
  

   

IFRS for SMEs® სტანდარტი (2015) + კითხვები და პასუხები 

 
IFRS® Foundation—დამხმარე მასალა მსს ფასს სტანდარტისთვის 

 
           

          

მოდული 26—აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდა 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                        



 

 

IFRS® Foundation 

დამხმარე მასალა IFRS for SMEs®   

სტანდარტისთვის 
 

მათ შორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტის 26-ე განყოფილების - „აქციებზე 
დაფუძნებული გადახდა“ - სრული ტექსტი 

 
ვრცელ განმარტებებთან, თვითშეფასების კითხვებთან და სიტუაციურ მაგალითებთან 

ერთად  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IFRS® Foundation 

Columbus Building 

7 Westferry Circus 

Canary Wharf 

ლონდონი E14 4HD 

გაერთიანებული სამეფო 

 

ტელეფონი: +44 (0)20 7246 6410 

ელ. ფოსტა: info@ifrs.org 

ვებგვერდი: www.ifrs.org 

 

პუბლიკაციების დეპარტამენტი 

ტელეფონი: +44 (0)20 7332 2730 

ელ. ფოსტა: publications@ifrs.org 



 

 

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

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

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

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

საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.   ყველა უფლება დაცულია. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

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

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

შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის  

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

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

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

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

mailto:info@ifrs.org
http://www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/legal-docs/terms-and-conditions.pdf?la=en&hash=9C2C0990DC1E54A5158910BAD56133F2C57E450F
mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


შინაარსი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 

2019-01)   

შესავალი ________________________________________________________________________ 1 

მსს ფასს სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? ______________________________ 1 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.   
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.     
მსს ფასს სტანდარტის 26-ე განყოფილების - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“   - 
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 26-ე განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც 
მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი 
ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ 
არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 

 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 

 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდული განსაზღვრავს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების 

წარდგენის ზოგად მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის 26-ე განყოფილების - „აქციებზე 
დაფუძნებული გადახდა“ - გამოყენებით. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს 

ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების 

უკეთ გასაგებად. ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც 

საჭიროა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების წარდგენისას. გარდა ამისა, 

წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების 

შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა 
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აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებთან დაკავშირებული მსს ფასს სტანდარტის 

მოთხოვნების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

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

ფარგლებში: 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების განსაზღვრას; 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების აღიარების მოთხოვნების გამოყენებას, 

მათ შორის მოთხოვნებისა, როდესაც არსებობს უფლების გადაცემის პირობები; 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების, მათ შორის აქციებისა და აქციის 

ოფციონების აღრიცხვას;  

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების ცვლილებების, გაუქმების და დაფარვის 

აღრიცხვას; 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების, მათ შორის ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორების ალტერნატივით აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების 

აღრიცხვას; 

 დემონსტრირებას, თუ როგორ უნდა მოხდეს აღრიცხვა აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციებისა, როდესაც  იდენტიფიცირებადი ანაზღაურება ნაკლებია 

გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების ან აღებული ვალდებულების რეალურ 

ღირებულებაზე; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებების 

გამჟღავნებას; და   

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების აღრიცხვისას. 
 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

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

განყოფილება - ,,მცირე და საშუალო საწარმოები“).     

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

 

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

პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 
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განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.     აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 

 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც დანერგეს მსს 
ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის გამოცემის 

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

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები.  

26-ე განყოფილების მიზანია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების წარდგენის 

ზოგადი მოთხოვნების განსაზღვრა.  

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია არის ოპერაცია, რომლის დროსაც საწარმო 

საქონელს ან მომსახურებას იღებს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების ანაზღაურების 

სახით ან ვალდებულების აღების გზით, რომლის სიდიდე განისაზღვრება საწარმოს აქციების 

ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების ფასის ან ღირებულების საფუძველზე. 26-ე 

განყოფილება არეგულირებს აქციებზე დაფუძნებული ყველანაირი გადახდის ოპერაციების 

ბუღალტრულ აღრიცხვას, მათ შორის: აქციებზე დაფუძნებულ გადახდის ისეთ ოპერაციებს, 

რომლებიც ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს წილობრივი ინსტრუმენტებით ან ფულადი 

სახსრებით, ან ოპერაციებს, რომელთა პირობები საწარმოს ანიჭებს არჩევანის უფლებას – 

ფულადი სახსრებით (ან სხვა აქტივებით) თუ წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით 

გადაიხდის ამ ოპერაციისთვის. 

ჯამში, 26-ე განყოფილება განსაზღვრავს შემდეგ მოთხოვნებს. 

 საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულება, რაც მიღებულია აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის შედეგად, რომელიც ანგარიშსწორებას 

ითვალისწინებს წილობრივი ინსტრუმენტებით, ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება 

როგორც აქტივი, ან, იმ შემთხვევაში, თუ აქტივის აღიარების კრიტერიუმები არ 

სრულდება, როგორც ხარჯი. ხდება საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი ზრდა.(1)  

                                                             
(1) მსს ფასს-სა და წინამდებარე მოდულში გამოიყენება საკუთარი კაპიტალის „ზრდა“, როდესაც საუბარია კრედიტში 

ჩანაწერზე აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის. თუმცა, თუ საწარმოს აქვს უარყოფითი საკუთარი 

კაპიტალი, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს დაგროვილი სავაჭრო ზარალი აღემატება საკუთარი კაპიტალის სხვა 

ფორმებს, კრედიტი საკუთარ კაპიტალში  გამოიწვევს უარყოფითი საკუთარი კაპიტალის ოდენობის შემცირებას.      
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 თუ საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება არ არის 

შესაძლებელი, მაგალითად დაქირავებულ პირთა მომსახურების შემთხვევაში, საქონელი 

და მომსახურება ფასდება გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური 

ღირებულების მიხედვით.  (მოცემულია კონკრეტული მითითებები, თუ როგორ უნდა 

მოხდეს უფლების გადაცემის პირობების, ცვლილებების, გაუქმების და დაფარვის 

აღრიცხვა.)   

 საქონელი და მომსახურება, რაც მიღებულია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციიდან ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით, ფასდება წარმოშობილი 

ვალდებულების რეალური ღირებულებით. ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის,  

ვალდებულების რეალური ღირებულება ხელახლა უნდა შეფასდეს მოგებაში ან ზარალში 

ასახვით, სანამ არ დაიფარება. 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, რომლებიც ფულადი სახსრებით ან 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორების არჩევანის უფლებას იძლევა, 

ჩვეულებრივ, აისახება, როგორც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორებით. თუმცა, თუ საწარმოს აქვს წილობრივი ინსტრუმენტების 

გამოშვებით ანგარიშსწორების წარსული გამოცდილება, ან ოფციონს არა აქვს 

კომერციული შინაარსი, საწარმომ ოპერაცია უნდა აღრიცხოს, როგორც აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით. 

26-ე განყოფილება განსაზღვრავს შეღავათს ჯგუფის საწარმოებისთვის და უფლებას აძლევს 

მათ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის ხარჯი შეაფასონ ჯგუფისთვის 

აღიარებული ხარჯის რაციონალური განაწილების საფუძველზე. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  
 

2015 წლის შესწორებებით მე-26 განყოფილებაში შევიდა შემდეგი ცვლილებები: 

 მოქმედების სფეროს და განმარტებების ფასს-2-თან - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ -

შესაბამისობაში მოყვანა. ამის მიზანი იყო იმის განმარტება, რომ აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციები, რომლებიც მოიცავს ჯგუფის სხვა საწარმოთა წილობრივ 

ინსტრუმენტებს, განეკუთვნება 26-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს (იხ.26.1–26.1ა 

პუნქტები და შესაბამისი განმარტებები მსს ფასს სტანდარტის ლექსიკონში); 

 განმარტება, რომ 26-ე განყოფილება გამოიყენება აქციებზე დაფუძნებული ყველანაირი 

გადახდის ოპერაციებთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაშიც, თუ იდენტიფიცირებადი 

ანაზღაურება ნაკლებია გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების ან აღებული 

ვალდებულების რეალურ ღირებულებაზე (იხ. 26.1ბ და 26.17 პუნქტები); 

 უფლების გადაცემის პირობებისა და წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის ვადებისა 

და პირობების შეცვლის ბუღალტრული აღრიცხვის განმარტება (იხ. 26.9, 26.12 პუნქტები 

და სამი ახალი განმარტება მსს ფასს სტანდარტის ლექსიკონში); და 

განმარტება და გამარტივება ჯგუფის პროგრამებისთვის ეხება მხოლოდ აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის ხარჯის შეფასებას; აღიარებისთვის არ არის 

გათვალისწინებული შეღავათი (იხ. 26.16 და 26.22 პუნქტები).         

 

ამასთან, წინამდებარე მოდული შეიცავს სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის 

ცვლილებებს.  
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მოთხოვნები და მაგალითები 

 

მოქმედების სფერო 

26.1 ეს განყოფილება არეგულირებს აქციებზე დაფუძნებული ყველანაირი გადახდის 

ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას, მათ შორის: აქციებზე დაფუძნებულ გადახდის 

ოპერაციებს, რომლებიც ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ან ფულადი სახსრებით, ან ოპერაციებს, რომელთა პირობები საწარმოს 

ანიჭებს არჩევანის უფლებას – ფულადი სახსრებით (ან სხვა აქტივებით) გადაიხდის ამ 

ოპერაციისთვის, თუ წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით. 
  

26.1ა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციისთვის ანგარიშსწორება შეიძლება 

განხორციელდეს ჯგუფის სხვა საწარმოს მიერ (ან ჯგუფის რომელიმე საწარმოს 

აქციონერის მიერ) იმ საწარმოს სახელით, რომელიც იღებს საქონელს ან მომსახურებას. 

წინამდებარე განყოფილება ასევე ეხება იმ საწარმოსაც: 

(ა)    რომელიც იღებს საქონელს ან მომსახურებას და იმავე ჯგუფის სხვა საწარმოს (ან  

         ჯგუფის რომელიმე საწარმოს აქციონერს) გააჩნია აქციებზე დაფუძნებული  

         გადახდის ოპერაციის ანგარიშსწორების ვალდებულება; ან 

(ბ) რომელსაც გააჩნია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციისთვის  

         ანგარიშსწორების ვალდებულება და იმავე ჯგუფის სხვა საწარმო იღებს  

         საქონელს ან მომსახურებას. 

იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ეს ოპერაცია აშკარად არ ემსახურება საწარმოსათვის 

მიწოდებული საქონლის ან მომსახურების ანაზღაურების მიზანს. 

 

26.1ბ    თუ არ არსებობს კონკრეტულად იდენტიფიცირებადი საქონელი ან მომსახურება, 

შეიძლება სხვა გარემოებები მიანიშნებდეს, რომ საწარმომ მიიღო (ან მიიღებს) 

საქონელი ან მომსახურება, რა შემთხვევაშიც საწარმო გამოიყენებს წინამდებარე 

განყოფილებას (იხ. პუნქტი 26.7).    

 
 

26.2 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით 

მოიცავს სარგებლის მიღების უფლებას აქციის ფასის ზრდიდან. მაგალითად, საწარმომ 

შეიძლება დაქირავებულ პირებს მიანიჭოს აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

უფლება, როგორც მათი ანაზღაურების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რის შედეგადაც 

დაქირავებული პირები უფლებამოსილნი ხდებიან, მომავალში ანაზღაურება მიიღონ 

ფულადი სახსრებით (და არა წილობრივი ინსტრუმენტებით), წინასწარ განსაზღვრულ 

პერიოდში საწარმოს აქციების ფასის ზრდის საფუძველზე აქციის ფასის გარკვეულ 

დონესთან შედარებით. ასევე, საწარმოს შეუძლია დაქირავებულ პირებს მომავალში 

ფულადი სახსრებით ანაზღაურების მიღების უფლება მიანიჭოს საწარმოს აქციების 

მიღებაზე უფლების მინიჭებით (მათ შორის, აქციებზე, რომლებიც გამოშვებული იქნება 

აქციის ოფციონების გამოსაყენებლად), რომლებიც გამოსყიდვას ექვემდებარება ან 

სავალდებულოდ (მაგალითად, თანამშრომლობის შეწყვეტისას), ან დაქირავებული 

პირის სურვილისამებრ. 
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შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტი განსაზღვრავს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციას (იხ. 

ლექსიკონი) შემდეგნაირად:   

ოპერაცია, რომლის დროსაც ანგარიშვალდებული საწარმო: 

(ა)  იღებს საქონელს ან მომსახურებას ამ საქონლის ან მომსახურების 

მომწოდებელთან (მათ შორის, დაქირავებულ პირთან) დადებული, აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის შეთანხმების ფარგლებში; ან 

(ბ)  იღებს ვალდებულებას, მომწოდებელს გადაუხადოს ანაზღაურება, აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის შეთანხმების ფარგლებში, როდესაც ჯგუფის სხვა 

საწარმო იღებს ამ საქონელს ან მომსახურებას.   

საქონელი მოიცავს მარაგს, საწარმოო მოხმარებისთვის განკუთვნილ საქონელს, 

ძირითად საშუალებებს, არამატერიალურ აქტივებსა და სხვა არაფინანსურ აქტივებს. 

ფულადი სახსრებით აქციების გამოშვება ან სხვა ფინანსური აქტივები არ 

განეკუთვნება აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციას თუ იგი არ მოიცავს 

საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას. ასეთი ოპერაციები რეგულირდება მსს ფასს 

სტანდარტის სხვა განყოფილებებით, მაგალითად,  22-ე განყოფილებით - 

„ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“. გარდა ამისა, მყიდველი საწარმოს მიერ 

გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტები საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილ 

საწარმოზე კონტროლის უფლების მოსაპოვებლად ცალკე არის განხილული მე-19 

განყოფილებაში - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“. შესაბამისად, 26-ე 

განყოფილება არ ვრცელდება ოპერაციებზე, რომელთა დროს  საწარმო შეიძენს 

საქონელს საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი წმინდა აქტივების ფარგლებში.  

მიუხედავად ამისა, შეიძლება არსებობდეს ისეთი გარემოებები, როდესაც ხდება 

საქონლის ან მომსახურების მიღება, მაგრამ მათი ზუსტად იდენტიფიცირება არ არის 

შესაძლებელი და საჭიროა მსჯელობა. აშკარა ფასდათმობა იმას ნიშნავს, რომ საწარმოს 

უკვე მიღებული აქვს ან მომავალში მიიღებს სხვა სახის ანაზღაურებას; იხ. 26.17 

პუნქტი. 
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის ზემოთ მოცემული განსაზღვრება ეხება 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებას. მსს ფასს  შემდეგნაირად 

განსაზღვრავს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებას (იხ. ლექსიკონი):  

შეთანხმება ანგარიშვალდებულ საწარმოსა (ან ჯგუფის სხვა საწარმოს, ან ჯგუფის 

რომელიმე საწარმოს ნებისმიერ აქციონერსა) და მეორე მხარეს (მათ შორის, 

დაქირავებულ პირებს) შორის, რომელიც მეორე მხარეს უფლებას აძლევს, მიიღოს: 

(ა)    ფულადი სახსრები ან საწარმოს სხვა აქტივები ისეთი ოდენობით, რომელიც 

ეფუძნება ანგარიშვალდებული საწარმოს ან ჯგუფის სხვა საწარმოს წილობრივი 

ინსტრუმენტების (მათ შორის აქციების ან აქციის ოფციონების) ფასს (ან 

ღირებულებას); ან 

(ბ)    ანგარიშვალდებული საწარმოს ან ჯგუფის სხვა საწარმოს წილობრივი 

ინსტრუმენტები (მათ შორის აქციები ან აქციის ოფციონები), 

იმ შემთხვევაში, თუ შესრულდება უფლების გადაცემის დათქმული პირობები.  

საწარმო ზოგჯერ იყენებს თავის აქციებს, ან აქციის ოფციონებს, როგორც ვალუტის 

ფორმას. მაგალითად, დამწყებ საწარმოს, რომელსაც აქვს შეზღუდული ფულადი 

სახსრები, შესაძლოა გამოუშვას აქციები სტრატეგიული პარტნიორისგან საქონლის ან 
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მომსახურების მიღების სანაცვლოდ. აღნიშნული პრაქტიკა ეხმარება დამწყებ საწარმოს 

ფულადი სახსრების მოძრაობის მართვაში, და, ამავე დროს, მიმზიდველი ინვესტიციაა 

მომწოდებლის ან მომსახურების გამწევი საწარმოსათვის, რომელიც ფიქრობს, რომ 

აქციების ღირებულება გაიზრდება.   
 

კიდევ ერთი გავრცელებული სცენარია აქციებზე დაფუძნებული კომპენსაციის 

გამოყენება დაქირავებულ პირთა ანაზღაურების მიზნით. აქციებზე დაფუძნებული 

კომპენსაციის პროგრამები ახდენს დაქირავებულ პირთა მოტივაციის ზრდას მიაღწიონ 

საქმიანობის უფრო მაღალ დონეს და ქმნის საწარმოს ერთობლივი საკუთრების 

განცდას. აღნიშნული კომპენსაცია შეიძლება გაიცეს, როგორც ძირითადი პერსონალის   

შენარჩუნების, ასევე ახალი წარმატებული კადრების მოზიდვის გეგმის ფარგლებში. 

ზოგადად, აქციებზე დაფუძნებული გადახდის სქემები დაქირავებულ პირებს აძლევს 

უფლებას მიიღონ წილობრივი    ინსტრუმენტები საწარმოში ან ფულადი სახსრებით 

გადახდის უფლებას საწარმოს აქციების ფასის საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ 

საწარმოს საქმიანობის შედეგები გადააჭარბებს წინასწარ განსაზღვრულ დონეს. 

საქმიანობის შედეგების ტიპური მაჩვენებლები მოიცავს შემოსავალს ერთ აქციაზე , 

ამონაგების საკონტროლო მაჩვენებლებს და ბაზრის წილს.  
 

განმარტების მიხედვით, მცირე და საშუალო საწარმოები (მსს) ისეთი საწარმოებია, 

რომელთა წილობრივი ინსტრუმენტები არ იყიდება ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

ბაზარზე. შესაბამისად, მსს-ის დაქირავებულ პირებს არ აქვთ საჯარო ბაზარი აქციების 

გასაყიდად. მსს-ს, რომელიც ჯგუფის ნაწილია, შეუძლია დაქირავებულ პირებს 

გადასცეს ჯგუფის კოტირებული კომპანიის აქციები ან აქციის ოფციონები. ამის 

ნაცვლად, მსს-ს შეუძლია გამოუშვას აქციის ფასის გაზრდის უფლება, რაც 

დაქირავებულ პირებს აძლევს უფლებას მიიღონ კომპენსაცია, რომელიც აქციის 

გაზრდილი ფასის  ტოლია (უფლების გამოყენების თარიღისათვის წინასწარ 

განსაზღვრულ ოდენობასთან შედარებით აქციის შეფასებული ღირებულების 

გაზრდილი თანხა). საწარმოს შეუძლია აქციის ფასის გაზრდაზე უფლებების გადახდა 

ფულადი სახსრებით, აქციებით ან კომბინაციით.     

 

26-ე განყოფილება გამოიყენება აქციებზე დაფუძნებული ყველანაირი გადახდის 

ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით, მათ შორის:  

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისა, რომლებიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს,  

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისა, ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორებით, და 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისა, რომელთა პირობები საწარმოს 

ანიჭებს არჩევანის უფლებას – ფულადი სახსრებით (ან სხვა აქტივებით) 

გადაიხდის ამ ოპერაციისთვის, თუ წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით. 

 

მსს ფასს  შემდეგნაირად განსაზღვრავს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციას 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით (იხ. ლექსიკონი):  

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, რომლის დროსაც საწარმო: 

(ა)   საქონელს ან მომსახურებას იღებს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების 

(მათ შორის, აქციებისა და აქციის ოფციონების) ანაზღაურების სახით; ან 
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(ბ)   იღებს საქონელს ან მომსახურებას, მაგრამ მას არ ეკისრება მომწოდებელთან 

ანგარიშსწორების ვალდებულება ამ ოპერაციაში. 

მსს ფასს   აქციებზე დაფუძნებული ფულადი სახსრებით  გადახდის ოპერაციას 

განსაზღვრავს შემდეგნაირად (იხ. ლექსიკონი):  

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, რომლის დროსაც საწარმო იძენს 

საქონელს ან მომსახურებას, ამ საქონლის ან მომსახურების მომწოდებლის 

მიმართ ფულადი სახსრების ან სხვა აქტივების გადაცემის ვალდებულების 

აღების გზით, რომლის სიდიდე განისაზღვრება საწარმოს ან ჯგუფში შემავალი 

სხვა საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტების (მათ შორის აქციების ან აქციის 

ოფციონების) ფასის (ან ღირებულების) საფუძველზე. 

                

მაგალითები—აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები 26-ე 
განყოფილების მოქმედების სფეროში 

 

მაგ. 1 ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში A საწარმო დაუკავშირდა კონსულტანტს ბიზნესის 

განვითარებისა და სტრატეგიის შესახებ კონსულტაციის მისაღებად. კონსულტანტმა 

თანხმობა განაცხადა მომსახურების ანაზღაურების სახით A საწარმოს ჩვეულებრივი 

აქციების მიღებაზე. 

  

A საწარმო მომსახურების საფასურს იხდის აქციებით და არა ფულადი სახსრებით. იგი 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის აღნიშნულ ოპერაციას წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით აღრიცხავს 26-ე განყოფილების შესაბამისად.  

 

მაგ. 2 საწარმო ქმნის წილობრივი ინსტრუმენტებით ანაზღაურების პროგრამას და გადასცემს 

ოფციონებს დაქირავებულ პირებს. ოფციონები მფლობელს A საწარმოს ერთი 

ჩვეულებრივი აქციის ფიქსირებულ ფასად შეძენის უფლებას ანიჭებს ხუთი წლის 

განმავლობაში.   

 

A საწარმო აქციის ოფციონებს იყენებს, როგორც დაქირავებულ პირთა ანაზღაურების 

ფორმას. იგი აქციებზე დაფუძნებული გადახდის აღნიშნულ ოპერაციას წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით 26-ე განყოფილების შესაბამისად აღრიცხავს. 

 

მაგ. 3 გამოცდილი პერსონალის კონკურენტ საწარმოში გადასვლასთან და ახალი პერსონალის 

სწავლების დანახარჯებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად, A საწარმომ 

დანერგა პრემირების ახალი სქემა, როგორც დაქირავებულ პირთა ანაზღაურების 

პაკეტის შემადგენელი ნაწილი. 20X0 წლის 1-ელ მაისს საწარმომ დაქირავებულ პირებს 

მიანიჭა აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებები. 20X3 წლის 30 აპრილს 

A საწარმო თითოეულ დაქირავებულ პირს ფულადი სახსრებით გადაუხდის თანხას,  

რაც ტოლია საწარმოს ერთი აქციის ღირებულების ზრდისა 20X0 წლის 1-ლი მაისიდან 

სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში, აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

თითოეული უფლებისთვის, რომელსაც დაქირავებული პირი ფლობს იმ შემთხვევაში, 

თუ აღნიშნული პირი ისევ დაქირავებული იქნება  A საწარმოს მიერ 20X3 წლის 30 

აპრილისთვის.   

 

მართალია, გადახდა ხდება ფულადი სახსრებით, მაგრამ თანხა ეყრდნობა A საწარმოს 

აქციების ფასს; აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების თითოეული 

უფლებისთვის გადახდილი თანხა ტოლია A საწარმოს ერთი აქციის ღირებულების 
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ზრდისა განსაზღვრული სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში.  A საწარმო აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ამ ოპერაციას ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით 26-ე 

განყოფილების შესაბამისად აღრიცხავს. 

  

მაგ. 4 B საწარმოს ხელმძღვანელობა,  მე-3 მაგალითში მოცემული A საწარმოს მსგავსად, წუხდა 

გამოცდილი პერსონალის კონკურენტ საწარმოში გადასვლასთან და ახალი პერსონალის 

სწავლების დანახარჯებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შესაბამისად, 20X0 წლის 1-ელ 

მაისს, საწარმომ დანერგა პრემირების ახალი სქემა, როგორც დაქირავებულ პირთა 

ანაზღაურების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი. 20X3 წლის 30 აპრილს B საწარმო 

თითოეულ დაქირავებულ პირს მისცემს აქციებს B საწარმოში, რომელთა რეალური 

ღირებულება 20X0 წლის 1-ელ მაისს ტოლია დაქირავებული პირის 20X0 წლის 1-ლი 

მაისსთვის არსებული წლიური ხელფასის 5%-სა, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პირი 

ისევ იქნება დაქირავებული   B საწარმოს მიერ 20X3 წლის 30 აპრილისთვის. 

 

B საწარმო აქციებს იყენებს, როგორც დაქირავებულ პირთა ანაზღაურების ფორმას. იგი 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის აღნიშნულ ოპერაციას წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით 26-ე განყოფილების შესაბამისად აღრიცხავს. 

 

მაგ. 5 სტრატეგიული კონსულტანტი პროფესიულ მომსახურებას უწევს B საწარმოს, რომელიც 

A საწარმოს შვილობილი საწარმოა. კონსულტანტმა თანხმობა განაცხადა A საწარმოს 

ჩვეულებრივი აქციების მიღებაზე B საწარმოსთვის გაწეული მომსახურების 

ანაზღაურების სახით. 

 

A საწარმო, რომელიც B საწარმოს მშობელი საწარმოა,  ჩვეულებრივი აქციების 

გამოშვებით B საწარმოს სახელით სრულად უხდის მესამე მხარეს, . A საწარმო 

ოპერაციას აღრიცხავს, როგორც წილობრივ გადახდაზე დაფუძნებულ 

ანგარიშსწორებას  26-ე განყოფილების შესაბამისად. A საწარმოს ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მას შეუძლია აღიაროს, როგორც „B საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის“ აქტივის ზრდა. ამით აისახება, რომ აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდით იზრდება მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილ საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის ღირებულება. B საწარმოს ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში B საწარმომ უნდა აღრიცხოს აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაცია A საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებული ხარჯის განაწილების საფუძველზე არსებული რაციონალური მეთოდით. 

 
 
მაგალითები— ოპერაციები, რომლებიც არ განეკუთვნება 26-ე განყოფილების 
მოქმედების სფეროს. 

 

მაგ. 6 C საწარმოს ხელმძღვანელობა,  მე-3 და მე-4 მაგალითებში მოცემული A და B 

საწარმოების მსგავსად, წუხდა გამოცდილი პერსონალის კონკურენტ საწარმოში 

გადასვლასთან და ახალი პერსონალის სწავლების დანახარჯებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე. შესაბამისად, 20X0 წლის 1-ელ მაისს, საწარმომ დანერგა პრემირების ახალი 

სქემა, როგორც დაქირავებულ პირთა ანაზღაურების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი. 

20X3 წლის 30 აპრილს C საწარმო თითოეულ დაქირავებულ პირს გადაუხდის თანხას, 

ფულადი სახსრებით, რაც ტოლია 20X0 წლის 1-ლი მაისსთვის დაქირავებული პირის 

წლიური ხელფასის 5%-სა, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პირი ისევ იქნება 

დაქირავებული C საწარმოს მიერ 20X3 წლის 30 აპრილისთვის. 
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მართალია, მე-3 მაგალითის მსგავსად, გადახდა არის წახალისება ფულადი სახსრებით, 

რომლის მიზანია პერსონალის შენარჩუნება, მაგრამ თანხა არ ეყრდნობა C საწარმოს 

აქციების ფასს, როგორც ეს მოცემული იყო აღნიშნულ მაგალითში. ამასთან, მართალია, 

მე-4 მაგალითის მსგავსად, პრემია ხელფასის პროცენტია, მაგრამ ამ შემთხვევაში, 

გადახდა ხდება ფულადი სახსრებით და არა აქციების ფორმით, როგორც ეს მოცემული 

იყო აღნიშნულ მაგალითში.  

 

პრემიის გადახდა არ ხდება C საწარმოს აქციებით და არ ეყრდნობა C საწარმოს 

აქციების ფასს. შესაბამისად, ეს არ წარმოადგენს აქციებზე დაფუძნებულ გადახდას და 

არ განეკუთვნება 26-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს. 

 

მაგ. 7 A საწარმო უშვებს 10,000 ახალ აქციას B საწარმოსგან ჩვეულებრივი აქციების 80%-ის 

მიღების სანაცვლოდ.  

 

აქციების გამოშვება ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივებისთვის არ 

წარმოადგენს აქციებზე დაფუძნებულ გადახდის ოპერაციას, თუ იგი არ მოიცავს 

საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას. ასეთი ოპერაციები განეკუთვნება მსს ფასს 

სტანდარტის სხვა განყოფილებებს. ეს ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, 

რომელიც ხორციელდება A საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემით 

აქციების წინა მესაკუთრეებზე B საწარმოში. მყიდველი საწარმოს (A საწარმო) მიერ 

გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტები საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილ 

საწარმოზე (B საწარმო) კონტროლის უფლების მოსაპოვებლად ცალკე არის 

განხილული მე-19 განყოფილებაში - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“. 

 

აღიარება 
 

26.3 საწარმომ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის შედეგად მიღებული ან    

შეძენილი საქონელი ან მომსახურება უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც მიიღებს ამ   

საქონელს ან მომსახურებას. საწარმომ უნდა აღიაროს შესაბამისი ზრდა საკუთარ 

კაპიტალში, თუ საქონელი ან მომსახურება მიიღო აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციის შედეგად, რომელიც ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს წილობრივი 

ინსტრუმენტებით; ან ვალდებულება, თუ საქონელი ან მომსახურება შეძენილია 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის შედეგად, რომელიც ანგარიშსწორებას 

ითვალისწინებს ფულადი სახსრებით. 

 

  მაგალითი—აღიარება: წილობრივი ინსტრუმენტის სანაცვლოდ მიღებული 
საქონელი 

 

მაგ. 8 A საწარმომ შეიძინა 100 კომპიუტერი ქოლ ცენტრისთვის 20,000 ჩვეულებრივი აქციის 

გამოშვების სანაცვლოდ.   

A საწარმო კომპიუტერებს აღიარებს შეძენისას და აღრიცხავს მე-17 განყოფილების - 

„ძირითადი საშუალებები“  - შესაბამისად. საწარმო აღიარებს აქტივების 

(კომპიუტერების) ზრდას და საკუთარი კაპიტალის შესაბამის ზრდას კომპიუტერების 

სანაცვლოდ გამოშვებული აქციებისთვის. 
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26.4 როდესაც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის შედეგად მიღებული ან 

შეძენილი საქონელი ან მომსახურება არ აკმაყოფილებს აქტივებად აღიარების 

კრიტერიუმებს, საწარმომ ისინი უნდა აღიაროს როგორც ხარჯი. 
 

შენიშვნები 
 

როგორც წესი, ხარჯი წარმოიქმნება საქონლის ან მომსახურების გამოყენების შედეგად.  

მაგალითად, მომსახურება, როგორც წესი, დაუყოვნებლივ გამოიყენება ხარჯი 

აღიარდება მეორე მხარის მიერ მომსახურების გაწევისთანავე. საქონელი 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს დროის პერიოდის განმავლობაში (მაგალითად, 

მოწყობილობის გამოყენება სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში) ან 

გაყიდულ იქნეს მოგვიანებით, რა შემთხვევაშიც ხარჯი აისახება, როდესაც საქონელი 

გამოიყენება ან გაიყიდება (მაგალითად მოწყობილობის ცვეთა ან მარაგის სახით 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება). თუმცა, ზოგჯერ აუცილებელია ხარჯის 

აღიარება მანამ, სანამ მოხდება საქონლის ან მომსახურების გამოყენება ან გაყიდვა, 

რადგან ისინი არ აკმაყოფილებს აქტივებად აღიარების კრიტერიუმებს.  
 

მაგალითი—მიღებული მომსახურება, რომელიც არ აკმაყოფილებს აქტივებად 
აღიარების კრიტერიუმებს  

 

მაგ. 9 ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში A საწარმო დაუკავშირდა კონსულტანტს 

მარკეტინგის ახალი სტრატეგიის შესახებ კონსულტაციის მისაღებად. კონსულტანტმა 

თანხმობა განაცხადა A საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების მიღებაზე მომსახურების 

ანაზღაურების სახით 

18.14 და 18.15 პუნქტები მოითხოვს, რომ დანახარჯები რეკლამისა და გაყიდვების 

სტიმულირების ღონისძიებებისთვის აღიარდეს როგორც ხარჯი. A საწარმო აღიარებს 

მარკეტინგის ხარჯს ისევე, როგორც  ფულადი სახსრებით გადახდის შემთხვევაში. A 

საწარმო ასევე აღიარებს საკუთარი კაპიტალის შესაბამის ზრდას. 
 

 
 

აღიარება, როდესაც არსებობს უფლების გადაცემის პირობები 
 

26.5 თუ დაქირავებულ პირთათვის მინიჭებული, აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

უფლებების გადაცემა დაუყოვნებლივ ხდება, დაქირავებულ პირს არ მოეთხოვება 

მომსახურების გარკვეული პერიოდის დასრულება, აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უპირობო უფლების მიღებამდე. თუ არ არსებობს საპირისპირო 

მტკიცებულებები, საწარმომ უნდა მიიჩნიოს, რომ მიიღო მომსახურება, რომელიც 

დაქირავებულმა პირმა გასწია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ასანაზღაურებლად. ამ შემთხვევაში, საწარმომ აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე 

უფლების მინიჭების თარიღით სრულად უნდა აღიაროს მიღებული მომსახურება 

და ასევე უნდა აღიაროს საკუთარი კაპიტალის ან ვალდებულებების შესაბამისი 

ზრდა. 
 

26.6 თუ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის უფლება დაქირავებულ პირს არ გადაეცემა 

მანამ, სანამ ის არ დაასრულებს მომსახურების გაწევის დათქმულ პერიოდს, 

საწარმომ უნდა მიიჩნიოს, რომ მომავალში, უფლების გადაცემის პერიოდის 

განმავლობაში, მიიღებს იმ მომსახურებას, რომელიც მეორე მხარემ უნდა გასწიოს 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ანაზღაურების სახით. საწარმომ ეს 

მომსახურება უნდა ასახოს უფლების გადაცემის პერიოდში, როდესაც 
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დაქირავებული პირი გასწევს მომსახურებას და ასევე უნდა აღიაროს საკუთარი 

კაპიტალის ან ვალდებულებების შესაბამისი ზრდა. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს  შემდეგნაირად განსაზღვრავს უფლების გადაცემას: 
 

უფლებამოსილად გახდომა. აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებით 

განსაზღვრული მეორე მხარის უფლება, მიიღოს ფულადი სახსრები, სხვა 

აქტივები ან წილობრივი ინსტრუმენტები მაშინ, როცა მეორე მხარე უკვე აღარ 

არის ვალდებული, შეასრულოს უფლების გადაცემის რაიმე პირობა. 

 
 

უფლების გადაცემის პირობები არის პირობები, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს, 

რათა დაქირავებულმა პირმა ან მომწოდებელმა მიიღოს აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის უფლება. მაგალითად, დაქირავებულ პირებზე შეიძლება გამოიყოს 

საწარმოს აქციები, მაგრამ იმ პირობით, რომ დაქირავებული პირები აღნიშნულ 

აქციებს მიიღებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს მოგება დაბეგვრამდე 

აღემატება განსაზღვრულ თანხას და თუ აღნიშნული დაქირავებული პირები ისევ 

საწარმოში დასაქმებულები იქნებიან ამ პერიოდის განმავლობაში. (იხ. შენიშვნები 26.9 

პუნქტის ქვემოთ უფლების გადაცემის პირობების უფრო სრული განხილვისთვის).   

მსს ფასს  უფლების გადაცემის პირობებს შემდეგნაირად განსაზღვრავს (იხ. 

ლექსიკონი)  
 

პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც უნდა შესრულდეს აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის შეთანხმების უფლების გადაცემის ყველა დათქმული პირობა.  
 

უფლების გადაცემის პირობები ხშირია დაქირავებულ პირთა აქციის ოფციონების 

პროგრამებთან და დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი წახალისების პროგრამების 

შემთხვევაში.   

 

მაგალითები—აღიარება, როდესაც არ არსებობს უფლების გადაცემის პირობები 
 

მაგ. 10 20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო თითოეულ დაქირავებულ პირს გადასცემს 10 

ჩვეულებრივ აქციას. არ არსებობს უფლების გადაცემის პირობები. 

რადგან არ არსებობს უფლების გადაცემის პირობები, არ არის დამატებითი პირობები, 

რომლებიც უნდა შესრულდეს, იმისათვის, რომ  დაქირავებულმა პირებმა მიიღონ 

უფლება აქციებზე,  შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს (აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღი) A საწარმოს დაქირავებული პირები იღებენ 

უპირობო უფლებას აქციებზე, ხოლო A საწარმო აღიარებს თანამშრომელთა შენახვის 

ხარჯებს მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით და შესაბამის ზრდას საკუთარ 

კაპიტალში.   

 

მაგ. 11 20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო თითოეულ დაქირავებულ პირს გადასცემს 10 

აქციის ოფციონს, როგორც ჯილდოს  წარსულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. არ 

არსებობს უფლების გადაცემის პირობები და ოფციონების გამოყენება შესაძლებელია 

ნებისმიერ დროს 20X2 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს არ არის დამატებითი პირობები, რომლებიც უნდა 

შესრულდეს, იმისათვის, რომ დაქირავებულმა პირებმა მიიღონ უფლება აქციის 
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ოფციონებზე. აქციის ოფციონის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს 20X2 

წლის 31 დეკემბრის შემდეგ. თუ დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს 20X2 წლის 

31 დეკემბერს, იგი მაინც შეინარჩუნებს უფლებას აქციის ოფციონების გამოყენებაზე 

და 20X2 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ.   

რადგან არ არსებობს უფლების გადაცემის პირობები, 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

(აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღი) A საწარმოს 

დაქირავებული პირები იღებენ უპირობო უფლებას აქციის ოფციონებზე. შესაბამისად, 

20X1 წლის 31 დეკემბერს,  A საწარმო აღიარებს თანამშრომელთა შენახვის ხარჯებს 

მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით და  შესაბამის ზრდას საკუთარ 

კაპიტალში. 
 

მაგალითი— აღიარება, როდესაც არსებობს უფლების გადაცემის პირობები 
 

მაგ. 12 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, აქციის ოფციონების 

გამოყენება პირობითია და დამოკიდებულია დაქირავებული პირის მიერ საწარმოში 

დასაქმებაზე 20X2 წლის განმავლობაში.  

აქციის ოფციონების გამოყენება პირობითია და დამოკიდებულია  დაქირავებული 

პირების დასაქმებაზე 20X2 წლის განმავლობაში. უფლების გადაცემის ეს პირობა 

მომსახურების ვადის პირობაა (იხ. ქვემოთ). დაქირავებულ პირთა მიერ გასაწევი 

მომსახურებები აქციის ოფციონების ასანაზღაურებლად მიღებულ იქნება 20X2 წელს 

(უფლების გადაცემის პერიოდი). შესაბამისად, 20X2 წელს, A საწარმო აღიარებს 

თანამშრომელთა შენახვის ხარჯებს და შესაბამის ზრდას საკუთარ კაპიტალში. 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არსებობს პირობა, რომ აქციის ოფციონის 

გამოყენების თარიღისათვის დაქირავებული პირი ისევ A საწარმოში უნდა იყოს 

დასაქმებული, უფლების გადაცემის პერიოდი რჩება 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე. იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ ოფციონის გამოყენება მართლაც მოხდება 20X2 წლის 31 

დეკემბრის შემდეგ, უფლების გადაცემის პერიოდი არ გრძელდება აღნიშნულ 

მომდევნო თარიღამდე, რადგან 20X2 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ შესრულდება 

უფლების გადაცემის ყველა დათქმული პირობა. შესაბამისად, დაქირავებული პირი 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაკარგავს უფლებას აქციების ოფციონზე, თუ დატოვებს 

საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე. 
 

შეფასება აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების, რომლებიც 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს 
 

შეფასების პრინციპი 
 

26.7 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, რომლებიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, საწარმომ მიღებული საქონელი 

ან მომსახურება და საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი ზრდა უნდა შეაფასოს მიღებული 

საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია. თუ მიღებული 

საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია, საწარმომ მათი ღირებულება და საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი 

ზრდა უნდა შეაფასოს გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური 

ღირებულების მიხედვით. იმისათვის, რომ საწარმომ დაქირავებულ პირებთან ან 
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მსგავსი მომსახურების გამწევ სხვა პირებთან მიმართებაში გამოიყენოს ეს მოთხოვნა, 

მან მიღებული მომსახურების რეალური ღირებულება უნდა შეაფასოს გამოყოფილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულებით, რადგან, როგორც წესი, 

მიღებული მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია. 

 

26.8 დაქირავებულ პირებთან (მათ შორის, მსგავსი მომსახურების გამწევ სხვა პირებთან) 

დაკავშირებული ოპერაციებისთვის, საწარმომ წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალური ღირებულება უნდა შეაფასოს აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების 

მინიჭების თარიღისთვის. დაქირავებულ პირთა გარდა სხვა მხარეებთან 

განხორციელებული ოპერაციის დროს, შეფასების თარიღად მიიჩნევა თარიღი, 

როდესაც საწარმო იღებს საქონელს, ან მეორე მხარე გასწევს მომსახურებას. 

 

            შენიშვნები 
 

 26.7 პუნქტის მოთხოვნები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ გადაწყვეტილებების ხეზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების რეალური ღირებულებით შეფასება , 
რომლებიც წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, მსს ფასს 
სტანდარტის 26-ე განყოფილების შესაბამისად 
 

დიახ არა 

დიახ არა 

დაკავშირებულია თუ არა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, 

რომლებიც წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას 

ითვალისწინებს, დაქირავებულ პირთა მომსახურებასთან ან სხვა პირებისგან 

მიღებულ მსგავს მომსახურებებთან? 

 

შესაძლებელია თუ არა საქონლის ან 

მომსახურების რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება? 

 

ოპერაცია ფასდება მიღებული 

საქონლის ან მომსახურების 

რეალური ღირებულებით, რაც 

განისაზღვრება საქონლის ან 

მომსახურების მიღების 

თარიღისთვის. 

 

ოპერაცია ფასდება 

გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური 

ღირებულების მიხედვით (26-ე 

განყოფილების მოთხოვნების 

შესაბამისად) რაც 

განისაზღვრება საქონლის ან 

მომსახურების მიღების 

თარიღისთვის. 

 

ოპერაცია ფასდება 

გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური 

ღირებულების მიხედვით (26-ე 

განყოფილების მოთხოვნების 

შესაბამისად), რაც 

განისაზღვრება საქონლის ან 

მომსახურების მიღების 

თარიღისთვის. 
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რეალური ღირებულება განისაზღვრება, როგორც თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი 

გაიცვალოს ან ვალდებულება დაიფაროს საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ 

მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებულ 

გარიგებაში (იხ. ლექსიკონი). 

როდესაც მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია, საწარმომ მიღებული საქონელი ან მომსახურება და 

საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი ზრდა უნდა შეაფასოს მიღებული საქონლის ან 

მომსახურების რეალური ღირებულებით. აღნიშნული რეალური ღირებულება 

ფასდება რეალური ღირებულების ზემოთ მოცემული განმარტებისა და რეალური 

ღირებულების შეფასების 11.27–11.32 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნების 

გამოყენებით.  

თუმცა, როდესაც ოპერაცია ფასდება გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალური ღირებულებით, იმიტომ რომ, აღნიშნული ოპერაცია წარმოადგენს 

დაქირავებული პირების ან ანალოგიური მომსახურებების გამწევი სხვა პირების მიერ 

გაწეულ მომსახურებას, ან იმიტომ, რომ სხვა საქონლის ან მომსახურების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება ასევე შეუძლებელია, 26-ე განყოფილება მოიცავს 

სპეციალურ მოთხოვნებს (იხ. 26.9 პუნქტი). აღნიშნული სპეციალური მოთხოვნების 

შედეგად, წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შეფასება, შესაძლოა, 

არ შეესაბამებოდეს მსს ფასს სტანდარტის სხვა მოთხოვნებს რეალურ 

ღირებულებასთან დაკავშირებით.   

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, რომლებიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, დაქირავებულ პირებთან ან 

მსგავსი მომსახურების გამწევ სხვა პირებთან მიმართებაში, ფასდება გამოყოფილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების მიხედვით; ხოლო რეალური 

ღირებულების შეფასების თარიღი არის წილობრივ ინსტრუმენტებზე უფლების 

მინიჭების თარიღი. როდესაც ოპერაცია დაკავშირებულია სხვა საქონელთან ან 

მომსახურებასთან, რეალური ღირებულების შეფასების თარიღია საქონლის ან 

მომსახურების მიღების თარიღი, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მიღებული საქონლის 

და მომსახურების რეალური ღირებულება ფასდება გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების მიხედვით.  

26-ე განყოფილება მოიცავს აქციების რეალური ღირებულების განსაზღვრის 

იერარქიულ პრინციპს  (იხ. 26.10 პუნქტი), ასევე აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის 

ზრდით განპირობებული სარგებლის მიღების უფლების რეალური ღირებულების 

შესაფასებას (იხ. 26.11 პუნქტი).  

26-ე განყოფილებაში მოცემული შეფასების პრინციპები აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციებისთვის, რომლებიც წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, არ განსხვავდება იმის მიუხედავად, რომელი 

წყაროდან მიიღებს ამ აქციებს საწარმო. მაგალითად, იქიდან გამომდინარე, საწარმო 

ახალ აქციებს უშვებს თუ იყენებს გამოსყიდულ საკუთარ აქციებს. 26-ე განყოფილება 

ასევე არ ადგენს, თუ სად უნდა გაკეთდეს ჩანაწერი საკუთარ კაპიტალში. ჟურნალის 

კონკრეტული ჩანაწერები, რომლებიც კეთდება აქციების სხვა მხარისთვის 

გადაცემისას - მაგალითად, საკუთარი კაპიტალის რომელი კომპონენტი უნდა აისახოს 

კრედიტში - დამოკიდებულია იმ იურისდიქციის სამართლებრივ მოთხოვნებზე, 

რომელშიც მდებარეობს საწარმო; და, ზოგიერთ იურისდიქციაში, აქციების წყაროზე.   

შენიშვნა: 26-ე განყოფილების მოთხოვნების ილუსტრირების მიზნით, ქვემოთ 

მოცემულ მაგალითებში კრედიტი საკუთარ კაპიტალში ასახულია, როგორც 
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ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი (აქციების ნომინალური ღირებულებისთვის) და 

საემისიო კაპიტალის ანგარიშზე (აქციის ნომინალურ ღირებულებაზე  რეალური 

ღირებულების ნამეტისთვის). 

 
მაგალითები—შეფასება, საქონელი ან მომსახურება, რომელიც არ არის 
დაკავშირებული დაქირავებულ პირთან, უფლების გადაცემის პირობების გარეშე 

 

მაგ. 13 A საწარმომ შეიძინა 100 კომპიუტერი ქოლ ცენტრისთვის 20,000 ჩვეულებრივი აქციის 

გამოშვების სანაცვლოდ. თითოეული კომპიუტერის ფულადი სახსრებით გასაყიდი 

ფასი შეადგენს(2), 500ფე-ს  ხოლო აქციების ნომინალური ღირებულებაა 1 ფე.    

საწარმო ადგენს, რომ დამოუკიდებელი მომწოდებლის გასაყიდი ფასი „გაშლილი 

ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებულ გარიგებაში საუკეთესოდ აფასებს 

კომპიუტერების რეალურ ღირებულებას.   

შესაბამისად, A საწარმო შემდეგნაირად აღრიცხავს ოპერაციას: 

 

დბ აქტივი: ძირითადი საშუალებები - კომპიუტერები 50,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი   20,000ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - საემისიო კაპიტალის ანგარიში   30,000ფე 

მოწყობილობის მიღების აღიარება A საწარმოს 20,000 ჩვეულებრივი აქციის გამოშვების სანაცვლოდ.    

 

შენიშვნა: მე-17 განყოფილების შესაბამისად, სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში A საწარმო კომპიუტერებს დაარიცხავს ცვეთას ნარჩენ ღირებულებამდე 

ცვეთის მეთოდის გამოყენებით, რაც ასახავს კომპიუტერების მომსახურების 

პოტენციალის გამოყენებას.  

 

მაგ. 14 ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში A საწარმო დაუკავშირდა კონსულტანტს 

მარკეტინგის ახალი სტრატეგიის შესახებ კონსულტაციის მისაღებად. კონსულტანტმა 

თანხმობა განაცხადა A საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების მიღებაზე მომსახურების 

ანაზღაურების სახით. კონსულტაციის ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული ფასია 

3,000ფე, ხოლო A საწარმომ გამოუშვა 100 ჩვეულებრივი აქცია, თითოეული 10ფე-ის 

ნომინალური ღირებულებით.   

საწარმომ განსაზღვრა, რომ კონსულტანტის საზღაურის ანგარიშ-ფაქტურის 

ღირებულება მარკეტინგის კონსულტაციის რეალური ღირებულების საუკეთესო 

შეფასებაა. შესაბამისად, A საწარმო შემდეგნაირად აღრიცხავს ოპერაციას: 

 

დბ მოგება ან ზარალი—მარკეტინგის ხარჯი  3,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი   1,000ფე 

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - საემისიო კაპიტალის ანგარიში   2,000ფე 

მარკეტინგული რჩევის მიღების აღიარება A საწარმოს 100 ჩვეულებრივი აქციის გამოშვების 

სანაცვლოდ 

 

                                                             
(2)ამ მაგალითში, ასევე წინამდებარე მოდულის ყველა სხვა მაგალითში, ფულადი თანხები განსაზღვრულია „ფულად 

ერთეულებში“ (ფე). 
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მაგ. 15 A საწარმო ხელშეკრულებას აფორმებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

საკონსულტაციო კომპანიასთან საწარმოს საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემების 

დაყენებისა და მონტაჟის მიზნით. კომპანია A საწარმოს უწევს 20-საათიან 

საკონსულტაციო მომსახურებას. მომსახურების გამწევი კონსულტანტის ჩვეულებრივი 

საათობრივი ანაზღაურება ხელშეკრულების მოქმედების დასაწყისისთვის შეადგენდა 

10ფე-ს, მაგრამ 12ფე-მდე გაიზარდა ხელშეკრულების მიმდინარეობისას კონსულტანტის 

დაწინაურების შემდეგ. დაწინაურების შემდეგ კონსულტანტმა A საწარმოსთვის ხუთი 

საათის სამუშაო შეასრულა, ხოლო დაწინაურებამდე 15 საათის სამუშაო. საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების კომპანია დათანხმდა A საწარმოსთვის გაწეული მომსახურების 

კომპენსაციისთვის მიიღოს 30 ჩვეულებრივი აქცია თითოეული 1 ფე-ის ნომინალური 

ღირებულებით. A საწარმომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიისთვის ახალი 

აქციები გამოუშვა. 

A საწარმოს მიერ მიღებული საინფორმაციო ტექნოლოგიური საკონსულტაციო 

მომსახურების ღირებულება 210ფე-ს შეადგენს ((15 × 10ფე) +  

(5 × 12ფე)); შეფასების თარიღი არის ის თარიღი, როდესაც მეორე მხარემ გასწია 

მომსახურება და საათობრივი ანაზღაურების ცვლილება აისახა ოპერაციის შეფასებაში. 

A საწარმოს მიერ ოპერაციის ასახვის ჩანაწერები, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ, 

შეესაბამება დაშვებას, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიური მომსახურებები 

კაპიტალიზებადია, როგორც A საწარმოს საინფორმაციო ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების თვითღირებულების ნაწილი: 
 

  დბ აქტივი: ძირითადი საშუალებები - საინფ. ტექნ. მოწყობილობები  210 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი            30ფე 

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - საემისიო კაპიტალის ანგარიში   180ფე 

A საწარმოს 30 ჩვეულებრივი აქციის გამოშვების სანაცვლოდ მიღებული საინფორმაციო 
ტექნოლოგიური საკონსულტაციო მომსახურებების კაპიტალიზაციის აღიარება. 

 

 
მაგალითი—შეფასება, ოპერაცია დაქირავებულ პირებთან, უფლებების 
გადაცემის პირობების გარეშე 

 

მაგ. 16 20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმო 100 დაქირავებულ პირს გადასცემს 10 ჩვეულებრივ 

აქციას ნომინალური ღირებულებით 1ფე. უფლების გადაცემის პირობები არ არსებობს.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების 

თარიღისთვის, გადაცემული 1,000 აქციის რეალური ღირებულება შეადგენს 5,000ფე-ს. 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების რეალური ღირებულება უნდა შეფასდეს 

გამოყოფილი აქციების რეალური ღირებულების მიხედვით და არა დაქირავებულ 

პირთა მომსახურების რეალური ღირებულებით. რადგან არ არსებობს უფლების 

გადაცემის პირობები, დაქირავებული პირების მიერ უკვე გაწეულია მომსახურება 

აქციების სანაცვლოდ, შესაბამისად, შეფასების თარიღი აქციების გამოყოფის თარიღია.   

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის A საწარმო 

აკეთებს შემდეგ ჩანაწერს წილობრივი ინსტრუმენტებით ანაზღაურების ასახვისთვის: 
 

დბ მოგება ან ზარალი—პერსონალის ხარჯი* 5,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი   1,000ფე 

 კრ  საკუთარი კაპიტალი - საემისიო კაპიტალის ანგარიში   4,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება A საწარმოს 1,000 ჩვეულებრივი აქციის 
გამოშვების სანაცვლოდ 
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* ხარჯი ასახავს დაშვებას, რომ, მაგალითად, დაქირავებულ პირთა კომპენსაცია არ აკმაყოფილებს 

აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს, ე. ი. „კაპიტალიზაციის“ კრიტერიუმებს მაგალითად, მარაგების 

თვითღირებულების ფარგლებში. 
 

 

26.9 დაქირავებულ პირთათვის წილობრივი ინსტრუმენტების გამოყოფა შესაძლოა 

ატარებდეს პირობით ხასიათს და დამოკიდებული იყოს უფლების გადაცემის 

დათქმული პირობების შესრულებაზე, რომლებიც დაკავშირებულია დაქირავებული 

პირის მიერ მომსახურების გაწევასთან, ან საწარმოს საქმიანობის გარკვეული 

მაჩვენებლების მიღწევასთან. მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული უფლების 

გადაცემის პირობის მაგალითია, როდესაც დაქირავებული პირებისთვის აქციების ან 

აქციის ოფციონების გადაცემა პირობითია, იმ თვალსაზრისით, რომ მოითხოვს 

წინასწარ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში დაქირავებული პირის საწარმოში 

სამუშაოდ დარჩენას. საწარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებული უფლების გადაცემის 

პირობის მაგალითია, როდესაც დაქირავებული პირებისთვის აქციების ან აქციის 

ოფციონების გადაცემა პირობითია, იმ თვალსაზრისით, რომ გულისხმობს წინასწარ 

განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში საწარმოსთვის მომსახურების გაწევას და 

ამავე დროს საწარმოს მოგების მაჩვენებლების დათქმული ოდენობით ზრდის 

მიღწევას (უფლების გადაცემის არასაბაზრო პირობა), ან საწარმოს აქციის ფასის 

დათქმული დონით ზრდას (უფლების გადაცემის საბაზრო პირობა). უფლების 

გადაცემის პირობები აისახება შემდეგნაირად: 

(ა)  უფლების გადაცემის ყველა პირობა, რომელიც დაკავშირებულია დაქირავებული 

პირის მომსახურების, ან საწარმოს საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის 

არასაბაზრო პირობასთან, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს იმ წილობრივი 

ინსტრუმენტების რაოდენობის შეფასების დროს, რომლის გადაცემაც 

მოსალოდნელია. შემდგომში, საწარმომ უნდა შეასწოროს ეს შეფასება, თუ ახალი 

ინფორმაცია იმაზე მიანიშნებს, რომ წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობა, 

რომლის გადაცემაც მოსალოდნელია, განსხვავდება თავდაპირველად შეფასებული 

რაოდენობისგან. უფლების გადაცემის თარიღისთვის, საწარმომ უნდა შეასწოროს 

აღნიშნული შეფასება, რათა გაუტოლოს ფაქტობრივად გადაცემული წილობრივი 

ინსტრუმენტების რაოდენობას. უფლების გადაცემის პირობები, რომლებიც 

დაკავშირებულია დაქირავებული პირის მომსახურების, ან საწარმოს საქმიანობის 

ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო პირობასთან, საწარმომ არ უნდა 

გაითვალისწინოს აქციების, აქციის ოფციონების ან სხვა წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შეფასებისას, შეფასების თარიღისთვის; 

(ბ) როდესაც ადგენს აქციების, აქციის ოფციონების ან სხვა წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალურ ღირებულებას შეფასების თარიღისთვის, საწარმომ 

უნდა გაითვალისწინოს უფლების გადაცემის ყველა საბაზრო პირობა და ყველა სხვა 

პირობა, რომელიც არ არის უფლების გადაცემის პირობა და შემდგომში ეს შეფასება 

არ უნდა დააკორექტიროს, მიუხედავად საბაზრო პირობის, ან სხვა პირობის 

შედეგისა, რომელიც არ არის უფლების გადაცემის პირობა, თუკი უფლების 

გადაცემის ყველა სხვა პირობა დაკმაყოფილებულია. 
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შენიშვნები  
 

მსს ფასს სტანდარტი უფლების გადაცემის პირობებს განსაზღვრავს შემდეგნაირად  

(იხ. ლექსიკონი): 

პირობა, რომლებიც განსაზღვრავს, მიიღებს თუ არა საწარმო იმ მომსახურებას, 

რომელიც მეორე მხარეს საწარმოს ფულადი სახსრების, სხვა აქტივების ან 

წილობრივი ინსტრუმენტების მიღების უფლებამოსილებას ანიჭებს, აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის შეთანხმების ფარგლებში. უფლების გადაცემის 

პირობა ან მომსახურების ვადის პირობაა, ან საქმიანობის პირობაა. 

მომსახურების პირობები მოითხოვს, რომ მეორე მხარე საწარმოს ემსახუროს 

წინასწარ დადგენილი პერიოდის განმავლობაში. საქმიანობის პირობები 

მოითხოვს, რომ მეორე მხარე საწარმოს მოემსახუროს წინასწარ დადგენილი 

პერიოდის განმავლობაში და მიღწეულ იქნეს საქმიანობის წინასწარ დადგენილი 

საკონტროლო მაჩვენებლები (მაგალითად, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

საწარმოს მოგების გარკვეული დონით ზრდა). საქმიანობის პირობა შეიძლება 

მოიცავდეს უფლების გადაცემის საბაზრო პირობას. 

სხვა სიტყვებით, საწარმოსთვის მიწოდებული მომსახურება, როგორც მინიმუმ უნდა 

აკმაყოფილებდეს უფლების გადაცემის პირობებით განსაზღვრულ პირობას, 

იმისათვის, რომ დაქირავებულმა პირმა (ან მომსახურების სხვა მომწოდებელმა) 

მიიღოს უფლება აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე. უფლების გადაცემის პირობები 

ხშირად განისაზღვრება დაქირავებულ პირთა აქციაზე დაფუძნებულ გადახდებთან 

დაკავშირებით. მათი მიზანია დაქირავებული პირის ან მომწოდებლის წახალისება ისე 

მოიქცეს, რომ საწარმოს სარგებელი მოუტანოს. მაგალითად, დაქირავებული პირის 

დარჩენა საწარმოში სამი წლის განმავლობაში და ასევე საქმიანობის წინასწარ 

დადგენილი საკონტროლო მაჩვენებლების მიღწევა ამ პერიოდში.  

მსს ფასს სტანდარტი უფლების გადაცემის საბაზრო პირობა განსაზღვრავს 

შემდეგნაირად  (იხ. ლექსიკონი): 

პირობა, რომელზეც დამოკიდებულია წილობრივი ინსტრუმენტის 

გამოსაყენებელი ფასი, მასზე უფლების გადაცემა ან მისი გამოყენება 

დაკავშირებულია საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტების საბაზრო ფასთან, 

როგორიცაა აქციის ფასის წინასწარ დადგენილი დონის, აქციის ოფციონის 

საკუთარი ღირებულების დათქმული ოდენობის, ან გარკვეული მიზნის მიღწევა, 

რომელიც დაფუძნებულია საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტების საბაზრო 

ფასისა და სხვა საწარმოთა წილობრივი ინსტრუმენტების საბაზრო ფასების 

ინდექსის თანაფარდობაზე.  

 

სხვა პირობები, რომლებიც არ არის უფლების გადაცემის პირობები, არის პირობები 

რომლებიც დაკავშირებულია აქციებზე დაფუძნებულ გადახდებთან და არ 

აკმაყოფილებს უფლების გადაცემის პირობების განმარტებას.  

 

ქვემოთ მოცემული გადაწყვეტილებების ხეზე წარმოდგენილია შეფასება, მოცემული 

პირობა მომსახურების ვადის პირობაა, საქმიანობის პირობა, თუ  სხვა პირობა, რომელიც 

არ არის უფლების გადაცემის პირობა, და მოცემულია თითოეული ამ პირობის 

მაგალითი, რაც შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს აქციის ოფციონთან. 
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ჩვეულებრივ, დაქირავებულ პირთა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებს აქვს 

უფლების გადაცემის პირობები. მითითებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული 

პირობების ასახვა წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შეფასებისას, 

მოცემულია 26.9 პუნქტში. პირობების გათვალისწინება ხდება შემდეგნაირად:  

 მომსახურების პირობები და საქმიანობის არასაბაზრო პირობები— უფლების 

გადაცემის აღნიშნული პირობების გათვალისწინება არ ხდება გამოყოფილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების განსაზღვრისას აქციებზე 

განსაზღვრავს თუ არა პირობა, მიიღებს თუ არა 

საწარმო იმ მომსახურებას, რომელიც მეორე მხარეს 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის მიღების 

უფლებამოსილებას ანიჭებს? 

არა 

სხვა პირობა, რომელიც არ არის 

უფლების გადაცემის პირობა 

(მაგ. აქციის ოფციონის 

გამოყენება არ არის 

შესაძლებელი თუ ვერცხლის 

საბირჟო საქონლის ინდექსი არ 

გადააჭარბებს კონკრეტულ 

დონეს განსაზღვრული  

თარიღისთვის). 

მოითხოვს თუ არა პირობა მხოლოდ მომსახურების 

გაწევას წინასწარ დადგენილი პერიოდის განმავლობაში? 

 

დიახ 

მომსახურების ვადის პირობა 

(მაგ. აქციის ოფციონის გამოყოფა 

პირობითია, იმ თვალსაზრისით, 

რომ მოითხოვს დაქირავებული 

პირის კომპანიაში სამუშაოდ 

დარჩენას მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში). 
საბაზრო პირობა 

(მაგ. აქციის ოფციონის 

გამოყოფა პირობითია როგორც 

კომპანიის აქციის ფასის 

წინასწარ დადგენილი დონის 

მიღწევის, ასევე 

დაქირავებული პირის 

კომპანიაში სამუშაოდ 

დარჩენის თვალსაზრისით 

მ ომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში). 

საქმიანობის პირობა 

დაკავშირებულია თუ არა პირობა საწარმოს 

წილობრივი ინსტრუმენტების საბაზრო ფასთან? 

დიახ 
არა

o 

დიახ არა 

არასაბაზრო პირობა 

(მაგ. აქციის ოფციონის 

გამოყოფა პირობითია როგორც 

კომპანიის წინასწარ 

დადგენილი დაბეგვრამდე 

მოგების მიღწევის, ასევე  

დაქირავებული პირის 

კომპანიაში სამუშაოდ 

დარჩენის თვალსაზრისით 

მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში).    
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დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის, ანუ, რეალური 

ღირებულების განსაზღვრა ხდება ისე, თითქოს აღნიშნული პირობები არ 

არსებობდეს. ამის ნაცვლად, აღნიშნული პირობების გასათვალისწინებლად 

ფასდება, თუ როგორ გავლენას მოახდენს ეს პირობები იმ წილობრივი 

ინსტრუმენტების რაოდენობაზე, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია.  იმ 

წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობის შეფასება, რომელთა გადაცემაც 

მოსალოდნელია აღნიშნული პირობების შედეგად  შესწორდება უფლების 

გადაცემის პერიოდში, როდესაც ცნობილი ხდება შემდგომი ინფორმაცია; 

შეფასების შესწორება პერსპექტიულად აისახება და არ ხდება წინა შეფასებების 

გადაანგარიშება 10.16 პუნქტის შესაბამისად. ამ მიდგომის გამოყენებით, 

საბოლოოდ მხოლოდ წილობრივი ინსტრუმენტების მხოლოდ ის რაოდენობა 

აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც აკმაყოფილებს უფლების გადაცემის 

ამ პირობებს, ანუ საბოლოო ხარჯი არის რეალური ღირებულება აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის (გამოითვლება 

აღნიშნული პირობების გამორიცხვით) გამრავლებული აღნიშნული პირობების 

შედეგად ფაქტობრივად გადაცემული წილობრივი ინსტრუმენტების 

რაოდენობაზე.  

 საქმიანობის საბაზრო პირობები (მაგალითად, პირობა, რომელიც მოიცავს აქციის 

სამიზნე ფასს, ან აქციის ფასის განსაზღვრულ ზრდას)—უფლების გადაცემის 

აღნიშნული პირობების გათვალისწინება ხდება გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების განსაზღვრისას აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის.  წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შეფასებისას აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის, იმის დაშვებით, რომ პირობა 

შეიძლება არ შესრულდეს, აღარ ხდება ოპერაციის თანხის შემდგომი შესწორება, 

მათ შორის გაანგარიშებაში ჩათვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

რაოდენობისა, საბაზრო პირობის შედეგების მიუხედავად. შესაბამისად, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ ფაქტობრივად არ მოხდება წილობრივი ინსტრუმენტების 

გადაცემა, იმიტომ, რომ პირობა არ შესრულდა, ფინანსურ ანგარიშგებაში მაინც 

იქნება ხარჯი. აღნიშნული ხარჯი ტოლი იქნება აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის რეალური ღირებულების (რაც 

გამოთვლილია აღნიშნული პირობის გათვალისწინებით) ნამრავლისა 

გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობაზე, რაც კორექტირებულია 

მხოლოდ იმ ინსტრუმენტების რაოდენობით, რომლებიც არ იქნა გადაცემული, 

ასეთი ინსტრუმენტების არსებობის შემთხვევაში, მომსახურების, ან საწარმოს 

საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო პირობების 

შეუსრულებლობის შედეგად (როგორც ეს განხილულ იქნა წინა პუნქტში). 

 სხვა პირობები, რომლებიც არ არის უფლების გადაცემის პირობები — აღნიშნული 

პირობების გათვალისწინება ხდება გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალური ღირებულების განსაზღვრისას აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე 

უფლების მინიჭების თარიღისთვის. შესაბამისად, არ ხდება ოპერაციის თანხის 

გგაანგარიშებაში ჩათვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობის 

შესწორება, პირობის შედეგების მიუხედავად. სხვა სიტყვებით, მიდგომა 

საქმიანობის საბაზრო პირობების ანალოგიურია. 

ზემოთ მოცემული მოთხოვნები იმას ნიშნავს, რომ უფლების გადაცემის 

თარიღისათვის წილობრივი ინსტრუმენტების შეფასებისა და შემდგომში ოპერაციის 
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შეფასების მიდგომა განსხვავდება მომსახურების, ან საწარმოს საქმიანობის ამა თუ იმ 

მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო,საქმიანობის საბაზრო  და სხვა პირობების 

შემთხვევაში, რომლებიც არ არის უფლების გადაცემის პირობები.  საბჭომ დაასკვნა, 

რომ პრაქტიკული და სუბიექტური მოსაზრებების გამო, მომსახურების, ან საწარმოს 

საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო პირობების გავლენა 

ჩართულ უნდა იქნეს ინსტრუმენტების შეფასებისას უფლების გადაცემის 

თარიღისათვის. თუმცა, საკითხი პრაქტიკული სირთულეების შესახებ არ ეხება 

უფლების გადაცემის საბაზრო პირობებს, რადგან უფლების გადაცემის საბაზრო 

პირობების ჩართვა შესაძლებელია ოფციონის შეფასების მოდელებში.(3)  

26.10 პუნქტი განსაზღვრავს სამსაფეხურიან იერარქიულ პრინციპს აქციების რეალური 

ღირებულების შესაფასებლად. 26.11 პუნქტი მოიცავს შეფასების მსგავს იერარქიულ 

პრინციპს აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით განპირობებული სარგებლის 

მიღების უფლების რეალური ღირებულებისთვის. თუმცა, აღნიშნული იერარქიული 

პრინციპების გამოყენებისას ასევე გათვალისწინებული უნდა იქნეს 26.9 პუნქტი იმის 

განსაზღვრისას, თუ უფლების გადაცემის რომელი პირობა უნდა იქნეს ჩართული 

რეალური ღირებულების შეფასებაში. 

 
მაგალითები—სააღრიცხვო მიდგომის შედარება სხვადასხვა სახის უფლების 
გადაცემის პირობებისა და სხვა პირობებისთვის, რომლებიც არ არის უფლების 
გადაცემის პირობები  

 

მაგ. 17 A საწარმო მართავს სპილენძის მოპოვების ბიზნესს.  20X0 წლის 1-ელ ივნისს, 

წახალისების პროგრამის ფარგლებში, A საწარმომ გაყიდვების თანამშრომლებს  

პირობითად გადასცა სულ, ჯამში A საწარმოს 1,000 აქცია, რომელთა მიღება 

შესაძლებელია 20X3 წლის 31 მაისს, თუ სპილენძის საბირჟო საქონლის ინდექსი 20X3 

წლის 31 მაისს მიაღწევს ან გადააჭარბებს 8,000-ს. A საწარმოს წლის ბოლო 31 მაისია. 

 

აქციებზე გამოცხადებული დივიდენდები ერიცხებათ დაქირავებულ პირებს სამი წლის 

განმავლობაში. სხვა სიტყვებით, თუ პირობა შესრულდება, დაქირავებული პირები 

მიიღებენ აქციებს სამი წლის განმავლობაში - 20X3 წლის 31 მაისამდე გამოცხადებულ 

დივიდენდებთან ერთად.(4) 

 

საწარმო ვარაუდობს, რომ 20X0 წლის 1-ელ ივნისს მისი აქციები შეფასებული იქნება 

თითოეული 10ფე-ად. 

A საწარმოს მიერ განსაზღვრული პირობა სპილენძის ინდექსთან დაკავშირებით არის 

სხვა პირობა, რომლებიც არ არის უფლების გადაცემის პირობა, რადგან ეს არის 

პირობა, რომელიც დაქირავებული პირებისგან არ მოითხოვს მომსახურების ვადის ან 

საქმიანობის პირობების მიღწევას, ჯილდოს გადასაცემად. შესაბამისად, იგი უნდა 

აისახოს გადაცემული აქციების რეალურ ღირებულებაში. ეს არის აქციების 

გადაცემასთან დაკავშირებული ერთადერთი პირობა; დაქირავებული პირები 

მიიღებენ აქციებს 20X3 წლის 31 მაისს იმ შემთხვევაში, თუ პირობა შესრულდება, იმის 

                                                             
(3) საბჭოს უფრო დეტალური მსჯელობისთვის იხილეთ ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის, რომელსაც ეფუძნება 26-ე 

განყოფილება, ფასს 2-ის - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - დს178–დს184 პუნქტები.  

(4) იმ შემთხვევაში, თუ სამი წლის განმავლობაში დაქირავებულ პირებს არ დაერიცხებათ დივიდენდები, საჭირო იქნება 

აქციების რეალური ღირებულების კორექტირება აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების 

თარიღისათვის, ანუ 10ფე-ს მინუს კორექტირება დივიდენდებზე უფლების არარსებობის გამო.   
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მიუხედავად, კვლავ იქნებიან ისინი დასაქმებულები A საწარმოში 20X3 წლის 31 

მაისისთვის თუ არა. A საწარმო აფასებს, რომ მესამე მხარე, „გაშლილი ხელის 

მანძილის“ პრინციპით განხორციელებულ გარიგებაში მხოლოდ 7ფე-ს გადაიხდიდა 

გადაცემული აქციების შესაძენად, ანუ ამ პირობის გავლენაა თითოეული აქციის 

ღირებულების 3 ფე-ით შემცირება 20X0 წლის 1-ელ ივნისს. 

თანხა, რომელსაც A საწარმო აღიარებს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, შეადგენს 7,000ფე-ს და იგი აისახება სპილენძის 

სავაჭრო ინდექსის დონის მიუხედავად 20X3 წლის 31 მაისს. შესაბამისად, მისი 

აღიარება მოხდება იმის მიუხედავად, დაქირავებული პირები მიიღებენ აქციებს თუ 

არა. რადგან არ არის უფლების გადაცემის პერიოდი, თანხა დაუყოვნებლივ აისახება 

სრულად.  

 

მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-17 მაგალითში.  თუმცა, იმ პირობის ნაცვლად, რომ სპილენძის 

სავაჭრო ინდექსი 20X3 წლის 31 მაისს უნდა იყოს 8,000 ან უფრო მეტი, ამ შემთხვევაში, 

პირობა არის, რომ გაყიდვების თანამშრომლები საწარმოში დასაქმებულები უნდა 

დარჩნენ  20X3 წლის 31 მაისამდე.  სხვა სიტყვებით, საწარმოში დარჩენა არის აქციების 

გადაცემის ერთადერთი პირობა.  

A საწარმო წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს 31 მაისის მდგომარეობით და: 

 20X0 წლის 1-ელ ივნისს საწარმო აფასებს, რომ მოხდება 800 აქციის გადაცემა;  

 პირველი წლის ბოლოს 20X1 წლის 31 მაისს) საწარმომ შეასწორა შეფასება 780-ად;  

 20X2 წლის 31 მაისს საწარმომ კიდევ შეასწორა შეფასება 750-ად; და 

 750 აქციის გადაცემა მოხდა 20X3 წლის 31 მაისს ამ თარიღისთვის კვლავ 

დასაქმებული დაქირავებული პირების რაოდენობის მიხედვით. 

საწარმოში დასაქმება არის მომსახურების ვადის პირობა, ამიტომ, 26-ე განყოფილების 

შესაბამისად, იგი არ აისახება გადაცემული აქციების რეალურ ღირებულებაში. 

თითოეული აქციის რეალური ღირებულება აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე 

უფლების მინიჭების თარიღისათვის 1ფე-ს შეადგენს.   

რეალური ღირებულების თანხა აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების 

მინიჭების თარიღისათვის აისახება, როგორც სამი წლის მომსახურების ხარჯი   და 

კორექტირდება იმ აქციების რაოდენობით, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია. 

შესაბამისად, თითოეული პერიოდისათვის, A საწარმო აფასებს, უფლების მიღების 

მქონე რამდენი დაქირავებული პირი არის მოსალოდნელი, რომ დასაქმებული იყოს 

20X3 წლის 31 მაისს, რაც წარმოადგენს შესწორების საფუძველს. ჟურნალში გაკეთდება 

შემდეგი ჩანაწერები: 

წელი 1 (20X1 წლის 31 მაისით დასრულებული წელი) 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები *  2,600 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი                           2,600ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციების სანაცვლოდ 
 

გაანგარიშება: მოსალოდნელი 780 აქციის გადაცემა × 10ფე თითოეული აქციის რეალური ღირებულება 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის ×  გასული უფლების 

გადაცემის პერიოდის 1/3 = პირველ წელს აღიარებული 2,600ფე.  

 

წელი 2 (20X2 წლის 31 მაისით დასრულებული წელი) 
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დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  2,400 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი                2,400ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციების სანაცვლოდ 
 

გამოთვლა: (მოსალოდნელი 750 აქციის გადაცემა × 10ფე თითოეული აქციის რეალური ღირებულება 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების 

გადაცემის პერიოდის 2/3) მინუს პირველ წელს აღიარებული 2,600ფე = მე-2 წელს აღიარებული 2,400ფე. 

 

წელი 3 (20X3 წლის 31 მაისით დასრულებული წელი) 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  2,500 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი            2,500ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციების სანაცვლოდ  
 

გაანგარიშება: (750 აქცია (რომელთა გადაცემა ხდება 1-ელ ივნისს) × 10ფე თითოეული აქციის 

რეალური ღირებულება აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის) 

მინუს პირველ და მე-2 წლებში აღიარებული 5,000ფე = მე-3 წელს აღიარებული 2,500ფე.  

* რადგან გაყიდვების თანამშრომლების დანახარჯები არ აკმაყოფილებს აქტივებად აღიარების 

კრიტერიუმებს, თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები აისახება, როგორც ხარჯი. 

 

მაგ. 19 ფაქტები იგივეა, რაც მე-17 მაგალითში. თუმცა, იმ პირობის ნაცვლად, რომ სპილენძის 

სავაჭრო ინდექსი 20X3 წლის 31 მაისს უნდა იყოს 8,000 ან უფრო მეტი, ამ შემთხვევაში, 

20X3 წლის 31 მაისით დასრულებული სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში: 

 გაყიდვების თანამშრომლები საწარმოში დასაქმებულები უნდა დარჩნენ; და    

 კომპანიის მოგება დაბეგვრამდე უნდა გაიზარდოს საშუალოდ წელიწადში 5%-

ით. 

დაქირავებულ პირთა საწარმოში დარჩენა არის მომსახურების ვადის პირობა, ხოლო 

პირობა, რომ მიღწეულ უნდა იქნეს კომპანიის განსაზღვრული მოგება დაბეგვრამდე 

არის საქმიანობის არასაბაზრო პირობა. შესაბამისად, აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის უფლების გადაცემის აღნიშნული 

პირობებიდან არცერთი არ აისახება გადაცემული აქციების რეალურ ღირებულებაში. 

შესაბამისად, A საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული მთლიანი ხარჯი სამი 

წლის განმავლობაში შეადგენს 10ფე გამრავლებული 20X3 წლის 31 მაისს 

დაქირავებული პირებისთვის ფაქტობრივად გამოყოფილი აქციების რაოდენობაზე. 
 

მე-18 მაგალითის მსგავსად, 20X1 და 20X2 წლის 31 მაისით დასრულებულ წლებში 

აღიარებული ხარჯი ეფუძნება საწარმოს შეფასებას, თუ რამდენი აქციის გადაცემა 

მოხდება 20X3 წლის 31 მაისს.  თუმცა, ამ მაგალითში, შეფასებები ეფუძნება როგორც 

იმას, თუ რამდენი დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს 20X3 წლის 31 მაისამდე, 

ასევე იმას, გაიზრდება თუ არა მოგება დაბეგვრამდე საშუალოდ 5%-ით წელიწადში 

20X3 წლის 31 მაისით დასრულებული სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში. შეფასება 

შესწორდება ყოველ წელს ბოლო წლამდე (20X3 წლის 31 მაისით დასრულებული 

წელი), როდესაც სრული ხარჯი გაუთანაბრდება   ფაქტობრივ შედეგებს. 

შესაძლო სცენარების მაგალითები: 

- იმ შემთხვევაში, როდესაც დაბეგვრამდე მოგების მიზანი არ იქნა მიღწეული, რაც 

იმას ნიშნავს, რომ დაქირავებულ პირებს არ გადაეცათ აქციები, ჯამური ხარჯი A 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებაში სამი წლის განმავლობაში ნულის ტოლი 

იქნება. თუმცა, თუ თავდაპირველად მოსალოდნელი იყო დაბეგვრამდე მოგების 
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მიზნის მიღწევა, პირველი წლის ან პირველი ორი წლის განმავლობაში იქნება 

ხარჯი, რაც მომდევნო წლებში კომპენსირდება უკუგატარებით.   

- სხვა შემთხვევაში, როდესაც დაბეგვრამდე მოგების მიზანი მიღწეულ იქნა, მაგრამ, 

რადგან ზოგიერთმა დაქირავებულმა პირმა დატოვა საწარმო სამი წლის 

განმავლობაში დაქირავებულ პირებს გადაეცათ მხოლოდ 750 აქცია, სრული ხარჯი 

სამი წლის განმავლობაში შეადგენს 7,500ფე-ს (10ფე × 750).   

 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-17 მაგალითში. თუმცა, იმ პირობის ნაცვლად, რომ სპილენძის 

სავაჭრო ინდექსი 20X3 წლის 31 მაისს უნდა იყოს 8,000 ან უფრო მეტი, ამ შემთხვევაში, 

მოქმედებს ქვემოთ მოცემული ორივე პირობა: 

 გაყიდვების თანამშრომლები საწარმოში დასაქმებულები უნდა დარჩნენ 20X3 

წლის 31 მაისით დასრულებული სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში; და  

 20X3 წლის 31 მაისს კომპანიის აქციების ღირებულება უნდა იყოს მინიმუმ, 11ფე 

(ანუ აქციების შეფასებული ღირებულება). 

          A საწარმო აფასებს, რომ მესამე მხარე, „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით 

განხორციელებულ გარიგებაში მხოლოდ 7.50ფე-ს გადაიხდიდა გადაცემული აქციების 

შესაძენად, იმ შემთხვევაში, რომ ყოფილიყო მხოლოდ აქციების ფასის პირობა და არ 

ყოფილიყო სხვა პირობა; ანუ აქციების ფასის პირობის გავლენა არის თითოეული აქციის 

ღირებულების შემცირება 2.50ფე-ით. 

აქციების ფასის პირობა (საბაზრო პირობა) არ აისახება რეალურ ღირებულებაში 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის, მაგრამ 

მომსახურების პირობა აისახება აღნიშნულ რეალურ ღირებულებაში.  

თანხა, რომელსაც A საწარმო აღიარებს აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, შეადგენს 7.50ფე-ის ნამრავლს აქციების იმ 

რაოდენობაზე, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია დაქირავებული პირებისთვის 

20X3 წლის 31 მაისს საწარმოში დაქირავებული პირების რაოდენობის შესაბამისად. 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ იქნება მიღწეული აქციების სამიზნე ფასი, საწარმო 

აღიარებს ხარჯს აქციების გადაცემისთვის მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, თუ 

რამდენი აქციის გადაცემა მოხდებოდა მხოლოდ მომსახურების პირობის 

გათვალისწინებით. მაგალითად, თუ დაქირავებულ პირებს გადაეცემოდა 750 აქცია 

აქციის ფასის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, A საწარმო აღიარებს 5,625ფე-ს 

(7.50ფე × 750) აქციების გადაცემის სქემასთან დაკავშირებით სამწლიანი პერიოდის 

განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ დაქირავებულ პირებს ფაქტობრივად არ 

გადაეცათ აქციები. როგორც ზემოთ მოცემულ მე-18 და მე-19 მაგალითებში არის 

განმარტებული, აღნიშნული თანხა თავდაპირველად გამოითვლებოდა იმ 

დაქირავებულ პირთა რაოდენობის შეფასებით, რომლებიც მოსალოდნელი იყო, რომ 

დარჩებოდნენ საწარმოში და ყოველ წელს აღნიშნული რაოდენობის შესწორებით, ისე, 

რომ საბოლოო წელს რაოდენობა გაუთანაბრდებოდა 20X3 წლის 31 მაისს 

ფაქტობრივად დაქირავებული პირების რაოდენობას. 
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მაგალითები—შეფასება უფლების გადაცემის მომსახურების ვადის პირობების 
დროს 

 

მაგ. 21 B საწარმო 100 აქციის ოფციონს გადასცემს 500 დაქირავებულ პირთაგან თითოეულს. 

თითოეული ოფციონის გადაცემა ხდება დაქირავებული პირის საწარმოში დასაქმების 

პირობით მომდევნო სამი წლის განმავლობაში (ანუ უფლების გადაცემის პირობა არის 

მომსახურების პირობა სამი წლის ვადით). საწარმო აფასებს, რომ აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის, თითოეული აქციის 

ოფციონის რეალური ღირებულება 15ფე იქნება; 15 ფე რეალური ღირებულება ფასდება 

ისე, თითქოს არ არსებობს მომსახურების პირობა. საშუალო შეწონილი ალბათობის 

საფუძველზე, საწარმო აფასებს, რომ სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში დაქირავებულ 

პირთა 20% დატოვებს საწარმოს და, შესაბამისად, დაკარგავს აქციის ოფციონებზე 

უფლებებს.(5) 
 

თუ ყველაფერი ზუსტად ისე მოხდება, როგორც მოსალოდნელია, B საწარმო აკეთებს 

შემდეგ ჩანაწერებს უფლების გადაცემის პერიოდის წლებში, აქციის ოფციონების 

ასანაზღაურებლად მიღებული მომსახურებებისთვის. 
 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  200,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი   200,000ფე                         

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
 

გაანგარიშებაა: 50,000 გამოყოფილი ოფციონი × 80% = 40,000 ოფციონი, რომლის გადაცემა 

მოსალოდნელია.  40,000 × 15ფე თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების გადაცემის 

პერიოდის 1/3 = პირველ წელს აღიარებული 200,000ფე.  
 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  200,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი   200,000ფე                         

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

გაანგარიშებაა: 50,000 გამოყოფილი ოფციონი × 80% = 40,000 ოფციონი, რომლის გადაცემა 

მოსალოდნელია.  40,000 × 15ფე თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების გადაცემის 

პერიოდის 2/3 – 200,000ფე = მე-2 წელს აღიარებული 200,000ფე.  ჯამური ხარჯი მე-2 წლის ბოლოს 

შეადგენს 400,000ფე-ს (პირველ წელს აღიარებული 200,000ფე და მე-2 წელს აღიარებული 200,000ფე). 

 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  200,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი   200,000ფე                         

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
 

გაანგარიშებაა: 40,000 გადაცემული ოფციონი × 15ფე თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების 

გადაცემის პერიოდის 3/3 = 600,000ფე ჯამურად აღიარებული მე-3 წლის ბოლოს.  600,000ფე მინუს მე-2 

წელს აღიარებული 200,000ფე მინუს პირველ წელს აღიარებული 200,000ფე = მე-3 წელს აღიარებული 

200,000ფე. 

                                                             
(5) წინამდებარე მაგალითი ეყრდნობა ფასს 2-ის - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - დანერგვაზე მითითებების ა1 

მაგალითის 1-ელ სცენარს. 
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* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 
 

ამ სამი წლიდან თითოეული წლის განმავლობაში აღიარდება ხარჯი წლის მოგების ან 

ზარალის გამოანგარიშებისას. ჩანაწერი კრედიტში კეთდება საკუთარ კაპიტალში, 

მაგალითად გაუნაწილებელ მოგებაში ან აქციის ოფციონების ცალკე რეზერვში. 

ზუსტი ადგილი საკუთარ კაპიტალში ხშირად დამოკიდებულია ადგილობრივ 

სამართლებრივ მოთხოვნებზე.      

თუ შემდგომში გამოყენებულ იქნა აქციის ოფციონები, საწარმო აქციებს გადასცემს 

დაქირავებულ პირებს ფულადი სახსრების მიღების (ოფციონის გამოყენების ფასის 

ტოლი) სანაცვლოდ. აღნიშნული ოპერაციის აღრიცხვა დამოკიდებულია საწარმოს 

იურისდიქციის სამართლებრივ მოთხოვნებსა და ზოგიერთ იურისდიქციაში იმაზე, 

თუ როგორია იმ აქციების წყარო, რომლებსაც საწარმო დაქირავებულ პირებს 

გადასცემს. მაგალითად, საწარმოს შეუძლია გამოუშვას ახალი აქციები ან გამოიყენოს 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები.   

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითში ყველა გამოყოფილი აქციის ოფციონის გადაცემა 

ხდება ერთსა და იმავე დროს  (მაგ. მე-3 წლის ბოლოს). ზოგიერთ სიტუაციაში აქციის 

ოფციონების ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემა შესაძლოა მოხდეს 

ნაწილ-ნაწილ უფლების გადაცემის პერიოდში. მაგალითად, დაქირავებულ პირს, 

შეიძლება გადაეცეს 100 აქციის ოფციონი, რომელთა გადაცემა ნაწილ-ნაწილ, 25 აქციის 

ოფციონებად ხდება თითოეული წლის ბოლოს მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში.  

26-ე განყოფილება არ მოიცავს ნათელ მითითებებს ჯილდოებთან დაკავშირებით, 

რომლებთან დაკავშირებითაც უფლების გადაცემა ნაწილ-ნაწილ ხდება. ფასს 2-ის - 

„აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - მითითებები დანერგვაზე, პუნქტი მდ11(6) 

განმარტავს, რომ ასეთ შემთხვევაში, „საწარმომ თითოეული ნაწილი უნდა განიხილოს, 

როგორც ცალკე აქციის ოფციონის გადაცემა, რადგან თითოეულ ნაწილს  უფლების 

გადაცემის განსხვავებული პერიოდი აქვს, შესაბამისად, თითოეული ნაწილის 

რეალური ღირებულება განსხვავებულია (რადგან უფლების გადაცემის პერიოდის 

ხანგრძლივობა გავლენას ახდენს, მაგალითად, ოფციონების გამოყენების შედეგად 

წარმოქმნილი ფულადი ნაკადების სავარაუდო დროზე)’. იგივე მიდგომის არჩევა 

შესაძლებელია საწარმოს მიერ მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას.  

მაგ. 22 ფაქტები იგივეა, რაც 21-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში ყველაფერი ზუსტად ისე 

არ ხდება, როგორც მოსალოდნელი იყო, კერძოდ: 

 პირველი წლის განმავლობაში 20 დაქირავებული პირი ტოვებს საწარმოს.   

 პირველი წლის ბოლოს საწარმომ შეასწორა დაქირავებულ პირთა მიერ საწარმოს 

დატოვების მთლიანი შეფასება სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში 20%-დან (100 

დაქირავებული პირი) 15%-მდე (75 დაქირავებული პირი).   

 მე-2 წლის განმავლობაში საწარმოს დამატებით ტოვებს 22 დაქირავებული პირი.   

 მე-2 წლის ბოლოს საწარმომ შეასწორა დაქირავებულ პირთა მიერ საწარმოს 

დატოვების მთლიანი შეფასება სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში 15%-დან (75 

დაქირავებული პირი) 12%-მდე (60 დაქირავებული პირი).   

 მე-3 წლის განმავლობაში საწარმოს დამატებით ტოვებს 15 დაქირავებული პირი 

(ანუ, სულ 57 დაქირავებულმა პირმა დაკარგა აქციის ოფციონებზე უფლება 

სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში და სულ 44,300 აქციის ოფციონის (443 

                                                             
(6) 10. 6 პუნქტის თანახმად, საწარმოს უფლება აქვს, თუმცა არ არის ვალდებული, გაითვალისწინოს სრული ფასს-ის 

მოთხოვნები და მითითებები, როდესაც მსს ფასს არ იძლევა ნათელ მითითებებს. 
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დაქირავებული პირი × 100 ოფციონი თითოეულ დაქირავებულ პირზე) გადაცემა 

მოხდა მე-3 წლის ბოლოს.(7) 

 

B საწარმო ასახავს წილობრივი ინსტრუმენტებით ანაზღაურების სქემას შემდეგი 

ჩანაწერების გამოყენებით. 

 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  212,500 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი              212,500ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
 

გაანგარიშებაა: 50,000 გამოყოფილი ოფციონი × 85% = 42,500 ოფციონი, რომლის გადაცემა 

მოსალოდნელია.  42,500 × 15ფე თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების გადაცემის 

პერიოდის 1/3 = პირველ წელს აღიარებული 212,500ფე.  

 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  227,500 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი                    227,500ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
 

გაანგარიშებაა: 50,000 გამოყოფილი ოფციონი × 88% = 44,000 ოფციონი, რომლის გადაცემა 

მოსალოდნელია.  44,000 × 15ფე თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების გადაცემის 

პერიოდის 2/3 = 440,000ფე ჯამურად აღიარებული მე-2 წლის ბოლოს.  440,000ფე მინუს პირველ წელს 

აღიარებული 212,500ფე = მე-2 წელს აღიარებული 227,500ფე. 
 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  224,500 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი                  224,500ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
 

გაანგარიშება: 44,300 გადაცემული ოფციონი × 15ფე თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის × გასული უფლების 

გადაცემის პერიოდის 3/3 = 664,500ფე ჯამურად აღიარებული მე-3 წლის ბოლოს.  664,500ფე მინუს მე-2 

წელს აღიარებული 227,500ფე მინუს პირველ წელს აღიარებული 212,500ფე = მე-3 წელს აღიარებული 

224,500ფე. 

 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 
 

უფლების გადაცემის თარიღისათვის, საწარმო შეასწორებს შეფასებას ფაქტობრივად 

გადაცემული წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობამდე, რადგან უფლების 

გადაცემის ერთადერთი პირობა იყო მომსახურების პირობა. 

 

                                                             
(7) წინამდებარე მაგალითი ეყრდნობა ფასს 2-ის - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - დანერგვაზე მითითებების ა1 

მაგალითის მე-2 სცენარს 
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მაგალითები—შეფასება, როდესაც არის უფლების გადაცემის საბაზრო და 
მომსახურების პირობები  

 

მაგ. 23 პირველი წლის დასაწყისში, C საწარმო ხელმძღვანელ პირს გამოუყოფს 10,000 აქციის 

ოფციონს, რაც პირობითია და დამოკიდებულია: (i) ხელმძღვანელი პირის საწარმოში 

დასაქმებაზე მე-3 წლის ბოლოს (ე. ი. უფლების გადაცემის ეს პირობა მომსახურების 

ვადის პირობაა); და (ii) აქციის ფასის შეფასება 65ფე-ად ან მეტად მე-3 წლის ბოლოს (ანუ 

უფლების გადაცემის ეს პირობა საბაზრო პირობაა, რაც საქმიანობის პირობის ერთ-ერთი 

სახეა). როგორც მომსახურების პირობა, ასევე საბაზრო პირობა დაკმაყოფილდა მე-3 

წლის ბოლოს.  

 

C საწარმო იყენებს ოფციონის შეფასების მოდელს ოფციონების რეალური 

ღირებულების შესაფასებლად აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების 

მინიჭების თარიღისათვის, თითოეული ოფციონისათვის 24ფე-ად. შეფასება ასახავს 

საბაზრო პრინციპებით განსაზღვრულ პირობას საქმიანობის პირობას, მაგრამ არა 

მომსახურების პირობას, როგორც ეს განმარტებულია 26.9 პუნქტის შემდეგ მოცემულ 

შენიშვნებში. 

C საწარმო მოელის, რომ მომსახურების პირობა შესრულდება  .   

აქციის ოფციონების ასანაზღაურებლად მიღებული მომსახურებების აღიარების 

მიზნით, უფლების გადაცემის პერიოდში C საწარმო აკეთებს შემდეგ ჩანაწერებს. 

 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები                      80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 

(10,000 ოფციონი × 24ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3 ) 

 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები                       80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 

(10,000 ოფციონი × 24ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/3) მინუს პირველ წელს 

აღიარებული 80,000ფე  

 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები                       80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 

(10,000 ოფციონი × 24ფე) მინუს პირველ და მე-2 წლებში აღიარებული 160,000ფე  
 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს.  

C საწარმო აღიარებს ხელმძღვანელი პირისგან მიღებულ მომსახურებას, რადგან 

მომსახურების პირობა შესრულდა (როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელმძღვანელი პირი 

საწარმოს სამსახურში დარჩა სამწლიანი მომსახურების პერიოდის განმავლობაში).   
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მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მართალია, ხელმძღვანელი 

პირი ასრულებს მომსახურების სამ წლიან ვადას, მაგრამ არ ხდება აქციის ოფციონების 

გადაცემა, რადგან არ სრულდება საბაზრო პირობა; სამწლიანი პერიოდის ბოლოს, C 

საწარმოს აქციის რეალური ღირებულება მხოლოდ 60ფე-ად არის შეფასებული. 

აქციის ოფციონების ასანაზღაურებლად მიღებული მომსახურებების აღიარების 

მიზნით, სამი წლის განმავლობაში C საწარმო აკეთებს შემდეგ ჩანაწერებს. 

 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები          80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 

(10,000 ოფციონი × 24ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 

 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები        80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 

(10,000 ოფციონი × 24ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/3) მინუს პირველ წელს 

აღიარებული 80,000ფე  

 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები            80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 

(10,000 ოფციონი × 24ფე) მინუს პირველ და მე-2 წლებში აღიარებული 160,000ფე  
 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 
 

C საწარმო აღიარებს ხელმძღვანელი პირისგან მიღებულ მომსახურებას, რადგან 

მომსახურების პირობა შესრულდა (როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელმძღვანელი პირი 

საწარმოს სამსახურში დარჩა სამწლიანი მომსახურების პერიოდის განმავლობაში). 

მართალია, საბაზრო პირობა (აქციის ფასის მიზანი) არ შესრულდა, მაგრამ აღრიცხვაზე 

ეს არ ახდენს გავლენას, რადგან აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების 

მინიჭების თარიღისთვის აქციის ოფციონების რეალური ღირებულების შეფასებისას 

24ფე-ად,  გათვალისწინებულ იქნა შესაძლებლობა, რომ საბაზრო პირობა არ 

შესრულდებოდა. შესაბამისად, ჩანაწერები 23-ე მაგალითის იდენტურია.    
 

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ხელმძღვანელმა პირმა 

დაკარგა უფლება ოფციონებზე, როდესაც მე-2 წელს მან დატოვა C საწარმოში 

დაკავებული თანამდებობა. 

C საწარმო მოელოდა, რომ მომსახურების პირობა შესრულდებოდა. თუმცა, 

ხელმძღვანელმა პირმა დატოვა თანამდებობა მე-2 წელს. 

აქციის ოფციონების ასანაზღაურებლად მიღებული მომსახურებების აღიარების 

მიზნით, სამი წლის განმავლობაში C საწარმო აკეთებს შემდეგ ჩანაწერებს. 
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წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  80,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები    80,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ 
 

(10,000 ოფციონი × 24ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 

 

წელი 2 

დბ საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები 80,000 ფე  

 კრ  მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის 

ხარჯები* 

      80,000ფე 

10,000 აქციის ოფციონის სანაცვლოდ დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების მიღების 

აღიარების ხარჯის აღდგენა უკუგატარებით *დაქირავებული პირის მიერ თანამდებობის 

დატოვების შემდეგ) 
 

წელი 3:  არ კეთდება ჩანაწერები. 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 
 

მომსახურების პირობების გათვალისწინება ხდება იმ წილობრივი ინსტრუმენტების 

რაოდენობის შეფასების დროს, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია.  შესაბამისად, 

როდესაც ხელმძღვანელმა პირმა დატოვა თანამდებობა მე-2 წელს, გაირკვა, რომ 

არცერთი ოფციონის უფლების გადაცემა არ მოხდებოდა, რადგან მომსახურების 

პირობა ვერ დაკმაყოფილდებოდა. შესაბამისად, პირველ წელს აღიარებული თანხა 

კომპენსირდება უკუგატარებით მე-2 წელს და აღარ კეთდება მეტი ჩანაწერი აღნიშნულ 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდასთან დაკავშირებით. 

 

 

 აქციები 

26.10 საწარმომ აქციებისა და შესაბამისი საქონლისა და მომსახურების რეალური 

ღირებულება უნდა შეაფასოს შემდეგი სამსაფეხურიანი იერარქიული პრინციპის 

მიხედვით: 

(ა) თუ გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტისთვის არსებობს დაკვირვებადი  

      (ემპირიული) საბაზრო ფასი - ამ ფასის გამოყენებით;  

(ბ) თუ საბაზრო ფასი ხელმისაწვდომი არ არის, მაშინ გამოყოფილი წილობრივი  

       ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შესაფასებლად გამოიყენება ბაზრის  

       გამოკვლევის მონაცემები, რომლებიც კონკრეტულად საწარმოს ეხება, როგორიცაა: 

 (i)   საწარმოს აქციებთან დაკავშირებული უკანასკნელი ოპერაცია; ან 

 (ii)  დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ უკანასკნელად დადგენილი საწარმოს, ან  

        მისი ძირითადი აქტივების რეალური ღირებულება; 

(გ) თუ საბაზრო ფასი ხელმისაწვდომი არაა და რეალური ღირებულების საიმედო 

შეფასების განსაზღვრა (ბ) პუნქტის მიხედვითაც შეუძლებელია, საწარმომ 

არაპირდაპირ უნდა შეაფასოს აქციების რეალური ღირებულება, შეფასების 

რომელიმე მეთოდის გამოყენებით, რომელიც ისეთ საბაზრო მონაცემებს 

ეყრდნობა, რომლებიც ყველაზე მეტად მისაღებია იმის დასადგენად – რა იქნებოდა 

ამ წილობრივი ინსტრუმენტების ფასი აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე    

უფლების მინიჭების თარიღისათვის, საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ 
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მხარეებს შორის „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით შესრულებულ 

გარიგებაში. დირექტორებმა მსჯელობის საფუძველზე უნდა შეარჩიონ ყველაზე 

შესაფერისი მეთოდი რეალური ღირებულების შესაფასებლად. გამოყენებული 

შეფასების მეთოდი შესაბამისობაში უნდა იყოს წილობრივი ინსტრუმენტების 

შეფასებისთვის გამოყენებულ საყოველთაოდ აღიარებულ მეთოდოლოგიასთან. 

 

შენიშვნები 
 

როგორც ზემოთ უკვე განვიხილეთ, 26-ე განყოფილება განსაზღვრავს ზოგიერთ 

კონკრეტულ მოთხოვნას იმ წილობრივი ინსტრუმენტების შეფასებისთვის, რომლებიც 

გამოშვებულია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებში, წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით. ამოსავალი წერტილია რეალური ღირებულება. 

იმ წილობრივი ინსტრუმენტების შემთხვევაში, რომლებსაც არ აქვთ მომსახურების 

პირობები და საქმიანობის არასაბაზრო პირობები, შეფასება ხდება რეალური 

ღირებულებით, ისევე, როგორც ეს განისაზღვრება და გამოიყენება მსს ფასს 
სტანდარტის სხვა განყოფილებებით. იმ წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის, 

რომლებსაც აქვთ მომსახურების პირობები ან/და საქმიანობის არასაბაზრო პირობები, 

შეფასება ასევე ხდება რეალური ღირებულებით, როგორც ეს განისაზღვრება და 

გამოიყენება მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებებით, თუმცა იმ განსხვავებით, 

რომ რეალური ღირებულების განსაზღვრისას არ ხდება აღნიშნული პირობების 

გათვალისწინება. 

26-ე განყოფილება მოიცავს სამსაფეხურიან იერარქიულ პრინციპს აქციების რეალური 

ღირებულების შესაფასებლად (და აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით 

განპირობებული სარგებლის მიღების უფლების რეალური ღირებულების 

შესაფასებლად - იხ. ქვემოთ). პირველი საფეხური გულისხმობს დაკვირვებადი 

(ემპირიული) საბაზრო ფასის გამოყენებას, თუ არსებობს ასეთი ფასი. თუმცა, 

განმარტების მიხედვით, მცირე და საშუალო საწარმოები (მსს) ისეთი საწარმოებია, 

რომელთა წილობრივი ინსტრუმენტები არ იყიდება ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

ბაზარზე. შესაბამისად, როგორც წესი, არ უნდა არსებობდეს დაკვირვებადი საბაზრო 

ფასი იმ საწარმოს აქციების შემთხვევაში, რომელიც მსს ფასს სტანდარტს იყენებს.   

ამიტომ, ასეთ საწარმოებს მოეთხოვებათ მეორე საფეხურის, ან, თუ ეს შეუძლებელია, 

მესამე საფეხურის გამოყენება.  

ზოგიერთი საწარმო ქირაობს შემფასებელ ექსპერტებს აქციების რეალური 

ღირებულების შეფასებისათვის, განსაკუთრებით მაშინ, თუ აქვთ აქციებზე 

დაფუძნებული მნიშვნელოვანი გადახდები ან არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და 

გამოცდილება შეფასების საკითხებში. დამატებითი მითითებები აქციების შეფასების 

მიდგომებთან დაკავშირებით, იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს დაკვირვებადი 

საბაზრო ფასი, მოცემულია სასწავლო მასალაში „ ფასს 13 - „რეალური ღირებულების 
შეფასება“: არაკოტირებული წილობრივი ინსტრუმენტები ფასს 9-ის - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ - მოქმედების სფეროში“ (იხ. ფასს ფონდის ვებგვერდი მისამართზე 

https://www.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-13/education-ifrs-13-

eng.pdf ). მართალია, აღნიშნული მითითებები მოცემულია რეალური ღირებულების 

შეფასების ფასს-ის სრულ ვერსიაში არსებული მოთხოვნების ფარგლებში, აღნიშნულ 

მითითებებში აღწერილი შეფასების მიდგომების გამოყენება ასევე შესაფერისი იქნება 

მსს ფასს სტანდარტთან დაკავშირებით, შესაბამისად, აღნიშნული სასწავლო მასალა, 

შესაძლებელია, სასარგებლო იყოს მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის.   

https://www.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-13/education-ifrs-13-eng.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-13/education-ifrs-13-eng.pdf
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ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია აღნიშნულ სასწავლო მასალაში 

წარმოდგენილი შეფასების მიდგომები და შეფასების მეთოდები:  

 

 

შეფასების მიდგომები შეფასების მეთოდები 

საბაზრო მიდგომა  ოპერაციის ფასი გადახდილია ინვესტირებული 

საწარმოს იდენტურ ან მსგავს ინსტრუმენტში  

 კომპანიის შესადრისი შეფასების 

მულტიპლიკატორი 

შემოსავლის მიდგომა  დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდი 

 დივიდენდების დისკონტირების მოდელი 

 მუდმივად ზრდადი დივიდენდების 

დისკონტირების მოდელი  

 კაპიტალიზაციის მოდელი 

შესაძლებელია გაერთიანებული 

მიდგომის გამოყენება 

 კორექტირებული წმინდა აქტივების მეთოდი  

 

 

მაგ. 26 მცირე კერძო კომპანია, T საწარმო, ქმნის პრემირების პროგრამას, რომლითაც 

დაქირავებულ პირებს გადაეცემათ ჩვეულებრივი აქციები საქმიანობის წინასწარ 

დადგენილი, არასაბაზრო საკონტროლო მაჩვენებლების მიღწევის საფუძველზე. 

აქციების მიღებისას, დაქირავებული პირები იღებენ მათი გაყიდვის უპირობო უფლებას. 

20X5 წლის ბოლოს T საწარმო დაქირავებულ პირებზე გამოყოფს 1,000 აქციას. 

დაქირავებული პირები მიიღებენ აქციებს ერთი წლის ვადაში, იმ შემთხვევაში, თუ ამ 

თარიღისთვის კვლავ დასაქმებულები იქნებიან კომპანიაში და თუ შესრულდება 

დაბეგვრამდე მოგების დათქმული მიზანი. T საწარმოს მხოლოდ ერთი კლასის აქციები 

აქვს გამოშვებული; მის ყველა აქციას იდენტური უფლება აქვს.   

აქციების გადაცემა მხოლოდ მომსახურების პირობას და საქმიანობის არასაბაზრო 

პირობას ექვემდებარება. ეს პირობები აისახება თანამშრომელთა შენახვის ხარჯებში 
(8)მათი გათვალისწინებით არა აქციის რეალური ღირებულების შეფასებისას, არამედ, 

იმ აქციების რაოდენობის გაანგარიშებისას, რომლებთან დაკავშირებითაც გამოიყენება 

აღნიშნული რეალური ღირებულება. აქციების რეალური ღირებულება აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის (20X5 წლის 31 

დეკემბერი) უნდა შეფასდეს და იგი T საწარმოს არსებული გამოშვებული აქციების 

რეალური ღირებულების იდენტური იქნება, ისე, რომ საჭირო არ იქნება შესწორება  

მომსახურების, ან საწარმოს საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო 

პირობებისთვის. საკუთარი აქციების რეალური ღირებულების შეფასების შემდეგ T 

საწარმოს დაჭირდება აღნიშნული რეალური ღირებულების შესწორება, რათა აისახოს 

ის ფაქტი, რომ დაქირავებულ პირებს არ დაერიცხებათ დივიდენდები უფლების 

გადაცემის პერიოდში (თუ ეს ასეა). 
 

                                                             
(8) თანხა აისახება, როგორც ხარჯი, თუ მისი ნაწილი ან თანხა მთლიანად არ აკმაყოფილებს კაპიტალიზაციის 

კრიტერიუმებს. 
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რადგან T საწარმოს აქციები არ იყიდება ფასიანი ქაღალდების საჯარო ბაზარზე, T 

საწარმომ პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოს 26.10 პუნქტით განსაზღვრული 

შეფასების იერარქიული პრინციპის მეორე საფეხური იმის დასადგენად, შეუძლია თუ 

არა აქციების რეალური ღირებულების შეფასება „ბაზრის მონაცემების კვლევით, 

რომლებიც კონკრეტულად საწარმოს ეხება“. ბაზრის მონაცემების კვლევის  მაგალითი, 

რომლებიც კონკრეტულად საწარმოს ეხება შესაძლოა მოიცავდეს ფასს, რომელიც 

განისაზღვრა ბოლო პერიოდში T საწარმოს ერთ-ერთი აქციონერის მიერ მესამე 

მხარეზე აქციების გაყიდვისას. თუ ასეთი მონაცემები არსებობს, T საწარმომ უნდა 

შეაფასოს, იმ გარემოში, სადაც საწარმო საქმიანობას ეწევა, შემდგომში ხომ არ ჰქონდა 

ადგილი მნიშვნელოვან შიდა ან გარე ცვლილებებს, რაც შეცვლიდა გარიგების ფასს, 

გარიგება ახლა, ანუ შეფასების თარიღისთვის რომ შემდგარიყო და არა იმ დროს, 

როდესაც შედგა.  

თუმცა, თუ  საწარმოს შესახებ არ არსებობს ბაზრის კვლევის მონაცემები, საწარმოს 

მოეთხოვება იერარქიული პრინციპის მესამე საფეხურის გამოყენება. მესამე საფეხური 

საწარმოსგან მოითხოვს რეალური ღირებულების არაპირდაპირ შეფასებას ყველაზე 

შესაფერისი  „შეფასების მეთოდის გამოყენებით, რომელიც ისეთ საბაზრო მონაცემებს 

ეყრდნობა, რომლებიც ყველაზე მეტად მისაღებია“. ყველაზე შესაფერისი შეფასების 

მეთოდის განსაზღვრა საჭიროებს მსჯელობას; მსჯელობა ასევე საჭიროა შერჩეული 

მეთოდის გამოყენებისას დაშვებების გამოყენებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, 

შემოსავლის მეთოდის გამოყენებისას, რომელშიც მომავალი თანხები - როგორიცაა, 

მაგალითად თავისუფალი ფულადი ნაკადები ფირმაში ან შემოსავალი და ხარჯები - 

დისკონტირებულია, მისაღები გადაწყვეტილებები და შეფასებები მოიცავს მომავალი 

შემოსავლების ან/და ფულადი ნაკადების პროგნოზს და შესაფერისი დისკონტირების 

განაკვეთის განსაზღვრას.      
 

 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება T საწარმომ შეაფასოს საკუთარი 

აქციების რეალური ღირებულება. კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით, 

ერთი შეფასების მეთოდი შესაძლოა უფრო შესაფერისი იყოს, ვიდრე მეორე. 

შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია აირჩიოს შეფასების სხვა მეთოდების გამოყენება, ან 

დისკონტირებული ფულადი ნაკადის მეთოდის გამოყენებისას, როგორც ეს ქვემოთ 

არის ნაჩვენები, განიხილოს, განსხვავებული დაშვებები რამდენად უკეთ წარმოაჩენს 

შეფასებასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ ფაქტებსა და გარემოებებს. შეფასების 

დამატებითი მეთოდები მოცემულია ზემოაღნიშნულ შენიშვნებში დასახელებულ 

სასწავლო მასალაში „ფასს 13 -„რეალური ღირებულების შეფასება“: არაკოტირებული 

წილობრივი ინსტრუმენტები ფასს 9-ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მოქმედების 

სფეროში“.    
 

გამოყენებული მიდგომა 

T საწარმომ განიხილა არსებული შეფასების სხვადასხვა მეთოდი და გადაწყვიტა, რომ 

მისი აქციებისთვის ყველაზე შესაფერისი მეთოდი იქნება დისკონტირებული ფულადი 

ნაკადების მეთოდი. T საწარმო ახდენს საწარმოს მოსალოდნელი  თავისუფალი 

ფულადი ნაკადების დისკონტირებას, რათა შეაფასოს ვალისა და საკუთარი 

კაპიტალის ერთიანი რეალური ღირებულება, რასაც საწარმოს ღირებულებას 

უწოდებენ. აღნიშნულ თანხას, T საწარმო აკლებს ვალის რეალურ ღირებულებას, 20X5 

წლის ბოლოსთვის,  მთლიანი საკუთარი კაპიტალის რეალური ღირებულების 

მისაღებად. ამის შემდეგ, T საწარმოს შეუძლია თითოეული აქციის ღირებულების 
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შეფასება. რადგან დაქირავებული პირები ვერ მიიღებენ აქციებს მომდევნო წლამდე, 

ისინი არ იღებენ 20X6 წელს გადასახდელ დივიდენდებს. შესაბამისად, T საწარმო 20X5 

წლის ბოლოს დაქირავებული პირებისთვის გადასაცემი ჯილდოს ღირებულებას 

აკლებს იმ დივიდენდების დღევანდელ ღირებულებას, რომელთა გადახდასაც გეგმავს 

თითოეულ აქციაზე 20X6 წელს (და არ ითვალისწინებს მომსახურების პირობას და 

უფლების გადაცემის არასაბაზრო პირობას). 

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადების (FCFF) შესაფასებლად, T საწარმო 

თავდაპირველად აფასებს საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგებას (EBIT) 

და იყენებს ამ თანხას თავისუფალი ფულადი ნაკადების შესაფასებლად. 

საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგების (EBIT) პროგნოზი 

T საწარმოს აქვს 20X6 წლის დეტალური ბიუჯეტი და 20X7 წლის ბიუჯეტის 

პროექტი.(9)  ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია აღნიშნული ბიუჯეტებიდან ამონაგებისა 

და საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგების შესახებ: 
 

 20X6 20X7 

 ფე ფე 

ამონაგები 400 410 

საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგება 100 102.5 

საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგება 

პროცენტულად ამონაგებთან მიმართებით 
25% 25% 

 

T საწარმო აფასებს როგორც საკუთარი საქმიანობის დარგის, ასევე მთლიანი 

ეკონომიკის პერსპექტივებს.. მომავალში არ არის მოსალოდნელი სხვა მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები. შესაბამისად, T საწარმო ასკვნის, რომ იგი მოელის 2% ზრდის დონეს 

მომდევნო სამი წლიდან (20X8 - 20Y0) თითოეულ წელს, ხოლო ამის შემდეგ 1% ზრდის 

დონეს. იგი ასევე ასკვნის, რომ მოელის საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე 

მოგების მარჟის შენარჩუნებას, ამონაგების 25%-ის ოდენობით.   

აღნიშნული თანხების დროში გაწერამდე, T საწარმო აფასებს საქმიანობის შედეგებს 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, რათა განსაზღვროს, შეესაბამება თუ არა აღნიშნულ 

დაშვებებს წარსული საქმიანობის შედეგები. ქვემოთ მოცემულია ბოლო ხუთი წლის 

მონაცემები: 
 

 

 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 

 ფე ფე ფე ფე ფე 

ამონაგები 360 367 375 384 392 

საპროცენტო ხარჯებამდე და 

დაბეგვრამდე მოგება 

86 88 121 87 98 

საპროცენტო ხარჯებამდე და 

დაბეგვრამდე მოგება პროცენტულად 

ამონაგებთან მიმართებით 

24% 24% 32% 23% 25% 

ამონაგების ზრდა გასული წლიდან  1.94% 2.18% 2.4% 2.08% 
 

 

 

                                                             
(9)წინამდებარე მაგალითის მიზნებისთვის, იგულისხმება, რომ ბიუჯეტების ან შეფასების ნებისმიერი სხვა ასპექტის 

ნებისმიერი დაშვება ემთხვევა იმ დაშვებებს, რომლებსაც გამოიყენებდა ბაზრის მონაწილე. 
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T საწარმოს 20X3 წლის წმინდა შემოსავალი მოიცავდა ერთჯერად კრედიტს 25,000ფე-

ის ოდენობით, ხოლო 20X4 წელს - ერთჯერად ხარჯს 5,000ფე-ის ოდენობით. 

აღნიშნული კორექტირებები ქვემოთ მოცემულ შედეგებს იძლევა: 
    

 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 

 ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე 

ამონაგები 360 367 375 384 392 

საპროცენტო ხარჯებამდე და 

დაბეგვრამდე მოგება 

86 88 121 87 98 

ერთჯერადი მუხლების 

დამატება/(გამოკლება) 

- - (25) 5 - 

საპროცენტო ხარჯებამდე და 

დაბეგვრამდე მოგება ერთჯერადი 

მუხლების გარეშე 

86 88 96 92 98 

საპროცენტო ხარჯებამდე და 

დაბეგვრამდე მოგება პროცენტულად 

ამონაგებთან მიმართებით 

24% 24% 26% 24% 25% 

ამონაგების ზრდა გასული წლიდან  1.94% 2.18% 2.4% 2.08% 

T საწარმო ასკვნის, რომ გასული ხუთი წლის მონაცემები, მომავლის პერსპექტივების 

ანალიზთან ერთად, შეესაბამება დაშვებებს. შესაბამისად, მისი გაანგარიშებები 

ეყრდნობა  მოგებას საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე (EBIT) შემდეგნაირად: 
 

 20X6 20X7 20X8 20X9 20Y0 20Y1 20Y2 …... 

 ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე  

საფუძველი ბიუჯეტი ბიუჯეტი 2%↑ 2%↑ 2%↑ 1%↑ 1%↑ ....... 

EBIT 100 102.5 104.6 106.6 108.8 109.9 111.0  

 

საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგების გარდაქმნა საწარმოს თავისუფალ 
ფულად ნაკადებად 

დისკონტირებული ფულადი ნაკადების გამოთვლამდე T საწარმომ დაბეგვრამდე 

მოგება უნდა გარდაქმნას თავისუფალ ფულად ნაკადებად.   

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები (FCFF) არის ფულადი ნაკადები, რომლებიც 

ხელმისაწვდომია საწარმოს ყველა ინვესტორისთვის, რომლებიც, T საწარმოს 

შემთხვევაში, არიან სასეხო ვალდებულებების მფლობელები და აქციონერები.(10) 

 

                                                             
(10) საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები (FCFF) არის ფულადი ნაკადები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ინვესტირებადი 

საწარმოს ყველა ინვესტორისთვის (აქციონერები და სასესხო ვალდებულებების მფლობელები), მას შემდეგ, რაც 

გადახდილი იქნება ყველა საოპერაციო ხარჯი და კორპორაციული გადასახადი (რაც გაანგარიშებუილია ინვესტირებული 

საწარმოს ეფექტური მოგების გადასახადის განაკვეთის (t) შესახებ ბაზრის მონაწილეთა მოლოდინების გამოყენებით) და 

შესრულდება ნებისმიერი სავალდებულო რეინვესტირების მოთხოვნები (RR), როგორიცაა, მაგალითად კაპიტალური 

დანახარჯები ძირითად საშუალებებში და წმინდა საბრუნავ კაპიტალში (NWC).  საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები 

შეიძლება გამოსახოს შემდეგნაირად: 

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები = მოგება დაბეგვრამდე (1 – t) + ცვეთა და ამორტიზაცია – სავალდებულო 

რეინვესტირების მოთხოვნები – წმინდა ზრდა წმინდა საბრუნავ კაპიტალში. 
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20X6 და 20X7 წლის ბიუჯეტების გამოყენებით, T საწარმო შემდეგნაირად გამოითვლის 

საწარმოს თავისუფალ ფულად ნაკადებს აღნიშნული ორი წლისთვის: 
 

  20X6 20X7 

  ’000ფე ’000ფე 

საპროცენტო ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგება  100 102.5 

გამრავლებული: (1.0 მინუს ფინანსური ბერკეტის გარეშე 

ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი - 30%) 
 × 0.7 × 0.7 

  70 71.8 

პლუს: წლიური ცვეთა და ამორტიზაცია  26 27 

მინუს: რეინვესტირების მოთხოვნები  (26)    (26)    

მინუს: წმინდა საბრუნავი კაპიტალის ზრდა  (2.4) (3) 

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები  67.6 69.8 

 

 T საწარმო იღებს საწარმოს თავისუფალ ფულად ნაკადებს (FCFF) საპროცენტო 

ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე მოგებიდან (EBIT) იგივე მოლოდინების გამოყენებით 

ზრდის დონესთან დაკავშირებით, რაც გამოიყენა პროცენტის გადახდამდე და 

დაბეგვრამდე შემოსავლის ექსტრაპოლაციისას, შემდეგნაირად: 
 

 20X6 20X7 20X8 20X9 20Y0 20Y1 20Y2 …….. 

 ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე ’000ფე  

EBIT 100 102.5 104.6 106.6 108.8 109.9 111.0  

კორექტ.* (32.4) (32.7) (33.4) (34.0) (34.7) (35.0) (35.3)  

FCFF 67.6 69.8 71.2 72.6 74.1 74.9 75.7 ……… 

* კორექტირება არის წლიური ცვეთა და ამორტიზაცია მინუს რეინვესტირების მოთხოვნები მინუს 

წმინდა საბრუნავი კაპიტალის ზრდა (ან პლუს შემცირება) მინუს ფინანსური ბერკეტის გარეშე 

გადასახადი. 

 

დისკონტირების განაკვეთის გამოთვლა: კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება 

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები (FCFF) არის ფულადი ნაკადები, 

რომლებიც ხელმისაწვდომია მისი ყველა ინვესტორისთვის (სასესხო 

ვალდებულებების მფლობელები  და აქციონერები). შესაბამისად, სათანადო 

დისკონტირების განაკვეთი უნდა ასახავდეს როგორც სასესხო ვალდებულებების, 

ასევე საკუთარი კაპიტალის დაფინანსების ზრდის ღირებულებას გამოყენების 

პროპორციულად (ანუ კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC)). 

კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების გამოსათვლელად, საბაზისო 

მონაცემების სახით გამოიყენება ვალისა და საკუთარი კაპიტალის ღირებულებები. 

მითითებები აღნიშნული მონაცემების შესაფასებლად და კაპიტალის საშუალო 

შეწონილი ღირებულების გასაანგარიშებლად მოცემულია სასწავლო მასალაში „ფასს 

13 - „რეალური ღირებულების შეფასება“: არაკოტირებული წილობრივი 

ინსტრუმენტები ფასს 9-ის - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ მოქმედების 

სფეროში“ (ნახსენებია ზემოთ მოცემულ შენიშვნებში). 

T საწარმო საკუთარი კაპიტალის ღირებულებას აფასებს გრძელვადიანი აქტივების 

შეფასების მოდელისა და  ვალის ღირებულებას გრძელვადიანი ობლიგაციების 
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გამოყენებით, რომლებიც ბაზარზე გამოშვებულია მსგავსი კრედიტუნარიანობის მქონე 

კომპანიების მიერ. შედეგად, კომპანია აფასებს კაპიტალის საშუალო შეწონილ 

ღირებულებას, როგორც 11.5%-ს. 
 

საწარმოს ღირებულების გამოთვლა 

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადებისა და კაპიტალის საშუალო შეწონილი 

ღირებულების გამოყენებით, T საწარმოს შეუძლია გამოითვალოს საწარმოს 

ღირებულება. საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადები არის ფულადი ნაკადები 

აქტივებიდან, სავალო ვალდებულებების გადახდამდე, მაგრამ მომავალი ზრდისთვის 

საჭირო რეინვესტირების განხორციელების შემდგომ. შესაბამისად, მიღებული 

საწარმოს ღირებულება არის ბიზნესის რეალური ღირებულება სავალო 

ვალდებულებების მფლობელებისა და აქციონერებისთვის ერთობლივად. T საწარმო 

შემდეგნაირად გამოთვლის საწარმოს ღირებულებას: 
 

საწარმოს ღირებულება = Σ საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადების დღ* 20X6–20Y0 წლებისთვის 

+ 20Y1 წელს და შემდგომ საბოლოო ღირებულების დღ  

* დღ ნიშნავს „დღევანდელ ღირებულებას“. 

 

საწარმოს თავისუფალი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება გამოითვლება 

T საწარმოს  საპროგნოზო პერიოდის თითოეული დღისათვის, ანუ ვიდრე T საწარმო 

არ დაუშვებს მუდმივი ზრდის დონეს უვადოდ. შესაბამისად, საწარმოს თავისუფალი 

ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულება გამოითვლება 20X6–20Y0 

წლებისთვის. საბოლოო ღირებულება გამოითვლება  საპროგნოზო პერიოდის 

შემდგომი პერიოდისთვის, ანუ წლებისთვის, რომლებისთვისაც დაშვებულია 

მუდმივი ზრდის დონე უვადოდ. T საწარმოსთვის საბოლოო ღირებულება 

გამოითვლება 20Y0 წლის ბოლოს და არის 20Y1 წელს და შემდგომ წლებში 

წარმოქმნილი შეფასებული ფულადი ნაკადების დისკონტირებული თანხისა 

აღნიშნული თარიღისათვის.   
 

შესაბამისად, T საწარმოს ღირებულება გამოითვლება შემდეგნაირად: 
 

 

 სულ 20X6 20X7 20X8 20X9 20Y0 20Y0 

წლის 

ბოლო 

საწარმოს თავისუფალი 

ფულადი ნაკადები  (’000ფე) 

 67.6 69.8 71.2 72.6 74.1  

საბოლოო ღირებულება (ა)       712.77143 

        

დისკონტირების 

კოეფიციენტი (ბ) 

 0.94703 0.84935 0.76175 0.68318 0.61272 0.58026 

საწარმოს თავისუფალი 

ფულადი ნაკადების 

დღევანდელი ღირებულება 

20X6–20Y0 წლებისთვის და 

საბოლოო ღირებულების 

დღევანდელი ღირებულება  

(’000ფე) 

 

 

 

686.138 

 

 

 

64.0191 

 

 

 

59.2848 

 

 

 

54.2366 

 

 

 

49.5992 

 

 

 

45.4027 

 

 

 

413.5956 

(ა)    საბოლოო ღირებულება 20Y0 წლის ბოლოს არის 20Y1 წელს და შემდგომ წლებში წარმოქმნილი 

შეფასებული  ფულადი ნაკადების დისკონტირებული თანხა აღნიშნული თარიღისათვის. იგი 
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გამოითვლება აღნიშნული თარიღისათვის, რადგან ამ თარიღის შემდგომ, დაშვებულია 

წელიწადში 1%-იანი უვადო მუდმივი ზრდა . იგი გამოთვლილია (საწარმოს თავისუფალი 

ფულადი ნაკადები 20Y0 წლისთვის × 1.01) გაყოფით 0.105-ზე (კაპიტალის საშუალო შეწონილი 

ღირებულება მინუს დაშვებული მომავალი ზრდა, ანუ 11.5 მინუს 1.0).  

(ბ)   დისკონტირების კოეფიციენტები 20X6—20Y0 წლების ჩათვლით გულისხმობს, რომ ფულადი 

ნაკადები თანაბარია თითოეული წლის განმავლობაში და გამოითვლება შემდეგნაირად: 1/(1 + 

კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება) ^ (n – 0.5), სადაც n არის წლების რაოდენობა 

შეფასების თარიღიდან. საბოლოო ღირებულებასთან დაკავშირებით გამოყენებული 

დისკონტირების კოეფიციენტი 20Y0 წლის ბოლოს გულისხმობს ფულად ნაკადებს წლის ბოლოს 

და გამოითვლება შემდეგნაირად 1/(1 + კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება) ^ n. 

ზემოთ მოცემული გამოთვლებით მიიღება საწარმოს ღირებულება - 686,138ფე. 
 

საკუთარი კაპიტალის (ჩვეულებრივი აქციების) რეალური ღირებულების გამოთვლა 

ჩვეულებრივი აქციის რეალური ღირებულება 20X5 წლის 31 დეკემბერს გამოითვლება 

ზემოთ გამოთვლილი საწარმო ღირებულებისთვის აღნიშნული თარიღისთვის ვალის 

რეალური ღირებულების (მინუს ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები) გამოკლებით და მიღებული პასუხის გაყოფით გამოშვებული 

აქციების რაოდენობაზე. 

თუ დავუშვებთ, რომ გამოშვებულია 40,000 აქცია, ხოლო T საწარმოს ვალის რეალური 

ღირებულება 20X5 წლის 31 დეკემბერს 125,000ფე-ს შეადგენს, ჩვეულებრივი აქციის 

რეალური ღირებულება იქნება: 
 

 

(686,138ფე მინუს 125,000ფე) 
 = 14.028ფე 

40,000  

 

 

დაქირავებულ პირთა ჯილდოების რეალური ღირებულების გამოთვლა 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაქირავებული პირებისთვის გადაცემული აქციებისთვის 

T საწარმომ კორექტირება უნდა გააკეთოს, რათა ასახოს ის ფაქტი, რომ დივიდენდები 

არ დაერიცხებათ დაქირავებულ პირებს უფლების გადაცემის პერიოდისათვის. თუ 

20X6 წლის განმავლობაში გადასახდელი დივიდენდის დღევანდელი ღირებულება 

0.014ფე-ს შეადგენს, დაქირავებულ პირთა ჯილდოების ღირებულება 20X5 წლის 31 

დეკემბერს იქნება 14.014ფე თითოეულ აქციაზე (14.028ფე მინუს 0.014ფე). 

გაითვალისწინეთ, რომ არ ხდება კორექტირება მომსახურების პირობებისა და 

უფლების გადაცემის არასაბაზრო პირობებისთვის.  

თუ დავუშვებთ, რომ საქმიანობის მიზანი მიღწეულია და არცერთი დაქირავებული 

პირი არ ტოვებს საწარმოს, T საწარმო გააკეთებს შემდეგ ჩანაწერს აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის ასახვის მიზნით: 

 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  21,021 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები                       21,021ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 1,500 გადაცემული აქციის სანაცვლოდ 

(1,500 აქცია × 14.014ფე) 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 
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აქციის ოფციონები და აქციის ფასის ზრდით განპირობებული 

სარგებლის მიღების უფლება აქციებზე დაფუძნებულ გადახდის 

ოპერაციაში, რომელიც წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას 

ითვალისწინებს 
 

26.11 საწარმომ აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით განპირობებული სარგებლის 

მიღების უფლების (და შესაბამისი საქონლის, ან მომსახურების) რეალური 

ღირებულება აქციებზე დაფუძნებულ გადახდის ოპერაციაში, რომელიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, უნდა შეაფასოს შემდეგი 

სამსაფეხურიანი იერარქიული პრინციპის მიხედვით: 

(ა) თუ გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტისთვის არსებობს დაკვირვებადი   

       (ემპირიული) საბაზრო ფასი - ამ ფასის გამოყენებით; 

(ბ)  თუ საბაზრო ფასი ხელმისაწვდომი არ არის, მაშინ აქციის ოფციონებისა და აქციის  

       ფასის ზრდით განპირობებული სარგებლის მიღების უფლებების რეალური  

       ღირებულება საწარმომ უნდა შეაფასოს ბაზრის გამოკვლევის მონაცემების  

       საფუძველზე, რომლებიც კონკრეტულად საწარმოს ეხება, როგორიცაა,  

       მაგალითად საწარმოს აქციის ოფციონებთან დაკავშირებული უკანასკნელი  

       ოპერაცია; 

(გ)  თუ საბაზრო ფასი ხელმისაწვდომი არაა და რეალური ღირებულების საიმედო  

       შეფასების განსაზღვრა (ბ) პუნქტის მიხედვითაც შეუძლებელია, საწარმომ     

       არაპირდაპირ უნდა შეაფასოს აქციის ოფციონების, ან აქციის ფასის ზრდით  

       განპირობებული სარგებლის მიღების უფლებების რეალური ღირებულება,  

       ოფციონის შეფასების მოდელის გამოყენებით. ამ მოდელის შემავალი ინფორმაცია  

       (როგორიცაა, აქციის საშუალო შეწონილი ფასი, ოფციონის გამოყენების  

       (აღსრულების) ფასი, მოსალოდნელი ცვალებადობა, ოფციონის მოქმედების ვადა,  

       მოსალოდნელი დივიდენდები და ურისკო საპროცენტო განაკვეთი),  

       შეძლებისდაგვარად, მაქსიმალურად უნდა ეყრდნობოდეს საბაზრო მონაცემებს.  

       26.10 პუნქტში მოცემულია მითითებები აქციების რეალური ღირებულების  

       განსაზღვრის შესახებ, რომელიც გამოიყენება აქციის საშუალო შეწონილი ფასის  

       დასადგენად. საწარმომ მოსალოდნელი ცვალებადობა უნდა შეაფასოს შეფასების  

       ისეთი მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რომელიც გამოიყენება აქციების რეალური  

       ღირებულების დასადგენად. 

 

შენიშვნები  

მსს-ის აქციები და აქციის ოფციონები არ იყიდება ფასიანი ქაღალდების საჯარო 

ბაზარზე. ამიტომ, აღნიშნული წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის იშვიათად არსებობს 

საბაზრო ფასები ან ბაზრის გამოკვლევის მონაცემები, რომლებიც კონკრეტულად 

საწარმოს ეხება. შესაბამისად, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ოფციონის შეფასების 

მოდელი (ანუ 26.11 პუნქტით განსაზღვრული შეფასების სამსაფეხურიანი იერარქიული 

პრინციპის მე-3 საფეხური) აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით 

განპირობებული სარგებლის მიღების უფლების შესაფასებლად.  

ოფციონების შეფასების ყველა მოდელი, ითვალისწინებს, სულ მცირე, შემდეგ 

ფაქტორებს ან ამოსავალ მონაცემებს:(11)  

                                                             
(11) ფასს 2-ის „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - ბ6 პუნქტისა და 26.11(გ) პუნქტის შესაბამისად.  
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(ა) ოფციონის გამოსაყენებელ ფასს;  

(ბ) ოფციონის ვადას;  

(გ) საკუთრებაში არსებული  აქციების მიმდინარე ფასს;  

(დ) აქციების ფასის მოსალოდნელ ცვალებადობას;  

(ე) აქციებზე მოსალოდნელ დივიდენდებს (თუ მართებულია); და  

(ვ) ურისკო საპროცენტო განაკვეთს ოფციონის ვადისთვის. 

26-ე განყოფილება არ მოიცავს დეტალურ მითითებებს ოფციონის შეფასების 

შესაფერისი მოდელის შერჩევის და გამოყენებისა და აღნიშნულ მოდელში ამოსავალი 

მონაცემების განსაზღვრის შესახებ. 26.11 (გ) პუნქტში მითითებულია მხოლოდ 

შემდეგი მოთხოვნები:  

 ამ მოდელის ამოსავალი მონაცემების განსაზღვრა, შეძლებისდაგვარად, 

მაქსიმალურად უნდა ეყრდნობოდეს საბაზრო მონაცემებს;  

 26.10 პუნქტი გამოიყენება აქციების ფასისთვის გამოსაყენებელი ამოსავალი 

მონაცემების განსასაზღვრად; და  

 მოსალოდნელი ცვლილებების შეფასება უნდა შეესაბამებოდეს ისეთი შეფასების 

მეთოდოლოგიას, რომელიც გამოიყენება აქციების რეალური ღირებულების 

დასადგენად 16.10 პუნქტის თანახმად.  

ოფციონების შეფასების პროგრამული უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომია 

საწარმოებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ ოფციონების რეალური ღირებულების 

შეფასება. ამასთან, როგორც ზემოთ აღინიშნა აქციების შეფასებასთან დაკავშირებით, 

ზოგიერთი საწარმო ქირაობს შეფასების ექსპერტებს ამ პროცესში დასახმარებლად. 

მიუხედავად ამისა, აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით განპირობებული 

სარგებლის მიღების უფლების შეფასების მიზნით, საწარმოს შეუძლია, თუმცა არ არის 

ვალდებული, გაითვალისწინოს მითითებები გამოყენებაზე, რაც ფასს 2-ის - „აქციებზე 
დაფუძნებული გადახდა“ - ნაწილია და მოიცავს ზოგიერთ მითითებას ოფციონის 

შეფასების მოდელის შერჩევასთან და მოდელის ამოსავალი მონაცემების 

განსაზღვრასთან დაკავშირებით (იხ. ფასს 2-ის ბ4-ბ41 პუნქტები). ასევე ბაზარზე 

არსებობს მნიშვნელოვანი საჯაროდ ხელმისაწვდომი მითითებები ოფციონების 

შეფასების სხვადასხვა მოდელის შერჩევასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებით.   
 

მაგალითები—აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით განპირობებული 
სარგებლის მიღების უფლების რეალური ღირებულება 

 

მაგ. 27 პირველი წლის დასაწყისში, S საწარმო ხელმძღვანელი პირებისთვის გამოყოფს 15,000 

აქციის ოფციონს, ადმინისტრაციის მე-3 წლის ბოლომდე საწარმოში დასაქმების 

პირობით. ამასთან, აქციის ოფციონების გამოყენება შეუძლებელია, თუ საწარმოს 

აქციების ღირებულება 1 წლის დასაწყისში არსებული 25ფე-დან 30ფე-ზე მეტად არ 

გაიზრდება მე-3 წლის ბოლოს (ანუ უფლების გადაცემის ეს პირობა საბაზრო პირობაა).  

თუ აქციების ფასი გადააჭარბებს 30ფე-ს მე-3 წლის ბოლოს, შესაძლებელი გახდება  

აქციის ოფციონების გამოყენება ნებისმიერ დროს მომდევნო შვიდი წლის განმავლობაში 

(ანუ მე-10 წლის ბოლოსთვის). პირველი წლის ბოლოს  საწარმო მოელის, რომ არცერთი 

ხელმძღვანელი პირი არ დატოვებს საწარმოს უფლების გადაცემის პერიოდის სამი წლის 

განმავლობაში. ამის შესწორება ხდება მე-2 წლის ბოლოს; საწარმოს შეფასებით, 

ხელმძღვანელობა 2,000 ოფციონით დატოვებს საწარმოს მე-3 წლის ბოლოსათვის. მე-3 
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წლის ბოლოსთვის არცერთი ოფციონის გადაცემა არ მოხდა, რადგან არ შესრულდა 

აქციის ფასის პირობა. თუმცა, პირობის შესრულების შემთხვევაში, მოხდებოდა 13,500 

ოფციონის გადაცემა, რადგან მიღებულ იქნა 13,500 ოფციონის მისაღებად გასაწევი 

მომსახურება.  

S საწარმო იყენებს ოფციონის შეფასების მოდელს ოფციონების რეალური 

ღირებულების შესაფასებლად. აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების 

მინიჭების თარიღის მდგომარეობით (1-ლი წლის დასაწყისი) ეს წარმოქმნის რეალური 

ღირებულების შეფასებას თითოეულ ოფციონზე 2.50ფე-ის ოდენობით, რაც ასახავს 

უფლების გადაცემის საბაზრო პირობას. S საწარმო მომსახურების პერიოდში შემდეგ 

ჩანაწერებს აკეთებს. 
 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  12,500 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები          12,500ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება S საწარმოს აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

(15,000 ოფციონი × 2.50ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 

 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  9,167 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები               9,167ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება S საწარმოს აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

((13,000 ოფციონი × 2.50ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/3) მინუს 12,500ფე) 
 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  12,083 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები         12,083ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება S საწარმოს აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
 

((13,500 ოფციონი × 2.50ფე) მინუს 12,500ფე მინუს 9,167ფე) 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 

 

 
 

წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის ვადებისა და პირობების 

შეცვლა                
 

26.12 საწარმომ შეიძლება იმგვარად შეცვალოს წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის 

ვადები და პირობები, რომ ეს დაქირავებული პირისთვის უფრო ხელსაყრელი იყოს 

(მაგალითად, შეამციროს ოფციონის გამოყენების ფასი ან უფლების გადაცემის 

პერიოდი, ან შეცვალოს ან გააუქმოს საქმიანობის რომელიმე პირობა). მეორე მხრივ, 

საწარმომ შეიძლება იმგვარად შეცვალოს ზემოაღნიშნული ვადები და პირობები, რომ 

ეს სასარგებლო არ იყოს დაქირავებული პირისთვის, მაგალითად გაზარდოს უფლების 

გადაცემის პერიოდი ან დაამატოს საქმიანობის პირობა. საწარმომ უფლების გადაცემის 

შეცვლილი პირობები აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების 

ბუღალტრული აღრიცხვისას უნდა გაითვალისწინოს შემდეგნაირად: 

(ა) თუ პირობის შეცვლის შედეგად იზრდება გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება, რომელიც შეფასებულია უშუალოდ 

პირობის შეცვლამდე და შეცვლის შემდეგ (ან იზრდება გამოყოფილი წილობრივი 
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ინსტრუმენტების რაოდენობა), საწარმომ გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების ნაზარდი რეალური ღირებულება უნდა ასახოს იმ თანხის 

შეფასებაში, რომელიც აღიარდება გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

ანაზღაურების სახით მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით. გამოყოფილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების ნაზარდი რეალური ღირებულება არის სხვაობა 

შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტის რეალურ ღირებულებასა და 

თავდაპირველი წილობრივი ინსტრუმენტის რეალურ ღირებულებას შორის, 

რომელთაგან თითოეული შეფასებულია პირობის შეცვლის თარიღისთვის. თუ 

პირობის შეცვლა განხორციელდა უფლების გადაცემის პერიოდში, ნაზარდი 

რეალური ღირებულება აისახება იმ თანხის შეფასებაში, რომელიც აღიარდა 

საწარმოს მიერ მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, პირობის შეცვლის 

თარიღიდან შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის თარიღამდე 

პერიოდის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ უფლების გადაცემის თავდაპირველი 

პერიოდის დარჩენილი ნაწილის განმავლობაში აღიარდება თანხა, რომელიც 

ეყრდნობა აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების 

თარიღისთვის განსაზღვრულ თავდაპირველი წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალურ ღირებულებას;  

(ბ) თუ ცვლილების შედეგად მცირდება აქციებზე დაფუძნებული გადახდის   

        შეთანხმების მთლიანი რეალური ღირებულება, ან ცვლილება სხვა მხრივ აშკარად  

        არ არის ხელსაყრელი დაქირავებული პირისთვის, საწარმომ გამოყოფილი  

        წილობრივი ინსტრუმენტების ანაზღაურების სახით მიღებული მომსახურების  

        ბუღალტრული აღრიცხვა ისე უნდა გააგრძელოს, თითქოს ცვლილება არ  

        მომხდარა. 

ამ პუნქტების მოთხოვნები ჩამოყალიბებულია დაქირავებულ პირებთან 

დაკავშირებულ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის. თუმცა, ეს 

მოთხოვნები ასევე ეხება, დაქირავებულ პირთა გარდა, სხვა მხარეთა აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდის ოპერაციებსაც, თუ ეს ოპერაციები ფასდება გამოყოფილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების მიხედვით, მაგრამ ამ 

უკანასკნელ შემთხვევაში, აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების 

თარიღის ნაცვლად საწარმომ უნდა იგულისხმოს თარიღი, როდესაც საწარმო საქონელს 

მიიღებს ან მეორე მხარე მომსახურებას გასწევს. 
 

შენიშვნები  

როდესაც საწარმო ცვლის უფლების გადაცემის პირობებს ან აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციაში დაქირავებულ პირებზე გამოყოფილ წილობრივ 

ინსტრუმენტებს, საწარმო განაგრძობს გამოყოფილი ინსტრუმენტების აღრიცხვას 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის არსებული 

თავდაპირველი პირობებისა და უფლების გადაცემის პერიოდის შესაბამისად. ამასთან, 

იგი აფასებს, პირობის შეცვლის შედეგად იზრდება თუ არა გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება უშუალოდ პირობის შეცვლამდე და 

შეცვლის შემდეგ შეფასებით. თუ პირობის შეცვლის შედეგად იზრდება გამოყოფილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება ან გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რაოდენობა, საწარმო ასევე აღრიცხავს ზრდას; ზრდა აისახება 

პირობის შეცვლის თარიღიდან შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის 

თარიღამდე პერიოდის განმავლობაში.   
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მაგალითები—ცვლილებები 
 

მაგ. 28 Z საწარმო 100 აქციის ოფციონს გადასცემს 500 დაქირავებულ პირთაგან თითოეულს.  

თითოეული ოფციონის გადაცემა ხდება დაქირავებული პირის მომდევნო სამი წლის 

მომსახურების პირობით.  საწარმო აფასებს, რომ აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე 

უფლების მინიჭების თარიღისათვის, თითოეული ოფციონის რეალური ღირებულება 

15ფე იქნება; საშუალო შეწონილი ალბათობის საფუძველზე, საწარმო აფასებს, რომ 

სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში 100 დაქირავებულ პირი დატოვებს საწარმოს და, 

შესაბამისად, დაკარგავს აქციის ოფციონებზე უფლებებს.(12) 
 

პირველი წლის განმავლობაში ორმოცი დაქირავებული პირი ტოვებს საწარმოს. წლის 

განმავლობაში, იმ იურისდიქციის ეკონომიკა, რომელშიც საქმიანობას ეწევა საწარმო, 

მოულოდნელად განიცდის ეკონომიკურ კრიზისს და, აღნიშნული იურისდიქციის 

კომპანიების უმრავლესობის მსგავსად, ეს უარყოფით გავლენას ახდენს საწარმოს 

ბიზნესზე და მისი აქციების რეალურ ღირებულებაზე. პირველი წლის ბოლოს, საწარმო 

ხელახლა აფასებს აქციებს და ამცირებს გამოყენების ფასს. ხელახლა შეფასებული 

აქციები ინარჩუნებს უფლების გადაცემის თავდაპირველ თარიღს; ანუ, აქციების 

გადაცემა მოხდება მე-3 წლის ბოლოს. საწარმოს შეფასებით, კიდევ 70 დაქირავებული 

პირი დატოვებს საწარმოს მე-2 და მე-3 წლების განმავლობაში, შესაბამისად, იმ 

დაქირავებულ პირთა სრული რაოდენობა, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ დატოვებენ 

საწარმოს უფლების გადაცემის პერიოდის სამი წლის განმავლობაში, 110-ს შეადგენს. 

საწარმო აფასებს, რომ, ხელახალი შეფასების თარიღისათვის, თავდაპირველად 

გამოყოფილი თითოეული აქციის ოფციონის რეალური ღირებულება (ანუ, ხელახალი 

შეფასების გათვალისწინების გარეშე) 5ფე-ს შეადგენს, ხოლო ხელახლა შეფასებული 

თითოეული აქციის ოფციონის რეალური ღირებულება იქნება 8 ფე.  
 

მე-2 წლის განმავლობაში საწარმოს კიდევ ტოვებს 35 დაქირავებული პირი და საწარმო 

ვარაუდობს, რომ მე-3 წლის განმავლობაში, საწარმოს კიდევ დატოვებს 30 

დაქირავებული პირი, რითაც, დაქირავებულ პირთა სრული რაოდენობა, რომლებიც, 

მოსალოდნელია, რომ დატოვებენ საწარმოს, უფლების გადაცემის პერიოდის სამი წლის 

განმავლობაში 105-ს უდრის.   
 

მე-3 წლის განმავლობაში, საწარმო სულ დატოვა 28 დაქირავებულმა პირმა, შესაბამისად, 

სულ 103 დაქირავებულმა პირმა შეწყვიტა საწარმოში დასაქმება უფლების გადაცემის 

პერიოდში. დარჩენილ 297 დაქირავებულ პირს აქციის ოფციონები გადაეცა მე-3 წლის 

ბოლოს. 
 

პირობა, რომ დაქირავებული პირი საწარმოში უნდა დარჩეს მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში, მომსახურების ვადის პირობაა. აქციის ოფციონების ასანაზღაურებლად 

მიღებული მომსახურებებისთვის, Z საწარმო აკეთებს შემდეგ ჩანაწერებს უფლების 

გადაცემის პერიოდში. 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  195,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები    195,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

                                                             
(12)წინამდებარე მაგალითი ადაპტირებულია ფასს 2-ის - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - დანერგვაზე მითითებების 

მე-7 მაგალითთან. 
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((500 დაქირავებული პირი მინუს 110 რომლის გაუქმება მოსალოდნელია) × 100 ოფციონი × 15ფე × 

გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 
 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  259,250 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები    259,250ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 
((500 დაქირავებული პირი მინუს 105 რომლის გაუქმება მოსალოდნელია) × 100 ოფციონი × [(15ფე × 

გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/3 + (3ფე ხელახალი შეფასება × დარჩენილი პერიოდის 1/2 

ხელახალი შეფასების ვადის გასვლის შემდეგ)] მინუს პირველ წელს აღიარებული195,000ფე) 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  260,350 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები   260,350ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

([(500 დაქირავებული პირი მინუს 103 გაუქმებული) × 100 ოფციონი × (15ფე + 3ფე)] მინუს 454,250ფე) 
 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 

 

პირობის შეცვლის შედეგად იზრდება გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალური ღირებულება, რომელიც შეფასებულია უშუალოდ პირობის შეცვლამდე და 

შეცვლის შემდეგ, 3ფე-ით.  (3ფე არის სხვაობა შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტის 

რეალურ ღირებულებასა და თავდაპირველი წილობრივი ინსტრუმენტის რეალურ 

ღირებულებას შორის, რომელთაგან თითოეული შეფასებულია პირობის შეცვლის 

თარიღისთვის—8ფე-ს მინუს 5ფე.) რადგან პირობის შეცვლას ადგილი ჰქონდა 

უფლების გადაცემის პერიოდში და უფლების გადაცემის პერიოდი არ შეცვლილა, Z 

საწარმო აღიარებს გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების ნაზარდ რეალურ 

ღირებულებას (3ფე თითოეულ ოფციონზე) იმ თანხის შეფასებაში, რომელიც აღიარდა 

საწარმოს მიერ მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, პირობის შეცვლის 

თარიღიდან შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის თარიღამდე 

დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში. ეს აღიარება ხდება, იმ თანხისაგან დამატებით, 

რომელიც ეყრდნობა აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების 

თარიღისთვის განსაზღვრულ თავდაპირველი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალურ 

ღირებულებას (15 თითოეულ ოფციონზე), რომლის აღიარება გრძელდება უფლების 

გადაცემის თავდაპირველი პერიოდის განმავლობაში.  

 

მაგ. 29 პირველი წლის დასაწყისში, Y საწარმო 1,000 აქციის ოფციონს გამოყოფს გაყიდვების 

გუნდის თითოეულ წევრზე, დაქირავებული პირის საწარმოში სამი წლის განმავლობაში 

დასაქმების და სამი წლის განმავლობაში გუნდის მიერ კონკრეტული პროდუქციის 

50,000-ზე მეტი ერთეულის გაყიდვის პირობით. აქციის ოფციონების რეალური 

ღირებულებაა 15 ფე თითოეულ ოფციონზე აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე 

უფლების მინიჭების თარიღისათვის. 

 

მე-2 წლის განმავლობაში, საწარმო ზრდის გაყიდვების მიზანს 100,000 ერთეულამდე.  

მე-3 წლის ბოლოსათვის, საწარმოს გაყიდული აქვს 55,000 ერთეული და აქციის 
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ოფციონების გადაცემა არ ხდება. გაყიდვების გუნდის თორმეტი წევრი საწარმოს 

სამსახურში დარჩა სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში.(13) 

პირობა, რომ დაქირავებული პირი საწარმოში უნდა დარჩეს მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში, მომსახურების ვადის პირობაა, ხოლო გაყიდვების მიზნის პირობა  - 

საქმიანობის არასაბაზრო პირობა.   

რადგან საქმიანობის პირობის შეცვლა (50,000 ერთეულიდან 100,000 ერთეულამდე) არ 

იყო სასარგებლო დაქირავებული პირებისთვის (ამან შეამცირა იმის ალბათობა, რომ 

მოხდებოდა აქციის ოფციონების გადაცემა), მიღებული მომსახურების აღიარებისას, 

საწარმო არ ითვალისწინებს საქმიანობის შეცვლილ პირობას. შესაბამისად, საწარმო 

აღიარებს სამი წლის პერიოდში მიღებულ მომსახურებას, აქციაზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უფლების მინიჭების თავდაპირველი პირობების საფუძველზე. უფლების 

გადაცემის არცერთი პირობა არ არის საბაზრო პირობა. შესაბამისად, ხარჯი არ 

ეყრდნობა იმას, მოხდებოდა თუ არა ოფციონების გადაცემა თავდაპირველი 

პირობების შესაბამისად. რადგან გაყიდვის თავდაპირველი პირობის შესაბამისად 

მოხდებოდა ოფციონების გადაცემა, საწარმო საბოლოოდ აღიარებს ანაზღაურების 

ჯამურ ხარჯს - 180,000ფე-ს სამი წლის განმავლობაში (12 დაქირავებული პირი × 1,000 

ოფციონი × 15ფე თითოეულ ოფციონზე). 

 

გაუქმება და დაფარვა  
 

26.13 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის გაუქმება ან დაფარვა, რომელიც 

ითვალისწინებს წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას, საწარმომ უნდა 

ასახოს, როგორც უფლების გადაცემის დაჩქარება და ამიტომ დაუყოვნებლივ უნდა 

აღიაროს თანხა, რომელიც, სხვა შემთხვევაში, აღიარებული იქნებოდა უფლების 

გადაცემის პერიოდის დარჩენილი ვადის განმავლობაში მიღებულ მომსახურებასთან 

დაკავშირებით. 
 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს  არ მოიცავს მითითებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა 

აღრიცხოს პირმა გადახდა, აქციაზე დაფუძნებული გადახდის ჯილდოს დასაფარად ან 

გასაუქმებლად. მე-10 განყოფილების შესაბამისად, საწარმომ უნდა განსაზღვროს 

შესაფერისი სააღრიცხვო პოლიტიკა; მას მოუწევს გადახდა (ფულადი სახსრების ასახვა 

კრედიტში), შესაბამისად, გადასაწყვეტია მხოლოდ ის, თუ რა უნდა აისახოს დებიტში. 

შესაძლებელია, რომ საწარმომ განიხილოს გადახდის შინაარსი; მაგალითად, თუ ეს 

განიხილება, როგორც გამომუშავებული წილობრივი ინსტრუმენტის შესაძენად 

საჭირო თანხა, მისი განხილვა შესაძლებელია აქციის უკუშესყიდვის მსგავსად. ეს 

მიუთითებს იმაზე, რომ გადახდა აკლდება საკუთარ კაპიტალს. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, მსს ფასს სტანდარტის თანახმად, როდესაც პირობის შეცვლის შედეგად 

იზრდება გამოყოფილი ჯილდოს რეალური ღირებულება, რომელიც შეფასებულია 

პირობის შეცვლის თარიღისათვის, რეალური ღირებულების ზრდა აისახება, როგორც 

დამატებითი ხარჯი დაქირავებულ პირთა მომსახურებებისთვის. თუ დაფარვის ან 

                                                             
(13)  წინამდებარე მაგალითი ადაპტირებულია ფასს 2-ის - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - დანერგვაზე მითითებების 

მე-8 მაგალითთან. 
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გაუქმებისთვის საჭირო გადახდა აღემატება დაფარვის ან გაუქმების თარიღისთვის 

არსებულ რეალურ ღირებულებას, პირობების შეცვლის მიდგომასთან შესაბამისი 

იქნება, თუ გადახდის თანხა, რომელიც აღემატება წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალურ ღირებულებას დაფარვის ან გაუქმებისას, აისახება, როგორც დამატებითი 

ხარჯი დაქირავებულ პირთა მომსახურებებისთვის. ეს მიდგომა ფასს 2-ის - „აქციებზე 
დაფუძნებული გადახდა“ 28(ბ) პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისიც იქნება.(14)   

ქვემოთ მოცემულ მაგალითში იგულისხმება, რომ საწარმოს არჩეული აქვს 

სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც შეესაბამება წინა პუნქტში მოცემულ მითითებებს.  

 

მაგალითი—გაუქმება 

 

მაგ. 30 X საწარმო 100 აქციის ოფციონს გადასცემს 300 დაქირავებულ პირთაგან თითოეულს.  

თითოეული ოფციონის გადაცემა ხდება დაქირავებული პირის მომდევნო სამი წლის 

მომსახურების პირობით. საწარმო აფასებს, რომ თითოეული ოფციონის რეალური 

ღირებულებაა 10ფე. საწარმო მოელის, რომ ყველა დაქირავებული პირი შეასრულებს 

მოთხოვნილ მომსახურების ვადას. 

 

მე-2 წლის ბოლოს, ყველა დაქირავებული პირი საწარმოში რჩება. თუმცა, ოფციონის 

რეალური ღირებულება დაეცა 6ფე-მდე. X საწარმომ გადაწყვიტა ოფციონის სქემის 

გაუქმება და დაქირავებული პირებისთვის თითოეული ოფციონის სანაცვლოდ 6.50ფე-

ის გადახდა.   

 

საწარმო შემდეგ ჩანაწერებს აკეთებს.  

 

წელი 1 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  100,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები            100,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

 (300 დაქირავებული პირი × 100 ოფციონი × 10ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  200,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები      200,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება აქციის ოფციონების სანაცვლოდ 

(300 დაქირავებული პირი × 100 ოფციონი × 10ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/2 

უფლების გადაცემის დაჩქარების გამო) მინუს პირველ წელს ხარჯებში ასახული 100,000ფე  

 

დბ საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები  180,000ფე(ა)   

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*   15,000ფე(ბ)   

 კრ  აქტივი- ფულადი სახსრები   195,000ფე(გ)                    

ფულადი სახსრების გადახდის ასახვა X საწარმოს ქციების ოფციონის პროგრამის დასაფარად  
 

                                                             
(14)10.6 პუნქტის თანახმად, საწარმოს უფლება აქვს, თუმცა არ მოეთხოვება გაითვალისწინოს ფასს-ის სრული ვერსიის 

მოთხოვნები ან მითითებები იმ შემთხვევაში, როდესაც მსს ფასს  არ იძლევა ნათელ მითითებებს. 
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(ა)        რეალური ღირებულება, თავდაპირველი აქციის ოფციონების გაუქმების თარიღისათვის = 

180,000ფე = (300 დაქირავებული პირი × 100 ოფციონი × 6ფე ოფციონის რეალური ღირებულება 

გაუქმების თარიღისათვის). 
(ბ)      გაუქმებული აქციის ოფციონების რეალურ ღირებულებაზე ნამეტი ფულადი სახსრების 

გადახდა = 15,000ფე = (300 დაქირავებული პირი × 100 ოფციონი × 0.50ფე ნამეტის გადახდა 6ფე 

ოფციონის რეალურ ღირებულებაზე გაუქმების თარიღისათვის). 
(გ)        ფულადი სახსრების გადახდა დაქირავებული პირებისთვის = 195,000ფე = (300 დაქირავებული 

პირი × 100 ოფციონი × 6.50ფე). 
 

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 

 

მე-2 წელს, X საწარმო ასახავს დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღებას ისე, 

თითქოს აქციის ოფციონების პროგრამით გათვალისწინებული უფლებების გადაცემა 

დაუყოვნებლივ მოხდა მე-2 წელს.  პირველ წელს სულ აღიარებულ იქნა 100,000ფე, ასე 

რომ, მე-2 წელს აღიარებულ იქნა დამატებით 200,000ფე. გაუქმების დროისათვის, 

ოფციონების რეალური ღირებულება იყო 180,000ფე. ფულადი სახსრების გადახდა 

დაქირავებული პირებისთვის სულ შეადგენს 195,000ფე-ს, საიდანაც 15,000ფე არის 

გაუქმებული ოფციონების რეალურ ღირებულებაზე ნამეტი; 15,000ფე ნამეტი აისახება 

მოგებაში ან ზარალში. 180,000ფე აისახება საკუთარ კაპიტალში, რომელიც 

ფაქტობრივად წარმოადგენს მიმოქცევაში მყოფი წილობრივი ინსტრუმენტების 

(აქციის ოფციონების) შეძენას. გაუქმებული პროგრამის მთლიანი ღირებულება 

(მოგებაში ან ზარალში ასახული) შეადგენს 315,000ფე-ს.   

 
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, ფულადი სახსრებით 
ანგარიშსწორებით 

 

26.14 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, რომლებიც ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, საწარმომ მიღებული საქონელი ან 

მომსახურება და წარმოშობილი ვალდებულება უნდა შეაფასოს ვალდებულების 

რეალური ღირებულებით. სანამ ვალდებულება დაიფარება, საწარმომ ვალდებულების 

რეალური ღირებულება უნდა შეაფასოს ყოველი საანგარიშგებო თარიღისა და 

ანგარიშსწორების თარიღისათვის და რეალური ღირებულების ნებისმიერი ცვლილება 

აღიაროს პერიოდის მოგებაში ან ზარალში. 
 

შენიშვნები 
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით 

არის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, რომლის დროსაც საწარმო იძენს 

საქონელს ან მომსახურებას, ამ საქონლის ან მომსახურების მომწოდებლის მიმართ 

ფულადი სახსრების ან სხვა აქტივების გადაცემის ვალდებულების აღების გზით, 

რომლის სიდიდე განისაზღვრება საწარმოს ან ჯგუფში შემავალი სხვა საწარმოს 

წილობრივი ინსტრუმენტების (მათ შორის აქციების ან აქციის ოფციონების) ფასის (ან 

ღირებულების) საფუძველზე.  (იხ. ლექსიკონი).    

 

ფულადი სახსრების, ან სხვა აქტივების გადახდა „ეფუძნება“ საწარმოს აქციების ან სხვა 

წილობრივი ინსტრუმენტების ფასს. შესაბამისად, ეს შეიძლება იყოს აქციების ფასის 

ჯერადი, მაგალითად ტოლი იყოს 20 აქციის ღირებულებისა განსაზღვრული 

თარიღისათვის. ან შეიძლება წარმოადგენდეს აქციების ფასის ზრდას, თუ ექნება 
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ადგილი ასეთ ზრდას, მაგალითად, ტოლი იყოს 60 აქციის ღირებულების ზრდისა 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.    

როდესაც საწარმო მიიღებს საქონელს ან გაწეული იქნება მომსახურება, საწარმო 

აღიარებს მიღებულ საქონელს ან მომსახურებას და ვალდებულებას გადაიხადოს 

აღნიშნული საქონლის ან მომსახურებისთვის, რაც თავდაპირველად ფასდება 

ვალდებულების რეალური ღირებულებით. ვალდებულება მის სრულ დაფარვამდე 

ხელახლა უნდა შეფასდეს ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის; ვალდებულების 

რეალური ღირებულების ცვლილება აისახება საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან 

ზარალში. 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის დროს ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორებით, მიღებული საქონელი და მომსახურება ყოველთვის ფასდება 

გადახდილი ანაზღაურების რეალური ღირებულებით და არასოდეს არ ფასდება  

მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულებით. არადაქირავებულ 

პირებთან განხორციელებული ოპერაციების შემთხვევაში, ეს წარმოადგენს სხვაობას 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებიდან, რომლებიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს.   

 

მაგალითი — აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორებით 

მაგ. 31 X საწარმო 500 დაქირავებული პირიდან თითოეულზე გამოყოფს 100 აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებას (SARs), იმ პირობით, რომ დაქირავებული 

პირების საწარმოში დასაქმებულები უნდა დარჩნენ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში. 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებების გამოყენება შესაძლებელია მე-5 

წლის ბოლომდე.   

პირველი წლის განმავლობაში 35 დაქირავებული პირი ტოვებს საწარმოს. საწარმოს 

შეფასებით, კიდევ 60 დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს მე-2 და მე-3 წლების 

განმავლობაში. 

მე-2 წლის განმავლობაში საწარმოს კიდევ ტოვებს 40 დაქირავებული პირი და საწარმო 

ვარაუდობს, რომ მე-3 წლის განმავლობაში, საწარმოს კიდევ დატოვებს 25 

დაქირავებული პირი. მე-3 წლის განმავლობაში საწარმოს ტოვებს 22 დაქირავებული 

პირი. მე-3 წლის ბოლოს, აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების ყველა უფლების 

გადაცემა ხდება, რომელიც გამოყოფილია დარჩენილ დაქირავებულ პირებზე და 150 

დაქირავებული პირი იყენებს აღნიშნულ უფლებას.  კიდევ 140 დაქირავებული პირი 

იყენებს აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებას მე-4 წლის ბოლოს, 

ხოლო დარჩენილი 113 დაქირავებული პირი იყენებს აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების უფლებას მე-5 წლის ბოლოს.   

საწარმო აფასებს აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების რეალურ 

ღირებულებას თითოეული წლის ბოლოს, როდესაც არსებობს ვალდებულება, როგორც 

ეს მოცემულია ქვემოთ. აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების 

საკუთარი ღირებულება გამოყენების თარიღისთვის (რაც ტოლია გადახდილი ფულადი 

სახსრებისა) მე-3, მე-4 და მე-5 წლის ბოლოს ასევე ნაჩვენებია ქვემოთ.(15)
 

                                                             
(15)წინამდებარე მაგალითი ეყრდნობა ფასს 2-ის - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“ - დანერგვაზე მითითებების მე-12 

მაგალითს 

 

წელი 

 რეალური 

ღირებულება    

საკუთარი 

ღირებულება 
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წელი გამოთვლა   ხარჯი* 

(ფე)  ვალდებულება 

წლის ბოლოს 

(ფე) 
1 (500 - 95) დაქირავებული პირი × 100 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის 

მიღების უფლება × 14.40ფე × 1/3 
  194,400  194,400 

2 (500 - 100) დაქირავებული პირი × 100 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის 

მიღების უფლება × 15.50ფე × 2/3 - 194,400ფე 

 

 

 
 218,933  413,333 

3(ა) (500 - 97 - 150) დაქირავებული პირი × 100 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის 

მიღების უფლება × 18.20ფე - 413,333ფე 

47,127    460,460 

+ 150 დაქირავებული პირი × 100 აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

უფლება × 15.00ფე 

225,000     

სულ   272,127   
4(ბ) (253 - 140) დაქირავებული პირი × 100 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის 

მიღების უფლება × 21.40ფე - 460,460ფე 

(218,640)    241,820 

+ 140 დაქირავებული პირი × 100 აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

უფლება × 20.00ფე 

280,000     

სულ   61,360   
 0ფე - 241,820ფე (241,820)    0 
5(გ) + 113 დაქირავებული პირი × 100 აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

უფლება × 25.00ფე 
282,500     

სულ   40,680   
 სულ   787,500   

* დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს კაპიტალიზაციის 

კრიტერიუმებს. 

1   14.40ფე     

2   15.50ფე     

3   18.20ფე    15.00ფე 

4   21.40ფე    20.00ფე 

5       25.00ფე 

       

მე-3 და მე-4 წლებში არსებობს სხვაობა საკუთარ ღირებულებასა (თანხა, რომელსაც დაქირავებული 

პირები იღებენ უფლების გამოყენების შემთხვევაში) და რეალურ ღირებულებას შორის. აღნიშნული 

სხვაობა წარმოიქმნება მაშინ, როცა რეალური ღირებულება ასახავს იმ ფაქტს, რომ აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებების გამოყენება შესაძლებელია მე-5 წლის ბოლომდე.  

შესაბამისად, საკუთარ ღირებულებასთან ერთად, რეალური ღირებულება მოიცავს აქციის ფასის 

სამომავლო ზრდაში მონაწილეობის უფლების ღირებულებას, თუ იქნება ასეთი ზრდა, რასაც 

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს შეფასების თარიღიდან დაფარვის თარიღამდე. შესაბამისად, თუ 

დაქირავებული პირი გამოიყენებს აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებებს მე-3 

წლის ბოლოს, ის მიიღებს 15.00ფე-ს თითოეულ უფლებაზე, ხოლო იმ უფლებების ღირებულება, 

რომლებსაც ფლობს დაქირავებული პირი, რომელიც აირჩევს მოგვიანებით გამოყენებას, არის   

18.20ფე, რაც ასახავს მოლოდინს აქციის ფასის შემდგომ ზრდასთან დაკავშირებით.  
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(ა)  მე-3 წლის გაანგარიშება სამი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში, მე-3 წლის ბოლოს არსებული 

რეალური ღირებულება მრავლდება აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებების იმ 

რაოდენობაზე, რომელთა გადაცემა მოხდა და რომლებიც არ იქნა გამოყენებული მე-3 წლის ბოლოს. 

მეორე ნაწილში, საკუთარი ღირებულება მე-3 წლის ბოლოს მრავლდება აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების იმ უფლებების რაოდენობაზე, რომლის გამოყენებაც მოხდა  მე-3 წლის ბოლოს, 

საიდანაც მიიღება მე-3 წლის ბოლოს გადახდილი ფულადი სახსრების რაოდენობა. ამ ორი თანხის 

ჯამს აკლდება მეორე წლის ბოლოს არსებული თანხა, წლის განმავლობაში ვალდებულებების 

ცვლილებების განსაზღვრისათვის (თუმცა, სიმარტივისთვის, ზემოთ წარმოდგენილია, როგორც 

პირველი თანხისთვის გამოკლება); ეს არის გამოთვლის მესამე ნაწილი. 

(ბ) გამოთვლა მე-4 წლისთვის, ისევე როგორც,  გამოთვლა მე-3 წლისთვის, სამი ნაწილისგან შედგება. 

პირველ ნაწილში, მე-4 წლის ბოლოს არსებული რეალური ღირებულება მრავლდება აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებების იმ რაოდენობაზე, რომლებიც გამოუყენებელი რჩება მე-4 

წლის ბოლოს. მეორე ნაწილში, საკუთარი ღირებულება მე-4 წლის ბოლოს მრავლდება აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების იმ უფლებების რაოდენობაზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნა მე-4 

წლის ბოლოს, საიდანაც მიიღება მე-4 წლის ბოლოს გადახდილი ფულადი სახსრების რაოდენობა. ამ 

ორი თანხის ჯამს აკლდება თანხა, რომელიც უზრუნველყოფილია მე-3 წლის ბოლოს ვალდებულების 

ცვლილებისთვის  (თუმცა, სიმარტივისთვის, ზემოთ წარმოდგენილია პირველი თანხისთვის 

გამოკლება); ეს არის გამოთვლის მესამე ნაწილი. 

(გ) გამოთვლა მე-5 წლისთვის ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში, საკუთარი ღირებულება მე-

5 წლის ბოლოს მრავლდება აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების იმ უფლებების 

რაოდენობაზე, რომლებიც გამოყენებულ იქნა მე-5 წლის ბოლოს, საიდანაც მიიღება მე-5 წლის ბოლოს 

გადახდილი ფულადი სახსრების რაოდენობა. ამას აკლდება მე-4 წლის ბოლოს უზრუნველყოფილი 

თანხა წლის ბოლოს ვალდებულების ცვლილებისთვის. 

 

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითში ნაჩვენებია აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის 

მიღების უფლებების გამოყენება დაქირავებული პირებისთვის, როგორც 

ანაზღაურების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი. ასეთი პროგრამის თანახმად, 

დაქირავებული პირები უფლებამოსილნი ხდებიან, მომავალში ანაზღაურება მიიღონ 

ფულადი სახსრებით (და არა წილობრივი ინსტრუმენტებით), წინასწარ განსაზღვრულ 

პერიოდში საწარმოს აქციების ფასის ზრდის საფუძველზე აქციის ფასის გარკვეულ 

დონესთან შედარებით. ვალდებულება ფასდება თავდაპირველად და ყოველი 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, დაფარვამდე, რეალური ღირებულებით, ხოლო 

რეალური ღირებულების ცვლილებები აისახება მოგებაში ან ზარალში. მსგავსი 

დებულებები ეხება ოპერაციებს არადაქირავებულ პირებთან (მაგ. საწარმო იძენს 

საქონელს ან მომსახურებას მომწოდებლის მიმართ ვალდებულების აღიარებით, 

რომლის სიდიდე განისაზღვრება საწარმოს ან ჯგუფში შემავალი სხვა საწარმოს 

აქციების ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების, ფასის საფუძველზე). 
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, ფულადი სახსრებით 
ანგარიშსწორების ალტერნატივით 
 

26.15 ზოგიერთი ტიპის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია საწარმოს ან 

გარიგების მეორე მხარეს აძლევს არჩევანის უფლებას, ანგარიშსწორება 

განხორციელდეს ფულადი სახსრებით (ან სხვა აქტივებით), ან წილობრივი 

ინსტრუმენტების გადაცემით. ასეთ შემთხვევაში, საწარმომ ოპერაცია ისე უნდა 

აღრიცხოს, როგორც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორებით, თუ არ არსებობს არც ერთი შემდეგი პირობა: 

(ა) საწარმოს აქვს ანგარიშსწორების წარსული გამოცდილება წილობრივი  

         ინსტრუმენტების გამოშვებით; ან 
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(ბ) ოფციონს არა აქვს კომერციული შინაარსი, რადგან ფულადი სახსრებით  

        გადასახდელ თანხას მასთან არავითარი კავშირი არა აქვს, ან ნაკლებია  

        წილობრივი ინსტრუმენტის რეალურ ღირებულებაზე. 

(ა) და (ბ) შემთხვევებში, საწარმომ ოპერაცია უნდა აღრიცხოს, როგორც აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით, 26.7–26.13 პუნქტების მიხედვით. 

          

შენიშვნები 

 
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორების ალტერნატივით ხშირად ისე არის სტრუქტურირებული, რომ 

ანგარიშსწორების ერთი ალტერნატივის რეალური ღირებულება იგივეა, რაც მეორე 

ალტერნატივის. მაგალითად, დაქირავებულ პირს, შესაძლებელია ჰქონდეს არჩევანი 

მიიღოს აქციის ოფციონები ან აქციის ფასის ზრდაზე ოფციონები ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორებით, სხვა მხრივ იდენტური პირობებით.   

 

           მაგალითები— აქციებზე დაფუძნებული გადახდები, ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორების ალტერნატივით 

 
მაგ. 32 W საწარმო რამდენიმე დაქირავებულ პირს ანიჭებს უფლებას აირჩიონ 1,000   აქცია 

ფანტომი (ანუ ფულადი სახსრების მიღების უფლება, რომელიც 1,000 აქციის რეალური 

ღირებულების ტოლია) ან 1,000 აქცია. უფლების მინიჭება ხდება სამი წლის 

მომსახურების პირობით. მე-3 წლის ბოლოს, თითოეული დაქირავებული პირი აირჩევს 

ფულადი სახსრები ან წილობრივი ინსტრუმენტით ანგარიშსწორების ალტერნატივას. 

წარსულში, აქციებზე დაფუძნებული მსგავსი გადახდის ოპერაციებში ანგარიშსწორება 

არასოდეს განხორციელებულა W საწარმოს აქციებით. 

უფლების მინიჭების თარიღისათვის, W საწარმოს აქციების რეალური ღირებულება 

შეადგენს 50ფე-ს თითოეულ აქციაზე. პირველი, მე-2 და მე-3 წლის ბოლოს, W საწარმოს 

აქციების რეალური ღირებულება, შესაბამისად, შეადგენს 52ფე-ს, 55ფე-ს და 60ფე-ს.  

საწარმო არ მოელის დივიდენდების გადახდას 1–3 წლებში. ყველა დაქირავებული პირი 

საწარმოში დასაქმებული რჩება მე-3 წლის ბოლომდე. 

ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების ალტერნატივა არ არის წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორების ალტერნატივაზე ნაკლები. შესაბამისად, ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორების ალტერნატივა ისე არ არის სტრუქტურირებული, რომ 

დაქირავებულმა პირებმა ყოველთვის აირჩიონ აქციები. ამასთან, წარსულში, აქციებზე 

დაფუძნებულ მსგავს ოპერაციებთან დაკავშირებით, ანგარიშსწორება არასოდეს 

განხორციელებულა აქციებით. 26.15 პუნქტის შესაბამისად, W საწარმო ოპერაციას 

აღრიცხავს, როგორც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციას, ფულადი 

სახსრებით ანგარიშსწორებით.   

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის ფულადი 

სახსრებით ანგარიშწორების ალტერნატივის რეალური ღირებულება შეადგენს 

50,000ფე-ს (1,000 აქცია ფანტომი × 50ფე-ზე).  საწარმო აღიარებს ქვემოთ მოცემულ 

თანხებს თითოეული დაქირავებული პირისთვის, რომლისთვისაც მოელის, რომ 

დარჩება საწარმოში დასაქმებული მე-3 წლის ბოლოს: 
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 * დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს კაპიტალიზაციის 

კრიტერიუმებს. 

            ** ვალდებულება აღიარებული ჯამური ხარჯის ტოლია  

თუ მე-3 წლის ბოლოს დაქირავებული პირი აირჩევს აქციების მიღებას ფულადი 

სახსრების ნაცვლად, აღარ იქნება ვალდებულება და W საწარმო გადაიტანს 60,000ფე-ს 

ვალდებულებებიდან (დბ ვალდებულებები 60,000ფე). W საწარმოს მოეთხოვება ახალი 

აქციების გამოშვების აღიარება ან, ამის ნაცვლად, გამოსყიდული საკუთარი აქციების 

გამოყენება (კრ საკუთარი კაპიტალი 60,000ფე). 

 

მაგ. 33 W საწარმო რამდენიმე დაქირავებულ პირს ანიჭებს უფლებას აირჩიონ 1,200 აქცია ან 50 

აქციის რეალური ღირებულების ტოლი ფულადი სახსრებით ანაზღაურება (ანუ 50 აქცია 

ფანტომი). უფლების მინიჭება ხდება სამი წლის მომსახურების პირობით. მე-3 წლის 

ბოლოს, თითოეული დაქირავებული პირი აირჩევს ფულადი სახსრებით   ან წილობრივი 

ინსტრუმენტით ანგარიშსწორების ალტერნატივას. უფლების მინიჭების თარიღისათვის, 

W საწარმოს აქციების რეალური ღირებულება განისაზღვრება, როგორც 50ფე თითოეულ 

აქციაზე. პირველი, მე-2 და მე-3 წლის ბოლოს, W საწარმოს აქციების რეალური 

ღირებულება, შესაბამისად, განისაზღვრება, როგორც 52ფე, 55ფე და 60ფე. W საწარმო არ 

მოელის დივიდენდების გადახდას 1–3 წლებში. W საწარმო არ მოელის, რომ რომელიმე 

დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს სამწლიანი მომსახურების პერიოდის 

განმავლობაში და ყველა დაქირავებული პირი საწარმოში დასაქმებული რჩება მე-3 წლის 

ბოლოს. 

 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორების ალტერნატივა ბევრად უფრო მეტია, 

ვიდრე ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების ალტერნატივა. შესაბამისად, 

მოსალოდნელია, რომ ყველა დაქირავებული პირი აირჩევს აქციების და არა ფულადი 

სახსრების მიღებას და ფულადი სახსრების ალტერნატივას არ აქვს კომერციული 

შინაარსი. შესაბამისად, 26.15 პუნქტის თანახმად, W საწარმო ოპერაციას აღრიცხავს, 

როგორც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციას, წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით. 
 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის W საწარმოს 

აქციების რეალური ღირებულება შეადგენს 60,000ფე-ს (1,200 აქცია × 50ფე). საწარმო 

აღიარებს ქვემოთ მოცემულ თანხებს თითოეული დაქირავებული პირისთვის, 

რომლისთვისაც მოელის, რომ დარჩება საწარმოში დასაქმებული მე-3 წლის ბოლოს: 
 

წელი 1 

წელი გაანგარიშება 

  

ხარჯი*  

 

(ფე)  

ვალდებულება 

წლის ბოლოს**  

(ფე) 

1 1,000 აქცია ფანტომი × 52ფე × 1/3 
  

17,333   17,333 

2  
1,000 აქცია ფანტომი × 55ფე × 2/3—

17,333ფე   
19,334   36,667  

3  1,000 აქცია ფანტომი × 60ფე—36,667ფე   23,333  60,000  

 სულ 
  

60,000   
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დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები* 20,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები   20,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 1,200 აქციის სანაცვლოდ 
 

(1,200 აქცია × 50ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 

წელი 2 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები* 20,000ფე   

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები   20,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 1,200 აქციის სანაცვლოდ 

(1,200 აქცია × 50ფე × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/3) მინუს პირველ წელს 

აღიარებული20,000ფე 

 

წელი 3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები* 20,000ფე   

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები   20,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება 1,200 აქციის სანაცვლოდ 

(1,200 აქცია × 50ფე) მინუს პირველ და მე-2 წლებში აღიარებული 40,000ფე  

* აღნიშნული ჩანაწერებით დაშვებულია, რომ თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს. 
 

ზემოაღნიშნული აისახება შემდეგნაირად: 
 

 

 

 

წელი გამოთვლა  

  

ხარჯი 

 (ფე)  

საკუთარი 

კაპიტალი  

(ფე) 

1  1,200 აქცია × 50ფე × 1/3   20,000   20,000 

2  1,200 აქცია × 50ფე × 2/3—20,000ფე   20,000   20,000  

3  1,200 აქცია × 50ფე—40,000ფე   20,000  20,000  

 სულ   60,000  
 

 

 

 

 

ჯგუფის პროგრამები 
 

26.16 თუ საწარმო აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ჯილდოს გამოყოფს ჯგუფში 

შემავალი ერთი ან მეტი საწარმოს დაქირავებულ პირთათვის და ჯგუფი 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს-ის ან ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად, მაშინ ჯგუფის ამ საწარმოებს უფლება 

აქვთ, 26.3-26.15 პუნქტებში აღწერილი მიდგომის ალტერნატივის სახით, აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის ხარჯი აღიარონ და შეაფასონ ჯგუფისთვის 

აღიარებული ხარჯის განაწილების საფუძველზე რაიმე რაციონალური მეთოდით. 

 

 

მაგალითი—ჯგუფის პროგრამები 
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მაგ. 34 A საწარმო კოტირებული კომპანიაა, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს ფასს-

ის სრული ვერსიის შესაბამისად. A საწარმოს აქვს ოთხი შვილობილი საწარმო (A, B, C 

და D) და თითოეული მათგანი ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს მსს 
ფასს სტანდარტის მიხედვით. A საწარმო 50 აქციის ოფციონს A საწარმოში გადასცემს 

შვილობილი საწარმოების გაყიდვების ყველა თანამშრომელს, შვილობილ საწარმოში 

სამი წლის მუშაობის პირობით. მშობელი საწარმო შვილობილი საწარმოებისგან არ 

მოითხოვს საჭირო აქციების საფასურის გადახდას აქციების ოფციონებზე უფლების 

მინიჭების ანგარიშსწორების მიზნით. 

 

A შვილობილ საწარმოში სამჯერ მეტი გაყიდვების თანამშრომელია, ვიდრე  B, C და D 

შვილობილ საწარმოებში.  მოსალოდნელია, რომ A, B და C შვილობილი საწარმოების 

გაყიდვების ყველა თანამშრომელი შეასრულებს განსაზღვრულ პირობას. 

მოსალოდნელია, რომ D შვილობილი საწარმოს გაყიდვების თანამშრომლების მხოლოდ 

ნახევარი შეასრულებს მომსახურების პირობას. აღნიშნული შეფასებები არ იცვლება 

უფლების გადაცემის პერიოდის განმავლობაში. 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში A საწარმო აღიარებს 11,000ფე-ს ხარჯს - 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდებისათვის წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით აღნიშნული სამი საწარმოდან თითოეულისთვის საკუთარ 

კაპიტალში შესაბამისი ზრდით.   

მსს ფასს  არ იძლევა დამატებით მითითებებს, თუ როგორ უნდა განსაზღვროს 

საწარმომ ჯგუფისთვის აღიარებული ხარჯის განაწილების რაციონალური მეთოდი.  

ხარჯის განაწილება შვილობილ საწარმოებს შორის შესაძლებელია მოხდეს 

შვილობილი საწარმოების ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

მიზნით გაყიდვების თანამშრომელების იმ რაოდენობის საფუძველზე, რომლებიც, 

მოსალოდნელია, რომ მიიღებენ ჯილდოს შვილობილ საწარმოებში. A შვილობილ 

საწარმოში სამჯერ მეტი დაქირავებული პირია, ვიდრე  B, C და D შვილობილ 

საწარმოებში. ამასთან,  მოსალოდნელია, რომ D შვილობილი საწარმოს დაქირავებული 

პირების მხოლოდ ნახევარი მიიღებს ჯილდოს. შესაბამისად, ხარჯი საწარმოებს შორის 

შეიძლება განაწილდეს შემდეგი თანაფარდობით: 6: 2: 2: 1 (ანუ, A შვილობილი 

საწარმო აღრიცხავს ხარჯს, როგორც მშობლის მიერ აღიარებულ ხარჯს  6/(6+2+2+1) = 

6/11).  

ინდივიდუალური ფინანსურ ანგარიშგებებში საკუთარი კაპიტალის ზრდა აისახება, 

როგორც მშობელი საწარმოს შენატანი. 

A-D შვილობილი საწარმოები აქციებზე დაფუძნებულ გადახდებს შემდეგნაირად 

აღრიცხავენ ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში:  
 

შვილობილი საწარმო A: 

 

წლები 1-3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  6,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი— მშობლის შენატანები სააქციო 

კაპიტალში 

  6,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მშობელ საწარმოში აქციის ოფციონების 

სანაცვლოდ  (11,000ფე x 6/11) 

შვილობილი საწარმო B და C: 
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წლები 1-3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  2,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—მშობლის შენატანები სააქციო 

კაპიტალში 

    2,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მშობელ საწარმოში აქციის ოფციონების 

სანაცვლოდ 

(11,000ფე x 2/11) 

 

შვილობილი საწარმო D: 

 

წლები 1-3 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები*  1,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი— მშობლის შენატანები სააქციო 

კაპიტალში 

  1,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მშობელ საწარმოში აქციის ოფციონების 

სანაცვლოდ 

(11,000ფე x 1/11) 

 
 

არაიდენტიფიცირებადი საქონელი ან მომსახურება 
 

26.17 თუ საწარმოს მიერ მიღებული იდენტიფიცირებადი ანაზღაურება ნაკლებია 

გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების ან აღებული ვალდებულების რეალურ 

ღირებულებაზე, როგორც წესი, ამგვარი სიტუაცია იმის მიმანიშნებელია, რომ 

საწარმომ მიიღო (ან მიიღებს) სხვა სახის ანაზღაურება (ე.ი. არაიდენტიფიცირებადი 

საქონელი ან მომსახურება). მაგალითად, ზოგიერთ იურისდიქციაში არსებობს 

კანონმდებლობით დადგენილი პროგრამები, რომელთა თანახმად მესაკუთრეებს 

(როგორიცაა, დაქირავებული პირები) შეუძლიათ საკუთარი კაპიტალის შესყიდვა 

ზუსტად იდენტიფიცირებადი მომსახურების გაწევის, ან საქონლის მიწოდების გარეშე 

(ან ისეთი საქონლის და მომსახურების მიწოდებით, რომლის ღირებულება აშკარად 

ნაკლებია გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალურ ღირებულებაზე). ეს 

იმას ნიშნავს, რომ საწარმოს უკვე მიღებული აქვს ან მომავალში მიიღებს სხვა სახის 

ანაზღაურებას (მაგალითად, დაქირავებული პირის მიერ წარსულში გაწეული 

მომსახურებით, ან მომსახურების გაწევით მომავალში). საწარმომ მიღებული (ან 

მისაღები) არაიდენტიფიცირებადი მომსახურების, ან საქონლის ღირებულება უნდა 

შეაფასოს, როგორც სხვაობა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეალურ 

ღირებულებასა და მიღებული (ან მისაღები) იდენტიფიცირებადი მომსახურების, ან 

საქონლის რეალურ ღირებულებებს შორის, რომლებიც შეფასებულია აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღით. ამასთან, აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, რომლებიც ანგარიშსწორებას 

ითვალისწინებს ფულადი სახსრებით, ვალდებულება ხელახლა უნდა შეფასდეს 

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 26.14 პუნქტის შესაბამისად, სანამ არ 

დაიფარება. 

 
 
 
მაგალითი—მიღებული საქონელი და მომსახურება, რომლის იდენტიფიცირება 
შეუძლებელია  
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მაგ. 35 ახალი კანონმდებლობის მიღების შემდეგ, საწარმო ათი დაქირავებული პირიდან, 

რომლებიც აკმაყოფილებენ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, თითოეულს გადასცემს 100 

აქციას. აქციებზე გამოცხადებული დივიდენდების გადახდა დაქირავებული 

პირებისთვის მაშინ ხდება, როდესაც დივიდენდების გადახდა ხდება საწარმოს მიერ.  

დაქირავებულ პირებს შეუძლიათ აქციების გაყიდვა, თუ ამის სურვილი ექნებათ, მაგრამ, 

საწარმოს მიერ დადგენილი პირობების თანახმად, აქციების პირველი ხუთი წლის 

განმავლობაში გაყიდვის შემთხვევაში, უნდა მიჰყიდონ ისინი სხვა პირს, რომელიც 

იგივე კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, რასაც აღნიშნული დაქირავებული პირები. 

საწარმო აფასებს, რომ აქციის რეალური ღირებულება, მომავალ გაყიდვასთან 

დაკავშირებული შეზღუდვის გათვალისწინებით, 6ფე-ს შეადგენს.  
 

საწარმო ადგენს, რომ ეუძლებელია განსაზღვროს ჯილდოებთან დაკავშირებული 

საქონელი, ან მომსახურება. თუმცა, აღნიშნული ოპერაცია მაინც უნდა იქნეს 

განხილული, როგორც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით 26.17 პუნქტის შესაბამისად. აქტივი, როგორც 

ოპერაციის ნაწილი, განსაზღვრულიარ არის , ამიტომ სრული ხარჯი - 6,000ფე (100 

აქცია × 10 დაქირავებული პირი × 6ფე) აისახება, როგორც ხარჯი აქციების 

გადაცემისას.   

 
 
 

განმარტებითი შენიშვნები 
 

26.18 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ისეთი შეთანხმებების ხასიათისა და მასშტაბების შესახებ, რომლებიც არსებობდა 

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში: 

(ა) თითოეული ტიპის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმების აღწერა,   

      რომლებიც არსებობდა ნებისმიერ დროს საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში,   

      მათ შორის თითოეული შეთანხმების ზოგადი პირობები და ვადები, როგორიცაა  

      უფლების გადაცემის მოთხოვნები, გამოყოფილი ოფციონების მაქსიმალური ვადა   

      და გადახდის მეთოდი (მაგალითად, ფულადი სახსრებით, ან წილობრივი  

      ინსტრუმენტებით). საწარმოს შეუძლია ზემოაღნიშნული ინფორმაციის  

      აგრეგირება მნიშვნელოვნად მსგავსი ტიპის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის  

      შეთანხმებებისთვის; 

(ბ) ოფციონების რაოდენობა და მათი გამოსაყენებელი საშუალო შეწონილი ფასი  

       თითოეული შემდეგი კატეგორიის ოფციონისთვის: 

     (i) გადასახდელი (გადავადებული) პერიოდის დასაწყისისათვის; 

     (ii) პერიოდის განმავლობაში გამოყოფილი; 

     (iii) პერიოდის განმავლობაში გაუქმებული; 

     (iv) პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული; 

     (v) პერიოდის განმავლობაში ვადაგასული; 

     (vi) გადასახდელი (გადავადებული) პერიოდის ბოლოსათვის; და 

     (vii) გამოყენებადი, პერიოდის ბოლოსთვის. 

 

26.19 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ისეთი შეთანხმებებისთვის, რომლებიც 

ითვალისწინებს წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას, საწარმომ უნდა 

გაამჟღავნოს ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ განისაზღვრა პერიოდის განმავლობაში 

მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულება, ან გამოყოფილი 
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წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება. თუ საწარმომ შეფასების 

რომელიმე მეთოდიკა გამოიყენა, უნდა განმარტოს მეთოდის არსი და მისი არჩევის 

მიზეზი. 

26.20 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ისეთი შეთანხმებებისთვის, რომლებიც 

ითვალისწინებს ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებას, საწარმომ უნდა განმარტოს, 

როგორ მოხდა ვალდებულების შეფასება. 

26.21 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ისეთი შეთანხმებისთვის, რომელშიც 

ცვლილებები შევიდა პერიოდის განმავლობაში, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია ცვლილებების შესახებ. 

26.22 თუ საწარმო არის ჯგუფის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმების 

პროგრამის ნაწილი და იგი აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ხარჯს აფასებს 

ჯგუფის მიერ აღიარებული ხარჯების დასაბუთებული განაწილების საფუძველზე, მან 

შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და ასევე განმარტოს განაწილების 

საფუძველი (იხ. 26.16 პუნქტი). 

26.23 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციების გავლენის შესახებ საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაზე, ან 

ზარალზე და მის ფინანსურ მდგომარეობაზე: 

(ა)       მოცემულ პერიოდში მოგებაში, ან ზარალში აღიარებული მთლიანი ხარჯი; და 

(ბ)  აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილი  

           ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებების მთლიანი თანხა საანგარიშგებო  

           პერიოდის ბოლოს. 

 

 

მაგ. 36 ქვემოთ მოცემული მაგალითი ასახავს ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნებს 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდებისთვის.(16) 

ამონაწერი Z კომპანიის 20X5 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი 
შენიშვნებიდან, რომელიც ფლობს და მართავს რამდენიმე სასტუმროს. 

 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდა 

20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდის განმავლობაში კომპანიამ 

განახორციელა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებები, რომლებიც 

აღწერილია ქვემოთ. 

 

 
 

 

 

                                                             
(16) საილუსტრაციო მაგალითი არ არის შაბლონი ან მოდელი, ამიტომ ის არ არის ამომწურავი. მაგალითად, 

იგი არ მოიცავს გამჟღავნების მოთხოვნებს 26.21 პუნქტის თანახმად, რადგან პერიოდის განმავლობაში ადგილი არ 

ჰქონია ცვლილებებს. 

შეთანხმების ტიპი ხელმძღვანელობის 

აქციის ოფციონების 

პროგრამა 

დაქირავებულ 

პირთა აქციის 

ოფციონების 

ხელმძღვანელ 

პირთა აქციების 

პროგრამა  

აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების 

უფლება 

ხელმძღვანელობისთვის 
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დაქირავებულ პირთა აქციის ოფციონების ზოგადი პროგრამით გამოყოფილი 

თითოეული აქციის ოფციონის შეფასებული რეალური ღირებულება 23.60ფე-ს 

შეადგენს. თითოეული გამოყოფილი აქციის რეალური ღირებულება შეფასდა 

ოფციონის შეფასების გამოყენებით; გამოყენებულ იქნა ბინომიალური ოფციონის 

შეფასების მოდელი. აღნიშნული მოდელის ამოსავალი მონაცემები იყო თითოეული 

აქციის შეფასებული რეალური ღირებულება აქციაზე დაფუძნებულ გადახდაზე 

უფლების მინიჭების თარიღისათვის - 50.00ფე, გამოყენების ფასი - 50.00ფე,   

მოსალოდნელი ცვალებადობა - 30ფე, დივიდენდების გაცემა არა არის მოსალოდნელი, 

სახელშეკრულებო ვადა - 10 წელი, და ურისკო საპროცენტო განაკვეთი 5 პროცენტი. 

ადრე გამოყენების გავლენის გასათვალისწინებლად, დასაშვებია დაქირავებული 

პირების მიერ ოფციონების გამოყენება მისი უფლების გადაცემის თარიღის შემდეგ, 

როდესაც თითოეული აქციის შეფასებული ღირებულება ორჯერ გადააჭარბებს 

გამოყენების ღირებულებას. დირექტორებმა იმიტომ აირჩიეს ბინომიალური 

ოფციონის შეფასების მოდელი, რომ ამ მოდელით დასაშვებია ოფციონების ადრე 

გამოყენება, მაგრამ იგი ამავე დროს შესაფერისია ოფციონებისთვის, რომლებსაც 

ხანგრძლივი ვადა აქვს. 

ხელმძღვანელ პირთა აქციების პროგრამით გამოყოფილი თითოეული აქციის 

შეფასებული რეალური ღირებულება 50.00ფე-ს შეადგენს, რაც აქციების შეფასებული 

ღირებულების ტოლია აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების 

თარიღისათვის.   

თითოეული აქციის შეფასებული რეალური ღირებულება, რომელიც უნდა ყოფილიყო 

გამოყენებული, როგორც აქციების ფასი, ხელმძღვანელ პირთა აქციების პროგრამის, 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებისთვის და  როგორც ამოსავალი 

მონაცემები ბინომიალური ოფციონის შეფასების მოდელისთვის, შეფასდა შეფასების 

მულტიპლიკატორის გამოყენებით. დირექტორებმა ეს მეთოდი იმიტომ აირჩიეს, რომ 

ზოგადი 

პროგრამა 

უფლების 

მინიჭების 

თარიღი 

20X4 წლის 1-ლი 

იანვარი 

20X5 წლის 1-

ლი იანვარი 

20X5 წლის 1-ლი 

იანვარი 

20X5 წლის 1-ლი 

ივლისი 

გადაცემული 

რაოდენობა 

50,000  75,000  50,000  25,000  

სახელშეკრულებო 

ვადა 

10 წელი 10 წელი 4 წელი 3 წელი 

ანგარიშსწორების 

ტიპი 

საკუთარი 

კაპიტალი 

საკუთარი 

კაპიტალი 

საკუთარი 

კაპიტალი 

ფულადი სახსრები 

უფლების 

გადაცემის 

პირობები 

წელიწადნახევრის 

მომსახურება და  

ოთახების დაკავების 

მიზანი, რომელიც 

შესრულდა. 

სამი წლის 

მომსახურება. 

ოთხი წლის 

მომსახურება და 

დაბეგვრამდე 

მოგების ზრდის 

მიზნის მიღწევა    

. 

სამი წლის მომსახურება 

და ამონაგების ზრდის 

მიზნის მიღწევა 

თითოეულ დაკავებულ 

ოთახში. 
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იგი   კაპიტალტევადი დარგებისთვის შესაფერისად მიიჩნევა. ამასთან, როდესაც 

კომპანიის ერთ-ერთი კონკურენტის უმცირესობის წილი გაიყიდა წლის დასაწყისში, 

ოპერაციის ფასი დადგინდა შეფასების მულტიპლიკატორის გამოყენებით. 

 

ქვემოთ მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია აქციის ოფციონის ორი პროგრამის 

შესახებ: 

 

 20X4 20X5 

 ოფციონების 

რაოდენობა 

გამოსაყენებელი 

საშუალო 

შეწონილი ფასი  

ოფციონების 

რაოდენობა 

გამოსაყენებელი 

საშუალო 

შეწონილი ფასი 

გამოუყენებელი წლის 

დასაწყისისათვის 0  – 45,000  40ფე 

გამოყოფილი 50,000  40ფე 75,000  50ფე 

გაუქმებული (5,000) 40ფე (8,000) 46ფე 

გამოყენებული 0  – (4,000) 40ფე 

გამოუყენებელი წლის 

ბოლოსათვის 45,000  40ფე 108,000  46ფე 

გამოყენებადი, წლის ბოლოსთვის 0  40ფე 38,000  40ფე 

 

 20X4 20X5 

 ფე ფე 

ხარჯი, რომელიც წარმოიშობა აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციების შედეგად  495,000  1,105,867  

საბოლოო ნაშთი ვალდებულებისა აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების უფლებებთან დაკავშირებით – 98,867    
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდატის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას.   ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

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

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.        

 

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომავალში 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-ის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას კონკრეტული 

გადაწყვეტილებებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ. 

 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის აღრიცხვის დროს არსებობს ორი ძირითადი შემთხვევა, 

როდესაც საჭიროა მნიშვნელოვანი შეფასებების გაკეთება და სხვა მსჯელობა: იმ წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების განსაზღვრა, რომლებიც არ იყიდება აქტიურ 

ბაზარზე; და უფლების გადაცემის პირობების გავლენის შეფასება. 

 

რეალური ღირებულების შეფასება  
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, რომლებიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, საწარმო მიღებულ საქონელს ან 

მომსახურებას და საკუთარი კაპიტალის შესაბამის ზრდას აფასებს მიღებული საქონლის ან 

მომსახურების რეალური ღირებულებით. თუმცა, როდესაც რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, საწარმო მათ რეალურ ღირებულებას აფასებს 

გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების მიხედვით. იმისათვის, 

რომ საწარმომ დაქირავებულ პირებთან ან მსგავსი მომსახურების გამწევ სხვა პირებთან 

მიმართებით გამოიყენოს ეს მოთხოვნა, მან მიღებული მომსახურების რეალური ღირებულება 

უნდა შეაფასოს გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულებით, 

რადგან, როგორც წესი, მიღებული მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შეუძლებელია.  

 

რადგან მცირე და საშუალო საწარმოს აქციები არ იყიდება აქტიურ ბაზარზე, საწარმოს 

დირექტორებმა მსჯელობის საფუძველზე უნდა შეარჩიონ ყველაზე შესაფერისი მეთოდი 

აქციების რეალური ღირებულების შესაფასებლად. ამასთან, მათ უნდა გააკეთონ 

მნიშვნელოვანი შეფასებები და იმსჯელონ შერჩეული შეფასების მეთოდის გამოყენებისას. 

მაგალითად, შემოსავალზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენებისას საწარმოს (და მისი 

აქციების) ღირებულების განსაზღვრისას, უნდა გაკეთდეს რამდენიმე შეფასება და 

გამოყენებულ იქნეს რამდენიმე მსჯელობა. ეს მოიცავს მომავალი ფულადი ნაკადებისა და 
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მათი  განუსაზღვრელობის (ანუ, მათი ოდენობა, ცვალებადობა და დრო) და ფულის დროითი 

ღირებულების (უნდა შეირჩეს დისკონტირების შესაფერისი განაკვეთი) შეფასებას.  

 

აქციის ოფციონებისა და აქციის ფასის ზრდით განპირობებული სარგებლის მიღების 

უფლებების რეალური ღირებულების შესაფასებლად აქციებზე დაფუძნებულ გადახდის 

ოპერაციაში, რომელიც წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, 

ჩვეულებრივ გამოიყენება ოფციონის შეფასების მოდელი. ოფციონების შეფასების ყველა 

მოდელი, ითვალისწინებს, სულ მცირე, შემდეგ ფაქტორებს და აღნიშნული ამოსავალი 

მონაცემები ხელმძღვანელობისგან მოითხოვს გადაწყვეტილებების მიღებას და შეფასებების 

გაკეთებას: 
 

(ა) აქციების საშუალო შეწონილ ფასს; 

(ბ) გამოსაყენებელ ფასს; 

(გ) მოსალოდნელ ცვალებადობას; 

(დ) ოფციონის ვადას; 

(ე) მოსალოდნელ დივიდენდებს; და 

(ვ) ურისკო საპროცენტო განაკვეთს. 

 

როდესაც არ არსებობს აქციების კოტირებული ფასი, მსჯელობა და შეფასებების გაკეთება 

რთულია; მაგალითად, მოსალოდნელი ცვალებადობის შეფასება, როდესაც არ არსებობს 

მონაცემები ისტორიული ცვალებადობის შესახებ.   

 

როდესაც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, მაინც საჭიროა ვალდებულების რეალური ღირებულების 

შეფასება და მისი შეფასება უნდა მოხდეს ყოველი წლის ბოლოს ვალდებულების 

დაფარვამდე. 

 

გავლენა უფლების გადაცემის პირობების და სხვა ისეთი პირობების გავლენა, რომლებიც არ 
არის უფლების გადაცემის პირობები 
 

ხელმძღვანელობას სჭირდება რიგი შეფასებების გაკეთება, როდესაც აღრიცხავს უფლების 

გადაცემის პირობებს და სხვა პირობებს, რომლებიც არ არის უფლების გადაცემის პირობები, 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდების შეფასებისას წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით.  დაქირავებულ პირთათვის წილობრივი ინსტრუმენტების გამოყოფა 

შესაძლოა ატარებდეს პირობით ხასიათს და დამოკიდებული იყოს უფლების გადაცემის 

დათქმული პირობების შესრულებაზე, რომლებიც დაკავშირებულია დაქირავებული პირის 

მიერ მომსახურების გაწევასთან, ან საწარმოს საქმიანობის გარკვეული მაჩვენებლების 

მიღწევასთან. უფლების გადაცემის ყველა პირობა, რომელიც დაკავშირებულია 

დაქირავებული პირის მომსახურების, ან საწარმოს საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის 

მიღწევის არასაბაზრო პირობასთან, გათვალისწინებულია იმ წილობრივი ინსტრუმენტების 

რაოდენობის შეფასების დროს, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია. შემდგომში, საწარმოს 

მოეთხოვება შეასწოროს ეს შეფასება, თუ ახალი ინფორმაცია იმაზე მიანიშნებს, რომ 

წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობა, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია, 

განსხვავდება თავდაპირველად შეფასებული რაოდენობისგან. ამის მსგავსად, უფლების 

გადაცემის თარიღისთვის, საწარმომ უნდა შეასწოროს აღნიშნული შეფასება, რათა გაუტოლოს 

ფაქტობრივად გადაცემული, ან გადასაცემი წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობას, 

მომსახურების, ან საწარმოს საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო 

პირობის შედეგად. როდესაც ადგენს აქციების ან აქციის ოფციონების რეალურ ღირებულებას 

შეფასების თარიღისთვის, საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს უფლების გადაცემის ყველა 



მოდული 26—აქციებზე დაფუძნებული გადახდა 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 63 

საბაზრო პირობა და ყველა სხვა პირობა, რომელიც არ არის უფლების გადაცემის პირობა, და 

შემდგომში ეს შეფასება არ უნდა დააკორექტიროს, მიუხედავად შედეგისა. 

 

სხვა გადაწყვეტილებები 
 

მსჯელობის ზემოთ განმარტებულ ორ ძირითად საკითხთან ერთად, დამატებითი 

ბუნდოვანება შესაძლებელია გამოიწვიოს იმის გარკვევამ, თუ ვინ არიან „დაქირავებული 

პირები და მსგავსი მომსახურების გამწევი სხვა პირები“. დაქირავებულ პირებთან და მსგავსი 

მომსახურების გამწევ სხვა პირებთან აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები, 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით, ფასდება გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების შეფასებით, ხოლო ყველა სხვა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაცია, წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით, ფასდება მიღებული საქონლის 

ან მომსახურების შეფასებით, და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ფასდება გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების მიხედვით, თუ მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია.   
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

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

დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების აღრიცხვისა და წარდგენის  მოთხოვნებში ძირითადი 

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ფასს 2 - „აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდა“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 26-ე განყოფილება -„აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდა“) შორის არის: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია; 

 მსს ფასს-ის 26-ე განყოფილებაში უფრო ნაკლები მითითებაა გაუქმების და დაფარვის 

აღრიცხვასთან დაკავშირებით, ვიდრე ფასს 2-ში.   

 მსს ფასს ასევე მოიცავს განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის გამჟღავნების უფრო 

ნაკლებ მოთხოვნას, ვიდრე ფასს 2. თუმცა, მართალია, მსს ფასს  არ მოიცავს 

აღნიშნული მოთხოვნებიდან ზოგიერთს, მაგრამ იგი მოიცავს სამ განმარტებით 

შენიშვნას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ფასს 2-ით.   

 

26-ე განყოფილებასა და ფასს 2-ს შორის ძირითადი სხვაობები მოცემულია ქვემოთ:  

 

 ფასს 2 მოითხოვს, რომ იმ იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც გამოყოფილი წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია,  

საწარმო ინსტრუმენტებს აფასებს საკუთარი ღირებულებით; საკუთარი ღირებულება 

განისაზღვრება თავიდან, ხოლო შემდგომ შესწორდება ყოველი საანგარიშგებო  და 

საბოლოო ანგარიშსწორების თარიღებისათვის (ფასს 2-ის 24-ე პუნქტი). მსს ფასს-ის 26-

ე განყოფილებას არ აქვს მსგავსი მოთხოვნა, ამიტომ საწარმოებს მოეთხოვებათ 

შეფასების მეთოდის გამოყენება წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისას. 26-ე განყოფილება განსაზღვრავს, რომ შეფასების 

მეთოდი დირექტორებმა მსჯელობის საფუძველზე უნდა შეარჩიონ. ფასს 2-ის 

მოთხოვნა იშვიათ შემთხვევებში საკუთარი ღირებულების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით არ იქნა შეტანილი 26-ე განყოფილებაში, იმიტომ, რომ საბჭოს აზრით, 

ეს არ იქნებოდა გამარტივება მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. ამის მიზეზი არის 

ის, რომ საკუთარი ღირებულება მოითხოვს შესაბამისი აქციების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრას ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის საბოლოო 

ანგარიშსწორებამდე (ხოლო მცირე და საშუალო საწარმოებს, განმარტების თანახმად, 

არ აქვთ აქტიური ბაზარი/აქციების კოტირებული ფასი). 

 

 მსს ფასს  მოიცავს გამარტივებას ფასს 2-თან შედარებით აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდის ოპერაციებთან დაკავშირებით, ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების 

ალტერნატივით. 26.15 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ როდესაც აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაცია საწარმოს ან მფლობელს აძლევს არჩევანის უფლებას, 

ანგარიშსწორება განხორციელდეს ფულადი სახსრებით თუ წილობრივი 

ინსტრუმენტებით, საწარმომ ოპერაცია ისე უნდა აღრიცხოს, როგორც აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით, გარდა 

იმ შემთხვევისა, როდესაც საწარმოს აქვს წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით 

ანგარიშსწორების გამოცდილება; ან ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების ოფციონს 
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არა აქვს კომერციული შინაარსი. ამ ორივე შემთხვევაში, მსს ფასს  მოითხოვს, რომ 

ოპერაციის აღრიცხვა მოხდეს წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით. 

მეორე მხრივ, ფასს 2 მოითხოვს: 

 

(ა)     თუ მეორე მხარეს აქვს არჩევანის უფლება, თუ როგორ უნდა მოხდეს 

ანგარიშსწორება ოპერაციაში, საწარმო აღიარებს რთულ ფინანსურ ინსტრუმენტს 

და ვალდებულებისა და წილობრივი კომპონენტები აღირიცხებაცალ-ცალკე, 

როგორც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციები ფასს 2-ის შესაბამისად; 

და   

(ბ)     თუ საწარმოს აქვს არჩევანის უფლება, თუ როგორ უნდა მოხდეს ანგარიშსწორება 

ოპერაციაში, საწარმო ოპერაციას აღრიცხავს, როგორც აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციას, ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით, თუ საწარმოს 

წარმოეშვა ფულადი სახსრებით, ან სხვა აქტივებით, გადასახდელი ვალდებულება 

- ამ ვალდებულების მოცულობის შესაბამისად, ან როგორც აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით, თუ საწარმოს არ დაეკისრა ამგვარი ვალდებულება - მისი 

მოცულობის შესაბამისად. 

 

 მსს ფასს სტანდარტში მოცემულია გამარტივება ჯგუფის საწარმოებისთვის: როდესაც 

მშობელი საწარმო გამოყოფს ჯილდოს შვილობილი საწარმოს დაქირავებულ პირებზე 

და მშობელი საწარმო წარადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, მსს ფასს 
სტანდარტის ან ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებით, შვილობილ 

საწარმოს უფლება აქვს ხარჯი და დაკავშირებული შენატანები სააქციო კაპიტალში 

აღიაროს და შეაფასოს ჯგუფისთვის აღიარებული ხარჯის განაწილების საფუძველზე 

რაიმე რაციონალური მეთოდით. ფასს 2 არ მოიცავს მსგავს გამარტივებას და ამის 

ნაცვლად ჯგუფის საწარმოებისთვის მოიცავს დეტალურ მოთხოვნებს აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდების აღრიცხვასთან დაკავშირებით.  

 
ფასს 2 მოიცავს კონკრეტულ მოთხოვნებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებსაც არ 

მოიცავს მსს ფასს  (შენიშვნა, აღნიშნული მოთხოვნები აუცილებლად არ გამოიწვევს 

განსხვავებულ აღრიცხვას, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მსს ფასს სტანდარტის 

მითითებების არარსებობისას მსს გამოიყენებს ფასს 2-ის მოთხოვნებს): 

 

 ფასს 2 განსაზღვრავს ზოგიერთ დამატებით მოთხოვნას წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალური ღირებულების შესაფასებლად, მათ შორის: 

o ადრე გამოყენების მოსალოდნელი შედეგები გათვალისწინებულია რეალური 

ღირებულების შეფასებისას; და  

o აქციის ოფციონის განმეორებით გამოყოფის უფლების ასახვა არ არის 

ნებადართული შეფასების თარიღისთვის გამოყოფილი ოფციონების რეალურ 

ღირებულებაში, და, ამის ნაცვლად მხოლოდ მაშინ აღირიცხება, როგორც ახალი 

ოფციონი, როდესაც მოხდება მისი გამოყოფა. 

 

 ფასს 2 განსაზღვრავს გაუქმების და დაფარვის ზოგიერთ დამატებით მოთხოვნას, მათ 

შორის: 

o როდესაც წილობრივი ინსტრუმენტების გამოყოფა არის გაუქმებული 

ინსტრუმენტების ჩანაცვლება, ფასს 2 მოიცავს ნათელ მითითებებს, რომლებიც 

საწარმოსგან მოითხოვს ისე აღრიცხოს ახალი ინსტრუმენტების გამოყოფა, როგორც  

თავდაპირველი ინსტრუმენტების შეცვლა.  
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o წილობრივი ინსტრუმენტების გამოყოფის გაუქმების ან გადახდის დროს 

დაქირავებული პირისთვის გადახდილი ნებისმიერი თანხა უნდა აღირიცხოს 

როგორც საკუთარი კაპიტალის წილის გამოსყიდვა, გარდა ქვემოთ მოცემული 

შემთხვევებისა: 

- გადახდა აღემატება გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალურ 

ღირებულებას, რომელიც შეფასებულია გამოსყიდვის თარიღისათვის. 

ნებისმიერი ასეთი მეტობა  აღიარდება ხარჯად. 

- თუ შეთანხმება მოიცავს ვალდებულების კომპონენტებსაც, საწარმომ ხელახლა 

უნდა განსაზღვროს ამ ვალდებულების რეალური ღირებულება წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოყოფის გაუქმების ან გადახდის თარიღისთვის. 

ვალდებულების კომპონენტის დასაფარად განხორციელებული ნებისმიერი 

გადახდა უნდა აისახოს, როგორც შესაბამისი ვალდებულების დაფარვა 

o ამის მსგავსად, თუ საწარმო გამოისყიდის დაქირავებული პირის 

უფლებამოსილებაში გადაცემულ წილობრივ ინსტრუმენტებს, დაქირავებული 

პირისთვის გადახდილი თანხა აღირიცხება როგორც საკუთარი კაპიტალიდან 

გამოქვითვა, იმ ოდენობით, რამდენითაც გადახდა აღემატება გამოსყიდული 

წილობრივი ინსტრუმენტების რეალურ ღირებულებას, რომელიც შეფასებულია 

გამოსყიდვის თარიღისათვის. ნებისმიერი ასეთი მეტობა  უნდა აღიარდეს ხარჯად. 

2016 წლის ივნისში საბჭომ გამოსცა „აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების 

კლასიფიკაცია და შეფასება“ (ფასს 2-ის შესწორებები). აღნიშნულ შესწორებებში მოცემულია 

დამატებითი მითითებები, რათა განმარტოს შემდეგი საკითხების აღრიცხვა  

 უფლების გადაცემის პირობების და სხვა პირობების, რომლებიც არ არის უფლების 

გადაცემის პირობები, გავლენა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებზე 

ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით (კერძოდ, ის, რომ საწარმომ გამოიყენოს იგივე 

მიდგომა, რაც აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებთან დაკავშირებით, 

წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით);  

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების აღრიცხვა იმ საგადასახადო 

ვალდებულებების ნეტო ანგარიშსწორების პირობით, რომელთა დაკავება გადახდის 

წყაროსთან ხდება (კერძოდ, ის, რომ აღნიშნულ შეთანხმებას მთლიანად უნდა 

მიენიჭოს წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით ოპერაციის კლასიფიკაცია, 

თუკი ეს ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით ოპერაციად 

იქნებოდა კლასიფიცირებული, აღნიშნული პირობის არარსებობის შემთხვევაში; და  

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების პირობების მოდიფიკაცია, რომელიც 

იწვევს ოპერაციის კლასიფიკაციის შეცვლას, კერძოდ, როდესაც კლასიფიკაცია 

„აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორებით“ იცვლება კლასიფიკაციით „აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით“ (კერძოდ, ის, რომ წყდება 

თავდაპირველი ვალდებულების აღიარება და აღიარდება აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით მოდიფიკაციის 

თარიღისათვის არსებული რეალური ღირებულებით, იმ მოცულობით, რა მოცულობის 

მომსახურებაც გაწეულია აღნიშნულ თარიღამდე). 

 

მსს ფასს  არ მოიცავს მოთხოვნებს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ 

შესაძლებელია ამ მითითებების გათვალისწინება, მსს ფასს სტანდარტის 10.4-10.6 პუნქტების 

გამოყენებით.  

 

 



მოდული 26—აქციებზე დაფუძნებული გადახდა 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 67 

შეამოწმეთ ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების 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 

საწარმო აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის შედეგად მიღებულ ან შეძენილ 

საქონელს ან მომსახურებას აღიარებს: 

 (ა) მხოლოდ მაშინ, როდესაც აქციებზე დაფუძნებული გადახდა ფულადი სახსრებით 

ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს.   

 (ბ)  როდესაც მიიღებს ამ საქონელს ან მომსახურებას.   

 (გ)  მხოლოდ მაშინ, როდესაც დასრულდება უფლების გადაცემის პერიოდი. 

 (დ)  მხოლოდ იმ თარიღისათვის, როდესაც გამოიყოფა წილობრივი ინსტრუმენტები.  

 

კითხვა 2 

თუ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციის შესაბამისად დაქირავებულ პირთათვის 

მინიჭებულ აქციის ოფციონებზე უფლებების გადაცემა დაუყოვნებლივ ხდება: 

 (ა)  საწარმო ახდენს დაქირავებულ პირთა მიერ გაწეული მომსახურებების გადავადებას.   

 (ბ)  საწარმო ასახავს ვალდებულებას, რადგან დაქირავებულ პირებს აქვთ გადასახდელი 

დავალიანება. 

 (გ)  მომსახურებები დაუყოვნებლივ აღიარდება, რადგან მიიჩნევა, რომ დაქირავებულმა 

პირებმა უკვე გასწიეს შესაბამისი მომსახურებები. 

 (დ)  საწარმო ამ მომსახურებას ასახავს უფლების გადაცემის პერიოდში, როდესაც 

დაქირავებული პირი გასწევს მომსახურებას. 

 

კითხვა 3 
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, რომლებიც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებას ითვალისწინებს, საწარმო მიღებულ საქონელს ან 

მომსახურებას აფასებს: 

 (ა)  ყოველთვის მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულებით.   

 (ბ)  ყოველთვის გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულებით.   

 (გ)  დაქირავებული პირების ან მსგავსი მომსახურების გამწევი სხვა პირების მიერ 

მოწოდებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების ღირებულებით. 
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 (დ)  მიღებული საქონლის ან მომსახურების რეალური ღირებულებით იმ შემთხვევის 

გარდა, როდესაც რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია. 

კითხვა 4  

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით, დაქირავებულ პირთა მომსახურებებისთვის, საწარმომ წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულება უნდა შეაფასოს:  

 (ა)  აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის.   

 (ბ)  უფლების გამოყენების თარიღისთვის.   

 (გ)  უფლების გადაცემის პერიოდის, ან გამოყენების პერიოდის ბოლოს, რომელიც უფრო 

გვიან იქნება.   

 (დ)  იმ თარიღისთვის, როდესაც საწარმოს ექნება ინფორმაცია, თუ რამდენ 

ინსტრუმენტზე მოხდება უფლების გადაცემა. 

კითხვა 5 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციებისთვის, წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით, დაქირავებულ პირთა გარდა სხვა მხარეებთან განხორციელებული 

ოპერაციის დროს, შეფასების თარიღად მიიჩნევა: 

 (ა)  აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღი. 

 (ბ)  გამოყენების თარიღი. 

 (გ)  თარიღი, როდესაც საწარმო იღებს საქონელს, ან მეორე მხარე გასწევს მომსახურებას. 

 (დ)  როდესაც გავა საქონლის ან მომსახურების საგარანტიო პერიოდი.   

კითხვა 6 

დაქირავებულ პირთათვის წილობრივი ინსტრუმენტების გამოყოფა შესაძლოა ატარებდეს 

პირობით ხასიათს და დამოკიდებული იყოს უფლების გადაცემის დათქმული პირობების 

შესრულებაზე, რომლებიც დაკავშირებულია დაქირავებული პირის მიერ მომსახურების 

გაწევასთან, ან საწარმოს საქმიანობის გარკვეული მაჩვენებლების მიღწევასთან. უფლების 

გადაცემის თარიღისთვის, საწარმომ: 

 (ა)  არასოდეს არ უნდა შეასწოროს იმ წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობის 

შეფასება, რომელთა გადაცემაც მოსალოდნელია, ფაქტობრივად გადაცემული 

წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობისთვის. 

 (ბ)  უნდა შეასწოროს იმ წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობის შეფასება, რომელთა 

გადაცემაც მოსალოდნელია, რათა გაუტოლოს ფაქტობრივად გადაცემული 

წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობას, უფლების გადაცემის პირობებისთვის, 

რომლებიც დაკავშირებულია დაქირავებული პირის მომსახურების, ან საწარმოს 

საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის არასაბაზრო პირობასთან. 

 (გ)  უნდა შეასწოროს იმ წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობის შეფასება, რომელთა 

გადაცემაც მოსალოდნელია, რათა გაუტოლოს ფაქტობრივად გადაცემული 

წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობას, უფლების გადაცემის პირობებისთვის, 

რომლებიც დაკავშირებულია დაქირავებული პირის მომსახურების, ან საწარმოს 

საქმიანობის ამა თუ იმ მაჩვენებლის მიღწევის საბაზრო პირობასთან. 
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 (დ)  უნდა შეასწოროს იმ წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობის შეფასება, რომელთა 

გადაცემაც მოსალოდნელია, რათა გაუტოლოს ფაქტობრივად გადაცემული 

წილობრივი ინსტრუმენტების რაოდენობას, უფლების გადაცემის ყველა 

პირობისთვის. 

კითხვა 7 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციისას წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებით, აქციებისა და შესაბამისი საქონლისა და მომსახურების რეალური 

ღირებულების შეფასებისას, საწარმო(მ): 

 (ა)  ყოველთვის უნდა გამოიყენოს საწარმოს საკუთარი აქციების დაკვირვებადი 

(ემპირიული) საბაზრო ფასები.   

 (ბ)  იყენებს დაკვირვებად (ემპირიულ) საბაზრო ფასებს, მაგრამ მხოლოდ 

არადაქირავებული პირების   აქციებზე დაფუძნებული ოპერაციებისთვის.   

 (გ)  იყენებს საწარმოს დირექტორების მიერ დადგენილ ფასებს აღნიშნული ტიპის 

აქციებზე დაფუძნებული ოპერაციისთვის. 

 (დ)  იყენებს დაკვირვებად (ემპირიულ) საბაზრო ფასებს, თუ არსებობს ასეთი ფასები, 

ხოლო თუ არ არსებობს, იყენებს სხვა ზომებს შეფასების იერარქიული პრინციპის 

მიხედვით. 

კითხვა 8 

დაქირავებულ პირთა მომსახურებისთვის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციაში 

უფლების გადაცემის პირობების შეცვლისას, საწარმომ: 

 (ა)  უფლების გადაცემის შეცვლილი პირობები უნდა გაითვალისწინოს რეალური 

ღირებულების ცვლილების აღიარებით პირობის შეცვლის თარიღიდან შეცვლილი 

წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის თარიღამდე პერიოდის განმავლობაში. 

 (ბ)  უფლების გადაცემის შეცვლილი პირობები უნდა გაითვალისწინოს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს დაქირავებული პირისთვის უფრო ხელსაყრელია, და ამას აკეთებს 

რეალური ღირებულების ცვლილების აღიარებით უფლების გადაცემის 

თავდაპირველი პერიოდის განმავლობაში, წინა პერიოდის კორექტირების 

გამოყენებით უფლების გადაცემის პერიოდის იმ ნაწილის კორექტირების მიზნით, 

რომელიც წინა პერიოდებს ეხება. 

 (გ) უფლების გადაცემის შეცვლილი პირობები უნდა გაითვალისწინოს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს დაქირავებული პირისთვის უფრო ხელსაყრელია, და ამას აკეთებს 

რეალური ღირებულების ცვლილების აღიარებით პირობის შეცვლის თარიღიდან 

შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის თარიღამდე პერიოდის 

განმავლობაში. 

 (დ) არ ახდენს იმ თანხების კორექტირებას, რომლებიც აღიარდება ანაზღაურების  

ხარჯებისთვის. 

კითხვა 9 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით არის 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, რომლის დროსაც საწარმო იძენს საქონელს ან 

მომსახურებას, ამ საქონლის ან მომსახურების მომწოდებლის მიმართ ფულადი სახსრების ან 

სხვა აქტივების გადაცემის ვალდებულების აღების გზით, რომლის სიდიდე განისაზღვრება: 
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 (ა)  აღნიშნული საქონლის ან მომსახურების ფასის (ღირებულების) საფუძველზე. 

 (ბ)  საწარმოს ან მომწოდებლის წილობრივი ინსტრუმენტების ფასის (ღირებულების) 

საფუძველზე. 

 (გ)  საწარმოს ან ჯგუფში შემავალი სხვა საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტების ფასის (ან 

ღირებულების) საფუძველზე. 

 (დ)  საწარმოსა და მომწოდებელს შორის გაფორმებული სახელშეკრულებო შეთანხმებით 

განსაზღვრული ფასის (ან ღირებულების) საფუძველზე. 

 

კითხვა 10 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ისეთი ოპერაციებისთვის, რომლებიც იძლევა არჩევანის 

უფლებას, ანგარიშსწორება განხორციელდეს ფულადი სახსრებით (ან სხვა აქტივებით), თუ 

წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემით, საწარმომ ოპერაცია ისე უნდა აღრიცხოს, როგორც 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაცია, ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორებით, თუ არ 

არსებობს შემდეგი პირობა: 

 (ა)  საწარმო ირჩევს ოპერაცია აღრიცხოს, როგორც აქციაზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაცია წილობრივი ინსტრუმენტებით ანგარიშსწორებით. 

 (ბ)  საწარმოს აქვს ანგარიშსწორების წარსული გამოცდილება წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოშვებით. 

 (გ)  ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების ოფციონს არა აქვს კომერციული შინაარსი. 

 (დ)  საწარმოს აქვს ანგარიშსწორების წარსული გამოცდილება წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოშვებით ან ფულადი სახსრებით ანგარიშსწორების ოფციონს არა 

აქვს კომერციული შინაარსი. 

 

კითხვა 11 

A კომპანიის დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი წახალისების პროგრამის შესაბამისად, A 

კომპანიის 1,000 აქცია გადაეცემათ დაქირავებულ პირებს სამი წლის შემდეგ იმ შემთხვევაში, 

თუ შესრულდება შემდეგი პირობები: აქციების გადაცემა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ აქციის ღირებულება გაიზრდება 34ფე-მდე სამწლიანი პერიოდის ბოლოს და თუ 

დაქირავებული პირები ისევ დასაქმებულები იქნებიან A კომპანიაში ამავე თარიღისთვის. 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის, კომპანიის აქციების 

რეალური ღირებულება განისაზღვრება, როგორც 30ფე 26-ე განყოფილების გამოყენებით. 

კომპანია მომდევნო სამი წლის განმავლობაში არ გეგმავს დივიდენდების გადახდას. ყველა 

შესაბამისი დაქირავებული პირი A კომპანიაში დასაქმებული რჩება სამწლიანი პერიოდის 

ბოლოს. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი: 

 (ა)  თუ აქციის ფასი უფლების გადაცემის თარიღისათვის შეადგენს 35ფე-ს, A კომპანია, 

სამი წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 35,000ფე-ს (35ფე x 1,000); და 

თუ აქციის ფასი უფლების გადაცემის თარიღისათვის შეადგენს 32ფე-ს, A კომპანია, 

სამი წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 0ფე-ს. 

 (ბ)  თუ აქციის ფასი უფლების გადაცემის თარიღისათვის შეადგენს 35ფე-ს, A კომპანია, 

სამი წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 35,000ფე-ს (35ფე x 1,000); და. 

თუ აქციის ფასი უფლების გადაცემის თარიღისათვის შეადგენს 32ფე-ს, A კომპანია, 

სამი წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 32,000ფე-ს (32ფე x 1,000). 
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 (გ)  თუ აქციის ფასი უფლების გადაცემის თარიღისათვის შეადგენს 35ფე-ს, A კომპანია, 

სამი წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 30,000ფე-ს (30ფე x 1,000); და  . 

თუ აქციის ფასი უფლების გადაცემის თარიღისათვის შეადგენს 32ფე-ს, A კომპანია, 

სამი წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 0ფე-ს. 

 (დ)  აქციის ფასის მიუხედავად უფლების გადაცემის თარიღისათვის, A კომპანია, სამი 

წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 30,000ფე-ს (30ფე × 1,000). 

 (ე)  აქციის ფასის მიუხედავად უფლების გადაცემის თარიღისათვის, A კომპანია, სამი 

წლის განმავლობაში ასახავს ანაზღაურების ხარჯს, 0ფე-ს. 

კითხვა 12 

ქვემოთ მოცემული რომელი ოპერაციების აღრიცხვა არის მოცემული მსს ფასს სტანდარტის 

განყოფილებაში 26-ე განყოფილების გარდა: 

 (ა)  საწარმო უშვებს 100 საკუთარ ჩვეულებრივ აქციას დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 

მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ, რომელიც კლასიფიცირებულია, როგორც ძირითადი 

საშუალება. 

 (ბ)  საწარმო უშვებს 100 საკუთარ ჩვეულებრივ აქციას დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 

მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ, რომელიც კლასიფიცირებულია, როგორც საინვესტიციო 

ქონება. 

 (გ)  საწარმო უშვებს 100 საკუთარ ჩვეულებრივ აქციას დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 

მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ, რომელიც კლასიფიცირებულია, როგორც მარაგები. 

 (დ)  საწარმო უშვებს 100 საკუთარ ჩვეულებრივ აქციას დამოუკიდებელ კონტრაქტორზე 

ბუღალტრული მომსახურების სანაცვლოდ. 

 (ე)  საწარმო უშვებს 100 საკუთარ ჩვეულებრივ აქციას დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 

ბიზნესის სანაცვლოდ. 

 (ვ)  საწარმო უშვებს 100 საკუთარ ჩვეულებრივ აქციას  დაქირავებულ პირებზე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების სანაცვლოდ. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ა) იხ. პუნქტი 26.3. 

კითხვა 2 (გ) იხ. პუნქტი  26.5. 

კითხვა 3 (დ) იხ. პუნქტი  26.7. 

კითხვა 4 (ა) იხ. პუნქტი  26.8. 

კითხვა 5 (გ) იხ. პუნქტი  26.8. 

კითხვა 6 (ბ) იხ. პუნქტი  26.9. 

კითხვა 7 (დ) იხ. პუნქტი  26.10. 

კითხვა 8 (გ) იხ. პუნქტი  26.12. 

კითხვა 9 (გ) იხ. პუნქტი  26.14.   

კითხვა 10 (დ) იხ. პუნქტი  26.15. 

კითხვა 11 (დ) იხ. პუნქტი  26.9. 

კითხვა 12 (ე) იხ. პუნქტები 26.1 და 19.11. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს-ის გათვალისწინებით აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ოპერაციების 

წარდგენის მოთხოვნების ცოდნა და ამოხსენით ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური 

მაგალითები.     

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი  1 

 

M საწარმომ, რომლის აქციებიც არ იყიდება საჯაროდ, 20X1 და 20X3 წლებში გააფორმა აქციებზე 

დაფუძნებული შემდეგი ოპერაციები: 

(ა)    20X1 წლის 30 იანვარს, M საწარმომ მიიღო მარკეტინგის მომსახურება 400 აქციის 

სანაცვლოდ. მეორე მხარის მიერ თავდაპირველად კოტირებული ფასი იყო 10,000ფე 

ჩვეულებრივი საბაზრო განაკვეთების საფუძველზე, მაგრამ დათანხმდა M საწარმოს 

აქციების მიღებაზე ფულადი სახსრების გადახდის ნაცვლად. M საწარმოს აქციების 

რეალური ღირებულება 30 იანვარს შეფასებული იყო 26ფე-ად თითოეული აქციის 

შემთხვევაში.  

(ბ)    20X2 წლის 31 დეკემბერს, M საწარმომ შექმნა დამატებითი წლიური პრემირების 

პროგრამა გაყიდვების მენეჯერისთვის. პროგრამის მიზანი იყო პრემირების პროგრამა, 

მთლიანი ხელფასის (პრემიის გამოკლებით) დაახლოებით 1%, ექვემდებარებოდეს 

აქციების მთლიანი ოდენობების გამოშვებას. აქციების მიღებისას, 31 დეკემბერს, 

გაყიდვების მენეჯერს დაუყოვნებლივ ჰქონდა მათი გაყიდვის უპირობო უფლება.  M 

საწარმომ გამოყო 3,000 აქცია პროგრამის შესაბამისად. ხელმძღვანელობის შეფასებით, 

M საწარმოს აქციების რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს თითოეულ აქციაზე 28ფე-

ს შეადგენდა. ხელფასი პრემიის წინ იყო 8,401,050ფე. 

(გ)  20X3 წლის 2 ოქტომბერს, M საწარმომ შეიძინა საოფისე ტექნიკა 4,000 ჩვეულებრივი 

აქციის გამოშვებით. ტექნიკის გასაყიდი ფასი იყო 110,000ფე. ხელმძღვანელობის 

შეფასებით, M საწარმოს აქციების რეალური ღირებულება 2 ოქტომბერს თითოეულ 

აქციაზე 29ფე-ს შეადგენდა.  

 

მოამზადეთ M საწარმოს ჩანაწერები ჟურნალში აღნიშნულ აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდის ოპერაციებისთვის. არ გაითვალისწინოთ ჩანაწერები ჟურნალში, რომლებიც 

საჭიროა თავად აქციებთან მიმართებით. უნდა დაუშვათ, რომ M საწარმოს დაქირავებულ 

პირთა არცერთი კომპენსაცია არ აკმაყოფილებს კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს.  
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

 

20X1 წლის 30 იანვარი 

 

დბ მოგება ან ზარალი—მარკეტინგის ხარჯი  10,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი   10,000ფე 

მარკეტინგის სერვისის მიღების აღიარება M საწარმოს 400 ჩვეულებრივი აქციის სანაცვლოდ 

 

შენიშვნა: მარკეტინგის მომსახურების ჩვეულებრივი საბაზრო განაკვეთი, თუ დავუშვებთ, 

რომ შესყიდვა დამოუკიდებელი მომწოდებლისგან ხორციელდება, მიღებული მარკეტინგის 

მომსახურების რეალური ღირებულების საუკეთესო შეფასებაა. M საწარმომ მიღებული 

მომსახურების რეალური ღირებულება უნდა შეაფასოს მომსახურების სანაცვლოდ 

გამოყოფილი აქციების რეალური ღირებულებით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მომსახურების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია (ანუ 400 აქცია × 

26ფე თითოეულ აქციაზე = 10,400ფე).   

 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი - პერსონალის პრემია    84,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი   84,000ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება M საწარმოს 3,000 აქციის სანაცვლოდ   

 

 

შენიშვნა: რადგან აქციებზე დაფუძნებული გადახდის გადაცემის თარიღია აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღი, (20X2 წლის 31 დეკემბერს), 

გაყიდვების მენეჯერს აქციების გაყიდვის უპირობო უფლება აქვს. ჯილდოს არცერთი ნაწილი 

არ ეხება მომავალ მომსახურებას (ე. ი. სრული ოდენობა აღიარდება, როგორც ხარჯი 20X2 წლის 

31 დეკემბერს). გაყიდვების მენეჯერის მომსახურების რეალური ღირებულება ფასდება 

აღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების რეალური ღირებულებით, ე. ი. 

3,000 აქცია × 28ფე თითოეული აქციის რეალური ღირებულება (იხ. პუნქტი 26.7).  

 

20X3 წლის 2 ოქტომბერი 

 

დბ აქტივი: ძირითადი საშუალებები - ტექნიკა 110,000 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი   110,000ფე 

მოწყობილობის მიღების აღიარება M საწარმოს 4,000 ჩვეულებრივი აქციის სანაცვლოდ 

 

შენიშვნა: ჩვეულებრივი გასაყიდი ფასი, თუ დავუშვებთ, რომ შესყიდვა დამოუკიდებელი 

მომწოდებლისგან ხორციელდება, მიღებული ტექნიკის რეალური ღირებულების საუკეთესო 

შეფასებაა. M საწარმომ მიღებული ტექნიკის რეალური ღირებულება უნდა შეაფასოს 

მოწყობილობის სანაცვლოდ გამოყოფილი აქციების რეალური ღირებულებით - 116,000ფე-ად 
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(ანუ 4,000 აქცია × თითოეული 29ფე) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიღებული 

მოწყობილობის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია (იხ. 

პუნქტი 26.7).  

შესყიდვის შემდეგ, M საწარმო მოწყობილობას არიცხავს ცვეთას შეფასებული სასარგებლო 

მომსახურებისა და ნარჩენი ღირებულების საფუძველზე.  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს N საწარმო 10 აქციის ოფციონს გადასცემს 1,000 დაქირავებულ 

პირთაგან თითოეულს. თითოეული ოფციონის გამოყოფა ხდება დაქირავებული პირის 

მომდევნო სამი წლის მომსახურების პირობით. 20X0 წლის 31 დეკემბერს, შეფასების 

ოფციონის შესაბამისი მოდელის გამოყენებით, ხელმძღვანელობა თითოეული ოფციონის 

რეალურ ღირებულებას აფასებს 5ფე-ად. საშუალო შეწონილი ალბათობის საფუძველზე, 

საწარმო აფასებს, რომ სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში 100 დაქირავებული პირი 

დატოვებს საწარმოს და, შესაბამისად, დაკარგავს აქციის ოფციონებზე უფლებებს. 

20X1 წლის განმავლობაში საწარმოს ტოვებს 40 დაქირავებული პირი. 20X1 წლის 31 

დეკემბრისთვის, ბაზარი, სადაც N საწარმო საქმიანობას ეწევა, განიცდის მნიშვნელოვან 

ეკონომიკურ კრიზისს, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს N საწარმოს და მისი კონკურენტების 

ბიზნესების რეალურ ღირებულებაზე; შესაბამისად, N საწარმო ახლიდან აფასებს აქციის 

ოფციონებს. აქციის ოფციონების ხელახალი შეფასებით 2 ფე-ით გაიზარდა თითოეული იმ 

აქციის ოფციონების რეალური ღირებულება, რომლებიც უშუალოდ შეფასების წინ იქნა 

შეფასებული.  უფლების გადაცემის თარიღი არ შეცვლილა და აქციის ხელახლა შეფასებული 

ოფციონების გადაცემა მოხდება 20X3 წლის 31 დეკემბერს. 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

ხელმძღვანელობა აფასებს, რომ კიდევ 70 დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს 20X2 და 

20X3 წლის განმავლობაში, და, შესაბამისად, დაქირავებულ პირთა მიერ საწარმოს დატოვება 

უფლების გადაცემის სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში სულ 110 დაქირავებულ პირს 

შეადგენს.     

20X2 წლის განმავლობაში საწარმოს დამატებით ტოვებს 35 დაქირავებული პირი, ხოლო 20X2 

წლის 31 დეკემბერს ხელმძღვანელობა აფასებს, რომ კიდევ 30 დაქირავებული პირი დატოვებს 

საწარმოს 20X3 წლის განმავლობაში (ე. ი. დაქირავებულ პირთა მიერ საწარმოს დატოვება 

უფლების გადაცემის სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში სულ 105 დაქირავებულ პირს 

შეადგენს).   

20X3 წლის განმავლობაში, საწარმო დატოვა 28 დაქირავებულმა პირმა (ე. ი. 103 

დაქირავებულმა პირმა შეწყვიტა საწარმოში დასაქმება უფლების გადაცემის პერიოდში). 

დარჩენილ 897 დაქირავებულ პირს აქციის ოფციონები გადაეცა 20X3 წლის 31 დეკემბერს. 

 

დავალება: 

(ა) განსაზღვრეთ სრული ანაზღაურების შეფასებული ოდენობა აქციებზე დაფუძნებულ 

გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის, ხელახალ შეფასებამდე. 

(ბ) მოამზადეთ ჩანაწერები ჟურნალში ანაზღაურების ხარჯის ასახვის მიზნით 20X1, 20X2 და 

20X3 წლებში. უნდა დაუშვათ, რომ დაქირავებულ პირთა კომპენსაცია არ აკმაყოფილებს 

კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს.  
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 სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

(ა) პირობა, რომ დაქირავებული პირი საწარმოში უნდა დარჩეს მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში, მომსახურების ვადის პირობაა. სრული ანაზღაურების შეფასება სამი წლის 

განმავლობაში, აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისათვის, 

ხელახალ შეფასებამდე, 45,000ფე-ს შეადგენს [(1,000 დაქირავებული პირი მინუს 100 

მოსალოდნელი უფლების დაკარგვა) × 10 ოფციონი × 5ფე რეალური ღირებულება 

თითოეულ ოფციონზე].  ადგილი რომ არ ჰქონოდა ხელახალ შეფასებას და, როგორც 

მოსალოდნელი იყო, 100 დაქირავებულ პირს დაეტოვებინა საწარმო, N საწარმო ასახავდა 

15,000ფე ანაზღაურების ხარჯს 20X1,20X2 და 20X3 წლებიდან თითოეულ წელს.  ხარჯი არ 

აღიარდება 20X0  წელს, რადგან 20X0  წელს არ იქნა მიღებული არცერთი მომსახურება, 

რომლისთვისაც გაიცემა აქციის ოფციონები. 

(ბ) N საწარმო აკეთებს შემდეგ ჩანაწერებს უფლების გადაცემის პერიოდში გაცემული აქციის 

ოფციონების ასანაზღაურებლად მიღებული მომსახურებისთვის, ხელახალი შეფასებისა 

და მოსალოდნელი უფლების გადაცემის შესახებ განახლებული ინფორმაციის 

გათვალისწინებით. 
 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 14,833 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები    14,833ფე 

 

(1,000 დაქირავებული პირი მინუს 110 მოსალოდნელი უფლების დაკარგვა) × 10 ოფციონი × 5ფე × 

გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 1/3) 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს თითოეული დაქირავებული 
პირისთვის N საწარმოს 10 აქციის სანაცვლოდ  

 
20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 
 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 23,950 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები    23,950ფე 

 

[(1,000 დაქირავებული პირი მინუს 105 მოსალოდნელი უფლების დაკარგვა) × 10 ოფციონი × ((5ფე 

original × გასული უფლების გადაცემის პერიოდის 2/3) + (2ფე ხელახალი შეფასება × დარჩენილი 

პერიოდის 1/2 ხელახალი შეფასების ვადის გასვლის შემდეგ))]—14,833ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს თითოეული დაქირავებული 
პირისთვის N საწარმოს 10 აქციის სანაცვლოდ 

 

20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 24,007 ფე  

 კრ  საკუთარი კაპიტალი—რეზერვები    24,007ფე 

 

[(1,000—103) დაქირავებული პირი × 10 ოფციონი × (5ფე თავდაპირველი + 2ფე ხელახალი შეფასება)] 

მინუს 20X1 და 20X2 წლებში აღიარებული 38,783ფე 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს თითოეული დაქირავებული 
პირისთვის N საწარმოს 10 აქციის სანაცვლოდ 
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შენიშვნა: საწარმოებს მოეთხოვებათ ისეთი ცვლილებების შედეგების აღიარება, რომლებიც 

ზრდის მთლიან რეალურ ღირებულებას ან სხვაგვარად არის ხელსაყრელი დაქირავებული 

პირისთვის, რაც ფასდება უშუალოდ პირობის შეცვლამდე და შეცვლის შემდეგ.  

შესაბამისად, N საწარმოს მოეთხოვება აღიაროს ხელახალი შეფასების შედეგად მიღებული 

ნაზარდი 2ფე რეალური ღირებულება თითოეულ ოფციონზე. რადგან პირობების შეცვლას 

ადგილი აქვს უფლების გადაცემის პერიოდში, გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

ნაზარდი რეალური ღირებულება, ანუ, 2 ფე, აისახება იმ თანხის შეფასებაში, რომელიც 

აღიარდა საწარმოს მიერ მიღებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, პირობის შეცვლის 

თარიღიდან (20X1 წლის 31 დეკემბერი) შეცვლილი წილობრივი ინსტრუმენტების 

გადაცემის თარიღამდე (20X3 წლის 31 დეკემბერი) პერიოდის განმავლობაში; ანუ, მისი 

ასახვა ხდება სამწლიანი პერიოდის ბოლო ორი წლის განმავლობაში.  ეს არის ხარჯი, 

გარდა იმისა, რომ უფლების გადაცემის თავდაპირველი პერიოდის - სამი წლის 

განმავლობაში 20X3 წლის 31 დეკემბრამდე, აღიარდება თანხა 5ფე, რომელიც ეყრდნობა 

აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის განსაზღვრულ 

თავდაპირველი წილობრივი ინსტრუმენტების რეალურ ღირებულებას. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

P საწარმო ქმნის აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლებების პროგრამას, 

რომლითაც, ხელმძღვანელ პირებს აქვთ უფლება მიიღონ ფულადი სახსრები, რომლებიც 

ტოლია ჩვეულებრივი აქციების რეალური ღირებულების ზრდისა, თუ იქნება ასეთი ზრდა, 

ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში. 20Y0 წლის 31 დეკემბერს ხელმძღვანელ პირებზე 

გამოიყო აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 40,000 უფლება თითოეული 

ხელმძღვანელი პირის P საწარმოში დასაქმების (მომსახურების) პირობით მომდევნო ოთხი 

წლის განმავლობაში, ე. ი. 20Y4 წლის 31 დეკემბრამდე (მე-4 წელი). P საწარმოს აქციების 

რეალური ღირებულება 20Y0 წლის 31 დეკემბერს 30ფე-ს შეადგენდა. 

ხელმძღვანელ პირებს გადაუხდიან ფულად სახსრებს, რაც ტოლია აქციების რეალური 

ღირებულების ზრდისა (თუ იქნება ასეთი ზრდა) ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში 20Y4 

წლის 31 დეკემბრამდე, 20Y5 წლის თებერვალში. აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

უფლების რეალური ღირებულება ფასდება, როგორც 6ფე აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის 

მიღების თითოეულ უფლებაზე 20Y0 წლის 31 დეკემბერს, 9 ფე 20Y1 წლის 31 დეკემბერს, 15ფე 

20Y2 წლის 31 დეკემბერს, 8ფე 20Y3  წლის 31 დეკემბერს და 12ფე 20Y4 წლის 31 დეკემბერს.  

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების საკუთარი ღირებულება გამოყენების 

თარიღისთვის (რაც ტოლია გაცემული ფულადი სახსრებისა) 1ფე-ს შეადგენდა. ყველა 

ხელმძღვანელი პირი დარჩა P საწარმოში დასაქმებული ოთხი წლის განმავლობაში. 

   

1. მოამზადეთ ოთხი წლის (20Y1–20Y4) გრაფიკი დაქირავებულ პირთა კომპენსაციის 

გამოთვლით აღმასრულებელი პირებისთვის მინიჭებულ აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების 40,000 უფლებასთან დაკავშირებით.  

2. მოამზადეთ ჟურნალში ჩანაწერები დაქირავებულ პირთა კომპენსაციის ხარჯისთვის 

ოთხი წლიდან თითოეული წლისთვის აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 40,000 

უფლებასთან დაკავშირებით და ჟურნალში ჩანაწერი ფულადი სახსრების გადახდასთან 

დაკავშირებით 20Y5 წელს.  უნდა დაუშვათ, რომ დაქირავებულ პირთა კომპენსაცია არ 

აკმაყოფილებს კაპიტალიზაციის კრიტერიუმებს.  
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი 

(ა)   დაქირავებულ პირთა კომპენსაციის გრაფიკი აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების 

უფლებებისთვის 

 

თარიღი 
რეალური  

ღირებულება  
დარიცხული 

პროცენტი 

ხარჯი/ 
(კრედიტი) 
წლისთვის  

დარიცხული 
დღემდე გაანგარიშებები     

 ფე % ფე  ფე      

31/12/Y1 9 25 90,000  90,000 
(9ფე × 40,000 აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების უფლება × 1/4) 

           

31/12/Y2 15 50 210,000  210,000 

(15ფე × 40,000 აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების უფლება × 2/4) მინუს 

90,000ფე 

     300,000      

31/12/Y3 8 75 (60,000)  (60,000) 

(8ფე × 40,000 აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების უფლება × 3/4) მინუს 

300,000ფე 

     240,000      

31/12/Y4 12 100 240,000  240,000 

(12ფე × 40,000 აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების უფლება) მინუს 

240,000ფე 

       480,000  

 

(ბ)  ჟურნალში ჩანაწერები დაქირავებულ პირთა კომპენსაციის ხარჯისთვის  

 

20Y1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 90,000 ფე  

 კრ  ვალდებულება— დაქირავებულ პირთა აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების პროგრამა 

  90,000ფე 

 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს P საწარმოს 40,000 აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების სანაცვლოდ —პირველი წელი 

 

20Y2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 210,000 ფე  

 კრ  ვალდებულება—დაქირავებულ პირთა აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების პროგრამა 

  210,000ფე 

 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს P საწარმოს 40,000 

აქციის ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების სანაცვლოდ —მეორე წელი 
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20Y3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ ვალდებულება—დაქირავებულ პირთა აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების პროგრამა 

60,000 ფე  

 კრ  მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები   60,000ფე 

 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს P საწარმოს 40,000 აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების სანაცვლოდ —მესამე წელი—წინა წლების ხარჯის 

ნაწილის აღდგენა (უკუგატარებით) 

 

20Y4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ მოგება ან ზარალი - თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 240,000 ფე  

 კრ  ვალდებულება—დაქირავებულ პირთა აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების პროგრამა 

  240,000ფე 

 

დაქირავებულ პირთა მომსახურების მიღების აღიარება მიმდინარე წელს P საწარმოს 40,000 აქციის 

ფასის ზრდიდან სარგებლის მიღების უფლების სანაცვლოდ —მეორე წელი—ბოლო წელი 

 

20Y5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

დბ ვალდებულება—დაქირავებულ პირთა აქციის ფასის 

ზრდიდან სარგებლის მიღების პროგრამა 

480,000 ფე  

 კრ  აქტივი- ფულადი სახსრები   480,000ფე 

 

დაქირავებულ პირთათვის ფულადი სახსრების გადახდის აღიარება აქციის ფასის ზრდიდან 

სარგებლის მიღების პროგრამით 20Y4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული ოთხი წლის განმავლობაში 

 

 

 

 


