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ტექნიკური სესია ქართველი მსს ფასს ტრენერებისთვის

მსს ფასს მესაკუთრეებთან

წარმოებული გარიგებების აღრიცხვა
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პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და მსს ფასს ის
გამოყენებული ვერსია

» სპონსორები, ავტორები, გამომსვლელები და გამომცემლები არ იღებენ
პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირის ზარალზე, რომელიც შეიძლება
მას მიადგეს ამ პრეზენტაციაში წარმოდგენილი მასალის შესაბამისად
მოქმედების ან უმოქმედობის გამო, იმის მიუხედავად ასეთი ზარალი
გამოწვეულია დაუდევრობით თუ სხვა მიზეზით.

» თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ამ პრეზენტაციაში
წარმოდგენილი ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები არის მცირე და
საშუალო საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტები (მსს ფასს), რომლებიც გამოცემულია ბუღალტრული
აღრიცხვის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ (IASB) და
გამოიყენება 2019 წლის 1-ლ იანვარს დაწყებული ან შემდგომი
პერიოდებისთვის.
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სესიის ამოცანები

» საქართველოს კონტექსტში მესაკუთრეებთან წარმოებული გარიგებების 
აღრიცხვის გარკვევა მსს ფასს -ის შესაბამისად. კერძოდ, თუ როგორ 
წარმოებს ისეთი საკითხების აღრიცხვა 22-ე განყოფილების 
(„ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“) მიხედვით როგორებიცაა: 

» მესაკუთრეების მიერ რესურსების გადაცემა მცირე საწარმოსთვის

» მცირე ბიზნესის მიერ აქტივების განაწილება თავის მესაკუთრეებზე
(ე.ი. დივიდენდები)

» მცირე ბიზნესის მიერ საკუთარი აქციების გამოსყიდვა
მესაკუთრისგან (სახაზინო აქციების ჩათვლით)

» მაკონტროლებელი აქციონერის მიერ საწარმოს აქციების შეძენა
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელისგან



მესაკუთრეების მიერ
საწარმოსთვის გადაცემული
რესურსების აღრიცხვა
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კლასიფიკაცია გამოშვებული ინსტრუმენტის თავდაპირველი
აღიარებისას

ზოგადად კლასიფიკაცია ხდება ფინანსურ ვალდებულებად თუ საწარმოს არ აქვს უპირობო
უფლება, თავი აარიდოს ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის გადაცემას
სახელშეკრულებო ვალდებულების დასაფარად.

» გამონაკლისები (ანუ წილობრივ ინსტრუმენტად კლასიფიკაცია): ინსტრუმენტები,
რომლებიც წარმოადგენს ნარჩენ წილს საწარმოს სუფთა აქტივებში (ფინანსური
ინსტრუმენტი მფლობელს საწარმოს წმინდა აქტივების პროპორციული წილის
მიღების უფლებას ანიჭებს საწარმოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში და
სუბორდინირებული ინსტრუმენტების გადახდა წარმოებს მხოლოდ
ლიკვიდაციისას, თუ ისინი საწარმოს ვალდებულებას აკისრებს, მეორე მხარეს
გადასცეს საწარმოს წმინდა აქტივების პროპორციული წილი)

» გამონაკლისები გამონაკლისიდან (ე.ი. ფინანსურ ვალდებულებად კლასიფიცირების
შემთხვევაში): თუ პროპორციული განაწილება გადასახდელია ლიკვიდაციისას მაგრამ
თანხა ექვემდებარება მაქსიმალურ ზღვარს ან საწარმო ვალდებულია გადახდა
ლიკვიდაციამდე განახორციელოს - როგორიცაა სავალდებულო დივიდენდი).

© Michael JC Wells
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კლასიფიკაცია გამოშვებული ინსტრუმენტის თავდაპირველი
აღიარებისას
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

თავდაპირველი აღიარებისას როგორ უნდა განახორციელოს საწარმომ
თითოეული ჩამოთვლილის კლასიფიკაცია? აირჩიეთ ჩამონათვალიდან ერთი ან
მეტი: 1) კაპიტალი ; 2) ფინანსური ვალდებულება; ან 3) ნაწილობრივ კაპიტალი
და ნაწილობრივ ფინანსური ვალდებულება.
01/01/2019 თარიღის მდგომარეობით თითოეული ქვევით ჩამოთვლილი
ინსტრუმენტისთვის მიღებული 1 მლნ. ლარის სანაცვლოდ საწარმო იძლევა
პირობას:
A. გამოისყიდოს ფასიანი ქაღალდები 31/12/2021 თარიღის მდგომარეობით

1.331 მლნ. ლარის გადახდით.
B. გამოისყიდოს პრივილეგირებული აქციები 31/12/2021 თარიღის

მდგომარეობით 1.331 მლნ. ლარის გადახდით.
C. დაფაროს აქციონერისგან აღებული უპროცენტო სესხი მოთხოვნისთანავე.

აქციონერი არ აპირებს საწარმოს მოსთხოვოს სესხის დაფარვა.
D. მფლობელის არჩევანის საფუძველზე 31/12/2021 თარიღის მდგომარეობით

გამოისყიდოს ინსტრუმენტი ან : (i) 1.2 მლნ. ლარის გადახდით; ან (ii)
მფლობელისთვის საწარმოს 100,000 აქციის გადაცემით.
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შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
კაპიტალის ინსტრუმენტები

» გამოშვებული კაპიტალის ინსტრუმენტები თავდაპირველი

აღიარებისას ფასდება:

» ფულადი ან სხვა მიღებული (მისაღები) რესურსების

რეალური ღირებულებით

» ოპერაციის ნეტო ღირებულებით (თუ ოპერაციის

ღირებულება არ არის ხარჯი)

» მიმდინარე ღირებულების საფუძველზე თუ გადახდა

გადავადებულია და ფულის დროითი ღირებულება

არსებითია

© Michael JC Wells
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შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
შედგენილი ფინანსური ინსტრუმენტები

» ფინანსური ვალდებულება და კაპიტალის კომპონენტები აღრიცხულ უნდა 

იქნეს ცალკე (კონვერტაციის უფლება).

» ფინანსური ვალდებულების კომპონენტის პირველი შეფასება: 

სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების დისკონტირება დისკონტის 

განაკვეთის გამოყენებით, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა სუფთა 

ვალის მიმართ იმავე სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადებით.

» კაპიტალის კომპონენტი არის ნარჩენი (ე.ი. ფულად რესურსებს მინუს 

ფინანსური ვალდებულება ზევით შეფასებულის შესაბამისად).

© Michael JC Wells
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შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
მაგალითი შედგენილი ფინანსური ინსტრუმენტები

01/01/2019 თარიღის მდგომარეობით თითოეული ქვევით ჩამოთვლილი 
ინსტრუმენტისთვის მიღებული 1 მლნ. ლარის სანაცვლოდ საწარმო იძლევა 
პირობას: :

» გამოისყიდოს ინსტრუმენტი A 31/12/2021 თარიღში 1.331 მლნ. ლარის 
გადახდით. 

» B ინსტრუმენტის მფლობელის არჩევანის საფუძველზე 31/12/2021 თარიღში, 
გამოისყიდოს ინსტრუმენტი B ან: (i) 1.2 მლნ. ლარის გადახდით; ან (ii) 
მფლობელისთვის საწარმოს 100,000 აქციის გადაცემით. 

როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ ინსტრუმენტი A და ინსტრუმენტი B მათი 

თავდაპირველი აღიარებისას 01/01/2019 თარიღის მდგომარეობით?

© Michael JC Wells



საწარმოს რესურსების მესაკუთრეებზე
განაწილების აღრიცხვა



14

მესაკუთრეებზე განაწილება

»ეკონომიკაში, რომელი ჩამოთვლილთაგანი არის
გაცხადებული დივიდენდი? აირჩიეთ ერთი:

1) ხარჯი და ვალდებულების ზრდა;

2) კაპიტალის შემცირება და ვალდებულების ზრდა; თუ

3) არანაირი ეკონომიკა სანამ დივიდენდის გადახდა არ მოხდება.

»რა სახის აღრიცხვას განსაზღვრავს მსს ფასს -ი
მესაკუთრეებისთვის (მფლობელის რანგში) საწარმოს
რესურსების განაწილებისთვის (რასაც ზოგჯერ დივიდენდს
უწოდებენ)?

© Michael JC Wells
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მესაკუთრეებზე განაწილება
მაგალითი

»15/01/2020 საწარმო ახდენს ფულადი დივიდენდების 
გაცხადებას 1 მლნ. ლარის ოდენობით 2019 წლის მოგებიდან’. 

»როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ დივიდენდი 31/12/2019 
თარიღით მომზადებულ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებებში? 
აირჩიეთ ერთი:

1) ↑ხარჯი 1 მლნ. ლარი და ↑ვალდებულება 1 მლნ. ლარი;

2) ↓კაპიტალი 1 მლნ. ლარი და ↑ვალდებულება 1 მლნ. ლარი ; თუ

3) არ მოხდეს დივიდენდის აღრიცხვა (ე.ი. მხოლოდ განმარტებითი 
შენიშვნა მომზადდეს).

© Michael JC Wells
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მესაკუთრეებზე განაწილება
მაგალითი

» 31/12/2019 საწარმო ახდენს ფულადი დივიდენდების გაცხადებას 1 
მლნ. ლარის ოდენობით 2019 წლის მოგებიდან’. 

» როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ დივიდენდი 31/12/2019 თარიღით 
მომზადებულ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებებში? აირჩიეთ ერთი:

1) ↑ხარჯი ლარი 1 მლნ. და ↑ვალდებულება (აქციონერებს 
დივიდენდისთვის ) ლარი 1 მლნ. ;

2) ↓კაპიტალი ლარი 1 მლნ. და ↑ვალდებულება (აქციონერებს 
დივიდენდისთვის ) ლარი 1 მლნ. ; or

3) არ მოხდეს დივიდენდის აღრიცხვა (განიხილება მხოლოდ 
განმარტებითი შენიშვნის სახით).

© Michael JC Wells
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მესაკუთრეებზე განაწილება
მაგალითი გაგრძელება

» 15/01/2020 საწარმო ანაწილებს (ე.ი. იხდის) 1 მლნ. ლარის ფულად დივიდენდს, 
რომლის გაცხადებაც განახორციელა 31/12/2019 თარიღისთვის. 

» როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ განაწილება 31/12/2020 თარიღით მომზადებულ 

წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებებში? აირჩიეთ ერთი:

1) ↓აქტივი (ფული ) ლარი 1 მლნ. და↓ვალდებულება (აქციონერებს 
დივიდენდისთვის ) ლარი 1 მლნ. ;

2) ↓აქტივი (ფული ) ლარი 1 მლნ. და ↓კაპიტალი (გაუნაწილებელი 
მოგება) ლარი 1 მლნ. ;

3) ↓აქტივი (ფული ) 1 მლნ. ლარით და ↑ხარჯი 1 მლნ. ლარი ; თუ

4) არ მოხდეს დივიდენდის აღრიცხვა (განიხილება მხოლოდ განმარტებითი 
შენიშვნის სახით).

© Michael JC Wells
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არა ფულადი რესურსების განაწილება მესაკუთრეებზე

» მსს ფასს აღრიცხვა : არაფულადი რესურსების განაწილება
ფასდება განაწილებული აქტივების რეალური
ღირებულებით. გამონაკლისები ფასდება განაწილებული
აქტივის საბალანსო ღირებულებით:

» მიზანშეუწონელი ხარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით

მოთხოვნისგან გათავისუფლება

» თუ აქტივები საბოლოოდ კონტროლდება იმავე მხარეების

მიერ განაწილებამდე და განაწილების შემდეგ

© Michael JC Wells
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არაფულადი რესურსების განაწილება მესაკუთრეებზე
მაგალითი

31/12/2019 თარიღის მდგომარეობით საწარმო ფლობს ListedCompany-ს (ბირჟაზე მოვაჭრე კომპანია) 
კაპიტალის 1 %-ს 1 მილიონი ჩვეულებრივი აქციის სახით. 

» საბალანსო ღირებულება = რეალური ღირებულება = 1 მლნ. ლარი (ე.ი. 1 ლარი კომპანიის ერთ აქციაზე).

01/01/2020 თარიღში კომპანია ახდენს დივიდენდების გაცხადებას და უნაწილებს აქციონერებს 
კომპანიის (ListedCompany) 1 მილიონ აქციას. 

როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ განაწილება 01/01/2020 თარიღის მდგომარეობით? აირჩიეთ ერთი:
1) ↓აქტივი (ListedCompany აქციები ) ლარი 1 მლნ. და ↓ვალდებულება (აქციონერებს დივიდენდისთვის ) ლარი 1 

მლნ. ;

2) ↓აქტივი (ListedCompany აქციები ) ლარი 1 მლნ. და ↓კაპიტალი (გაუნაწილებელი მოგება) ლარი 1 მლნ. ;

3) ↓აქტივი (ListedCompany აქციები ) ლარი 1 მლნ. და ↑ხარჯი ლარი 1 მლნ. ; თუ

4) არ მოხდეს დივიდენდის აღრიცხვა (განიხილება მხოლოდ განმარტებითი შენიშვნის სახით).

© Michael JC Wells



საწარმოს მიერ მესაკუთრისგან
საკუთარი აქციების გამოსყიდვის
აღრიცხვა სახაზინო აქციები
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სახაზინო აქციები
ეკონომიკა და აღრიცხვა

სახაზინო აქციები წარმოადგენს კაპიტალის ინსტრუმენტებს, რომლებსაც საწარმო
(საწარმო ან ჯგუფი) თვითონ ფლობს.

» კითხვა 1: როგორია კომპანიის მიერ საკუთარი აქციების (სახაზინო აქციები) შეძენის
ეკონომიკა?

» კითხვა 2: ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების რომელი ელემენტია სახაზინო
აქციები? აირჩიეთ ერთი: 1) აქტივი ; 2) ვალდებულება; or 3) კაპიტალი .

მსს ფასს მიმოხილვა სახაზინო აქციების აღრიცხვასთან დაკავშირებით (პუნქტი 22.16):
» სახაზინო აქციების შესაძენად გადახდილი ანაზრაურების რეალური ღირებულება აკლდება

კაპიტალს
» სახაზინო აქციების შეძენა/გაყიდვა აღიარდება უშუალოდ კაპიტალში

» კითხვა 3: როგორი ტიპის მოთხოვნაა სახაზინო აქციების აღრიცხვისთვის
განსაზღვრული? აირჩიეთ ერთი: 1) პრინციპი; 2) ცნება; თუ 3) წესი.
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სახაზინო აქციების შეძენა
მაგალითი ეკონომიკა და აღრიცხვა

ოპერაცია 1: 01/01/2016 თარიღში კომპანია A იხდის 1,500 ლარს

(რეალური ღირებულება ) თავისი გამოშვებული ჩვეულებრივი 

აქციების 20% -ის შესაძენად ღრმა და ლიკვიდურ ბაზარზე. 

»ეკონომიკა: როგორია 1-ლი ოპერაციის ეკონომიკა? 

»მსს ფასს აღრიცხვა : როგორ უნდა აღრიცხოს A კომპანიამ 1-ლი 

ოპერაცია?

© Michael JC Wells
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სახაზინო აქციების გაყიდვა
მაგალითი გაგრძელება ეკონომიკა და აღრიცხვა

ოპერაცია 2: 01/01/2019 თარიღში A კომპანია იღებს 3,000 ლარს

(რეალური ღირებულება ) თავისი ყველა სახაზინო აქციის

გაყიდვიდან (ე.ი. თავისი ჩვეულებრივი აქციების 20% ) ღრმა და

ლიკვიდურ ბაზარზე.

»ეკონომიკა: როგორია მე-2 ოპერაციის ეკონომიკა ? 

»მსს ფასს აღრიცხვა : როგორ უნდა აღრიცხოს A კომპანიამ მე-2 

ოპერაცია?

© Michael JC Wells
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მინიმაგალითი მსს ფასს

» 01/01/2019: A და B კომპანიებიდან თითოეული ახორციელებს 100
000 აშშ დოლარის ინვესტიციას (= 200,000 ლარს თითოეული ;
სპოტ კურსით - 01/01/2019 $1 = 2 ლარი) საწარმოს (კომპანია )
სააქციო კაპიტალის (= ‘ტრადიციული’ ჩვეულებრივი აქციები )
ფორმირებისთვის.

» საწარმოს ფუნქციონალური ვალუტაა ლარი.

» ეკონომიკა: როგორია ოპერაციის ეკონომიკა 01/01/2019
თარიღისთვის?

» მსს ფასს აღრიცხვა : როგორ უნდა აღრიცხოს საწარმომ ოპერაცია
01/01/2019 თარიღში?
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მინიმაგალითი მსს ფასს გაგრძელება

» საწარმოს მოგება 31/12/2019 დასრულებული წლისთვის არის: 10,000 ლარი.

» 31/12/2019 თარიღისთვის: 
» საწარმოს სუფთა აქტივების საბალანსო ღირებულება/კაპიტალი = 410,000 ლარი; და 
» საწარმოს სუფთა აქტივების რეალური ღირებულება /კაპიტალი = 550,000 ლარი

(220,000 აშშ დოლარის ეკვივალენტური 01/01/2020 თარიღისთვის სპოტ კურსით $1=
2.5 ლარი). 

» როგორია საწარმოს სუფთა მოგება ეკონომიკაში (მოგება – ხარჯები) 2019
წლისთვის? 

» მსს ფასს -ის შესაბამისად როგორია საწარმოს სუფთა მოგება (მოგება – ხარჯები) 
2019 წლისთვის? 

» რა არის განსხვავებული სუფთა მოგების ძირითადი მიზეზები მსს ფასს
აღრიცხვასა და ეკონომიკას შორის?

25



26

მინიმაგალითი მსს ფასს გაგრძელება
სცენარი

» 01/01/2020 თარიღისთვის:
» საწარმოში A’-ს წილის რეალური ღირებულება განისაზღვრება 275,000 

ლარით (110,000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი, 01/01/2020 თარიღისთვის
სპოტ გაცვლის კურსით $1= 2.5 ლარი). 

» სცენარი A: B ყიდულობს A’-ს ყველა აქციას საწარმოში 110 000 აშშ დოლარად 
რომელსაც B პირდაპირ უხდის A -ს.

» საწარმოს გადმოსახედიდან, როგორია ამ ოპერაციის ეკონომიკა 

01/01/2020 თარიღისთვის? 

» მსს ფასს-ის შესაბამისად საწარმომ როგორ უნდა აღრიცხოს, ან 

საერთოდ უნდა აღრიცხოს თუ არა ოპერაცია 01/01/2020 თარიღში?
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მინიმაგალითი მსს ფასს გაგრძელება
სცენარი

» ფაქტები იგივეა როგორც A სცენარში გარდა იმისა, რომ 01/01/2020
თარიღისთვის:

» სცენარი B: საწარმო ყიდულობს A-ს მფლობელობაში არსებულ საწარმოს 
ყველა აქციას: 

» საწარმოს მიერ გადახდილი 100 000 აშშ დოლარით; და 

» B-ს მიერ პირდაპირ  A-თვის გადახდილი 10 000 აშშ დოლარით.

» საწარმოს გადმოსახედიდან, როგორია ამ ოპერაციის ეკონომიკა 
01/01/2020 თარიღისთვის? 

» მსს ფასს-ის შესაბამისად საწარმომ როგორ უნდა აღრიცხოს, ან 
საერთოდ უნდა აღრიცხოს თუ არა ოპერაცია 01/01/2020 თარიღში?
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არამაკონტროლებელი წილის
მფლობელისგან საწარმოს მიერ თავისი
შვილობილი კომპანიის აქციების შესყიდვის
აღრიცხვა
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კონტექსტთან დაკავშირებული კითხვები
არამაკონტროლებელი წილი

»კითხვა 1: არის თუ არა არამაკონტროლებელი წილის
როგორც კაპიტალის (ანგარიშგებაში ფინანსური
მდგომარეობის შესახებ) აღრიცხვა შესაბამისობაში
კაპიტალის განსაზღვრებასთან?

»კითხვა 2: არის თუ არა არამაკონტროლებელი წილის
შეფასება საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვაში მსს ფასს-ის
შესაბამისად თანხვედრაში არამაკონტროლებელი წილის
მოთხოვნის ეკონომიკასთან?
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საწარმო ყიდულობს აქციებს თავის შვილობილ კომპანიში
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელისგან

» კითხვა 1: საწარმოთა ჯგუფის გადმოსახედიდან, როგორია მშობელი
საწარმოს მიერ თავის შვილობილ კომპანიაში არამაკონტროლებელი
წილის მფლობელისგან აქციების შეძენის ეკონომიკა?

მსს ფასს -ის აღრიცხვის მიმოხილვა მშობელი საწარმოს მიერ თავის
შვილობილ კომპანიაში არამაკონტროლებელი წილის მფლობელისგან
აქციების შეძენასთან დაკავშირებით (პუნქტი 22.19):

» ფულადი აქტივი (გადახდილი კომპენსაციის რეალური ღირებულება) ამცირებს

» არამაკონტროლებელი წილის საბალანსო ღირებულებას, რათა აისახოს მშობელი
საწარმოს წილის ცვლილება შვილობილი საწარმოს სუფთა აქტივებში.

» სხვაობა, არამაკონტროლებელი წილის კორექტირების თანხასა და მიღებული ან
გაცემული კომპენსაციის რეალურ ღირებულებას შორის, პირდაპირ უნდა
აღიარდეს საკუთარ კაპიტალში და განაწილდეს მშობელი საწარმოს
მესაკუთრეებზე
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები
მაგალითი არამაკონტროლებელი წილის შეძენა

» რამდენადაც Z საწარმოს 75% -ს ფლობს A და 25% -ს B.

» როცა Z’-ს კაპიტალი იყო 100,000 ლარი, A -მ შეიძინა B’-ს
მფლობელობაში არსებული 25% რეალური ღირებულებით 60,000
ლარად.

კითხვა 1: როგორ წარადგენს A აქციების შეძენას Z საწარმოში თავის
კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში კაპიტალის ცვლილების შესახებ?
აირჩიეთ ერთი:

1) 25,000 ლარი როგორც არამაკონტროლებელი წილის შემცირება?
2) 60,000 ლარი როგორც არამაკონტროლებელი წილის შემცირება?
3) 25,000 ლარი როგორც არამაკონტროლებელი წილის შემცირება და 35,000

ლარი როგორც მაკონტროლებელი აქციონეროს კაპიტალის შემცირება
(მაგ. გაუნაწილებელი მოგება).

© Michael JC Wells
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები
მაგალითი არამაკონტროლებელი წილის შეძენა
გაგრძელება

»კითხვა 2: არის თუ არა აღრიცხვა შესაბამისობაში ელემენტის 
განსაზღვრებებთან (ე.ი. აქტივი , ვალდებულება, კაპიტალი , 
შემსოავალი და ხარჯი )? აირჩიეთ ერთი: 1) დიახ; ან 2) არა.

»კითხვა 3: არის თუ არა ანომალური რომ მფლობელთა 
კუთვნილი კაპიტალი კორექტირდება სხვაობით (იხ. აღრიცხვა 
ზევით)? აირჩიეთ ერთი: 1) დიახ; ან 2) არა.
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მინიმაგალითი
შვილობილი საწარმოს წილის
შეძენა და გასხვისება
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მინიმაგალითი შვილობილი საწარმოს წილის შეძენა
მსს ფასს

» 01/01/2000 თარიღისთვის მყიდველი იძენს საწარმოს კაპიტალის 25%-ს FamilyBusiness -ისგან 10 მილიონად.
მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციის აღრიცხვის პოლიტიკის შესაბამისად მყიდველმა
თავისი ინვესტიცია აღრიცხა ღირებულების მოდელის გამოყენებით.

» 2000 წელს მყიდველმა თავისი ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში აღრიცხა ღირებულების მოდელის
გამოყენებით

» კითხვები:

» როგორია მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის ეკონომიკა?

» ალტერნატიული შეფასების რომელი მოდელი ასახავს ყველაზე მეტად მეკავშირე საწარმოში
განხორციელებული ინვესტიციის ეკონომიკას: (i) ღირებულების მოდელი; (ii) რეალური ღირებულების
მოდელი; ან (iii) კაპიტალის მეთოდი?

» ალტერნატიული შეფასების მოდელებიდან რომელი იძლევა ;ყველაზე მეტად რელევანტურ ინფორმაციას:
(i) ღირებულების მოდელი; (ii) რეალური ღირებულების მოდელი; ან (iii) კაპიტალის მეთოდი?

» შეუძლია თუ არა მყიდველს მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების აღრიცხვის პოლიტიკის ცვლილება
ღირებულების მოდელიდან რეალური ღირებულების მოდელზე?

» თუ მყიდველი შეცვლის თავის პოლიტიკას ღირებულების მოდელიდან რეალური ღირებულების
მოდელზე, შეძლებს თუ არა მოგვიანებით ღირებულების მოდელის გამოყენებაზე დაბრუნებას?
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მინიმაგალითი შვილობილი საწარმოს წილის შეძენა
მსს ფასს

01/01/2001 თარიღის მდგომარეობით მყიდველმა მოიპოვა
კონტროლი საწარმოზე დამატებით კაპიტალის 50%-ის შეძენით FB -
ისგან 25 მლნ-ის სანაცვლოდ. საწარმოთა გაერთიანების
თავდაპირველ აღრიცხვაში შეძენილმა საწარმომ აღიარა
არამაკონტროლებელი წილი და შეაფასა მსს ფასს-ის შესაბამისად 10
მილიონად.

კითხვა: დავუშვათ რომ ოპერაცია 2001 წლის 1-ლ იანვარს ფასდება
ბაზარზე:

» როგორია ოპერაციის ეკონომიკა?

» არის თუ არა მსს ფასს -ის 14.8 და 19.11 პუნქტებში განსაზღვრული
ოპერაციის აღრიცხვა ეკონომიკის შესაბამისი?

35



36

მინიმაგალითი შვილობილი საწარმოს წილის შეძენა
მსს ფასს

01/01/ 2015 -ის მდგომარებით მყიდველი იძენს საწარმოს დარჩენილ
25%-ს FB -ისგან 50 მლნ-ის სანაცვლოდ. მყიდველის
კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში
31/12/2014 -ის მდგომარეობით, FB’-ის მოთხოვნა ჯგუფის მიმართ
აღრიცხულია არამაკონტროლებელი წილის სახით 20 მლნ-ის
ღირებულებით..

კითხვა 3: დავუშვათ რომ ოპერაცია 2015 წლის 1-ლ იანვარს ფასდება
ბაზარზე:

» როგორია ოპერაციის ეკონომიკა?

» არის თუ არა მსს ფასს 22.19 პუნქტებით განსაზღვრული ოპერაციის
აღრიცხვა ეკონომიკის შესაბამისი?
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მინიმაგალითი შვილობილი საწარმოს წილის გასხვისება
მსს ფასს

» 01/01/ 2019 -ის მდგომარეობით, მყიდველი ასხვისებს შეძენილ
საწარმოში თავისი აქციების 50%-ს 60 მილიონად, როცა ჯგუფის
საბალანსო ღირებულება შეძენილი საწარმოს სუფთა
აქტივებისთვის 80 მლნ-ია (შენიშვნა: გუდვილი რომელიც
წარმოიქმნება შეძენისას სრულად ამორტიზებული ან
გაუფასურებულია ანუ მისი საბალანსო ღირებულება ნულია).

» კითხვა 4: დავუშვათ რომ 2019 წლის 1-ლ იანვარს
განხორციელებულ ოპერაციას მოჰყვება მყიდველის კონტროლის
დაკარგვა შეძენილ კომპანიაზე:

ა. როგორია ოპერაციის ეკონომიკა?
ბ. არის თუ არა მსს ფასს-ის 9.18 და 9.19 პუნქტებით განსაზღვრული
ოპერაციის აღრიცხვა ეკონომიკის შესაბამისი?

37



38

მინიმაგალითი შვილობილი საწარმოს წილის გასხვისება
მსს ფასს

» 01/01/ 2019 თარიღის მდგომარეობით, მყიდველი ასხვისებს
შეძენილ კომპანიაში თავისი აქციების 50% -ს 60 მილიონად. როცა
ჯგუფის საბალანსო ღირებულება შეძენილი საწარმოს სუფთა
აქტივებისთვის 80 მლნ-ია (შენიშვნა: გუდვილი რომელიც
წარმოიქმნება შეძენისას სრულად ამორტიზებული ან
გაუფასურებულია ანუ მისი საბალანსო ღირებულება ნულია). .

» კითხვა 5: დავუშვათ რომ 2019 წლის 1-ლ იანვარს
განხორციელებულ ოპერაციას არ მოჰყვება მყიდველის კონტროლის
დაკარგვა შეძენილ კომპანიაზე:

ა. როგორია ოპერაციის ეკონომიკა?
ბ. არის თუ არა მსს ფასს-ის 9.18 და 9.19 პუნქტებით განსაზღვრული
ოპერაციის აღრიცხვა ეკონომიკის შესაბამისი?
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გმადლობთ დისკუსიაში
აქტიური მონაწილეობისთვის


