლებიან მონაწილეებს ერთბლივად გააჩნიათ კონტროლი საქმიანობაზე, მაშინ 

განსაზღვრული უნდა იყოს ერთობლივ კონტროლს საქმიანობაზე იწვევს თუ არა 

სახელშეკრულებო შეთანხმება.  ერთობლივი კონტროლი არსებობს მაშინ, როდესაც 

სტრატეგიული ფინანსური და ოპერატიული გადაწყვეტილებები მოითხოვს 

სრულუფლებიანი მონაწილეების ერთსულოვან თანხმობას.  

იმის შეფასება, საქმიანობა მის მხარეებს შორის ერთობლივი კონტროლის ქვეშ იმართება თუ 

მისი ერთ-ერთი მხარის მიერ ცალმხრივად, განსჯის საგანია.  ამ შეფასების შედეგად, მხარემ 

შესაძლოა დაასკვნას, რომ: 

 საქმიანობა იმართება ერთობლივი კონტროლის ქვეშ (საქმიანობა არის ერთობლივი 

საქმიანობა); 

                                                           

(16) ამ დამხმარე მასალის მე-9 მოდულის - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგება“ - მნიშვნელოვანი შეფასებებისა და სხვა მსჯელობების განყოფილება აღწერს იმ 

მსჯელობებს, რომელთა განხორციელებაც საჭიროა კონტროლის არსებობის შეფასების დროს. 
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 ის აკონტროლებს საქმიანობას (საქმიანობა არის მე-9 განყოფილების - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები“ გამოყენებით 

აღრიცხული შვილობილი საწარმო); ან 

 საქმიანობისთვის ის არის ინვესტორი. (თუ, ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი 

გავლენა,(17) მაშინ საქმიანობა იქნება მეკავშირე საწარმო რომელიც აღირიცხება მე-14 

განყოფილების - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ გამოყენებით.  თუ 

განსაზღვრულია, რომ ინვესტორს არ გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა, მაშინ ინვესტიცია 

არის ფინანსური აქტივი რომელიც აღირიცხება მე-11 განყოფილების - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“  ან მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“ გამოყენებით). 

როდესაც დიდი შეუსაბამობაა საქმიანობაში მხარეების საკუთრების წილსა და მათ მიერ 

საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებს (მოგებას) შორის, შესაძლოა საჭირო იყოს 

მნიშვნელოვანი მსჯელობები იმის განსაზღვრისას, გააჩნიათ თუ არა ამ მხარეებს ერთობლივი 

კონტროლი საქმიანობაზე.  მხარეების საკუთრების წილსა და მათ მიერ საქმიანობიდან 

მიღებულ შემოსავლებს შორის შეუსაბამობის მიზეზებმა შესაძლოა მოგვაწოდოს შესაბამისი 

ინფორმაცია იმის შეფასებისას, წარმოადგენენ თუ არა ისინი  საქმიანობაზე ერთობლივი 

კონტროლის მქონე მხარეებს.  

 

შეფასება 

 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიცია საწარმომ უნდა შეაფასოს თვითღირებულების 

მოდელის, წილობრივი მეთოდის ან რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. 

 

თვითღირებულების მოდელი და წილობრივი მეთოდი 

როდესაც თვითღირებულების მოდელი ან წილობრივი მეთოდი გამოიყენება, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს გაუფასურების აღრიცხვასთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი მსჯელობები მოიცავს: 

 შეფასებას, არსებობს თუ არა ნიშანი იმისა, რომ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია შეიძლება  გაუფასურებული იყოს (იხ. პუნქტი 

27.7); და 

 თუ არსებობს ნიშანი, რომ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია შეიძლება  გაუფასურებული იყოს, ინვესტიციის 

ანაზღაურებადი ღირებულების შეფასებას (იხ. პუნქტი 27.11). 

 

წილობრივი მეთოდი  

როდესაც წილობრივი მეთოდი გამოიყენება, მნიშვნელოვანი მსჯელობები შესაძლოა საჭირო 

გახდეს ერთობლივი კონტროლის მიღწევის თარიღისთვის ერთობლივ კონტროლს 

                                                           
(17) ამ დამხმარე მასალის მე-14 მოდულის - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - 
მნიშვნელოვანი შეფასებებისა და სხვა მსჯელობების განყოფილება აღწერს იმ მსჯელობებს, 

რომელთა გამოყენებაც საჭიროა მნიშვნელოვანი გავლენის არსებობის შეფასების დროს. 
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დაქვემდებარებული საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და იდენტიფიცირებადი 

ვალდებულებების რეალური ღირებულების შეფასებისთვის.  

წილობრივი მეთოდის გამოყენებისთვის ბევრი მსჯელობის გამოყენებაა საჭირო.  მაგალითად, 

შემდეგ გარემოებებში: 

 თუ, ერთობლივი კონტროლის მიღწევის თარიღისთვის ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და იდენტიფიცირებადი 

ვალდებულებების რეალური ღირებულება განსხვავდება მათი საბალანსო 

ღირებულებისგან (რომელიც ასახულია ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოს მიერ).  ამ შემთხვევაში, მსჯელობები უნდა იქნეს გამოყენებული შეფასების 

კორექტირებების მასშტაბის განსაზღვრისათვის.  შეძენის შემდგომ აღრიცხვისთვის, 

სრულუფლებიან მონაწილეს მოეთხოვება მოგებაში ან ზარალში შეფასების კორექტირების 

რეალიზაციის დროის შესახებ მსჯელობის განხორციელება  (იხ. პუნქტები 15.13 და 

14.8(გ)).  

 თუ, შეძენისას, შეძენის თვითღირებულებასა და ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალურ 

ღირებულებაში სრულუფლებიანი მონაწილის  წილს შორის სხვაობაა (დადებითი ან 

უარყოფითი) (მაგ., წარმოსახვითი გუდვილი).  შეძენის შემდგომ აღრიცხვასთან 

დაკავშირებით, მსჯელობები უნდა იქნეს გამოყენებული მოგებაში ან ზარალში  

‘წარმოსახვითი გუდვილის’ რეალიზების დროის შესახებ (იხ. პუნქტები 15.13 და 14.8(გ)).  

 თუ, საწარმოს და მის ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოს გააჩნიათ 

განსხვავებული საანგარიშგებო თარიღები და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოსთვის შეუძლებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადება იმავე საანგარიშგებო 

პერიოდით, რომლითაც სრულუფლებიანი მონაწილე ამზადებს.  ამ შემთხვევაში, 

მსჯელობები უნდა იქნეს გამოყენებული საანგარიშგებო თარიღებს შორის დროის 

მონაკვეთში მომხდარი ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ოპერაციის ან მოვლენის გავლენის 

შესახებ  (იხ. პუნქტები 15.13 და 14.8(ვ)). 

 თუ, სრულუფლებიანი მონაწილე მისი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოსგან განსხვავებულ სააღრიცხვო პოლიტიკას იყენებს, მსჯელობები უნდა იქნეს 

გამოყენებული განსხვავებული სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების გავლენის შესახებ 

(იხ. პუნქტები 15.13 და 14.8(ზ)).  

 

რეალური ღირებულების მოდელი  

თუ, რეალური ღირებულების მოდელი გამოიყენება ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის თავდაპირველი აღიარების 

შემდგომ შეფასებისთვის, მნიშვნელოვანი მსჯელობა საჭიროა, როდესაც: 

 ფასდება შეიძლება თუ არა კონკრეტულ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების საკმარისად 

საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული კონკრეტული საწარმოსთვს რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენებისას (იხ. ქვემოთ მოცემული შენიშვნები პუნქტში 15.15 და ასევე 

პუნქტები 14.10 და 11.27–11.32); და 

 იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს 

აქციები არ არის კოტირებული აქტიურ ბაზარზე, რომელი შეფასების მოდელი უნდა იქნეს 

გამოყენებული და ამ მოდელისთვის საბაზისო მონაცემების განსაზღვრა,  (რეალური 

ღირებულების შეფასების გამოყენებაზე მითითებებისთვის იხ. პუნქტებები 11.27–11.32). 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

 

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

საქმიანობაში ინვესტიციების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში ძირითადი განსხვავება 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ფასს 11 - „ერთობლივი საქმიანობა“ და ბასს 28 - 

„ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. მე-15 

განყოფილება - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში”) შორის არის:  

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე და მოიცავს მნიშვნელოვნად 

ნაკლებ მითითებებს პრინციპების გამოიყენებაზე.  

 მსს ფასს სტანდარტში აღრიცხვის მოთხოვნები განსაზღვრულია ერთობლივი საქმიანობის 

ფორმის მიხედვით—ე.ი. იგი არის ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივი; 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა; თუ ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმო.  ამასთან, მსს ფასს სტანდარტი საწარმოს უფლებას აძლევს 

მის ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებაში ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის აირჩიოს სამი 

განსხვავებული მოდელიდან ერთ-ერთი—წილობრივი მეთოდი; თვითღირებულების 

მოდელი; და რეალური ღირებულების მოდელი.  არჩეულ მოდელს ანგარიშვალდებული 

საწარმო იყენებს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიციისთვის.  ამის საპირისპიროდ, სრული ფასს 

სტანდარტი (ფასს 11) მოითხოვს, რომ ერთობლივი საქმიანობის აღრიცხვა მისდევდეს 

საქმიანობის შინაარსს.  (სრულ ფასს სტანდარტში ერთობლივი საქმიანობა განმარტებულია 

ისე, როგორც მსს ფასს სტანდარტშია განმარტებული.)  ფასს 11-ის მიხედვით, როდესაც 

საწარმოს გააჩნია ერთობლივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ აქტივებზე უფლებები და 

პასუხისმგებლობა ამ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებზე, ის აღრიცხავს ამ 

აქტივებსა და ვალდებულებებს, და როდესაც საწარმოს გააჩნია უფლებები ერთობლივი 

საქმიანობის წმინდა აქტივებზე, ის აღრიცხავს ამ წმინდა აქტივებს წილობრივი მეთოდის 

გამოყენებით. 

 წილობრივი მეთოდის მიხედვით, მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ წარმოსახვითი 

გუდვილი სისტემატურად ამორტიზირდეს მისი მოსალოდნელი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში (იხ. პუნქტები 15.13 და 14.8(გ)).  სრული ფასს 

სტანდარტი არ იძლევა გუდვილის ამორტიზაციის უფლებას (იხ. ბასს 28 პუნქტი 32(ა)). 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ერთობლივ საქმიანობაში ინვესტიციების აღრიცხვისა და წარდგენის 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით.     

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.  

 

კითხვა 1 

ერთობლივი საქმიანობა არის:  

 (ა) საწარმო, რომლის საკუთარ კაპიტალს თანაბარი წილით (თითოეული 50%-ს) ფლობს 

ორი ინვესტორი. 

 (ბ) საწარმო, რომლის საკუთარ კაპიტალს თანაბარი წილით (თითოეული 25%-ს) ფლობს 

ოთხი ინვესტორი. 

 (გ) ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვა 

სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე. 

 (დ) ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვა სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე. 

კითხვა 2 

ორი საწარმო შედის სახელშეკრულებო შეთანხმებაში ქონებაზე ერთობლივი კონტროლის 

განხორციელების მიზნით, თითოეული იღებს მიღებული ქირის წილს და ეკისრება ხარჯების 

წილი.  საწარმოები არიან დარეგისტრირებულები ქონების ერთობლივ  მფლობელებად. 

ამ ორ საწარმოს გააჩნია: 

 (ა) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივი. 

 (ბ) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობა. 

 (გ) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო. 

კითხვა 3 

ერთობლივ საქმიანობაზე მოცემული დებულებები  მართებულია, გარდა? 

 (ა) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო შესაძლოა მოიცავდეს ამხანაგობის 

დაფუძნებას. 

 (ბ) ანგარიშვალდებული საწარმოს (რომელიც ასევე მშობელი საწარმოა), რომელსაც გააჩნია 

სამი ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო და მისგან ერთზე არსებობს 

გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი, არ აქვს უფლება მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში განხორციელებული 

ამ ინვესტიციების აღრიცხვისთვის აირჩიოს თვითღირებულების მოდელი. 
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 (გ) ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საქმიანობაში, ერთობლივი საქმიანობის 

სახელშეკრულებო შეთანხმება შესაძლოა ითვალისწინებდეს სრულუფლებიან 

მონაწილეებს შორის ერთობლივი პროდუქტის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგებისა და 

ერთობლივად გაწეული ხარჯების განაწილების წესს. 

 (დ) როდესაც სრულუფლებიანი მონაწილე ერთობლივი საქმიანობისაგან შეიძენს 

აქტივებს, მან არ უნდა აღიაროს ერთობლივი საქმიანობის მოგებაში ამ ოპერაციიდან 

მიღებული მოგების თავისი წილი მანამ, სანამ იგი სხვა დამოუკიდებელ მხარეს არ 

მიჰყიდის ამ აქტივებს.  
 

კითხვა 4 

ერთობლივი კონტროლის არსი არის: 

 (ა) ინვესტორის მიერ ინვესტირებული საწარმოს ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის 

გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უფლებამოსილება. 

 (ბ) აქტიური მონაწილეობა ინვესტირებული საწარმოს ფინანსურ და სამეურნეო 

პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

 (გ) საწარმოს ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება, მისი 

საქმიანობიდან სარგებლის მიღების მიზნით. 

 (დ) ხელშეკრულებით დადგენილი ერთობლივი კონტროლი ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 

კითხვა 5 

საწარმომ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში მის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციები თავდაპირველი აღიარების შემდეგ უნდა აღრიცხოს: 

 (ა) თვითღირებულების მოდელის ან რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით 

(ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ყველა 

ინვესტიციისთვის ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებით). 

 (ბ) თვითღირებულების მოდელის ან რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით 

(თითოეული ინვესტიციისთვის მოდელის ცალ-ცალკე არჩევის  საფუძველზე). 

 (გ) თვითღირებულების მოდელის, წილობრივი მეთოდის ან რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენებით (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიციისთვის ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენებით). 

 (დ) თვითღირებულების მოდელის, წილობრივი მეთოდის ან რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენებით (თითოეული ინვესტიციისთვის ცალ-ცალკე არჩეული მოდელის 

საფუძველზე) 

კითხვა 6 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებულ ინვესტიციებს 

ტესტირება უნდა ჩაუტარდეთ გაუფასურებაზე 27-ე განყოფილების - „აქტივების 
გაუფასურება“ - გამოყენებით, თუ საწარმო იყენებს: 

 (ა) თვითღირებულების მოდელს, წილობრივ მეთოდს ან რეალური ღირებულების 

მოდელს. 

 (ბ) თვითღირებულების მოდელს ან წილობრივ მეთოდს. 
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 (გ) თვითღირებულების მოდელს ან რეალური ღირებულების მოდელს. 

 (დ) წილობრივ მეთოდს ან რეალური ღირებულების მოდელს. 
 

კითხვა 7 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ 100,000 ფე-ად შეიძინა Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 

30%, რასაც გააჩნია შესაბამისი ხმის უფლება აქციონერთა კრებაზე.  ამ აქციების შესაძენად A 

საწარმომ გასწია 1,000 ფე გარიგების დანახარჯი. 

A საწარმო სხვა მხარესთან (C საწარმო) შევიდა სახელშეკრულებო შეთანხმებაში, რომელიც 

ფლობს Z საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 25%-ს, რითაც A და C საწარმოები ერთობლივად 

აკონტროლებენ Z საწარმოს.  

A საწარმო იყენებს თვითღირებულების მოდელს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებში მის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის.  Z საწარმოსთვის 

არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი.  

20X1 წლის 30 დეკემბერს Z საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 20,000 ფე-ის დივიდენდი 20X1 

წლიდან მიღებული მოგებიდან.  დამატებით დივიდენდი არ ყოფილა გადახდილი 20X2, 20X3 

და 20X4 წლებში.  

20X1, 20X2 და 20X3 წლის 31 დეკემბერს, 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - 

გამოყენების შემდეგ, A საწარმოს ხელმძღვანელობამ Z საწარმოში მისი ინვესტიციების 

რეალური ღირებულება შეაფასა 102,000 ფე-ად, 110,000 ფე-ად და 90,000 ფე-ად, შესაბამისად.  

გაყიდვის დანახარჯები ამ პერიოდების განმავლობაში შეფასებულია 4,000 ფე-ის ოდენობით. 

A საწარმო აფასებს Z საწარმოში მის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციას 20X1, 20X2 და 20X3 

წლის 31 დეკემბერს, შესაბამისად: 

 (ა) 100,000 ფე-ად, 100,000 ფე-ად, 100,000 ფე-ად. 

 (ბ) 101,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად, 90,000 ფე-ად. 

 (გ) 98,000 ფე-ად, 106,000 ფე-ად, 86,000 ფე-ად. 

 (დ) 98,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად, 86,000 ფე-ად. 

 (ე) 102,000 ფე-ად, 110,000 ფე-ად, 90,000 ფე-ად. 

 (ვ) 101,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად. 

კითხვა 8 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 კითხვაში.  თუმცა, აქ, Z საწარმოსთვის არსებობს გამოქვეყნებული 

კოტირებული ფასი. 20X1, 20X2 და 20X3 წლის 31 დეკემბერს, გამოქვეყნებული კოტირებული 

ფასის საფუძველზე რეალური ღირებულება არის 102,000 ფე, 110,000 ფე და 90,000 ფე, 

შესაბამისად. 

A საწარმო აფასებს Z საწარმოში მის მიერ განხორციელებულ ინვესტიციას 20X1, 20X2 და 20X3 

წლის 31 დეკემბერს, შესაბამისად: 

 (ა) 100,000 ფე-ად, 100,000 ფე-ად, 100,000 ფე-ად. 

 (ბ) 95,000 ფე-ად, 95,000 ფე-ად, 86,000 ფე-ად. 

 (გ) 98,000 ფე-ად, 106,000 ფე-ად, 86,000 ფე-ად. 

 (დ) 98,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად, 86,000 ფე-ად. 

 (ე) 102,000 ფე-ად, 110,000 ფე-ად, 90,000 ფე-ად. 
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 (ვ) 101,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად, 101,000 ფე-ად. 
 

კითხვა 9 

ერთობლივი საქმიანობის ინვესტორი, რომელსაც საქმიანობაზე არ გააჩნია ერთობლივი 

კონტროლი, ინვესტიციებს აღრიცხავს:  

 (ა) მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - გამოყენებით. 

 (ბ) მე-14 განყოფილების - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - გამოყენებით.. 

 (გ) მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“, მე-12 განყოფილების 

- „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“  ან, თუ მას 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ერთობლივ საქმიანობაზე, მე-14 განყოფილების - 

„ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - გამოყენებით. 

 (დ) მე-9 განყოფილების - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგება“ - გამოყენებით. 

კითხვა 10 

ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია არასწორი? 

 (ა) ერთობლივი კონტროლი საწარმოზე შეიძლება შეძენილი ან დაკარგული იყოს 

საკუთრების წილის აბსოლუტურ ან შეფარდებით დონეებში ცვლილებების გარეშე. 

 (ბ) როდესაც საწარმო აფასებს, გააჩნია თუ არა ერთობლივი კონტროლი საწარმოზე, 

ითვალისწინებს მიმდინარე პერიოდში გამოყენებად ან კონვერტირებად მის მიერ 

ფლობილი პოტენციური ხმის უფლებების არსებობასა და გავლენას. 

 (გ) როდესაც საწარმო აფასებს, გააჩნია თუ არა ერთობლივი კონტროლი საწარმოზე, 

ითვალისწინებს მიმდინარე პერიოდში გამოყენებად ან კონვერტირებად სხვა მხარეების 

მიერ ფლობილ პოტენციური ხმის უფლებების არსებობასა და გავლენას. 

 (დ) როდესაც საწარმო აფასებს, გააჩნია თუ არა ერთობლივი კონტროლი საწარმოზე, 

მხარეები ითვალისწინებენ მხოლოდ მიმდინარე პერიოდში არსებულ წილებს.  ისინი არ 

ითვალისწინებენ პოტენციური ხმის უფლების გამოყენებას ან კონვერტაციას. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (დ) იხ. პუნქტი 15.3. 

კითხვა 2 (ა)—იხ. პუნქტი 15.6. 

კითხვა 3 (ბ)—იხ. პუნქტი 15.12.  სრულუფლებიან მონაწილეს უფლება აქვს მაინც აირჩიოს 

თვითღირებულების მოდელი.  ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ის ინვესტიცია, რომლისთვისაც არსებობს გამოქვეყნებული 

კოტირებული ფასი, შეფასებული იქნება რეალური ღირებულების მოდელის 

გამოყენებით. 

კითხვა 4 (დ) იხ. პუნქტი 15.2. 

კითხვა 5 (გ)—იხ. პუნქტი 15.9. 

კითხვა 6 (ბ)—იხ. პუნქტები 15.10 და 15.13 წაიკითხეთ  14.8(დ) პუნქტთან ერთად. 

კითხვა 7 (დ)—იხ. პუნქტები 15.10 და 15.11. 

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

შემცირებული რეალური ღირებულება (98,000 ფე) არის თვითღირებულებაზე (101,000 

ფე) ნაკლები  

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

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

თვითღირებულებაზე (101,000 ფე). 

კითხვა 8 (ე) იხ. პუნქტები 15.12, 15.14 და 15.15. 

კითხვა 9 (გ)—იხ. პუნქტი 15.18. 

კითხვა 10 (დ) იხ. პუნქტი 15.2 წაიკითხეთ  9.6 პუნქტთან ერთად (გათვალისწინებული უნდა 

იყოს მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი პოტენციური ხმის უფლებები). 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ ერთობლივ საქმიანობაში განხორციელებული ინვესტიციების  აღრიცხვისა და 

წარდგენის მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

ორი კომპანია (მხარეები) აყალიბებს განცალკევებულ იურიდიულ პირს, შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის ამხანაგობის ფორმით, სავაჭრო ცენტრის ფუნქციონირების მიზნით.  

საქმიანობა ყიდულობს მიწის ნაკვეთსა და შენობებს, რაც წარმოადგენს სავაჭრო ცენტრს.  

სავაჭრო ცენტრის შეძენა დაფინანსებულია ბანკის სესხით.  

საქმიანობის მოქმედების სფერო მოიცავს: საცალო გაყიდვების წერტილების ქირით გაცემას; 

მანქანების პარკირების ხელმძღვანელობას; ცენტრისა და მისი ინფრასტრუქტურის, 

როგორიცაა ლიფტები, შენარჩუნებას; და უფრო ზოგადად, ცენტრის რეპუტაციის და 

სტუმრების რიცხვის ზრდას.  ოპერაციებთან დაკავშირებული სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღება მოითხოვს ორივე მხარის თანხმობას.  

 

როგორ უნდა აღრიცხონ მხარეებმა თავიანთი წილები სავაჭრო ცენტრის საქმიანობაში, 

რომელსაც ამუშავებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა? 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

საქმიანობა არის ერთობლივი საქმიანობა (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმო).  

მხარეები აღიარებენ თავიანთ წილს საქმიანობაში ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოებისთვის მათი შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკის  შესაბამისად: 

 თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით; 

 წილობრივი მეთოდის გამოყენებით; ან 

 რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

ოთხ საწარმოს (მხარეები) აქვს მიმდებარე ტერიტორიებიდან სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების უფლება.  საწარმოებმა დააფინანსეს თავიანთი შესაბამისი შენაძენები.  მხარეებმა 

დადეს ხელშეკრულება, რათა გამოიკვლიონ, განავითარონ და მოიპოვონ სასარგებლო 

წიაღისეული გაერთიანებული ტერიტორიიდან (კარიერი).  თითოეული საწარმო ინარჩუნებს 

განსაზღვრულ ტერიტორიაზე მოპოვების იურიდიულ უფლებას.  

ხელშეკრულება მოქმედია განსაზღვრულ ტერიტორიაზე მოპოვების ეკონომიკური 

მომსახურების ვადის განმავლობაში.  თითოეული მხარის მონაწილეობის პროცენტულობა 

ეფუძნება სასარგებლო წიაღისეულის რეზერვებს, რომელთა მოპოვებაც მოსალოდნელია 

მხარის მიერ ფლობილი და საერთო გეოლოგიურ ტერიტორიას მიკუთვნებული ჰექტრებიდან.  

მონაწილეობის შესაბამისი პროცენტულობა შემდგომში კორექტირდება  დამოუკიდებელი 

კვლევის  საფუძველზე რეზერვების აღმოჩენების შესაბამისად.  მხარეები იღებენ პროდუქტს 

ერთობლივი საქმიანობიდან, სასარგებლო წიაღისეულის სახით, რისი ფლობა, გამოყენება ან 

გაყიდვაც თითოეულს შეუძლია თავიანთი შეხედულებებისამებრ.  

ერთი მხარე დაინიშნა ოპერატორად.  მხარეებმა ჩამოაყალიბეს 5 წლიანი სტრატეგიული გეგმა, 

რომელიც ყოველწლიურად განახლდება ყველა მხარის თანხმობით.  ოპერატორი შეიძენს 

აღჭურვილობას და ანაწილებს დაქირავებულ პირებს ერთობლივ საქმიანობებზე, 

სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად.  ოპერატორი სხვა მხარეებისთვის გამოწერს ანგარიშ-

ფაქტურას მათი ხარჯებისა და კაპიტალური დანახარჯის წილისთვის, მათი შესაბამისი 

მონაწილეობის საფუძველზე.  შეთანხმების პირობები ისეთია, რომ თითოეული მხარე 

ხელშეკრულებით არის პასუხიმგებელი ყველა დანახარჯის წილზე და ამიტომ, თითოეულ 

მხარეს გააჩნია უფლებები ერთობლივი საქმიანობებისთვის შეძენილი აქტივების წილზე.  

მხარეებს გააჩნიათ სოლიდარული პასუხისმგებლობა ისეთი მოვალეობებისთვის, 

როგორებიცაა ექსპლუატაციიდან ამოღება და გარემოს დასუფთავება. 

 

A ნაწილი: ზემოთ აღწერილი სახელშეკრულებო შეთანხმება ერთობლივი საქმიანობის რა 

ფორმაა, თუ არის ერთობლივი საქმიანობა? 

 

B ნაწილი: როგორ უნდა აღრიცხონ მხარეებმა თავიანთი წილები ზემოთ აღწერილ 

სახელშეკრულებო შეთანხმებაში? 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

 

A ნაწილი 

ერთობლივი საქმიანობა მოიცავს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული ეკონომიკური 

საქმიანობის წარმართვას (განსაზღვრულ ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვება).  ეს ერთობლივი საქმიანობა იღებს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

აქტივების ფორმას (ძირითადად, წარმოების აღჭურვილობა).  ერთობლივი საქმიანობა 

შექმნილია ხარჯების განაწილების მიზნით.  სახელშეკრულებო შეთანხმება თითოეული 

მხარის საოპერაციო საქმიანობის გაფართოებაა, აწარმოონ და გაყიდონ სასარგებლო 

წიაღისეული.  

მხარეები ინარჩუნებენ თავიანთ უფლებებს სასარგებლო წიაღისეულის უფლებებიდან 

მიღებულ ეკონომიკური სარგებელზე—სარგებელი (ჩვეულებრივ სასარგებლო წიაღისეულის 

ფორმით მიღებული) პირდაპირ დაკავშირებულია სასარგებლო წიაღისეულის რეზერვების 

რაოდენობასთან, რასაც სახელშეკრულებო შეთანხმებით თითოეულმა მხარემ შეიტანა 

ერთობლივ საქმიანობაში.  მხარეებს გააჩნიათ სოლიდარული პასუხისმგებლობა 

მოვალეობებისთვის, როგორებიცაა ექსპლუატაციიდან ამოღება და ასევე აქვთ ოპერატორის 

მიერ გაწეული დანახარჯების მათი წილის ანაზღაურების მოვალეობა.  

თითოეულ მხარეს აქვს უფლება ერთობლივი წარმოების აღჭურვილობის წილსა და სხვა 

რესურსებზე, აღჭურვილობის  სასარგებლო წიაღისეულის მოსაპოვებლად გამოყენებაზე 

მიმართვის გზით.  

 

B ნაწილი 

მხარეები აქტივებად და ვალდებულებებად აღიარებენ თავიანთ შესაბამის წილებს 

სასარგებლო წიაღისეულის უფლებებში, წარმოების აღჭურვილობაში, მოპოვებულ 

სასარგებლო წიაღისეულში, არებულ ვალდებულებებში, ექსპლუატაციიდან ამოღების 

ვალდებულებებსა და ოპერაციების დაფინანსებაში.   

ოპერატორი აღიარებს მოთხოვნებს სხვა მხარეებისადმი (ოპერატორის მიერ  გაწეული 

ხარჯების და კაპიტალური დანახარჯის სხვა მხარეების წილის).  სხვა მხარეები (ოპერატორის 

გარდა) აღიარებენ ვალდებულებებს ოპერატორისადმი. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს თითოეულმა, A მსს და B მსს,  შეიძინა X, Y და Z საწარმოების 

საკუთარი კაპიტალის აქციების 40%, 10,000 ფე-ად, 15,000 ფე-ად და 28,000 ფე-ად, შესაბამისად.  

A მსს და B მსს შევიდნენ სახელშეკრულებო შეთანხმებაში, რომლის მიხედვითაც მათ 

დაადგინეს, რომ X, Y და Z საწარმოებში სტრატეგიული, ფინანსური და სამეურნეო 

გადაწყვეტილებები  მოითხოვდა მათ ერთსულოვან თანხმობას. A მსს და B მსს-მ გასწიეს 

გარიგების დანახარჯები, აქციების შესყიდვის ფასის 1%. 

20X1 წლის 2 იანვარს X საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 625 ფე-ის დივიდენდი 20X0 წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს Y საწარმომ გამოაცხადა და გასცა 5,000 ფე-ის დივიდენდი 20X1 

წლისთვის.  Y საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდი გადახდილი იქნა 20X2 წელს. 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის X და Y საწარმოებმა აღიარეს 3,125 ფე 

და 11,250 ფე მოგება, შესაბამისად.  თუმცა, Z საწარმომ აღნიშნული წლისთვის აღიარა 12,500 

ფე ზარალი. 

X, Y და Z საწარმოების აქციებისთვის არ არსებობს გამოქვეყნებული კოტირებული ფასი.  

სრულუფლებიანმა მონაწილეებმა, სათანადო შეფასების მეთოდების გამოყენებით, 

განსაზღვრეს X, Y და Z საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების რეალური 

ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 13,000 ფე-ად, 29,000 ფე-ად და 15,000 ფე-ად, 

შესაბამისად.  გაყიდვის დანახარჯები ინვესტიციების რეალური ღირებულების 5%-ით არის 

შეფასებული.  

არც A მსს და არც B მსს არ ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგება, რადგან მათ 

არ ჰყავთ შვილობილი საწარმოები.  

 

A ნაწილი: 

ჩათვალეთ, A მსს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებულ 

ინვესტიციებს აფასებს თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით და B მსს ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებულ ინვესტიციებს აფასებს 

რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. 

მოამზადეთ სააღრიცხვო გატარებები, რათა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის A მსს-ს და B მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში ასახოთ ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციები. 

 

B ნაწილი: 

ჩათვალეთ, ამის მაგივრად, A მსს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოებში 

განხორციელებულ ყველა ინვესტიციას აფასებს წილობრივი მეთოდის გამოყენებით.  

 

მოამზადეთ სააღრიცხვო გატარებები, რათა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის A მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში ასახოთ ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციები . 
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი, A ნაწილი 

 

A მსს (თვითღირებულების მოდელი) 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

10,000 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

15,000 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

28,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   53,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეძენის 

აღიარება. 

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

100 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

150 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

280 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   530 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეძენისთვის 

გაწეული გარიგების დანახარჯების აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ფულადი სახსრები 250 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი, მიღებული 

დივიდენდი) 

  250 ფე 

X საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (X საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდის 625 ფე-ის 

40%). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოთხოვნები (Y საწარმო) 2,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი, მიღებული 

დივიდენდი) 

  2,000 ფე 

Y საწარმოსგან მისაღები დივიდენდების აღიარება (Y საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდის 5,000 ფე-ის 

40%). 

 

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

 კრ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

  14,030 ფე 
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Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის გაუფასურების აღიარება. 

 

(ა)  28,280 ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 14,250 ფე(ბ) = 14,030 ფე გაუფასურების ზარალი. 

(ბ) 20X1 წლის 31 დეკემბერს რეალურ ღირებულებას 15,000  ფე გამოკლებული 750 (5% × 15,000 ფე) ფე-ის 

შეფასებული გაყიდვის დანახარჯები = 14,250 ფე A მსს-ს მიერ Z საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 
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B საწარმო (რეალური ღირებულების მოდელი) 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

10,000 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

15,000 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

28,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   53,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეძენის 

აღიარება. 

 

დბ მოგება ან ზარალი 530 ფე (ა)  

 კრ ფულადი სახსრები   530 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეძენისთვის 

გაწეული გარიგების დანახარჯების აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ფულადი სახსრები 250 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი—დივიდენდი 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან) 

 

 250 ფე 

X საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (X საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდის 625 ფე-ის 

40%). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოთხოვნები (Y საწარმო) 2,000 ფე   

 კრ მოგება ან ზარალი (სხვა შემოსავალი—დივიდენდი 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოდან) 

 

 2,000 ფე 

Y საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (Y საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდის 5,000 ფე-ის 

40%). 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ცვლილება რეალურ ღირებულებაში) 13,000 ფე (ბ)  

 კრ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

  13,000 ფე 

პერიოდის განმავლობაში Z საწარმოში, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო, 

განხორციელებული ინვესტიციის რეალური ღირებულების შემცირების აღიარება. 

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

3,000 ფე (გ)  
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დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

14,000 ფე (დ)  

 კრ მოგება ან ზარალი (ცვლილება რეალურ ღირებულებაში)   17,000 ფე 

პერიოდის განმავლობაში ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება (X დაY საწარმოები).  

 

(ა)  1% (10,000 ფე X საწარმო + 15,000 ფე Y საწარმო + 28,000 ფე Z საწარმო) = 530 ფე გარიგების დანახარჯები. 

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

= 13,000 ფე Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალურ ღირებულების შემცირება 20X1 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

(გ) 20X1 წლის 31 დეკემბერს რეალურ ღირებულებას 13,000 ფე  გამოკლებული თვითღირებულება 10,000 ფე = 

3,000 ფე  X საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალურ ღირებულების ზრდა, 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

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

14,000 ფე Y საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის რეალურ ღირებულების ზრდა 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი, B ნაწილი 

 

A მსს (წილობრივი მეთოდი) 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 
 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

10,000 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

15,000 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

28,000 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   53,000 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეძენის 

აღიარება. 

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

100 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

150 ფე   

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

280 ფე   

 კრ ფულადი სახსრები   530 ფე 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების შეძენისთვის 

გაწეული გარიგების დანახარჯების აღიარება. 

 

20X1 წლის 2 იანვარი 
 

დბ ფულადი სახსრები 250 ფე   

 კრ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

  250 ფე 

X საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (X საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდის 625 ფე-ის 

40%). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 
 

დბ მოთხოვნები (Y საწარმო) 2,000 ფე   

 კრ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

  2,000 ფე 

Y საწარმოსგან მიღებული დივიდენდების აღიარება (Y საწარმოს მიერ გადახდილი დივიდენდის 5,000 ფე-ის 

40%). 

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (X საწარმო) 

1,250 ფე (ა)  
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 კრ მოგება ან ზარალი (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს მოგების წილი) 

  1,250 ფე 

X საწარმოს (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) პერიოდის მოგების წილის აღიარება.  

 

დბ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Y საწარმო) 

4,500 ფე (ბ)  

 კრ მოგება ან ზარალი (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს მოგების წილი) 

  4,500 ფე 

Y საწარმოს (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) პერიოდის მოგების წილის აღიარება. 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს ზარალის წილი) 

5,000 ფე (გ)  

 კრ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

  5,000 ფე 

Z საწარმოს (ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო) პერიოდის ზარალის წილის აღაირება. 

 

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

 კრ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიცია (Z საწარმო) 

  9,030 ფე 

Z საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის გაუფასურების აღიარება. 
 

ქვემოთ მოყვანილი გამოთვლები და განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს აღნიშნული სიტუაციური 

მაგალითის პასუხის ნაწილს: 

(ა)  40% × 3,125 ფე პერიოდის მოგება (X საწარმო) = 1,250 ფე A მსს-ს წილი X საწარმოს პერიოდის მოგებაში. 

(ბ) 40% × 11,250 ფე პერიოდის მოგება ( Y საწარმო) = 4,500 ფე A მსს-ს წილი Y საწარმოს პერიოდის მოგებაში. 

(გ) 40% × 12,500 ფე პერიოდის ზარალი (Z საწარმო) = 5,000 ფე A მსს-ს წილი Z საწარმოს პერიოდის ზარალში. 

(დ) 28,280 ფე თვითღირებულებას გამოკლებული 5,000 ფე(გ) A მსს-ს წილი Z საწარმოს პერიოდის ზარალში, 

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

(ე) 20X1 წლის 31 დეკემბერს რეალურ ღირებულებას 15,000  ფე გამოკლებული 750 (5% × 15,000 ფე) ფე-ის 

შეფასებული გაყიდვის დანახარჯები = 14,250 ფე A მსს-ს მიერ Z საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 

 

 

 


