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

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

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

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

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.   ყველა უფლება დაცულია. 

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®’, ‘International Accounting Standards®’, ‘IAS®’, ‘IASB®’, IASB® ლოგო, ‘IFRIC®’, 

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ. 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.   
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.     
მსს ფასს სტანდარტის 30-ე განყოფილების - „ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში“ - 
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 30-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, თუ როგორ უნდა ასახოს საწარმომ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციები, და თავისი უცხოური 

ქვედანაყოფების საქმიანობა და მსს ფასს სტანდარტის 30-ე განყოფილების -„ოპერაციები 

უცხოურ ვალუტაში“ გამოყენებით როგორ უნდა გადაიყვანოს ფინანსური ანგარიშგება 

სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებულ წარსადგენ ვალუტაში. იგი წარადგენს საკითხს და 

ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც 

შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან 
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მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა 30-ე განყოფილების გამოყენებისას. ამასთან, წინამდებარე 

მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ 

თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური მაგალითები, რომლებიც მოთხოვნების 

გამოყენების პრაქტიკულ შესაძლებლობას იძლევა, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვისა და უცხოურ 

ვალუტაში გადაყვანის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას.  

 

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

ფარგლებში: 

 დამოუკიდებელი ეკონომიკური სუბიექტის სამუშაო ვალუტის დადგენას; 

 სხვა საწარმოს უცხოური ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტის დადგენას; 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება საწარმოს 

სამუშაო ვალუტის დადგენისას; 

 თავდაპირველი აღიარებისას უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციების ასახვას; 

 თავდაპირველი აღიარების შემდგომ უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი 

მუხლების აღრიცხვას; 

 თავდაპირველი აღიარების შემდგომ უცხოური ვალუტით ასახული არაფულადი 

მუხლების აღრიცხვას;  

 იმ ფულადი მუხლების დადგენას და აღრიცხვას, რომლებიც საწარმოს მიერ უცხოურ 

ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს წარმოადგენს; 

 ფინანსური ანგარიშგების გადაყვანას საწარმოს სამუშაო ვალუტიდან განსხვავებულ 

წარსადგენ ვალუტაში; 

 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებაში უცხოური ქვედანაყოფის ასახვას; და 

 30-ე განყოფილების შესაბამისად განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას. 
   

 

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.  



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  3 

 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  

 

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

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

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

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

 

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 

ოქტომბერი) 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.   

წინამდებარე განყოფილება ადგენს პრინციპებს, როგორ უნდა ასახოს საწარმომ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციები, ან თავისი უცხოური 

ქვედანაყოფების საქმიანობა და როგორ უნდა გადაიყვანოს ფინანსური ანგარიშგება წარსადგენ 

ვალუტაში. 

აღნიშნული განყოფილება თითოეული საწარმოსგან მოითხოვს თავისი სამუშაო ვალუტის 

დადგენას. საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის „იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტა, 

სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას“ (იხ. მუხლი 30.2). საწარმომ უცხოური ვალუტით 

წარმოებული ყველა ოპერაცია თავდაპირველი აღიარებისას უნდა ასახოს სამუშაო ვალუტით. 

30-ე განყოფილება ასევე მოიცავს უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი მუხლებისა და 

არაფულადი მუხლების შემდგომი შეფასებისა და შეფასებისას წარმოშობილი საკურსო 

სხვაობების წარდგენის მოთხოვნებს.  

საწარმო ნებისმიერ ვალუტაში შეიძლება წარადგენდეს თავის ფინანსურ ანგარიშგებას 

(ცნობილია, როგორც წარსადგენი ვალუტა). თუ წარსადგენი ვალუტა განსხვავდება საწარმოს 
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სამუშაო ვალუტისაგან, მაშინ საწარმომ უნდა შეასრულოს 30-ე განყოფილებით 

განსაზღვრული პროცედურა შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლებისა და ფინანსური 

მდგომარეობის  წარსადგენ ვალუტაში გადასაყვანად. თუ ჯგუფი შედგება სხვადასხვა სამუშაო 

ვალუტის მქონე საწარმოებისაგან, „თითოეული საწარმოს საქმიანობის შედეგები და 

ფინანსური მდგომარეობა გამოისახება ერთიანი ვალუტით, რათა შესაძლებელი იყოს 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ (იხ. მუხ. 30.17). 

 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? 
 

მსს ფასს სტანდარტის 30-ე განყოფილების ძირითადი ცვლილება იყო განმარტება, რომ 

ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელთა ღირებულება წინასწარ განსაზღვრული სავალუტო 

კურსის ცვლილების საფუძველზე განისაზღვრება, არ შედის აღნიშნული განყოფილების 

მოქმედების სფეროში, მაგრამ უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული ფინანსური 

ინსტრუმენტები განეკუთვნება მის მოქმედების სფეროს (იხ. პუნქტი 30.1). 

ასევე ადგილი ჰქონდა 30.18(გ) პუნქტის ლოგიკურ ცვლილებებს წარსადგენ ვალუტაში 

გადაყვანის დროს წარმოქმნილ საკურსო სხვაობებთან დაკავშირებით სააღრიცხვო მიდგომის 

განმარტების მიზნით. 

წინამდებარე მოდულში ასევე შეტანილია 2015 წლის შესწორებებით განხორციელებული სხვა 

უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 

 

30.1 საწარმოს უცხოური ვალუტით საქმიანობის განხორციელება შეუძლია ორი გზით: 

აწარმოოს ოპერაციები უცხოური ვალუტით, ან გააჩნდეს ქვედანაყოფები უცხოეთში. 

გარდა ამისა, შესაძლოა, საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენდეს უცხოურ 

ვალუტაში. წინამდებარე განყოფილება ადგენს პრინციპებს, როგორ უნდა ასახოს 

საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში უცხოური ვალუტით განხორციელებული 

ოპერაციები, ან თავისი უცხოური ქვედანაყოფების საქმიანობა და როგორ უნდა 

გადაიყვანოს ფინანსური ანგარიშგება წარსადგენ ვალუტაში. ისეთი ფინანსური 

ინსტრუმენტების აღრიცხვა, რომელთა ღირებულება წინასწარ განსაზღვრული 

სავალუტო კურსის ცვლილების საფუძველზე განისაზღვრება (როგორიცაა, მაგალითად 

ვალუტის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულებები), ასევე უცხოურ ვალუტაში 

გამოსახული მუხლების ჰეჯირების აღრიცხვა განხილულია მე-12 - „სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ - განყოფილებაში. 

 

შენიშვნები 

 

უცხოური ვალუტით საქმიანობა  

საწარმო ვალდებულია დაადგინოს თავისი სამუშაო ვალუტა 30.2–30.5 პუნქტების 

შესაბამისად. 

30-ე განყოფილების სხვა ნაწილები განსაზღვრავს სააღრიცხვო მოთხოვნებს იმ 

შემთხვევაში, როდესაც საწარმო საქმიანობას ახორციელებს უცხოური ვალუტით ან 

ირჩევს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას ვალუტაში, რომელიც არ წარმოადგენს მის 

სამუშაო ვალუტას (მაგალითად უცხოურ ვალუტაში). საწარმო საქმიანობას 

ახორციელებს უცხოური ვალუტით თუ ოპერაციები განსაზღვრულია ვალუტით, 

რომელიც არ წარმოადგენს აღნიშნული საწარმოს სამუშაო ვალუტას ან თუ მას აქვს 

ქვედანაყოფი უცხოეთში.  

მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონის (ლექსიკონი) განმარტებით უცხოური 

ქვედანაყოფი არის „ანგარიშვალდებული საწარმოს შვილობილი საწარმო, მეკავშირე 

საწარმო, ერთობლივი საქმიანობა, ან ფილიალი, რომლის საქმიანობა დაფუძნებულია 

და ხორციელდება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ან ანგარიშვალდებული საწარმოს 

ვალუტისაგან განსხვავებული ვალუტით”. 

30-ე განყოფილების ურთიერთქმედება სხვა განყოფილებებთან 

ფინანსური ანგარიშგების აღიარებისა და შეფასების ელემენტები მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისი განყოფილებებით რეგულირდება. მაგალითად, უცხოურ ვალუტაში 

შეძენილი ძირითადი საშუალებები ფასდება და აღირიცხება მე-17 განყოფილების - 

„ძირითადი საშუალებები“ შესაბამისად. მე-17 განყოფილება გამოიყენება იმ 

შემთხვევაში, როდესაც საწარმო გადაწყვეტს, თუ როდის უნდა აღიაროს ძირითადი 

საშუალებების მუხლი და რომელი სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენოს 

(თვითღირებულების თუ გადაფასების მოდელი). 30-ე განყოფილება ეხება შესაბამისი 

თანხების გადაყვანას საწარმოს სამუშაო ვალუტაში ან მის წარსადგენ ვალუტაში.  

უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული ფინანსური ინსტრუმენტები აღირიცხება მე-11 

განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილების - 

„სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ შესაბამისად. თუმცა, 

ძირითადად, 30-ე განყოფილება მაინც გამოიყენება მე-11 და მე-12 განყოფილებების 
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შესაბამისად განსაზღვრული თანხის საწარმოს სამუშაო ვალუტაში გადასაყვანად.  

მაგალითად, უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული სასესხო ვალდებულება, რომელიც 

აკმაყოფილებს მე-11 განყოფილების ამორტიზებული ღირებულებით შეფასების 

მოთხოვნებს, თავდაპირველად ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით იმ 

ვალუტაში, რომელშიც განსაზღვრულია სესხი, მანამ, სანამ მოხდება თანხის სამუშაო 

ვალუტაში გადაყვანა საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსის 

გამოყენებით (საბოლოო სავალუტო კურსი) (იხ. ფულადი მუხლების ასახვა 30.9(ა) 

პუნქტში).   

უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული წარმოებული ინსტრუმენტები (როგორიცაა, 

მაგალითად, ვალუტის გაცვლის ფორვარდული ხელშეკრულებები, უცხოურ 

ვალუტაში განსაზღვრული ფიუჩერსული ხელშეკრულებები და უცხოურ ვალუტაში 

განსაზღვრული ოფციონები) აღირიცხება მე-12 განყოფილების შესაბამისად. 30-ე 

განყოფილება არ გამოიყენება აღნიშნულ წარმოებულ ინსტრუმენტებთან 

დაკავშირებით. იგი აგრეთვე არ გამოიყენება უცხოურ ვალუტაში გამოსახული იმ 

მუხლების შეფასებისას, რომლებზეც ვრცელდება ჰეჯირების აღრიცხვა - იხ. მე-12 

განყოფილება. თუმცა, 30-ე განყოფილება გამოიყენება ყველა ფინანსურ 

ინსტრუმენტთან და ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებულ ოპერაციასთან 

დაკავშირებით იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო აირჩევს ფინანსური ანგარიშგების 

სამუშაო ვალუტიდან სხვა წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანას (იხ. მუხლები 30.17–30.21). 

მე-7 განყოფილება - „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“, განსაზღვრავს მოთხოვნებს  

უცხოური ვალუტით განხორციელებულ სამეურნეო ოპერაციებთან დაკავშირებულ 

ფულად ნაკადებთან და უცხოური ქვედანაყოფის ფულადი ნაკადების გადაყვანასთან 

დაკავშირებით (იხ. 7.11-7.13 პუნქტები).  

გადაყვანა წარსადგენ ვალუტაში 

საწარმო უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ ოპერაციებს თავის სამუშაო 

ვალუტაში აღრიცხავს. თუმცა, 30.17 პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს თავისი 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ნებისმიერ ვალუტაში შეუძლია. თუ წარსადგენი 

ვალუტა განსხვავდება საწარმოს სამუშაო ვალუტისაგან, მაშინ საწარმო ვალდებულია 

შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლები და ფინანსურ მდგომარეობა გადაიყვანოს 

წარსადგენ ვალუტაში (იხ. პუნქტები 30.17–30.21). მაგალითად, როდესაც ჯგუფი 

შედგება სხვადასხვა სამუშაო ვალუტის მქონე საწარმოებისაგან, თითოეული საწარმოს 

საქმიანობის შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა გამოისახება ერთიანი ვალუტით, 

რათა შესაძლებელი იყოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა (იხ. 

პუნქტები 30.22 და 30.23). 

 

სამუშაო ვალუტა 
 

30.2 საწარმომ უნდა დაადგინოს თავისი სამუშაო ვალუტა. საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის იმ 

ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტა, სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას. 

 
           შენიშვნები 

 

საწარმო ვალდებულია თავისი საქმიანობის შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა 

შეაფასოს სამუშაო ვალუტაში. საწარმოების უმრავლესობისთვის, სამუშაო ვალუტა 

არის იმ ქვეყნის ვალუტა, რომელშიც მდებარეობს საწარმო (ადგილობრივი ვალუტა).  

თუმცა, არ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ადგილობრივი ვალუტა ყველა შემთხვევაში იქნება 

სამუშაო ვალუტა. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი 
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ოპერაციები, რომელთა ფასზე ძირითად გავლენას ახდენს სხვა ქვეყნის ეკონომიკური 

ფაქტორები, რომელსაც სხვა ვალუტა აქვს, მაშინ, სამუშაო ვალუტა შეიძლება იყოს 

აღნიშნული სხვა ვალუტა.   

საწარმოს სამუშაო ვალუტა განისაზღვრება 30.3-30.5 პუნქტებში მოცემული 

მითითებების შესაბამისად. ბევრ შემთხვევაში ინდიკატორები მკაფიოდ განსაზღვრავს 

კონკრეტულ ვალუტას, როგორც სამუშაო ვალუტას. სხვა შემთხვევებში კი ეს ასე არ 

არის. როდესაც ფაქტორები არაერთგვაროვან შედეგს იძლევა და სამუშაო ვალუტა 

აშკარა არ არის, ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა სამუშაო ვალუტის 

განსაზღვრის მიზნით. 

ქვემოთ მოცემულ სქემაზე ნაჩვენებია საწარმოს სამუშაო ვალუტის განსაზღვრისას 

გამოყენებული მიდგომა.  

 

 

 

30.3 როგორც წესი, ძირითადი ეკონომიკური გარემო ის გარემოა, სადაც საწარმო 

გამოიმუშავებს და ხარჯავს ფულადი სახსრების ძირითად ნაწილს. აქედან 

გამომდინარე, თავისი სამუშაო ვალუტის განსაზღვრისას, საწარმო ითვალისწინებს 

შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორებს: 

(ა)    ვალუტას: 

(i)   რომელიც უმთავრეს გავლენას ახდენს საქონლისა და მომსახურების გასაყიდ 

ფასებზე (ხშირად, ეს იქნება ვალუტა, რომლითაც განსაზღვრულია მისი 

საქონლისა და მომსახურების გასაყიდი ფასები და რითიც ხდება 

ანგარიშსწორება); და 
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(ii) ასევე იმ ქვეყნისას, რომლის კონკურენცია და მარეგულირებელი წესები 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს მისი საქონლისა და მომსახურების 

გასაყიდ ფასებს. 

(ბ) ვალუტა, რომელიც უმთავრეს გავლენას ახდენს საქონლისა და მომსახურების 

მიწოდებასთან დაკავშირებული მასალების, შრომით და სხვა დანახარჯებზე 

(ხშირად ეს იქნება ვალუტა, რომლითაც გამოსახულია აღნიშნული დანახარჯები და 

რითიც ხდება ანგარიშსწორება). 

 
 შენიშვნები 

 

30.3 პუნქტით განსაზღვრული ფაქტორები არის საწარმოს სამუშაო ვალუტის 

ძირითადი ინდიკატორები რადგან ისინი მჭიდროდ არის დაკავშირებული იმ 

ძირითად ეკონომიკურ გარემოსთან, სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას. შესაბამისად, 

30.3 პუნქტით გათვალისწინებულ ფაქტორებს სხვა ფაქტორებთან შედარებით უფრო 

მეტი წონა ენიჭებათ საწარმოს სამუშაო ვალუტის განსაზღვრისას. 30.4 და 30.5 

პუნქტებით განსაზღვრული მეორადი ინდიკატორები დამხმარე მტკიცებულებებს 

იძლევა საწარმოს სამუშაო ვალუტის შესახებ. 

თუ 30.3 პუნქტში მოცემული ყველა ფაქტორი მკაფიოდ მიანიშნებს ერთსა და იმავე 

ვალუტაზე, აღნიშნული ვალუტა წარმოადგენს საწარმოს სამუშაო ვალუტას. სხვა 

შემთხვევაში, სამუშაო ვალუტის განსაზღვრის დროს, დამატებით გათვალისწინებული 

უნდა იქნეს 30.4 და 30.5 პუნქტებში მოცემული დამხმარე ფაქტორები. 

პუნქტი 30.3(ა)(i) 

საწარმოს სამუშაო ვალუტის განსაზღვრის დროს, 30-ე განყოფილება უფრო მეტ 

ყურადღებას უთმობს იმ ვალუტას, რომელიც ყველაზე ძლიერ გავლენას ახდენს 

საწარმოს გაყიდვის ოპერაციების ფასწარმოქმნაზე, და არა იმ ვალუტას, რომლითაც 

განსაზღვრულია აღნიშნული ოპერაციები. თუმცა, ხშირად, ვალუტა ერთი და იგივეა 

ორივე შემთხვევაში.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის 

საკუთარ პროდუქციას, გასაყიდი ფასები, როგორც წესი, განისაზღვრება ადგილობრივ 

ვალუტაში და ამონაგები, როგორც წესი, მიიღება აღნიშნულ ადგილობრივ ვალუტაში, 

შესაბამისად, 30.3(ა)(i) პუნქტი მიუთითებს, რომ ადგილობრივი ვალუტა არის სამუშაო 

ვალუტა.  

პუნქტი 30.3(ა)(ii) 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმოს პროდუქტების გასაყიდ ფასებზე ყველაზე ძლიერ 

გავლენას ახდენს იმავე ქვეყნის სხვა საწარმოებთან კონკურენცია და საწარმოს 

ქვეყანაში არსებული მარეგულირებელი წესები და კანონმდებლობა და არა 

საერთაშორისო კონკურენცია და მარეგულირებელი წესები, 30.3(ა)(ii) პუნქტი 

მიუთითებს, რომ ადგილობრივი ვალუტა არის სამუშაო ვალუტა.   

პუნქტი 30.3(ბ) 

30-ე მუხლი მეტ ყურადღებას უთმობს იმ ვალუტას, რომელიც ყველაზე ძლიერ 

გავლენას ახდენს საწარმოს დანახარჯებზე, და არა იმ ვალუტას, რომელშიც 

განსაზღვრულია აღნიშნული დანახარჯები. თუმცა, ხშირად, ვალუტა ერთი და იგივეა 

ორივე შემთხვევაში.   

30.3–30.5 პუნქტების გათვალისწინებით, 30.4-30.5 პუნქტებით განსაზღვრული 

ინდიკატორების განხილვამდე ხელმძღვანელობის პრიორიტეტს უნდა 
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წარმოადგენდეს 30.3 პუნქტით განსაზღვრული ინდიკატორები. თუმცა, 

ინდიკატორების ფარდობითი მნიშვნელობა განსხვავებულია სხვადასხვა საწარმოს 

შემთხვევაში. თითოეული ინდიკატორის ფარდობითი მნიშვნელობის შეფასებისას 

ხელმძღვანელობამ უნდა განიხილოს აღნიშნული ინდიკატორის მნიშვნელობა 

საწარმოს ოპერაციებში. მაგალითად, 30.3-30.4 პუნქტებში მოცემული პირველადი და 

მეორადი ინდიკატორები გამოიყენება ისეთი საწარმოების უმრავლესობის 

შემთხვევაში, რომლებიც ახდენენ საქონლის ან მომსახურების მოწოდებას; მაგრამ 

აღნიშნული ინდიკატორებიდან ზოგიერთი შეიძლება უშუალოდ არ შეესაბამებოდეს 

სხვა ისეთი ტიპის საწარმოებს, როგორიცაა, მაგალითად, სპეციალური დანიშნულების 

ეკონომიკური სუბიექტი და ჰოლდინგური საწარმო.  

ხელმძღვანელობამ ასევე უნდა გაითვალისწინოს, თუ რამდენად აშკარად ადგენს 

თითოეული ინდიკატორი სამუშაო ვალუტას. იმ ინდიკატორს, რომელიც აშკარაა, ანუ 

მხოლოდ ერთ ვალუტას ადგენს, უფრო მეტი წონა უნდა მიენიჭოს, ვიდრე იმ 

ინდიკატორს, რომელიც რამდენიმე ვალუტას ადგენს, მაგრამ ერთ-ერთს შედარებით 

მეტი დასაბუთებით. მაგალითად, თუ საქონლის მიწოდების დანახარჯები გაწეულია 

როგორც ადგილობრივ ვალუტაში, ასევე უცხოურ ვალუტაში, მაგრამ ადგილობრივ 

ვალუტაში ოდნავ უფრო მეტი დანახარჯებია გაწეული, 30.3(ბ) პუნქტი ადგილობრივი 

ვალუტის მცირე უპირატესობას მიუთითებს. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის 

მიწოდების დანახარჯები მხოლოდ ადგილობრივ ვალუტაშია გაწეული, 30.3(ბ) 

პუნქტში მოცემული ინდიკატორი უფრო ძლიერ დასაბუთებას იძლევა, რომ  

ადგილობრივი ვალუტა არის სამუშაო ვალუტა (აღნიშნულ ინდიკატორს უფრო მეტი 

წონა ექნება გარკვეული ვალუტების უფრო სუსტად დამასაბუთებელ 

ინდიკატორებთან შედარებით). 

 

მაგალითი — სამუშაო ვალუტა არის ადგილობრივი ვალუტა  

 

მაგ. 1 დამოუკიდებელი ეკონომიკური სუბიექტი - ანუ ის სუბიექტი, რომელიც არ 

წარმოადგენს სხვა საწარმოს უცხოურ ქვედანაყოფს - აწარმოებს პროდუქტს A ქვეყნის 

შიდა ბაზრისთვის. მისი გაყიდვები გამოსახულია A ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტით 

(ადგილობრივი A ვალუტა). A ქვეყანაში მისი პროდუქტის ფასზე უმთავრეს გავლენას 

ახდენს ადგილობრივი მიწოდება და მოთხოვნა და მარეგულირებელი წესები.  

საწარმოს რესურსების წყარო A ქვეყანაშია, რესურსების ფასები გამოსახულია   

ადგილობრივი A ვალუტით და მათზე ძირითად გავლენას ახდენს A ქვეყნის 

ეკონომიკური ძალები და მარეგულირებელი წესები.   

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის 

ადგილობრივი A ვალუტა - A ქვეყნის საბაზრო ძალები და მარეგულირებელი წესები 

ძირითადად განსაზღვრავს:    

 საწარმოს პროდუქციის გასაყიდ ფასს  — A ქვეყანაში მისი პროდუქციის ფასზე 

უმთავრეს გავლენას ახდენს მოთხოვნა და მიწოდება A ქვეყანაში, ხოლო გაყიდვები 

გამოსახულია და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი A ვალუტით; და 

 საწარმოს რესურსების დანახარჯებს — საწარმოს რესურსების წყარო 

ადგილობრივია, ხოლო ფასები გამოსახულია ადგილობრივი A ვალუტით.   

 

   მაგალითი — სამუშაო ვალუტა არ არის ადგილობრივი ვალუტა 

 

მაგ. 2 დამოუკიდებელი ეკონომიკური სუბიექტი A ქვეყანაში მოიპოვებს საბირჟო საქონელს. A 

ქვეყნის ვალუტაა ადგილობრივი A ვალუტა. საბირჟო საქონლის გაყიდვები 
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განსაზღვრულია Z ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტით (ადგილობრივი Z ვალუტა). 

საბირჟო საქონლის ადგილობრივ Z ვალუტაში გასაყიდ ფასზე გავლენას ახდენს 

მსოფლიო მოთხოვნა და მიწოდება. საბირჟო საქონელზე მსოფლიო მოთხოვნის 

დაახლოებით 50% Z ქვეყანაზე მოდის. 

საწარმოს დანახარჯების დაახლოებით 90% უცხოელი თანამშრომლების ხელფასებზე, 

ასევე Z ქვეყნიდან იმპორტირებულ ქიმიურ ნივთიერებებზე და სპეციალიზებულ 

დანადგარებზე მოდის. აღნიშნული დანახარჯები განსაზღვრულია და ანგარიშსწორება 

ხდება ადგილობრივი Z ვალუტით.  საწარმოს სხვა ხარჯების გაწევა და ანგარიშსწორება 

ხდება ადგილობრივი A ვალუტით.   

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის 

ადგილობრივი Z ვალუტა - Z ქვეყნის ეკონომიკის საბაზრო ძალები ძირითადად 

განსაზღვრავს: 

 საწარმოს პროდუქციის გასაყიდ ფასს— Z ქვეყანა მსოფლიო ბაზარზე საბირჟო 

საქონლის მოთხოვნის მნიშვნელოვანი მონაწილეა და საწარმოს გაყიდვები 

გამოსახულია და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი Z ვალუტით; და 

 საწარმოს რესურსების დანახარჯებს — Z ქვეყნის კონკურენცია და 

მარეგულირებელი წესები მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს საწარმოს 

რესურსების დანახარჯების ფასს (მისი დანახარჯების დაახლოებით 90%-ის წყაროა  

Z ქვეყანა, ისინი გამოსახულია და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი Z 

ვალუტით). 

 

 
30.4 საწარმოს სამუშაო ვალუტაზე მტკიცებულებებს შესაძლოა უზრუნველყოფდეს შემდეგი 

ფაქტორებიც: 

(ა)  ვალუტა, რომელშიც საწარმო იღებს ფულად სახსრებს საფინანსო საქმიანობიდან (ე.ი. 

სავალო და წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებიდან); და 

(ბ) ვალუტა, რომელშიც, ჩვეულებრივ, ხდება საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული 

ფულადი სახსრების შენახვა. 

 
   შენიშვნები 

 

30.4 პუნქტში მოცემული ინდიკატორები დამხმარე მტკიცებულებებს იძლევა საწარმოს 

სამუშაო ვალუტის შესახებ. ამ ინდიკატორებს 30.3 პუნქტში მოცემულ ფაქტორებთან 

შედარებით ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭება.  

როდესაც საწარმო მოიპოვებს ფინანსურ სახსრებს, მაგალითად, სავალო და 

წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით, ვალუტა, რომელშიც იგი უშვებს 

აღნიშნულ ინსტრუმენტებს,  იძლევა სხვა მტკიცებულებებს, რომ აღნიშნული ვალუტა 

არის საწარმოს სამუშაო ვალუტა. ვალუტა, რომელშიც საწარმო მოიპოვებს ფინანსურ 

სახსრებს, ნაკლებ მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო, ძირითადად, 

გაუნაწილებელი მოგებიდან ფინანსდება.  

თუ საოპერაციო საქმიანობა  საწარმოს ძირითადი შემოსავლების მომტანი საქმიანობაა, 

ვალუტა, რომელშიც, ჩვეულებრივ, ხდება აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული 

ფულადი სახსრების შენახვა (ვალუტა, რომელშიც საწარმოს ინახავს საბრუნავი 

კაპიტალის ნაშთის ზედმეტობას) იძლევა სხვა მტკიცებულებებს, რომ საწარმოს 

სამუშაო ვალუტა არის ის ვალუტა, რომელშიც, ჩვეულებრივ, გამოსახულია 

შემოსავლების მომტანი საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები. 
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   მაგალითი—ძირითადი ინდიკატორები არ არის აშკარა   

 

მაგ. 3 A ქვეყანაში განლაგებული დამოუკიდებელი ეკონომიკური სუბიექტი A ქვეყანაში 

აწარმოებს პროდუქტს B ქვეყანაში საექსპორტოდ. A ქვეყანაში შედარებით იაფია 

სამუშაო ძალა და ნედლეული.   

საწარმოს გასაყიდი ფასები თითქმის ყოველთვის გამოსახულია ადგილობრივ B 

ვალუტაში (B ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტა) და უპირატესად დგინდება ფასების 

საფუძველზე, რომლებიც განისაზღვრება B ქვეყნის კონკურენციით და B ქვეყნის 

მარეგულირებელი წესებით. მომხმარებლები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ 

ადგილობრივი B ვალუტით და საწარმო ფულადი სახსრების ზედმეტობას ადგილობრივ 

B ვალუტაში ინახავს. იგი ადგილობრივი B ვალუტის მხოლოდ იმ ოდენობის გადაყვანას 

ახდენს ადგილობრივ A ვალუტაში (A ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტა), რაც საკმარისია 

დაფარვის ვადის დადგომისას საოპერაციო დანახარჯების დასაფარად.       

საწარმოს ნასესხები სახსრების დიდი ნაწილი ადგილობრივ B ვალუტაშია. თუმცა, 

დანახარჯების დიდი ნაწილის გადახდა ადგილობრივი A ვალუტით ხდება. 

სპეციალიზებული დანადგარების შეძენა C ქვეყნის მომწოდებლებისგან ხორციელდება. 

აღნიშნული შესყიდვები განისაზღვრება ადგილობრივი C ვალუტით (C ქვეყნის 

ადგილობრივი ვალუტა). აღნიშნული ხარჯები არ არის არსებითი ადგილობრივ A 

ვალუტაში გამოსახულ საოპერაციო დანახარჯებთან შედარებით.  

B ქვეყნის კონკურენცია და მარეგულირებელი წესები უმთავრეს გავლენას ახდენს 

საწარმოს პროდუქტების გასაყიდ ფასებზე, რაც აჩვენებს, რომ ადგილობრივი B 

ვალუტა არის საწარმოს სამუშაო ვალუტა. თუმცა, ასევე მითითებულია 

შესაძლებლობა, რომ ადგილობრივი A ვალუტა შეიძლება იყოს საწარმოს სამუშაო 

ვალუტა, რადგან ნედლეულისა და სამუშაო ძალის დანახარჯების უმეტესობაზე 

უმთავრეს გავლენას ახდენს A ქვეყნის კონკურენცია.   

სამუშაო ვალუტის შეფასებაში არ არის გათვალიწინებული C ქვეყნის ეკონომიკური 

ძალები, რადგან C ქვეყნიდან იმპორტირებული დანადგარების დანახარჯები 

არაარსებითია. 

რადგან 30.3 პუნქტში მოცემული ფაქტორები არაერთგვაროვანია, ხელმძღვანელობამ 

უნდა გაითვალისწინოს 30.4 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტორები. აღნიშნული 

ფაქტორები ადასტურებს, რომ ადგილობრივი B ვალუტა არის საწარმოს სამუშაო 

ვალუტა, რადგან საწარმო იღებს ფულად სახსრებს საფინანსო საქმიანობიდან 

ადგილობრივ B ვალუტაში და ფულადი სახსრების რეზერვების დიდ ნაწილს 

ადგილობრივ B ვალუტაში ინახავს.   

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, 30.3 და 30.4 პუნქტებში მოცემული 

ფაქტორები ადასტურებს, რომ ადგილობრივი B ვალუტა არის საწარმოს სამუშაო 

ვალუტა. ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მსჯელობა და გაითვალისწინოს ყველა 

სათანადო ინფორმაცია სანამ დაასკვნის, რომ ადგილობრივი B ვალუტა არის სამუშაო 

ვალუტა.  

30.5 ქვემოთ ჩამოთვლილი დამატებითი ფაქტორები გასათვალისწინებელია უცხოური 

ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტის განსაზღვრის დროს და იმის დასადგენად, მასაც იგივე 

სამუშაო ვალუტა აქვს თუ არა, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს (ამ კონტექსტში, 

ანგარიშვალდებული საწარმო იქნება ის საწარმო, რომელსაც გააჩნია ქვედანაყოფი 

უცხოეთში შვილობილი საწარმოს, ფილიალის, მეკავშირე საწარმოს ან ერთობლივი 

საქმიანობის სახით): 



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  12 

(ა)  უცხოური ქვედანაყოფის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ანგარიშვალდებული 

საწარმოს საქმიანობის გაფართოების სახე აქვს, თუ მნიშვნელოვანი ხარისხის 

ავტონომია ახასიათებს. პირველი შემთხვევის მაგალითია, როდესაც უცხოური 

ქვედანაყოფი მხოლოდ ანგარიშვალდებული საწარმოდან იმპორტირებული 

საქონლის გაყიდვასა და მიღებული თანხების გადარიცხვას აწარმოებს 

ანგარიშვალდებული საწარმოსათვის. მეორე სიტუაციის მაგალითია, როდესაც 

უცხოური ქვედანაყოფი აგროვებს ფულად სახსრებს და სხვა ფულად მუხლებს, ეწევა 

გარკვეულ ხარჯებს, იღებს შემოსავალს, იღებს სესხებს და ყველაფერ ამას, 

ძირითადად, თავის ადგილობრივ ვალუტაში აკეთებს;  

(ბ) მაღალი ხვედრითი წილი უკავია, თუ მცირე, ანგარიშვალდებულ საწარმოსთან 

წარმოებულ ოპერაციებს უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობაში; 

(გ) პირდაპირ გავლენას ახდენს თუ არა უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობიდან 

წარმოქმნილი ფულადი ნაკადები ანგარიშვალდებული საწარმოს ფულად 

ნაკადებზე და ადვილია თუ არა ფულის გადაგზავნა ანგარიშვალდებული 

საწარმოსათვის; 

(დ) საკმარისია თუ არა უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობიდან მიღებული ფულადი 

ნაკადები, არსებული და ნორმალურ პირობებში მოსალოდნელი ვალდებულებების 

მომსახურებისათვის იმ სახსრების გარეშე, რომელიც შეიძლება მიიღოს 

ანგარიშვალდებული საწარმოსაგან. 

 
   შენიშვნები 

 

ლექსიკონის განმარტებით უცხოური ქვედანაყოფი არის „ანგარიშვალდებული 

საწარმოს შვილობილი საწარმო, მეკავშირე საწარმო, ერთობლივი საქმიანობა, ან 

ფილიალი, რომლის საქმიანობა დაფუძნებულია და ხორციელდება სხვა ქვეყნის 

ტერიტორიაზე, ან ანგარიშვალდებული საწარმოს ვალუტისაგან განსხვავებული 

ვალუტით.“ 

30.5 პუნქტში მოცემული ფაქტორები, რომლებიც იძლევა დამხმარე მტკიცებულებებს 

საწარმოს სამუშაო ვალუტის შესახებ, გათვალისწინებული უნდა იქნეს მხოლოდ 

დამატებით 30.4 პუნქტში მოცემულ მტკიცებულებებთან ერთად, იმ შემთხვევაში, 

როდესაც საწარმო არის სხვა საწარმოს ქვედანაყოფი უცხოეთში. პრიორიტეტი ენიჭება 

30.3 პუნქტით გათვალისწინებულ ძირითად ინდიკატორებს.  

რადგან მეკავშირე საწარმოს და ერთობლივი საქმიანობის 

ინვესტორის/სრულუფლებიანი მონაწილისგან დამოუკიდებელი საქმიანობა მეტად 

სავარაუდოა (რადგან მათ არ აკონტროლებს  ინვესტორი/სრულუფლებიანი მონაწილე), 

30.5 პუნქტში მოცემული ინდიკატორები მეტად სავარაუდოა, რომ დადებითი იქნება 

შვილობილი საწარმოსა და ფილიალების შემთხვევაში, ვიდრე მეკავშირე საწარმოსა და 

ერთობლივი საქმიანობის შემთხვევაში.     

 
პუნქტი 30.5(ა) 

უცხოური ქვედანაყოფის მიერ განხორციელებული საქმიანობა, როდესაც მას  

ანგარიშვალდებული საწარმოს საქმიანობის გაფართოების სახე აქვს დამატებით 

მტკიცებულებას წარმოადგენს, რომ უცხოურ ქვედანაყოფს იგივე სამუშაო ვალუტა 

აქვს, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს. 

 

პუნქტი 30.5(ბ) 

უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობის დიდი ნაწილის წარმოება ანგარიშვალდებულ 

საწარმოსთან  დამატებით მტკიცებულებას წარმოადგენს, რომ უცხოურ ქვედანაყოფს 

იგივე სამუშაო ვალუტა აქვს, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს. 
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პუნქტი 30.5(გ) 

ის, რომ უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადები 

პირდაპირ გავლენას ახდენს ანგარიშვალდებული საწარმოს ფულად ნაკადებზე და 

ადვილია ანგარიშვალდებული საწარმოსათვის ფულის გადაგზავნა, დამატებით 

მტკიცებულებას წარმოადგენს, რომ უცხოურ ქვედანაყოფს იგივე სამუშაო ვალუტა 

აქვს, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს. 

 

პუნქტი 30.5(დ) 

ის, რომ უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები 

არასაკმარისია არსებული და ნორმალურ პირობებში მოსალოდნელი 

ვალდებულებების მომსახურებისათვის იმ სახსრების გარეშე, რომელიც შეიძლება 

მიიღოს ანგარიშვალდებული საწარმოსაგან (საწარმო მნიშვნელოვან ფინანსურ 

დახმარებას იღებს ანგარიშვალდებული საწარმოსგან ვალდებულებების 

მომსახურებისთვის) დამატებით მტკიცებულებას წარმოადგენს, რომ უცხოურ 

ქვედანაყოფს იგივე სამუშაო ვალუტა აქვს, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს.   

 

უცხოური ქვედანაყოფი, რომელიც საწარმოს განუყოფელი ნაწილია 

არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ უცხოური ქვედანაყოფი, რომელიც საქმიანობას 

ახორციელებს ანგარიშვალდებული საწარმოს საქმიანობის გაფართოების სახით, 

საქმიანობას ეწევა ანგარიშვალდებული საწარმოსგან განსხვავებულ ძირითად 

ეკონომიკურ გარემოში. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ უცხოურ ქვედანაყოფს, 

რომლის საქმიანობა ანგარიშვალდებული საწარმოს საქმიანობის განუყოფელი 

ნაწილია, ექნება იგივე სამუშაო ვალუტა, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს.    

თუ უცხოური ქვედანაყოფი ჩამოყალიბებულია, როგორც სპეციალური დანიშნულების 

ეკონომიკური სუბიექტი, რომელიც აშკარად მშობელი საწარმოს სახელით ეწევა 

საქმიანობას  -  მაგალითად, გადასახადების შემცირების მიზნით იჯარის 

განხორციელებისას ან სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების შესრულებისას, - ჩვეულებრივ, მოსალოდნელია, რომ მას ექნება იგივე 

სამუშაო ვალუტა, რაც ანგარიშვალდებულ საწარმოს.     

 

ფილიალები 

უცხოური ქვედანაყოფი შეიძლება იყოს ანგარიშვალდებული საწარმოს ფილიალი. 

მართალია, ფილიალი იურიდიულად ანგარიშვალდებული საწარმოს ნაწილია, მაგრამ, 

თავისი შინაარსით, ის შეიძლება საქმიანობას ეწეოდეს დამოუკიდებელი უცხოური 

ქვედანაყოფის სახით. თუ ერთ საწარმოს აქვს ორი ან ორზე მეტი განყოფილება, 

რომლებიც საქმიანობას სხვადასხვა ეკონომიკურ გარემოში ეწევიან, შესაძლებელია 

თითოეულ განყოფილებას საკუთარი სამუშაო ვალუტა ჰქონდეს. მაგალითად, 

შესაძლებელია სამუშაო ვალუტის ცალ-ცალკე განსაზღვრა თითოეული 

განყოფილებისთვის, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს თითოეული განყოფილება 

სხვადასხვა ქვეყანაშია, თითოეული განყოფილება საკუთარ პროდუქტებს ყიდის 

საკუთარი ქვეყნის მომხმარებლებზე და თითოეული განყოფილება დამოუკიდებლად 

იმართება, მათ შორის დამოუკიდებელი ბუღალტრული ანგარიშების წარმოების 

მეშვეობით. 

მას შემდეგ, რაც განისაზღვრება საწარმოს სამუშაო ვალუტა, განსხვავებული სამუშაო 

ვალუტის მქონე ფილიალების საქმიანობის შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა 
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აისახება ანგარიშვალდებული საწარმოს ანგარიშებში 30.22 პუნქტით განსაზღვრული 

მონაცემების გადაყვანის მეთოდის გამოყენებით.  

 

მაგალითი — უცხოური შვილობილი საწარმო საქმიანობას ეწევა მშობელი საწარმოს 

მცირედი ჩარევით 

 

მაგ. 4 მშობელი საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტაა ადგილობრივი A ვალუტა (A ქვეყნის 

ადგილობრივი ვალუტა) A ქვეყანაში აწარმოებს გრიპის საწინააღმდეგო საშუალებებს. 

მას აქვს შვილობილი საწარმო Z ქვეყანაში. შვილობილი საწარმო უმეტესად ფინანსდება 

სესხით, რომელიც გამოსახულია ადგილობრივ Z ვალუტაში (Z ქვეყნის ადგილობრივი 

ვალუტა).   

შვილობილი საწარმოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ახასიათებს მნიშვნელოვანი 

ავტონომია მშობლისგან. შვილობილი საწარმოს ხელმძღვანელობა მშობელი საწარმოს 

ჩარევის გარეშე განსაზღვრავს საკუთარი პროდუქტების ფასებს, რომლებზეც ძირითად 

გავლენას ახდენს ადგილობრივი კონკურენცია და მარეგულირებელი წესები. 

შვილობილი საწარმო ლიცენზიის შესაბამისად იყენებს მშობლის ზოგიერთ ფორმულას. 

იგი ასევე შეიმუშავებს და ქმნის საკუთარ ფორმულებსაც ადგილობრივი მოთხოვნისა და 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად. იგი Z 

ქვეყანაში აწარმოებს საკუთარ პროდუქტებს, ადგილობრივი ნედლეულისა და სამუშაო 

ძალის გამოყენებით. იგი საკუთარ პროდუქტებს ყიდის Z ქვეყნის მომხმარებლებზე. 

საზღვარგარეთ ხდება ზოგიერთი სპეციალიზებული დანადგარის შესყიდვა, მაგრამ 

აღნიშნული დანადგარების ღირებულება უმნიშვნელოა სხვა საოპერაციო 

დანახარჯებთან შედარებით. 

30.3(ა) პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტორები მიუთითებს, რომ ადგილობრივი Z 

ვალუტა არის შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. ადგილობრივი Z ვალუტა არის 

ვალუტა, რომელშიც გამოსახულია გასაყიდი ფასები და ხდება ანგარიშსწორება. 

ამასთან, შვილობილი საწარმოს გასაყიდი ფასები განისაზღვრება Z ქვეყნის 

კონკურენციით და მარეგულირებელი წესებით. ფასებზე მნიშვნელოვან გავლენას არ 

ახდენს საერთაშორისო კონკურენცია ან მარეგულირებელი წესები და სავალუტო 

კურსის ცვლილებები ადგილობრივ Z ვალუტასა და სხვა ვალუტებს შორის.  

30.3(ბ) პუნქტი ასევე მიუთითებს, რომ ადგილობრივი Z ვალუტა არის შვილობილი 

საწარმოს სამუშაო ვალუტა, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი დანახარჯები 

გამოსახულია და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი Z ვალუტით. 

30.3 პუნქტში მოცემული ყველა ფაქტორი მიუთითებს ადგილობრივ Z ვალუტას.  

შესაბამისად, თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, ადგილობრივი Z 

ვალუტა არის შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. არ არის საჭირო, რომ 

შვილობილმა საწარმომ გაითვალისწინოს 30.4 და 30.5 პუნქტებში მოცემული 

ფაქტორები. 

მაგალითი — უცხოური სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტი  

 

მაგ. 5 მშობელი საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტა არის ადგილობრივი A ვალუტა (A ქვეყნის 

ადგილობრივი ვალუტა) A ქვეყანაში აწარმოებს გრიპის საწინააღმდეგო საშუალებებს.  

მშობელი საწარმო B ქვეყანაში ქმნის შვილობილ საწარმოს ერთადერთი დანიშნულებით, 

მშობელი საწარმოსთვის სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების შესასრულებლად. მომწოდებელებისა და დაქირავებული პირებისთვის 

ნედლეულისა და შრომისთვის ადგილობრივ B ვალუტაში (B ქვეყნის ადგილობრივი 
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ვალუტა)ანგარიშსწორების გარდა, მისი ოპერაციები მხოლოდ მშობელ საწარმოსთან 

ხორციელდება.   

შვილობილ საწარმოს, ძირითადად, მშობელი საწარმო აფინანსებს ადგილობრივ A 

ვალუტაში გამოსახული სესხის მეშვეობით. მშობელი საწარმო უხდის შვილობილ 

საწარმოს ადგილობრივ A ვალუტაში გამოსახულ საზღაურს სამეცნიერო-კვლევითი და 

საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურებებისთვის, მშობელი ასევე აწვდის შვილობილ 

საწარმოს ყველა საჭირო დანადგარს სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებისთვის. აღნიშნული საზღაური საკმარისია ადგილობრივი 

ხარჯების დასაფარად.   

შვილობილი საწარმოს ერთადერთი საქმიანობა მშობელი საწარმოსთვის სამეცნიერო-

კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების შესრულებაა. შვილობილი 

საწარმოს ერთადერთი შემოსავალია მშობელი საწარმოსგან მიღებული თანხა, რაც 

საკმარისია ადგილობრივი ხარჯების გადასახდელად. ამიტომ, 30.3(ა) პუნქტში 

მოცემული ფაქტორები არ არის შესაბამისი. პუნქტი 30.3(ბ) შესაბამისია, მაგრამ 

მხოლოდ ეს პუნქტი არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რათა დავასკვნათ, რომ 

ადგილობრივი B ვალუტა არის შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. 

საჭიროა ასევე გათვალისწინებულ იქნეს 30.4 და 30.5 პუნქტებში მოცემული 

ფაქტორები. 30.4(ა) მიუთითებს, რომ სამუშაო ვალუტაა ადგილობრივი A ვალუტა, 

რადგან საწარმო ფინანსდება მშობელი საწარმოს ადგილობრივ A ვალუტაში 

გამოსახული სესხით. 30.4(ბ) პუნქტი არ არის შესაბამისი, რადგან საწარმო მშობელი 

საწარმოსგან იღებს საზღაურს ხარჯების დაფარვის მიზნით და საწარმოში არ რჩება 

თანხები. 

30.5 პუნქტი ადასტურებს, რომ სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ადგილობრივი A 

ვალუტა: 

 შვილობილი საწარმოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მნიშვნელოვანი 

ავტონომიის გარეშე მშობელი საწარმოს საქმიანობის გაფართოების სახე აქვს,  

რადგან შვილობილი საწარმო მშობელი საწარმოს მითითებების საფუძველზე 

ასრულებს სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებს 

მშობელი საწარმოსთვის. 

 მშობელ საწარმოსთან წარმოებულ ოპერაციებს შვილობილი საწარმოს 

საქმიანობაში მაღალი ხვედრითი წილი უკავია, რადგან მშობელი საწარმო იხდის 

შვილობილი საწარმოს ყველა დანახარჯს. 

 შვილობილი საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები 

არასაკმარისია მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის 

მშობელი საწარმოსგან მიღებული საზღაურის გარეშე. 

30.5(გ) პუნქტი არ არის შესაბამისი, რადგან არ არსებობს შვილობილი საწარმოს 

ადგილობრივი დანახარჯების დასაფარად შვილობილი საწარმოს საქმიანობიდან 

მიღებული ფულადი ნაკადები,   გარდა მშობელი საწარმოსგან მიღებული ფულადი 

ნაკადებისა.  

30.3, 30.4 და 30.5 პუნქტების ერთად გათვალისწინება ადასტურებს, რომ სამუშაო 

ვალუტაა ადგილობრივი A ვალუტა. თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, 

სავარაუდოა, რომ ადგილობრივი A ვალუტა სამუშაო ვალუტაა. ხელმძღვანელობამ 

უნდა გამოიყენოს მსჯელობა და გაითვალისწინოს ყველა შესაბამისი ინფორმაცია, 

მანამ სანამ დაადგენს, რომ ადგილობრივი A ვალუტა სამუშაო ვალუტაა.   
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უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციების წარდგენა სამუშაო 

ვალუტაში   
 

თავდაპირველი აღიარება 
30.6 უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაცია ისეთი ოპერაციაა, რომელიც 

განსაზღვრულია უცხოურ სავალუტო ერთეულებში ან მოითხოვს ანგარიშსწორებას 

უცხოური ვალუტით. კერძოდ, ასეთი ტიპის ოპერაციები წარმოიშობა მაშინ, როდესაც: 

(ა) საწარმო ყიდულობს ან ყიდის საქონელსა და მომსახურებას, რომლის ფასი 

დადგენილია უცხოურ ვალუტაში; 

(ბ) საწარმო იღებს ან გასცემს სესხს, რომლის მისაღები ან გადასახდელი თანხები 

განსაზღვრულია უცხოურ ვალუტაში; ან 

(გ) საწარმო იძენს ან ყიდის აქტივებს, იღებს ან ფარავს ვალდებულებებს, რომლებიც 

გამოსახულია უცხოურ ვალუტაში. 

 

  შენიშვნები 
 

უცხოური ვალუტა არის ვალუტა, რომელიც განსხვავდება საწარმოს სამუშაო 

ვალუტისგან. როდესაც საწარმოს გააჩნია უცხოური ვალუტით წარმოებული 

ოპერაციები, იგი ექვემდებარება სამუშაო ვალუტასთან მიმართებით უცხოური 

ვალუტის ღირებულების  ცვლილებების რისკს.   

 
რა მოხდება, თუ საწარმო ბუღალტრულ ჩანაწერებს უცხოურ ვალუტაში აწარმოებს? 

იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო ბუღალტრულ ჩანაწერებს უცხოურ ვალუტაში აწარმოებს, 

საჭირო გახდება ყველა თანხის სამუშაო ვალუტაში გადაყვანა 30.6–30.11 პუნქტების 

შესაბამისად. ამას იგივე შედეგები ექნება, რაც აქვს აღნიშნული მუხლების თავიდანვე 

სამუშაო ვალუტაში ასახვას. მაგალითად, ფულადი მუხლების გადაყვანა სამუშაო 

ვალუტაში უნდა მოხდეს საბოლოო სავალუტო კურსის გამოყენებით, პირვანდელი 

ღირებულებით ასახული არაფულადი მუხლების გადაყვანა - იმ ოპერაციის 

თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსით, რის შედეგადაც მოხდა მათი აღიარება,  

ხოლო რეალური ღირებულებით განსაზღვრული არაფულადი მუხლების გადაყვანა - 

რეალური ღირებულების დადგენის თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით 

(იხ. 30.9 პუნქტი).   

 

როდესაც ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოება უცხოურ ვალუტაში ხდება, 30.6–30.11 

პუნქტების შესაბამისად მოითხოვება სამუშაო ვალუტაში გადაყვანა მანამ, სანამ 

საწარმო მოახდენს საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების გადაყვანას შერჩეულ 

წარსადგენ ვალუტაში ან ჯგუფის წარსადგენ ვალუტაში, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში (იხ. 30.17 პუნქტი). 

 

30.7 საწარმომ უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარებისას 

უნდა ასახოს სამუშაო ვალუტით, რისთვისაც უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის 

მიმართ უნდა გამოიყენოს უცხოური ვალუტის სამუშაო ვალუტაზე გასაცვლელი სპოტ 

სავალუტო კურსი, ოპერაციის თარიღისათვის. 

 
   შენიშვნები 

 

თავდაპირველი აღიარებისას, უცხოურ ვალუტაში აღიარებული თანხა სამუშაო 

ვალუტაში გადაყვანამდე განისაზღვრება მსს ფასს სტანდარტის სხვა შესაბამის 

განყოფილებებთან ერთად. 
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ოპერაციის ასახვა სამუშაო ვალუტაში არ ცვლის შეფასებული აქტივებისა და 

ვალდებულებების არსებით მახასიათებლებს, მაგრამ საწარმომ სამუშაო ვალუტაში 

უნდა შეაფასოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული აქტივები და ვალდებულებები 

დაუყოვნებლივი მიწოდების სავალუტო კურსის გამოყენებით  - ანუ სპოტ სავალუტო 

კურსის გამოყენებით. 

 

   მაგალითი — საწარმო ყიდის საქონელს უცხოურ ვალუტაში (30.6(ა) პუნქტი) 

 

მაგ. 6 საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტაა ფე(1), მომხმარებელზე კრედიტით ყიდის მარაგს 

30,000 უფე-ად  , რომლის საბალანსო ღირებულებაა 10,000 ფე. სპოტ სავალუტო კურსი 

გაყიდვის აღიარებისას  23-ე განყოფილების - „ამონაგები“ - შესაბამისად არის 1ფე=2უფე.  

თავდაპირველი აღიარებისას გაყიდვა აღირიცხება შემდეგნაირად: 

 

დებ. სავაჭრო მოთხოვნები—აქტივი 15,000 ფე  

 კრედ.  მოგება ან ზარალი— საქონლის გაყიდვის შედეგად 

მიღებული ამონაგები 

  15,000ფე 

მარაგის კრედიტით გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება (უფე30,000 ÷ 2). 
 

 

გაყიდული მარაგის აღიარების შეწყვეტა შემდეგნაირად აღირიცხება: 

 

დებ. მოგება და ზარალი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

10,000 ფე  

 კრედ.  მარაგები—აქტივი    10,000ფე 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულების აღიარება (საბალანსო ღირებულება). 
 

 
 

მაგალითი — საწარმო იღებს სესხს უცხოურ ვალუტაში (პუნქტი 30.6(ბ)) 

 
მაგ. 7 საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტაა ფე, იღებს სესხს 100,000 უფე-ის ოდენობით 

ბანკისგან, როდესაც სპოტ სავალუტო კურსი შეადგენს 1ფე = 2.5უფე-ს.  

თავდაპირველი აღიარებისას სესხი აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. ფულადი სახსრები—აქტივი 40,000 ფე  

 კრედ.   სასესხო ვალდებულება უფე-ში — ვალდებულება    40,000ფე 

სესხის აღების ოპერაციის აღიარება (100,000უფე ÷ 2.5). 
 

 
 

მაგალითი — საწარმო ყიდულობს დანადგარს უცხოურ ვალუტაში (პუნქტი 30.6(გ)) 

 

მაგ. 8 საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტაა ფე, ყიდულობს დანადგარს (ძირითადი საშუალება) 

10,000 უფე-ად უცხოელი მომწოდებლისგან. სპოტ სავალუტო კურსი შეადგენს 1უფე = 

2ფე იმ თარიღისთვის, როდესაც დანადგარის თავდაპირველი აღიარება ხდება. 

                                                             
(1)ამ და წინამდებარე მოდულის სხვა მაგალითებში ფულადი ოდენობები გამოსახულია „ფულად ერთეულებში“ (ფე) ან 

„უცხოურ ფულად ერთეულებში“ (უფე).  
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თავდაპირველი აღიარებისას დანადგარი აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. ძირითადი საშუალებები— დანადგარი 20,000 ფე  

 კრედ.  ფულადი სახსრები—აქტივი    20,000ფე 

ფულადი სახსრებით დანადგარის შეძენის აღიარება  (10,000უფე × 2). 
 

 

 

30.8 ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც ეს ოპერაცია პირველად 

დააკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად. 

პრაქტიკაში ხშირად იყენებენ სავალუტო კურსს, რომელიც მიახლოებულია ოპერაციის 

თარიღისათვის არსებულ ფაქტობრივ სავალუტო კურსთან. მაგალითად, მოცემულ 

პერიოდში ერთი და იმავე ვალუტით შესრულებული ყველა ოპერაციისთვის შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს კვირის ან თვის საშუალო სავალუტო კურსი, თუმცა, თუ სავალუტო 

კურსები მნიშვნელოვნად მერყეობს, ამ საანგარიშგებო პერიოდისათვის საშუალო 

კურსის გამოყენება მიზანშეწონილი არ არის. 

 

   შენიშვნები 

 

ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც ეს ოპერაცია პირველად 

დააკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისი 

განყოფილების შესაბამისად. მაგალითად, საწარმოს მოეთხოვება საქონლის გაყიდვის 

შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება უცხოურ ვალუტაში იმ თარიღისთვის, 

როდესაც დაკმაყოფილდება 23-ე განყოფილების _“ამონაგები“ - 23.10 პუნქტის 

პირობები, აღნიშნული თარიღისთვის არსებული სპოტ სავალუტო კურსის 

გამოყენებით.  

 

საშუალო კურსის გამოყენება 

ხელმძღვანელობამ თავად საწარმოს კონკრეტულ გარემოებებზე დაყრდნობით უნდა 

გამოიყენოს მსჯელობა, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას მიზანშეწონილია თუ არა 

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციებისთვის საშუალო კურსის 

გამოყენება.  საშუალო კურსი, ჩვეულებრივ, მიზანშეწონილია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც სავალუტო კურსი არსებითად არ იცვლება და საწარმოს გააჩნია 

ბევრი ოპერაცია უცხოურ ვალუტაში — როდესაც ამგვარი ოპერაციები ხშირია, ბევრი 

ამონაგების, ხარჯის, შემოსულობისა და ზარალის გადაყვანა ოპერაციის 

თარიღისათვის არსებული ფაქტობრივი სავალუტო კურსებით შეიძლება ძალიან დიდ 

დროს მოითხოვდეს. 30-ე განყოფილება ხელმძღვანელობას აძლევს უფლებას 

გამოიყენოს ფაქტობრივ კურსთან მიახლოებული საშუალო კურსი. 

თუ ხელმძღვანელობა გადაწყვეტს ფაქტობრივ კურსთან მიახლოებული საშუალო 

კურსის გამოყენებას, მან უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად მიზანშეწონილია საშუალო 

კურსის გამოთვლა მთლიანი წლის, თითოეული თვის ან თითოეული კვირისთვის და 

ა. შ. მაგალითად, თუ სავალუტო კურსები შედარებით სტაბილურია ერთი თვის 

განმავლობაში, შესაძლებელია აღნიშნული თვის საშუალო კურსის გამოყენება, 

როგორც მიახლოებითი დღის კურსისა. თუმცა, თუ სავალუტო კურსები ცვალებადია, 

უფრო მიზანშეწონილი იქნება საშუალო კურსის გამოთვლა უფრო მოკლე პერიოდის, 

მაგალითად კვირის ან რამდენიმე დღის განმავლობაში (ან ცვალებადი კურსის 

პერიოდში თითოეული ოპერაციის შემთხვევაში ფაქტობრივი კურსის გამოყენება). 

იმის მიუხედავად, თუ რა პერიოდის არჩევა მოხდება, მიზანი არის ის, რომ 

არაფულადი აქტივების საბალანსო ღირებულება არსებითად არ განსხვავდებოდეს იმ 
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ღირებულებისგან, რომელიც მათ ექნებოდათ გადაყვანისთვის ფაქტობრივი კურსების 

გამოყენების შემთხვევაში. ფაქტობრივი კურსი გამოყენებული უნდა იქნეს იმ 

შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია, რომ წარმოიშობა არსებითი სხვაობა საშუალო 

კურსის გამოყენებასთან შედარებით. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს აქვს 

ნებისმიერი სახის ერთჯერადი დიდი ოპერაციები, აღნიშნული ოპერაციებისთვის მან 

უნდა გამოიყენოს ფაქტობრივი კურსი.   

საშუალო კურსის გამოთვლის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. ეს მეთოდები მოიცავს 

როგორც მარტივი თვიური ან კვარტალური საშუალო კურსის გამოყვანას, ასევე უფრო 

რთულ მეთოდებს, შესაბამისი შეწონვის გამოყენებით, რაც ასახავს როგორც სავალუტო 

კურსების, ასევე  ოპერაციების მოცულობის ცვლილებებს. მარტივი საშუალო წლიური 

ან კვარტალური სავალუტო კურსი ვარაუდობს, რომ შემოსავლები და ხარჯები 

თანაბრად წარმოიშობა წლის (ან კვარტლის) განმავლობაში. თუ განსაზღვრულ 

თვეებში ადგილი აქვს მეტ გაყიდვებს და მეტი ხარჯები წარმოიშობა, უმჯობესია 

საშუალო შეწონილი კურსის გამოყენება, რომელიც ითვალისწინებს პერიოდებს, 

როდესაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მეტ აქტივობას.  

 

 
   შენიშვნები 

 

თითოეული საანგარიშგებო  პერიოდის ბოლოს მუხლის საბალანსო ღირებულება 

განისაზღვრება უცხოურ ვალუტაში მსს ფასს სტანდარტის სხვა შესაბამისი 

განყოფილებების გამოყენებით, სამუშაო ვალუტაში გადაყვანამდე. მაგალითად, იმ 

შემთხვევაში, თუ საინვესტიციო ქონების მუხლი გამოსახულია უცხოურ ვალუტაში 

(უცხოეთის ქონება) და შესაძლებელია რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, 

რეალური ღირებულება ყოველწლიურად უნდა განისაზღვროს უცხოურ ვალუტაში მე-

16 განყოფილების - „საინვესტიციო ქონება“ შესაბამისად (პუნქტი 16.7). ამის შემდეგ 

უნდა მოხდეს რეალური ღირებულების გადაყვანა სამუშაო ვალუტაში 30.9(გ) პუნქტის 

შესაბამისად.  

 

ფულადი მუხლების გადაყვანა 

ფულადი მუხლები არის საწარმოს განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები, 

მისაღები აქტივები და გასანაღდებელი ვალდებულებები, რომლებიც გადახდილი ან 

მიღებული იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრადი რაოდენობის ფულის 

ერთეულებით (იხ. ფულადი მუხლების განმარტება ლექსიკონში). ფულადი მუხლების 

მაგალითებია: ფულადი სახსრები; სავაჭრო მოთხოვნები; სავაჭრო ვალდებულებები; 

სესხები; საგადასახადო აქტივები და საგადასახადო ვალდებულებები; პენსიები და 

დაქირავებულ პირთა სხვა გასამრჯელოები, რომლებიც გადასახდელია ფულადი 

წარდგენა მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდების ბოლოს 
 

30.9 ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმომ: 

(ა)  უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი მუხლები უნდა გადაიყვანოს საბოლოო 

სავალუტო კურსის გამოყენებით; 

(ბ) არაფულადი მუხლები, რომლებიც ასახულია უცხოური ვალუტით პირვანდელი 

ღირებულებით, უნდა გადაიყვანოს ოპერაციის თარიღისათვის არსებული 

სავალუტო კურსით; და 

(გ) არაფულადი მუხლები, რომლებიც ასახულია უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული 

რეალური ღირებულებით, უნდა გადაიყვანოს რეალური ღირებულების დადგენის 

თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით. 
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სახსრებით; და ფულადი დივიდენდები, რომლებიც აღიარებულია, როგორც აქტივი ან 

ვალდებულება.   

ყველა ფინანსური აქტივი არ უნდა ჩაითვალოს ფულად მუხლებად. მაგალითად, 

წილობრივ ინსტრუმენტში განხორციელებული ინვესტიცია არ არის ფულადი მუხლი, 

რადგან აქტივი მიღებული არ იქნება ფიქსირებული ან განსაზღვრადი ოდენობის 

ფულადი სახსრებით.  

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ყველა ფულადი მუხლი გადაიყვანება საბოლოო 

სავალუტო კურსის გამოყენებით. საბოლოო სავალუტო კურსი არის საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს არსებული სპოტ სავალუტო კურსი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციასთან დაკავშირებული 

ანგარიშსწორება ხდება ხელშეკრულების შესაბამისად წინასწარ განსაზღვრული 

სავალუტო კურსით, 30-ე განყოფილება არ იძლევა ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

კურსის გამოყენების უფლებას.  

 

არაფულადი მუხლების გადაყვანა 

არაფულადი მუხლები არის ფულადი მუხლების გარდა ყველა სხვა მუხლი. 

არაფულადი მუხლების მაგალითებია: საქონლისა და მომსახურებებისთვის წინასწარ 

გადახდილი თანხები (მაგალითად წინასწარ გადახდილი ქირა); გუდვილი; 

არამატერიალური აქტივები; მარაგები; ძირითადი საშუალებები; წილობრივ 

ინსტრუმენტში განხორციელებული ინვესტიცია (როგორიცაა, მაგალითად, 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში); აქციონერთა წილი და ანარიცხები, რომლებიც 

უნდა დაიფაროს  არაფინანსური აქტივის მიწოდებით. 

არაფინანსური მუხლების გადაყვანა  დამოკიდებულია იმაზე, საანგარიშგებო 

თარიღისთვის აღნიშნული მუხლები პირვანდელი ღირებულებით არის შეფასებული 

თუ რეალური ღირებულებით.  

არაფულადი აქტივები, რომლებიც შეფასებულია პირვანდელი ღირებულებით 

უცხოურ ვალუტაში, გადაყვანილ უნდა იქნეს  ოპერაციის თარიღისათვის არსებული 

სავალუტო კურსით. რადგან აქტივები აისახება პირვანდელი ღირებულებით, 

ჩვეულებრივ არ არის საჭირო აქტივის ხელახალი გადაყვანა მომდევნო საანგარიშგებო 

თარიღებისთვის. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება აღნიშნული აქტივის 

გაუფასურება, საჭირო იქნება გადაყვანა, რადგან ანაზღაურებადი ღირებულების 

გადაყვანა ხდება ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრის თარიღისთვის 

არსებული სავალუტო კურსით. 

არაფულადი აქტივები, რომლებიც ასახულია უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული 

რეალური ღირებულებით, გადაყვანილ უნდა იქნეს  რეალური ღირებულების 

დადგენის თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით.  

ზოგიერთი მუხლის საბალანსო ღირებულება განისაზღვრება ორი ან მეტი ოდენობის 

შედარების მეშვეობით. მაგალითად, მე-13 განყოფილება - „მარაგები“, მოითხოვს 

მარაგების შეფასებას თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის 

უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და 

გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. 27-ე განყოფილება - „აქტივების გაუფასურება“  -

მოითხოვს, რომ, როდესაც არსებობს მინიშნება ამ განყოფილების სფეროში შემავალი 

აქტივების გაუფასურების შესახებ, აქტივი შეფასდეს უმცირესი თანხით საბალანსო 

ღირებულებასა და ანაზღაურებად ღირებულებას (გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას შორის უდიდესი 

თანხა) შორის. 
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როდესაც აქტივი, რომელიც განეკუთვნება 27-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს 

(მარაგების გარდა) ფასდება უცხოური ვალუტით, საბალანსო ღირებულება არის 

შემდეგი სიდიდეებიდან უმცირესი თანხა: 

 საბალანსო ღირებულება, რომელიც გადაყვანილია ღირებულების განსაზღვრის 

თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსით (უცხოურ ვალუტაში პირვანდელი 

ღირებულებით ასახული მუხლების თავდაპირველი აღიარების თარიღისთვის 

არსებული სავალუტო კურსი); და  

 მისი ანაზღაურებადი ღირებულება (უდიდესი თანხა გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ შეფასებულ გასაყიდ ფასსა და გამოყენების ღირებულებას შორის - 

დღევანდელი ღირებულებით - რაც გადაყვანილია ღირებულების განსაზღვრის 

თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსით - რაც, სავარაუდოდ, არის საბოლოო 

კურსი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის). 

ორი ოდენობის შედარების შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ გაუფასურების ზარალი 

აღიარდება სამუშაო ვალუტაში, მაგრამ არ აღიარდება უცხოურ ვალუტაში, ან 

პირიქით. 

 

30.10 საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა ფულადი მუხლების საბოლოო 

ანგარიშსწორების ან ფულადი მუხლების გადაყვანის დროს ისეთი სავალუტო კურსით, 

რომელიც განსხვავდება მოცემულ პერიოდში ან წინა პერიოდების ფინანსურ 

ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარების დროს გადასაყვანად გამოყენებული 

სავალუტო კურსისაგან, უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში იმ საანგარიშგებო 

პერიოდში, როდესაც წარმოიშობა, გარდა 30.13 პუნქტში განხილული შემთხვევისა. 

 

 შენიშვნები 

 

როდესაც ფულადი მუხლი წარმოიშობა უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული 

ოპერაციიდან და ოპერაციის თარიღსა და ანგარიშსწორების თარიღს შორის იცვლება 

სავალუტო კურსი, შედეგად მიიღება საკურსო სხვაობა. როდესაც ოპერაციასთან 

დაკავშირებული ანგარიშსწორება იმავე სააღრიცხვო პერიოდში ხდება, რომელშიც 

აღნიშნული ოპერაცია შესრულდა, საკურსო სხვაობის აღიარება იმავე პერიოდში 

ხდება. თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ოპერაციასთან დაკავშირებული 

ანგარიშსწორება მომდევნო სააღრიცხვო პერიოდში ხდება, ანგარიშსწორების 

თარიღამდე თითოეულ პერიოდში აღიარებული საკურსო სხვაობა განისაზღვრება 

თითოეულ პერიოდში სავალუტო კურსების ცვლილებით.  

მაგალითი — საწარმო კრედიტით ყიდულობს საქონელს უცხოურ ვალუტაში   

 

მაგ. 9 20X1 წლის 24 დეკემბერს, საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტაა ფე, კრედიტით 

ყიდულობს ნედლეულს მომწოდებლისგან 100,000უფე-ად. საწარმო მომწოდებელს 

უხდის 20X2 წლის 17 იანვარს. საწარმოს ფინანსური წლის დასასრულია 20X1 წლის 31 

დეკემბერი. 

სპოტ სავალუტო კურსების შემდეგია: 

 24 დეკემბერი 20X1: 2ფე = 1უფე 

 31 დეკემბერი 20X1: 2.1ფე = 1უფე 

 17 იანვარი 20X2: 2.05ფე = 1უფე 
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თავდაპირველი აღიარება 

 

20X1 წლის 24 დეკემბერს თავდაპირველი აღიარებისას, შეძენა აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. მარაგები—ნედლეული  200,000 ფე  

 კრედ.  სავაჭრო ვალდებულება    200,000ფე 

ნედლეულის შეძენის აღიარება   (100,000უფე × 2). 
 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს ნედლეული რომ არ ყოფილიყო გამოყენებული, გაყიდული ან 

გაუფასურებული, იგი კვლავ აღიარებული იქნებოდა 200,000 ფე-ად. თუმცა, სავაჭრო 

მოთხოვნა გადაიყვანება საბოლოო კურსით 201,000 ფე-ად (100,000უფე × 2.1): 

 

დებ. მოგება ან ზარალი— საკურსო სხვაობა 10,000 ფე  

 კრედ.  სავაჭრო ვალდებულება   10,000ფე 

სხვაობის აღიარება, რომელიც წარმოიშობა ფულადი მუხლის გადაყვანის შედეგად თავდაპირველი 

აღიარებისას გამოყენებული გადასაყვანი კურსისგან განსხვავებული კურსით ((100,000უფე× 2.1 

საბოლოო კურსი) მინუს (100,000 × უფე2))  
 

 

20X2 წლის 17 იანვარი 
 

20X2 წლის 17 იანვარს სავაჭრო მოთხოვნა იფარება აღნიშნული თარიღისთვის არსებული 

სავალუტო კურსით 205,000ფე (100,000უფე × 2.05): 

 

დებ. სავაჭრო ვალდებულება 210,000 ფე  

 კრედ.  მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა   5,000ფე 

 კრედ. ფულადი სახსრები   205,000ფე 

ფულადი მუხლის გადაყვანისას წარმოშობილი საკურსო სხვაობის ((100,000უფე × 2.05) მინუს 

(100,000უფე × 2.1)), და აღნიშნული ფულადი მუხლის დაფარვის  აღიარება. 
 

 

 

  მაგალითი —სასესხო ვალდებულება უცხოურ ვალუტაში 
 

მაგ. 10 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ბანკმა საწარმოს გადაურიცხა 5,000უფე, ორი წლის 

განმავლობაში წლიური ფიქსირებული 8%-ის გადახდისა (რომელიც გადასახდელია 

სასესხო პერიოდის თითოეული წლის ბოლოს, 31 დეკემბერს) და ორი წლის პერიოდის 

დასრულების შემდეგ 5,000 უფე-ის გადახდის პირობის სანაცვლოდ.   

სესხის ვადის დასაწყისში 8% არის საბაზრო განაკვეთი მსგავს ორწლიან, 

ფიქსირებულგანაკვეთიან სესხებზე, რომლებიც გამოსახულია უფე-ში.   

სავალუტო კურსები სესხის პერიოდში შეადგენს (ამ მაგალითში, საშუალო კურსები 

განისაზღვრება, როგორც თვიური საშუალო კურსი): 

 20X1 წლის 1-ლი იანვარი: 1ფე = 5უფე  

 საშუალო სავალუტო კურსი 20X1 წელს: 1ფე = 5.06უფე  

 20X1 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 5.1უფე 

 საშუალო სავალუტო კურსი 20X2: 1ფე = 4.9უფე 
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 20X2 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 4.8უფე 

წინამდებარე მაგალითში, წლის საშუალო სავალუტო კურსი არ განსხვავდება 

ფაქტობრივი კურსისგან.  

სესხის ნაშთი (ფულადი მუხლი) გადაყვანილია წლის ბოლო თარიღის სპოტ 

სავალუტო კურსით. პროცენტი გადაყვანილია საშუალო კურსით (რადგან, ამ 

მაგალითში იგი მიახლოებულია ფაქტობრივ კურსთან).  

რადგან პროცენტი არის მსგავს ორწლიან სესხებზე საბაზრო განაკვეთით, მე-11 

განყოფილების შესაბამისად, საწარმო თავდაპირველი აღიარებისას სესხს აფასებს 

სამუშაო ვალუტაში გადაყვანილი გარიგების ფასით (5,000 უფე).  

რადგან არ არის გარიგების დანახარჯები, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

(რომელიც გამოითვლება იმ ვალუტაში, რომელშიც გამოსახულია სესხი (უფე)) 8%-ს 

შეადგენს (იხ. ქვემოთ მოცემული გამოთვლა): 
 

პერიოდი საბალანსო 
ღირებულება 1-ელ 

იანვარს 

უფე 

პროცენტი 8% (ა) 

 
უფე 

ფულადი 
სახსრების გასვლა 

 
უფე 

საბალანსო 
ღირებულება 31 

დეკემბერს 

უფე 

20X1 5,000 400 (400) 5,000 

20X2 5,000 400 (5,400) - 

     

(ა)  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია წლიური 8%. ამ განაკვეთით ხდება სასესხო 

ვალდებულებასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება 

თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებამდე 400ფე ÷ 1.08 + 5400ფე ÷ (1.08)2 = 5,000ფე.  

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის განხილვა იხილეთ მე-11 განყოფილებაში - „ ძირითადი 

ფინანსური ინსტრუმენტები“.  

 

ჟურნალში კეთდება შემდეგი ჩანაწერები: 

თავდაპირველი აღიარება 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს თავდაპირველი აღიარებისას, სესხი აისახება 

შემდეგნაირად: 

     

დებ. ფულადი სახსრები 1,000 ფე  

 კრედ.  სასესხო ვალდებულება —

ფინანსური ვალდებულება 

  1,000ფე 

სესხის აღების ოპერაციის აღიარება  (5,000უფე ÷ 5). 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X1 წელს, საწარმო ასახავს შემდეგ საპროცენტო ხარჯს:  

 

დებ. მოგება ან ზარალი— საპროცენტო ხარჯი 79 ფე  

 კრედ. სასესხო ვალდებულება —ფინანსური ვალდებულება                        79ფე 

20X1 წელს სესხზე გადასახდელი პროცენტის აღიარება (400უფე ÷ 5.06). 
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20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხდება წლის პროცენტის გადახდა და ჟურნალში კეთდება შემდეგი 

ჩანაწერი 

 

დებ. სასესხო ვალდებულება —ფინანსური ვალდებულება 79 ფე  

 კრედ. ფულადი სახსრები   78ფე                

 კრედ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა   1ფე 

ფინანსურ ვალდებულებაზე 20X1 წლის პროცენტის გადახდის აღიარება  (400უფე ÷ 5.1). 
 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, სესხი ასახულია 980ფე-ად (5,000უფე ÷ 5.1). 

 

წარმოიშობა საკურსო შემოსულობა - 20 ფე, რასაც იწვევს სხვაობა 20X1 წლის 

31 დეკემბერს ასახულ 980ფე-სა (გამოთვლა: 5,000უფე ÷ 5.1) და სესხის ნაშთს 

შორის (1,000ფე). 

 

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს შემდგომი ჩანაწერი ჟურნალში  არის: 

 

დებ. სასესხო ვალდებულება —ფინანსური ვალდებულება 20 ფე  

 კრედ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა   20ფე 

სხვაობის აღიარება, რომელიც წარმოიშობა ფულადი მუხლის გადაყვანის შედეგად თავდაპირველი 
აღიარებისას გამოყენებული გადასაყვანი კურსისგან განსხვავებული კურსით (გამოთვლა: 980ფე მინუს 
1,000ფე).   
 

 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X2 წელს, საწარმო ასახავს შემდეგ საპროცენტო ხარჯს: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი—საპროცენტო ხარჯი 82 ფე  

 კრედ. სასესხო ვალდებულება —ფინანსური ვალდებულება                                                                                                                                                    82ფე 

20X2 წელს სესხზე გადასახდელი პროცენტის აღიარება (400უფე ÷ 4.9). 
 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს სესხი იფარება სრულად (ბოლო პროცენტის 

გადახდა, პლუს ძირი თანხა). წარმოიშობა საკურსო ზარალი 63ფე, რასაც 

იწვევს სხვაობა 20X2 წლის 31 დეკემბერს გადახდილ 1,125ფე-სა (ფულადი 

სახსრების გასვლა - ძირი თანხა და პროცენტი 5,400უფე ÷ 4.8)  და სესხის 

ნაშთს შორის, რაც პროცენტთან დაკავშირებით კორექტირებულია 1,062ფე-ით 

(= 980ფე + 82ფე)).  20X2 წლის 31 დეკემბერს, როდესაც ხდება წლიური 

პროცენტისა და ძირის გადახდა, ჟურნალში კეთდება შემდეგი ჩანაწერი: 

 
 

დებ. სასესხო ვალდებულება —ფინანსური ვალდებულება          1,062 ფე  

დებ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა 63 ფე  

 კრედ. ფულადი სახსრები   1,125ფე 

ფინანსურ ვალდებულებაზე 20X2 წლის პროცენტის გადახდის  (400უფე ÷ 4.8) და სესხის დაფარვის  
(5,000უფე ÷ 4.8) აღიარება. 
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   მაგალითი—უცხოეთში არსებული საინვესტიციო ქონება  
 

მაგ. 11 20X0 წლის 1-ელ ივნისს, საწარმო, რომელიც საქმიანობას ეწევა A ქვეყანაში და რომლის 

სამუშაო ვალუტაა ფე, 500,000 უფე-ად ყიდულობს საინვესტიციო ქონებას B ქვეყანაში, 

რომლის ადგილობრივი ვალუტაა უფე.   

საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია 

უფე-ში მიზანშეუწონელი დანახარჯებისა და ძალისხმევის გარეშე ნებისმიერ დროს.  

შესაბამისად, მე-16 განყოფილების - „საინვესტიციო ქონება“ შესაბამისად, 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საწარმო აფასებს თავის საინვესტიციო ქონებას 

რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით.   

საწარმოს საანგარიშგებო წლის დასასრულია 31 დეკემბერი.  

სპოტ სავალუტო კურსი და საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება (სქრღ) 

შემდეგია: 

 20X0 წლის 1-ლი ივნისი: 1ფე = 1.1უფე; (სქრღ) = 500,000უფე 

 20X0 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 1.05უფე; სქრღ = 520,000უფე  

 20X1 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 1.2უფე; სქრღ = 540,000უფე  

20X2 წლის 1-ელ აპრილს საინვესტიციო ქონება გაიყიდა 570,000 უფე-ად, როდესაც 

სავალუტო კურსი შეადგენდა 1ფე = 1,1უფე. 

 

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ ივნისს შეძენა აისახება შემდეგნაირად: 

     

დებ. საინვესტიციო ქონება (თვითღირებულება) 454,545 ფე  

 კრედ.  ფულადი სახსრები   454,545ფე 

საინვესტიციო ქონების შეძენის აღიარება (500,000უფე ÷ 1.1). 

 

20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, საინვესტიციო ქონება ფასდება 495,238ფე-ად (520,000უფე ÷ 1.05).  ჟურნალში 

კეთდება შემდეგი ჩანაწერები: 

 

დებ. საინვესტიციო ქონება 40,693 ფე  

 კრედ. მოგება ან ზარალი (რეალური ღირებულების შემოსულობა—

საინვესტიციო ქონება)              

  
40,693ფე 

20X0 წელს  საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდის აღიარება (520,000უფე ÷ 1.05) 
მინუს (500,000უფე ÷ 1.1). 
 

 

ფე-ში რეალური ღირებულების ცვლილება მოიცავს საკურსო შემოსულობას, რაც წარმოიშობა უფე-

ში  ქონების საწყის საბალანსო ღირებულებაზე 500,000უფე, სავალუტო კურსის ცვლილებისგან 

1ფე=1უფე-დან 1ფე=1,05უფე-მდე. აღნიშნული საკურსო შემოსულობა რეალური ღირებულების 

ცვლილების ნაწილია, რაც აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში საანგარიშგებო პერიოდში. თუმცა, 

საწარმომ უნდა შეასრულოს 30.25(ა) პუნქტის მოთხოვნა, ანუ უნდა გაამჟღავნოს საანგარიშგებო 

პერიოდში მოგებაში ან ზარალში აღიარებული საკურსო სხვაობის ოდენობა. ამის ნაცვლად, 

საწარმოს შეუძლია აირჩიოს საკურსო სხვაობის შედეგად წარმოშობილი მოძრაობის ცალკე 

აღრიცხვა და სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში მისი აგრეგირებულად წარდგენა რეალური 

ღირებულების შემოსულობასთან ერთად.    
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20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საინვესტიციო ქონება ფასდება 450,000ფე-ად (540,000უფე ÷ 1.2).   

ჟურნალში კეთდება შემდეგი ჩანაწერები: 

     

დებ. მოგება ან ზარალი (რეალური ღირებულების ზარალი —

საინვესტიციო ქონება) 

45,238 ფე 
 

 კრედ. საინვესტიციო ქონება   45,238ფე 

20X1წელს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების შემცირების აღიარება (F540,000უფე ÷ 

1.2) მინუს (520,000უფე ÷ 1.05)).  
 

 

ფე-ში რეალური ღირებულების ცვლილება მოიცავს საკურსო ზარალს, რაც წარმოიშობა უფე-ში 

ქონების საწყის საბალანსო ღირებულებაზე 520,000 უფე, სავალუტო კურსის ცვლილებისგან 

1ფე=1,05უფე-დან 1ფე=1,2უფე-მდე . აღნიშნული საკურსო ზარალი რეალური ღირებულების 

ცვლილების ნაწილია, რაც აღიარებულია საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში. როგორც 

ზემოთ უკვე აღინიშნა, მართალია, არ ხდება საკურსო ზარალის ცალკე აღრიცხვა, მაგრამ საჭიროა 

მისი გამჟღავნება 30.25(ა) პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად. 

 

აღიარების შეწყვეტა 

20X2 წლის 1-ელ აპრილს საინვესტიციო ქონება გაიყიდა 518,182 ფე-ად (570,000უფე ÷ 1.1)  .   

ჟურნალში კეთდება შემდეგი ჩანაწერები: 

 

დებ. ფულადი სახსრები 518,182 ფე  

 კრედ. მოგება ან ზარალი (რეალური ღირებულების შემოსულობა —

საინვესტიციო ქონება) 

  
68,182ფე 

 კრედ. საინვესტიციო ქონება   450,000ფე 

უცხოეთში არსებული  საინვესტიციო ქონების გაყიდვისა (570,000უფე ÷ 1.1) და შესაბამისი 

შემოსულობის ((570,000უფე ÷ 1.1) მინუს (540,000უფე ÷ 1.2)) აღიარება.  
 

 

ფე-ში რეალური ღირებულების ცვლილება მოიცავს საკურსო შემოსულობას, რაც წარმოიშობა უფე-

ში ქონების საწყის საბალანსო ღირებულებაზე 540,000 უფე, სავალუტო კურსის ცვლილებისგან 

1ფე=1,2უფე-დან 1ფე=1,1უფე-მდე . აღნიშნული საკურსო შემოსულობა გაყიდვამდე პერიოდის 

რეალური ღირებულების ცვლილების ნაწილია, რაც აღიარებულია საანგარიშგებო პერიოდის 

მოგებაში ან ზარალში. 

 

საკურსო შემოსულობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ადგილი აქვს საინვესტიციო 

ქონების რეალური ღირებულების საერთო შემცირებას (ან პირიქით). მაგალითად, იმ შემთხვევაში, 

თუ უცხოური ვალუტა გამყარდა სამუშაო ვალუტასთან მიმართებით, საანგარიშგებო პერიოდში 

ადგილი ექნება საკურსო შემოსულობას საინვესტიციო ქონების საწყისი საბალანსო 

ღირებულებაზე. თუმცა, თუ საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება მნიშვნელოვნად 

დაეცა წლის განმავლობაში, ეს გადაფარავს საკურსო შემოსულობას. ნებისმიერ შემთხვევაში, 

რეალური ღირებულების წმინდა ცვლილება აღიარდება მოგების ან ზარალის ანგარიშზე.   
 

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იმ საინვესტიციო ქონების შესახებ, რომელიც 

ფასდება რეალური ღირებულების საფუძველზე, იხ. 16.7 პუნქტი.  
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30.11 როდესაც წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება მოითხოვს არაფულად 

მუხლთან დაკავშირებული შემოსულობის ან ზარალის სხვა სრულ შემოსავალში 

აღიარებას, მაშინ საწარმომ სხვა სრულ შემოსავალში უნდა აღიაროს ასევე ამგვარი 

შემოსულობისა და ზარალის ის კომპონენტებიც, რომლებიც წარმოიშვა საკურსო 

სხვაობის შედეგად. პირიქით, როდესაც არაფულად მუხლთან დაკავშირებული 

შემოსულობა ან ზარალი მოგებაში ან ზარალში აღიარდება, მაშინ საკურსო სხვაობის 

შედეგად წარმოქმნილი ზემოაღნიშნული შემოსულობისა და ზარალის კომპონენტებიც 

საწარმომ მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს. 

უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიცია 
 

30.12 საწარმოს შეიძლება გააჩნდეს მისაღები ან გადასახდელი ფულადი მუხლები უცხოურ 

ქვედანაყოფში განხორციელებულ ნეტო ინვესტიციებთან დაკავშირებით. მუხლი, 

რომლისთვისაც ანგარიშსწორება არც იგეგმება და არც მოსალოდნელი არ არის 

უახლოეს საპროგნოზო მომავალში, თავისი არსით, წარმოადგენს საწარმოს მიერ 

უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს და აისახება 

30.13 პუნქტის შესაბამისად. ამგვარი ფულადი მუხლები შეიძლება მოიცავდეს 

გრძელვადიან მოთხოვნებს ან სესხებს, მაგრამ არ მოიცავს მიწოდებიდან და 

მომსახურებიდან წარმოქმნილ (სავაჭრო) მოთხოვნებს ან ვალდებულებებს. 

 
შენიშვნები 

 

საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიცია არის 

საწარმოს წილის ოდენობა აღნიშნული ქვედანაყოფის ნეტო აქტივებში.  

ტერმინი „უახლოესი საპროგნოზო მომავალი“, რომელიც გამოყენებულია 30.12 

პუნქტში, არ არის განსაზღვრული მსს ფასს სტანდარტით. უნდა შეფასდეს 

ხელმძღვანელობის მიზნები ფულად მუხლთან დაკავშირებული ანგარიშსწორების 

შესახებ და გამოყენებულ უნდა იქნეს მსჯელობები, რათა განისაზღვროს, 

მოსალოდნელია თუ არა ანგარიშსწორება. უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებულ 

ნეტო ინვესტიციებთან დაკავშირებით მისაღებ ან გადასახდელ ფულად მუხლთან 

დაკავშირებით, იმისათვის რომ იგი წარმოადგენდეს საწარმოს მიერ 

განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს, საწარმოს ხელმძღვანელობამ 

ფულადი მუხლი უნდა განიხილოს, როგორც აღნიშნულ უცხოურ ქვედანაყოფში  

საწარმოს გრძელვადიანი ინვესტიციის ნაწილი და არ უნდა მოელოდეს, რომ ადგილი 

ექნება ანგარიშსწორებას აღნიშნულ ფულად მუხლთან დაკავშირებით. შესაბამისად, 

მოთხოვნისთანავე დაფარვადი სესხი შესაძლოა, საწარმოს ნეტო ინვესტიციის ნაწილი 

იყოს, იმ შემთხვევაში, თუ სესხის არცერთი მხარე არ აპირებს და არ მოელის, რომ 

მოხდება სესხის დაფარვა. ამასთანავე, კონკრეტული დაფარვის ვადის მქონე 

გრძელვადიანი სესხი არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რათა განხილულ იქნეს, 

როგორც ნეტო ინვესტიციის ნაწილი მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი გრძელვადიანია, თუ 

ხელმძღვანელობამ არ გამოთქვა სურვილი დაფარვის ვადის დადგომისას სესხის 

განახლებისა და თუ უცხოური ქვედანაყოფი არ მოელის სესხის დაფარვას. 

სავაჭრო მოთხოვნები და სავაჭრო ვალდებულებები უცხოურ ქვედანაყოფთან არ 

განიხილება, როგორც საწარმოს ნეტო ინვესტიციის ნაწილი უცხოურ ქვედანაყოფში იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი დაუფარავია ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ან თუ 

მინიმალური ნაშთი ყოველთვის დაუფარავია.    

საწარმო, რომელსაც მისაღები ან გადასახდელი აქვს ფულადი მუხლი უცხოურ 

ქვედანაყოფში განხორციელებულ ნეტო ინვესტიციებთან დაკავშირებით, შეიძლება 

იყოს ჯგუფის ნებისმიერი შვილობილი საწარმო; მაგალითად, თუ საწარმოს გააჩნია 
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ორი შვილობილი საწარმო (A და B) უცხოეთში და A შვილობილი საწარმო გასცემს 

სესხს B შვილობილ საწარმოზე. A საწარმოს სასესხო მოთხოვნა B საწარმოსგან 

შესაძლოა ჩაითვალოს საწარმოს ნეტო ინვესტიციად B საწარმოში, იმ შემთხვევაში, თუ 

სესხთან დაკავშირებით ანგარიშსწორება არც იგეგმება და არც მოსალოდნელი არ არის 

უახლოეს საპროგნოზო მომავალში. ამ შეფასებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა A 

შვილობილი საწარმო უცხოეთში არის თუ არა.  

შიდაჯგუფური სესხი, რომელიც უცხოური ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო 

ინვესტიციის ნაწილად მიიჩნევა, პერიოდულად უნდა შეფასდეს, რათა დავრწმუნდეთ, 

რომ იგი აკმაყოფილებს 30.12 პუნქტში მოცემულ მოთხოვნებს. მაგალითად, 

ხელმძღვანელობის მოლოდინები და მიზანი სესხის დაფარვასთან დაკავშირებით 

შესაძლოა შეიცვალოს გარემოებების ცვლილების გამო.  

30-ე განყოფილება განმარტავს, თუ როდის არის ფულადი მუხლი საწარმოს მიერ 

უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილი. მე-12 

განყოფილება - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ ეხება 

სააღრიცხვო მიდგომას უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო 

ინვესტიციის ჰეჯირებასთან დაკავშირებით.  

 

30.13 ისეთ ფულად მუხლებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები, 

რომლებიც ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში 

განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს წარმოადგენს, უნდა აღიარდეს 

მოგებაში ან ზარალში ანგარიშვალდებული საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, ან უცხოური ქვედანაყოფის ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

საჭიროებისამებრ. ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც მოიცავს უცხოურ ქვედანაყოფსა 

და ანგარიშვალდებულ საწარმოს (მაგალითად, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება, როდესაც უცხოური ქვედანაყოფი შვილობილი საწარმოა), ამგვარი 

საკურსო სხვაობები უნდა აღიარდეს სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში და 

წარდგენილ უნდა იქნეს, როგორც საკუთარი კაპიტალის კომპონენტი. ნეტო 

ინვესტიციის გასვლისას ეს თანხები არ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

 
შენიშვნები 

 

30.13 პუნქტი გამოიყენება იმის მიუხედავად, ფულადი მუხლი, რომლებიც 

ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო 

ინვესტიციის ნაწილს წარმოადგენს, ანგარიშვალდებული საწარმოს სამუშაო 

ვალუტაში არის გამოსახული, უცხოური ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტაში, თუ სხვა 

ვალუტაში.  

შენიშვნა: 12–15 მაგალითებში, წარსადგენი ვალუტა ნიშნავს ვალუტას, რომელშიც 

წარდგენილია ფინანსური ანგარიშგება (იხ. პუნქტი 30.17). 

   

მაგალითები—მშობელი საწარმო გასცემს სესხს უცხოურ ვალუტაში უცხოურ 
შვილობილ საწარმოზე  

 

მაგ. 12 20X0 წლის 1-ელ იანვარს, მშობელმა საწარმომ (რომლის სამუშაო ვალუტა არის ფე), გასცა 

სესხი, 20,000 უფე-ის ოდენობით, უცხოურ შვილობილ საწარმოზე (რომლის სამუშაო 

ვალუტა არის უფე). სესხს აქვს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი, რაც გადასახდელია 

წლიურად ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს. მშობელმა საწარმომ მიაწოდა 

ინფორმაცია შვილობილ საწარმოს, რომ ის არ აპირებს სესხის დაფარვის მოთხოვნას და 

შვილობილი საწარმო არ მოელის სესხის დაფარვას უახლოეს საპროგნოზო მომავალში. 

სესხის ამორტიზებული ღირებულება თითოეული საანგარიშგებო თარიღისათვის 20,000 
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უფე-ს შეადგენს. მშობელი საწარმო თავის უცხოურ შვილობილ საწარმოზე გაცემულ 

სესხს აღნიშნულ უცხოურ ქვედანაყოფში ნეტო ინვესტიციის ნაწილად მიიჩნევს. 

სავალუტო კურსები შემდეგია: 

 20X0 წლის 1-ელ იანვარს: 1ფე = 2უფე 

 20X0 წლის 31 დეკემბერს: 1ფე = 2.1უფე 
 

მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება (იხ. 
პუნქტები 9.24–9.27)  

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, უცხოურ ვალუტაში სასესხო მოთხოვნა აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი 

(გრძელვადიანი სესხი)  

10,000 ფე 
 

 კრედ. ფულადი სახსრები   10,000ფე 

შვილობილ საწარმოზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხის აღიარება (20,000უფე ÷ 2უფე). 
 

შემდგომი შეფასება 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, უცხოურ ვალუტაში სასესხო მოთხოვნის გადაყვანა ხდება შემდეგნაირად: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა 476 ფე  

 კრედ. შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი 

(გრძელვადიანი სესხი) 

  
476ფე 

შვილობილ საწარმოზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხის გადაყვანა (20,000უფე ÷ 2.1უფე = 9,524ფე 
– 10,000ფე). 

 

შენიშვნა: შვილობილ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებისთვის  მშობელი 

საწარმო ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ირჩევს სააღრიცხვო პოლიტიკას - 

თვითღირებულება, გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.  

შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება 

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, სასესხო ვალდებულება აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. ფულადი სახსრები 20,000 უფე  

 კრედ. მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხი  

(გრძელვადიანი ვალდებულება) 

  
20,000უფე 

მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხის აღიარება. 
 

შენიშვნა: 20X0 წლის 31 დეკემბერს, შვილობილი საწარმო ახლიდან არ აფასებს 

მშობელი საწარმოსგან მიღებულ უფე-ში გამოსახულ სესხს, რადგან სესხი 

გამოსახულია შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტაში და მისი ფინანსური 

ანგარიშგებაც წარდგენილია უფე-ში. 

 

ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (თუ დავუშვებთ, რომ 
წარსადგენი ვალუტაა ფე) 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

მიზნით, შვილობილი საწარმოს ფინანსური ინფორმაცია გადაყვანილია ფე-ში 

(მშობელი საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი 

ვალუტა). 476ფე (წარმოქმნილი საკურსო სხვაობის ნაწილი, რომელიც 

დაკავშირებულია მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხის გადაყვანასთან: (20,000უფე 
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÷ 2უფე) – (20,000უფე ÷ 2.1უფე)) წარდგენილია სხვა სრულ შემოსავალში 30.18 პუნქტის 

შესაბამისად. 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, შიდაჯგუფური 

ნაშთები და შიდაჯგუფური ოპერაციები, მათ შორის, შემოსავლები, ხარჯები და 

დივიდენდები, მთლიანად უნდა გამოირიცხოს (იხ. პუნქტი 9.15). შესაბამისად, 

კონსოლიდაციისას, 9,524ფე  გრძელვადიანი სესხი (საწარმოს ბუღალტრულ 

ჩანაწერებში: 20,000უფე ÷ 2.1უფე) და 9,524ფე სასესხო ვალდებულება (შვილობილი 

საწარმოს გადაყვანილ ბუღალტრულ ჩანაწერებში), მთლიანად გამოირიცხება.   

ფულად მუხლთან დაკავშირებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა, რომელიც 

ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო 

ინვესტიციის ნაწილს წარმოადგენს (476ფე, რომელიც წარდგენილია მოგებაში ან 

ზარალში მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში) ჯგუფის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილია სხვა სრულ შემოსავალში 

(იხ. პუნქტი 30.13).  

სხვა სიტყვებით, 20X0 წლის 31 დეკემბერს, მშობელი საწარმოს გრძელვადიან სესხთან 

დაკავშირებული საკურსო სხვაობა მოგებიდან ან ზარალიდან გადაიტანება სხვა სრულ 

შემოსავალში, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ წარმოდგენილ საორიენტაციო 

კონსოლიდირებულ საჟურნალო ჩანაწერში: 

 

დებ. სხვა სრული შემოსავალი 476 ფე  

 კრედ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა   476ფე 

საკურსო სხვაობასთან დაკავშირებით კონსოლიდაციის კორექტირების აღიარება. 

 

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითის პრინციპი თანაბრად ეხება ფილიალებს, რომელთა სამუშაო 

ვალუტა განსხვავდება მშობელი საწარმოსგან.  
 

 

 

მაგ. 13 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ სესხის დაფარვა 

მოსალოდნელია გაცემიდან ხუთი წლის შემდეგ და იგი არ ითვლება მშობელი საწარმოს 

მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილად. 
 

მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება.   

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, უცხოურ ვალუტაში სასესხო მოთხოვნა აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი 

(გრძელვადიანი მოთხოვნა) 

10,000 ფე 
 

 კრედ. ფულადი სახსრები   10,000ფე 

შვილობილ საწარმოზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხის აღიარება (20,000უფე ÷ 2უფე).. 

 

 

 

 

 

 

შემდგომი შეფასება 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, უცხოურ ვალუტაში სასესხო მოთხოვნის გადაყვანა ხდება შემდეგნაირად: 
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დებ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა 476ფე   

 კრედ. შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი 

(გრძელვადიანი მოთხოვნა) 

  
476ფე 

შვილობილ საწარმოზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხის გადაყვანა (20,000უფე ÷ 2.1უფე = 9,524ფე 

– 10,000ფე). 
 

შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება 

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, სასესხო ვალდებულება აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. ფულადი სახსრები 20,000 უფე  

 კრედ. მშობელი  საწარმოსგან მიღებული სესხი  

(გრძელვადიანი ვალდებულება) 

  
20,000უფე 

მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხის აღიარება. 

 
 

ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (თუ დავუშვებთ, რომ 
წარსადგენი ვალუტაა ფე) 

წინამდებარე მაგალითში მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახული 476ფე საკურსო სხვაობა კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღიარებული რჩება მოგებაში ან ზარალში, რადგან სესხი არ 

წარმოადგენს მშობელი საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული 

ნეტო ინვესტიციის ნაწილს. შესაბამისად, კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში არ არის საორიენტაციო კონსოლიდაციის ჩანაწერები, რომლებიც 

დაკავშირებულია საკურსო სხვაობასთან 20X0 წლის 31 დეკემბერს.  

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითი თანაბრად ეხება ყველა ფილიალს. 

 

 

მაგალითი— მშობელი საწარმო გასცემს ფე-ში გამოსახულ სესხს უცხოურ 
შვილობილ საწარმოზე  

 

მაგ. 14 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში სესხი გამოსახულია ფე-ში. 

სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, 20X0 წლის 1-ელ იანვარს, მშობელმა საწარმომ (რომლის 

სამუშაო საწარმო არის ფე), გასცა სესხი, 10,000 ფე-ის ოდენობით, უცხოურ შვილობილ 

საწარმოზე (რომლის სამუშაო ვალუტა არის უფე). სესხს აქვს საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი, რაც გადასახდელია წლიურად ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს. 

მშობელმა საწარმომ მიაწოდა ინფორმაცია შვილობილ საწარმოს, რომ ის არ აპირებს 

სესხის დაფარვის მოთხოვნას უახლოეს საპროგნოზო მომავალში და შვილობილი 

საწარმო არ მოელის სესხის დაფარვას. სესხის ამორტიზებული ღირებულება 

თითოეული საანგარიშგებო თარიღისათვის 10,000 ფე-ს შეადგენს. მშობელი საწარმო 

თავის უცხოურ შვილობილ საწარმოზე გაცემულ სესხს აღნიშნულ უცხოურ 

ქვედანაყოფში ნეტო ინვესტიციის ნაწილად მიიჩნევს. 

სავალუტო კურსები შემდეგია: 

 20X0 წლის 1-ელ იანვარს: 1ფე = 2უფე 

 20X0 წლის 31 დეკემბერს: 1ფე = 2.1უფე 
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მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება (იხ. 
პუნქტები 9.24–9.27).  

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, სასესხო მოთხოვნა აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი 

(გრძელვადიანი მოთხოვნა) 

10,000 ფე 
 

 კრედ. ფულადი სახსრები   10,000ფე 

შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხის აღიარება 

 

შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება  

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, სასესხო ვალდებულება აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. ფულადი სახსრები 20,000 უფე  

 კრედ. მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხი  

(გრძელვადიანი ვალდებულება) 

  
20,000უფე 

მშობელი საწარმოსგან სესხის აღების  აღიარება (10,000ფე × 2). 

 
 

20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, შვილობილი საწარმო ახდენს ფულადი მუხლის (სესხის) გადაყვანას  

კურსით 1ფე = 2.1უფე.  

საკურსო სხვაობასთან დაკავშირებით ჟურნალში კეთდება შემდეგი ჩანაწერები: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა 1,000 უფე               

 კრედ. მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხი  

(გრძელვადიანი ვალდებულება) 

  

1,000უფე 

ფულადი მუხლის გადაყვანასთან დაკავშირებით წარმოშობილი საკურსო სხვაობის აღიარება 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. 
 

შენიშვნა: საკურსო ზარალი - 1,000უფე, ფე-ში გამოსახულ სესხთან დაკავშირებით, აღიარებულია 

უცხოური შვილობილი კომპანიის მიერ, რადგან იგი ექვემდებარება სავალუტო რისკს. 
 

მშობელი საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (თუ დავუშვებთ, 
რომ ჯგუფის წარსადგენი ვალუტა არის ფე)  

კონსოლიდაციისას, შიდაჯგუფური სესხი მთლიანად გამოირიცხება (იხ. პუნქტი 9.15). 

თუმცა, რადგან გრძელვადიანი სესხი მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილ საწარმოში 

განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილია, საკურსო ზარალი - 476ფე 

(გამოთვლა: 1,000უფე ÷ 2.1) გადაიტანება სხვა სრულ შემოსავალში. შესაბამისი 

საკურსო სხვაობა აისახება სხვა სრულ შემოსავალში, რაც წარმოიშობა უცხოური 

შვილობილი კომპანიის წმინდა აქტივების გადაყვანის შედეგად (იხ. პუნქტი 30.18). 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, კეთდება შემდეგი საორიენტაციო კონსოლიდაციის ჩანაწერი 

ჟურნალში: 

 
 

დებ. სხვა სრული შემოსავალი 476 ფე  

 კრედ. მოგება ან ზარალი—საკურსო სხვაობა   476ფე 
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კონსოლიდაციის კორექტირების აღიარება საკურსო სხვაობასთან დაკავშირებით (1,000უფე ÷ 2.1). 

 

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითის პრინციპი თანაბრად ეხება უცხოურ ფილიალებს. 
 

 

 

მაგალითი—ინვესტორი გასცემს ფე-ში გამოსახულ სესხს უცხოურ მეკავშირე 
საწარმოზე 

 

მაგ. 15 ფაქტები იგივეა, რაც მე-14 მაგალითში, იმის გარდა, რომ უცხოური ქვედანაყოფი 

უცხოური მეკავშირე საწარმოა და არა უცხოური შვილობილი საწარმო. 

 
ინვესტორის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, თუ მომზადდება. 

14.4 პუნქტის თანახმად, საწარმო ირჩევს სააღრიცხვო პოლიტიკას მეკავშირე 

საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციები ასახოს თვითღირებულებიდან 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, ან რეალური 

ღირებულებით, რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებების მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებით. 

სასესხო მოთხოვნასთან დაკავშირებული ჩანაწერებისთვის, იხ. ინვესტორის 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მე-14 მაგალითში. 

 
მეკავშირე საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

ჩანაწერები მეკავშირე საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებისთვის 

იგივეა, რაც მე-14 მაგალითში, შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგების შემთხვევაში. 

 
ინვესტორის ძირითადი ფინანსური ანგარიშგება (იგი იქნება კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგება იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს გააჩნია შვილობილი 
საწარმოები)  

ინვესტორის სააღრიცხვო პოლიტიკის თანახმად, უცხოური მეკავშირე საწარმოს 

აღრიცხვა ხდება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით (სცენარი 1), რეალური 

ღირებულების მოდელით (სცენარი 2) ან წილობრივი მეთოდით (სცენარი 3). ფინანსურ 

ანგარიშგებაში უნდა გაკეთდეს შემდეგი ჩანაწერები: 

 

 სცენარი 1 სცენარი 2 სცენარი 3 

ინვესტორის 

ძირითადი 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

სესხის აღიარების 

გარდა (მე-14 

მაგალითის მსგავსად) 

არ არის ოპერაციები, 

რომლებიც უნდა 

აისახოს საკურსო 

ზარალთან 

დაკავშირებით, რადგან 

ინვესტორის წილი 

მოგება აისახება 

მხოლოდ როგორც 

დივიდენდები. 

სესხის აღიარების გარდა (მე-

14 მაგალითის მსგავსად) არ 

არის დამატებითი 

ოპერაციები, რომლებიც 

უნდა აისახოს საკურსო 

ზარალთან დაკავშირებით, 

რადგან ინვესტორის წილი 

საკურსო ზარალი რეალური 

ღირებულების აღიარებული 

ცვლილების ერთი 

კომპონენტია 

სესხის აღიარებასთან 

ერთად (მე-14 მაგალითის 

მსგავსად), ინვესტორის 

წილი საკურსო სხვაობა 

აღიარებული იქნება, 

როგორც შემოსავალი ან 

ხარჯი და წარდგენილი 

იქნება სხვა სრულ 

შემოსავალში. 

მაგალითად, იმ 

შემთხვევაში, თუ 

ინვესტორი ფლობს 
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 სცენარი 1 სცენარი 2 სცენარი 3 

მეკავშირე საწარმოს ხმის 

უფლებების 30%-ს, 

საკურსო ზარალი - 143ფე 

(1,000 ÷ 2.1 × 30%) 

აისახება სხვა სრულ 

შემოსავალში (და არა 

მოგებაში ან ზარალში) 

 

შენიშვნა: წინამდებარე მაგალითის პრინციპი თანაბრად ეხება წილებს ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში, რადგან მათი აღრიცხვა ისევე ხდება, 

როგორც მეკავშირე საწარმოებში არსებული წილებისა. 

 

სამუშაო ვალუტის შეცვლა 
 

30.14 როდესაც იცვლება საწარმოს სამუშაო ვალუტა, საწარმომ, სამუშაო ვალუტის შეცვლის 

თარიღიდან, პერსპექტიულად უნდა გამოიყენოს სხვა ვალუტაში გადაყვანისთვის 

აუცილებელი პროცედურები, ახალი სამუშაო ვალუტის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმო არ ირჩევს სამუშაო ვალუტას. ამის ნაცვლად, სამუშაო ვალუტა განისაზღვრება 

30.2-30.5 პუნქტების შესაბამისად ფაქტებზე და გარემოებებზე (30.15 პუნქტის 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, „საწარმოს ძირითად ოპერაციებზე, მოვლენებზე და 

პირობებზე“) დაყრდნობით. შესაბამისად, სამუშაო ვალუტის ცვლილება საწარმოს 

გარემოებების ცვლილების შედეგია. შესაბამისად, სასარგებლო ინფორმაციას ილევა 

სამუშაო ვალუტის ცვლილების პერსპექტიული აღრიცხვა - უფრო კეთილსინდისიერი 

ასახვა მიიღწევა მუხლების შეფასებით „ძველ“ სამუშაო ვალუტაში ცვლილებამდე და 

„ახალ“ სამუშაო ვალუტაში ცვლილების შემდეგ.  

სამუშაო ვალუტის შეცვლა არ არის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება (როგორც ეს 

აღწერილია მე-10 განყოფილებაში - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და 
შეცდომები“). შესაბამისად, სამუშაო ვალუტის შეცვლა აისახება პერსპექტიულად. 

რეტროსპექტული გადაანგარიშება საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს სამუშაო 

ვალუტის დადგენა შეცდომით მოხდა.  

 

30.15 როგორც 30.2-30.5 პუნქტებში იყო აღნიშნული, სამუშაო ვალუტა ასახავს საწარმოს 

ძირითად ოპერაციებს, მოვლენებსა და პირობებს. შესაბამისად, მას შემდეგ, რაც 

საწარმო დაადგენს სამუშაო ვალუტას, ის აღარ შეიცვლება, თუ არ შეიცვლება საწარმოს 

ძირითადი ოპერაციები, მოვლენები და პირობები. მაგალითად, საწარმოს სამუშაო 

ვალუტის შეცვლა შეიძლება გამოიწვიოს იმ ვალუტის შეცვლამ, რომელიც საქონლისა 

და მომსახურების ფასებზე უმთავრეს გავლენას ახდენს. 

 

 

 

მაგალითი—უცხოური შვილობილი საწარმო ცვლის საქმიანობას  
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მაგ. 16 რამდენიმე წლით ადრე, საწარმომ (მშობელი საწარმო), რომლის სამუშაო ვალუტა არის 

ფე, შეიძინა უცხოური შვილობილი საწარმო. შეძენიდან მრავალი წლის განმავლობაში 

შვილობილი საწარმო მშობელი საწარმოსგან დამოუკიდებლად საქმიანობდა და ამ 

დროის განმავლობაში შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტად განსაზღვრული იყო 

უფე (შვილობილი საწარმოს იურისდიქციის ადგილობრივი ვალუტა). თუმცა, 

მიმდინარე წელს, შვილობილი საწარმოს იურისდიქციაში სამუშაო ძალისა და მასალების 

დანახარჯების ზრდის გამო, შვილობილმა საწარმომ შეწყვიტა საკუთარი პროდუქტების 

წარმოება და დაიწყო მშობელი საწარმოს პროდუქტების დისტრიბუცია საკუთარ 

იურისდიქციაში. შვილობილი საწარმოს საწარმოო სიმძლავრეები გაიყიდა მესამე 

მხარეზე. ხელმძღვანელობამ ხელახლა შეაფასა შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა 

და განსაზღვრა, რომ სამუშაო ვალუტაა ფე.  

საწარმოს გარემოებები შეიცვალა, როდესაც იგი დამოუკიდებელი მწარმოებლიდან 

მშობელი საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქტების ადგილობრივ დისტრიბუტორად 

იქცა. შესაბამისად, თუ დავუშვებთ, რომ სამუშაო ვალუტა სათანადოდ განისაზღვრა 

30.2–30.5 პუნქტების შესაბამისად, ეს წარმოადგენს შვილობილი საწარმოს სამუშაო 

ვალუტის შეცვლას უფე-დან ფე-ად. 30.16 პუნქტის შესაბამისად, სამუშაო ვალუტის 

შეცვლის გავლენა აისახება პერსპექტიულად შეცვლის თარიღიდან. 

 

30.16 სამუშაო ვალუტის შეცვლით გამოწვეული შედეგი აისახება პერსპექტიულად. სხვა 

სიტყვებით, საწარმო ყველა მუხლს ახალ სამუშაო ვალუტაში გადაიყვანს მისი შეცვლის 

თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით. არაფულადი მუხლებისთვის 

გადაყვანის შედეგად მიღებული თანხები მიიჩნევა მათ პირვანდელ ღირებულებად. 

 

მაგალითები—სამუშაო ვალუტის ცვლილების შედეგები  

 

მაგ. 17 20X2 წლის 31 დეკემბრამდე (მისი ფინანსური წლის ბოლო) საწარმოს სამუშაო ვალუტა 

იყო ფე. მან წარადგინა ფინანსური ანგარიშგება ფე-ში.   

20X3 წლის დასაწყისში, გარემოებების ცვლილების გამო, საწარმოს სამუშაო ვალუტა 

შეიცვალა უფე-ად. სამუშაო ვალუტის შეცვლის თარიღად განისაზღვრა 20X3 წლის 1-ლი 

იანვარი. 

სიტუაცია 1: საწარმო ირჩევს 20X3 წლის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას უფე-ში 
(იცვლება როგორც სამუშაო ვალუტა, ასევე წარსადგენი ვალუტა) 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა მუხლი ძველი სამუშაო ვალუტიდან (ფე) ახალ 

სამუშაო ვალუტაში (უფე) გადაიყვანა 20X3 წლის 1-ლი იანვრის სავალუტო კურსის 

გამოყენებით. არაფულადი მუხლებისთვის გადაყვანის შედეგად მიღებული თანხები 

მიიჩნევა მათ პირვანდელ ღირებულებად. 

ყველა ოპერაცია, რომელსაც ადგილი აქვს 20X3 წელს, უფე-გან განსხვავებულ 

ვალუტაში, გადაყვანილ უნდა იქნეს სამუშაო ვალუტაში - უფე-ში თავდაპირველი 

აღიარებისას. შესაბამისად, 20X3 წელს განხორციელებული ყველა ოპერაცია და 20X3 

წლის ბოლოს არსებული ნაშთები შეფასდება უფე-ში და გამოყენებული იქნება  

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის. 20X2 წლის შესადრისი მონაცემები 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში გადაყვანილ უნდა იქნეს ფე-დან 

(საწარმოს სამუშაო ვალუტა 20X2 წელს) უფე-ში. გაითვალისწინეთ, რომ წარსადგენი 

ვალუტის ცვლილება აისახება, როგორც სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება (ახალი 
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პოლიტიკა გამოიყენება რეტროსპექტულად, ან, სხვა სიტყვებით, ისე, თითქოს ახალი 

წარსადგენი ვალუტა ყოველთვის წარსადგენი ვალუტა იყო). 

 
სიტუაცია 2: საწარმო ირჩევს გააგრძელოს ფინანსური ანგარიშგების ფე-ში წარდგენა 
(იცვლება სამუშაო ვალუტა, მაგრამ არ იცვლება წარსადგენი ვალუტა) 

20X3 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ 20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების ყველა მუხლი ახალ სამუშაო ვალუტაში გადაიყვანა 20X3 

წლის 1-ლი იანვრის სავალუტო კურსის გამოყენებით. არაფულადი მუხლებისთვის 

გადაყვანის შედეგად მიღებული თანხები მიიჩნევა მათ პირვანდელ ღირებულებად. 

ყველა ოპერაცია, რომელსაც ადგილი აქვს 20X3 წელს, უფე-გან განსხვავებულ 

ვალუტაში, გადაყვანილ უნდა იქნეს სამუშაო ვალუტაში (უფე) თავდაპირველი 

აღიარებისას. შესაბამისად, 20X3 წელს განხორციელებული ყველა ოპერაცია და 20X3 

წლის ბოლოს არსებული ნაშთები შეფასდება უფე-ში და შესაბამისად გადაყვანილ 

უნდა იქნეს წარსადგენ ვალუტაში (ფე) 30.18 პუნქტის შესაბამისად, რათა ფინანსური 

ანგარიშგება წარდგენილ იქნეს ფე-ში. შესადრისი მონაცემების მიღება შესაძლებელია 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგებიდან. ეს 

მონაცემები ისედაც ფე-ში არის მოცემული და არ საჭიროებს კორექტირებას.  

მაგ. 18 ფაქტები იგივეა, რაც მე-17 მაგალითის პირველ სიტუაციაში. 20X0 წლის 1-ელ იანვარს, 

საწარმომ შეიძინა დანადგარი 100,000 უფე-ად, როდესაც სავალუტო კურსი შეადგენდა 

1ფე = 2უფე.  საწარმო დანადგარს არიცხავს ცვეთას ათი წლის განმავლობაში წრფივი 

მეთოდით. 20X3 წლის 1-ელ იანვარს სავალუტო კურსი შეადგენს 1ფე = 1.8უფე 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის ფე, შესაბამისად, 

თავდაპირველი აღიარებისას, დანადგარი აისახება 50,000ფე-ად (100,000უფე ÷ 2).  

20X2 წლის 31 დეკემბერს, დანადგარზე დარიცხული იქნება სამი წლის ცვეთა (15,000ფე 

= 50,000ფე ÷ 10 × 3). შესაბამისად, დანადგარი აისახება 35,000ფე-ად (50,000ფე მინუს 

15,000ფე).  

რადგან სამუშაო ვალუტა შეიცვალა, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს დანადგარი გადაიყვანება 

ახალ სამუშაო ვალუტაში (უფე). შესაბამისად, დანადგარის საბალანსო ღირებულება  

20X3 წლის 1-ელ იანვარს აისახება 63,000უფე-ად (35,000ფე × 1.8) და ეს მიიჩნევა 

დანადგარის პირვანდელ ღირებულებად სამუშაო ვალუტის შეცვლის თარიღისთვის.  

თუ დავუშვებთ, რომ ხელმძღვანელობა დანადგარის დარჩენილ სასარგებლო 

მომსახურების ვადას აფასებს, როგორც შვიდი წელი, ხოლო ნარჩენ ღირებულებას, 

როგორც ნული, ყოველწლიურად აღიარდება ცვეთის ხარჯი 9,000უფე-ის ოდენობით 

(63,000უფე ÷ 7. შესაბამისად, 20X3 წლის 31 დეკემბერს დანადგარის მიმდინარე 

ღირებულება იქნება 54,000უფე (63,000უფე მინუს 9,000უფე). 

 

სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებული ვალუტის გამოყენება წარსადგენ 

ვალუტად 

 გადაყვანა წარსადგენ ვალუტაში 

 
30.17 საწარმო ნებისმიერ ვალუტაში (ან ვალუტებში) შეიძლება წარადგენდეს თავის ფინანსურ 

ანგარიშგებას. თუ წარსადგენი ვალუტა განსხვავდება საწარმოს სამუშაო ვალუტისაგან, 

მაშინ საწარმომ შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლები და ფინანსურ მდგომარეობა 

უნდა გადაიყვანოს წარსადგენ ვალუტაში. მაგალითად, როდესაც ჯგუფი შედგება 

სხვადასხვა სამუშაო ვალუტის მქონე საწარმოებისაგან, თითოეული საწარმოს 
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საქმიანობის შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა გამოისახება ერთიანი ვალუტით, 

რათა შესაძლებელი იყოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა. 

 
შენიშვნები 

 

საწარმოს წარსადგენი ვალუტა ის ვალუტაა, რომელშიც ხდება ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენა. მართალია, საწარმომ უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული 

ოპერაციები ყოველთვის სამუშაო ვალუტაში უნდა ასახოს, მაგრამ მას შეუძლია 

აირჩიოს ფინანსური ანგარიშგების ნებისმიერ ვალუტაში წარდგენა. შესაბამისად, 

საწარმოს წარსადგენი ვალუტა არ არის აუცილებელი, რომ ემთხვეოდეს სამუშაო 

ვალუტას. თუ არ არსებობს კონკრეტული მიზეზი, რომ ასე არ მოიქცეს, საწარმოების 

უმრავლესობა ფინანსურ ანგარიშგებას სამუშაო ვალუტაში წარადგენს.  

მართალია, საწარმოს თავისუფალი არჩევანი აქვს წარსადგენი ვალუტის არჩევისას, 

მაგრამ თუ არჩეულია სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებული ვალუტა, საწარმომ უნდა 

განმარტოს განსხვავებული ვალუტის არჩევის მიზეზები (იხ. პუნქტი 30.26). შიდა 

რეგულაციით საწარმოს შეიძლება მოეთხოვებოდეს ფინანსური ანგარიშგების 

ადგილობრივ ვალუტაში წარდგენა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ადგილობრივი ვალუტა არ 

წარმოადგენს საწარმოს სამუშაო ვალუტას. სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ 

საწარმოს ძირითადი ინვესტორები ან ფინანსური რესურსების მომწოდებლები, 

ძირითადად, უცხოეთში მდებარეობს.  

წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანას ყველაზე ხშირად ადგილი აქვს ჯგუფის ფინანსურ 

ანგარიშგებასთან მიმართებით, რადგან ჯგუფის თითოეული საწარმოს საქმიანობის 

შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა უნდა გამოისახოს ერთიანი ვალუტით, 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის მიზნით (იხ. პუნქტი 30.22).  

 

30.18 თუ საწარმოს სამუშაო ვალუტა არ არის ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტა, მან 

საქმიანობის შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა განსხვავებულ წარსადგენ 

ვალუტაში უნდა გადაიყვანოს შემდეგი პროცედურების გამოყენებით: 

(ა) თითოეული წარდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების აქტივები და 

ვალდებულებები (შესადარისი მონაცემების ჩათვლით) უნდა გადაიყვანოს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენის თარიღისათვის არსებული 

საბოლოო სავალუტო კურსით; 

(ბ) თითოეული სრული შემოსავლის ანგარიშგების შემოსავალი და ხარჯები 

(შესადარისი მონაცემების ჩათვლით) უნდა გადაიყვანოს ოპერაციის თარიღისათვის 

არსებული სავალუტო კურსით; და 

(გ) ყველა წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა უნდა აღიარდეს სხვა სრული შემოსავლის 

შემადგენლობაში და წარდგენილ უნდა იქნეს, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

კომპონენტი. შემდგომში არ შეიძლება ამ თანხების რეკლასიფიკაცია მოგებაში ან 

ზარალში. 

 

  შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა საწარმოს სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებული 

ვალუტით არ ცვლის ძირითადი მუხლების შეფასებას. მხოლოდ ადგილი აქვს 

აღნიშნული მუხლების თანხების (რომლებიც თავდაპირველად შეფასებული იყო 

სამუშაო ვალუტით) გამოსახვას განსხვავებული ვალუტით. 
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30.19 პრაქტიკული მოსაზრებით, საწარმოს შემოსავლებისა და ხარჯების წარსადგენ 

ვალუტაში გადასაყვანად შეუძლია გამოიყენოს ოპერაციის თარიღისათვის არსებულ 

სავალუტო კურსთან მიახლოებული კურსი, მაგალითად მოცემული პერიოდის 

საშუალო კურსი. თუმცა, თუ სავალუტო კურსები მნიშვნელოვნად მერყეობს, ამ 

საანგარიშგებო პერიოდისათვის საშუალო კურსის გამოყენება მიზანშეწონილი არ არის. 

 

შენიშვნები 
 

სხვა სიტყვებით, შესაძლებელია საშუალო კურსის გამოყენება, იმ შემთხვევაში, თუ 

აღნიშნული კურსის გამოყენების შედეგი არსებითად არ განსხვავდება ფაქტობრივი 

კურსის გამოყენების შედეგისგან.   

19–21 მაგალითებში გამარტივების მიზნით გამოყენებული იქნა მთელი წლის საშუალო 

კურსი. თუმცა, წლის განმავლობაში სავალუტო კურსის მნიშვნელოვან რყევას რომ 

ჰქონოდა ადგილი, ეს არ იქნებოდა მიზანშეწონილი. ასეთ შემთხვევაში 

მიზანშეწონილია რამდენიმე შედარებით მცირე პერიოდისთვის საშუალო კურსის 

გამოყენება. 21-ე მაგალითში მოცემულია თვის საშუალო კურსის გამოყენება. 

 

 

მაგალითი - სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებული ვალუტის გამოყენება 
წარსადგენ ვალუტად 

 

მაგ. 19 A საწარმო არის დამოუკიდებელი ეკონომიკური სუბიექტი (არ არის ჯგუფის 

შემადგენლობაში). მისი სამუშაო ვალუტა არის ფე. თუმცა, A საწარმოს კანონით 

მოეთხოვება ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ადგილობრივ A ვალუტაში, რაც იმ 

ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტაა, რომელშიც საქმიანობას ეწევა A საწარმო. A საწარმოს 

ფინანსური წელი მთავრდება 31 დეკემბერს.   

სავალუტო კურსები:  

 20X1 წლის 31 დეკემბერს და 20X2 წლის 31 დეკემბერს შეადგენს შესაბამისად 1ფე = 2 

ადგილობრივი A ვალუტა და 1ფე = 2.3 ადგილობრივი A ვალუტა.   

 საშუალო შეწონილი კურსი 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

შეადგენს 1ფე = 2.2 ადგილობრივი A ვალუტა.   

 20X2 წელს A საწარმომ გადაიხადა დივიდენდი - 3,000ფე, როდესაც სავალუტო 

კურსი შეადგენდა 1ფე = 2.25 ადგილობრივი A ვალუტა.    

 სააქციო კაპიტალი გამოშვებული იყო, როდესაც სავალუტო კურსი შეადგენდა 1ფე = 

1.8 ადგილობრივი A ვალუტა.   

A საწარმო ყველა ოპერაციას ასახავს სამუშაო ვალუტაში 30-ე განყოფილების 

შესაბამისად.  20X2 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის სამუშაო 

ვალუტაში მომზადებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება და ამონარიდი საკუთარი 

კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებიდან  მოცემულია ქვემოთ: 
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სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის  

  20X2 

  ფე 

ამონაგები  146,114  

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

 (113,969) 

საერთო მოგება  32,145  

მიწოდების დანახარჯები  (150) 

ადმინისტრაციული ხარჯები  (9,000) 

სხვა ხარჯები  (1,000) 

ფინანსური დანახარჯები   (3,000) 

მოგება დაბეგვრამდე   18,995  

მოგების გადასახადის ხარჯი  (4,495) 

პერიოდის მოგება  14,500  

 

ამონარიდი  საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებიდან 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში  18,000  

პერიოდის მოგება  14,500 

დივიდენდები   (3,000) 

გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს  29,500  

 

 

შენიშვნები 
 
 საშუალო შეწონილი სავალუტო კურსი 20X1 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული 

წლისთვის არის 1ფე = 1.9 ადგილობრივი A ვალუტა.   

 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, დაგროვილი შემოსულობა - 2,800 ადგილობრივი A 

ვალუტა  აღიარებული იქნა სავალუტო რეზერვში , რაც მიღებულია წინა 

პერიოდებში საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების ადგილობრივ A ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად.    

 გაუნაწილებელი მოგება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს შეადგენდა 22,000 ადგილობრივ A 

ვალუტას. 
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ქვემოთ მოცემულია  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის და 20X1 წლის 

31 დეკემბერს: 

  20X2 20X1 

  ფე ფე 

ძირითადი საშუალებები  85,000 90,000 

მარაგები    8,000  3,000  

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები   12,000  5,000  

ფულადი სახსრები   5,000  3,000  

მთლიანი აქტივები  110,000  101,000  

    

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები   5,500  3,000  

ოვერდრაფტი   5,000  10,000  

სესხი  50,000  50,000  

მთლიანი ვალდებულებები  60,500   63,000   

    

სააქციო კაპიტალი   20,000  20,000 

გაუნაწილებელი მოგება   29,500   18,000 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი  49,500   38,000   

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი  110,000  101,000  
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ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 

(და 20X1) წლის 31 დეკემბერს: 

  20X2  20X2 20X1  20X1 

  

ფე კურსი(ა) 

ადგილო

ბრივი A 

ვალუტა  

ფე  კურსი(ა) 

ადგილო

ბრივი A 

ვალუტა  

ძირითადი 

საშუალებები 

 
85,000 2.3 195,500 90,000 2 180,000 

მარაგები   8,000  2.3 18,400  3,000  2 6,000 

სავაჭრო და სხვა 

მოთხოვნები  

  
12,000  2.3 27,600  5,000  2 10,000 

ფულადი სახსრები   5,000  2.3 11,500  3,000  2 6,000 

მთლიანი აქტივები  110,000   253,000  101,000   202,000 
 

       

სავაჭრო და სხვა 

ვალდებულებები 

  
5,500  2.3 12,650  3,000  2 6,000 

ოვერდრაფტი   5,000  2.3 11,500  10,000  2 20,000 

სესხი  50,000  2.3 115,000  50,000  2 100,000 

მთლიანი 

ვალდებულებები 

 
60,500    139,150   63,000    126,000 

 

       

სააქციო კაპიტალი   20,000 1.8  36,000  20,000 1.8 36,000 

გაუნაწილებელი 

მოგება (ბ)  
29,500  62 350 18,000  37,200 

სავალუტო რეზერვი 

(გ)  
—  15,500 —  2,800 

მთლიანი საკუთარი 

კაპიტალი  
49,500   113,850  38,000   76,000 

  
 

(a) ყველა აქტივი და ვალდებულება გადაიყვანება საბოლოო სავალუტო კურსით, რაც, 20X1 წლის 31 

დეკემბერს შეადგენს 1ფე = 2 ადგილობრივი A ვალუტა, ხოლო, 20X2 წლის 31 დეკემბერს              - 

1ფე = 2.3 ადგილობრივი A ვალუტა. სააქციო კაპიტალი გადაიყვანება პირვანდელი კურსით - 1ფე = 

1.8 ადგილობრივი A ვალუტა. 30.17–30.23 პუნქტები არ იძლევა მკაფიო მითითებებს სააქციო 

კაპიტალის გადაყვანასთან დაკავშირებით. ამ და მომდევნო მაგალითებში სააქციო კაპიტალის 

გადაყვანა ხდება პირვანდელი კურსის გამოყენებით. იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენება საბოლოო 

სავალუტო კურსი, წარმოიშობა საკურსო სხვაობა იმ შემთხვევაში, თუ შესრულდება 

კონსოლიდაციის პროცედურები (იხ. 9.13 პუნქტი). ასეთი საკურსო სხვაობა აღირიცხება 30.18(გ) 

პუნქტის შესაბამისად. გადასაყვანი კურსის მიუხედავად, წარსადგენ ვალუტაში მოცემული 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი იგივე რჩება.   
(b) გაუნაწილებელი მოგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს და 20X1წლის 31 დეკემბერს: 

 31/12/20X2 31/12/20X1 

 ადგილობრივი A ვალუტა  ადგილობრივი A ვალუტა  

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება 37,200 22,000 

პერიოდის მოგება (დ) 31,900 15,200 

გადახდილი დივიდენდები(ე) (6,750) –   

სულ 62,350 37,200 
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(c) ამ მაგალითში, სავალუტო რეზერვი არის საკურსო სხვაობა, რაც წარმოიშობა იმის გამო, რომ: (ა) 

შემოსავლისა და ხარჯების გადაყვანა ხდება საშუალო შეწონილი სავალუტო კურსით, ხოლო 

აქტივებისა და ვალდებულებებისა - საბოლოო სავალუტო კურსით; და (ბ) საწყისი წმინდა 

აქტივების გადაყვანა ხდება საბოლოო კურსით, რომელიც განსხვავდება წინა წლის საბოლოო 

სავალუტო კურსისაგან. მარტივად რომ ითქვას, ეს არის ის ციფრი, რომელიც აბალანსებს მთლიან 

აქტივებს მთლიან ვალდებულებებთან და საკუთარ კაპიტალთან მიმართებით.  
(d) 20X1 წლის მოგება გადაყვანილი იქნა საშუალო შეწონილი კურსით 1ფე = 1.9 ადგილობრივი A 

ვალუტა; 8,000ფე × 1.9 = 15,200 ადგილობრივი A ვალუტა.  20X2 წლის მოგება გადაყვანილი იქნა 

საშუალო შეწონილი კურსით 1ფე = 2.2 ადგილობრივი A ვალუტა; 14,500ფე × 2.2 = 31,900 

ადგილობრივი A ვალუტა.  
(e) გადახდილი დივიდენდები გადაყვანილი იქნა კურსით 1ფე = 2.25 ადგილობრივი A ვალუტა. 

 

ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანილი სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 

დეკემბერით დასრულებული წლისთვის:   

  20X2  20X2 

  ფე  ადგილობრივი A 

ვალუტა 

ამონაგები   146,114  2.2 321,451 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

 (113,969) 
2.2 

(250,732) 

საერთო მოგება  32,145  2.2 70,719 

მიწოდების დანახარჯები  (150) 2.2 (330) 

ადმინისტრაციული ხარჯები  (9,000) 2.2 (19,800) 

სხვა ხარჯები  (1,000) 2.2 (2,200) 

ფინანსური დანახარჯები   (3,000) 2.2 (6,600) 

მოგება დაბეგვრამდე   18,995  2.2 41,789 

მოგების გადასახადის ხარჯი  (4,495) 2.2 (9,889) 

პერიოდის მოგება  14,500  2.2 31,900 

სხვა სრული შემოსავალი:     

საკურსო სხვაობა ფე-დან 

ადგილობრივ A ვალუტაში 

გადაყვანასთან დაკავშირებით (ა) 

   12,700 

მთლიანი სრული შემოსავალი    44,600 

 

 
(a) ეს არის სავალუტო რეზერვის ნეტო მოძრაობა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (15,500ფე 

მინუს 2,800ფე). 
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ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანილი საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების 

ანგარიშგება 20X2წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის: 

 სააქციო 

კაპიტალი 

გაუნაწილებელი 

მოგება 

სავალუტო 

რეზერვი 

სულ 

ნაშთი 20X2 წლის 1-ელ 

იანვარს 

36,000 37,200 2,800 76,000 

დივიდენდები — (6,750) — (6,750) 

20X2 წლის მოგება — 31,900 — 31,900 

საკურსო სხვაობა — — 12,700 12,700 

20X2 ნაშთი 20X2 წლის 31 

დეკემბერს 36,000 62,350 15,500 113,850 

 

 

მაგალითი — წლის განმავლობაში დამატებით გამოშვებული სააქციო 
კაპიტალის ასახვა  

 
მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ 20X2 წლის 1-ელ დეკემბერს A 

საწარმომ დამატებით გამოუშვა 10,000ფე კაპიტალი, როდესაც სავალუტო კურსი 

შეადგენდა 1ფე = 2.6 ადგილობრივი A ვალუტა. ამით იზრდება ფულადი სახსრები 

10,000ფე-ით და სააქციო კაპიტალი - 10,000ფე-ით.  შესაბამისად, 20X2 წლის 31 

დეკემბერს წმინდა აქტივები გაიზარდა 10,000ფე-ით 59,500ფე-მდე. 

 

ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 

(და 20X1) წლის 31 დეკემბერს: 

  20X2 20X2 20X1 20X1 

  ფე ადგილობრივი A 

ვალუტა 2.3 

კურსით 

ფე ადგილობრივი A 

ვალუტა 2 

კურსით 

ძირითადი საშუალებები  85,000 195,500 90,000 180,000 

მარაგები    8,000  18,400  3,000  6,000 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები    12,000  27,600  5,000  10,000 

ფულადი სახსრები   15,000  34,500  3,000  6,000 

მთლიანი აქტივები  120,000  276,000  101,000  202,000 

      

სავაჭრო და სხვა 

ვალდებულებები 

  5,500  12,650  3,000  6,000 

ოვერდრაფტი   5,000  11,500  10,000  20,000 

სესხი  50,000  115,000  50,000  100,000 

მთლიანი ვალდებულებები  60,500   139,150   63,000   126,000 

      

სააქციო კაპიტალი    30,000 62,000  20,000 36,000 

გაუნაწილებელი მოგება  29,500 62,350 18,000 37,200 

სავალუტო რეზერვი  — 12,500 — 2,800 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი  59,500  136,850  38,000  76,000 
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მე-19 მაგალითის მსგავსად, ყველა აქტივი და ვალდებულება (შესაბამისად, წმინდა 

აქტივები) გადაიყვანება საბოლოო სავალუტო კურსით, რაც, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

შეადგენს 1ფე = 2 ადგილობრივი A ვალუტა, ხოლო 20X2 წლის 31 დეკემბერს - 1ფე = 2.3 

ადგილობრივი A ვალუტა.  20X1 წლამდე გამოშვებული სააქციო კაპიტალი 

გადაიყვანება პირვანდელი კურსით 1ფე = 1.8 ადგილობრივი A ვალუტა. 20X2 წლის 1-

ელ დეკემბერს გამოშვებული სააქციო კაპიტალი გადაიყვანება პირვანდელი კურსით 

1ფე = 2.6 ადგილობრივი A ვალუტა.    

20X2 წლის 31 დეკემბრის გაუნაწილებელი მოგებისა და პერიოდის მოგების გამოთვლა 

იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში.   

ამ მაგალითში, სავალუტო რეზერვი არის საკურსო სხვაობა, რაც წარმოიშობა იმის 

გამო, რომ: (ა) შემოსავლისა და ხარჯების გადაყვანა ხდება საშუალო შეწონილი 

სავალუტო კურსით, ხოლო აქტივებისა და ვალდებულებებისა  - საბოლოო სავალუტო 

კურსით; და (ბ) საწყისი წმინდა აქტივების გადაყვანა ხდება საბოლოო კურსით, 

რომელიც განსხვავდება წინა წლის საბოლოო სავალუტო კურსისაგან. მარტივად რომ 

ითქვას, ეს ასევე არის ის ციფრი, რომელიც აბალანსებს  მთლიან აქტივებს მთლიან 

ვალდებულებებთან და საკუთარ კაპიტალთან მიმართებით. 

 

ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანილი საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების 

ანგარიშგება  20X2 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის:  

 

ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანილი საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება   

 
სააქციო 

კაპიტალი 

გაუნაწილებელი 

მოგება 

სავალუტო 

რეზერვი 
სულ 

ნაშთი 20X2 წლის 1-ელ იანვარს 36,000 37,200 2,800 76,000 

სააქციო კაპიტალის გამოშვება 26,000 — — 26,000 

დივიდენდები — (6,750) — (6,750) 

20X2 წლის მოგება — 31,900 — 31,900 

საკურსო სხვაობა — — 9,700 9,700 

ნაშთი 20X2 წლის 31 დეკემბერს 62,000 62,350 12,500 136,850 

 
 
 
მაგალითი— ამონაგების გადაყვანა საშუალო ყოველთვიური კურსების 
გამოყენებით 
 

მაგ. 21 ფაქტები იგივეა, რაც მე-20 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ საწარმო იყენებს საშუალო 

ყოველთვიურ კურსებს საშუალო წლიური კურსების ნაცვლად. დავუშვათ, რომ 

თითოეული თვის საშუალო კურსები და თითოეული თვის ამონაგები შემდეგია: 
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თვე ამონაგები საშუალო სავალუტო კურსი 

  ფე ფე1 = X ადგილობრივი A ვალუტა  

იანვარი 7,000              2.10  

თებერვალი 7,500              1.80  

მარტი 9,000              1.60  

აპრილი 10,000              1.80  

მაისი 11,000              2.00  

ივნისი 13,000              2.40  

ივლისი 12,500              2.50  

აგვისტო 14,000              1.80  

სექტემბერი 14,200              2.20  

ოქტომბერი 15,800              2.50  

ნოემბერი 16,500              2.60  

დეკემბერი 15,614              2.40  

სულ  146,114   

 

ადგილობრივი A ვალუტაში წარმოდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში ამონაგებში 

მოცემული თანხა იქნება 321,364 ადგილობრივი A ვალუტა (იხ. ქვემოთ მოცემული 

ცხრილი). იგივე პროცედურა უნდა იქნეს გამოყენებული სხვა შემოსავლებისა და 

ხარჯების შემთხვევაში. ნებისმიერი დიდი ერთჯერადი ოპერაციის შემთხვევაში 

გამოყენებულ უნდა იქნეს ფაქტობრივი კურსი.  

 

თვე ამონაგები  საშუალო სავალუტო კურსი  ამონაგები 

  ფე 1ფე = X ადგილობრივი A 

ვალუტა  

ადგილობრივი A 

ვალუტა  

იანვარი 7,000              2.10     14,700.00  

თებერვალი 7,500              1.80     13,500.00  

მარტი 9,000              1.60     14,400.00  

აპრილი 10,000              1.80     18,000.00  

მაისი 11,000              2.00     22,000.00  

ივნისი 13,000              2.40     31,200.00  

ივლისი 12,500              2.50     31,250.00  

აგვისტო 14,000              1.80     25,200.00  

სექტემბერი 14,200              2.20     31,240.00  

ოქტომბერი 15,800              2.50     39,500.00  

ნოემბერი 16,500              2.60     42,900.00  

დეკემბერი 15,614              2.40     37,473.60  

სულ  146,114    321,363.60  

 

 

30.20 30.18 (გ) პუნქტში ნახსენები საკურსო სხვაობები წარმოიშობა იმის გამო, რომ: 

(ა)  შემოსავლისა და ხარჯების გადაყვანა ხდება ოპერაციის თარიღის დროს არსებული 

სავალუტო კურსით, ხოლო აქტივები და ვალდებულებები - საბოლოო სავალუტო 

კურსით; და 
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(ბ)  საწყისი წმინდა აქტივების გადაყვანა ხდება საბოლოო კურსით, რომელიც 

განსხვავდება წინა წლის საბოლოო სავალუტო კურსისაგან. 

როდესაც საკურსო სხვაობები ისეთ უცხოურ ქვედანაყოფს უკავშირდება, რომელიც 

კონსოლიდირებულია, მაგრამ მთლიანად არ ეკუთვნის სათავო საწარმოს, სხვა 

ვალუტაში გადაყვანით წარმოშობილი და არამაკონტროლებელ წილზე 

მისაკუთვნებელი დაგროვილი საკურსო სხვაობები განაწილდება არამაკონტროლებელ 

წილზე და კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახება, 

როგორ არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი. 

 

შენიშვნები 
 

22-ე და 23-ე მაგალითები გვიჩვენებს, თუ როგორ ხდება 30.18(გ) პუნქტში მოცემული 

საკურსო სხვაობის წარმოშობა. ასევე შესაძლებელია გამოთვლების გამოყენება 

გადაყვანილი ფინანსური ანგარიშგების სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული 

საკურსო შემოსულობისა და ზარალის ოდენობის შესამოწმებლად.  

30.18(გ) პუნქტში განსაზღვრული საკურსო სხვაობები არ აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში, რადგან ისინი არ არის დაკავშირებული საწარმოს სავაჭრო საქმიანობასთან. 

შესაბამისად, სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში საკურსო სხვაობები (შემოსულობა ან 

ზარალი) წარმოდგენილია სხვა სრულ შემოსავალში (და არა მოგებაში ან ზარალში). 

საკურსო სხვაობები ასევე შესაძლოა მოიცავდეს, საკუთარი კაპიტალის მოძრაობას, 

მაგალითად, დივიდენდების გადახდის გამო ან დამატებითი სააქციო კაპიტალის 

გამოშვების წელს.  

 

 

მაგალითები—საკურსო სხვაობის შეჯერება  
 

მაგ. 22 ფაქტები იგივეა, რაც მე-19 მაგალითში. 

საკურსო სხვაობები წარმოიშობა, როდესაც ხდება საწარმოს საქმიანობის შედეგებისა 

და ფინანსური მდგომარეობის გადაყვანა წარსადგენ ვალუტაში, რომელიც 

განსხვავდება სამუშაო ვალუტისგან. სხვაობები იმიტომ წარმოიშობა, რომ მთლიანი 

აქტივები და მთლიანი ვალდებულებები გადაყვანილია საბოლოო სავალუტო კურსით 

(1ფე = 2.3 ადგილობრივი A ვალუტა), ხოლო პერიოდის მოგება, გადახდილი 

დივიდენდები და სააქციო კაპიტალისა და გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი 

გადაყვანილია განსხვავებული სავალუტო კურსით. შესაბამისად, შესაძლებელია 

ფინანსური ანგარიშგების ადგილობრივ A ვალუტაში გადაყვანის შედეგად მიღებული 

12,700ფე საკურსო სხვაობის შეჯერება, შემდეგნაირად:  
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შეჯერება:  

სააქციო კაპიტალი 20X2 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე = 2.3 

ადგილობრივი A ვალუტა) 46,000  

სააქციო კაპიტალი 20X1 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე = 2 

ადგილობრივი A ვალუტა) (40,000)  

სააქციო კაპიტალის სხვაობა 6,000 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში 20X2 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო 

კურსით (1ფე = 2.3 ადგილობრივი A ვალუტა) 41,400  

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში 20X1 წლის 31 დეკემბრის საშუალო 

სავალუტო კურსით (1ფე = 2 ადგილობრივი A ვალუტა) (36,000)  

გაუნაწილებელი მოგების სხვაობა 5,400 

პერიოდის მოგება 20X2 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე = 2.3 

ადგილობრივი A ვალუტა) 33,350  

პერიოდის მოგება 20X2 წლის საშუალო სავალუტო კურსით (1ფე = 2.2 

ადგილობრივი A ვალუტა) (31,900)  

პერიოდის მოგების სხვაობა 1,450 

გადახდილი დივიდენდები 20X2 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე = 

2.3 ადგილობრივი A ვალუტა) (6,900) 

გადახდის თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსით გადახდილი 

დივიდენდები (1ფე = 2.25 ადგილობრივი A ვალუტა)  6,750 

გადახდილი დივიდენდების სხვაობა  (150) 

წლის განმავლობაში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა 12,700 

 

 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც მე-20 მაგალითში. 

სხვაობა მე-19 მაგალითის საკურსო ზარალსა(12,700 ადგილობრივი A ვალუტა) და მე-

20 მაგალითის საკურსო ზარალს (9,700ფე) შორის წარმოიშობა წლის განმავლობაში 

სააქციო კაპიტალის გამოშვების შედეგად. იგი ზრდის წმინდა აქტივებს 10,000ფე-ით.   

ისევე, როგორც 22-ე მაგალითში, ფინანსური ანგარიშგების უცხოურ ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად მიღებული საკურსო სხვაობის (9,700 ადგილობრივი A ვალუტა) 

შეჯერება შესაძლებელია შემდეგნაირად: 

შეჯერება:  

30,000ფე სააქციო კაპიტალი 20X2 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე = 

2.3 ადგილობრივი A ვალუტა) 69,000  

20,000ფე სააქციო კაპიტალი 20X1 წლის 31 დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე = 

2 ადგილობრივი A ვალუტა) (40,000)  

10,000ფე სააქციო კაპიტალი 20X2 წლის 1-ლი დეკემბრის სავალუტო კურსით (1ფე 

= 2.6 ადგილობრივი A ვალუტა)  (26,000)  

სააქციო კაპიტალის სხვაობა   3,000 

გაუნაწილებელი მოგების სხვაობა 5,400 

პერიოდის მოგების სხვაობა 1,450 

გადახდილი დივიდენდების სხვაობა  (150) 

წლის განმავლობაში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა 9,700 
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30.21 როდესაც საწარმოს სამუშაო ვალუტა ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის ვალუტაა, მან 

თავისი საქმიანობის შედეგები და ფინანსური მდგომარეობა განსხვავებულ წარსადგენ 

ვალუტაში უნდა გადაიყვანოს 30-ე განყოფილებაში - „ჰიპერინფლაცია“ - 

განსაზღვრული პროცედურების გამოყენებით. 

 

უცხოური ქვედანაყოფის მონაცემების გადაყვანა ინვესტორის 
წარსადგენ ვალუტაში 

30.22 უცხოური ქვედანაყოფის აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების 

გაერთიანება ანგარიშვალდებული საწარმოს ანალოგიურ მუხლებთან ხდება 

კონსოლიდაციის ჩვეულებრივი პროცედურებით, როგორიცაა შიდაჯგუფური 

ნაშთებისა და შიდაჯგუფური ოპერაციების ელიმინირება (იხ. მე-9 განყოფილება - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“) და 30.17-30.21 

პუნქტებში აღწერილი სხვა ვალუტაში გადაყვანის პროცედურები. ამასთან, არ შეიძლება 

შიდაჯგუფური ფულადი აქტივის (ან ვალდებულების), მიმდინარე (მოკლევადიანი) 

იქნება ის თუ გრძელვადიანი, ელიმინირება შესაბამისი შიდაჯგუფური 

ვალდებულებით (ან აქტივით) ისე, რომ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ნაჩვენები არ იყოს ვალუტის რყევების შედეგები. ამის მიზეზი ის არის, რომ ფულადი 

მუხლი ითვალისწინებს ერთი ვალუტის მეორეში გადაყვანის ვალდებულებას და 

წარმოქმნის ანგარიშვალდებული საწარმოსათვის შემოსულობასა და ზარალს ვალუტის 

რყევების შედეგად. შესაბამისად, ანგარიშვალდებული საწარმოს კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში ამგვარი საკურსო სხვაობები კვლავ აღიარებული რჩება 

მოგებაში ან ზარალში, ან უნდა აღიარდეს როგორც სხვა სრული შემოსავალი, თუ 

საკურსო სხვაობა წარ-მოშობილია 30.13 პუნქტში აღწერილ გარემოებებში. 

 

 
შენიშვნები 
 
საწარმოთა ჯგუფისათვის (მშობელი საწარმოს და შვილობილი საწარმოების) 
მიდგომის მოკლე მიმოხილვა  

საფეხური 1: მშობელი საწარმო განსაზღვრავს თავის სამუშაო ვალუტას. მშობელი საწარმოს 

ყველა ოპერაცია უცხოურ ვალუტაში აღიარდება მშობელი საწარმოს სამუშაო 

ვალუტაში. 

   

საფეხური 2: განისაზღვრება თითოეული შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. თითოეული 

შვილობილი საწარმო საკუთარ სამუშაო ვალუტაში აღიარებს უცხოურ ვალუტაში 

განხორციელებულ ყველა თავის ოპერაციას. ყველა შვილობილი საწარმო თავის 

სამუშაო ვალუტაში ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას. 

   

საფეხური 3: თუ მშობელი საწარმო იყენებს წილობრივ მეთოდს მეკავშირე საწარმოებში ან 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებულ 

ინვესტიციებთან, ან ორივე მათგანთან დაკავშირებით, იგი თითოეული მეკავშირე 

საწარმოს ან ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოსთვის 

განსაზღვრავს სამუშაო ვალუტას. თითოეულ აღნიშნულ საწარმოს მომზადებული 

ექნება ფინანსური ანგარიშგება თავის სამუშაო ვალუტაში. 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი საწარმო მეკავშირე საწარმოებში და 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებულ 

ინვესტიციებს თვითღირებულების მოდელის ან რეალური ღირებულების მოდელის 
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საკურსო სხვაობები შიდაჯგუფურ ფულად მუხლებთან დაკავშირებით 

იხ. 12–14 მაგალითები, რომლებშიც მოცემულია საკურსო სხვაობები ფულად აქტივთან 

(ან ვალდებულებასთან) დაკავშირებით მშობელ საწარმოსა და მის უცხოურ 

შვილობილ საწარმოს შორის როგორც მშობლის კონსოლიდირებულ და 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, ასევე უცხოური შვილობილი საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

უცხოურ ქვედანაყოფს ინვესტორისგან განსხვავებული საანგარიშგებო წლის ბოლო 
აქვს  

იშვიათ შემთხვევებში, შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც 

გამოყენებულია კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, 

შეიძლება მომზადდეს ჯგუფის საანგარიშგებო თარიღისგან განსხვავებული 

საანგარიშგებო თარიღისთვის (იხ. 9.16 პუნქტი). ასეთ შემთხვევაში, შვილობილი 

საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსი გამოიყენება 

შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების გადასაყვანად. თუმცა, საჭიროა 

გამოყენებით აღრიცხავს, აღნიშნული ინვესტიციების გადაყვანისას გამოიყენება 

ჩვეულებრივი მოთხოვნები არაფულადი აქტივებისთვის. 

   

საფეხური 4: იმ შემთხვევაში, თუ მშობელ საწარმოს აქვს ფილიალები, რომლებსაც აქვთ მშობელი 

საწარმოს სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებული ვალუტა, ხელმძღვანელობა 

განსაზღვრავს თითოეული ასეთი ფილიალის სამუშაო ვალუტას. თითოეული 

ფილიალი აღიარებს უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ ყველა ოპერაციას 

თავის სამუშაო ვალუტაში.     

   

საფეხური 5: მშობელი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება და მისი ნებისმიერი შვილობილი 

საწარმოს, ფილიალის, მეკავშირე საწარმოს (მხოლოდ წილობრივი მეთოდით) ან 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს (მხოლოდ წილობრივი 

მეთოდით) ფინანსური ანგარიშგება 2-4 საფეხურებში გადაიყვანება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენ ვალუტაში (ჯგუფის 

წარსადგენ ვალუტაში) იმ შეთხვევაში, თუ საწარმოების სამუშაო ვალუტები 

განსახვავდება ჯგუფის წარსადგენი ვალუტისაგან.  

ჯგუფის წარსადგენი ვალუტა შეიძლება იყოს მშობელი საწარმოს სამუშაო ვალუტა, 

ან სხვა ვალუტა (წარსადგენი ვალუტის არჩევა თავისუფალია). 

   

საფეხური 6: შვილობილი საწარმოების გადაყვანილი ფინანსური ანგარიშგებები აისახება 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში კონსოლიდაციის ჩვეულებრივი 

პროცედურების შესაბამისად (იგივე მიდგომა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ 

რომელიმე ფილიალის აღრიცხვა ცალკე ხდება). 

   

საფეხური 7: მეკავშირე საწარმოების და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოების (წილობრივი მეთოდი) გადაყვანილი ფინანსური ანგარიშგებები 

აისახება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში წილობრივი მეთოდის 

პროცედურების შესაბამისად. 
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კორექტირება იმ შემთხვევაში, თუ შვილობილი საწარმოს საანგარიშგებო თარიღსა და 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების საანგარიშგებო თარიღს შორის 

პერიოდში ადგილი აქვს სავალუტო კურსის მნიშვნელოვან  ცვალებადობას  (9.16 

პუნქტი მოითხოვს, რომ კორექტირება უნდა განხორციელდეს იმ მნიშვნელოვანი 

ოპერაციებისა თუ მოვლენების შედეგების გათვალისწინებით, რომლებიც მოხდა 

აღნიშნულ თარიღებს შორის პერიოდში). 

 

30.23 უცხოური ქვედანაყოფის შეძენისას წარმოშობილი ნებისმიერი გუდვილი და ასევე, 

უცხოური ქვედანაყოფის შეძენის შედეგად წარმოქმნილი აქტივებისა და 

ვალდებულებების რეალური ღირებულებით შეფასებით გამოწვეული მათი საბალანსო 

ღირებულების კორექტირების თანხები უნდა აისახოს, როგორც უცხოური 

ქვედანაყოფის აქტივები და ვალდებულებები. ამგვარად, ისინი უნდა გამოისახოს 

უცხოური ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტით და გადაყვანილ იქნეს საბოლოო 

სავალუტო კურსით, 30.18 პუნქტის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 

რეალური ღირებულების კორექტირება უკავშირდება შეძენილი საწარმოს 

იდენტიფიცირებად აქტივებსა და ვალდებულებებს და შესაბამისად 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების მომზადებისას გადაიყვანება 

ჯგუფის წარსადგენ ვალუტაში საბოლოო კურსით.  

მსს ფასს სტანდარტში გუდვილი განიხილება, როგორც მშობელი საწარმოს წმინდა 

ინვესტიციის ნაწილი შეძენილ საწარმოში.  შესაბამისად, გუდვილი არ აისახება 

შეძენილი საწარმოს სხვა აქტივებისგან განსხვავებულად, რადგან გუდვილის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, სავარაუდოდ, შედგება არამატერიალური აქტივებისგან, 

რომლებიც არ აკმაყოფილებს ცალკე აღიარების კრიტერიუმებს. როდესაც შეძენილი 

საწარმო მოიცავს სხვადასხვა სამუშაო ვალუტის მქონე რამდენიმე სამეურნეო 

ერთეულს (ბიზნესს), ფულადი ნაკადები, რომლებსაც ეყრდნობა გუდვილის აღიარების 

გაგრძელება, მიიღება აღნიშნულ სხვა სამუშაო ვალუტებში. შესაბამისად, გუდვილი 

განიხილება, როგორც უცხოური ქვედანაყოფის აქტივი და გადაიყვანება საბოლოო 

კურსით. აქედან გამომდინარე, გუდვილის მიკუთვნება ხდება თითოეული შეძენილი 

უცხოური ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტის დონეზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ დონე, 

რომელზეც ხდება გუდვილის მიკუთვნება უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული 

ოპერაციების მიზნით, შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ დონისგან, რომელზეც ხდება 

გუდვილის გაუფასურებაზე ტესტირება. საწარმოები ასრულებენ 27-ე განყოფილების - 

„აქტივების გაუფასურება“ - მოთხოვნებს, რათა განსაზღვრონ, თუ რა დონეზე ხდება 

გუდვილის ტესტირება გაუფასურებაზე.  

როდესაც საკურსო სხვაობები ისეთ უცხოურ ქვედანაყოფს უკავშირდება, რომელიც 

კონსოლიდირებულია, მაგრამ მთლიანად არ ეკუთვნის სათავო საწარმოს, სხვა 

ვალუტაში გადაყვანით წარმოშობილი და არამაკონტროლებელ წილზე 

მისაკუთვნებელი დაგროვილი საკურსო სხვაობები განაწილდება არამაკონტროლებელ 

წილზე და კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აისახება, 

როგორ არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი (იხ. 30.20 პუნქტი). 

 
მაგალითი—გუდვილის ხელახალი გადაყვანა 
 

მაგ. 24 20X0 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმომ (რომლის როგორც სამუშაო ვალუტა, ასევე 

წარსადგენი ვალუტა არის ფე) საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეიძინა B საწარმოს 

100% წილი (რომლის სამუშაო ვალუტა არის უფე) 5,000 ფე-ად, როდესაც B საწარმოს 



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  51 

ერთადერთი აქტივის - დანადგარის რეალური ღირებულება შეადგენდა 4,000უფე-ს. B 

საწარმოს არ აქვს ვალდებულებები და არ აქვს პირობითი ვალდებულებები. 

(გამარტივების მიზნით, უგულებელყოფილია გუდვილის ამორტიზაცია და დანადგარის 

ცვეთა). 

სავალუტო კურსები შეადგენს: 

 20X0 წლის 31 დეკემბერს: 1ფე = 2უფე; და 

 20X1 წლის 31 დეკემბერს: ფე = 2.1უფე.   

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 

31 დეკემბერს მოიცავს შემდეგს:  

 476ფე გუდვილი (გამოთვლა: 1,000უფე ÷ 2.1 საბოლოო სავალუტო კურსი); 

 1,905ფე ძირითადი საშუალებები (გამოთვლა: 4,000უფე ÷ 2.1 საბოლოო 

სავალუტო კურსი); და 

 119ფე(ა) გადაყვანის კორექტირება საკუთარ კაპიტალში. 

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება მოიცავს სავალუტო ზარალს  - 

119ფე(ა), რაც ასახულია, როგორც საკურსო სხვაობასთან დაკავშირებით სხვა სრული 

შემოსავალი, რაც წარმოქმნილია შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების 

ჯგუფის წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანის შედეგად. 

(ა) გამოთვლა: (1,000უფე გუდვილი + 4,000უფე დანადგარი) ÷ 2 საწყისი სავალუტო კურსი = 2,500ფე 

შვილობილი საწარმოს აქტივების ჯგუფის საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს.  

2,500ფე 20X0 წლის 31 დეკემბერს, მინუს 2,381ფე შვილობილი საწარმოს აქტივების ჯგუფის 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს ((1,000უფე გუდვილი + 4,000უფე დანადგარი) ÷ 2.1 

საბოლოო სავალუტო კურსი) = 119.05ფე საკურსო სხვაობა. 

 
 

მაგ. 25 ფაქტები იგივეა, რაც 24-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ხდება გუდვილის 

ამორტიზაცია და დანადგარის ცვეთა წრფივი მეთოდით ნულოვან ნარჩენ 

ღირებულებამდე 10 წლის განმავლობაში.   

საშუალო სავალუტო კურსი 20X1 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის 

შეადგენს 1ფე = 2.05უფე.   

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 

31 დეკემბერს მოიცავს:  

 429ფე გუდვილი (გამოთვლა: (მთლიანს 1,000უფე მინუს 100ფე ამორტიზაცია) ÷ 2.1 

საბოლოო სავალუტო კურსი); და 

 1,714ფე ძირითადი საშუალებები [გამოთვლა: (მთლიანს 4,000უფე მინუს 400ფე 

ცვეთა) ÷ 2.1 საბოლოო სავალუტო კურსი] 

 113ფე(ა) გადაყვანის კორექტირება საკუთარ კაპიტალში. 
 

ჯგუფის კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება მოიცავს: 

 გუდვილის ამორტიზაციისთვის მოგებაში ან ზარალში ასახული 49ფე ხარჯი 

(გამოთვლა: 1,000უფე ÷ 10 წელი = 100უფე ამორტიზაციის ხარჯი.  100უფე 

ამორტიზაცია ÷ 2.05 = 48.78ფე);  

 მოწყობილობის ცვეთისთვის მოგებაში ან ზარალში ასახული 195ფე ხარჯი 

(გამოთვლა: 4,000უფე ÷ 10 წელი = 400უფე ცვეთის ხარჯი.  400უფე ცვეთა ÷ 2.05 = 

195.12ფე);  
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 ხარჯი 113ფე(ა) რაც ასახულია, როგორც საკურსო სხვაობასთან დაკავშირებით სხვა 

სრული შემოსავალი, რაც წარმოქმნილია შვილობილი საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების ჯგუფის წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანის შედეგად. 
(ა) 22.65ფე(ბ) + 90.59ფე(გ) = 113.24ფე საკუთარი კაპიტალის გადაყვანის კორექტირება. 

(ბ) გამოთვლა: გადაყვანის ზარალი გუდვილისთვის: 1,000უფე ÷ 2.0 საწყისი სავალუტო კურსი = 

საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას აღიარებული 500ფე გუდვილი მინუს 48.78ფე ამორტიზაციის 

ხარჯი მინუს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დარჩენილი 428.57ფე გუდვილი (1,000უფე x 9/10 წელი = 

900უფე.  900უფე ნაშთი ÷ 2.1 საბოლოო სავალუტო კურსი = 428.57ფე) = 22.65ფე. 

(გ) გამოთვლა: გადაყვანის ზარალი შვილობილი საწარმოს სხვა წმინდა აქტივებისთვის (დანადგარი): 

4,000უფე ÷ 2.0 საწყისი სავალუტო კურსი = საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას აღიარებული 

2,000ფე წმინდა აქტივები მინუს 195.12ფე ცვეთის ხარჯი მინუს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დარჩენილი 

1,714.29ფე ჯგუფის საბალანსო ღირებულება (4,000უფე x 9/10 წელი = 3,600უფე.  3,600უფე ნაშთი ÷ 2.1 

საბოლოო სავალუტო კურსი = 1,714.29ფე) = 90.59ფე. 

 

 

განმარტებითი შენიშვნები 
 

30.24 30.26 და 30.27 პუნქტებში ნახსენებ „სამუშაო ვალუტაში“, ჯგუფის შემთხვევაში 

იგულისხმება სათავო საწარმოს სამუშაო ვალუტა. 

 

30.25 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)   საანგარიშგებო პერიოდში მოგებაში ან ზარალში აღიარებული საკურსო სხვაობების 

ოდენობა, იმ საკურსო სხვაობების გამოკლებით, რომელიც წარმოიშვა ისეთ 

ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეფასებულია რეალური 

ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით მე-11 განყოფილების - „ძირითადი 
ფინანსური ინსტრუმენტები“ და მე-12 განყოფილების შესაბამისად; და 

(ბ) საკურსო სხვაობების ოდენობა, რომელიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კლასიფიცირებულია 

საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტში. 

 
 
მაგალითები— 30.25(ა) პუნქტით მოთხოვნილი გამჟღავნება 

 
მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში. ამასთან, დაუშვით, რომ საშუალო სავალუტო 

კურსი 20X0 წელს (31 დეკემბრით დასრულებული შვიდი თვის განმავლობაში), შეადგენს 

1ფე = 1.08უფე, ხოლო 20X1 წელს - 1ფე = 1.12უფე. 

30.25(ა) პუნქტის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, საწარმომ შეიძლება გაამჟღავნოს 

შემდეგი ინფორმაცია:2 

 

 

 

 

   

                                                             

2  მე-16 განყოფილების - „საინვესტიციო ქონება“ 16.10 პუნქტი მოიცავს გამჟღავნების მოთხოვნებს საინვესტიციო 

ქონებისთვის. 16.10ე პუნქტში აღწერილი შეჯერების ასახვა არ არის საჭირო წინა პერიოდებისთვის.  
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 [ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნებიდან 

შენიშვნა 7 საინვესტიციო ქონება   

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს საინვესტიციო ქონების მოძრაობა: 

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

საწყისი ნაშთი 495,238 – 

შემოსვლა – 454,545 

რეალური ღირებულების ცვლილება (45,238) 40,693 

 450,000 495,238 

რეალური ღირებულების ცვლილებებში შედის სავალუტო ზარალი 63,095ფე (20X0: სავალუტო 

შემოსულობა - 22,174ფე)a. 

a აღნიშნული საკურსო სხვაობა გამოითვლება შემდეგნაირად. დაშვებულია, რომ რეალური 

ღირებულების ცვლილებები თანაბრად გადანაწილდება შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში. 

ასევე დაშვებულია, რომ სავალუტო კურსები არ განიცდის მნიშვნელოვან რყევას. შესაბამისად 

პერიოდის საშუალო კურსი გამოიყენება რეალური ღირებულების ცვლილებების გადასაყვანად. 

შესაბამისი ფაქტებიდან და გარემოებებიდან გამომდინარე, საწარმომ უნდა გადაწყვიტოს, 

მიზანშეწონილია, თუ არა საშუალო კურსის გამოყენება. 

  20X1 20X0 

საინვესტიციო ქონების საწყისი ნაშთი უფე-

ში A 520,000 500,000 

საინვესტიციო ქონების საბოლოო ნაშთი 

უფე-ში B 540,000 520,000 

რეალური ღირებულების შემოსულობა, 

უფე-ში  C = B – A 20,000 20,000 

საშუალო სავალუტო კურსი, ფე - უფე D 1.12 1.08 

საინვესტიციო ქონების ღირებულების 

წმინდა ცვლილება, რაც წარმოიქმნება 

რეალური ღირებულების რყევით, 

გადაყვანილი ფე-ში  E = C / D 17,857 18,519 

საინვესტიციო ქონების ღირებულების 

წმინდა ცვლილება ფე-ში (როგორც ეს 

მოცემულია ცხრილში ზემოთ) F (45,238) 40,693 

საინვესტიციო ქონების ღირებულების 

წმინდა ცვლილება, რაც წარმოიქმნება 

გადაყვანისას G = F – E (63,095) 22,174 

 

 

როგორც ნაჩვენებია ამ გამოთვლაში, საინვესტიციო ქონების ღირებულების წმინდა ცვლილება ორ 

ფაქტორს მოიცავს—ცვლილებას, რომელიც წარმოიქმნება რეალური ღირებულებების რყევის 

შედეგად და უცხოურ ვალუტაში გადაყვანის შედეგად. რადგან რეალური ღირებულების რყევა 

არის უფე-ში, ხოლო საწარმო სხვა ვალუტაში (ფე) ახდენს ანგარიშგებას, საწარმო ასევე განიცდის 

უცხოური ვალუტის რყევას. 
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საკურსო სხვაობის ცალკე გამოთვლა შესაძლებელია შემდეგნაირად: 

  20X1 20X0 

საინვესტიციო ქონების საწყისი ნაშთი, უფე A 520,000 500,000 

საწყისი სავალუტო კურსი, ფე - უფე B 1.05 1.10 

საბოლოო სავალუტო კურსი, ფე - უფე C 1.20 1.05 

საწყისი ნაშთთან დაკავშირებული საკურსო 

სხვაობა, ფე 

D = (A / C) –  

       (A / B) (61,905) 21,645 

რეალური ღირებულების შემოსულობა, 

უფე E 20,000 20,000 

საშუალო სავალუტო კურსი, ფე - უფე F 1.12 1.08 

საბოლოო სავალუტო კურსი, ფე - უფე G 1.20 1.05 

საკურსო სხვაობა რეალური ღირებულების 

შემოსულობასთან დაკავშირებით, ფე 

H = (E / G) –  

       (E / F) (1,190) 529 

საკურსო სხვაობა I = D + H (63,095) 22,174 

 

ამის ნაცვლად, საწარმომ შეიძლება აირჩიოს საკურსო სხვაობის აღიარება მოგებისა და 

ზარალის ცალკე მუხლად: 

[ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნებიდან   

შენიშვნა 7 საინვესტიციო ქონება   

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს საინვესტიციო ქონების მოძრაობა: 

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

საწყისი ნაშთი 495,238 – 

შემოსვლა – 454,545 

რეალური ღირებულების ცვლილებები  17,857   18,519  

საკურსო სხვაობა – შემოსულობა (ზარალი)  (63,095)  22,174  

 450,000 495,238 

 

 

მაგ. 27 საწარმოს შეუძლია წარადგინოს განმარტებითი შენიშვნები პერიოდის მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებული საკურსო სხვაობების თანხისთვის, შემდეგნაირად:  

XYZ ჯგუფი 

[ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნებიდან 

  

შენიშვნა 8 მოგება დაბეგვრამდე   

შემდეგი მუხლები აღიარებულია, როგორც ხარჯები (შემოსავლები) დაბეგვრამდე მოგების 

განსაზღვრისას: 
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 20X2 20X1 

 ფე ფე 

მარაგის დანახარჯები, აღიარებული, როგორც ხარჯი  X  X  

სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯები (შეტანილია 

სხვა ხარჯებში) X  X 

სავალუტო ზარალი(შემოსულობა) სავაჭრო 

მოთხოვნებთან და ვალდებულებებთან 

დაკავშირებით (შეტანილია სხვა ხარჯებში) 1,000  (2,000) 

 
 

  მაგალითი — 30.25(ბ) პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნა 
 

მაგ. 28 A ჯგუფს შეეძლო კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტებითი 

შენიშვნების წარდგენა საკურსო სხვაობებთან დაკავშირებით, რომლებიც წარმოიშვა 

საანგარიშგებო პერიოდში და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კლასიფიცირებულია 

საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტში, შემდეგნაირად:  

 

ამონარიდი სააღრიცხვო პოლიტიკიდან  

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, საკურსო სხვაობები, რომლებიც 

წარმოიქმნება უცხოური ქვედანაყოფების ფინანსური ანგარიშგების გადაყვანის 

შედეგად, აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში და კლასიფიცირებულია საკუთარი 

კაპიტალის ცალკე კომპონენტში, “უცხოურ ვალუტაში გადაყვანის შედეგად 

წარმოქმნილი რეზერვი“. ფულად მუხლებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი 

საკურსო სხვაობები, რომლებიც ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ უცხოურ 

ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილს წარმოადგენს ასევე 

აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში და ასევე კლასიფიცირებულია “უცხოურ 

ვალუტაში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილ რეზერვში“. არასოდეს არ ხდება 

რეზერვში აღიარებული თანხები გადატანა მოგებაში ან ზარალში, არც უცხოური 

ქვედანაყოფის გასვლის შემთხვევაში. 

 

XYZ ჯგუფი 

ამონარიდი საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებიდან  

 

 

სააქციო 

კაპიტალი 

გაუნაწილებელი 

მოგება 

უცხოურ ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად 

წარმოქმნილი 

რეზერვი სულ 

 ფე ფე ფე ფე 

20X2     

ნაშთი წლის დასაწყისში X X 225 X 

მოგება ან ზარალი  X  X 

სხვა სრული შემოსავალი: 

საკურსო სხვაობები, რომლებიც 

წარმოიქმნება უცხოური 

ქვედანაყოფის საქმიანობის 

შედეგებისა და ფინანსური 

  (75) (75) 
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სააქციო 

კაპიტალი 

გაუნაწილებელი 

მოგება 

უცხოურ ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად 

წარმოქმნილი 

რეზერვი სულ 

მდგომარეობის გადაყვანის 

შედეგად  

ნაშთი წლის ბოლოს X X 150 X 

20X1     

ნაშთი წლის დასაწყისში X X 105 X 

მოგება ან ზარალი   X  X 

სხვა სრული შემოსავალი: 

საკურსო სხვაობები, რომლებიც 

წარმოიქმნება უცხოური 

ქვედანაყოფის საქმიანობის 

შედეგებისა და ფინანსური 

მდგომარეობის გადაყვანის 

შედეგად 

  120 120 

ნაშთი წლის ბოლოს X X 225 X 

 

30.26 საწარმომ უნდა მიუთითოს ვალუტა, რომელშიც წარდგენილია ფინანსური ანგარიშგება. 

თუ საწარმოს წარსადგენი ვალუტა განსხვავდება მისი სამუშაო ვალუტისაგან, ეს ფაქტი 

უნდა დაფიქსირდეს შენიშვნებში; ამავე დროს, საწარმომ უნდა მიუთითოს თავისი 

სამუშაო ვალუტა და ახსნას განსხვავებული წარსადგენი ვალუტის გამოყენების 

მიზეზები. 

 
 
შენიშვნები 

 

30-ე განყოფილება მკაფიოდ არ მოითხოვს, რომ საწარმომ წარადგინოს სააღრიცხვო 

პოლიტიკა უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ ოპერაციებთან დაკავშირებით. 

თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო ახორციელებს მნიშვნელოვან საქმიანობას 

უცხოეთში, მან, როგორც წესი, უნდა გაამჟღავნოს სააღრიცხვო პოლიტიკა უცხოეთში 

განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით (იხ. 8.4 და 8.5 პუნქტები). 28-ე და 

29-ე მაგალითებში წარმოდგენილია ერთ-ერთი გზა, თუ როგორ შეუძლია საწარმოთა 

ჯგუფს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში სააღრიცხვო პოლიტიკის 

განსაზღვრა უცხოეთში განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით.  

 

მაგალითები — 30.26 პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნა 
 

მაგ. 29 საწარმოს შეუძლია განმარტებითი შენიშვნებში წარადგინოს ინფორმაცია იმ 

ვალუტასთან დაკავშირებით, რომლითაც წარდგენილია ფინანსური ანგარიშგება 

შემდეგი სახით:  
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 XYZ ჯგუფი 

[ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნებიდან 

  

 შენიშვნა 2  სააღრიცხვო პოლიტიკა [ამონარიდი] 

 

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში  

 ჯგუფში შემავალი თითოეული ინდივიდუალური საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისას უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციები აღიარებულია თითოეული 

საწარმოს სამუშაო ვალუტაში ოპერაციის თარიღებისთვის არსებული სავალუტო კურსით. წლის 

ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი მუხლები გადაიყვანება წლის ბოლოს 

არსებული სავალუტო კურსით. არაფულადი მუხლები, რომლებიც ასახულია უცხოური ვალუტით 

გამოსახული რეალური ღირებულებით გადაიყვანება რეალური ღირებულების განსაზღვრის 

თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით. არაფულადი მუხლები, რომლებიც ასახულია 

უცხოური ვალუტით, პირვანდელი ღირებულებით, გადაიყვანება ოპერაციის თარიღისათვის 

არსებული სავალუტო კურსით.    

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მიზნით, ჯგუფის ყველა საწარმო 

ახდენს საკუთარი შემოსავლებისა და ხარჯების და ფინანსური მდგომარეობის მუხლების 

გადაყვანას ფულად ერთეულებში (ფე), რაც მშობელი კომპანიის - „XYZ Co“ - სამუშაო ვალუტას და 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენ ვალუტას წარმოადგენს.   

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, საკურსო სხვაობების აღიარება ხდება 

კონსოლიდირებულ მოგებაში ან ზარალში იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიქმნება, გარდა 

შემდეგისა, რაც აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში: 

 ფულად მუხლებთან დაკავშირებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები, რომლებიც მშობელი 

საწარმოს მიერ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილად 

მიიჩნევა. აღნიშნული საკურსო სხვაობები უცხოური ქვედანაყოფის გასვლის შემთხვევაშიც  

რჩება საკუთარი კაპიტალის შემადგენლობაში.   

 არაფულადი მუხლებისთვის, როდესაც შემოსულობა ან ზარალი აღიარდება სხვა სრულ 

შემოსავალში, აღნიშნული შემოსულობისა და ზარალის ნებისმიერი საკურსო კომპონენტიც 

აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში.   

 

მაგ. 30 საწარმოს შეუძლია წარადგინოს სხვა წარსადგენი ვალუტის გამოყენების მიზეზი 

შემდეგნაირად:  

 ABC საწარმო  

[ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნებიდან 

  

 შენიშვნა 2  სააღრიცხვო პოლიტიკა [ამონარიდი] 

 

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში [ამონარიდი] 

 ადგილობრივი კანონების შესაბამისად, საწარმო ABC (სამუშაო ვალუტა უფე) წარადგენს ფინანსურ 

ანგარიშგებას ფე-ში, Z ქვეყნის - მისი რეგისტრაციის ქვეყნის - ადგილობრივ ვალუტაში. 

 

 

30.27 თუ შეიცვალა ანგარიშვალდებული საწარმოს ან მისი მნიშვნელოვანი უცხოური 

ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტა, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და ასევე 

განმარტოს სამუშაო ვალუტის შეცვლის მიზეზები. 
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            შენიშვნები 
 

30.15 პუნქტი იმეორებს, რომ „მას შემდეგ, რაც საწარმო დაადგენს სამუშაო ვალუტას, ის 

აღარ შეიცვლება, თუ არ შეიცვლება საწარმოს ძირითადი ოპერაციები, მოვლენები და 

პირობები“. 

 

მაგალითი — 30.27 პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნა 
 

მაგ. 31 საწარმომ განმარტებითი შენიშვნებში უნდა წარადგინოს ინფორმაცია სამუშაო ვალუტის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით შემდეგი სახით:  

 

 ABC ჯგუფი 

[ამონარიდი] განმარტებითი შენიშვნებიდან 

  

 შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკა [ამონარიდი] 

 

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში [ამონარიდი] 

 წლის განმავლობაში A შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა შეიცვალა ფე-დან უფე-ად A 

შვილობილი საწარმოს საწარმოო საქმიანობის გაყიდვისა და A შვილობილი საწარმოს B 

შვილობილი საწარმოს პროდუქტების გასაყიდად შუამავლად გამოყენების შესახებ 

გადაწყვეტილების გამო. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 
ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

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

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.     

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

 
სამუშაო ვალუტა 

 

საწარმოს სამუშაო ვალუტა განისაზღვრება (არ ხდება არჩევა). 30.3-30.5 პუნქტებში მოცემულია 

ფაქტორები, რომლებიც ხშირად მოიხსენიება, როგორც ინდიკატორები, რომელთა 

გათვალისწინება მოეთხოვება საწარმოს სამუშაო ვალუტის დადგენისას. ზოგ შემთხვევაში,  

ინდიკატორები მკაფიოდ ადგენს კონკრეტულ ვალუტას სამუშაო ვალუტად.  სხვა 

შემთხვევებში კი, ეს ასე არ არის. როდესაც ფაქტორები არაერთგვაროვან შედეგებს იძლევა და, 

შესაბამისად, სამუშაო ვალუტა არ არის აშკარა, ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს 

მსჯელობა საწარმოს კონკრეტულ ფაქტებსა და გარემოებებზე დაყრდნობით იმისათვის რომ 

განსაზღვროს სამუშაო ვალუტა, რათა მიაღწიოს სამართლიან წარდგენას (ანუ, როდესაც 

სამეურნეო ოპერაციების, სხვა მოვლენების და გარემოებების ეფექტები კეთილსინდისიერად 

არის ასახული). 

მაგალითად, როდესაც საწარმოს მნიშვნელოვანი ოპერაციები აქვს რამდენიმე ვალუტაში, ან 

ადგილი აქვს მის გასაყიდ ფასებზე ან დანახარჯებზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო გავლენას, 

30-ე განყოფილებაში წარმოდგენილი ინდიკატორები, სავარაუდოდ, არაერთგვაროვან შედეგს 

იძლევა. შესაბამისად, ჩვეულებრივ, საჭიროა მსჯელობის გამოყენება, რათა განისაზღვროს 

შესაბამისი სამუშაო ვალუტა.  

  

საშუალო კურსის გამოყენება 

 

პრაქტიკული მოსაზრებით, 30.8 (და 30.19) პუნქტების შესაბამისად, საწარმოს შეუძლია 

გამოიყენოს პერიოდის საშუალო სავალუტო კურსი, რომელიც მიახლოებულია შესაბამისი 

ოპერაციის თარიღისათვის არსებულ ფაქტობრივ სავალუტო კურსთან. ხელმძღვანელობამ 

უნდა გამოიყენოს მსჯელობა, რათა საწარმოს კონკრეტული ფაქტებზე და გარემოებებზე 

(როგორიცაა, მაგალითად, სავალუტო კურსების ცვალებადობა ან ოპერაციები თანაბრად 

წარმოიშობა თუ არა პერიოდის განმავლობაში) დაყრდნობით  დაადგინოს, მიზანშეწონილია 
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თუ არა მთელი წლის საშუალო კურსის განსაზღვრა, თუ საწარმომ უნდა გამოიყენოს თვის ან 

კვირის საშუალო კურსი (მთელი წლის ან წლის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში). 

 

უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო ინვესტიცია 

 

შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობის გამოყენება 30.12 პუნქტის შესაბამისად, რათა შეფასდეს, 

რომ უცხოურ ქვედანაყოფთან დაკავშირებული ფულადი მუხლისთვის ანგარიშსწორება არც 

იგეგმება და არც მოსალოდნელი არ არის უახლოეს საპროგნოზო მომავალში და, შესაბამისად 

წარმოადგენს საწარმოს მიერ  აღნიშნულ უცხოურ ქვედანაყოფში განხორციელებული ნეტო 

ინვესტიციის ნაწილს.   

  
საკუთარი კაპიტალის მუხლების გადაყვანა სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებულ წარსადგენ 

ვალუტაში 

 

30-ე განყოფილებაში არ არის მოცემული მკაფიო მითითებები საკუთარი კაპიტალის 

მუხლების (სააქციო კაპიტალი და სხვა რეზერვები) სამუშაო ვალუტისგან განსხვავებულ 

წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. საწარმოს შემოსავლებიდან და 

ხარჯებიდან დაგროვილი გაუნაწილებელი მოგება „უნდა გადაიყვანოს ოპერაციის 

თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით“ (იხ. 30.18(ბ) პუნქტი). გამოყენებულ უნდა 

იქნეს მსჯელობა, რათა განისაზღვროს სავალუტო კურსი, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს 

კაპიტალის სხვა მუხლების გადაყვანისას. გამოყენებული სავალუტო კურსების მიუხედავად, 

წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანასთან დაკავშირებით  წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა 

„უნდა აღიარდეს სხვა სრული შემოსავლის შემადგენლობაში და წარდგენილ უნდა იქნეს, 

როგორც საკუთარი კაპიტალის კომპონენტი“ და შემდგომში არ უნდა მოხდეს ამ თანხების 

რეკლასიფიკაცია მოგებაში ან ზარალში (იხ. 30.18(გ) პუნქტი). 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი განსხვავებები, 2015 წლის ოქტომბერის მდგომარეობით, 

უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციებისა და უცხოური ვალუტით საქმიანობის 

ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებს შორის ფასს სტანდარტების სრული ვერსიისა (იხ. 

ბასს 21 უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები) და მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად (იხ. 30-ე განყოფილება - ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში): 

 ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან შედარებით მსს ფასს სტანდარტი მომზადებულია 

მარტივი ენით და მოიცავს ნაკლებ მითითებებს გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

 მსს ფასს სტანდარტი არ იძლევა უფლებას და არ მოითხოვს, რომ უცხოურ ქვედანაყოფთან 

დაკავშირებული დაგროვილი საკურსო სხვაობები, რომლებიც ადრე სხვა სრულ 

შემოსავალში იყო აღიარებული, გადატანილ იქნეს საკუთარი კაპიტალიდან მოგებაში ან 

ზარალში (რეკლასიფიკაციით გამოწვეული კორექტირება), როდესაც აღიარდება 

შემოსულობა ან ზარალი გასვლასთან დაკავშირებით, ხოლო ბასს 21 მოითხოვს აღნიშნულ 

მიდგომას.  

 მსს ფასს სტანდარტი არ მოიცავს კონკრეტულ პროცედურებს იმ საწარმოს საქმიანობის 

შედეგებისა და ფინანსური მდგომარეობის განსხვავებულ წარსადგენ ვალუტაში 

გადაყვანისთვის, რომლის სამუშაო ვალუტა არის ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის 

ვალუტა, ხოლო ბასს 21 ითვალისწინებს აღნიშნულ პროცედურებს.  

 

 

 

  



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  62 

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციებისა და უცხოური 

ქვედანაყოფების საქმიანობის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვისა და ფინანსური 

ანგარიშგების წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანის 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 

საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის: 

 (ა) ვალუტა, რომლითაც წარდგენილია ფინანსური ანგარიშგება. 

 (ბ) იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტა, სადაც საწარმო ეწევა საქმიანობას. 

 (გ) ვალუტა, რომლითაც განსაზღვრულია საწარმოს საქონლისა და მომსახურების 

გასაყიდი ფასები და რითიც ხდება ანგარიშსწორება. 

 (დ) ყოველთვის იმ ქვეყნის ადგილობრივი ვალუტა, რომელშიც მდებარეობს საწარმო. 

კითხვა 2 

ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიც ფაქტორი არ არის საწარმოს სამუშაო ვალუტის ძირითადი 

ინდიკატორი (მხოლოდ დამატებით მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს, იმ შემთხვევაში თუ 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორები გაურკვეველია): 

 (ა) ვალუტა, რომელიც უმთავრეს გავლენას ახდენს საქონლისა და მომსახურების 

მიწოდებასთან დაკავშირებული მასალების, შრომით და სხვა დანახარჯებზე 

 (ბ) ვალუტა, რომელიც უმთავრეს გავლენას ახდენს საქონლისა და მომსახურების გასაყიდ 

ფასებზე. 

 (გ) ვალუტა, რომელშიც საწარმო იღებს ფულად სახსრებს საფინანსო საქმიანობიდან. 

 (დ) იმ ქვეყნის ვალუტა, რომლის კონკურენცია და მარეგულირებელი წესები 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს მისი საქონლისა და მომსახურების გასაყიდ 

ფასებს. 

კითხვა 3 

უცხოური ქვედანაყოფის სამუშაო ვალუტის განსაზღვრის ქვემოთ ჩამოთვლილი დამატებითი 

ინდიკატორებიდან რომელი არ ასაბუთებს დაშვებას, რომ უცხოური ქვედანაყოფის სამუშაო 

ვალუტა ემთხვევა ანგარიშვალდებული საწარმოს სამუშაო ვალუტას (ამ კონტექსტში, 

ანგარიშვალდებული საწარმო არის საწარმო, რომელსაც გააჩნია ქვედანაყოფი უცხოეთში 

შვილობილი საწარმოს, ფილიალის, მეკავშირე საწარმოს ან ერთობლივი საქმიანობის სახით): 

 (ა) უცხოური ქვედანაყოფის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ანგარიშვალდებული 

საწარმოს საქმიანობის გაფართოების სახე აქვს. 
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 (ბ) ანგარიშვალდებულ საწარმოსთან წარმოებულ ოპერაციებს უცხოური ქვედანაყოფის 

საქმიანობაში მაღალი ხვედრითი წილი უკავია.  

 (გ) უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადები პირდაპირ 

გავლენას ახდენს ანგარიშვალდებული საწარმოს ფულად ნაკადებზე და ადვილია 

ფულის გადაგზავნა ანგარიშვალდებული საწარმოსათვის 

 (დ) უცხოური ქვედანაყოფის საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები საკმარისია, 

არსებული და ნორმალურ პირობებში მოსალოდნელი ვალდებულებების 

მომსახურებისათვის ანგარიშვალდებული საწარმოსაგან სახსრების მიღების გარეშე. 

 

კითხვა 4 

30-ე განყოფილების თანახმად, საწარმომ: 

 (ა)  ფინანსური ანგარიშგება მხოლოდ სამუშაო ვალუტაში უნდა წარადგინოს. 

 (ბ)  ნებისმიერ ვალუტაში (ან ვალუტებში) შეიძლება წარადგინოს თავისი ფინანსური 

ანგარიშგება. 

 (გ)  თავისი ფინანსური ანგარიშგება იმ ქვეყნის ადგილობრივ ვალუტაში უნდა 

წარადგინოს, რომელშიც მდებარეობს საწარმო. 

 (დ) თავისი ფინანსური ანგარიშგება სამუშაო ვალუტაში უნდა წარადგინოს, მაგრამ 

შეიძლება წარადგინოს დამატებითი ფინანსური ანგარიშგება ნებისმიერ ვალუტაში (ან 

ვალუტებში). 

კითხვა 5 

20X1 წლის 1-ელ დეკემბერს, საწარმო ყიდულობს ნედლეულს კრედიტით 10,000 უფე-ად. 

საწარმოს საანგარიშო წლის ბოლოს, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, ნედლეული ჯერ არ არის 

გამოყენებული და არ არის გაუფასურებული. საწარმო მომწოდებელს უხდის 20X2 წლის 15 

იანვარს. საწარმოს სამუშაო ვალუტაა ფე. 

სავალუტო კურსები შეადგენს: 

 20X1 წლის 1-ლი დეკემბერი: 1უფე = 2ფე; 

 20X1 წლის 31 დეკემბერი: უფე1 = 2.3ფე; 

 20X2 წლის 15 იანვარი: უფე1 = 1.8ფე. 

20X1 წლის 1-ელ დეკემბერს საწარმო ჟურნალში აკეთებს შემდეგ ჩანაწერს: 

         დებეტი მარაგი 20,000ფე 

        კრედიტი სავაჭრო ვალდებულებები 20,000ფე 

ოპერაციასთან დაკავშირებით რომელია სწორი ჟურნალის ჩანაწერები 20X1 წლის 31 დეკემბერს? 

  (ა)  არ ხდება კორექტირება 20X1 წლის 31 დეკემბერს, შესაბამისად როგორც სავაჭრო 

მოთხოვნის, ასევე ნედლეულის ასახვა გრძელდება 20,000ფე-ად. 

 (ბ) დებეტი მარაგი 3,000ფე 

           კრედიტი მოგება ან ზარალი (საკურსო სხვაობა) 3,000ფე 

      დებეტი მოგება ან ზარალი (საკურსო სხვაობა) 3,000ფე 

     კრედიტი სავაჭრო ვალდებულება  3,000ფე 

31 დეკემბერს როგორც სავაჭრო მოთხოვნა, ასევე ნედლეული ფასდება 23,000ფე-ად.  

ადგილი არ აქვს გავლენას მოგებაზე ან ზარალზე, რადგან ორი საკურსო სხვაობა 

გადაფარავს ერთმანეთს.  
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 (გ)  20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

არ ხდება მარაგის კორექტირება; 

დებეტი მოგება ან ზარალი (საკურსო სხვაობა) 3,000ფე 

     კრედიტი სავაჭრო ვალდებულება  3,000ფე 

31 დეკემბერს სავაჭრო ვალდებულება ფასდება 23,000ფე-ად, ხოლო მარაგი ფასდება 

20,000ფე-ად. საკურსო ზარალი სავაჭრო ვალდებულებასთან დაკავშირებით შეადგენს 

3,000-ფე-ს.  

 (დ) დებეტი მარაგი 3,000ფე 

           კრედიტი მოგება ან ზარალი (საკურსო სხვაობა) 3,000ფე 

არ ხდება სავაჭრო ვალდებულების კორექტირება. 

31 დეკემბერს სავაჭრო ვალდებულება ფასდება 20,000ფე-ად, ხოლო მარაგი ფასდება 

23,000ფე-ად. საკურსო შემოსულობა მარაგთან დაკავშირებით შეადგენს 3,000-ფე-ს. 

კითხვა 6 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 კითხვაში.  20X2 წლის 15 იანვარს რა ჩანაწერები კეთდება ჟურნალში, 

როდესაც სავაჭრო ვალდებულება იფარება ფულადი სახსრებით აღნიშნული თარიღისთვის 

სპოტ სავალუტო კურსით? 

 (ა) დებეტი სავაჭრო ვალდებულება  23,000ფე 

           კრედიტი მოგება ან ზარალი (საკურსო სხვაობა) 5,000ფე 

           კრედიტი ფულადი სახსრები 18,000ფე. 

 (ბ) დებეტი სავაჭრო ვალდებულება  20,000ფე 

           კრედიტი მოგება ან ზარალი (საკურსო სხვაობა) 2,000ფე 

     კრედიტი ფულადი სახსრები 18,000ფე. 

 (გ) დებეტი სავაჭრო ვალდებულება  23,000ფე 

           კრედიტი ფულადი სახსრები 23,000ფე. 

 (დ) დებეტი სავაჭრო ვალდებულება 18,000ფე 

            კრედიტი ფულადი სახსრები 18,000ფე. 

კითხვა 7 

ქვემოთ მოცემული ფულადი მუხლებიდან რომელი შეიძლება იყოს მშობელი საწარმოს მიერ 

უცხოურ შვილობილ საწარმოში განხორციელებული ნეტო ინვესტიციის ნაწილი?   

 (ა) მშობელი საწარმოს მიერ უცხოურ შვილობილ საწარმოზე გაცემული ათწლიანი სესხი, 

რომლისთვისაც მშობელი საწარმო გეგმავს დაფარვის აღსრულებას ვადის დადგომის 

შემდეგ. 

 (ბ) მშობელი საწარმოს მიერ თავის უცხოურ შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი, 

რომელიც დაფარვადია მოთხოვნისთანავე. 

 

 

 

(გ) სავაჭრო მოთხოვნები და სავაჭრო ვალდებულებები მშობელ საწარმოსა და მის 

შვილობილ საწარმოს შორის. 

(დ) მშობელი საწარმოს მიერ თავის უცხოურ შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი, 

რომელსაც არ აქვს დაფარვის თარიღი, ხოლო მშობელმა საწარმომ მიუთითა, რომ იგი 
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 კითხვა 8 

როდესაც იცვლება საწარმოს სამუშაო ვალუტა, საწარმოს მოეთხოვება:   

 (ა) სამუშაო ვალუტის შეცვლის თარიღიდან, პერსპექტიულად გამოიყენოს სხვა ვალუტაში 

გადაყვანისთვის აუცილებელი პროცედურები, ახალი სამუშაო ვალუტის შესაბამისად 

 (ბ) რეტროსპექტულად გამოიყენოს სხვა ვალუტაში გადაყვანისთვის აუცილებელი 

პროცედურები, ახალი სამუშაო ვალუტის შესაბამისად. 

 (გ) გაამჟღავნოს საწარმოს სამუშაო ვალუტის შეცვლის ფაქტი და შეცვლის მიზეზი. 

 (დ) სავალდებულოა (ა) და (გ). 
 

კითხვა 9 

ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი მტკიცებულება არ არის მართალი იმის შესახებ, თუ როგორ 

მოეთხოვება საწარმოს თავისი საქმიანობის შედეგებისა და ფინანსური მდგომარეობის 

განსხვავებულ წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანა?    

შენიშვნა: დაუშვით, რომ საწარმოს სამუშაო ვალუტა არ არის ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის 

ვალუტა. 

 (ა)   თითოეული წარდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების აქტივები უნდა 

გადაიყვანოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენის თარიღისათვის 

არსებული საბოლოო სავალუტო კურსით. 

 (ბ)  თითოეული სრული შემოსავლის ანგარიშგების შემოსავალი და ხარჯები უნდა 

გადაიყვანოს ოპერაციის თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით. 

 (გ)  თითოეული წარდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ვალდებულებები 

უნდა გადაიყვანოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების წარდგენის 

თარიღისათვის არსებული საბოლოო სავალუტო კურსით. 

 (დ) ყველა წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა უნდა აღიარდეს მოგებაში ან ზარალში 

 

კითხვა 10  

20X0 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმომ 90,000 უფე-ად შეიძინა უცხოეთში მდებარე თავისუფალი 

მიწის ნაკვეთი. საწარმომ მოახდინა მიწის კლასიფიცირება საინვესტიციო ქონებად. მიწის 

რეალური ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს 100,000უფე-ს შეადგენს.   

საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის ფე. 

სპოტ სავალუტო კურსები: 

 20X0 წლის 1-ელ იანვარს: 1უფე = 2ფე; 

 საშუალო შეწონილი სავალუტო კურსი 20X0 წელს: 1უფე = 2.04ფე; 

 20X0 წლის 31 დეკემბერი: 1უფე = 2.1ფე.  

რა არის საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს და რა 

თანხები იქნება წარდგენილი მოგებაში ან ზარალში 20X0 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული 

წლისთვის? 

არ აპირებს დაფარვის მოთხოვნას უახლოეს საპროგნოზო მომავალში და შვილობილი 

საწარმო არ მოელის სესხის დაფარვას. 



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  66 

 (ა) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 210,000ფე. პერიოდის მოგება 

მოიცავს 30,000ფე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდას. 

 (ბ) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 210,000ფე. პერიოდის მოგება 

მოიცავს 20,400ფე - საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდას და 9,600ფე 

საკურსო შემოსულობას.  

 (გ) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 180,000ფე. პერიოდის მოგება არ 

მოიცავს    თანხას საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებით. 

 (დ) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 189,000ფე. პერიოდის მოგება 

მოიცავს 9,000ფე  საკურსო შემოსულობას. 

 (ე) (ა) ან (ბ) იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო ასევე აკმაყოფილებს 30.25(ა) პუნქტით 

გათვალისწინებულ გამჟღავნების მოთხოვნას. 

 

კითხვა 11  

ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 კითხვაში. თუმცა, ამ კითხვაში, რეალური ღირებულება უცნობია 

20X0 წლის 31 დეკემბერს და საწარმოს არ შეუძლია საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე 

ნებისმიერ დროს.  

რა არის საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს და რა 

თანხები იქნება წარდგენილი მოგებაში ან ზარალში 20X0 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული 

წლისთვის? 

 (ა) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 210,000ფე.  პერიოდის მოგება 

მოიცავს 30,000ფე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდას. 

 (ბ) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 210,000ფე. პერიოდის მოგება 

მოიცავს 20,400ფე საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულების ზრდას და 9,600ფე 

საკურსო შემოსულობას.  

 (გ) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 180,000ფე. პერიოდის მოგება არ 

მოიცავს თანხას საინვესტიციო ქონებასთან დაკავშირებით. 

 (დ) საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება = 189,000ფე.  პერიოდის მოგება 

მოიცავს 9,000ფე საკურსო შემოსულობას. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ბ)— იხ. პუნქტი 30.2. 

კითხვა 2 (გ)— იხ. პუნქტები 30.3 და 30.4. 

კითხვა 3 (დ)— იხ. პუნქტი 30.5. 

კითხვა 4 (ბ)— იხ. პუნქტი 30.17. 

კითხვა 5 (გ)— იხ. პუნქტები 30.9 და 30.10. 

კითხვა 6 (ა)— იხ. პუნქტები 30.9 და 30.10. 

კითხვა 7 (დ)— იხ. პუნქტი 30.12. 

კითხვა 8 (დ)— იხ. პუნქტები 30.14 და 30.27. 

კითხვა 9 (დ)— იხ. პუნქტი 30.18.  

კითხვა 10 (ე)— იხ. პუნქტები 30.9(გ) და 30.25(ა).  

კითხვა 11 (გ)— იხ. პუნქტი 30.9(ბ). 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით უცხოური ვალუტით განხორციელებული 

ოპერაციებისა და უცხოური ქვედანაყოფების საქმიანობის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ასახვისა და ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანის მოთხოვნების შესახებ 

ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.  

 

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1  

 

მშობელ საწარმოს გააჩნია ორი შვილობილი საწარმო - A შვილობილი საწარმო და B 

შვილობილი საწარმო. მშობელი საწარმო მდებარეობს X ქვეყანაში (ადგილობრივი ვალუტა 

ფე).  A შვილობილი საწარმო მდებარეობს A ქვეყანაში (ადგილობრივი A ვალუტა) და B 

შვილობილი საწარმო მდებარეობს B ქვეყანაში  (ადგილობრივი B ვალუტა).  მშობელი საწარმო 

და B შვილობილი საწარმო ყიდიან სპორტულ ფეხსაცმელს. A შვილობილი საწარმო ყიდის 

სპორტულ აღჭურვილობას. ორივე შვილობილი საწარმო ძირითადად ფინანსდება მშობელი 

საწარმოს მიერ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებით გაცემული გრძელვადიანი სესხებით ფე-

ში. 

 

მშობელი საწარმო საკუთარი პროდუქტების ფასს განსაზღვრავს ფე-ში, მშობელი საწარმოს 

მომხმარებლების უმრავლესობა მდებარეობს X ქვეყანაში და ამონაგები, ჩვეულებრივ, მიიღება 

ფე-ში. მშობელი საწარმოს პროდუქტების ფასს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს X ქვეყნის 

ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კონკურენცია და ასევე გავლენას ახდენს X ქვეყნის 

სამართლებრივი მოთხოვნები და ეკონომიკური პირობები. თანამშრომელთა ხელფასების 

გადახდა ხდება ფე-ში. მასალების დიდი ნაწილის წყარო ადგილობრივია და სხვა საოპერაციო 

დანახარჯებთან ერთად ფე-ში ხდება გადახდა. მშობელი საწარმო აფორმებს მცირე 

რაოდენობით შესყიდვისა და გაყიდვის ოპერაციებს უცხოეთის საწარმოებთან და აღნიშნული 

ოპერაციები ზოგჯერ გამოსახულია და ანგარიშსწორება ხდება უცხოური ვალუტით. 

 

A შვილობილი საწარმოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მშობლისგან მნიშვნელოვანი 

ავტონომია ახასიათებს. A საწარმო აწარმოებს საკუთარ პროდუქტებს და მათ ძირითადად A 

ქვეყანაში ყიდის; პროდუქტების ფასი განისაზღვრება ადგილობრივ A ვალუტაში და 

მომხმარებლებიც ანგარიშსწორებას აღნიშნულ ვალუტაში ახდენენ. A შვილობილი საწარმოს 

ხელმძღვანელობა განსაზღვრავს სპორტული აღჭურვილობის ფასს ადგილობრივ 

კონკურენციასა და მარეგულირებელ წესებზე დაყრდნობით, მშობელი საწარმოს გავლენის 

გარეშე.  ნედლეული და სამუშაო ძალა ადგილობრივია. საზღვარგარეთ ხდება ზოგიერთი 

სპეციალიზებული დანადგარის შესყიდვა, მაგრამ აღნიშნული დანადგარების ღირებულება 

დაბალია სპორტული მოწყობილობების წარმოების დანახარჯებთან შედარებით. A 

შვილობილი საწარმო ზოგჯერ ახდენს მშობელი საწარმოს წამყვანი პროდუქტების 

იმპორტირებას და გაყიდვას, მაგრამ ეს მისი სამეწარმეო საქმიანობის მხოლოდ მცირე ნაწილს 

შეადგენს.   

 

B შვილობილი საწარმოს ძირითადი სამეწარმეო საქმიანობა არის მშობელი საწარმოს მიერ 

წარმოებული ფეხსაცმლის იმპორტი. B შვილობილი საწარმო მშობელ საწარმოსთან 

ანგარიშსწორებას ახდენს ფე-ით. მშობელი საწარმო B შვილობილი საწარმოს იგივე ფასს 

უდგენს, რასაც თავად მშობელი საწარმოს მომხმარებლებს, მინუს 10%-იან ფასდაკლებას.  

პროდუქტი იყიდება B ქვეყანაში B შვილობილი საწარმოს მიერ ადგილობრივ B ვალუტაში 
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გამოსახული ფასებით.  ყველა მომხმარებელი ანგარიშსწორებას ადგილობრივ B ვალუტაში 

ახდენს. B შვილობილი საწარმოს ფასებზე გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივი 

კონკურენცია, ასევე B ქვეყნის მარეგულირებელი წესები და მშობელი საწარმოსგან შეძენილი 

პროდუქტების თვითღირებულება. B შვილობილი საწარმო საჭიროებს მშობელი საწარმოს 

თანხმობას ფასების ნებისმიერი მნიშვნელოვანი შეცვლისთვის, რაც არ ასახავს ფიქსირებულ 

ფასნამატს მშობელი საწარმოს პროდუქტების შესასყიდი ფასის ცვლილებაზე. ყველა 

საოპერაციო ხარჯი, გარდა  მშობელი საწარმოს პროდუქტების შესყიდვის მიზნით 

დანახარჯებისა, გაწეულია ადგილზე და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი B ვალუტით. 

თვის ბოლოს, შემოსავლის ნებისმიერი ზედმეტობა  დივიდენდების სახით გადაეცემა მშობელ 

საწარმოს ადგილობრივი ხარჯებისა და მშობელი საწარმოს პროდუქტების შესასყიდი ფასის 

გადახდის შემდეგ.  

 

განსაზღვრეთ მშობელი საწარმოსა და მისი ორი შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. 
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მშობელი საწარმო  

30.3(ა) პუნქტის ფაქტორებზე დაყრდნობით, მშობელი საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის ფე.  

მშობელი საწარმოს გასაყიდი ფასები განისაზღვრება X ქვეყნის კონკურენციით და 

მარეგულირებელი წესებით, ხოლო ფე არის ვალუტა, რომლითაც განსაზღვრულია გასაყიდი 

ფასები და ხდება ანგარიშსწორება.  ფასებზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს 

საერთაშორისო კონკურენცია ან მარეგულირებელი წესები და ფე-სა და სხვა ვალუტებს შორის 

გასაცვლელი კურსის ცვლილებები.   

 

30.3(ბ) პუნქტი ასევე მიუთითებს, რომ ფე არის მშობელი საწარმოს სამუშაო ვალუტა, რადგან 

პროდუქტების მიწოდების ყველაზე მნიშვნელოვანი დანახარჯები გამოსახულია და 

ანგარიშსწორება ხდება ფე-ით.  

 

30.3 პუნქტში მოცემული ყველა ფაქტორი მიუთითებს, რომ ფე არის მშობელი საწარმოს 

სამუშაო ვალუტა. შესაბამისად, თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, ფე უნდა 

განისაზღვროს მშობელი საწარმოს სამუშაო ვალუტად. არ არის საჭირო, რომ მშობელმა 

საწარმომ გაითვალისწინოს 30.4 პუნქტში მოცემული ფაქტორები.  
 

A შვილობილი საწარმო  

30.3(ა) პუნქტის ფაქტორებზე დაყრდნობით, A შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის 

ადგილობრივი A ვალუტა. შვილობილი საწარმოს სპორტული აღჭურვილობის გასაყიდი 

ფასები განისაზღვრება A ქვეყნის კონკურენციით და მარეგულირებელი წესებით, ხოლო 

ადგილობრივი A ვალუტა არის ვალუტა, რომლითაც განსაზღვრულია გასაყიდი ფასები და 

ხდება ანგარიშსწორება. ფასებზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს საერთაშორისო 

კონკურენცია ან მარეგულირებელი წესები და ადგილობრივი A ვალუტასა და სხვა ვალუტებს 

შორის გასაცვლელი კურსის ცვლილებები. მართალია,  A შვილობილი საწარმო ზოგჯერ 

ახდენს მშობელი საწარმოს პროდუქტების იმპორტირებას და გაყიდვას, მაგრამ ეს მისი 

სამეწარმეო საქმიანობის მხოლოდ მცირე ნაწილს წარმოადგენს.  

 

30.3(ბ) პუნქტი ასევე მიუთითებს, რომ ადგილობრივი A ვალუტა არის A შვილობილი 

საწარმოს სამუშაო ვალუტა, რადგან პროდუქტების მიწოდების ყველაზე მნიშვნელოვანი 

დანახარჯები გამოსახულია და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი A ვალუტით. 

 

30.3 პუნქტში მოცემული ყველა ფაქტორი მიუთითებს, რომ ადგილობრივი A ვალუტა არის A 

შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. შესაბამისად, თუ არ არსებობს საპირისპირო 

მტკიცებულებები, ადგილობრივი A ვალუტა არის A შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა. 

არ არის საჭირო, რომ A შვილობილმა საწარმომ გაითვალისწინოს 30.4 და 30.5 პუნქტებში 

მოცემული ფაქტორები. 

 

B შვილობილი საწარმო  

B შვილობილი საწარმო ეწევა მშობელი საწარმოს მიერ წარმოებული ფეხსაცმლის იმპორტს და 

მშობელ საწარმოსთან ანგარიშსწორებას ახდენს ფე-ში.  მშობელი საწარმო შვილობილ 

საწარმოს უდგენს იმავე ფასს, რასაც საკუთარ მომხმარებლებს, მინუს 10% ფასდაკლებას. 

პროდუქტი იყიდება B ქვეყანაში B შვილობილი საწარმოს მიერ ადგილობრივი B ვალუტით 

გამოსახულ ფასებში. ფასებზე გავლენას ახდენს როგორც B ქვეყნის ადგილობრივი 

კონკურენცია და მარეგულირებელი წესები, ასევე მშობელი საწარმოსგან შეძენილი 

სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 
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პროდუქტების თვითღირებულება (შესაბამისად, სავალუტო კურსი ფე-სა და ადგილობრივ B 

ვალუტას შორის). ყველა საოპერაციო ხარჯი, გარდა მშობელი საწარმოს პროდუქტების 

შესყიდვის ხარჯებისა, გაწეულია ადგილზე და ანგარიშსწორება ხდება ადგილობრივი B 

ვალუტით. ადგილობრივი ხარჯების გადახდის შემდეგ, შემოსავლის ნებისმიერი ზედმეტობა 

გადაეცემა მშობელ საწარმოს, მშობელი საწარმოს პროდუქტების საფასურის, ან 

დივიდენდების სახით.  

 

30.3(ა)(i) პუნქტში მოცემულია დასაბუთება როგორც ფე-ის, ასევე ადგილობრივი B 

ვალუტისთვის, როგორც სამუშაო ვალუტისთვის. ადგილობრივი B ვალუტა არის ვალუტა, 

რომლითაც დგინდება და გამოსახულია B შვილობილი საწარმოს გასაყიდი ფასები და 

რომლითაც ხდება ანგარიშსწორება. თუმცა, გასაყიდ ფასებზე გავლენას ახდენს ფე-სა და 

ადგილობრივ B ვალუტას შორის სავალუტო კურსის მოძრაობა, რადგან გასაყიდ ფასზე 

გავლენას ახდენს მშობელი საწარმოს პროდუქტის ფასი, რაც განისაზღვრება ფე-ით. 

30.3(ა)(ii) პუნქტი ასევე იძლევა როგორც ფე-ის,  ასევე ადგილობრივი B ვალუტის 

დასაბუთებას, რადგან B შვილობილი საწარმოს  გასაყიდ ფასებზე გავლენას ახდენს როგორც X 

ქვეყნის (რადგან იგი გავლენას ახდენს იმ პროდუქტების თვითღირებულებაზე, რომლებსაც B 

შვილობილი საწარმო მშობელი საწარმოსგან შეიძენს), ასევე B ქვეყნის კონკურენცია და 

მარეგულირებელი წესები.   

 

30.3(ბ) პუნქტში მოცემულია დასაბუთება როგორც ფე-ის, ასევე ადგილობრივი B 

ვალუტისთვის. მშობელი საწარმოს პროდუქტების თვითღირებულებაზე გავლენას ახდენს ფე. 

საქონლის მიწოდების სხვა დანახარჯებზე გავლენას ახდენს ადგილობრივი B ვალუტა. 

 

შესაბამისად, 30.3 პუნქტი B შვილობილი საწარმოს  სამუშაო ვალუტისთვის იძლევა 

არაერთგვაროვან დასაბუთებას როგორც ფე-ის, ასევე ადგილობრივი B ვალუტისთვის.  აქედან 

გამომდინარე, ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს მეორადი ფაქტორები, რომლებიც 

მოცემულია 30.4 პუნქტში (მეორადი ინდიკატორები ყველა საწარმოსთვის) და 30.5 პუნქტში 

(მეორადი ინდიკატორები უცხოური ქვედანაყოფებისთვის—რადგან B შვილობილი საწარმო 

მშობელი საწარმოს უცხოური ქვედანაყოფია). 

 

ფულად სახსრებს საფინანსო საქმიანობიდან, საწარმო, ძირითადად, ფე-ში იღებს (მშობელი 

საწარმოსგან მიღებული სესხი). საწარმო ინახავს ფულადი სახსრების მინიმალურ რეზერვებს, 

რადგან თვის ბოლოს, ადგილობრივი ხარჯების გადახდის შემდეგ, შემოსავლის ნებისმიერი 

ზედმეტობა გადაეცემა მშობელ საწარმოს. შესაბამისად, 30.4(ბ) პუნქტზე დაყრდნობით, 

სამუშაო ვალუტა არის ფე. 

 

30.5 პუნქტზე დაყრდნობით, სამუშაო ვალუტა არის ფე, რადგან: 

 შვილობილი საწარმოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მშობელი საწარმოს 

საქმიანობის გაფართოების სახე აქვს, რადგან შვილობილი საწარმო მშობელი საწარმოს 

პროდუქტს ყიდის გასაყიდი ფასით, რომელზეც თანხმობას იძლევა მშობელი საწარმო.  

 მშობელ საწარმოსთან წარმოებულ ოპერაციებს შვილობილი საწარმოს საქმიანობაში 

მაღალი ხვედრითი წილი უკავია, რადგან მშობელი საწარმო შვილობილი საწარმოს 

ერთადერთი მიმწოდებელია. 

 შვილობილი საწარმოს საქმიანობიდან წარმოქმნილი ფულადი ნაკადები პირდაპირ 

გავლენას ახდენს ანგარიშვალდებული საწარმოს ფულად ნაკადებზე და ადვილია ფულის 

გადაგზავნა ანგარიშვალდებული საწარმოსათვის, რადგან თვის ბოლოს ფულადი 

სახსრების მთლიანი ზედმეტობის გადახდა ხდება მშობელი საწარმოსთვის.  

30.5(დ) პუნქტი არ იძლევა დამატებით დასაბუთებას მშობელი საწარმოს სამუშაო 

ვალუტისთვის, რადგან შვილობილი საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები 



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  72 

მოსალოდნელია, რომ საკმარისი იქნება მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხის 

მომსახურებისათვის. 

 

30.3, 30.4 და 30.5 პუნქტების ერთად გათვალისწინება ადასტურებს, რომ ფე სამუშაო ვალუტაა.  

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, B შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა 

არის ფე. 
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20X0 წლის 1-ელ მარტს, საწარმო, რომლის სამუშაო ვალუტა არის ფე, ყიდულობს საცალო 

სავაჭრო პუნქტი სხვა ქვეყანაში (ადგილობრივი ვალუტა = უფე) 500,000უფე-ად, ამ ქვეყნის 

მომხმარებლებზე პროდუქტების გასაყიდად. პროდუქტების ფასი ფინანსდება 500,000უფე-ის 

ოდენობის ბანკის სესხით, რომელსაც აქვს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი  - წლიური 

5%. ძირი და პროცენტი სესხზე გადასახდელია 20X1 წლის 1-ელ მარტს.    

სავაჭრო პუნქტს ერიცხება ცვეთა წრფივი მეთოდით დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის - 20 წლის განმავლობაში ნულ ნარჩენ ღირებულებამდე.   

20X0 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ ჩაატარა გაუფასურების ტესტი. ტესტით სავაჭრო პუნქტის 

ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრა 550,000 უფე-ად.    

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ ჩაატარა გაუფასურების ტესტი. ტესტით სავაჭრო პუნქტის 

ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრა 300,000 უფე-ად.  

სპოტ სავალუტო კრუსები: 

 20X0 წლის 1-ლი მარტი: 1ფე = 2უფე; 

 20X0 წლის 1-ლი მარტიდან - 20X0 წლის 31 დეკემბრამდე (საშუალო კურსი): 1ფე = 

2.2უფე; 

 20X0 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 2.4უფე; 

 20X1 წლის 1-ლი იანვრიდან 20X1 წლის 28 თებერვლამდე (საშუალო კურსი): 1ფე = 

2.3უფე; 

 20X1 წლის 28 თებერვალი: 1ფე = 2.1უფე; და 

 20X1 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 2.5უფე.  

მოამზადეთ ჩანაწერები ჟურნალში, 20X0 და 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლებისთვის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში  საცალო სავაჭრო პუნქტისა და სესხის 

აღრიცხვის მიზნით. 

 

 

 

  

სიტუაციური მაგალითი 2 

 



მოდული 30—ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs ® სტანდარტისთვის ვერსია 2018-10  74 

თავდაპირველი აღიარება 

20X0 წლის 1-ელ მარტს, თავდაპირველი აღიარებისას სავაჭრო პუნქტი აისახება შემდეგნაირად: 

 

დებ. საცალო სავაჭრო პუნქტი— ძირითადი საშუალებები 250,000ფე   

 კრედ.  ვალდებულება, ბანკის  სესხი         250,000ფე 

სავაჭრო პუნქტის შეძენის აღიარება (500,000უფე ÷ 2). 

 

20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X0 წელს, საწარმო ასახავს სესხს შემდეგნაირად: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი—ფინანსური დანახარჯები 9,470 ფ  

 კრედ.  ვალდებულება — ბანკის სესხზე დარიცხული პროცენტი                            9,470ფე 

20X0 წელს  სანაკო სესხზე დარიცხული პროცენტის აღიარება (5% × 500,000უფე × 10/12 თვე ÷ 2.2). 
  

 

დებ. ვალდებულება—ბანკის სესხზე დარიცხული პროცენტი                    789 ფე  

 კრედ.  მოგება ან ზარალი— სავალუტო შემოსულობა        789ფე 

20X0 წელს საბანკო სესხზე დარიცხულ პროცენტზე სავალუტო შემოსულობის აღიარება  

(5% × 500,000უფე × 10/12 თვე ÷ 2.4) მინუს 9,470ფე. 
 

 

დებ. ვალდებულება— საბანკო სესხი                    41,667ფე  

 კრედ.  მოგება ან ზარალი—სავალუტო შემოსულობა   41,667ფე 

20X0 წელს საბანკო სესხზე სავალუტო შემოსულობის აღიარება  

(500,000უფე ÷ 2.4) მინუს 250,000ფე. 
 

 

20X0 წელს, საწარმო აღრიცხავს ცვეთას შემდეგნაირად: 

დებ. მოგება ან ზარალი— ცვეთის ხარჯი 10,417 ფე  

 კრედ.  დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურება— 

ძირითადი საშუალებები სავაჭრო პუნქტი              

  
       10,417ფე 

საცალო სავაჭრო პუნქტის ცვეთის აღიარება 20X0 წელს (250,000ფე ÷ 20 წელი ÷ 12 თვე × 10 თვე). 
 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, თვითღირებულებას გამოკლებული ცვეთა არის 239,583ფე (250,000ფე მინუს 

10,417ფე). არსებობს გაუფასურების ნიშანი უფე-ის შესუსტების გამო ფე-თან მიმართებით. სავაჭრო 

პუნქტის ანაზღაურებადი ღირებულება შეადგენს 229,167ფე-ს (550,000უფე ÷ 2.4), რაც ნაკლებია 

საბალანსო ღირებულებაზე. შესაბამისად, მართალია ადგილი არ აქვს გაუფასურებას უცხოურ 

ვალუტაში, მაგრამ ადგილი აქვს გაუფასურებას საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში (სამუშაო 

ვალუტაში). გაითვალისწინეთ, რომ ანაზღაურებადი ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს, რაც 

განსაზღვრულია უცხოურ ვალუტაში (550,000უფე), უფრო მაღალია, ვიდრე მისი ეკვივალენტური 

საბალანსო ღირებულება უცხოურ ვალუტაში (თვითღირებულება - 500,000უფე მინუს დაგროვილი 

ცვეთა - 20,833უფე, რაც შეფასებულია აღნიშნულ უცხოურ ვალუტაში). აქედან გამომდინარე, 

გაუფასურება აღიარდება შემდეგნაირად: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი— გაუფასურების ხარჯი 10,416 ფე  

 კრედ.  დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურება——

ძირითადი საშუალებები სავაჭრო პუნქტი                    

  
       10,416ფე 

სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 
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საცალო სავაჭრო პუნქტის გაუფასურების აღიარება 20X0 წელს  (550,000უფე ÷ 2.4) მინუს 

(თვითღირებულება - 250,000ფე  – დაგროვილი ცვეთა - 10,417ფე).  
 

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, სავაჭრო პუნქტი შეფასებულია ანაზღაურებად ღირებულებად - 229,167ფე. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წელი 

20X1 წლის 28 თებერვალს დასრულებული ორი თვე  

დებ. მოგება ან ზარალი—ფინანსური დანახარჯები 1,812 ფე  

 კრედ.  ვალდებულება—ბანკის სესხზე დარიცხული პროცენტი                         1,812ფე 

20X1 წელს სანაკო სესხზე დარიცხული პროცენტის აღიარება (5% × 500,000უფე × 2/12 თვე ÷ 2.3). 
 

 

20X1 წლის 28 თებერვალი  

დებ. მოგება ან ზარალი— სავალუტო ზარალი 31,174ფე   

 ვალდებულება—ბანკის სესხზე დარიცხული პროცენტი 

ვალდებულება—საბანკო სესხი                    

კრედ.  ფულადი სახსრები 

10,493ფე 

208,333ფე 

 
        

250,000ფე 

სავალუტო შემოსულობის აღიარება უცხოური საბანკო სესხის დაფარვაზე (500,000უფე × 105% ÷ 2.1).  
 

 

20X1 წელს საწარმო ასახავს კორექტირებულ ცვეთის ხარჯს 230 თვის განმავლობაში (19 წელი და 2 თვე) 

შემდეგნაირად: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი—ცვეთის ხარჯი 11,957 ფე  

 კრედ.  დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურება——

ძირითადი საშუალებები სავაჭრო პუნქტი                    

  
 11,957ფე 

საცალო სავაჭრო პუნქტის ცვეთის აღიარება 20X1 წელს (229,167 ფე ÷ 230 თვე × 12 თვე). 
 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ანაზღაურებადი ღირებულებაა 300,000უფე. ეს არის120,000 ფე (300,000უფე ÷ 

2.5). სავაჭრო პუნქტის საბალანსო ღირებულება გაუფასურების გათვალისწინებით 20X1 წლის 31 

დეკემბერს შეადგენს 217,210ფე-ს (229,167ფე მინუს 11,957ფე). ანაზღაურებადი ღირებულება უფრო 

ნაკლებია, ვიდრე სავაჭრო პუნქტის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს, ამიტომ საწარმო 

ასახავს გაუფასურების ხარჯს შემდეგნაირად: 

 

დებ. მოგება ან ზარალი—გაუფასურების ხარჯი 97,210 ფე  

 კრედ.  დაგროვილი ცვეთა და დაგროვილი გაუფასურება——

ძირითადი საშუალებები სავაჭრო პუნქტი  

  
 97,210ფე 

საცალო სავაჭრო პუნქტის გაუფასურების აღიარება 20X1 წელს  (217,210ფე მინუს 120,000ფე) 
 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, სავაჭრო პუნქტი შეფასებულია ანაზღაურებად ღირებულებად - 120,000ფე. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 

 

A მსს (საცალო ვაჭრობის ქსელი) დაფუძნდა 20X0 წლის 1-ელ იანვარს. A მსს-ს სამუშაო 

ვალუტა არის ფე. რადგან A მსს-ს მესაკუთრეებს სურთ სესხის მოპოვება უცხოური ბანკისგან, 

ისინი ამზადებენ ფინანსურ ანგარიშგებას A ფე-ში (A ქვეყნის ვალუტა, რომელშიც საქმიანობას 

ეწევა ბანკი).   

 

ქვემოთ მოცემულია A მსს-ს20X0 და 20X1 წლების ფინანსური ანგარიშგების პროექტები, 

რომლებიც მომზადებულია მის სამუშაო ვალუტაში (ფე): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

  20X1 20X0 

  ფე ფე 

ძირითადი საშუალებები  840 870 

მარაგი    150 250 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები    300 200 

ფულადი სახსრები   494 200 

  1,784 1,520 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები   160 100 

გადასახდელი გადასახადი   99 126 

მთლიანი ვალდებულებები  259 226 

    

სააქციო კაპიტალი  1,000 1,000 

გაუნაწილებელი მოგება   525 294 

  
1,525 1,294 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი  1,784 1,520 
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სრული შემოსავლის ანგარიშგება 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის 

  20X1 20X0 

  ფე ფე 

ამონაგები  700 800 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  (200) (250) 

საერთო მოგება  500 550 

მიწოდების ხარჯები  (90) (80) 

ადმინისტრაციული ხარჯები  (80) (50) 

მოგება დაბეგვრამდე   330 420 

მოგების გადასახადის ხარჯი  (99) (126) 

პერიოდის მოგება/სრული შემოსავალი 231 294 

 

 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 20X1 20X0 
 ფე ფე 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები   

მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები 600 600 

მომწოდებლებისა და დაქირავებული პირებისთვის 

გადახდილი ფულადი სახსრები 

(180) (500) 

ოპერაციებიდან მიღებული ფულადი სახსრები 420 100 

გადახდილი მოგების გადასახადი (126) – 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული წმინდა ფულადი 

სახსრები 

294 100 

   

საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები   

ძირითადი საშუალებების შესაძენად გადახდილი ფულადი 

სახსრები  
– (900) 

   

საფინანსო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები   

სააქციო კაპიტალის გამოშვებიდან მიღებული ფულადი 

სახსრები 

– 1,000 

   

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების 

წმინდა ზრდა 

294 200 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

პერიოდის დასაწყისში 

200 – 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 

პერიოდის ბოლოს 

494 200 
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საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 სააქციო 
კაპიტალი 

გაუნაწილებელი 
მოგება 

სულ  

 ფე ფე ფე 

ნაშთი 20X0 წლის 1-ელ იანვარს 1,000 – 1,000 

20X0 წლის მოგება – 294 294 

ნაშთი 20X0 წლის 31 დეკემბერს 1,000 294 1,294 

20X1 წლის მოგება – 231 231 

ნაშთი 20X1 წლის 31 დეკემბერს 1,000 525 1,525 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

გამოიყენება შემდეგი სპოტ სავალუტო კურსები: 

 20X0 წლის 1-ელ იანვარს: 1ფე = 2Aფე; 

 20X0 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 1.95 Aფე; 

 20X1 წლის 31 დეკემბერი: 1ფე = 2.1 Aფე; 

 20X0 წლის საშუალო შეწონილი: 1ფე = 2.11 Aფე; 

 20X1 წლის საშუალო შეწონილი: 1ფე = 1.79 Aფე; 

 20X1 წელს როდესაც გადახდილ იქნა მოგების გადასახადი : 1ფე = 2.05 Aფე; და 

 20X0 წელს როდესაც შეძენილი იქნა მოწყობილობა და მისი საფასურის გადახდა: 1ფე = 1.9 Aფე 

საწყისი წმინდა აქტივები 20X0 წლის 1-ელ იანვარს = 1,000ფე. 

გამარტივებისთვის, გამოიყენეთ ერთი და იგივე საშუალო კურსი სრული შემოსავლის ანგარიშგებისა 

და ფულადი ნაკადების ანგარიშგების (გარდა მოგების გადასახადისა და ძირითადი საშუალებების 

შესაძენად გადახდილი თანხისა) გადასაყვანად   

 

გადაიყვანეთ A მსს-ს 20X0 და 20X1 წლების ფინანსური ანგარიშგება საწარმოს სამუშაო 

ვალუტიდან (ფე) საწარმოს წარსადგენ ვალუტაში (Aფე).
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 სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი 

წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანა — ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

 

 

წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანა — სრული შემოსავლის ანგარიშგება 

  20X1 20X0 

  ფე კურსი Aფე ფე კურსი Aფე 

ამონაგები  700 1.79 1,253.0 800 2.11 1,688.0 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

 (200) 1.79 (358.0) (250) 2.11 (527.5) 

საერთო მოგება  500  895.0 550  1,160.5 

მიწოდების ხარჯები  (90) 1.79 (161.1) (80) 2.11 (168.8) 

ადმინისტრაციული ხარჯები  (80) 1.79 (143.2) (50) 2.11 (105.5) 

მოგება დაბეგვრამდე   330  590.7 420  886.2 

მოგების გადასახადის ხარჯი  (99) 1.79 (177.2) (126) 2.11 (265.9) 

პერიოდის მოგება  231  413.5 294  620.3 

სხვა სრული შემოსავალი        

საკურსო სხვაობა უცხოურ ვალუტაში 

გადაყვანის შედეგად 

 –  265.7 – 

 

 (97.0) 

პერიოდის მთლიანი სრული 

შემოსავალი 

 231  679.2 294  523.3 

 

 

  20X1 20X0 

  ფე კურსი Aფე ფე კურსი Aფე 

ძირითადი საშუალებები  840 2.1 1,764.0 870 1.95 1,696.5 

მარაგი     150 2.1 315.0 250 1.95 487.5 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები    300 2.1 630.0 200 1.95 390.0 

ფულადი სახსრები   494 2.1 1,037.4 200 1.95 390.0 

  1,784  3,746.4 1,520  2,964 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები   160 2.1 336.0 100 1.95 195.0 

გადასახდელი გადასახადი   99 2.1 207.9 126 1.95 245.7 

მთლიანი ვალდებულებები  259  543.9 226 1.95 440.7 

        

სააქციო კაპიტალი  1,000 2 2,000.0 1,000 2 2,000.0 

სავალუტო რეზერვი  –  168.7 –  (97.0) 

გაუნაწილებელი მოგება   525  1,033.8 294 2.11 620.3 

  1,525  3,202.5 1,294  2,523.3 

მთლიანი ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი  1,784  3,746.4 1,520  2,964 
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საკურსო სხვაობების გამოთვლა  

 

 20X1 20X0 

საწყისი წმინდა აქტივების ხელახალი გადაყვანა საწყისი კურსიდან საბოლოოზე    

საწყისი კურსით გადაყვანილი საწყისი წმინდა აქტივები  2,523.3 – 

საბოლოო კურსით გადაყვანილი საწყისი წმინდა აქტივები  2,717.4 – 

სხვაობა (194.1) – 

მოგების ხელახალი გადაყვანა საშუალო კურსიდან საბოლოოზე   

საშუალო კურსით გადაყვანილი მოგება 413.5 620.3 

საბოლოო კურსით გადაყვანილი მოგება 485.1 573.3 

სხვაობა (71.6) 47.0 

სულ საკურსო სხვაობა (265.7) 97.0 

 

   

 

წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანა—ფულადი ნაკადების ანგარიშგება(3) 

 

 20X1 20X0 

 ფე კურსი Aფე ფე კურსი Aფე 
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული 
ფულადი ნაკადები        

მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი 

სახსრები 600 1.79 1,074.0 600 2.11 1,266.0 

მომწოდებლებისა და დაქირავებული 

პირებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები (180) 1.79 (322.2) (500) 2.11 (1,055.0) 

ოპერაციებიდან მიღებული ფულადი სახსრები 420  751.8 100  211.0 

გადახდილი მოგების გადასახადი (126) 2.05 (258.3) –  – 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული წმინდა 

ფულადი სახსრები 294  493.5 100  211.0 

       

საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული 
ფულადი ნაკადები       

ძირითადი საშუალებების შესაძენად 

გადახდილი ფულადი სახსრები –  – (900) 1.9 (1,710.0) 

       

საფინანსო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი 
ნაკადები        

აქციების გამოშვებით მიღებული ფულადი 

სახსრები –  – 

 

1,000     2  2,000.0 

       

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების წმინდა ზრდა 294  493.5 200  501.0 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში  200 1.95 390.0 –  – 

არარეალიზებული სავალუტო ზარალი ფულად 

სახსრებსა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტებზე არა  153.9 არა  (111.0) 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს  494 2.1 1,037.4 200 1.95 390.0 

                                                             
(3)იხ. პუნქტები 7.11–7.13 უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი ნაკადების გადასაყვანად.  
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 სააქციო 
კაპიტალი 

სავალუტო 
რეზერვი 

გაუნაწილებელი 
მოგება 

სულ  

 Aფე Aფე Aფე Aფე 

სააქციო კაპიტალის გამოშვება 2,000.0 – – 2,000 

20X0 წლის სრული შემოსავალი  – (97.0) 620.3 523.3 

ნაშთი 20X0 წლის 31 დეკემბერს 2,000.0 (97.0) 620.3 2,523.3 

20X1 წლის სრული შემოსავალი – 265.7 413.5 679.2 

ნაშთი 20X1 წლის 31 დეკემბერს 2,000.0 168.7 1,033.8 3,202.5 
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სიტუაციური მაგალითი 4 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს „ABC Co“-მ შეიძინა „ABC Sub“-ის საკუთარი კაპიტალის 100% 

2,000უფე-ად, როდესაც „ABC Sub“-ის იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და 

პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულება 1,800უფე-ს შეადგენდა, ხოლო 

სავალუტო კურსი იყო 1ფე = 2უფე. აღნიშნული საწარმოთა გაერთიანებიდან წარმოქმნილი 

გუდვილის ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით ნულ ნარჩენ ღირებულებამდე 10 წლის 

განმავლობაში. 

 

ABC ჯგუფი შედგება მშობელი კომპანიისა („ABC Co“) და მისი შვილობილი საწარმოსგან („ABC 

Sub“).   

 

„ABC Co“-ს სამუშაო ვალუტა არის ფე, ხოლო „ABC Sub“-ის - უფე.   

 

20X1 წლის 2 თებერვალს, როდესაც სავალუტო კურსი შეადგენდა 1ფე = 2.1უფე, „ABC Co“-მ 

გასცა 200 უფე-ის სესხი „ ABC Sub“-ზე.  „ABC Co“-მ აცნობა „ABC Sub“-ს, რომ იგი არ აპირებს 

სესხის დაფარვის მოთხოვნას საპროგნოზო მომავალში და „ABC Sub“ არ მოელის სესხის 

დაფარვას. სესხის ამორტიზებული ღირებულება საანგარიშგებო თარიღისათვის 200უფე-ს 

შეადგენს (გამარტივებისთვის, ამ მაგალითში, არ არის გათვალისწინებული სესხის პროცენტი). 

 

სავალუტო კურსი 20X1 წლის 31 დეკემბერს იყო 1ფე = 2.2უფე, ხოლო საშუალო კურსი 20X1 

წელს - 1ფე = 2.05უფე. 

 

ქვემოთ მოცემულია „ABC Co“-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და სრული 

შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის, 

მომზადებული სამუშაო ვალუტაში (ფე): 

 

„ABC Co“-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

20X0 წლის 31 

დეკემბერი 

20X1 წლის 31 

დეკემბერი 

 ფე ფე 

ძირითადი საშუალებები 1,000 950 

„ ABC Sub“-ში განხორციელებული ინვესტიცია – 1,000 

შვილობილ საწარმოზე გაცემული სესხი – 91 

მარაგი 500 250 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 200 100 

ფულადი სახსრები 2,000 1,325 

 3,700 3,716 

   

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 400 300 

ბანკის სესხი 1,500 1,500 

მთლიანი ვალდებულებები 1,900 1,800 

სააქციო კაპიტალი 1,000 1,000 

გაუნაწილებელი მოგება 800 916 

 1,800 1,916 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 3,700 3,716 
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„ABC Co“-ს სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

 ფე 

ამონაგები 600 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (250) 

საერთო მოგება 350 

მიწოდების ხარჯები (100) 

ადმინისტრაციული ხარჯები (100) 

ფინანსური ხარჯი (34) 

პერიოდის მოგება 116 

 

 

 

ქვემოთ მოცემულია „ABC Sub“-ის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და სრული 

შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული წლისთვის, 

მომზადებული სამუშაო ვალუტაში (უფე): 

 

„ABC Sub“-ის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

 

20X1 წლის 1-ლი 

იანვარი  

20X1 წლის 31 

დეკემბერი 

 უფე უფე 

ძირითადი საშუალებები 1,500 1,450 

მარაგი 600 400 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 200 200 

ფულადი სახსრები 100 370 

 2,400 2,420 

   

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 600 350 

მშობელი საწარმოსგან მიღებული სესხი – 200 

მთლიანი ვალდებულებები 600 550 

სააქციო კაპიტალი 1,600 1,600 

გაუნაწილებელი მოგება 200 270 

 1,800 1,870 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 2,400 2,420 

 

 

„ABC Sub“-ის სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 უფე 

ამონაგები 500 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (200) 

საერთო მოგება 300 

მიწოდების ხარჯები (130) 

ადმინისტრაციული ხარჯები (100) 

პერიოდის მოგება 70 
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მოამზადეთ „ABC Co“-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 

წლის 31 დეკემბერს და კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.   

 

წინამდებარე სიტუაციური მაგალითის მიზნით, დაუშვით შემდეგი: 

 

 „ABC Co“-ს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტა არის ფე. 

 „ABC Co“-ს ფინანსური ანგარიშგება უკვე კორექტირებულია „ABC Co“-ს მიერ „ABC Sub“-ის 

შეძენის შედეგად წარმოქმნილი აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური 

ღირებულებით შეფასებით გამოწვეული მათი საბალანსო ღირებულების კორექტირების 

თანხებთან დაკავშირებით მე-9 განყოფილების - „კონსოლიდირებული და 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ შესაბამისად. სხვა სიტყვებით, „ABC Sub“-ის 

ფინანსური ანგარიშგება მზადაა კონსოლიდირებისთვის და საჭიროა მხოლოდ წარსადგენ 

ვალუტაში (ფე) გადაყვანა, შიდაჯგუფური ნაშთების ელიმინირება  და „ABC Sub“-ის 

ფინანსური ანგარიშგების კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვა 

მუხლობრივად .  

 ერთადერთი შიდაჯგუფური ოპერაციაა შიდაჯგუფური სესხი - 200უფე. 

 20X1 წლის 31 დეკემბერს, „ABC Co“-ის მოგებაში ან ზარალში აღიარებული იქნა 

საკურსო ზარალი - 4 ფე შიდაჯგუფურ სესხზე  და წარდგენილი იქნა „ABC Co“-ს 

ფინანსურ ხარჯებში სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. 

  „ABC Sub“-ის სააქციო კაპიტალი გადაყვანილ იქნეს იმ თარიღის კურსით, როდესაც 

„ABC Co“-მ შეიძინა „ABC Sub“. 
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 სიტუაციური მაგალითი 4 - პასუხი 
 

 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

გუდვილი 82 (ა) 

ძირითადი საშუალებები (= 950ფე + 659ფე) 1,609  

მარაგი  (= 250ფე + 182ფე)  432  

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები (= 100ფე + 91ფე) 191  

ფულადი სახსრები (= 1,325ფე + 168ფე) 1,493  

 3,807  

   

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები (= 300ფე + 159ფე) 459  

ბანკის სესხი 1,500  

მთლიანი ვალდებულებები 1,959  

სააქციო კაპიტალი 1,000  

გაუნაწილებელი მოგება 944 (ბ) 

სავალუტო რეზერვი (96) (გ) 

 1,848  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 3,807  

 

 

 

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 

ამონაგები (= 600ფე + 244ფე) 844  

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (= 250ფე + 98ფე) (348)  

საერთო მოგება 496  

მიწოდების ხარჯები (= 100ფე + 63ფე) (163)  

ადმინისტრაციული ხარჯები (= 100ფე + 49ფე + 10ფე) (159) (დ) 

ფინანსური ხარჯი (= 34ფე მინუს 4ფე) (30) (ე) 

პერიოდის მოგება 144  

სხვა სრული შემოსავალი   

საკურსო სხვაობა უცხოური ქვედანაყოფის გადაყვანასთან დაკავშირებით  (96)  

პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი 48  

 

 

(ა) 30.23 პუნქტის შესაბამისად, გუდვილი განიხილება, როგორც შვილობილი საწარმოს აქტივი.  

შესაბამისად, საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს (180უფე) გადაიყვანება საბოლოო 

კურსით (1ფე = 2.2უფე). 

(ბ) 944ფე = 800ფე (მშობელი საწარმოს საწყისი გაუნაწილებელი მოგება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს) + 

144ფე (პერიოდის მოგება კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში).  გუდვილის 

ამორტიზაციის ხარჯი (20უფე) გადაყვანილი იქნა საშუალო კურსით (1ფე = 2.05უფე). 

(გ) 96ფე = 84ფე (სავალუტო ზარალი შვილობილი საწარმოს საქმიანობის შედეგებისა და ფინანსური 

მდგომარეობის წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანის შედეგად) + 8ფე (სავალუტო ზარალი 

გუდვილზე) + 4ფე (საკურსო სხვაობა შიდაჯგუფურ სესხზე).  
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(დ) 159ფე = 100ფე (მშობელი საწარმოს ადმინისტრაციული ხარჯები) + 49ფე (შვილობილი საწარმოს 

ადმინისტრაციული ხარჯები) + 10ფე (ამორტიზაცია გუდვილზე) 

(ე) 30ფე = 34ფე (მშობელი საწარმოს ფინანსური ხარჯი) მინუს 4ფე (საკურსო სხვაობა შიდაჯგუფურ 

სესხზე). 

 

 

შვილობილი საწარმოს წარსადგენ ვალუტაში გადაყვანა: 
 

„ABC Sub“-ის ფე-ში გადაყვანილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს  

 უფე კურსი ფე  

ძირითადი საშუალებები 1,450 2.2 659  

მარაგი 400 2.2 182  

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 200 2.2 91  

ფულადი სახსრები 370 2.2 168  

 2,420  1,100  

     

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 350 2.2 159  

სესხი მშობელი საწარმოსგან 200 2.2 91  

მთლიანი ვალდებულებები 550  250  

სააქციო კაპიტალი 1,600 2 800  

გაუნაწილებელი მოგება 270  134 (ვ) 

სავალუტო რეზერვი –  (84) (ზ) 

 1,870  850  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 2,420  1,100  

 

 

ყველა აქტივი და ვალდებულება გადაიყვანება საბოლოო სავალუტო კურსით, რაც, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

შეადგენს 1ფე = 2.2უფე.  სააქციო კაპიტალი გადაიყვანება პირვანდელი კურსით - 1ფე = 2უფე.  როგორც ჩანს, 

„ABC Sub“-ს უკვე გამოშვებული ჰქონდა აქციები „ABC Co“-ს მიერ შეძენამდე. არ იქნა გამოყენებული აქციების 

თავდაპირველად გამოშვების დროს არსებული სავალუტო კურსი, ამის ნაცვლად, ადრე გამოშვებული სააქციო 

კაპიტალის გადასაყვანად გამოყენებული იქნა იმ თარიღისთვის არსებული სავალუტო კურსი, როდესაც  „ABC 

Co“-მ შეიძინა „ABC Sub“, რადგან „ABC Co“-თვის ეს არის მისი ფინანსური ანგარიშგებისათვის შესაბამისი 

თარიღი. 

(ვ) გაუნაწილებელი მოგება —ფე გამოთვლა: 134ფე = (200უფე საწყისი ნაშთი ÷ 2 1ფე = 2უფე-ის - იმ თარიღის 

სავალუტო კურსის გამოყენებით, როდესაც „ABC Co“-მ შეიძინა „ABC Sub“) + (70უფე 20X1 წლის მოგება ÷ 

2.05 1ფე = 2.05უფე - საშუალო კურსის გამოყენებით).   

ABC Sub’s-ის სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, 

გადაყვანილი ფე-ში 

    

ამონაგები 500 2.05  244 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (200) 2.05 (98) 

საერთო მოგება 300  146 

მიწოდების ხარჯები (130) 2.05 (63) 

ადმინისტრაციული ხარჯები (100) 2.05 (49) 

პერიოდის მოგება 70  34 
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სავალუტო ზარალის გამოთვლა (84ფე): 

(ზ) საწყისი წმინდა აქტივების (აქტივები 20X1 წლის 1-ელ იანვარს) 

ხელახალი გადაყვანა საწყისი კურსიდან საბოლოო კურსზეზე  

  

საწყისი კურსით გადაყვანილი საწყისი წმინდა აქტივები (1,800უფე ÷ 2) 900  

საბოლოო კურსით გადაყვანილი საწყისი წმინდა აქტივები (1,800უფე ÷ 

2.2) 

818  

სხვაობა  82 

მოგების ხელახალი გადაყვანა საშუალო კურსიდან საბოლოო კურსზე   

საშუალო კურსით გადაყვანილი მოგება (70უფე ÷ 2.05) 34  

საბოლოო კურსით გადაყვანილი მოგება (70უფე ÷ 2.2) 32  

სხვაობა  2 

სულ სავალუტო ზარალი  84 

 


