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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 © 2019 ფასს ფონდი.   ყველა უფლება დაცულია. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

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

ადამიანებთან, საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

გამოყენების პირობები 

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

სახით, იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

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

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

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

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

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

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

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

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

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 
ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, ‘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 მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“  
- შინაარსი ამ მოდულში ნაცრისფრად  არის მოცემული. მსს ფასს სტანდარტის 
ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია.  ლექსიკონში 
განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი 
პირველად შემოდის მე-19 განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, 
რომლებიც მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული 
გამოყოფილი ფერით. ეს შენიშვნები და მაგალითები არ წარმოადგენს მსს ფასს 
სტანდარტის ნაწილს და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 
  

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად 

შესწორებული ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის 

ცვლილებები და ასევე 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას ეყრდნობა 

წინამდებარე მოდული.  

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

იანვარს და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო 

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

გაემჟღავნებინა ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია საწარმოთა გაერთიანებისა და გუდვილის აღრიცხვისა 

და წარდგენის პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“ - შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს 

ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების 

უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც 

საჭიროა საწარმოთა გაერთიანებისა და გუდვილის აღრიცხვისას და წარდგენისას. გარდა 

ამისა, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი 
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მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური 

მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით საწარმოთა გაერთიანებების და 

გუდვილის აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას.   

 

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

ფარგლებში: 

 საწარმოთა გაერთიანების იდენტიფიცირებას; 

 გაიგოთ და გამოიყენოთ საწარმოთა გაერთიანებების აღრიცხვის შესყიდვის მეთოდი; 

 საწარმოთა გაერთიანებისას მყიდველი საწარმოს იდენტიფიცირებას; 

 საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განსაზღვრას; 

 შეძენილ საწარმოში შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივების, აღებული 

ვალდებულებების, პირობითი ვალდებულებებისა და არამაკონტროლებელი წილის 

აღიარებას და შეფასებას; 

 საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი გუდვილის ან უარყოფითი გუდვილის 

აღიარებას და შეფასებას; 

 გუდვილის აღრიცხვას თავდაპირველი აღიარების შემდეგ; 

 საწარმოთა გაერთიანების შესახებ გასამჟღავნებელი ინფორმაციის განსაზღვრას; და  

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება საწარმოთა 

გაერთიანებისა და გუდვილის აღრიცხვისას.  

წინამდებარე მოდულში ნახსენებია ფასს 3 - „საწარმოთა გაერთიანება“1 - იმ მცირე და 

საშუალო საწარმოებისთვის, რომელთაც უფრო რთული ოპერაციები აქვთ ან/და რომელთაც 

სურვილი აქვთ მიიღონ დამატებითი მითითებები, რომელთა გათვალისწინებას შეძლებენ 

მსს ფასს სტანდარტის წინამდებარე განყოფილების მოთხოვნების გამოყენებისას. თუმცა, 

ფასს 3-ის ხსენებული მითითებების გამოყენება არ არის სავალდებულო და საწარმოების 

უმრავლესობას შეუძლია მე-19 განყოფილების მოთხოვნების გამოყენება აღნიშნული 

დამატებითი მითითებების გარეშე. 

 

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;   

                                                             
1  წინამდებარე მოდულში ნახსენებია როგორც 2004 წლის ვერსია (ის ვერსია, რომელსაც, ძირითადად, ეყრდნობა მე-19 

განყოფილება), ასევე 2008 წლის ვერსია (სრული ფასს სტანდარტების ბოლო ვერსია). 
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 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის 

ძირითადი საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს სტანდარტისა 

და 2015 წლის შესწორებების საფუძველი; და    

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს 
ფასს სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, 

რომელიც არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს. 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  

 

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 (2019 წლის იანვარი) 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. 

მე-19 განყოფილების მიზანია სააღრიცხვო მიდგომის განსაზღვრა საწარმოთა გაერთიანებისა 

და გუდვილისთვის, რათა ფინანსურ ანგარიშგების მომხმარებლებმა მიიღონ ფინანსური 

ანგარიშგება, რომელიც გამოხატავს საწარმოთა გაერთიანების ეკონომიკურ შინაარსს და მის 

შედეგებს. 

საწარმომ ნებისმიერი საწარმოთა გაერთიანება უნდა ასახოს შესყიდვის მეთოდით, რომელიც 

მოიცავს შემდეგ სამ ნაბიჯს: 

 მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაცია; 

 საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განსაზღვრა; და 
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 საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი აქტივების, აღებული ვალდებულებებისა და 

პირობითი ვალდებულებების შეფასება.  

მყიდველი საწარმო საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილ გუდვილს ასახავს 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. ითლება, რომ გუდვილს აქვს 

განსაზღვრული მომსახურების ვადა და მისი ამორტიზაცია ხდება აღნიშნული 

განსაზღვრული მომსახურების ვადის განმავლობაში. 

მე-19 განყოფილება ასევე განსაზღვრავს განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის 

გამჟღავნების კონკრეტულ მოთხოვნებს საწარმოთა გაერთიანებებისთვის, რომლებიც 

განხორციელდა საანგარიშგებო პერიოდში და გუდვილისათვის, რომელიც აღიარდება 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

 
რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ 
 

2015 წლის შესწორებებით მე-19 განყოფილებაში შევიდა შემდეგი ცვლილებები: 

 შეიცვალა ტერმინი „გაცვლის თარიღი“, რომელიც არ იყო განმარტებული, 

განმარტებული ტერმინით „შეძენის თარიღი“ (იხ. 19.11(ა) პუნქტი); 

 დაემატა მითითებები დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების შეთანხმებების, 

გადავადებული გადასახადისა და არამაკონტროლებელი წილების შეფასების 

მოთხოვნების შესახებ საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განაწილებისას (იხ. 19.14 

პუნქტი); და 

 დაემატა მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევით განპირობებული 

გამონაკლისი საწარმოთა გაერთიანებისას არამატერიალური აქტივების ცალკე 

აღიარებისთვის და ყველა საწარმოსთვის დაემატა ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნები იმ ფაქტორების ხარისხობრივი შეფასებისთვის, რომლებმაც განაპირობა 

გუდვილის აღიარება (იხ. პუნქტები 19.15(გ)–(დ) და 19.25(ზ)). 

2015 წლის შესწორებებით 19.2(ა) პუნქტში შევიდა ცვლილებები, რომლებიც 

გამომდინარეობს მე-9 განყოფილებაში - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური 
ფინანსური ანგარიშგება“, „ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების“ განმარტებაში შესული 

ცვლილებებიდან, რომელშიც ნახსენებია „საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოები“ „ერთი ინვესტორის საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოების“ 

ნაცვლად. 19.23(ა) და 19.26 პუნქტებში ასევე შევიდა ცვლილებები, რომლებიც 

გამომდინარეობს ცვლილებებიდან მე-18 განყოფილებაში - „არამატერიალური აქტივები 
გუდვილის გარდა“, რაც მოითხოვს, რომ თუ შეუძლებელია გუდვილის ან სხვა 

არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ განსაზღვრა, მაშინ 

სასარგებლო მომსახურების ვადა უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო 

შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.  

ყველა ცვლილება განხილულია წინამდებარე მოდულში. ამასთან, აღნიშნული მოდული 

შეიცავს სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 
 

19.1 ეს განყოფილება გამოიყენება საწარმოთა გაერთიანების ოპერაციების აღრიცხვისთვის. 

იგი მოიცავს მითითებებს მყიდველი საწარმოს იდენტიფიცირების, საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულების განსაზღვრისა და ამ ღირებულების განაწილების წესის 

შესახებ შეძენილ აქტივებსა და ვალდებულებებზე, ასევე პირობითი ვალდებულებების 

ანარიცხებზე; გარდა ამისა, განყოფილებაში განხილულია გუდვილის აღრიცხვის 

წესები, როგორც საწარმოთა გაერთიანების მომენტში, ასევე მის შემდეგ. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმოთა გაერთიანება ნიშნავს სხვადასხვა საწარმოებისა თუ სამეურნეო 

ერთეულების (ბიზნესის) გაერთიანებას ერთ ანგარიშვალდებულ საწარმოდ (იხ. 
ლექსიკონი). 

იმის განხილვისას, კონკრეტული ოპერაცია არის თუ არა საწარმოთა გაერთიანება, 

საწარმომ უნდა განსაზღვროს, შეძენილი აქტივები (ან საწარმო) წარმოადგენს თუ არა 

სამეურნეო ერთეულს. 

სამეურნეო ერთეული არის „სხვადასხვა სახის საქმიანობისა და აქტივების 

ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ხორციელდება და იმართება იმ 

მიზნით, რომ: 

(ა)  ინვესტორებმა მიიღონ უკუგება; ან 

(ბ)  შემცირდეს დანახარჯები, ან სხვა სახის ეკონომიკური სარგებელი მიიღონ 

სადაზღვევო პოლისის მფლობელებმა ან მონაწილეებმა, უშუალოდ და 

პროპორციულად. 

სამეურნეო ერთეული, როგორც წესი, შედგება რესურსებისგან, გარკვეული 

პროცესებისგან, რომლებიც გამოიყენება მათ გადასამუშავებლად და ამის შედეგად 

მიღებული პროდუქციისგან, რომელიც გამოიყენება, ან გამოყენებული იქნება 

ამონაგების მისაღებად. თუ გადაცემული საქმიანობებისა და აქტივების კომპლექსი 

მოიცავს გუდვილს, მაშინ ამგვარი კომპლექსიც მიიჩნევა საწარმოდ.’ (იხ. ლექსიკონი). 

მართალია, ტერმინები „რესურსები“, „პროცესები“ და „პროდუქცია“ არ არის 

განმარტებული მსს ფასს სტანდარტით, მაგრამ ამ ტერმინებისთვის შესაძლებელია 

ქვემოთ მოცემული მნიშვნელობების მინიჭება, რომელიც განსაზღვრულია ფასს 3-ის - 

„საწარმოთა გაერთიანებები“ (2008) -  ბ7-ბ8 პუნქტებით.2 

რესურსები არის ნებისმიერი ეკონომიკური რესურსი, რომელიც პროდუქციას ქმნის, 

ან გააჩნია პროდუქციის შექმნის უნარი, როდესაც მასზე ჩატარდება ერთი ან მეტი 

პროცესი. მაგალითად, გრძელვადიანი აქტივები (მათ შორის, არამატერიალური 

აქტივები ან გრძელვადიანი აქტივების გამოყენების უფლებები), ინტელექტუალური 

საკუთრება, აუცილებელი მასალების ან უფლებებისა და დაქირავებულ პირთა 

მოზიდვის უნარი. 

                                                             
2  მსს ფასს სტანდარტში ნათელი მითითებების არასებობის შემთხვევაში, 10.6 პუნქტის თანახმად, საწარმოს შეუძლია, 

თუმცა არ არის ვალდებული, გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნები და მითითებები. 
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პროცესი არის ნებისმიერი სისტემა, სტანდარტი, პროტოკოლი, კონვენცია ან წესი, 

რომელიც რესურსის ან რესურსების მიმართ გამოყენებისას, ქმნის პროდუქციას, ან 

გააჩნია პროდუქციის შექმნის უნარი. მაგალითად: სტრატეგიული მართვის პროცესები, 

საექსპლუატაციო პროცესები და რესურსების მართვის პროცესები. ეს პროცესები, 

როგორც წესი, დოკუმენტურად არის შედგენილი, მაგრამ ორგანიზებულ შრომით 

რესურსებს, რომლებსაც გააჩნიათ აუცილებელი უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული 

გამოცდილება და იცავენ წესებსა და კონვენციებს, შეუძლიათ საჭირო პროცესების 

ამოქმედება, რომლებიც გამოყენებული იქნება რესურსების მიმართ პროდუქციის 

შესაქმნელად. ბუღალტრული აღრიცხვა, ანგარიშ-ფაქტურების წარდგენა, შრომის 

ანაზღაურებისა და სხვა ადმინისტრაციული სისტემები, ჩვეულებრივ, არ მიეკუთვნება 

პროდუქციის შესაქმნელად გამოყენებულ პროცესებს. 

პროდუქცია არის შედეგი, რომელიც მიიღება რესურსებისა და ამ რესურსების მიმართ 

ისეთი პროცესების გამოყენების შედეგად, რომელსაც მოაქვს შემოსავალი ან გააჩნია 

შემოსავლების შექმნის უნარი უშუალოდ ინვესტორების ან სხვა 

მესაკუთრეებისათვის, წევრების ან მონაწილეებისათვის, დივიდენდების, დაბალი 

დანახარჯების, ან სხვა ეკონომიკური სარგებლის სახით. 

იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს განსაზღვრული მიზნით განხორციელება და 

მართვა, სხვადასხვა სახის საქმიანობისა და აქტივების ურთიერთდაკავშირებულ 

კომპლექსს ესაჭიროება ორი მთავარი ელემენტი: რესურსები და ამ რესურსების 

მიმართ გამოსაყენებელი პროცესები, რომლებიც ერთობლივად გამოიყენება ან 

გამოყენებული იქნება პროდუქციის შესაქმნელად. 

მართალია, სამეურნეო ერთეულს, ჩვეულებრივ  გააჩნია პროდუქცია, მაგრამ 

პროდუქცია არ მოითხოვება იმისთვის, რომ სხვადასხვა სახის საქმიანობისა და 

აქტივების ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსი განიხილებოდეს როგორც 

სამეურნეო ერთეული. მაგალითად, განვითრების საფეხურზე მყოფ სამეურნეო 

ერთეულს, შესაძლოა არ გააჩნდეს პროდუქცია.   

 
მაგალითები—სამეურნეო ერთეული3 

 
მაგ. 1 A მსს არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც იყენებს 

კომპიუტერული პროგრამირების პროცესს სააღრიცხვო პროგრამული უზრუნველყოფის 

შესაქმნელად და აღნიშნულ პროგრამულ უზრუნველყოფას უშუალოდ მომხმარებლებზე 

ყიდის. კომპანიას გააჩნია ინტელექტუალური საკუთრება, პერსონალი და 

გრძელვადიანი აქტივები (მაგალითად, კომპიუტერული ტექნიკა), რაც საჭიროა 

პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად და გასაყიდად. A მსს-ს გააჩნია 

პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირების არაერთი ხელშეკრულება და ასევე 

რამდენიმე შეკვეთა შესყიდვაზე მომხმარებლებისგან. 

A მსს-ს ოპერაცია წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს —აქტივებისა (მათ შორის 

ინტელექტუალური საკუთრება და გრძელვადიანი აქტივები) და საქმიანობების 

(კომპიუტერული პროგრამირების მართული პროცესები მომხმარებლებზე გასაყიდად 

სააღრიცხვო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის მიზნით) კომპლექსი იმართება A 

მსს-ს მიერ, რათა მისმა მესაკუთრეებმა მიიღონ უკუგება. საწარმო შედგება რესურსების 

(მაგალითად, ინტელექტუალური საკუთრება, პერსონალი და გრძელვადიანი 

აქტივები) და რესურსების მიმართ გამოყენებული პროცესებისგან (კომპიუტერული 

პროგრამირების მართული პროცესი სააღრიცხვო პროგრამული უზრუნველყოფის 

                                                             
3  წინამდებარე მოდულის მაგალითებში (თუ სხვა რამ არ არის მითითებული), არ არის გათვალისწინებული მოგების 

გადასახადი. 
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შექმნის მიზნით), რის შედეგადაც მიიღება პროდუქცია (სააღრიცხვო პროგრამული 

უზრუნველყოფა), საიდანაც მიიღება ამონაგები. 

მაგ. 2 A მსს ქმნის და ყიდის ახალ ბუღალტრულ პროგრამულ უზრუნველყოფას. საწარმოს 

მიმდინარე საქმიანობა მოიცავს  მისი პირველი პროდუქტის კვლევასა და განვითარებას 

და პროდუქტისთვის ბაზრის შექმნას. საწარმოს გააჩნია ინტელექტუალური საკუთრება, 

პერსონალი და მოწყობილობა პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად და 

გასაყიდად. თუმცა, ამოქმედების შემდეგ, A მსს-ს არ მიუღია ამონაგები, რადგან მას ჯერ 

არ შეუქმნია ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა. A მსს 

აგრძელებს ოპერაციების დაფინანსებას მესამე მხარეებისგან მიღებული დაფინანსების 

მეშვეობით. მესამე მხარეები დარწმუნებულები არიან, რომ საწარმო მომგებიანი იქნება 

მომავალში. A მსს ბუღალტრული აღრიცხვის პირველი კომერციული პროგრამული 

უზრუნველყოფის გამოშვებას სამი თვის ვადაში ვარაუდობს. 

A მსს-ს ოპერაცია წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს - ოპერაცია იყენებს რესურსებს 

(ინტელექტუალური საკუთრება, პერსონალი და მოწყობილობა) კომპიუტერული 

პროგრამირების მართულ პროცესში, რათა შექმნას ბუღალტრული აღრიცხვის 

პროგრამული უზრუნველყოფა გასაყიდად.   

ოპერაცია მოიცავს ყველა რესურსს და პროცესს, რომელიც აუცილებელია პროდუქციის 

მართვისა და მიღებისთვის. ეს არის სხვადასხვა სახის საქმიანობისა და აქტივების 

ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც ხორციელდება და იმართება იმ 

მიზნით, რომ ინვესტორებმა მიიღონ უკუგება. 

მაგ. 3 A მსს აწარმოებს ადამიანის დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებს. რამდენიმე 

წლის წინ, მან აღმოაჩინა, შექმნა და დააპატენტა  გაციების წამალი. ბოლო პერიოდში, A 

მსს-მ დაიწყო წამლის კომერციული წარმოება და მარკეტინგი. მოკლე ხანში, B მსს-მ 

შეიძინა A მსს და დაუყოვნებლივ და განუსაზღვრელი ვადით შეაჩერა წამლის წარმოება 

და A მსს-ს ყველა ოპერაცია, რათა დაეცვა ბაზარი საკუთარი სამკურნალო 

საშუალებებისთვის. 

A მსს-ს ოპერაცია წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს— A მსს იყენებს რესურსებს 

(მანამდე არსებული ინტელექტუალური საკუთრება, პერსონალი და ძირითადი 

საშუალება) წარმოების მართულ პროცესში, რათა შექმნას და აწარმოოს  მედიკამენტები 

გასაყიდად.  შეძენის დროისათვის, სხვადასხვა სახის საქმიანობისა და აქტივების 

ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსი, რომელიც B მსს-მ შეიძინა (A მსს-ს ოპერაცია) 

ხორციელდებოდა და იმართებოდა იმ მიზნით, რომ მესაკუთრეებს მიეღოთ უკუგება ან 

სხვა ფორმის ეკონომიკური სარგებელი. იმის შეფასებისას, A მსს-ს საქმიანობა და 

აქტივები წარმოადგენს თუ არა საწარმოს, მიზანშეწონილი არ არის იმის განხილვა, რომ 

B მსს არ აპირებს მართოს საქმიანობისა და აქტივების შეძენილი კომპლექსი, როგორც 

საწარმო.   

მაგ. 4 A მსს - კოტირებული საწარმოს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო - არის 

ბაზრის გაფართოების მომსახურების პროვაიდერი. საწარმოს ოპერაცია დაყოფილია 

ხუთ ძირითად სამეურნეო ერთეულად — წყაროების მოძიება, ბაზრის ანალიზი და 

კვლევა, მარკეტინგი და გაყიდვები, განაწილება და ლოგისტიკა და გაყიდვების 

შემდგომი მომსახურებები. თითოეული სამეურნეო ერთეული იყენებს კონკრეტულად ამ 

ერთეულისთვის განკუთვნილ ძირითად საშუალებებს და დამოუკიდებელი 

ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული მესამე მხარეებთან, გააჩნია მართვის, დაქირავებულ 

პირთა და გაყიდვების დამოუკიდებელი დეპარტამენტები. თუმცა, ყველა მომსახურების 

გაწევა ხორციელდება საერთო საფირმო ნიშნის ქვეშ. 
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თითოეული სამეურნეო ერთეული, რომლებიც ერთობლივად შეადგენს A მსს-ს, 

წარმოადგენს ცალკე სამეურნეო ერთეულს - თითოეულ ოპერაციას აქვს 

განსხვავებული რესურსები (მოწყობილობა, ხელმძღვანელობა და დაქირავებული 

პირები), პროცესები (სტრატეგიული მართვის პროცესები, ოპერაციული პროცესები და 

რესურსების მართვის პროცესები) და პროდუქცია (მომსახურებები).  

ის ფაქტი, რომ მომსახურებები ხორციელდება საერთო საფირმო ნიშნის ქვეშ, არ არის 

შესაფერისი იმის დასადგენად, თითოეული ოპერაცია არის თუ არა სამეურნეო 

ერთეული. ის რომ A მსს არის კოტირებული საწარმოს სრულ საკუთრებაში მყოფი 

შვილობილი საწარმო, ასევე არ გამოდგება იმის დასადგენად, აკმაყოფილებს თუ არა 

საწარმო სამეურნეო ერთეულის განმარტებას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

მაგ. 5 A მსს-მ შეიძინა სასტუმროს საქმიანობა—სასტუმროს დაქირავებული პირები, 

ფრანშიზის შეთანხმება, მარაგები, დაჯავშნის სისტემა და „ბექ ოფისის“ ყველა ოპერაცია.   

A მსს-ს მიერ შეძენილი საწარმო სამი კომპონენტისგან შედგება: რესურსები (აქტივები, 

მაგალითად შენობები, ავეჯი და უძრავი ინვენტარი; ხელმძღვანელობა; დაქირავებული 

პირები), პროცესები (დაჯავშნის სისტემა და „ბექ ოფისის“ ოპერაციები) და პროდუქცია 

(სასტუმროს მომსახურებები) და მისი მიზანია, რომ მესაკუთრეებმა მიიღონ უკუგება 

ან ეკონომიკური სარგებლის სხვა ფორმა. 

 
მაგალითები—არ არის სამეურნეო ერთეული 

 
მაგ. 6 A მსს-მ ბოლო პერიოდში შეწყვიტა ფოტოაპარატების გამოშვება. მან გაასხვისა  

საწარმოო მოწყობილობა და  სამუშაოდან გაათავისუფლა ყველა დაქირავებული პირი. A 

მსს-ს ერთადერთი დარჩენილი აქტივი არის ცარიელი საწარმოო შენობა (და მიწა, 

რომელზეც აშენებულია ქარხანა). A მსს არ აპირებს საწარმოო პროცესის განახლებას და 

აქტიურად ეძებს შენობის მყიდველს.   

არც A მსს და არც მისი შენობა არ წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს. მათ არ აქვთ 

საქმიანობებისა და პროცესების ინტეგრირებული კომპლექსი, რომელსაც გამოიყენებენ 

შენობების მიმართ, პროდუქციის შესაქმნელად. სხვა შესაფერისი ფაქტების 

არარსებობის შემთხვევაში, თავად შენობის მართვა არ ხდება  იმ მიზნით, რომ 

მესაკუთრეებმა მიიღონ უკუგება ან სხვა ფორმის ეკონომიკური სარგებელი. 

    

 
მაგალითი — არ ხდება ყველა პროცესის გადაცემა 

მაგ. 7 A მსს-მ ბოლო პერიოდში შეიძინა B მსს-ს ტელესკოპების განყოფილების საქმიანობა და 

აქტივები. აღნიშნულ ოპერაციამდე, B მსს სამი განყოფილებისგან შედგებოდა: 

ფოტოაპარატები, ბინოკლები და ტელესკოპები. B მსს აწარმოებდა და ყიდიდა 

თითოეულ აღნიშნულ პროდუქტს და, მართალია არსებობდა სამი დამოუკიდებელი 

საწარმოო განყოფილება (თითოეული პროდუქტისთვის ერთი), B მსს-ს ჰქონდა მხოლოდ 

ერთი მარკეტინგის დეპარტამენტი, რომელიც ყიდიდა სამივე განყოფილების 

პროდუქტებს. როდესაც B მსს-მ ტელესკოპების განყოფილება A მსს-ს მიჰყიდა, მან 

სრულად შეინარჩუნა მარკეტინგის დეპარტამენტი, რადგან გეგმავდა ფოტოაპარატების 

განყოფილების გაფართოებას. A მსს-მ ოდნავ გაზარდა საკუთარი მარკეტინგის 

დეპარტამენტი აღნიშნული განყოფილების შეძენის შემდეგ. დაქირავებული პირები, 

რომლებიც მანამდე დასაქმებულები იყვნენ B მსს-ში, ტელესკოპების წარმოებაში, 

განყოფილების გადაცემასთან ერთად, გადავიდნენ A მსს-ში.  ასევე მოხდა იმ 

დანადგარების გადაცემა, რომლებიც გამოიყენებოდა ტელესკოპების საწარმოებლად, 
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წარმოებისთვის გამოყენებულ ნაგებობასთან, კლიენტთა სიებთან და სხვა წმინდა 

აქტივებთან ერთად.  

A მსს-მ შეიძინა სამეურნეო ერთეული - შეძენილ განყოფილებას გააჩნია სამეურნეო 

ერთეულის სამივე კომპონენტი (რესურსები, პროცესები და პროდუქცია) და მისი 

მიზანია, რომ მესაკუთრეებმა მიიღონ უკუგება. ის ფაქტი, რომ არ მოხდა მარკეტინგის 

დეპარტამენტის გადაცემა, არ გამორიცხავს იმას, რომ განყოფილება არის სამეურნეო 

ერთეული. A მსს იძენს B მსს-ს ტელესკოპების ბიზნესს, რაც არ არის დამოუკიდებელი 

საწარმო (შვილობილი საწარმო). შესაბამისად, A მსს-ს არ მოეთხოვება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება (თუ A მსს-ს უკვე არ ჰყავს 

შვილობილი საწარმოები).  

სამეურნეო ერთეული შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის საქმიანობისა და აქტივების 

ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსი დამოუკიდებელი საწარმოს არსებობის გარეშე, 

შესაბამისად, საწარმოთა ყველა გაერთიანების შედეგი არ იქნება ურთიერთობა 

მშობელსა და შვილობილ საწარმოს შორის. 

19.2 წინამდებარე განყოფილება არეგულირებს ყველა სახის საწარმოთა გაერთიანების 

აღრიცხვას, გარდა: 

(ა)   საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული სამეურნეო ერთეულების ან საწარმოების    

      გაერთიანებისა. საერთო კონტროლი გულისხმობს, რომ ყველა გაერთიანებული  

      საწარმო ან სამეურნეო ერთეული, გაერთიანებამდეც და მის შემდეგაც  

      კონტროლდება ერთი და იმავე მხარის ან მხარეების მიერ და ეს კონტროლი არ  

      არის დროებითი; 

(ბ)  ერთობლივი საქმიანობის ფორმირებისა; 

(გ)  აქტივების ჯგუფის შეძენისა, რომელიც არ წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს. 

შენიშვნები 

საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოთა გაერთიანებები  

19.2(ა) პუნქტი გამორიცხავს საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოთა 

გაერთიანებებს მე-19 განყოფილების მოქმედების სფეროდან. რადგან მსს ფასს 

სტანდარტი არ განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა მოხდეს მსგავსი გაერთიანებების 

ბუღალტრული აღრიცხვა, 10.4 პუნქტის თანახმად, საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა 

იმსჯელოს და თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, 

რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია იქნება მომხმარებელთათვის 

ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო მოთხოვნილებების შესაბამისი 

და საიმედო. ეს იმას ნიშნავს, რომ სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების საფუძველზე 

მიღებული ფინანსური ანგარიშგება:  

 სამართლიანად წარმოადგენს საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობას, მისი 

საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას;  

 გამოხატავს ოპერაციების, სხვა მოვლენების ან პირობების ეკონომიკურ შინაარსს 

და არა მათ სამართლებრივ ფორმას;  

 იქნება ნეიტრალური, ე. ი. არ იქნება მიკერძოებული;  

 იქნება წინდახედული; და  

 სრული ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით. 
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მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“  - 10.5 

პუნქტი განსაზღვრავს, რომ აღნიშნული სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებისა და 

გამოყენებისას, ხელმძღვანელობამ უნდა მიმართოს შემდეგ წყაროებს და 

გაითვალისწინოს მათი გამოყენების შესაძლებლობა შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნები და მითითებები, რომლებიც დაკავშირებულია 

მსგავს და მონათესავე საკითხებთან; და 

 აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების განმარტებები, მათი 

აღიარების კრიტერიუმები, შეფასების კონცეფციები და სხვა ძირითადი 

პრინციპები, რომლებიც განხილულია მე-2 განყოფილებაში - „კონცეფციები და 
ძირითადი პრინციპები“. 

მსს ფასს სტანდარტი ასევე ნებას რთავს ხელმძღვანელობას გაითვალისწინოს სრული 

ფასს სტანდარტების მოთხოვნები და მითითებები (იხ. 10.6 პუნქტი). თუმცა, ამ 

შემთხვევაში, იგი არ იძლევა დამატებით მითითებებს, რადგან ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია მოიცავს იგივე გამონაკლისს საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოთა გაერთიანებისთვის (იხ. ფასს 3).   

19.2(ა) პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისი არ კრძალავს, რომ საწარმომ 

გამოიყენოს მე-19 განყოფილება საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოთა 

გაერთიანებასთან დაკავშირებით. თუმცა, გამონაკლისი იმას ნიშნავს, რომ ამის 

გაკეთება სავალდებულო არ არის. მსჯელობის დროს, ხელმძღვანელობას ასევე 

შეუძლია გადაწყვიტოს, ანალოგიურად გამოიყენოს მე-19 განყოფილების მოთხოვნები. 

ამის ნაცვლად, საწარმოს შეუძლია გაითვალისწინოს სტანდარტის დამდგენი სხვა 

ორგანოების ოფიციალურად გამოქვეყნებული მითითებები, სხვა სააღრიცხვო 

ლიტერატურა და დარგში დამკვიდრებული პრაქტიკა, თუ აღნიშნული არ 

ეწინააღმდეგება 10.5 პუნქტით განსაზღვრულ იერარქიულ პრინციპს. მსგავსი 

ალტერნატიული მიდგომის არჩევამ შესაძლოა გამოიწვიოს  სხვა ისეთი მეთოდების 

გამოყენება, როგორიცაა, მაგალითად, კაპიტალის წილების გაერთიანების მეთოდი. 

ერთობლივი საქმიანობა 

ერთობლივი საქმიანობა გულისხმობს ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვას 

სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე. ერთობლივ საქმიანობას შეიძლება 

ჰქონდეს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საქმიანობის, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივებისა და ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებული საწარმოს ფორმა (იხ. ლექსიკონი). ერთობლივი საქმიანობის 

აღრიცხვა ხდება მე-15 განყოფილების - „ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ -

გამოყენებით.  

აქტივების ჯგუფი 

აქტივების ჯგუფის შეძენა, რომელიც არ წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს, 

აღირიცხება მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების გამოყენებით. თითოეული 

აქტივის აღრიცხვა მოხდება შესაბამისი განყოფილების გამოყენებით, მაგალითად, თუ 

შეძენილი აქტივი კვალიფიცირდება, როგორც ძირითადი საშუალება, გამოიყენება მე-

17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“.  

მაგალითები—მე-19 განყოფილების მოქმედების სფერო 

მაგ. 8 A მსს-მ B მსს-სგან შეიძინა ბენზინგასამართი სადგური, რომელიც შეძენის თარიღამდე 18 

თვე დაკეტილი იყო. A მსს-ს B მსს-სგან არ შეუძენია B მსს-ს საფირმო ნიშნები და არც 
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სადგურის მართვის პროცესები. A მსს-ში არ გადასულა B მსს-ს არცერთი დაქირავებული 

პირი (მან მხოლოდ ძირითადი საშუალება შეიძინა).  

აღნიშნული ოპერაცია არ არის საწარმოთა გაერთიანება. A მსს-მ მხოლოდ აქტივების 

ჯგუფი შეიძინა. სხვა სიტყვებით, შესაბამისი პროცესებისა და პროდუქციის 

არარსებობისას, თავისთავად რესურსები არ წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს. A მსს 

ბენზინგასამართი სადგურის შეძენას აღრიცხავს მე-17 განყოფილების, და არა მე-19 

განყოფილების, გამოყენებით.    

მაგ. 9 თითოეულმა, A მსს-მ და B მსს-მ,  შეიძინა C მსს-ს ჩვეულებრივი აქციების 50%, 

რომელთაც გააჩნიათ ხმის უფლებათ აქციონერთა საერთო კრებაზე. C მსს უშვებს 

პლასტმასის კონტეინერებს საკვები ზეთის შესანახად და აღნიშნულ კონტეინერებს 

მესამე მხარეებზე ყიდის. სახელშეკრულებო შეთანხმების პირობები A და B მსს-ს შორის 

განსაზღვრავს, რომ C მსს-სთან დაკავშირებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებები 

მოითხოვს როგორც A მსს-ს, ასევე B მსს-ს თანხმობას. 

აღნიშნული ოპერაცია არ არის საწარმოთა გაერთიანება. ამის ნაცვლად, იგი 

წარმოადგენს ერთობლივი საქმიანობის შექმნას - A მსს და B მსს ხელშეკრულებით 

თანხმდებიან C მსს-ს ერთობლივ კონტროლზე. აღნიშნული ოპერაციის შედეგად, C მსს 

არის ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო. შესაბამისად, A მსს და B 

მსს ინვესტიციას აღრიცხავენ მე-15 განყოფილების, და არა მე-19 განყოფილების, 

გამოყენებით.   

მაგ. 10 A მსს საქმიანობას წარმოადგენს ღებვისა და რემონტის მომსახურების გაწევა და 

მთლიანად მისტერ X-ის საკუთრებაშია. მისტერ X ასევე ფლობს B მსს-ს, რომლის 

საქმიანობას წარმოადგენს ბაღის მოვლის მომსახურების გაწევა. 10 წლის განმავლობაში 

ორივე სამეურნეო ერთეულის წარმატებით ექსპლუატაციის შემდეგ, მისტერ X-მა 

გადაწყვიტა B მსს-ში არსებული აქციები გადაეტანა A მსს-ში, მნიშვნელოვანი 

საგადასახადო დანაზოგების გამო, რასაც პოტენციურად მიიღებს მისტერ X.  

ამ ოპერაციის შემდეგ, A მსს ისევ სრულად მისტერ X-ის საკუთრებაშია (როგორც ადრე), 

მაგრამ ახლა A მსს-ს  გააჩნია შვილობილი საწარმო,  B მსს.  მისტერ X-ს აღარ აქვს 

პირდაპირი წილი B მსს-ში.    

ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდეგ, როგორც A მსს-ს, ასევე B მსს-ს აკონტროლებს 

მისტერ X. შესაბამისად, ეს არის საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოების 

გაერთიანება და აღნიშნული შეძენის აღრიცხვა არ განეკუთვნება მე-19 განყოფილების 

მოქმედების სფეროს. მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ერთობლივი კონტროლი 

ხორციელდება ფიზიკური პირის და არა საწარმოს მიერ; ამის მიუხედავად, 

გამოიყენება მოქმედების სფეროსთან დაკავშირებული გამონაკლისი.   

A მსს-მ, 10.4 პუნქტის გამოყენებით, უნდა იმსჯელოს და თვითონ შეიმუშაოს და 

გამოიყენოს შესაფერისი სააღრიცხვო პოლიტიკა. A მსს-მ შეიძლება განიხილოს 

შესყიდვის მეთოდის (მე-19 განყოფილებაში მოცემული მეთოდის) გამოყენება. ამის 

ნაცვლად, A მსს-ს შეუძლია გაითვალისწინოს სტანდარტის დამდგენი სხვა 

ორგანოების ოფიციალურად გამოქვეყნებული მითითებები, სხვა სააღრიცხვო 

ლიტერატურა და დარგში დამკვიდრებული პრაქტიკა, თუ აღნიშნული არ 

ეწინააღმდეგება 10.5 პუნქტით განსაზღვრულ იერარქიულ პრინციპს.   

მაგ. 11 A მსს-მ შექმნა ახალი საწარმო (B მსს), რომელშიც სრულად ფლობს საკუთარ კაპიტალს. 

ამის შემდეგ, B მსს-მ შეიძინა A მსს-ს მანამდე არსებული ხუთი შვილობილი საწარმო.  A 

მსს-ს გააჩნია კიდევ ორი სხვა შვილობილი საწარმო, რომლებიც არ მონაწილეობენ  

ჯგუფის რესტრუქტურიზაციაში.   
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თუ A მსს არ ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის ან მსს ფასს-ის შესაბამისად, B მსს ვალდებული იქნება 

მოამზადოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება. B მსს-ს მიერ A მსს-ს  

არსებული ხუთი შვილობილი საწარმოს შეძენა წარმოადგენს საერთო კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოთა გაერთიანებას— ყველა გაერთიანებული საწარმო, 

ოპერაციამდეც და მის შემდეგაც კონტროლდება ერთი და იმავე მხარის მიერ.  ასეთი 

გაერთიანებების ბუღალტრული აღრიცხვა არ არის განსაზღვრული მე-19 

განყოფილებით (იხ. 19.2(ა) პუნქტი).  შესაბამისად, B მსს-მ, 10.4 პუნქტის გამოყენებით, 

უნდა იმსჯელოს და თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს შესაფერისი სააღრიცხვო 

პოლიტიკა. 

B მსს-მ შეიძლება განიხილოს შესყიდვის მეთოდის (მე-19 განყოფილებაში მოცემული 

მეთოდის) გამოყენება. ამის ნაცვლად, B მსს-ს შეუძლია გაითვალისწინოს სტანდარტის 

დამდგენი სხვა ორგანოების ოფიციალურად გამოქვეყნებული მითითებები, სხვა 

სააღრიცხვო ლიტერატურა და დარგში დამკვიდრებული პრაქტიკა, თუ აღნიშნული არ 

ეწინააღმდეგება 10.5 პუნქტით განსაზღვრულ იერარქიულ პრინციპს.  

 

საწარმოთა გაერთიანების განმარტება 
 

19.3 საწარმოთა გაერთიანება ნიშნავს სხვადასხვა განცალკევებული საწარმოების ან 

სამეურნეო ერთეულების გაერთიანებას ერთ ანგარიშვალდებულ საწარმოდ. 

ნებისმიერი საწარმოთა გაერთიანების შედეგი იმაში გამოიხატება, რომ ერთი საწარმო 

(მყიდველი) მოიპოვებს კონტროლს ერთ ან რამდენიმე სამეურნეო ერთეულზე. შეძენის 

თარიღი არის ის თარიღი, როდესაც მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს შეძენილ 

საწარმოზე. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმოთა ყოველი გაერთიანებისთვის, მყიდველმა საწარმომ უნდა განსაზღვროს 

შეძენის თარიღი -  ის თარიღი, როდესაც მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს 

შეძენილ საწარმოზე ან შეძენილ სამეურნეო ერთეულზე. შეძენის თარიღი ხშირად არის 

ის თარიღი, როდესაც მყიდველი საწარმო იურიდიულად გადასცემს კომპენსაციას, 

ხდება შეძენილი საწარმოს იურიდიული მფლობელი, იძენს შეძენილი საწარმოს 

აქტივებს და იღებს მის ვალდებულებებს, ანუ გარიგების დახურვის თარიღი. თუმცა, 

შეძენის თარიღი აუცილებლად არ არის გარიგების დახურვის თარიღი; შეძენის 

თარიღი შეიძლება იყოს გარიგების დახურვის თარიღზე ადრე ან გარიგების დახურვის 

თარიღის შემდეგ. შეძენის თარიღის დადგენისას აუცილებელია ყველა შესაფერისი 

ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინება. ეს შესაძლოა არ იყოს შესაბამისი 

დოკუმენტებით განსაზღვრული თარიღი; ეს არის თარიღი, როდესაც მყიდველი 

საწარმო მოიპოვებს კონტროლს შეძენილ საწარმოზე.   

შეძენის თარიღის განსაზღვრისას შესაფერისია ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია: 

 თარიღი, როდესაც მყიდველი საწარმო იწყებს შეძენილი საწარმოს სამეურნეო და 

ფინანსური პოლიტიკის მართვას; 

 თარიღი, როდესაც იცვლება ეკონომიკური სარგებლის მოძრაობა საწარმოში ; 

 თარიღი, როდესაც ინიშნება შეძენილი საწარმოს დირექტორთა საბჭოს (ან სხვა 

ანალოგიური მმართველობითი ორგანოს) წევრთა უმრავლესობა (თუმცა, ეს 

შესაძლოა მიუთითებდეს კონტროლის გადაცემის უგვიანეს თარიღზე). 
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მაგალითები—შეძენის თარიღი 
 

მაგ. 12 B მსს-ს აქციებს თანაბრად ფლობს სამი პირი, X, Y და Z. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ 

B მსს-ში შეიძინა აქციები, რომლებსაც ფლობდა X, 10,000ფე ფულადის სახსრების 

სანაცვლოდ. 20X2 წლის 1-ელ მარტს A მსს-მ B მსს-ში შეიძინა აქციები, რომლებსაც 

ფლობდა Y, 11,200ფე ფულადის სახსრების სანაცვლოდ.   

შეძენის თარიღი (რაც არის ის თარიღი, როდესაც მყიდველი საწარმო მოიპოვებს 

კონტროლს შეძენილ საწარმოზე) არის 20X2 წლის 1-ლი მარტი. 
 

მაგ. 13 20X1 წლის 15 იანვარს, A მსს-მ ხელი მოაწერა შეთანხმებას B მსს-ს 100%-ის ფულადი 

სახსრებით შეძენასთან დაკავშირებით. შეძენის შეთანხმება განსაზღრავს, რომ შეძენის 

თარიღია 20X1 წლის 1-ლი აპრილი. თუმცა, A მსს-ს შეუძლია, 20X1 წლის 15 იანვრიდან, 

გაათავისუფლოს B მსს-ს ნებისმიერი დირექტორი და დანიშნოს მის მიერ არჩეული 

დირექტორი. 20X1 წლის 1-ელ მარტს, A მსს-მ გაათავისუფლა B მსს-ს ყველა არსებული 

დირექტორი და დანიშნა მის მიერ არჩეული დირექტორები.  20X1 წლის 1-ელ აპრილს, B 

მსს-ს ყველა აქციის საკუთრება B მსს-დან A მსს-ს გადაეცა და გადახდილ იქნა 

კომპენსაცია ფულადი სახსრებით. 

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, შეძენის თარიღია 20X1 წლის 15 

იანვარი, - თარიღი, როდესაც A მსს-მ პირველად მოიპოვა B მსს-ს ფინანსური და 

სამეურნეო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება B მსს-ს დირექტორთა საბჭოს 

ყველა წევრის გათავისუფლებისა და დანიშვნის უფლებით. 

მაგ. 14 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს-ს და B მსს-ს მესაკუთრეებმა დაიწყეს მოლაპარაკებები A 

მსს-ს მიერ B მსს-ს ხმის უფლების მქონე აქციების 100%-ის შეძენასთან დაკავშირებით. 

20X1 წლის 1-ელ აპრილს, ხელი მოეწერა საბოლოო შეთანხმებას და A მსს-მ მოიპოვა B 

მსს-ზე კონტროლი. შეთანხმებაში მითითებულია, რომ შეძენა ძალაში შედის 20X1 წლის 

1-ლი იანვრიდან და A მსს უფლებამოსილია მიიღოს B მსს-ს მიერ აღნიშნული თარიღის 

შემდეგ მიღებული ყველა მოგება. კომპენსაცია გადაცემულ იქნა 20X1 წლის 1-ელ 

აპრილს და შეძენის ფასი ეფუძნებოდა B მსს-ს წმინდა აქტივებს 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს.  

ფასი ეფუძნება წმინდა აქტივებს 20X1 წლის 1-ელ იანვარს და B მსს-ს ყოფილი 

მესაკუთრეები აღარ იქნებიან უფლებამოსილნი მიიღონ დივიდენდები აღნიშნული 

თარიღის შემდეგ. თუმცა, თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, შეძენის 

თარიღია 20X1 წლის 1-ლი აპრილი, - თარიღი, როდესაც A მსს-მ პირველად მოიპოვა B 

მსს-ზე კონტროლი. 20X1 წლის 1-ლი იანვარი არ არის შეძენის თარიღი, რადგან ეს 

მხოლოდ პრაქტიკული საშუალებაა ფასის გამოსათვლელად (რასაც ეფუძნება 

კომპენსაცია) და B მსს-ს ხელმძღვანელობა ჯერ ისევ აკონტროლებდა სამეურნეო 

ერთეულს 20X1 წლის 1-ელ აპრილამდე. 

მაგ. 15 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს სთავაზობს B მსს-ს ხმის უფლების მქონე აქციების 100%-

ის შეძენას. შეთავაზებული თანხა ეფუძნება B მსს-ს წმინდა აქტივებს ამ თარიღისათვის. 

შეთავაზება დამოკიდებულია სპეციალური შემოწმების  ჩატარების დამაკმაყოფილებელ 

შედეგზე. შემოწმების ჩატარებამდე, საჭიროა A მსს-სგან კონსულტაციის მიღება B მსს-

სთან დაკავშირებული ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებამდე. 

შეძენის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, A მსს-ს ექნება B მსს-სგან ყველა სახის 

მოგების მიღების უფლება 20X1 წლის 1-ლი იანვრის შემდეგ. 20X1 წლის 2 თებერვალს, 

სპეციალური შემოწმება წარმატებით ჩატარდა და იმავე დღეს მოხდა კომპენსაციისა და 

აქციების გადაცემა. 
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თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, შეძენის თარიღია 20X1 წლის 2 

თებერვალი, - თარიღი, როდესაც A მსს პირველად მოიპოვებს B მსს-ზე კონტროლს. 

მართალია, საჭიროა A მსს-სთან კონსულტაცია B მსს-სთან მიმართებით ნებისმიერი 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შესახებ 20X1 წლის 1-ლი იანვრის შემდეგ, მაგრამ, 

ეს თავისთავად არ ნიშნავს, რომ A მსს-ს აქვს B მსს-ს ფინანსური და სამეურნეო 

პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება. სავარაუდოდ, კონსულტაცია A მსს-ს დამცავი 

უფლებაა, რადგან ფასი განისაზღვრა წმინდა აქტივების საფუძველზე 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს და ეს ნათელია მხარეთა შორის შეთანხმებით. 

მაგ. 16 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს ხმის უფლების მქონე 3,000 აქციიდან 

1,000 აქცია. ხმის უფლების აღნიშნული წილი A მსს-ს ანიჭებს უფლებამოსილებას 

მონაწილეობა მიიღოს B მსს-ს ფინანსურ და სამეურნეო პოლიტიკაში (ანუ მნიშვნელოვან 

გავლენას), მაგრამ არა B მსს-ზე კონტროლს.   

20X2 წლის 30 ივნისს, B მსს-მ გამოისყიდა და გააუქმა 1,500 საკუთარი აქცია A მსს-სგან 

განსხვავებული პარტნიორებისგან.   

A მსს-მ B მსს-ზე კონტროლი მოიპოვა B მსს-ს მიერ გამოშვებული დარჩენილი 1,500 

აქციიდან 1,000 აქციის ხმის უფლების გამოყენების შესაძლებლობის მეშვეობით.   

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, 20X2 წლის 30 ივნისს A მსს 

მოიპოვებს B მსს-ზე კონტროლს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმათა უმრავლესობით 

ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მეშვეობით (საწარმოს დარჩენილი 1,500 

აქციიდან 1,000 აქცია). მართალია, A მსს-ს არ განუხორციელებია ქმედება 20X2 წლის 30 

ივნისს, მაგრამ მან მოიპოვა კონტროლი B მსს-ზე, ამ თარიღისთვის B მსს-ს მიერ 

საკუთარი აქციების გამოსყიდვის შედეგად. შესაბამისად, 20X2 წლის 30 ივნისი არის 

შეძენის თარიღი. 

მაგ. 17 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს ხმის უფლების მქონე აქციების 

უმრავლესობა, მაგრამ მას არ შეუძლია B მსს-ზე კონტროლის მოპოვება დროის 

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სხვა ინვესტორების მიერ საწარმოში ფლობილი 

სახელშეკრულებო უფლებების გამო (მაგალითად, ვეტოს უფლებები, დირექტორთა 

საბჭოს წევრობის უფლებები ან არსებითი მონაწილეობის სხვა უფლებები). ყველა 

შემზღუდველ უფლებას უწყდება მოქმედება 20X2 წლის 1-ელ ივლისს. 

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, 20X2 წლის პირველ ივლისს, 

როდესაც შემზღუდველ უფლებებს უწყდება მოქმედება, A მსს მოიპოვებს B მსს-ზე 

კონტროლს B მსს-ში ხმათა უმრავლესობით ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობის 

მეშვეობით. შეძენის თარიღია 20X2 წლის 1-ლი ივლისი. 

19.4 სტრუქტურულად საწარმოთა გაერთიანება შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა 

ფორმით, იურიდიული, საგადასახადო ან სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ეს 

შეიძლება იყოს ერთი საწარმოს მიერ მეორის საკუთარი კაპიტალის შესყიდვა, ერთი 

საწარმოს მიერ მეორის ყველა წმინდა აქტივის შეძენა, ერთი საწარმოს მიერ მეორის 

ვალდებულებების თავის თავზე აღება, ან ერთი საწარმოს მიერ მეორის ზოგიერთი 

წმინდა აქტივების შეძენა, რომლებიც ერთობლიობაში წარმოადგენს ერთ ან რამდენიმე 

სამეურნეო ერთეულს (ბიზნესს).  

 

19.5 საწარმოთა გაერთიანება შესაძლებელია განხორციელდეს წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოშვების, ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების, ან სხვა აქტივების გადაცემის, ან ზემოაღნიშნული მეთოდების 

კომბინირებულად გამოყენების მეშვეობით. ოპერაციაში შესაძლებელია 
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მონაწილეობდნენ გასაერთიანებელი საწარმოების აქციონერები, ან ერთი საწარმო და 

მეორე საწარმოს აქციონერები. საწარმოთა გაერთიანება შეიძლება მოიცავდეს ახალი 

საწარმოს დაფუძნებას გაერთიანებულ საწარმოებზე ან გადაცემულ წმინდა აქტივებზე 

კონტროლის განხორციელების მიზნით, ან ერთი ან მეტი გასაერთიანებელი საწარმოს 

(ერთეულის) რესტრუქტურიზაციას. 

შენიშვნები 

მსს ფასს სტანდარტის მე-19 განყოფილება გამოიყენება საწარმოთა გაერთიანებების 

მიმართ, ოპერაციის ფორმის მიუხედავად.  შესაძლებელი სტრუქტურებია: 

 მყიდველი საწარმოს მიერ სხვა სამეურნეო ერთეულის საკუთარი კაპიტალის 

შესყიდვა, ისე, რომ სამეურნეო ერთეული მყიდველი საწარმოს შვილობილი 

საწარმო გახდეს; 

 ერთი ან მეტი არაიურიდიული პირის შეძენა მყიდველი საწარმოს მიერ, რომლებიც 

მყიდველის შემადგენლობაში შევლენ ისე, რომ არ გახდებიან ფილიალი ან 

ფილიალები 

 ორი ან მეტი საწარმოს გაერთიანება ახლად შექმნილი საწარმოსთვის სააქციო 

წილების ან წმინდა აქტივების გადაცემის მეშვეობით. 

კომპენსაციას შესაძლოა სხვადასხვა ფორმა ჰქონდეს (მაგალითად, წილობრივი 

ინსტრუმენტები, ფულადი სახსრები, ფულადი სახსრების ეკვივალენტები, სხვა 

აქტივები ან ნებისმიერი მათგანის კომბინაცია). ოპერაციები, რომლებიც მოიცავს „სხვა 

აქტივებს“ შესაძლოა მოიცავდეს მატერიალური აქტივების, მაგალითად, ქონების, ან 

არამატერიალური აქტივების, მაგალითად პატენტების გადაცემას. 

მაგალითები—საწარმოთა გაერთიანების განხორციელების გზები 

მაგ. 18 A მსს გადასცემს 375,000ფე4 ფულად სახსრებს მთლიანი სააქციო წილის სანაცვლოდ B 

მსს-ში, კომპანიაში, რომელიც საქმიანობს მანქანების გაქირავების სფეროში.  

აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება B მსს-ს 

აქციების ადრინდელი მესაკუთრეებისთვის ფულადი სახსრების გადაცემის 

მეშვეობით.  

მაგ. 19 A მსს გადასცემს 300,000ფე ფულად სახსრებს სააქციო წილის 80%-ის სანაცვლოდ B მსს-

ში, კომპანიაში, რომელიც საქმიანობს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. 

აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება B მსს-ს 

აქციების 80%-ის ადრინდელი მესაკუთრეებისთვის ფულადი სახსრების გადაცემის 

მეშვეობით. 

მაგ. 20 A მსს უშვებს 10,000 ახალ აქციას 80% სააქციო კაპიტალის მიღების სანაცვლოდ B მსს-ში, 

კომპანიაში, რომელიც საქმიანობს სამშენებლო სფეროში. ოპერაციამდე A მსს-ს 

გამოშვებული ჰქონდა 100,000 აქცია. 

                                                             
4 ამ მაგალითში და წინამდებარე მოდულის ყველა სხვა მაგალითში ფულადი ოდენობები განსაზღვრულია „ფულად 

ერთეულებში“ (ფე).  
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აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება B მსს-ს 

აქციების 80%-ის ადრინდელი მესაკუთრეებისთვის A მსს-ს წილობრივი 

ინსტრუმენტების გადაცემის მეშვეობით. 

მაგ. 21 A მსს ყიდულობს  სააქციო კაპიტალის 100%-ს B მსს-ში, კომპანიაში, რომელიც 

საქმიანობს ტანსაცმლით საცალო ვაჭრობის სფეროში, ქვემოთ ჩამოთვლილთა 

სანაცვლოდ:  

 10,000ფე ფულადი სახსრები; 

 საოფისე შენობა;  

 ორი ოქროს ზოდი; 

 A მსს-ს წილობრივი ინსტრუმენტების 10%; და 

 C მსს-ს 1,000 აქცია. 

აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება 

სხვადასხვა განსაზღვრული აქტივის გადაცემის მეშვეობით. 

მაგ. 22 A მსს-ს აქვს ორი განყოფილება: ფეხსაცმლის წარმოების განყოფილება და ხელჩანთების 

წარმოების განყოფილება. ორივე განყოფილება წარმოედგენს დამოუკიდებელ 

სამეურნეო ერთეულს, თუმცა ისინი სტრუქტურირებულია ერთი იურიდიული პირის 

ფარგლებში. B მსს თანახმაა A მსს-სგან შეისყიდოს ხელჩანთების წარმოების 

განყოფილება 100,000ფე ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.  

B მსს ქმნის ახალ საწარმოს, C მსს-ს, რომელშიც სრულად ფლობს საკუთარ კაპიტალს. C 

მსს-ს აქვს 100,000ფე ფულადი სახსრები და 100,000ფე საკუთარი კაპიტალი.   

C მსს  A მსს-ს უხდის 100,000ფე ფულად სახსრებს A მსს-ს ხელჩანთების განყოფილების 

საქმიანობასა და წმინდა აქტივებში.  

აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება 

სამეურნეო ერთეულის ადრინდელი მესაკუთრეებისთვის ფულადი სახსრების 

გადაცემის მეშვეობით. 

მაგ. 23 A მსს და B მსს აფორმებენ შეთანხმებას საწარმოების შერწყმის მიზნით. ამისათვის, A მსს 

უშვებს წილობრივ ინსტრუმენტებს B მსს-ს საკუთარი კაპიტალის მფლობელებისთვის B 

მსს-ში წილობრივი ინსტრუმენტების სანაცვლოდ. შედეგად, A მსს იძენს შვილობილ 

საწარმოს (B მსს-ს) და B მსს-ში საკუთარი კაპიტალის ყოფილი მფლობელები A მსს-ს 

თავდაპირველ მფლობელებთან ერთად ხდებიან A მსს-ს მფლობელები. 

აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება A მსს-ს 

წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის მეშვეობით B მსს-ს წილობრივი 

ინსტრუმენტების ადრინდელი მესაკუთრეებისთვის. 

მაგ. 24 A მსს და B მსს აფორმებენ შეთანხმებას საწარმოების შერწყმის მიზნით. ამისათვის, A მსს 

და B მსს ქმნიან ახალ C მსს-ს, რომელიც უშვებს წილობრივ ინსტრუმენტებს A მსს-ს და B 

მსს-ს საკუთარი კაპიტალის მფლობელებისთვის A მსს-ში და B მსს-ში წილობრივი 

ინსტრუმენტების სანაცვლოდ. შედეგად, C მსს-ს ჰყავს ორი შვილობილი საწარმო - A მსს 

და B მსს. A მსს-ში და B მსს-ში საკუთარი კაპიტალის ყოფილი მფლობელები ახლა 

ხდებიან C მსს-ს ნაწილობრივი მესაკუთრეები. 

აღნიშნული ოპერაცია არის საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც ხორციელდება ახალი 

საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტების გადაცემის მეშვეობით Aმსს-სა და B მსს-ს 
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წილობრივი ინსტრუმენტების ადრინდელი მესაკუთრეებისთვის. თუმცა, C მსს, 

შესაძლოა არ განისაზღვროს, როგორც მყიდველი საწარმო (იხ. მაგალითები 27–29.)  

 

ბუღალტრული აღრიცხვა 
 

19.6 საწარმომ ნებისმიერი საწარმოთა გაერთიანება უნდა ასახოს შეძენის მეთოდით. 

 

19.7 შეძენის მეთოდის გამოყენება საჭიროებს: 

(ა)  მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაციას; 

(ბ)  საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განსაზღვრას; და 

(გ)  შეძენის თარიღისათვის საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების გადანაწილებას  

       შეძენილ აქტივებზე, აღებულ ვალდებულებებსა და პირობით ვალდებულებებზე. 

შენიშვნები 

ნებისმიერი საწარმოთა გაერთიანება, რომელიც მე-19 განყოფილების მოქმედების 

სფეროს განეკუთვნება, უნდა ასახოს შესყიდვის მეთოდის გამოყენებით. თუ 

საწარმოთა გაერთიანება მოიცავს საწარმოებს, რომლებმაც ინდივიდუალურად 

შეინარჩუნეს იურიდიული ფორმა, მყიდველ საწარმოს მოუწევს კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, მე-9 განყოფილებით - „კონსოლიდირებული და 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ - განსაზღვრული ზოგიერთი 

გამონაკლისის გათვალისწინებით. მყიდველი საწარმოს კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგება შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებლებს შეაფასონ და 

შეადარონ საწარმოთა ჯგუფის საქმიანობის შედეგები სხვა საწარმოების საქმიანობის 

შედეგებს (მაგალითად, ინდივიდუალური დამოუკიდებელი ეკონომიკური სუბიექტის 

საქმიანობის შედეგებს). 

ამასთან, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი აქტივების, აღებული 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების შესაბამისი რეალური 

ღირებულებით შეფასებით, შესყიდვის მეთოდით მიღებული ფინანსური ანგარიშგება 

მოიცავს უფრო მეტ ინფორმაციას აღნიშნულ აქტივებთან და ვალდებულებებთან 

დაკავშირებული მომავალი ფულადი ნაკადების ღირებულების ბაზრის მოლოდინის 

შესახებ - ასე იზრდება ინფორმაციის შესაფერისობა.      

მსს ფასს სტანდარტით არ არის ნებადართული კაპიტალის წილების გაერთიანების 

მეთოდის გამოყენება საწარმოთა გაერთიანების მე-19 განყოფილებით აღრიცხვის 

შემთხვევაში. კაპიტალის წილების გაერთიანების მეთოდი ტრადიციულად 

გამოიყენება საერთო კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოთა გაერთიანების 

შემთხვეაში, რაც აერთიანებს გასაერთიანებელი საწარმოების ან სამეურნეო 

ერთეულების საწარმოთა გაერთიანების წინა აქტივების, ვალდებულებებისა და 

რეზერვების საბალანსო ღირებულებას.   

შესყიდვის მეთოდში გამოყენებული სამი საფეხურიდან თითოეული განხილულია მსს 
ფასს სტანდარტის შემდგომ პუნქტებში:   

 19.8–19.10 პუნქტები მოიცავს მითითებებს მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაციის 

შესახებ;  

 19.11–19.13 პუნქტები ეხება საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განსაზღვრას; 

და 
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 19.14–19.15, და 19.17–19.19 პუნქტები განმარტავს, თუ როგორც ხდება საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულების გადანაწილება შეძენილ აქტივებზე, აღებულ 

ვალდებულებებსა და პირობით ვალდებულებებზე. 

 

მაგალითები—შესყიდვის მეთოდის გამოყენება 

მაგ. 25 A მსს-მ შეიძინა კონკურენტის (B მსს-ს) ტაქსების სამეურნეო ერთეული 42,000ფე-ად, რაც 

გადახდილ იქნა ფულადი სახსრებით შეძენის თარიღისათვის. საწარმოთა გაერთიანება 

განხორციელდა როდესაც ტაქსების სამეურნეო ერთეულის აქტივები, ვალდებულებები 

და ოპერაციები გადაეცა A მსს-ს.   

ინფორმაცია შეძენილი სამეურნეო ერთეულის აქტივების, ვალდებულებებისა და 

პირობითი ვალდებულებების შესახებ შეძენის თარიღისთვის: 

 

 საბალანსო ღირებულება 

B მსს-ს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში  

რეალური 

ღირებულება 

 ფე ფე 

ტაქსები 15,000 20,000 

ტაქსების ლიცენზიები 5,000 15,000 

სასაქონლო ნიშანი (რეგისტრირებული 

საფირმო სახელწოდება) 

– 6,000 

შესაძლო ვალდებულება სასამართლო 

დავასთან დაკავშირებით 

– (1,000) 

სულ 20,000 40,000 

 

ამ შემთხვევაში, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს საქმიანობა და აქტივები. შესაბამისად, ქვემოთ 

მოცემული საჟურნალო ჩანაწერი უშუალოდ A მსს-ს საბუღალტრო ჩანაწერებში 

სრულდება, რადგან, ახლა, A მსს პირდაპირ ფლობს ტაქსებს და არა არაპირდაპირ 

(მაგალითად შვილობილი საწარმოს მეშვეობით, რომელიც ფლობს ტაქსებს სხვა 

აქტივებთან და ვალდებულებებთან ერთად). 

 

ქვემოთ მოცემულია A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება უშუალოდ 

შეძენამდე: 
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 საბალანსო 

ღირებულება 

 ფე 

აქტივები  

გრძელვადიანი აქტივები  

ძირითადი საშუალებები—ტაქსები 35,000 

არამატერიალური აქტივი—ტაქსების ლიცენზიები 10,000 

 45,000 

მოკლევადიანი აქტივები  

ფულადი სახსრები 60,000 

 60,000 

სულ აქტივები 105,000 

  

საკუთარი კაპიტალი  

სააქციო კაპიტალი 5,000 

გაუნაწილებელი მოგება 100,000 

სულ საკუთარი კაპიტალი 105,000 
 

 

A მსს (მყიდველი საწარმო) საწარმოთა გაერთიანებას აღრიცხავს საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულების, 42,000ფე-ის ასახვით და შეძენილი იდენტიფიცირებადი 

აქტივებისა (ტაქსები, ტაქსების ლიცენზიები და სასაქონლო ნიშანი) და აღებული 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების (შესაძლო ვალდებულება 

სასამართლო დავისთვის, პირობითი ვალდებულება, რომლისთვისაც რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია) ასახვით შეძენის თარიღისათვის 

შესაბამისი რეალური ღირებულებებით, ჟურნალში შემდეგი ჩანაწერით: 
 

  ფე  ფე   

დბ ძირითადი საშუალებები—ტაქსები 20,000     

დბ არამატერიალური აქტივები—ტაქსების 

ლიცენზიები 

15,000    

დბ არამატერიალური აქტივი—სასაქონლო ნიშანი 6,000    

დბ  არამატერიალური აქტივი— გუდვილი(ა) 2,000    

 კრ  პირობითი ვალდებულება—სასამართლო დავა   1,000  

 კრ  ფულადი სახსრები   42,000  

B მსს-ს ტაქსების სამერნეო ერთეულის შეძენის აღიარება. 

(ა)  საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების მეტობის თანხა შეძენილ იდენტიფიცირებად 

აქტივებზე და აღებულ ვალდებულებებსა და პირობით ვალდებულებებზე (იხ 19.14 პუნქტი). 
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შეძენისთანავე A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება იქნება შემდეგი სახის: 

 

შეძენამდე 

შეძენის 

გავლენა 

შეძენის 

შემდეგ 

 ფე ფე ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

ძირითადი საშუალებები—ტაქსები 35,000 20,000 55,000 

არამატერიალური აქტივი—გუდვილი – 2,000 2,000 

არამატერიალური აქტივი—ტაქსების ლიცენზიები 10,000 15,000 25,000 

არამატერიალური აქტივი—სასაქონლო ნიშანი – 6,000 6,000 

 45,000 43,000 88,000 

მოკლევადიანი აქტივები    

ფულადი სახსრები 60,000 (42,000) 18,000 

 60,000 (42,000) 18,000 

მოკლევადიანი ვალდებულებები    

ვალდებულება—სასამართლო დავა – (1,000) (1,000) 

 – (1,000) (1,000) 

სულ წმინდა აქტივები 105,000 – 105,000 

    

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 5,000 – 5,000 

გაუნაწილებელი მოგება 100,000 – 100,000 

სულ საკუთარი კაპიტალი 105,000 – 105,000 

 

 

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 25-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოთა გაერთიანება 

განხორციელდა, როდესაც A მსს-მ, მყიდველმა საწარმომ, შეიძინა (42,000ფე-ად) B მსს-ს 

(B მსს-ს ერთადერთი სამეურნეო ერთეულია ტაქსების სამეურნეო ერთეული) ყველა 

გამოშვებული აქცია.   

A მსს-ს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში (და მის მთავარ წიგნში), A მსს 

აღრიცხავს B მსს-ში ინვესტიციას თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით. 

შესაბამისად, ინვესტიცია აღიარდება 42,000ფე-ით.   

A მსს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს მშობელი და შვილობილი 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებების მუხლობრივად გაერთიანებით, აქტივების, 

ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, შემოსავლებისა და ხარჯების ანალოგიური 

მუხლების დაჯამებით და შემდეგ კონსოლიდაციის კორექტირებების 

განხორციელებით. 

A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადებისას 

შეძენის თარიღისათვის, ხელმძღვანელობამ უნდა განახორციელოს კონსოლიდაციის 

შემდეგი კორექტირებები: 
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  ფე  ფე 

დბ ძირითადი საშუალებები–ტაქსები 5,000   

დბ არამატერიალური აქტივები—ტაქსების ლიცენზიები 10,000   

დბ არამატერიალური აქტივი—სასაქონლო ნიშანი 6,000   

დბ  არამატერიალური აქტივი—გუდვილი 2,000   

დბ საკუთარი კაპიტალი (B მსს-ს შეძენამდე არსებული 

საკუთარი კაპიტალი) 

20,000   

 კრ  პირობითი ვალდებულება—სასამართლო დავა   1,000 

 კრ  A მსს-ს ინვესტიცია B მსს-ში   42,000 
 

 

შეძენისთანავე A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

გამოითვლება შემდეგნაირად (თუ დავუშვებთ, რომ B მსს-ს ჰქონდა 1,000ფე-ის სააქციო 

კაპიტალი და 19,000ფე-ის გაუნაწილებელი მოგება): 

 

 A მსს 

 

საბალანსო 

ღირებულება  

ფე 

B მსს 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

 ფე 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

 

ფე 

კონსოლიდ

ირებული 

 

 

ფე 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში 42,000 – (42,000) – 

ძირითადი საშუალებები—ტაქსები 35,000 15,000 5,000 55,000 

არამატერიალური აქტივი—გუდვილი – – 2,000 2,000 

არამატერიალური აქტივი—ტაქსების 

ლიცენზიები 10,000 5,000 10,000 25,000 

არამატერიალური აქტივი—

სასაქონლო ნიშანი – – 6,000 6,000 

 87,000 20,000 (19,000) 88,000 

მოკლევადიანი აქტივები     

ფულადი სახსრები 18,000 – – 18,000 

 18,000 – – 18,000 

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

ვალდებულება—სასამართლო დავა – – (1,000) (1,000) 

 – – (1,000) (1,000) 

სულ წმინდა აქტივები 105,000 20,000 (20,000) 105,000 

     

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი 5,000 1,000 (1,000) 5,000 

გაუნაწილებელი მოგება 100,000 19,000 (19,000) 100,000 

სულ საკუთარი კაპიტალი 105,000 20,000 (20,000) 105,000 
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მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაცია 
 

19.8 საწარმოთა ყოველი გაერთიანებისთვის აუცილებელია მყიდველი საწარმოს დადგენა. 

მყიდველი არის ის საწარმო, რომელიც მოიპოვებს კონტროლს სხვა საწარმოზე ან სამეურნეო 

ერთეულზე. 

 

შენიშვნები 
 

შესყიდვის მეთოდი საწარმოთა გაერთიანებას განიხილავს მყიდველი საწარმოს 

პოზიციიდან. საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

მოითხოვს მყიდველი საწარმოს დადგენას. აღნიშნულის დადგენა, როგორც წესი, 

მარტივია, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ისეთი გაერთიანებების 

შემთხვევაში, რომლებსაც ზოგჯერ „თანასწორთა შერწყმას“ უწოდებენ, მყიდველი 

საწარმოს დადგენა, შესაძლოა, უფრო მეტ სირთულეს წარმოადგენდეს.    

მყიდველი საწარმოს დადგენისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, 

თუ რომელი საწარმო აკონტროლებს მეორეს. მხარე, რომელიც მოიპოვებს კონტროლს 

სხვა საწარმოზე ან სამეურნეო ერთეულზე არის მყიდველი საწარმო სააღრიცხვო 

მიზნებისთვის.   

 

19.9 კონტროლი ნიშნავს სხვა საწარმოს, ან სამეურნეო ერთეულის ფინანსური და სამეურნეო 

პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილებას, მისი საქმიანობიდან სარგებლის მიღების 

მიზნით. ერთი საწარმოს მიერ მეორის კონტროლის განმარტება მოცემულია მე-9 

განყოფილებაში - ,,კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგება“. 

შენიშვნები 

კონტროლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, მათ შორის სავალდებულო 

მითითებებისთვის, იხილეთ მე-9 განყოფილება - „კონსოლიდირებული და 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ (9.4-9.6 პუნქტები).   

იმის შეფასებისას, აკონტროლებს თუ არა ერთი საწარმო მეორეს, მხედველობაში 

მიიღება ყველა ფაქტი და გარემოება. ძირითადი გადაწყვეტილებები კონტროლის 

დადგენისას განისაზღვრება მე-9 განყოფილებით. 

 

19.10 მართალია, ზოგიერთ შემთხვევაში, ძნელია მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაცია, 

მაგრამ, როგორც წესი, ყოველთვის არსებობს რაღაც ნიშნები მყიდველი საწარმოს 

დასადგენად. მაგალითად: 

(ა)  თუ ერთი გაერთიანებული საწარმოს რეალური ღირებულება მნიშვნელოვნად  

       მეტია მეორე გაერთიანებული საწარმოს რეალურ ღირებულებაზე, მაშინ უფრო  

       მაღალი რეალური ღირებულების მქონე საწარმო მიიჩნევა მყიდველად; 

(ბ)  თუ საწარმოთა გაერთიანება განხორციელდა ხმის უფლების მქონე ჩვეულებრივი  

       აქციების ფულად სახსრებზე, ან სხვა აქტივებზე გაცვლის შედეგად, მაშინ,  

       სავარაუდოდ, მყიდველი იქნება ის საწარმო, რომელმაც გადასცა ფულადი  

       სახსრები ან სხვა აქტივები; და 

(გ) თუ საწარმოთა გაერთიანების შედეგად რომელიმე ერთი საწარმოს   

      ხელმძღვანელობას უფლება ეძლევა, ძირითადად, მან შეარჩიოს გაერთიანებული   

      საწარმოს ხელმძღვანელი გუნდი, მაშინ ამ უფლების მქონე საწარმო, ჩვეულებრივ,  

      მიიჩნევა მყიდველ საწარმოდ. 



მოდული 19–საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  23 

შენიშვნები 
 

მყიდველი საწარმოს - საწარმოს, რომელიც მოიპოვებს კონტროლს სხვა საწარმოზე ან 

სამეურნეო ერთეულზე - დადგენისას, მხედველობაში მიიღება ყველა შესაბამისი 

ფაქტი და გარემოება. 9.5 და 19.10 პუნქტებში მოცემულია ზოგიერთი მითითება, 

რომელიც ხელს უწყობს მყიდველი საწარმოს დადგენას.  

საწარმოთა გაერთიანებების უმრავლესობაში, რომლებშიც მონაწილეობენ მცირე და 

საშუალო საწარმოები, ნათელია, თუ რომელი საწარმო წარმოადგენს მყიდველ 

საწარმოს. უფრო რთულ შემთხვევებში, საწარმოს უფლება აქვს, თუმცა არ არის 

ვალდებული, გამოიყენოს ფასს 3, რომელშიც მოცემულია გამოყენებაზე უფრო 

დეტალური მითითებები  საწარმოთა გაერთიანებაში მყიდველი საწარმოს დასადგენად 

(იხ. 10.6 პუნქტი). ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ფასს 3-ის (2008) 

მითითებებს. 

საწარმოთა გაერთიანებაში, რომელიც, ძირითადად, სააქციო წილების გაცვლით 

ჩამოყალიბდა, მყიდველად ჩვეულებრივ (მაგრამ არა ყოველთვის) ჩაითვლება 

სამეურნეო ერთეული, რომელიც გამოუშვებს თავის აქციებს. მყიდველი საწარმოს 

იდენტიფიცირებისას ისეთ საწარმოთა გაერთიანებაში, რომელიც სააქციო წილების 

გაცვლით ჩამოყალიბდა, ასევე განხილულ უნდა იქნეს სხვა შესაფერისი ფაქტები და 

გარემოებები, მათ შორის: 

 ხმის უფლების შეფარდებითი რაოდენობა გაერთიანებულ სამეურნეო ერთეულში, 

საწარმოთა გაერთიანების შემდგომ. მყიდველი, ჩვეულებრივ, იქნება ის 

გაერთიანებული სამეურნეო ერთეული, რომლის მესაკუთრეები, როგორც ჯგუფი, 

ინარჩუნებენ ან იღებენ ხმის უფლების უდიდეს ნაწილს გაერთიანებულ სამეურნეო 

ერთეულში. იმის დასადგენად, მესაკუთრეთა რომელი ჯგუფი ინარჩუნებს ან 

იღებს ხმის უფლების უდიდეს ნაწილს, სამეურნეო ერთეულმა უნდა განიხილოს 

ხმის უფლების შესახებ არსებული ნებისმიერი განსაკუთრებული ან სპეციალური 

შეთანხმებები და ოფციონების, ვარანტებისა ან კონვერტირებადი ფასიანი 

ქაღალდების არსებობა 

 გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის მმართველობითი ორგანოს 

შემადგენლობა. მყიდველი, ჩვეულებრივ, იქნება გაერთიანებული სამეურნეო 

ერთეული, რომლის მესაკუთრეებსაც აქვთ გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის 

დირექტორთა საბჭოს, ან სხვა მმართველობითი ორგანოს წევრთა უმრავლესობის 

არჩევის, დანიშვნის, ან მოხსნის უფლება. 

 სააქციო წილის გაცვლის პირობები. მყიდველი, ჩვეულებრივ, იქნება 

გაერთიანებული სამეურნეო ერთეული, რომელიც იხდის პრემიას სხვა 

გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის ან ერთეულების სააქციო წილების 

გაერთიანებამდელი რეალური ღირებულების ზემოთ. 

მყიდველი, ჩვეულებრივ, არის გაერთიანებული სამეურნეო ერთეული, რომლის 

სიდიდე (გამოსახული, მაგალითად, აქტივებით, ამონაგებით ან მოგებით) 

მნიშვნელოვნად უფრო დიდია, ვიდრე სხვა გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის ან 

ერთეულების. 

საწარმოთა გაერთიანებაში, რომელშიც ორზე მეტი სამეურნეო ერთეული შედის, 

მყიდველი საწარმოს დადგენისას, სხვა ფაქტორებთან ერთად, მხედველობაში მიიღება, 

რომელმა გაერთიანებულმა სამეურნეო ერთეულმა წამოიწყო გაერთიანება, ასევე 

გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულების შესაბამისი სიდიდე. 

მყიდველი, ჩვეულებრივ, იქნება გაერთიანებული სამეურნეო ერთეული, რომლის 

ხელმძღვანელობაც დომინირებს გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის 
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ხელმძღვანელობაში. ამის შეფასება რთულია, როდესაც მესაკუთრის მიერ მართული 

საწარმოს გაერთიანება ხდება და ყოფილი მესაკუთრე განაგრძობს საწარმოში მუშაობას 

და მის მართვას. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მათგანი განაგრძობს 

მუშაობას,  და ხელმძღვანელობას, ამის მიუხედავად, ერთი მათგანი ამზადებს 

ანგარიშს მეორისთვის ან/და აღნიშნულ პუნქტებში განხილული სხვა ფაქტორები 

შესაძლოა მიუთითებდეს, თუ რომელი საწარმო არის მყიდველი.   

მაგალითები—მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაცია 

მაგ. 27 A მსს გადასცემს 375,000ფე ფულად სახსრებს და გამოშვებულ 1,000 საკუთარ წილობრივ 

ინსტრუმენტს (საწარმოს მთლიანი სააქციო კაპიტალის დაახლოებით 5%) მთლიანი 

სააქციო წილის სანაცვლოდ B მსს-ში, კომპანიაში, რომელიც საქმიანობს მანქანების 

გაქირავების სფეროში. 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად A მსს აკონტროლებს B მსს-ს. A მსს არის მყიდველი. 

მაგ. 28 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში. ამასთან, A მსს-მ გამოუშვა აქციები ისე, რომ 

საწარმოთა გაერთიანების შემდეგ A მსს-ს აქციების განაწილების სტრუქტურაში  60%-ს 

ფლობენ მისი თავდაპირველი მესაკუთრეები, ხოლო 40%-ს ფლობენ B მსს-ს ყოფილი 

მესაკუთრეები. 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად A მსს აკონტროლებს B მსს-ს. სხვა ინფორმაციის 

არარსებობის პირობებში, მყიდველი, ჩვეულებრივ, იქნება ის გაერთიანებული 

სამეურნეო ერთეული, რომლის მესაკუთრეები, როგორც ჯგუფი, ინარჩუნებენ ან 

იღებენ ხმის უფლების უდიდეს ნაწილს გაერთიანებულ სამეურნეო ერთეულში. A მსს 

არის მყიდველი. 

მაგ. 29 ადრე დამოუკიდებელი ორი საწარმო, A მსს და B მსს უნდა გაერთიანდნენ. საწარმოთა 

გასაერთიანებლად იქმნება ახალი საწარმო, C მსს. C მსს უშვებს აქციებს  A მსს-სა და B 

მსს-ს მესაკუთრეებისთვის A მსს-სა და B მსს-ს ყველა აქციის სანაცვლოდ. C მსს იქმნება 

მხოლოდ ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმალიზების მიზნით. 

რადგან C მსს მხოლოდ გაერთიანებული საწარმოების ორგანიზაციული სტრუქტურის 

ფორმალიზების მიზნით იქმნება და ამას აქციების გამოშვების მეშვეობით 

ახორციელებს, იგი არ წარმოადგენს მყიდველ საწარმოს, თუმცა სამართლებრივად ის 

არის დანარჩენი ორივე საწარმოს  მშობელი საწარმო. საწარმოთა გაერთიანებამდე 

არსებული საწარმოებიდან, ერთ-ერთი, A მსს ან B მსს, უნდა იდენტიფიცირდეს 

მყიდველ საწარმოდ, ყველა შესაფერის ფაქტსა და გარემოებაზე დაყრდნობით. ეს 

დამატებით განხილულია მომდევნო ორ მაგალითში.   

მაგ. 30 ფაქტები იგივეა, რაც 29-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, A მსს ოდნავ უფრო დიდია 

(რაც ფასდება თითოეული გაერთიანებული საწარმოს რეალური ღირებულების 

მიხედვით) ვიდრე B მსს და A მსს-ს აქციონერები ფლობენ C მსს-ს უფრო დიდ წილს, 

ვიდრე B მსს-ს აქციონერები. ამასთან, გაერთიანებასთან დაკავშირებით A მსს 

დაუკავშირდა B მსს-ს გაერთიანების წამოწყების მიზნით და განახორციელა B მსს-ს 

სპეციალური შემოწმება.  

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, A მსს არის მყიდველი საწარმო. 

მაგ. 31 ფაქტები იგივეა, რაც 29-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მართალია A მსს და B მსს 

დაახლოებით ერთი სიდიდისაა (რაც ფასდება თითოეული გაერთიანებული საწარმოს 

რეალური ღირებულების მიხედვით), B მსს-ს ყოფილ აქციონერებს აქვთ C მსს-ს 
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დირექტორთა საბჭოს, ამ უკანასკნელის მმართველობითი ორგანოს, წევრთა 

უმრავლესობის დანიშვნის უფლება.   

თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, B მსს არის მყიდველი საწარმო. 

მაგ. 32 20X0 წლის 31 დეკემბერს, A მსს-ს გამოშვებული ჰქონდა 100 აქცია.  20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100%. A მსს-მ გამოუშვა 200 ახალი აქცია 

B მსს-ს მესაკუთრეებისთვის B მსს-ს ყველა აქციის სანაცვლოდ.   

სამართლებრივად, A მსს-მ შეიძინა ყველა აქცია B მსს-ში და A მსს-ს მოეთხოვება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ( თუ არ არის 

გათავისუფლებული მე-9 განყოფილებით). საწარმოთა გაერთიანების შედეგად, B მსს-ს 

ყოფილი აქციონერები ფლობენ აქციების ორ მესამედს A მსს-ში.  მსს ფასს სტანდარტის 

მე-19 განყოფილების გამოყენების მიზნებისთვის, B მსს არის მყიდველი, რადგან B მსს-

ს ყოფილმა აქციონერებმა მოიპოვეს კონტროლი გაერთიანებულ საწარმოებზე 

საწარმოთა გაერთიანებისას A მსს-ს აქციების 67%-ის (200/300 აქცია) ფლობის 

მეშვეობით. შესაბამისად, თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, B მსს არის 

მყიდველი საწარმო. 

 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება 
 

19.11 მყიდველმა საწარმომ საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება უნდა განსაზღვროს, 

როგორც შემდეგი სიდიდეების აგრეგირებული მნიშვნელობა: 

(ა)  შეძენილ საწარმოზე კონტროლის უფლების მოსაპოვებლად მყიდველი საწარმოს  

      მიერ გადაცემული აქტივების, მყიდველი საწარმოს მიერ გაერთიანების შედეგად  

      აღებული, ან გაერთიანებისას წარმოშობილი ვალდებულებებისა და მყიდველი  

      საწარმოს მიერ გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური  

      ღირებულება შეძენის თარიღისთვის; პლუს 

(ბ)  მოცემულ საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებული ყველანაირი  

      დანახარჯი. 

 

შენიშვნები—შეძენის თარიღი  
 

მსს ფასს სტანდარტის 19.11 პუნქტში მოხსენიებულია კომპენსაციის რეალური 

ღირებულება „შეძენის თარიღისთვის“. შეძენის თარიღი არის ის თარიღი, როდესაც 

მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს შეძენილ საწარმოზე (იხ. 19.3 პუნქტი).  
 

 

შენიშვნები—რეალური ღირებულება 
 

რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლითაც აქტივი შეიძლება გაიცვალოს, 

ვალდებულება დაიფაროს, ან გამოყოფილი წილობრივი ინსტრუმენტი  გაიცვალოს 

საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის, “გაშლილი ხელის მანძილის” 

პრინციპით განხორციელებულ ოპერაციაში (იხ. ლექსიკონი).   

კომპენსაცია, რომელიც არ არის ფულადი ფორმით, საჭიროებს ღირებულების 

დასაბუთებულ შეფასებას, რათა მყიდველმა გამოთვალოს, თუ რამდენი გადაიხადა 

შეძენილ სამეურნეო ერთეულში. ამ მიზნით გამოიყენება კომპენსაციის რეალური 

ღირებულება. შესაძლებელია საჭირო იყოს ფულადი ფორმის კომპენსაციის 

კორექტირებაც კი. მაგალითად, თუ საწარმომ გადაიხადა 100,000ფე სხვა საწარმოს 

საკუთარი კაპიტალის შესაძენად, საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება გადაცემული 
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ფულადის სახსრების რეალურ ღირებულებას შეადგენს. თუ 100,000ფე მაშინვე იქნა 

გადახდილი ყოფილი მესაკუთრეებისთვის, რეალური ღირებულება 100,000ფე-ის 

ნომინალური ღირებულება იქნება. თუ, ამის ნაცვლად, 100,000ფე ფულადი სახსრების 

გადახდა მოხდება, ვთქვათ, შეძენის თარიღიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო 

გამოყენებული საპროცენტო განაკვეთი წლიურ 5%-ს შეადგენს, შეძენის ღირებულება 

იქნება ფულადი სახსრების დღევანდელი ღირებულება შეძენის თარიღისათვის, 

95,238ფე (100,000ფე დისკონტირებული 5%-ით). 

როდესაც საწარმოთა გაერთიანებისას გადაცემული კომპენსაცია მოიცავს 

ჩამოთვლილთაგან ერთს ან მეტს: ნაღდი ფულის გარდა სხვა ფულად აქტივებს, 

არაფულად აქტივებს, წარმოშობილ ან აღებულ ვალდებულებებს და წილობრივ 

ინსტრუმენტებს, გადახდის აღნიშნული ფორმების რეალური ღირებულების 

გამოთვლა შეძენის თარიღისათვის საჭიროებს მნიშვნელოვან შეფასებას და 

მსჯელობას.   

მე-19 განყოფილება არ მოიცავს მითითებებს რეალური ღირებულების შეფასებასთან 

დაკავშირებით.  რეალური ღირებულების შეფასების მითითებები მოცემულია 11.27–

11.32 პუნქტებში. აღნიშნული მითითებები მოიცავს რეალური ღირებულების 

შეფასების იერარქიას (იხ. 11.27 პუნქტი).  

 

მაგალითი—არაფულადი აქტივები და წილობრივი ინსტრუმენტები 

მაგ. 33 A მსს ყიდულობს  სააქციო კაპიტალის 100%-ს B მსს-ში, კომპანიაში, რომელიც 

საქმიანობს ტანსაცმლით საცალო ვაჭრობის სფეროში, ქვემოთ ჩამოთვლილთა 

სანაცვლოდ: 

 შეძენის თარიღისთვის გადახდილი 10,000ფე ფულადი სახსრები. 

 საოფისე შენობა (რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის, შეფასებული 

შენობის კვადრატულ მეტრზე ფასის გამოყენებით, რაც მიღებულია მსგავს ადგილას 

მდებარე მსგავს შენობებთან დაკავშირებული დაკვირვებადი ოპერაციების 

ფასებიდან = 50,000ფე). 

 ორი ოქროს ზოდი (რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის, შეფასებული 

აღნიშნულ იურისდიქციაში სპოტ კოტირებული ფასის გამოყენებით = 1,000ფე 

თითოეულ ზოდზე).  

 A მსს-ს წილობრივი ინსტრუმენტების 10% (A მსს-ს სააქციო კაპიტალი მოიცავს 

10,000 ჩვეულებრივ, მთლიანად ანაზღაურებულ აქციას; თითოეული აქციის 

რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 10ფე-ს შეადგენდა - რეალური 

ღირებულება შეფასდა შემოსავლის მიდგომის (დისკონტირებული ფულადი 

ნაკადები) გამოყენებით ბაზრის მონაწილეების დაშვებებზე დაყრდნობით). 

 მესამე მხარის (C მსს) 1,000 აქცია. C მსს-ს აქციები აქტიურად იყიდება საფონდო 

ბირჟაზე (რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის = 6ფე თითოეულ 

აქციაზე). 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება არის 78,000ფე. 
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გამოთვლა: 

  ფე 

მაშინვე გადახდილი ფულადი სახსრები   10,000 

საოფისე შენობის რეალური ღირებულება  50,000 

ორი ოქროს ზოდის რეალური ღირებულება  2,000 

A მსს-ს წილობრივი ინსტრუმენტები  10,000 

C მსს-ს წილობრივი ინსტრუმენტები  6,000 

სულ  78,000 

 

შენიშვნები— გადავადებული გადახდა 

როდესაც საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების დაფარვა გადავადებულია, 

გადავადებული კომპონენტის რეალური ღირებულება ფასდება დღევანდელი 

ღირებულებით. 

მაგალითი—გადავადებული გადახდა 

მაგ. 34 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 30,000ფე ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ, რაც გადახდილი უნდა ყოფილიყო ორი წლის შემდეგ   20X2 

წლის 31 დეკემბერს.   

A მსს-ს ზღვრული სასესხო განაკვეთი არის წლიური 5%.  

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება არის 27,211ფე,(ა) რაც 30,000ფე გადავადებული 

გადახდის ორი წლიდან თითოეული წლისთვის 5%-ით დისკონტირებული 

დღევანდელი ღირებულებაა.  

(ა) 27,211ფე = მომავალი ღირებულება / [(1 + წლიური დისკონტირების განაკვეთი) ^ დისკონტირებული წლების 

რაოდენობა] = 30,000 / [(1 + 0.05)2] 

 

შენიშვნები—მოცემულ საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ 
დაკავშირებული დანახარჯი 

მოცემულ საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებული დანახარჯი არის 

მყიდველი საწარმოს მიერ საწარმოთა გაერთიანებისას პირდაპირ გაწეული დანახარჯი. 

იმის ნაცვლად, რომ პირდაპირ აისახოს მოგებაში ან ზარალში შეძენის წელს, იგი 

ემატება კომპენსაციას, რომელიც გადაიხდება და მიიჩნევა საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულების განუყოფელ ნაწილად  და, შესაბამისად, გავლენას ახდენს გუდვილის 

გამოთვლაზე. ამ დანახარჯებში შედის საშუამავლო ორგანიზაციებისთვის გადახდილი 

საფასური და საკონსულტაციო, იურიდიული, საბუღალტრო, საშემფასებლო და სხვა 

პროფესიული ან საკონსულტაციო მომსახურების საფასური. აღნიშნული ხარჯები 

დამატებითია შეძენილი საწარმოს შეძენის დროს. საერთო ადმინისტრაციული 

დანახარჯები, მათ შორის, შიდა შესყიდვების დეპარტამენტის შენახვის ხარჯები არ 

არის უშუალოდ დაკავშირებული საწარმოთა გაერთიანებასთან; მათი გაწევა მოხდება 

იმის მიუხედავად, განხორციელდება თუ არა საწარმოთა გაერთიანება.   
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იმ სავალო და წილობრივი ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციისა და ემისიის 

დანახარჯები, რომლებიც გამოშვებულია კომპენსაციის ფარგლებში, აღიარდება 

სავალო და წილობრივი ინსტრუმენტების ფარგლებში, შესაბამისად, მსს ფასს 

სტანდარტის 11.13 და 22.8 პუნქტების გამოყენებით; ისინი არ აისახება, როგორც 

საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებული დანახარჯების ნაწილი. 

მაგალითები—საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებული 
დანახარჯები  

მაგ. 35 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 30,000ფე ფულადი სახსრების სანაცვლოდ. 

ამასთან, A მსს-მ გადაიხადა შემდეგი დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის 

დაკავშირებული საწარმოთა გაერთიანებასთან: 

 საკონსულტაციო: 1,250ფე; 

 იურიდიული: 500ფე; 

 საბუღალტრო: 150ფე; და 

 საშემფასებლო: 100ფე. 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება არის 32,000ფე. ეს მოიცავს კომპენსაციას 

ფულადი სახსრებით და შეძენასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ყველა დანახარჯს. 

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს 

სააქციო წილის 100% 30,000ფე-ის ღირებულების აქციების გამოშვების სანაცვლოდ, 

ნაცვლად 30,000ფე ფულადი სახსრების გადახდისა. ზემოხსენებულ საწარმოთა 

გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებული დანახარჯების გარდა, A მსს-მ გასწია 

აქციების ემისიასთან დაკავშირებული დანახარჯები 300ფე-ის ოდენობით.  

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება არის 32,000ფე. ეს მოიცავს აქციებით 

კომპენსაციის რეალურ ღირებულებას და შეძენასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ყველა 

დანახარჯს.  აქციების ემისიის დანახარჯები აღიარდება საკუთარ კაპიტალში 

გამოშვებული აქციების ასახვის დროს. 

 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების კორექტირება მომავალი 

მოვლენების გათვალისწინებით 
 

19.12 თუ საწარმოთა გაერთიანების ხელშეკრულება ითვალისწინებს საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულების კორექტირებას მომავალში მოსახდენი რაიმე მოვლენის 

გათვალისწინებით, მყიდველმა საწარმომ შეძენის თარიღისთვის საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულებაში უნდა გაითვალისწინოს მომავალი კორექტირების 

სავარაუდო ოდენობა, თუ მოსალოდნელია, რომ აუცილებელი გახდება კორექტირების 

გაკეთება და შესაძლებელია მისი სიდიდის საიმედოდ შეფასება. 

შენიშვნები 

პირობითი კომპენსაცია ჩვეულებრივ აღნიშნავს მყიდველი საწარმოს ვალდებულებას, 

გადასცეს დამატებითი აქტივები ან სააქციო წილი შეძენილი საწარმოს ყოფილ 

მესაკუთრეებს, თუ მომავალში გარკვეული მოვლენები მოხდება, ან გარკვეული 

პირობები შესრულდება. 
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ქვემოთ მოცემულია მაგალითები ისეთი მომავალი მოვლენების ან ფაქტორებისა, 

რომელთაც, შესაძლებელია გამოიწვიოს დამატებითი გადახდები: 

 შემოსავლების (ან შემოსავლების კონკრეტული კომპონენტების) დაგეგმილი 

საკონტროლო მაჩვენებლების გადაჭარბება შეთანხმებულ პერიოდში; 

 ლიცენზიის ან პატენტის დამტკიცება შეთანხმებულ პერიოდში; 

 კონკრეტული სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების დასრულება შეთანხმებულ 

პერიოდში; და  

 კონკრეტული აქტივებისგან წარმოშობილი ფულადი ნაკადების მიერ დაგეგმილი 

საკონტროლო მაჩვენებლების გადაჭარბება შეთანხმებულ პერიოდში.  

შეთანხმება შეიძლება იყოს ნებისმიერი ზემოხსენებული ან/და ნებისმიერი სხვა 

ფაქტორების კომბინაცია. 

თუ მოსალოდნელია (უფრო შესაძლებელია, ვიდრე არა) პირობების შესრულება, 

მყიდველის საწარმო პირობითი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულებას აღიარებს 

(თუ მისი საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია) როგორც ვალდებულებას ან წილობრივ 

ინსტრუმენტს (მომავალი გადახდის ხასიათიდან გამომდინარე).      

იმის შეფასება, მოსალოდნელია, თუ არა პირობითი კომპენსაციის გადახდა, უნდა 

ეფუძნებოდეს შეძენის თარიღისათვის არსებულ ყველა ფაქტსა და გარემოებას.   

მას შემდეგ, რაც განისაზღვრება, რომ გადახდა მოსალოდნელია და შესაძლებელია მისი 

საიმედოდ შეფასება, იგი ჩაირთვება საწარმოთა გაერთიანების ღირებულებაში. 

მაგალითად, თუ მოსალოდნელია 200,000 ფე ფულადის სახსრების გადახდა შეძენის  

თარიღიდან ორი წლის შემდეგ, 200,000ფე-ის დღევანდელი ღირებულება ჩაირთვება 

შეძენის ღირებულებაში. სხვაობა ნომინალურ  ღირებულებასა და 200,000ფე-ის 

დღევანდელ ღირებულებას შორის აღიარდება, როგორც საპროცენტო ხარჯი პერიოდის 

მოგების ან ზარალის მისაღებად. სხვა სიტყვებით, გუდვილის გამოთვლაზე გავლენას 

ახდენს მხოლოდ 200,000ფე-ის დღევანდელი ღირებულება (და არა სრულად 

200,000ფე). 

 
მაგალითი—პირობითი კომპენსაცია   

მაგ. 37 20X3 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 30,000ფე ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ. A მსს დათანხმდა  დამატებით 4,000ფე-ის გადახდაზე, თუ 

მომდევნო სამი წლის განმავლობაში B მსს-ს საშუალო შეწონილი უკუგება აქტივებზე  

იქნებოდა 6%-დან 14%-მდე შუალედში, დამატებით 7,000ფე-ს, თუ საშუალო შეწონილი 

უკუგება აქტივებზე იქნებოდა 14%-ზე მეტი, 1,000ფე-ს თუ საშუალო შეწონილი უკუგება 

აქტივებზე იქნებოდა დადებითი, მაგრამ ნაკლები 6%-ზე და არაფერს, თუ საშუალო 

შეწონილი უკუგება აქტივებზე იქნებოდა უარყოფითი. საჭიროების შემთხვევაში, 

პირობითი კომპენსაციის გადახდა მოხდება 20X7 წლის 1-ელ იანვარს.  

სხვა საკითხებთან ერთად 20X3, 20X4 და 20X5 წლების ბიუჯეტების საგულდაგულო 

განხილვის შემდეგ, A მსს-მ შეაფასა, რომ უკუგება აქტივებზე იქნება 6-დან 14%-მდე 

შუალედში, შესაბამისად, შეძენის თარიღისათვის, მოსალოდნელი იყო, რომ 20X7 წლის 

1-ელ იანვარს განხორციელდებოდა 4,000ფე-ის გადახდა. თუ დავუშვებთ, რომ ოთხი 

წლის შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი შეძენის თარიღისათვის შეადგენს 5%-ს, A 

მსს შეაფასებს მოსალოდნელი პირობითი კომპენსაციის დღევანდელ ღირებულებას  

3,291ფე-ად. 

რადგან საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების კორექტირება შეძენის თარიღისათვის 

მოსალოდნელი იყო და შესაძლებელი იყო მისი სიდიდის საიმედოდ შეფასება, A მსს-მ 

უნდა აღიაროს მთლიანი კომპენსაცია - 33,291ფე (30,000ფე ფულადი სახსრების 
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გადახდა და 3,291ფე მოსალოდნელი პირობითი კომპენსაციის დღევანდელი 

ღირებულება). 

თუ დავუშვებთ, რომ B მსს-ს საშუალო შეწონილი უკუგება აქტივებზე შეძენის შემდეგ 

სამი წლის განმავლობაში 11% იყო, A მსს გადაიხდის დამატებით კომპენსაციას - 

4,000ფე-ს 20X7 წლის 1-ელ იანვარს. 709ფე სხვაობა ნომინალურ გადახდილ თანხასა 

(4,000ფე) და მის დღევანდელ ღირებულებას (3,291ფე) შორის აღიარდება, როგორც 

საპროცენტო ხარჯი მოგების ან ზარალის მისაღებად ოთხი წლის განმავლობაში 20X6 

წლის 31 დეკემბრამდე; 164ფე პირველ წელს, ხოლო 173ფე, 182ფე და 190ფე, 

შესაბამისად, მე-2, მე-3 და მე-4 წლებში. ანარიცხის (ვალდებულების) აღრიცხვა 

მოცემულია 21-ე განყოფილებაში - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“. 

19.13 თუ პოტენციური კორექტირების თანხა შეძენის თარიღისთვის აღიარებული არ არის, 

მაგრამ შემდგომში გახდება ცნობილი, რომ მოსალოდნელია ამგვარი კორექტირების 

გაკეთება და შესაძლებელია მისი სიდიდის საიმედოდ შეფასება, დამატებით 

გადასახდელი კომპენსაცია უნდა აისახოს, როგორც საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულების კორექტირება. 

შენიშვნები 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების კორექტირება გავლენას ახდენს საწარმოთა 

გაერთიანებასთან დაკავშირებით აღიარებული გუდვილის თანხაზე. კორექტირება 

უნდა მოხდეს, როგორც კი მყიდველი საწარმოს შეფასებები საიმედო, ხოლო პირობითი 

კომპენსაცია - მოსალოდნელი გახდება. 

ამის მსგავსად, თუ მყიდველი საწარმოს მიერ შეძენის თარიღისათვის პირობითი 

კომპენსაცია ჩაირთვება საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების აღრიცხვაში, თუმცა 

შემდგომში, არ მოხდება იმ დაგეგმილი საკონტროლო მაჩვენებლების მიღწევა, 

რომლებიც იწვევს კომპენსაციის გადახდას (ან აღარ არის მოსალოდნელი აღნიშნული 

საკონტროლო მაჩვენებლების მიღწევა), მყიდველმა საწარმომ უნდა დააკორექტიროს 

საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვა და ამოიღოს აღნიშნული პირობითი კომპენსაცია. 

 
მაგალითი— პირობითი კომპენსაცია, რომელიც არ აღიარდა შეძენის 
თარიღისათვის  
 

მაგ. 38 A მსს-მ 1,000ფე გადაიხადა B მსს-ს შესაძენად და დათანხმდა  დამატებით 500ფე-ის 

გადახდაზე შეძენის თარიღიდან 4 წლის შემდეგ, შეძენის თარიღიდან სამი წლის 

განმავლობაში მოგების კონკრეტული საკონტროლო მაჩვენებლის მიღწევის 

შემთხვევაში. არ არის გადასახდელი დამატებითი კომპენსაცია, თუ არ მოხდება 

საკონტროლო მაჩვენებლების მიღწევა. საკონტროლო მაჩვენებლების მიღწევა პირველად 

ჩაითვალა მოსალოდნელად (უფრო შესაძლებლად ვიდრე არა) შეძენის თარიღიდან 

მეორე წლის ბოლოს.   

შეძენის თარიღისთვის, A მსს-მ აღიარა შეძენის ღირებულება, როგორც 1,000ფე. მეორე 

წლის ბოლოსთვის,  A მსს-მ გაზარდა შეძენის ღირებულება 500ფე-ის დღევანდელი 

ღირებულებით (A მსს ზრდის გუდვილის თანხას და აღიარებს ვალდებულებას 

პირობითი კომპენსაციის გადახდასთან დაკავშირებით). 

500ფე-ის დღევანდელი ღირებულება იმ თარიღისთვის, როდესაც პირობითი 

კომპენსაცია მოსალოდნელი ხდება, იქნება 454ფე, თუ დავუშვებთ 5% დისკონტირების 
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განაკვეთს (რაც დისკონტირებულია ორი წლის განმავლობაში). კორექტირება ხდება მე-

2 წლის ბოლოს. 454ფე-ით კორექტირება შეესაბამება სააღრიცხვო შეფასებების 

პერსპექტიულ კორექტირებას მსს ფასს სტანდარტის 10.16-10.17 პუნქტების 

მოთხოვნების თანახმად.  

 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განაწილება შეძენილ 
აქტივებსა და აღებულ ვალდებულებებსა და პირობით 
ვალდებულებებზე 

 

19.14 შეძენის თარიღისთვის მყიდველმა საწარმომ საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება 

უნდა გაანაწილოს შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 

ვალდებულებებისა და ისეთი პირობითი ვალდებულებების ანარიცხების აღიარების 

გზით, რომლებიც აკმაყოფილებს 19.15 პუნქტში განსაზღვრულ აღიარების 

კრიტერიუმებს, შეძენის თარიღისთვის განსაზღვრული მათი რეალური ღირებულებით, 

გარდა შემდეგი აქტივებისა და ვალდებულებებისა: 

(ა)  29-ე განყოფილების - „მოგების გადასახადი“ - შესაბამისად უნდა აღიაროს და  

      შეაფასოს საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი აქტივებისა და აღებული  

      ვალდებულებებისაგან წარმოშობილი გადავადებული საგადასახადო აქტივი, ან  

      გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება; და 

(ბ)  28-ე განყოფილების - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“ - შესაბამისად  

      უნდა აღიაროს და შეაფასოს ვალდებულება (ან აქტივი, თუ ასეთი არსებობს),   

     რომელიც დაკავშირებულია შეძენილი საწარმოს დაქირავებულ პირთა  

     გასამრჯელოების შეთანხმებებთან. 

ნებისმიერი სხვაობა საწარმოთა გაერთიანების ღირებულებასა და შეძენილი საწარმოს 

იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების 

ანარიცხების წმინდა რეალურ ღირებულებაში მყიდველი საწარმოს წილს შორის, უნდა 

აღირიცხოს 19.22–19.24 პუნქტების შესაბამისად (როგორც გუდვილი ან ე.წ. „უარყოფითი 
გუდვილი“). შეძენილი საწარმოს არამაკონტროლებელი წილი შეფასდება მისი 

პროპორციული წილის საფუძველზე შეძენილი საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებად 

აქტივებთან დაკავშირებით აღიარებულ თანხებში. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განაწილება შეძენილი საწარმოს 

იდენტიფიცირებად აქტივებზე და ვალდებულებებზე ხორციელდება შეძენის 

თარიღისთვის. საჭიროა აღიარდეს ყველა იდენტიფიცირებადი (მატერიალური და 

არამატერიალური) აქტივი, ვალდებულება და პირობითი ვალდებულება, რომელიც 

აკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს, იმის მიუხედავად, ისინი აღიარებული იყო 

თუ არა შეძენილი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

უმეტეს შემთხვევებში აშკარაა, როდესაც აქტივები და ვალდებულებები 

იდენტიფიცირებადია. თუმცა, 18.2 პუნქტში მოცემულია 

„იდენტიფიცირებადის“ განსაზღვრება არამატერიალურ აქტივებთან დაკავშირებით და 

განმარტავს, რომ ასეთი აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც: 

 განცალკევებადია, ე. ი. შესაძლებელია მისი განცალკევება, ან გამოყოფა 

საწარმოდან და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა, ან გაცვლა 

ცალკე, ან მასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან 

ვალდებულებასთან ერთად; ან 
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 წარმოიქმნება სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, მიუხედავად 

იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა, ან განცალკევება 

საწარმოსგან ან სხვა უფლებებისა და ვალდებულებებისგან. 

მცირე გამონაკლისებით (რაც აღწერილია 19.14(ა) და (ბ) პუნქტებში), 

იდენტიფიცირებადი აქტივები, ვალდებულებები და პირობითი ვალდებულებების 

ანარიცხები აღიარდება რეალური ღირებულებით შეძენის თარიღისთვის; ეს მიიჩნევა 

იმ ღირებულებად, რითაც მათ ასახავს მყიდველი საწარმო შეძენის ან აღების 

თარიღისათვის. 11.27–11.32 პუნქტებში მოცემულია დამატებითი მითითებები 

რეალური ღირებულების შეფასების შესახებ.   

ზოგადად, მე-19 განყოფილება, ეყრდნობა ფასს 3-ის 2004 წლის ვერსიას. ფასს 3-ის 2004 

წლის ვერსია მოიცავს გამოყენებაზე მითითებებს კონკრეტული იდენტიფიცირებადი 

აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური ღირებულების განსაზღვრასთან 

დაკავშირებით, რაც შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს მცირე და საშუალო 

საწარმოების მიერ (მაგრამ აღნიშნული მითითებების გამოყენება არ არის 

სავალდებულო, იხ. მე10 განყოფილების 10.6 პუნქტი). ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 

წარმოდგენილი მითითებები ამ წყაროს ეფუძნება. 

იდენტიფიცირებადი მატერიალური აქტივები 
 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია შეძენის თარიღისთვის რეალური 

ღირებულების განსაზღვრის ღონისძიებები კონკრეტული იდენტიფიცირებადი 

მატერიალური აქტივებისთვის: 
 

მარაგები მზა პროდუქცია. მყიდველმა საწარმომ უნდა გამოიყენოს გასაყიდ ფასებს 

გამოკლებული ქვემოთ მოცემულთა ჯამი:  

(1) გაყიდვის დანახარჯები და (2) გონივრული მოგების მარჟა  მყიდველი 

საწარმოს მიერ გაყიდვების ორგანიზებისთვის მსგავსი მზა პროდუქციისა და 

საქონლისთვის საჭირო მოგებაზე დაყრდნობით. 

დაუმთავრებელი წარმოება. მყიდველმა საწარმომ უნდა გამოიყენოს  მზა 

პროდუქციის გასაყიდ ფასებს გამოკლებული ქვემოთ მოცემულთა ჯამი (1) 

პროდუქციის დასრულებისთვის საჭირო დანახარჯები, (2) გაყიდვის 

დანახარჯები და (3) გონივრული მოგების მარჟა პროდუქციის დასრულებისა 

და გაყიდვის ორგანიზებისთვის მსგავსი მზა პროდუქციისთვის საჭირო 

მოგებაზე დაყრდნობით. 

ნედლეული და მასალა. მყიდველმა საწარმომ უნდა გამოიყენოს მიმდინარე 

ჩანაცვლების ღირებულება . 

მიწა და შენობა-

ნაგებობები 

მყიდველი საწარმო იყენებს საბაზრო ღირებულებას. 

დანადგარი და 

მოწყობილობა 

მყიდველი საწარმო იყენებს საბაზრო ღირებულებას. როდესაც არ არის 

ინფორმაცია/მტკიცებულებები საბაზრო ღირებულების შესახებ, მყიდველი 

საწარმო იყენებს შემოსავლის ან ცვეთადი ჩანაცვლების ღირებულების 

მიდგომას. 

 

იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივები 

შესყიდვის მეთოდის არსებითი ნაწილია იდენტიფიცირებადი არამატერიალური 

აქტივების აღიარება და შეფასება. მსგავსი მუხლები აღიარებულ უნდა იქნეს 

გუდვილისგან განცალკევებით. საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა განისაზღვრება მე-18 განყოფილებით - 

„არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა“ - (იხ. 18.8-18.11 პუნქტები). 
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იდენტიფიცირებადობის მნიშვნელობა არსებითია, როდესაც განისაზღვრება, თუ 

რომელი არამატერიალური აქტივების აღიარება უნდა მოხდეს. როგორც ზემოთ უკვე 

აღინიშნა, აქტივი არის იდენტიფიცირებადი, თუ იგი განცალკევებადია, ან წარმოიშობა 

სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან. მუხლების მაგალითები, 

რომლებიც არ არის იდენტიფიცირებადი, მოიცავს: 

 შეძენილი საწარმოს შრომითი რესურსების ნაკრები (დაქირავებულ პირთა 

არსებული გუნდი, ერთობლიობა, რომელიც მყიდველ საწარმოს საშუალებას 

აძლევს, შეძენილი საწარმო ისევ ამუშაოს შეძენის თარიღიდან); 

 შეძენილი და მყიდველი საწარმოების წმინდა აქტივების გაერთიანების 

სინერგიული ეფექტები; და 

 უფრო დიდი ან გაფართოებული საბაზრო წილი. 

ქვემოთ მოცემული ცხრილები ეფუძნება ფასს 3-ის 2004 წლის ვერსიის გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ დანართს, რაც შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს მცირე და 

საშუალო საწარმოების მიერ (მაგრამ აღნიშნული მითითებების გამოყენება არ არის 

სავალდებულო, იხ. მე10 განყოფილების 10.6 პუნქტი). აღნიშნულ ცხრილებში 

წარმოდგენილია არამატერიალური აქტივები, რომლებიც, როგორც წესი, აკმაყოფილებს 

აღიარების კრიტერიუმებს და, 18.8 და 19.15 პუნქტების გამოყენებით, საწარმოთა 

გაერთიანებისას აისახება გუდვილისგან განცალკევებით, თუ მათი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე.  

 

მარკეტინგთან 

დაკავშირებული 

სავაჭრო, საფირმო სახელწოდებები 

მომსახურების ნიშნები, კოლექტიური ნიშნები, სერტიფიცირების ნიშნები 

სავაჭრო გაფორმება (უნიკალური ფერი, ფორმა ან შეფუთვის დიზაინი) 

გაზეთის დასახელება 

ინტერნეტდომენის დასახელება 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება  

მომხმარებელთან 

დაკავშირებული 

კლიენტთა სია 

შეუსრულებელი შეკვეთები ან წარმოება  

ხელშეკრულებები მომხმარებლებთან და შესაბამის მომხმარებელთან 

ურთიერთობები  

არასახელშეკრულებო ურთიერთობები მომხმარებლებთან 

ხელოვნებასთან 

დაკავშირებული 

სპექტაკლი, ოპერა, ბალეტი 

წიგნი, ჟურნალი, გაზეთი, სხვა ლიტერატურული ნაშრომი  

მუსიკალური ნაშრომი, როგორიცაა მუსიკალური კომპოზიცია, სიმღერის 

ტექსტი, მუსიკალური სარეკლამო ელემენტი  

ნახატი, ფოტო 

ვიდეო და აუდიოვიზუალური მასალა, მათ შორის  კინემატოგრაფია ან 

ფილმები, მუსიკალური ვიდეოები, სატელევიზიო პროგრამები 

ხელშეკრულებაზე 

დაფუძნებული 

ლიცენზირება, როიალტი, მოქმედებისგან თავის შეკავების შეთანხმებები  

რეკლამი, მშენებლობის, მართვი, მომსახურების ან მიწოდების 

ხელშეკრულებები  

საიჯარო ხელშეკრულებები 

სამშენებლო ნებართვები 

ფრანშიზის შეთანხმებები 

საოპერაციო და მაუწყებლობის უფლებები 

გამოყენების უფლებები, როგორიცაა, მაგალითად, ბურღვა, წყალი, ჰაერი, ხე-

ტყის დამზადება და მარშრუტის დამტკიცება 

მომსახურების ხელშეკრულებები 

დასაქმების ხელშეკრულებები 
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ტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული 

დაპატენტებული ტექნოლოგია 

კომპიუტერული პროგრამა და საწარმოო ნიმუშები  

არაპატენტირებული ტექნოლოგიები 

მონაცემთა ბაზები, მათ შორის მონაცემთა ბაზები მესაკუთრეთა შესახებ 

სავაჭრო საიდუმლოებები, როგორიცაა, მაგალითად, საიდუმლო 

ფორმულები, პროცესები და რეცეპტები 

 

ფინანსური აქტივები 

ქვემოთ მოცემული ცხრილი ეფუძნება ფასს 3-ის 2004 წლის ვერსიის გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ დანართს, რაც შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს მცირე და 

საშუალო საწარმოების მიერ  (მაგრამ აღნიშნული მითითებების გამოყენება არ არის 

სავალდებულო, იხ. მე10 განყოფილების 10.6 პუნქტი). ცხრილში წარმოდგენილია 

შეძენის თარიღისთვის ფინანსური აქტივების რეალური ღირებულებით შეფასების 

მაგალითები: 

 

ფინანსური 

ინსტრუმენტები, 

რომლებიც იყიდება 

აქტიურ ბაზარზე  

მყიდველი საწარმო იყენებს მიმდინარე საბაზრო ღირებულებას. 

ფინანსური 

ინსტრუმენტები, 

რომლებიც არ 

იყიდება აქტიურ 

ბაზარზე 

მყიდველი საწარმო იყენებს შეფასებულ ღირებულებებს, რაც მხედველობაში 

იღებს ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა, მაგალითად შესადრისი 

ინსტრუმენტების ფასისა და შემოსავლის თანაფარდობა, დივიდენდური 

შემოსავლიანობა და მოსალოდნელი ზრდის ტემპის მაჩვენებლები. 

მოთხოვნები, 

ხელსაყრელი 

ხელშეკრულებები 

მყიდველი საწარმო იყენებს მისაღები თანხების დღევანდელ ღირებულებებს, 

რაც განისაზღვრება შესაბამის დღევანდელ საპროცენტო განაკვეთების 

გამოყენებით, მინუს თანხის ამოღების შეუძლებლობის (უიმედო ვალის) 

ანარიცხები და თანხის ამოღების დანახარჯები. მოკლევადიანი 

მოთხოვნებისთვის დისკონტირება არ არის საჭირო თუ არ არის არსებითი. 

ვალდებულებები 

ქვემოთ მოცემული ცხრილები ეფუძნება ფასს 3-ის 2004 წლის ვერსიის გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ დანართს, რაც შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს მცირე და 

საშუალო საწარმოების მიერ (მაგრამ აღნიშნული მითითებების გამოყენება არ არის 

სავალდებულო, იხ. მე10 განყოფილების 10.6 პუნქტი). ცხრილში მოცემულია 

ზოგიერთი მითითება შეძენის თარიღისათვის ვალდებულებების შესაფასებლად: 

 

მიწოდებიდან და 

მომსახურებიდან 

წარმოქმნილი 

ვალდებულებები 

და სათამასუქო 

ვალდებულებები, 

გრძელვადიანი 

ნასესხები სახსრები, 

დარიცხვები და 

მყიდველი საწარმო იყენებს გადასახდელი თანხების დღევანდელ 

ღირებულებას, რაც განისაზღვრება შესაბამისი მიმდინარე საპროცენტო 

განაკვეთის გამოყენებით. მოკლევადიანი ვალდებულებებისთვის, 

დისკონტირება არ არის საჭირო თუ არ არის არსებითი. 
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გადასახდელი 

მოთხოვნები  

წაგებიანი 

ხელშეკრულებები 

მყიდველი საწარმო იყენებს ვალდებულების დასაფარად გადასახდელი 

თანხების დღევანდელ ღირებულებას, რომელიც განსაზღვრულია შესაბამისი 

მიმდინარე საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. 

პირობითი ვალდებულებები 

21-ე განყოფილება განსაზღვრავს, რომ პირობითი ვალდებულება არის შესაძლო, 

მაგრამ გაურკვეველი ვალდებულება, ან მიმდინარე ვალდებულება, რომელიც არ 

აღიარდა იმიტომ, რომ არ არის მოსალოდნელი, რომ საჭირო იქნება ეკონომიკური 

სარგებლის გასვლა საწარმოდან ან/და შესაძლებელი არ არის ვალდებულების 

სიდიდის საიმედოდ შეფასება (იხ. 21.12 პუნქტი). შესაბამისად, საწარმომ არ უნდა 

აღიაროს პირობითი ვალდებულება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

გამონაკლისია, თუ მყიდველი საწარმო აღიარებს შეძენილი საწარმოს პირობით 

ვალდებულებებს საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განაწილების დროს. ეს 

იმით აიხსნება, რომ იმის მიუხედავად, რომ არ აღიარდება შეძენილი საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, პირობითი ვალდებულება არსებობს და 

გავლენას მოახდენს სამეურნეო ერთეულში გადახდილ თანხაზე. პირობითი 

ვალდებულების შეძენა მოხდა სამეურნეო ერთეულის შეძენასთან ერთად, 

შესაბამისად, აღიარებულ უნდა იქნეს ისე, თითქოს მისი შეძენა მოხდა პირდაპირ. 19.20 

პუნქტის გამოყენებით, პირობითი ვალდებულება, რომელიც აღებულია საწარმოთა 

გაერთიანებისას აღიარდება შეძენის თარიღით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შესაძლებელია მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება. 

მყიდველი საწარმო აღიარებს როგორც ვალდებულებას, საწარმოთა გაერთიანების 

დროს აღებულ პირობით ვალდებულებას შეძენის თარიღისათვის, იმ შემთხვევაშიც კი, 

თუ არ არის მოსალოდნელი, რომ აღნიშნული პირობითი ვალდებულების დასაფარად 

საჭირო იქნება ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან. ამას ხშირად შედეგად 

მოსდევს ისეთი ვალდებულებების აღიარება, რომლებიც არ აკმაყოფილებს აღიარების 

კრიტერიუმებს 21-ე განყოფილების თანახმად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

პირობითი ვალდებულებები, რომლებიც არ აღიარდება შეძენილი საწარმოს 

ჩანაწერებში შესაძლებელია აღიარდეს მყიდველი საწარმოს ჩანაწერებში საწარმოთა 

გაერთიანების შედეგად. 19.21 პუნქტი მოიცავს მითითებებს 19.14 პუნქტის 

გამოყენებით აღიარებული პირობითი ვალდებულებების შემდგომ აღრიცხვასთან 

დაკავშირებით—იხ. 53-ე მაგალითი. 

არამაკონტროლებელი წილის შეფასება 

შეძენის თარიღისათვის, შეძენილი საწარმოს არამაკონტროლებელი წილი შეფასდება 

მისი პროპორციული წილის საფუძველზე შეძენილი საწარმოს წმინდა 

იდენტიფიცირებად აქტივებთან დაკავშირებით აღიარებულ თანხებში. შესაბამისად, 

არამაკონტროლებელი წილის ღირებულება იზრდება ან მცირდება მისი წილით 

წმინდა მოგებაში ან ზარალში და მყიდველი საწარმოს მიერ გამოცხადებულ 

დივიდენდებში (იხ. 9.22 პუნქტი). 



შინაარსი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  36 

მაგალითი—არამაკონტროლებელი წილი 
 

მაგ. 39 ფაქტები იგივეა, რაც 25-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, A მსს-მ B მსს-ს საკუთარი 

კაპიტალის მხოლოდ 80% შეიძინა. 

A მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში (მომზადების შემთხვევაში), 

საწყისი აქციონერების საკუთრებაში დარჩენილი B მსს-ს 20% აღირიცხება, როგორც 

არამაკონტროლებელი წილი. არამაკონტროლებელი წილი ფასდება შემდეგნაირად: 

 ფე 

B მსს-დან შეძენილი აქტივების რეალური ღირებულება 41,000 

B მსს-დან აღებული ვალდებულებების რეალური ღირებულება (1,000) 

B მსს-დან შეძენილი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება 40,000 

არამაკონტროლებელი წილის მიერ ფლობილი სააქციო წილი  20% 

სულ 8,000 

 

 

19.15 მყიდველმა საწარმომ შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივები, 

ვალდებულებები და პირობითი ვალდებულებები ცალკე უნდა აღიაროს შეძენის 

თარიღისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ თარიღისთვის ისინი აკმაყოფილებს 

შემდეგ კრიტერიუმებს: 

(ა) აქტივი, არამატერიალური აქტივის გარდა, აღიარდება იმ შემთხვევაში, თუ  

     მოსალოდნელია აქტივთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებლის  

     შემოსვლა მყიდველ საწარმოში და შესაძლებელია მისი რეალური ღირებულების  

     საიმედოდ შეფასება; 

(ბ)  ვალდებულება, პირობითი ვალდებულების გარდა, აღიარდება იმ შემთხვევაში,  

     თუ მოსალოდნელია, რომ ვალდებულების დასაფარად საჭირო გახდება  

     საწარმოდან რესურსების გასვლა და შესაძლებელია მათი რეალური  

     ღირებულების საიმედოდ შეფასება; 

(გ)  არამატერიალური აქტივი აღიარდება იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელია მისი  

     რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი დანახარჯების,  

     ან ძალისხმევის გარეშე; და 

(დ)  პირობითი ვალდებულება აღიარდება იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელია მისი  

      რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება. 

შენიშვნები 

მე-2 განყოფილების გამოყენებით, ელემენტის - აქტივის, ვალდებულების, შემოსავლის 

ან ხარჯის  აღიარებისთვის საჭიროა შესრულდეს ორი კრიტერიუმი (იხ. 2.27 პუნქტი): 

 რომ მოსალოდნელია ამ მუხლით გამოწვეული მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა; და 

 რომ მუხლს გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, რომელიც შეიძლება 

საიმედოდ შეფასდეს. 

აღიარების აღნიშნულ კონცეფციებს ეფუძნება 19.15 პუნქტში განსაზღვრული 

აღიარების პრინციპები. თუმცა, საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი 
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არამატერიალური აქტივებისა და აღებული პირობითი ვალდებულებებისთვის, 

მოსალოდნელი სარგებლის შემოსვლის/გასვლის კრიტერიუმი დაშვებულია, რომ 

დაკმაყოფილებულია. საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი არამატერიალური 

აქტივებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულებით აღიარების 

მოთხოვნით აისახება ალბათობის გავლენა.   

მსს ფასს სტანდარტის 18.8 პუნქტი მოითხოვს საწარმოთა გაერთიანების დროს 

შეძენილი არამატერიალური აქტივების ცალკე აღიარებას გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

მათი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეძენის თარიღისთვის 

შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. იმის 

დადგენა, რეალური ღირებულების განსაზღვრას დასჭირდება თუ არა 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, დამოკიდებულია საწარმოს 

კონკრეტულ გარემოებებზე, ასევე ხელმძღვანელობის მსჯელობაზე დანახარჯებისა და 

სარგებლის შეფასებისას. ამგვარი გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია იმის 

განხილვა, რა გავლენას იქონიებს მოცემული ინფორმაციის არცოდნა იმ პირთა 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ 

ანგარიშგებას. მიიჩნევა, რომ ამა თუ იმ მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მსს-ს 

მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა, თუ დამატებითი დანახარჯი 

(მაგალითად, შემფასებლების მომსახურების საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა 

(მაგალითად, დაქირავებულ პირთა მცდელობა) არსებითად აღემატება სარგებელს, 

რომელსაც ამ ინფორმაციის ცოდნით მიიღებენ ის პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, 

გამოიყენებენ მსს-ს ფინანსურ ანგარიშგებას (იხ. 2.14ბ პუნქტი). თუ საწარმოს უკვე აქვს, 

ან მარტივად და იაფად შეუძლია მიიღოს მოთხოვნის შესასრულებლად საჭირო 

ინფორმაცია, მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლება შეუსაბამო იქნება. ასეთ შემთხვევაში, მოსალოდნელი იქნება, რომ ის 

სარგებელი, რომელსაც ამ ინფორმაციის ცოდნით მიიღებენ ფინანსურ ანგარიშგების 

მომხმარებლები, აღემატება მსს-ს დამატებით დანახარჯებს ან ძალისხმევას. 

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

თუ არა მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა ფინანსურ ანგარიშგებაში 

თავდაპირველი აღიარებისას, მაგალითად შეძენის თარიღისთვის, იგი უნდა 

დაეყრდნოს თავდაპირველი აღიარების მომენტისთვის ამ მოთხოვნასთან 

დაკავშირებულ დანახარჯებსა და სარგებელს.  

როდესაც საწარმო იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

განთავისუფლებას, საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენის თარიღისათვის 

არამატერიალური აქტივები არ აღიარდება ცალკე. 
 

მაგალითები— შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 
ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების აღიარება 

მაგ. 40 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი. A მსს და B მსს ხელმძღვანელ პირთა 

სასწავლო დაწესებულებებია, რომლებიც ტექნიკურ სიახლეებს აწვდიან საბაზრო 

სუბიექტებს ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებთან დაკავშირებით. B მსს-ს აქვს 

მომხმარებლების (ყოფილი სუბიექტების) მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს სახელებს, 

საკონტაქტო ინფორმაციას, ყოფილი სასწავლო კურსების დასწრების ისტორიას და 

უკუკავშირს საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. მსს ფასს სტანდარტის 18.4 პუნქტის 

გამოყენებით B მსს არ აღიარებს მონაცემთა ბაზას, როგორც აქტივს, რადგან იგი შეიქმნა 

საწარმოს ფარგლებში. 

A მსს-ს პოზიციიდან მონაცემთა ბაზა არ შექმნილა საწარმოს ფარგლებში. A მსს-მ 

მონაცემთა ბაზა შეიძინა საწარმოთა გაერთიანების დროს. მომხმარებელთა მონაცემთა 
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ბაზები, ზოგადად, არ წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული 

უფლებებიდან, მაგრამ ხშირად იჯარით გაიცემა, იყიდება, ან იცვლება. შესაბამისად, A 

მსს მონაცემთა ბაზას აღიარებს გუდვილისგან განცალკევებით კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში, თუ კონფიდენციალობის ან სხვა შეთანხმებები B მსს-ს არ 

უკრძალავს მისი კლიენტების შესახებ ინფორმაციის გაყიდვას, იჯარით გაცემას ან 

სხვაგვარად გაცვლას.   

A მსს-ს რომ შეეძინა B მსს-ს საქმიანობა და აქტივები (და არა B მსს-ს აქციები), A მსს 

აღიარებდა მონაცემთა ბაზას საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ინდივიდუალურ 

ანგარიშგებაში, რადგან მისი შეძენა მაინც მოხდებოდა საწარმოთა გაერთიანების დროს.  

მაგ. 41 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი. A მსს და B მსს ფარმაცევტული 

საწარმოებია. B მსს-მ შეიმუშავა რამდენიმე მედიკამენტი, რომლებისთვისაც მიიღო 

მარეგულირებელი ორგანოების ნებართვა და რეგისტრირებული პატენტი. B მსს-მ 

აღიარა პატენტი, მაგრამ არ აღიარა შესაბამისი საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯები, 

როგორც არამატერიალური აქტივი, რადგან ყველანაირი სამეცნიერო-კვლევითი და 

საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების დანახარჯები ხარჯად უნდა იქნეს 

აღიარებული მსს ფასს სტანდარტის მე-18 განყოფილების გამოყენებით (იხ. 18.14–18.15 

პუნქტები). 

A მსს-მ ასევე შეიმუშავა რამდენიმე მედიკამენტი, რომლებისთვისაც მიიღო 

მარეგულირებელი ორგანოების ნებართვა და რეგისტრირებული პატენტი და, B მსს-ს 

მსგავსად, არ აღიარა შესაბამისი საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯები, როგორც 

არამატერიალური აქტივები (იმავე მიზეზის გამო). 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ჯგუფმა უნდა აღიაროს 

პატენტები და შესაბამისი საცდელ-საკონსტრუქტორო დანახარჯები B მსს-ს 

პატენტებთან დაკავშირებით შეძენის თარიღისათვის, თუ ისინი აკმაყოფილებენ 19.15 

პუნქტის შესაბამის აღიარების კრიტერიუმებს. პატენტები წარმოიშობა 

სახელშეკრულებო და სხვა იურიდიული უფლებებიდან. შესაბამისად, A მსს აღიარებს 

პატენტებს გუდვილისგან განცალკევებით. A მსს აღიარებს B მსს-ს შესაბამის საცდელ-

საკონსტრუქტორო დანახარჯებს შეძენის თარიღისათვის, როგორც ცალკე 

არამატერიალურ აქტივს, თუ, A მსს-ს შეფასების საფუძველზე, იგი აკმაყოფილებს 19.15 

პუნქტით განსაზღვრულ აღიარებს კრიტერიუმებს. შეძენის თარიღის შემდეგ 

სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების ნებისმიერი 

შემდგომი დანახარჯი არ აღიარდება A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში; ეს ჩაითვლება საწარმოში (ჯგუფის მიერ) შექმნილად 

და არ დააკმაყოფილებს აღიარების კრიტერიუმებს.   

B მსს-ს შეძენა არ ცვლის A მსს-ს მიერ საკუთარი სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებისა და შესაბამისი არამატერიალური აქტივების 

ადრინდელ აღრიცხვას არც კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში და არც 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

A მსს-ს რომ შეეძინა B მსს-ს საქმიანობა და აქტივები (და არა B მსს-ს აქციები), A მსს 

მაინც აღიარებდა B მსს-სგან შეძენილ პატენტებს და შესაბამის საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებზე გაწეულ დანახარჯებს საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის ინდივიდუალურ ანგარიშგებაში (თუ დავუშვებთ, რომ ისინი 

აკმაყოფილებს 18.8 და 19.15 პუნქტებით განსაზღვრულ აღიარების კრიტერიუმებს), 

რადგან მათი შეძენა მოხდებოდა საწარმოთა გაერთიანების დროს. 

მაგ. 42 A მსს-მ შეიძინა B მსს.  B მსს-ს აქვს ხუთწლიანი შეთანხმება C მსს-სთვის საქონლის 

მიწოდებასთან დაკავშირებით.   
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მიწოდების შეთანხმება (იქნება ეს შეუქცევადი თუ არა) აკმაყოფილებს 

არამატერიალურ აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს. ხელშეკრულება აღიარდება 

გუდვილისგან განცალკევებით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე.  

მაგ. 43 A მსს-მ შეიძინა B მსს. B მსს-ს წინააღმდეგ შეძენამდე დაწყებულ სასამართლო პროცესში 

ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვს კომპენსაციას B მსს-ს დანადგართან მიწისქვეშა 

წყლების დაბინძურების შედეგად ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანების გამო. 

იურისტებმა შეაფასეს, რომ B მსს-სთვის კომპენსაციის გადახდის დაკისრების შანსი 

მხოლოდ 25%-ს შეადგენს.  შესაბამისად, B მსს-მ არ აღიარა ანარიცხი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში და მხოლოდ პირობითი ვალდებულება გაამჟღავნა 

შენიშვნებში. 

19.15 პუნქტის თანახმად, საწარმოთა გაერთიანების დროს აღებული პირობითი 

ვალდებულებების შემთხვევაში, ერთადერთი პირობა, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს 

ცალკე აღიარებისთვის, არის საიმედოდ შეფასება. შესაბამისად, პირობითი 

ვალდებულებისთვის ანარიცხი უნდა აღიარდეს საწარმოთა გაერთიანების შედეგად, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ B მსს-ს მხოლოდ შესაძლო ვალდებულება აქვს ან/და არ არის 

მოსალოდნელი, რომ შესაძლო მომავალი ვალდებულების დასაფარად საჭირო იქნება 

ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან.   

შენიშვნები— შესყიდვის მეთოდის გამოყენება 

19.6–19.15 პუნქტების შენიშვნებში და მაგალითებში განხილულია შესყიდვის მეთოდის 

გამოყენებისთვის საჭირო სამივე ნაბიჯი. კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის 

ანგარიშგების განხილვამდე, აღნიშნული მაგალითები თავს უყრის აღნიშნულ სამ 

ნაბიჯს. 

მაგალითი—შესყიდვის მეთოდის გამოყენება 

მაგ. 44 20X1 წლის 31 დეკემბერს, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს ჩვეულებრივი აქციები, რომელთაც 

გააჩნიათ ხმის უფლება აქციონერთა საერთო კრებაზე.  B მსს-ს აქციებისთვის 

კომპენსაცია შედგენდა 500 აქციას A მსს-ში და 2,750ფე ფულად სახსრებს. A მსს-მ გასწია 

150ფე ხარჯები აქციების გამოსაშვებად და 150ფე იურიდიული და სხვა საკონსულტაციო 

მომსახურების საზღაური შეძენასთან დაკავშირებით. A მსს არის მყიდველი საწარმო და 

მისი შეფასებით, მისი აქციების რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 

შეადგენდა 6 ფე-ს თითოეული აქციისთვის. შეძენის თარიღისთვის A მსს-ს და B მსს-ს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და B მსს-ს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

ვალდებულებების რეალური ღირებულება შეადგენდა:  

 

 

 

 

 

 

 

 A მსს  B მსს 

 საბალანსო 

ღირებულება  

საბალანსო 

ღირებულება 

რეალური 

ღირებულება 
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 ფე  ფე ფე 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

შენობა და სხვა ძირითადი საშუალებები 7,000  3,000 3,300 

არამატერიალური აქტივი (კლიენტთა სია) –  – 400 

ინვესტიცია B მსს-ში 5,900 (ა) –  

 12,900  3,000  

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები 700  500 600 

სავაჭრო მოთხოვნები 400  250 250 

ფულადი სახსრები 1,500  700 700 

 2,600  1,450  

სულ აქტივები 15,500  4,450  

     

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები     

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი და საემისიო კაპიტალი 5,000  2,000  

გაუნაწილებელი მოგება (ბ) 10,200  2,300  

 15,200  4,300  

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები 300  150 150 

სულ ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი 15,500  4,450  

 
(ა)  შეძენის ღირებულება = 3,000ფე (500 აქცია × თითოეული აქციის რეალური ღირებულება 6ფე) + 

2,750ფე (ფულადი სახსრები – არ არის დისკონტირებული, რადგან გადახდილია შეძენის 

თარიღისათვის) + 150ფე (შეძენის ხარჯები, იურიდიული და სხვა საკონსულტაციო მომსახურების 

საზღაური).  

 
(ბ)  A მსს-ს აქვს გაუნაწილებელი მოგება 10,200ფე 150 ფე აქციების გამოშვების დანახარჯების 

გამოქვითვის შემდეგ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბერს გამოითვლება შემდეგნაირად: 
 

A B C D E 
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A მსს 

 

საბალანსო 

ღირებულ

ება  

ფე 

B მსს 

 

საბალანსო 

ღირებულ

ება 

 ფე 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

 

ფე 

კონსოლიდირებ

ული (სვეტი B  

+ სვეტი C  

 + სვეტი D) 

 ფე 

     

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

გუდვილი – – 800(გ) 800 

შენობები და სხვა ძირითადი 

საშუალებები 7,000 3,000 300 10,300 

არამატერიალური აქტივი 

(კლიენტთა სია) – – 400 400 

ინვესტიცია B მსს-ში 5,900 – (5,900) – 

 12,900 3,000 (4,400) 11,500 

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები 700 500 100 1,300 

სავაჭრო მოთხოვნები 400 250 – 650 

ფულადი სახსრები 1,500 700 – 2,200 

 2,600 1,450 100 4,150 

სულ აქტივები 15,500 4,450 (4,300) 15,650 

     

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები     

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი და საემისიო 

კაპიტალი 5,000 2,000 (2,000) 5,000 

გაუნაწილებელი მოგება 10,200 2,300 (2,300) 10,200 

 15,200 4,300 (4,300) 15,200 

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები 300 150 – 450 

 300 150 – 450 

სულ ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 15,500 4,450 (4,300) 15,650 

 

კონსოლიდაცია მოიცავს:  

1. მშობელი საწარმოსა და მისი შვილობილი საწარმოს (B და C სვეტები) ფინანსური 

ანგარიშგებების დაჯამებას მუხლობრივად 9.13(ა) პუნქტის გამოყენებით. 

2. 9.13(ბ) პუნქტის გამოყენებით, შვილობილ საწარმოში მშობელი საწარმოს მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებისა (რადგან ჯგუფს არ 

შეუძლია საკუთარ თავში ინვესტიციის განხორციელება) და შვილობილი 

საწარმოს შეძენამდე არსებული საკუთარი კაპიტალის უგულებელყოფას (რადგან 

საკუთარი კაპიტალი არ იქნა გამომუშავებული ჯგუფის მიერ, არამედ შეძენილია) 

და რეალური ღირებულების კორექტირების აღიარება იმ გუდვილთან ერთად, 

რომელიც წარმოიქმნა შვილობილი საწარმოს შეძენისას. იხილეთ ქვემოთ 

მოცემული კონსოლიდირების კორექტირება/საჟურნალო ჩანაწერი, რომელიც 
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საჭიროა ზემოთ წარმოდგენილ D სვეტში მოცემული კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

 

კონსოლიდაციის კორექტირებები   

დბ აქტივი—გუდვილი 800(გ)  

დბ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი 

საშუალებები 300  

დბ აქტივი—არამატერიალური აქტივი (კლიენტთა სია) 400  

დბ აქტივი—მარაგები 100  

 დბ საკუთარი კაპიტალი—სააქციო კაპიტალი (B მსს) 2,000  

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება (B მსს) 2,300  

      კრ აქტივი—ინვესტიცია B მსს-ში (A მსს)  5,900 

 

შვილობილ საწარმოში მშობელი საწარმოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო 

ღირებულებისა და შვილობილი საწარმოს საკუთარი კაპიტალის უგულებელყოფა შეძენის 

თარიღისათვის და რეალური ღირებულების კორექტირებებისა და საწარმოთა გაერთიანებისას 

წარმოშობილი გუდვილის აღიარება 

(გ)  გუდვილი = 5,900ფე (შეძენის ღირებულება) – 5,100ფე (B მსს-ს წმინდა აქტივების რეალური 

ღირებულება შეძენის თარიღისათვის).(დ) 

 
(დ)  5,100ფე B მსს-ს აქტივების რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის = 3,300ფე შენობა და 

სხვა ძირითადი საშუალებები + 400ფე კლიენტთა სია + 600ფე მარაგები + 250ფე სავაჭრო 

მოთხოვნები + 700ფე ფულადი სახსრები – 150ფე სავაჭრო ვალდებულებები.   

 

19.16 მყიდველი საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შეძენილი საწარმოს შეძენის 

შემდგომი პერიოდის მოგება ან ზარალი უნდა აისახოს შეძენილი საწარმოს 

შემოსავლებისა და ხარჯების წარდგენით საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების 

საფუძველზე, მყიდველი საწარმოს პოზიციიდან. მაგალითად, მყიდველი საწარმოს 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შეძენის თარიღის შემდგომ ასახული ცვეთის ხარჯი, 

რომელიც დაკავშირებულია შეძენილი საწარმოს ცვეთად აქტივებთან, უნდა 

ეყრდნობოდეს ამ ცვეთადი აქტივების რეალურ ღირებულებას შეძენის თარიღისთვის, 

ანუ იმ ღირებულებას, რა ღირებულებითაც ასახავს მას მყიდველი საწარმო. 

შენიშვნები 

როგორც 19.15 პუნქტის მაგალითებიდან ჩანს, საწარმოთა გაერთიანების აღიარებამ 

შეიძლება გამოიწვიოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

შეძენის თარიღისათვის, მათ შორის: 

 ზოგიერთი აქტივი, ვალდებულება და პირობითი ვალდებულება, რომლებიც არ 

არის აღიარებული შეძენილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში; და 

 ზოგიერთი აქტივისა და ვალდებულების თანხა, რომელიც განსხვავდება (უფრო 

მაღალია ან უფრო დაბალი) შეძენილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების თანხისგან. პირობითი ვალდებულებები, რომლებიც 

არ არის აღიარებული შეძენილი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში, აღიარდება კონსოლიდირებულ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში, თუ რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შესაძლებელია. 
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აღნიშნული კორექტირებები უნდა განხორციელდეს შემდგომ კონსოლიდირებულ 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებებში, მანამ, სანამ არ მოხდება შესაბამისი 

აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა. 

კორექტირებების ასახვა ხდება კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგების 

მეშვეობით, რადგან აღნიშნული უნდა მომზადდეს თავსებადად.    

მაგალითები—შეფასებების სხვაობების გავლენა  

მაგ. 45 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. შეძენის 

თარიღისათვის, B მსს ფლობდა მიწის ნაკვეთს, რომელიც მის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აღიარებული იყო 100ფე-ის ღირებულებით. მიწის ნაკვეთის რეალური 

ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 150ფე-ს შეადგენდა. 20X1 წლის დეკემბერში მიწა 

გაიყიდა მესამე მხარეზე 180 ფე-ად. 

შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან, რაც შეტანილი იყო კონსოლიდირებულ სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში, უნდა ეფუძნებოდეს მიწის რეალურ ღირებულებას შეძენის 

თარიღისათვის (იმ ღირებულებას, რა ღირებულებითაც ასახავს მას ჯგუფი). 

შესაბამისად, კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოიცავს 30ფე შემოსულობას (180ფე გასაყიდ 

ფასს მინუს 150ფე მიწის რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის—მისი 

ღირებულება ჯგუფისათვის. 

შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან, რომელიც აღიარებულია B მსს-ს ინდივიდუალურ 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, შეადგენს 80ფე-ს (180ფე გასაყიდ ფასს მინუს 100ფე 

საბალანსო ღირებულება B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში). 

კონსოლიდირებისას, გაკეთდება მაკორექტირებელი ჩანაწერი აღნიშნული 

შემოსულობის 30ფე-მდე შესამცირებლად (ჯგუფის მოგება გაყიდვისას). 
 

მიწის ნაკვეთი: კონსოლიდირებული 
ფინანსური 

ანგარიშგება 

ინდივიდუალური 
საწარმოების 

ფინანსური 
ანგარიშგება 

 
 A მსს      B მსს 

სხვაობა 

 ფე ფე ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი— 

საბალანსო ღირებულება 
150 – 100 50 

20X1 წლის დეკემბერი—

გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსულობა 

(180) – (180) – 

მოგება გაყიდვიდან (30) – (80) 50 

 

მაგ. 46 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. შეძენის 

თარიღისათვის, B მსს ფლობდა მიწის ნაკვეთს, რომელიც მის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აღიარებული იყო 100ფე-ის ღირებულებით. მიწის ნაკვეთის რეალური 

ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 150ფე-ს შეადგენდა. 20X1 წლის დეკემბრის ბოლოს 

ჩატარდა გაუფასურების ტესტი 27-ე განყოფილების - „აქტივების გაუფასურება“ - 

მიხედვით და მიწის ანაზღაურებადი ღირებულება იყო 130ფე. 

მყიდველი საწარმოს (A მსს) კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მოიცავს გაუფასურების ზარალს 
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20ფე (რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის (150ფე) მინუს ანაზღაურებადი 

ღირებულება (130ფე)).  

გაუფასურების ზარალი არ აისახება B მსს-ს ინდივიდუალურ სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში, რადგან მიწის ანაზღაურებადი ღირებულება (130ფე) აღემატება 

ინდივიდუალური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხას 

(100ფე).  

მიწის ნაკვეთი: კონსოლიდირებული 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

ინდივიდუალური 

საწარმოების 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

 

 A მსს   B მსს 

სხვაობა 

 ფე ფე ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი - საბალანსო 

ღირებულება 
150 – 100 50 

20X1 წლის დეკემბერი—

გაუფასურების ტესტი 

ანაზღაურებადი ღირებულება 

(130) – 
 

(130) 

 

– 

გაუფასურება (20) – – (20) 

საბალანსო ღირებულება 

გაუფასურების შემდეგ 
130 – 100 30 

 

მაგ. 47 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. შეძენის 

თარიღისათვის, B მსს ფლობდა ადმინისტრაციულ შენობას, რომელიც  მის ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული იყო 200ფე-ის საბალანსო ღირებულებით. 

შენობის დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეძენის თარიღიდან შეფასდა, 

როგორც 20 წელი და ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით (ნარჩენი ღირებულება შეფასდა, 

როგორც ნული).  შენობის რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 300ფე-ს 

შეადგენდა. 

მშობელი საწარმოს კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შეძენის 

თარიღის შემდგომ ასახული ცვეთის ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია შეძენილი 

საწარმოს ცვეთად აქტივებთან, უნდა ეყრდნობოდეს ამ ცვეთადი აქტივების რეალურ 

ღირებულებას შეძენის თარიღისთვის (იმ ღირებულებას, რა ღირებულებითაც ასახავს 

მას ჯგუფი). შესაბამისად, 15ფე ცვეთა (300ფე ცვეთადი ღირებულება (რეალური 

ღირებულება შეძენის თარიღისათვის) ÷ 20 წელი) აღიარდება A მსს-ს 

კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 

B მსს-ს ინდივიდუალურ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის ასახული ცვეთის ხარჯი შენობასთან დაკავშირებით იქნება 

10 ფე (200ფე ცვეთადი ღირებულება  ÷ 20 წელი). 
 

ადმინისტრაციული შენობა: კონსოლიდირებული 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

ინდივიდუალური 

საწარმოების 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

სხვაობა 
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 A მსს              B მსს 

 ფე ფე ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი - საბალანსო 

ღირებულება 
300 – 200 100 

ცვეთა 20X1 წლისთვის (15) – (10) (5) 

20X1 წლის 31 დეკემბერი - საბალანსო 

ღირებულება 
285 – 190 95 

 

მაგ. 48 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. შეძენის 

თარიღისათვის, B მსს ფლობდა მარაგს, რომელიც მის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აღიარებული იყო 50ფე-ის ღირებულებით. მარაგის რეალური 

ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 79ფე-ს შეადგენდა. 20X1 წლის თებერვლისთვის, 

მთლიანი მარაგები გაიყიდა დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე 80 ფე-ად. 

სრული შემოსავლის კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში ასახული მოგება შეძენილი 

საწარმოს შეძენის თარიღისათვის არსებული მარაგების გაყიდვიდან უნდა 

ეფუძნებოდეს მარაგების რეალურ ღირებულებას შეძენის თარიღისათვის—იმ 

ღირებულებას, რა ღირებულებითაც ასახავს მას ჯგუფი.  შესაბამისად, A მსს-ს 

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის აღიარებს მოგებას მარაგების გაყიდვიდან 1ფე-ს (80ფე 

ამონაგები მინუს 79ფე გაყიდული საქონლის თვითღირებულება). 

მოგება B მსს-ს ინდივიდუალური სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებული 

მარაგების გაყიდვიდან 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის შეადგენს 

30ფე-ს  (80ფე ამონაგები მინუს 50ფე გაყიდული საქონლის თვითღირებულება).  

კონსოლიდირებისას, გაკეთდება მაკორექტირებელი ჩანაწერი აღნიშნული მოგების 

1ფე-მდე შესამცირებლად (ჯგუფის მოგება გაყიდვისას) 

 

მარაგები: კონსოლიდირებული 
ფინანსური 

ანგარიშგება 

ინდივიდუალური 
საწარმოების 

ფინანსური 
ანგარიშგება 

 
 A მსს              B მსს 

სხვაობა 

 ფე ფე ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი - 

საბალანსო ღირებულება 
79 – 50 29 

20X1 წლის თებერვალი—

გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები 
(80) – (80) – 

მოგება გაყიდვიდან (1) – (30) 29 

 

 

მაგ. 49 ფაქტები იგივეა, რაც 41-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოთა გაერთიანებას 

ადგილი აქვს 20X1 წლის 31 დეკემბერს და პატენტისა და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების არამატერიალური აქტივის რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის 

შემდეგია: 
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 ფე 

პატენტი (8,000ფე B მსს-ს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ოთხი წლის 

სასარგებლო მომსახურების ვადით, რაც ამორტიზებულია წრფივი მეთოდით) 10,000 

არამატერიალური აქტივი - საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოები 40,000 

 

18.19–18.20 პუნქტების გამოყენებით, A მსს აფასებს პატენტისა და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოების არამატერიალური აქტივის სასარგებლო მომსახურების 

ვადას ხუთი წლით და ირჩევს ამორტიზაციის წრფივ მეთოდს. 

ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეძენის თარიღის შემდეგ 

ასახული ამორტიზაციის ხარჯი უნდა ეფუძნებოდეს აქტივის რეალურ ღირებულებას 

შეძენის თარიღისათვის (იმ ღირებულებას, რა ღირებულებითაც ასახავს მას ჯგუფი).  

შესაბამისად, შეძენის თარიღის შემდეგ გამოშვებული მედიკამენტების ღირებულება 

(ამ მაგალითში 20X2 წლიდან დაწყებული) უნდა მოიცავდეს B მსს-ს პატენტის 2,000ფე-

ით (10,000ფე ÷ 5 წელზე) და საწარმოს ფარგლებში პატენტირებული მედიკამენტების 

შექმნის კაპიტალიზებული დანახარჯების 8,000ფე-ით (40,000ფე ÷ 5 წელი) 

ამორტიზაციას.  

A მსს-ს მიერ B მსს-სგან შეძენილი არამატერიალური აქტივების საბალანსო 

ღირებულება A მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში და B მსს-ს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეჯამებულია ქვემოთ: 

 

პატენტი: A მსს-ს 

კონსოლიდირებული 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

B მსს-ს ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგება 

(მომზადების 

შემთხვევაში) 

 ფე ფე 

20X2 წლის 1-ლი იანვარი—საბალანსო 

ღირებულება 
50,000 8,000 

ამორტიზაცია 20X2 წლისთვის (10,000) (2,000) 

წლის 31 დეკემბერი —საბალანსო ღირებულება 40,000 6,000 

   

 

 

 

19.17 შეძენის მეთოდის გამოყენება იწყება შეძენის თარიღიდან, ანუ იმ თარიღიდან, როდესაც 

მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს შეძენილ საწარმოზე. ვინაიდან კონტროლი 

ნიშნავს სხვა საწარმოს, ან სამეურნეო ერთეულის ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის 

მართვის უფლებამოსილებას, მისი საქმიანობიდან სარგებლის მიღების მიზნით, 

აუცილებელი არ არის, რომ გაერთიანების ოპერაცია იურიდიულად დაიხუროს, ან 

დასრულდეს მანამ, სანამ მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს. იმის დასადგენად, 

როდის მოიპოვა მყიდველმა საწარმომ კონტროლი, აუცილებელია საწარმოთა 

გაერთიანების თანმდევი ყველა შესაფერისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინება. 

 

19.18 19.14 პუნქტის შესაბამისად, მყიდველი საწარმო განცალკევებით აღიარებს შეძენილი 

საწარმოს მხოლოდ იმ იდენტიფიცირებად აქტივებს, ვალდებულებებსა და პირობით 

ვალდებულებებს, რომლებიც არსებობს შეძენის თარიღისათვის და აკმაყოფილებს 19.15 

პუნქტში განსაზღვრულ აღიარების კრიტერიუმებს. მაშასადამე: 

(ა)  მყიდველმა საწარმომ შეძენილი საწარმოს საქმიანობის შემცირებასთან ან  
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      მთლიანად შეწყვეტასთან დაკავშირებული ვალდებულებები საწარმოთა     

     გაერთიანების ღირებულების განაწილების მიზნით მხოლოდ იმ შემთხვევაში  

     უნდა აღიაროს, თუ შეძენილ საწარმოს შეძენის თარიღისთვის აღიარებული აქვს  

     რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული ვალდებულება, 21-ე განყოფილების -  

    „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და ვალდებულებები აქტივები“ -  

     შესაბამისად; და 

(ბ) მყიდველმა საწარმომ საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განაწილებისას არ   

     უნდა აღიაროს ვალდებულებები  იმ მოსალოდნელ ზარალთან, ან სხვა  

     დანახარჯებთან დაკავშირებით, რომლებიც შესაძლოა გასწიოს მან მომავალში  

     საწარმოთა გაერთიანების შედეგად. 

 

შენიშვნები 
 

19.18 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ მყიდველმა საწარმომ შეძენილი საწარმოს 

საქმიანობის რესტრუქტურიზაციასთან ან შეწყვეტასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს, თუ ისინი აკმაყოფილებს 

ვალდებულების განმარტებას შეძენის თარიღისათვის და შეძენილ საწარმოს 

აღნიშნული თარიღისათვის აქვს რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული 

არსებული ვალდებულება. შეძენილი საწარმოს საქმიანობის რესტრუქტურიზაციასთან 

ან შეწყვეტასთან დაკავშირებული დანახარჯები, რომლებიც არ წარმოადგენს 

ვალდებულებებს შეძენის თარიღისათვის, აღიარდება როგორც საწარმოთა 

გაერთიანების შემდგომი პერიოდის ხარჯები. 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების განაწილება შეძენილი საწარმოს 

იდენტიფიცირებად აქტივებზე, ვალდებულებებსა და პირობით ვალდებულებებზე 

განსაზღვრავს თითოეული შეძენილი მუხლის ღირებულებას (რა ღირებულებითაც 

ასახავს მას მყიდველი საწარმო). აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ ვალდებულება არ 

არსებობდა შეძენის თარიღისთვის, შეუძლებელია მასზე კომპენსაციის რაიმე ნაწილის 

მიკუთვნება, რადგან ეს არ წარმოადგენს შეძენილის ნაწილს. ამის მსგავსად, თუ 

მყიდველი საწარმო აპირებს შეძენილი სამეურნეო ერთეულის რესტრუქტურიზაციას 

შეძენის შემდეგ, ამის ხარჯები არ აღიარდება ვალდებულებად. მყიდველი საწარმოს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება 

რესტრუქტურიზაციის ანარიცხის აღიარება, თუ შეძენილი საწარმო უკვე 

აკმაყოფილებდა რესტრუქტურიზაციის ანარიცხის აღიარების კრიტერიუმებს 

საწარმოთა გაერთიანებამდე არსებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (და, 

შესაბამისად აქვს ვალდებულება). ეს ანარიცხი (უკვე აღიარებული) შეიძლება 

აღიარდეს მყიდველი საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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მაგალითები— შეძენილი საწარმოს საქმიანობის შემცირებასთან ან მოსალოდნელ 
ზარალთან და სხვა დანახარჯებთან დაკავშირებული ვალდებულებები 

მაგ. 50 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. B მსს არის 

პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია, რომელსაც ქალაქის ცენტრში აქვს სათავო ოფისი, 

ხოლო სამრეწველო ტერიტორიაზე აქვს პროდუქციის საწარმოო დანადგარი.    შეძენის 

გეგმების ფარგლებში, A მსს-მ გადაწყვიტა B მსს-ს სათავო ოფისის შენობის დახურვა და 

B მსს-ს პერსონალის გადაყვანა A მსს-ს ქალაქში მდებარე ოფისის შენობაში. B მსს 

გადაიხდის ოფისის დახურვის დანახარჯებს. B მსს-ს საოფისე შენობის დახურვის 

დანახარჯები, მოსალოდნელია, რომ შეადგენს 100ფე-ს. საწარმოთა აღნიშნული 

გაერთიანებისთვის გამოთვლილ იქნა 1,000ფე გუდვილი რესტრუქტურიზაციის 

აღნიშნული დანახარჯების განხილვამდე.  

B მსს-სგან შეძენილი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებებისა და პირობითი 

ვალდებულებების აღიარებისას, A მსს-მ არ უნდა გაითვალისწინოს 

რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი, რადგან, შეძენის თარიღისათვის, B მსს-ს არ ჰქონდა 

რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული ვალდებულება. შეუსაბამოა ის, რომ B მსს 

აფინანსებს რესტრუქტურიზაციას და რომ შესაძლებელია A მსს-მ გადაწყვეტილება (B 

მსს-ს სათავო ოფისის დახურვასთან დაკავშირებით) მიიღო შეძენის თარიღამდე; ეს 

არის A მსს-ს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, შესაბამისად არ წარმოადგენს 

ვალდებულებას, რომელიც არსებობდა შეძენის თარიღისათვის. შესაბამისად, 

საწარმოთა გაერთიანებისას წარმოშობილი გუდვილი დარჩება 1,000ფე.  

მაგ. 51 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. B მსს არის 

პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია, რომელსაც ქალაქის ცენტრში აქვს სათავო ოფისი, 

ხოლო სამრეწველო ტერიტორიაზე აქვს პროდუქციის საწარმოო დანადგარი.  შეძენის 

თარიღამდე, B მსს-მ გადაწყვიტა საკუთარი სათავო ოფისის შენობის დახურვა და 

პერსონალისა გადაყვანა და სათავო ოფისის ფუნქციის გადატანა საწარმოო უბანზე, 

სადაც არსებობს დამატებითი საოფისე ფართი. B მსს-მ აცნობა პერსონალს აღნიშნული 

გეგმები და შეატყობინა შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის შესახებ პერსონალის იმ 

წევრებს, რომლებიც გათავისუფლდებოდნენ სამუშაოდან შტატების შემცირებისას, 

როდესაც განხორციელდებოდა გადასვლის ქმედება. ასევე, სააგენტოს მისცა 

მითითებები ქალაქის ცენტრში მდებარე შენობის გაყიდვის თაობაზე, A მსს-სგან 

მიმართვამდე. B მსს-ს საოფისე შენობის დახურვის ხარჯები, მოსალოდნელია, რომ 

შეადგენს 100ფე-ს. გუდვილი არის 1,000ფე, თუ ანარიცხი აღნიშნული 

რესტრუქტურიზაციის დანახარჯებისთვის არ ჩაითვლება შეძენილ იდენტიფიცირებად 

წმინდა აქტივებში, და 1,100ფე, თუ ანარიცხი აღნიშნული რესტრუქტურიზაციის 

დანახარჯებისთვის ჩაითვლება შეძენილ იდენტიფიცირებად წმინდა აქტივებში. 

რადგან B მსს-ს შეძენის თარიღისათვის ჰქონდა რესტრუქტურიზაციასთან 

დაკავშირებული ვალდებულება, B მსს-ში შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა 

აქტივების განსაზღვრისას, A მსს-მ უნდა გაითვალისწინოს რესტრუქტურიზაციის 

ანარიცხი (აღიარებული ვალდებულება).   

შესაბამისად, საწარმოთა გაერთიანებისას წარმოშობილი გუდვილი იქნება 1,100ფე.  

მაგ. 52 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს. შეძენის 

გეგმების ფარგლებში, A მსს-მ გადაწყვიტა გარეშე კონსულტანტების დაქირავება, 

ორგანიზაციული სტრუქტურისთვის მომავალი კორპორაციული მიზნებისა და 

სტრატეგიების განსასაზღვრად.  
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B მსს-ს იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი 

ვალდებულებების ანარიცხების  აღიარების დროს, A მსს-მ არ უნდა გაითვალისწინოს 

ანარიცხები აღნიშნულ დანახარჯებთან დაკავშირებით, რადგან, შეძენის 

თარიღისათვის, B მსს-ს არ აქვს აღნიშნულ დანახარჯებთან დაკავშირებული 

ვალდებულება. კონსულტანტების დანახარჯები არ წარმოადგენს შეძენის ნაწილს;  

მათი გაწევა მოხდა საწარმოთა გაერთიანების შედეგად, მაგრამ არ წარმოადგენს თავად 

გაერთიანების ნაწილს.   

 

19.19 თუ საწარმოთა გაერთიანების თავდაპირველი აღრიცხვა დასრულებული არ არის იმ 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, როდესაც განხორციელდა საწარმოთა გაერთიანება, 

მყიდველმა საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა აჩვენოს პირობითი თანხები იმ 

მუხლებისთვის, რომელთან დაკავშირებითაც აღრიცხვა დასრულებული არ არის. 

შეძენის თარიღიდან 12 თვის ფარგლებში, მყიდველმა საწარმომ რეტროსპექტულად 

უნდა დააკორექტიროს შეძენის თარიღისთვის აქტივებად ან ვალდებულებებად 

აღიარებული პირობითი თანხები, მოპოვებული ახალი ინფორმაციის 

გათვალისწინებით (ანუ ასახოს იმგვარად, თითქოს ეს გააკეთა შეძენის თარიღისთვის). 

შეძენის თარიღიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ, საწარმოთა გაერთიანების თავდაპირველ 

აღრიცხვასთან დაკავშირებით გაკეთებული კორექტირებები უნდა აისახოს მხოლოდ იმ 

მიზნით, რომ შეცდომა გასწორდეს მე-10 განყოფილების - ,,სააღრიცხვო პოლიტიკა, 
შეფასებები და შეცდომები’’ - შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმოთა გაერთიანების თავდაპირველი აღრიცხვა საჭიროებს რეალური 

ღირებულების განსაზღვრას საწარმოთა გაერთიანების კომპენსაციისა და საწარმოთა 

გაერთიანების დროს შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა 

და პირობითი ვალდებულებებისთვის. შეძენის თარიღისათვის შეძენილი საწარმოს 

აქტივებისა და  ვალდებულებების რეალური ღირებულების განსაზღვრა შესაძლოა არ 

იყოს დასრულებული იმ ფინანსური პერიოდის ბოლოსათვის, რომელშიც 

განხორციელდა საწარმოთა გაერთიანება. სხვა სიტყვებით, ეს თანხები შესაძლოა 

მხოლოდ პირობითად ყოფილიყო განსაზღვრული აღნიშნული თარიღისთვის. 

მყიდველმა საწარმომ შესაძლოა მოიპოვოს დამატებითი ინფორმაცია საწარმოთა 

გაერთიანებასთან დაკავშირებით აღნიშნული თარიღის შემდეგ. თუ ინფორმაცია 

გამოიწვევს პირობითი თანხების გადასინჯვას და ეფუძნება შეძენის თარიღისთვის 

არსებულ ფაქტებსა და გარემოებებს, რომლებიც ცნობილი გახდა მყიდველი 

საწარმოსთვის შეფასების პერიოდში (რაც შეიძლება იყოს მაქსიმუმ ერთი წელი შეძენის 

თარიღიდან), ნებისმიერი კორექტირება გავლენას მოახდენს გუდვილის ან 

„უარყოფითი გუდვილის“ (რაც ასევე ცნობილია, როგორც შემოსულობა ხელსაყრელ 

შესყიდვაზე) აღიარებაზე. ნებისმიერი კორექტირება, რომელიც წარმოიშობა შეფასების 

პერიოდის გასვლის შემდეგ, უნდა აღირიცხოს მე-10 განყოფილების შესაბამისად. 

მაგალითი—თავდაპირველი აღრიცხვის კორექტირება  

მაგ. 53 20X5 წლის 30 სექტემბერს A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 50,000ფე 

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ. B მსს-ს ძირითადი საშუალებების ერთეულის შეფასება 

დასრულებული არ იყო იმ თარიღისათვის, როდესაც A მსს-მ გამოსაცემად დაამტკიცა 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 20X5 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. 20X5 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში A მსს-მ აღიარა 

აქტივის პირობითი რეალური ღირებულება - 10,000ფე. შეძენის თარიღისათვის,  
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ძირითადი საშუალებების ერთეულის შეფასებული დარჩენილი სასარგებლო 

მომსახურების ვადა ხუთ წელს შეადგენდა, ხოლო შეფასებული ნარჩენი ღირებულება 

იყო ნული.  

შეძენის თარიღისათვის, A მსს-მ აღიარა 5,000ფე გუდვილი. გუდვილი ამორტიზდება 

წრფივი მეთოდით ათის წლის განმავლობაში. 

შეძენის თარიღიდან ექვსი თვის შემდეგ, A მსს-მ მიიღო დამოუკიდებელი შეფასება, 

რომლითაც ძირითადი საშუალებების ერთეულის რეალური ღირებულება შეძენის 

თარიღისთვის 13,000-ად შეფასდა. 

 

20X6 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, A მსს-მ 

რეტროსპექტულად უნდა დააკორექტიროს წინა წლის ინფორმაცია. საჭირო 

კორექტირებები შემდეგნაირად უნდა განხორციელდეს: 

 ცვეთის ხარჯი იზრდება 150ფე-ით. ეს არის დამატებითი ცვეთა სამი თვის 

განმავლობაში, თუ დავუშვებთ, რომ ჯგუფისთვის თავდაპირველი ღირებულება 

შეადგენდა 13,000ფე-ს (ღირებულების ზრდა 3,000ფე). 

 ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება 20X5 წლის 31 დეკემბერს 

იზრდება 2,850ფე-ით. კორექტირება ფასდება, როგორც შეძენის თარიღისთვის 

არსებულ რეალური ღირებულების ზრდას 3,000ფე-ს მინუს დამატებითი ცვეთა 

(150ფე), რაც აღიარდებოდა, შეძენის თარიღისთვის აქტივის რეალური 

ღირებულება  აღნიშნული თარიღიდან რომ ასახულიყო. 

 გუდვილის საბალანსო ღირებულება მცირდება 2,925ფე-ით. კორექტირება ფასდება, 

როგორც შეძენის თარიღისთვის რეალური ღირებულების კორექტირებას 

(ძირითადი საშუალებების) 3,000ფე-ს მინუს გუდვილის ამორტიზაციის შემცირება 

75ფე (3,000ფე ÷ 10 წელი ÷ 12 თვე × 3 სამი თვის ამორტიზაციისთვის). 

 ამორტიზაციის ხარჯი გუდვილისთვის შემცირდა 75ფე-ით. 

 
 

პირობითი ვალდებულებები 
 

19.20 19.15 პუნქტში აღნიშნულია, რომ მყიდველმა საწარმომ შეძენილი საწარმოს პირობითი 

ვალდებულებისთვის შექმნილი ანარიცხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს 

ცალკე, თუ შესაძლებელია მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება. თუ მისი 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია: 

(ა) ამგვარი სიტუაცია გავლენას იქონიებს იმ თანხაზე, რომელიც აღიარებულია  

     როგორც გუდვილი, ან ასახულია 19.24 პუნქტის შესაბამისად; და 

(ბ)  მყიდველმა საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია პირობითი ვალდებულების  

      შესახებ, 21-ე განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად. 

მაგალითი— აღებული პირობითი ვალდებულებები 

მაგ. 54 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი. შეძენის თარიღისათვის, B მსს-ს 

წინააღმდეგ სარჩელი ჰქონდა აღძრული მესამე მხარეს. A მსს-ს არ შეუძლია საიმედოდ 

შეაფასოს მესამე მხარის მოთხოვნის რეალური ღირებულება. 

რადგან პირობითი ვალდებულების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია, საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვის დროს არ აღიარდება 

ვალდებულება. ამის გავლენა არის ის, რომ თანხა, რომელიც აღიარებულია, როგორც 

გუდვილი, უფრო ნაკლები იქნება (ან უარყოფითი გუდვილი უფრო მეტი იქნება). 
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რადგან თანხის საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია, საჭიროა აისახოს 21.15 პუნქტით 

განსაზღვრული განმარტებითი შენიშვნები. 

 

19.21 თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, მყიდველმა საწარმომ, პირობითი ვალდებულებები, 

რომლებიც 19.15 პუნქტის შესაბამისად განცალკევებით არის აღიარებული, უნდა 

შეაფასოს შემდეგი ორი სიდიდიდან უდიდესით:  

(ა)    თანხა, რომელიც აღიარდებოდა 21-ე განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად; და 

(ბ) თავდაპირველად აღიარებულ თანხას გამოკლებული 23-ე განყოფილების - 

„ამონაგები“ - შესაბამისად ადრე ამონაგების სახით აღიარებული თანხები. 

მაგალითი— თავდაპირველი აღიარების შემდეგ აღებული პირობითი 
ვალდებულებების შეფასება 

მაგ. 55 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი 20X0 წლის მაისში. შეძენის 

თარიღისათვის, B მსს-ს წინააღმდეგ ხელშეკრულების დარღვევისთვის სარჩელი ჰქონდა 

აღძრული მესამე მხარეს. პირობითი ვალდებულებისთვის შექმნილი ანარიცხი – 100ფე 

აღიარდა რეალური ღირებულებით შეძენის თარიღისათვის. 20X1 წლის 31 დეკემბერს A 

მსს ხელახლა აფასებს მოთხოვნას. ახლა ხელმძღვანელობის აზრით, მოსალოდნელია 

ვალდებულების დაფარვა, რადგან დაკმაყოფილებულია 21-ე განყოფილებით 

გათვალისწინებული აღიარების კრიტერიუმები. ვალდებულების დასაფარად საჭირო 

თანხა შეფასებულია, როგორც 180ფე. 

19.15 პუნქტის გამოყენებით, საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი საწარმოს 

პირობითი ვალდებულებისთვის შექმნილი ანარიცხი აღიარდა შეძენის თარიღისათვის 

არსებული რეალური ღირებულებით 100ფე, მიუხედავად იმისა, რომ არ სრულდებოდა 

21.4 პუნქტით გათვალისწინებული ყველა კრიტერიუმი.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს ვალდებულება უნდა შეფასდეს კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 180ფე-ად (რადგან ეს აღემატება საწარმოთა გაერთიანების 

დროს თავდაპირველად აღიარებულ თანხას). ანარიცხის ზრდა 80ფე აისახება  ხარჯად 

პერიოდის მოგების ან ზარალის გაანგარიშებისას. 

B მსს-ს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ვალდებულება პირველად 

აღიარდება 20X1 წლის 31 დეკემბერს და ფასდება 180ფე-ად. 

გუდვილი 
 

19.22 მყიდველმა საწარმომ შეძენის თარიღით: 

(ა)  უნდა აღიაროს საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი გუდვილი აქტივად; და 

(ბ) თავდაპირველად გუდვილი შეაფასოს თვითღირებულებით, რაც იქნება საწარმოთა  

     გაერთიანების ღირებულების მეტობის თანხა მყიდველი საწარმოს წილზე იმ 

     იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულე- 

     ბების წმინდა რეალურ ღირებულებაში, რომლებიც ასახულია 19.14 პუნქტის 

     შესაბამისად. 

შენიშვნები 

გუდვილი განისაზღვრება, როგორც საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

აქტივებიდან წარმოქმნილი მომავალი ეკონომიკური სარგებელი, რომლის ცალკე 

იდენტიფიცირება და აღიარება შეუძლებელია (იხ. ლექსიკონი). 19.22(ბ) პუნქტის 
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თანახმად, გუდვილი გამოითვლება, როგორც საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების 

მეტობის თანხა მყიდველი საწარმოს წილზე შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი 

აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალურ 

ღირებულებაში. თუ სამეურნეო ერთეულის 100%-ზე ნაკლები იქნა შეძენილი, 

მყიდველი საწარმოს  წილში არ შედის არამაკონტროლებელი წილი. გუდვილის 

გამოსათვლელად, საჭიროა საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების გამოთვლა (რაც 

წარმოადგენს გადახდილი ან გადასახდელი კომპენსაციის რეალური ღირებულებისა 

და უშუალოდ დაკავშირებული ნებისმიერი დანახარჯის ჯამს) (იხ. 19.11 პუნქტი) და 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი 

ვალდებულებების რეალური ღირებულების განსაზღვრა. ამის შემდეგ, გუდვილი 

იქნება  ღირებულების ის ნაწილი, რომელიც რჩება შეძენილი საწარმოს 

იდენტიფიცირებად აქტივებში, ვალდებულებებსა და პირობითი ვალდებულებებში 

მყიდველი საწარმოს წილის გამოკლების შემდეგ. 

მაგალითები—გუდვილის აღიარება და შეფასება 

მაგ. 56 20X5 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 30,000ფე ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ.  ქვემოთ მოცემულია B მსს-ს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

აღიარებული ვალდებულებების რეალური ღირებულება (არ არსებობს პირობითი 

ვალდებულებები): 
 

  ფე 

მოწყობილობა  20,000 

მარაგები  10,000 

მოთხოვნები  7,000 

პატენტები  8,000 

შეძენილი აქტივების რეალური ღირებულება  45,000 

მინუს: ვალდებულებები რეალური ღირებულებით  (18,000) 

შეძენილი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება  27,000 

A მსს-მ უნდა აღიაროს გუდვილი 3,000ფე [30,000ფე (საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულება) მინუს 27,000ფე (შეძენის თარიღისათვის იდენტიფიცირებადი წმინდა 

აქტივები რეალური ღირებულებით)].  
 

მაგ. 57 ფაქტები იგივეა, რაც 56-ე მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს 

სააქციო წილის მხოლოდ 80%  24,000ფე ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.  

A მსს-მ უნდა აღიაროს გუდვილი 2,400ფე [24,000ფე (საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულება) მინუს 21,600ფე (შეძენის თარიღისათვის წმინდა აქტივების რეალურ 

ღირებულებაში A მსს-ს წილი—80% × 27,000ფე)].  

შენიშვნა: კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში B მსს-ს 

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები აღიარდება 27,000ფე რეალური ღირებულებით 

(და არა მხოლოდ A მსს-ს 80% წილით - 21,600ფე). შესაბამისად, შეძენის თარიღისათვის 

საკუთარი კაპიტალი უფრო მეტია აღნიშნული წმინდა აქტივებში 

არამაკონტროლებელი წილის ნაწილით, 5,400ფე (27,000ფე-ის 20%) და იგი A მსს-ს 

მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი საკუთარი კაპიტალისგან განცალკევებით არის 

წარდგენილი საკუთარი კაპიტალის ნაწილში. დამატებითი ინფორმაციისთვის 

არამაკონტროლებელი წილის შესახებ იხ. მე-9 მოდული და მე-9 განყოფილება. 
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მაგ. 58 20X5 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 1,500ფე ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ. შეძენის თარიღისთვის, B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება და B მსს-ს აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური ღირებულებები 

მოცემულია ქვემოთ: 

 

 საბალანსო 

ღირებულება  

 რეალური 

ღირებულება  

 ფე  ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

მიწა 300  500 

მოწყობილობა 500  550 

 800  1,050 

მოკლევადიანი აქტივები    

მარაგები 200  250 

ფულადი სახსრები 100  100 

 300  350 

სულ აქტივები 1,100  1,400 

    

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები    

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 400   

გაუნაწილებელი მოგება 260   

სულ საკუთარი კაპიტალი 660   

ვალდებულებები    

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

ანარიცხები (გრძელვადიანი) 150  170 

 150  170 

მოკლევადიანი ვალდებულებები    

ვალდებულებები 250  250 

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება 40  40 

 290  290 

სულ ვალდებულებები 440  460 

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები  1,100   
 

A მსს-მ უნდა აღიაროს გუდვილი 560ფე.  

გამოთვლა:  

 

გადაცემული კომპენსაცია   1,500 

B მსს-ს იდენტიფიცირებადი აქტივების და 

ვალდებულებების წმინდა აღიარებული 

ღირებულებები:  

 

 

 

მოკლევადიანი აქტივები 350   

გრძელვადიანი აქტივები 1,050   

მოკლევადიანი ვალდებულებები  (290)   

გრძელვადიანი ვალდებულებები (170)  (940) 

გუდვილი   560 

  



მოდული 19–საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  54 

შენიშვნები—გადავადებული გადასახადი რეალური ღირებულების 
კორექტირებებზე  

29-ე განყოფილების - „მოგების გადასახადი“- შესაბამისად, საწარმოებს მოეთხოვებათ   

გადავადებული საგადასახადო აქტივის ან გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების აღიარება იმ გადასახადისთვის, რომელიც მომავალ პერიოდებში 

ექვემდებარება ანაზღაურებას ან გადახდას წარსული ოპერაციების, ან მოვლენების 

შედეგად. გადავადებული გადასახადი აღიარდება აქტივის და ვალდებულების 

საბალანსო ღირებულებასა და ამავე აქტივებსა და ვალდებულებებზე საგადასახადო 

კანონმდებლობის შესაბამისად მიკუთვნებულ თანხებს შორის განსხვავებაზე (ამგვარ 

განსხვავებებს „დროებით სხვაობებს“ უწოდებენ) (იხ. 29.8 პუნქტი).   

ზოგ შემთხვევაში, შეძენისას, ხდება შეძენილი საწარმოს აქტივების, ვალდებულებებისა 

და პირობითი ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებების კორექტირება ჯგუფის 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასასახად; ეს ხდება 

მათი რეალური ღირებულებით აღიარების მიზნით. შესაბამისად, ჯგუფის საბალანსო 

ღირებულება განსხვავდება შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგების საბალანსო ღირებულებისგან. ასეთ შემთხვევებში, როდესაც 

საგადასახადო მიზნებისთვის არ ხდება მსგავსი კორექტირებები, გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი ან გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება უნდა 

აღიარდეს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში და აისახოს გუდვილის 

გამოთვლისას.   

მაგალითი—გადავადებული გადასახადი რეალური ღირებულების 
კორექტირებებზე 

მაგ. 59 ფაქტები იგივეა, რაც 58-ე მაგალითში. ამასთან, შეძენის თარიღისთვის, B მსს-ს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ იყო ასახული შემდეგი მუხლები: 

 

არამატერიალური აქტივი—კლიენტთა სია, რეალური ღირებულებით 700ფე 

პირობითი ვალდებულება, რეალური ღირებულებით 300ფე 
 

ამ მაგალითში გათვალისწინებულია დაბეგვრა. შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთია 

20%. 

A მსს-მ უნდა აღიაროს გუდვილი 296ფე. 

გუდვილის გამოთვლა: 296ფე = 1,500ფე (საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება) 

მინუს 1,204ფე (B მსს-ს წმინდა აქტივები რეალური ღირებულებით).  

შეძენის თარიღისათვის შეძენილი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულების 

გამოთვლა: 1,204ფე = 2,100ფე (შეძენილი აქტივების რეალური ღირებულება) მინუს 

896ფე (ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულება, 

წმინდა გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ჩათვლით, 760ფე-ს პლუს 

136ფე(ა)). 

(ა) წმინდა გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება არის 200ფე (მთლიანი 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები აქტივების რეალური ღირებულების 

კორექტირებაზე, იხ. ქვემოთ) მინუს 64ფე (მთლიანი გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები ვალდებულებების რეალური ღირებულების კორექტირებაზე, იხ. ქვემოთ) = 

136ფე.  გამოთვლაში დაშვებულია, რომ შეძენილი საწარმოს აქტივებისა და 

ვალდებულებების საგადასახადო ბაზა მათი საბალანსო ღირებულების ტოლია. 

მართალია, ჯგუფის გუდვილის საბალანსო ღირებულება (296ფე) აღემატება მის 

საგადასახადო ბაზას (ნული), მაგრამ აღნიშნული დროებითი სხვაობიდან არ 
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წარმოიშობა გადავადებული გადასახადი, რადგან იგი გათავისუფლებულია 

გადავადებული გადასახადისგან (იხ. 29.14(ა) პუნქტი). 

 

 

საბალანსო 

ღირებულება  

 

რეალური 

ღირებულება   

 

სხვაობა  

გადასახადი  

სხვაობაზე 

(20%) 

 ფე ფე ფე ფე 

კლიენტთა სია – 700 700 140 

მიწა 300 500 200 40 

მოწყობილობა 500 550 50 10 

მარაგები 200 250 50 10 

ფულადი სახსრები 100 100 – – 

 1,100 2,100 1,000  

მთლიანი გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულებები 

აქტივების რეალური ღირებულების 

კორექტირებაზე    200 

ანარიცხები (გრძელვადიანი) 150 170 20 4 

პირობითი ვალდებულების ანარიცხი – 300 300 60 

ვალდებულებები 250 250 – – 

მიმდინარე საგადასახადო 

ვალდებულება 40 40 

– – 

 440 760 320  

მთლიანი გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები 

ვალდებულებების რეალური 

ღირებულების კორექტირებაზე    64 

 

 

19.23 თავდაპირველი აღიარების შემდგომ, მყიდველმა საწარმომ საწარმოთა გაერთიანებისას 

შეძენილი გუდვილი უნდა ასახოს თვითღირებულებიდან დაგროვილი 

ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით: 

(ა)  გუდვილის ამორტიზაციის შესახებ საწარმომ უნდა იხელმძღვანელოს 18.19– 

     18.24 პუნქტებში განსაზღვრული პრინციპებით. თუ შეუძლებელია გუდვილის  

      სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ განსაზღვრა, იგი უნდა  

      განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს  

      ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს; 

(ბ)  გუდვილის გაუფასურების აღიარებასა და შეფასებასთან დაკავშირებით საწარმომ  

     უნდა იხელმძღვანელოს 27-ე განყოფილების - ,,აქტივების გაუფასურება’’ -  
     მოთხოვნებით. 

შენიშვნები 

ამორტიზაცია 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, ითვლება, რომ ყველა არამატერიალურ აქტივს, 

მათ შორის გუდვილს, გააჩნია განსაზღვრული მომსახურების ვადა. გუდვილის 
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ამორტიზაცია სისტემატურად უნდა მოხდეს მისი შეფასებული სასარგებლო 

მომსახურების ვადის განმავლობაში; თითოეული პერიოდისთვის ამორტიზაცია 

აღიარდება, როგორც აღნიშნული პერიოდის ხარჯი. მყიდველი საწარმო არჩევს 

ამორტიზაციის იმ მეთოდს, რომელიც ასახავს საწარმოს მიერ გუდვილიდან 

მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის გამოყენების ხასიათს. თუ მყიდველ 

საწარმოს არ შეუძლია აქტივის გამოყენების ხასიათის საიმედოდ განსაზღვრა, მაშინ 

მან უნდა გამოიყენოს წრფივი მეთოდი (იხ. 18.22 პუნქტი).   

თუ შეუძლებელია გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ 

განსაზღვრა, მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს, რომ იგი განისაზღვროს 

ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ უნდა 

აღემატებოდეს 10 წელს.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც გუდვილის მოსალოდნელი სასარგებლო მომსახურების 

ვადის თავდაპირველი შეფასება იცვლება, შესაბამისად უნდა მოხდეს ამორტიზაციის 

პერიოდის კორექტირება. ასეთი ცვლილებები აღირიცხება, როგორც სააღრიცხვო 

შეფასების ცვლილებები მე-10 განყოფილების შესაბამისად (იხ. 18.24 პუნქტი).  

 

მაგალითები— გუდვილის ამორტიზაცია 

მაგ. 60 ფაქტები იგივეა, რაც 56-ე მაგალითში. ამასთან, ხელმძღვანელობა აფასებს გუდვილის 

სასარგებლო მომსახურების ვადას 15 წლით. შეფასება გაკეთდა ხელმძღვანელობის 

გრძელვადიანი ბიზნესგეგმისა და აქტივების მდგომარეობისა და საშუალო სასარგებლო 

მომსახურების ვადის მიმოხილვის საფუძველზე, რაც ქმნის მის ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელ ერთეულებს. 

გუდვილის ამორტიზაცია 20X5 წლით დასრულებული წლისთვის არის 200ფე (3,000ფე 

÷ 15 წელი). თუ დავუშვებთ, რომ 18.19—18.24 პუნქტების პრინციპები დაცული იყო და 

შეფასება საიმედოდ გაკეთდა, გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადა შესაძლოა 

აღემატებოდეს 10 წელს. 

მაგ. 61 ფაქტები იგივეა, რაც მე-60 მაგალითში. თუმცა, ხელმძღვანელობას არ შეუძლია 

საიმედოდ დაადგინოს გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადა. ხელმძღვანელობის 

შეფასებაა 15 წელი. 

გუდვილის ამორტიზაცია 20X5 წლით დასრულებული წლისთვის არის 300ფე (3,000ფე 

÷ 10 წელზე). თუ გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ შეფასება 

შეუძლებელია, იგი უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების 

საფუძველზე, მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს. თუ ხელმძღვანელობის 

საუკეთესო შეფასება 10 წელზე ნაკლებია, ვთქვათ 5 წელი, გუდვილის ამორტიზაცია 

ხუთ წელს უნდა ეფუძნებოდეს (ანუ, 600ფე = 3,000ფე ÷ 5 წელი). 

 

შენიშვნები 

გაუფასურება 

გუდვილის ცალკე გაყიდვა შესაძლებელი არ არის. გუდვილი სხვა აქტივებისაგან 

დამოუკიდებლად არ წარმოშობს საწარმოს ფულად ნაკადებს. ამის გამო, გუდვილის 

ანაზღაურებადი ღირებულების პირდაპირი შეფასება შეუძლებელია და უნდა 
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განისაზღვროს იმ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულ(ებ)ის ანაზღაურებადი 

ღირებულების მიხედვით, რომლის შემადგენელი ნაწილიცაა გუდვილი. 

27-ე განყოფილება - „ აქტივების გაუფასურება“ - მოითხოვს რომ გუდვილის 

გაუფასურებაზე ტესტირების მიზნით, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

გუდვილი, შეძენის თარიღიდან დაწყებული, განაწილდეს მყიდველი საწარმოს იმ 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ყველა ერთეულზე, ან ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულების ჯგუფზე, რომლებიც მოსალოდნელია, რომ სარგებელს 

მიიღებენ გაერთიანებიდან. 

გუდვილის გაუფასურების მაგალითებისთვის, გთხოვთ იხილოთ 27-ე მოდული. 

 

ხელსაყრელი შეძენა (ანუ, როდესაც მყიდველი საწარმოს წილი 
შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 
ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების წმინდა 
ღირებულებაში აღემატება საწარმოთა გაერთიანების ღირებულებას) 

 

19.24 თუ მყიდველი საწარმოს წილი შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების წმინდა ღირებულებაში, 

რომლებიც ასახულია 19.14 პუნქტის შესაბამისად, აღემატება საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულებას (რასაც ზოგჯერ „უარყოფით გუდვილს“ უწოდებენ), მაშინ მყიდველმა 

საწარმომ: 

(ა)  ხელახლა უნდა შეაფასოს შეძენილი საწარმოს აქტივების, ვალდებულებებისა და  

     პირობითი ვალდებულებების ანარიცხები და ასევე საწარმოთა გაერთიანების  

     ღირებულება; და 

(ბ)  დაუყოვნებლივ მოგებაში ან ზარალში აღიაროს ხელახალი შეფასების შემდგომ  

     დარჩენილი ნებისმიერი ზედმეტობის თანხა. 

შენიშვნა 

როდესაც საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება უფრო მეტია, ვიდრე მყიდველი 

საწარმოს წილი შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების წმინდა რეალურ ღირებულებაში, 

აღიარდება გუდვილი (იხ. 19.22 პუნქტი). როდესაც პირიქით ხდება (ანუ, როდესაც 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება უფრო ნაკლებია, ვიდრე მყიდველი საწარმოს 

წილი შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და 

პირობითი ვალდებულებების წმინდა რეალურ ღირებულებაში), მყიდველმა საწარმომ  

ხელახლა უნდა შეაფასოს შეძენილი საწარმოს აქტივების, ვალდებულებებისა და 

პირობითი ვალდებულებების ანარიცხები და ასევე საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულება. ხელახალი შეფასების შემდგომ დარჩენილი ნებისმიერი ზედმეტობის 

თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში (რასაც ზოგჯერ „უარყოფით 

გუდვილს“ უწოდებენ). 

უარყოფითი გუდვილის არსებობა შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ქვემოთ 

მოცემული ერთი ან რამდენიმე ფაქტორით: 

 საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების ან შეძენილი აქტივების ან აღებული 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულების 

შეფასების შეცდომები (19.24(ა) პუნქტით განსაზღვრული ხელახალი შეფასების 

მიზანია მსგავსი შეცდომების შემცირება ან გამორიცხვა); 
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 იმის მიუხედავად, რომ გამოიყენება მსს ფასს სტანდარტი, იდენტიფიცირებადი 

აქტივი ან ვალდებულება შესაძლებელია არ იქნეს აღიარებული რეალური 

ღირებულებით, მაგალითად, შეძენილი საწარმოს პირობითი ვალდებულების 

საიმედო შეფასება შესაძლებელია ვერ მოხერხდეს შეძენის თარიღისთვის და, 

შესაბამისად, შეიძლება არ იქნეს აღიარებული;  

 მყიდველი საწარმოს მიერ გადახდილი ფასი ასახავს იმ ფაქტს, რომ შეძენილ 

სამეურნეო ერთეულს ესაჭიროება რესტრუქტურიზაცია, მაგრამ არ სრულდება 

რესტრუქტურიზაციის ანარიცხის აღიარების პირობები (იდენტიფიცირებადი 

აქტივების, ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების აღიარებისას);  

 ხელსაყრელი შესყიდვა მყიდველი საწარმოს მოლაპარაკებების წარმოების 

უნარების გამოყენებით; და 

 ხელსაყრელი შესყიდვა, რაც განპირობებულია გამყიდველი საწარმოს მხრიდან 

საწარმოს გაყიდვის   მოტივაციით, რაც არ არის გამოწვეული ეკონომიკური 

მიზეზებით ან თუ გამყიდველი საწარმო იძულებულია გაყიდოს კონკრეტული 

გარემოებების, მაგალითად ფინანსური კრიზისის გამო.  

პირველი ნაბიჯი „ზედმეტობის“ აღრიცხვისას არის შეძენის ანალიზის დროს 

გამოყენებული იდენტიფიცირების ან შეფასებების ხელახალი შეფასება; მაგალითად, 

არის თუ არა ისეთი აქტივი, რომელიც არ იქნა აღიარებული თავდაპირველად, ან 

არასწორად ხომ არ იქნა გამოთვლილი აქტივის ან ვალდებულების რეალური 

ღირებულება? თუ აღნიშნული ხელახალი შეფასების შემდეგ „ზედმეტობა“ კვლავ 

არსებობს (თავდაპირველი ან შემცირებული ზედმეტობა) საწარმოთა გაერთიანების 

შედეგად წარმოიქმნება „უარყოფითი გუდვილი“. შესაბამისად, მყიდველი საწარმო 

დაუყოვნებლივ მოგებაში ან ზარალში აღიარებს ზედმეტობის თანხას, როგორც 

შემოსავალს.  

 

მაგალითი — უარყოფითი გუდვილი 

მაგ. 62 20X5 წლის 1-ელ იანვარს  A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო წილის 100% 25,000ფე 

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ. B მსს-ს იდენტიფიცირებადი აქტივების, 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულება შეფასდა 

შემდეგნაირად: 
 

  ფე 

მოწყობილობა  20,000 

მარაგები  10,000 

მოთხოვნები  7,000 

პატენტები  8,000 

შეძენილი აქტივები რეალური ღირებულებით  45,000 

ვალდებულებები რეალური ღირებულებით  (16,000) 

პირობითი ვალდებულება  (2,000) 

შეძენილი წმინდა აქტივები რეალური ღირებულებით  27,000 
 

შესყიდვის მეთოდის გამოყენება წარმოქმნის უარყოფით გუდვილს - 2,000ფე-ის 

ოდენობით. გუდვილი გამოითვლება, როგორც 25,000ფე საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულებას მინუს 27,000ფე შეძენის თარიღისათვის იდენტიფიცირებადი წმინდა 

აქტივები რეალური ღირებულებით. 
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A მსს ხელახლა აფასებს თითოეული იდენტიფიცირებადი აქტივის, ვალდებულებისა 

და პირობითი ვალდებულების რეალურ ღირებულებას და ადგენს, რომ 

მოწყობილობის რეალური ღირებულება არის 19,800ფე, 20,000ფე-ის ნაცვლად. 

გადასინჯული შეფასება წარმოქმნის უარყოფით გუდვილს - 1,800ფე-ის ოდენობით. ეს 

გამოითვლება, როგორც 25,000ფე საწარმოთა გაერთიანების ღირებულებას მინუს 

26,800ფე შეძენის თარიღისათვის იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები რეალური 

ღირებულებით. 

A მსს დაუყოვნებლივ აღიარებს უარყოფით გუდვილს - 1,800ფე-ს, როგორც 

შემოსავალს მოგებაში ან ზარალში.  

 

 

 განმარტებითი შენიშვნები 
 

იმ საწარმოთა გაერთიანებ(ებ)ისთვის, რომლებიც განხორციელდა 

საანგარიშგებო პერიოდში 
 

19.25 თითოეული საწარმოთა გაერთიანებისთვის, რომელიც განხორციელდა საანგარიშგებო 

პერიოდში, მყიდველმა საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)   გაერთიანებული საწარმოების ან სამეურნეო ერთეულების სახელწოდებები და  

      აღწერა; 

(ბ)     შეძენის თარიღი; 

(გ)  შეძენილი ხმის უფლების მქონე წილობრივი ინსტრუმენტების პროცენტული  

       მაჩვენებელი; 

(დ) საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება და მისი კომპონენტების აღწერა  

       (როგორიცაა ფულადი სახსრები, წილობრივი ინსტრუმენტები და სავალო  

       ინსტრუმენტები); 

(ე)  შეძენის თარიღით აღიარებული თანხები აქტივების, ვალდებულებებისა და  

      პირობითი ვალდებულებების თითოეული კლასისთვის, მათ შორის  

      გუდვილისთვის; 

(ვ)  მოგებაში ან ზარალში 19.24 პუნქტის შესაბამისად აღიარებული ნებისმიერი  

      ზედმეტობის თანხა, სრული შემოსავლის ანგარიშგების (ასევე მოგებისა და  

      ზარალის ანგარიშგების, თუ წარდგენილია) იმ მუხლის მითითებით, სადაც აისახა  

      აღნიშნული მეტობის თანხა; და 

(ზ)  იმ ფაქტორების ხარისხობრივი შეფასება, რომლებმაც განაპირობა გუდვილის  

       აღიარება, როგორიცაა, მაგალითად შეძენილი და მყიდველი საწარმოების  

       გაერთიანებული ოპერაციებიდან მოსალოდნელი სინერგიული ეფექტები, ან  

       არამატერიალური აქტივები, ან სხვა მუხლები, რომლებიც არ აღიარდა 19.15  

       პუნქტის შესაბამისად. 

 

 
მაგალითი— განმარტებითი შენიშვნები იმ საწარმოთა გაერთიანებებისთვის, 
რომლებიც განხორციელდა საანგარიშგებო პერიოდში  
 

მაგ. 63 ქვემო მოცემული მაგალითი გვიჩვენებს ზემოხსენებული ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნების დაკმაყოფილების ერთ-ერთ გზას. წარმოდგენილი საილუსტრაციო 

განმარტებითი შენიშვნა არის ამონარიდი A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგებიდან 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 20X0 წლის 31 

დეკემბერს A მსს-ს გააჩნია ორი შვილობილი საწარმო, B მსს და C მსს.  
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (ამონარიდი)  

… 

შენიშვნა X.  სამეურნეო ერთეულის შეძენა 
 

პუნქტზე 

მითითება 

 

19.25(ა), 

(ბ), (გ), (დ) 

20X0 წლის 1-ელ ნოემბერს, ფულად ოპერაციაში A მსს-მ შეიძინა C მსს-ს 

ხმის უფლების მქონე საკუთარი კაპიტალის 100%, შვილობილი 

საწარმოს, B მსს-ს მეშვეობით. შეძენა აღირიცხა შესყიდვის მეთოდის 

გამოყენებით შეძენის თარიღისთვის. საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულება იყო 10,500ფე, რაც მოიცავდა ფულადი სახსრებით 

კომპენსაციას  10,000ფე-ს და უშუალოდ დაკავშირებულ ხარჯებს 500ფე-ს. 

19.25(ზ) 2,000ფე გუდვილი, რომელიც წარმოიქმნება შეძენის შედეგად, მოიცავს B 

მსს-ს და C მსს-ს გაერთიანებული ოპერაციებიდან მოსალოდნელ 

სინერგიულ ეფექტებსა და მასშტაბის ეკონომიას და არამატერიალურ 

აქტივებს, რომლებიც წარმოიქმნება შრომითი რესურსების ნაკრებისა და  

C მსს-ს კლიენტთან ურთიერთობებისგან, რაც არ აღიარდება, რადგან 

მათი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე.  

19.25(ა) C მსს, B მსს-ს მსგავსად, არის ჰელიოტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც 

აქცენტს აკეთებს კონცენტრირებული მზის ენერგიის ბაზარზე.  C მსს 

შეიმუშავებს, აპროექტებს, აწარმოებს და ამონტაჟებს ჰელიოთერმული 

ელექტროსადგურის მოწყობილობას. 

19.25(ე) შეძენის თარიღით აღიარებული თანხები C მსს-ს აქტივების, 

ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების თითოეული 

კლასისთვის, გადახდილი კომპენსაციის რეალურ ღირებულებასთან 

ერთად და შედეგად მიღებული გუდვილის ნაშთი მოცემულია ქვემოთ:  
 

 

 რეალური 

ღირებულება   

ფე 

  

არამატერიალური აქტივები 5,000 

ძირითადი საშუალებები 15,000 

მარაგები 5,000 

მოთხოვნები 3,500 

 28,500 

პირობითი ვალდებულების ანარიცხი (14,000) 

ვალდებულებები (6,000) 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების 

რეალური ღირებულება 
8,500 

გუდვილი 2,000 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება 10,500 
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ყველა საწარმოთა გაერთიანებისთვის 
 

19.26 მყიდველმა საწარმომ უნდა აჩვენოს გუდვილისთვის გამოყენებული სასარგებლო 

მომსახურების ვადა და გუდვილის საბალანსო ღირებულების შეჯერება საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსთვის, სადაც ცალკე გამოყოფს: 

(ა)   ცვლილებებს, რომლებიც გამოწვეულია საწარმოთა ახალი გაერთიანების შედეგად; 

(ბ)   გაუფასურების ზარალს; 

(გ)   გასულ პერიოდებში შეძენილი საწარმოების გასვლას; და 

(დ)   სხვა ცვლილებებს. 

ამგვარი შეჯერების წარმოდგენა საწარმოს არ ევალება წინა პერიოდებისთვის.  

 

 
მაგალითი — განმარტებითი შენიშვნები ყველა საწარმოთა გაერთიანებისთვის 
 

მაგ. 64 ქვემოთ მოცემულ მაგალითში წარმოდგენილია ზემოხსენებული ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნები.   

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 

(ამონარიდი)…  

შენიშვნა Y.. გუდვილი 

  

 

ღირებულება 

დაგროვილი 

ამორტიზაცია და 

გაუფასურება 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

 ფე ფე ფე 

20X0 წლის 1-ლი იანვარი X (X) X 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი X – X 

ამორტიზაცია—20X0 – (X) (X) 

გაუფასურების ზარალი – (X) (X) 

შვილობილი საწარმოს გაყიდვა (X) X (X) 

საკურსო სხვაობები (X) X (X) 

20X0 წლის 31 დეკემბერი X (X) X 

 

ამორტიზაცია გამოითვლება გუდვილის შეფასებულ სასარგებლო მომსახურების ვადაზე - 5–10 წელზე 

წრფივი მეთოდის გამოყენებით.5 

                                                             
5 ამ ინფორმაციის გამჟღავნება ასევე შესაძლებელია არამატერიალური აქტივების სააღრიცხვო პოლიტიკაში.  
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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. 

ზოგიერთი საკითხი, სადაც მოცემულია მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა 

გადაწყვეტილებები მე-19 განყოფილების გამოყენებით, ქვემოთ მოცემულია განცალკევებული 

სათაურით. 

 

მყიდველი საწარმოს იდენტიფიკაცია 

შესყიდვის მეთოდი საჭიროებს მყიდველი საწარმოს დადგენას საწარმოთა გაერთიანებაში. 

ხშირად, მყიდველი საწარმოს დადგენა არ არის რთული. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

მყიდველი საწარმოს დადგენისთვის საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობის გამოყენება. 

მყიდველი არის საწარმო, რომელიც მოიპოვებს კონტროლს შეძენილ საწარმოზე. 

გადაწყვეტილების მისაღებად გასათვალისწინებელი ფაქტორები, სხვა ფაქტორებთან ერთად, 

მოიცავს ხმის უფლების შეფარდებით რაოდენობას გაერთიანებულ სამეურნეო ერთეულში 

საწარმოთა გაერთიანების შემდგომ, გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის 

მმართველობითი ორგანოს შემადგენლობას, გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულის ზედა 

რგოლების მენეჯერთა (ხელმძღვანელთა) შემადგენლობას, სააქციო წილის გაცვლის პირობებს 

და გაერთიანებული სამეურნეო ერთეულების შესაბამის სიდიდეს. მყიდველი საწარმოს 

განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ყველა ფაქტი და გარემოება. 

 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება ფასდება მყიდველი საწარმოს მიერ გადახდილი 

კომპენსაციის რეალური ღირებულების განსაზღვრით. ღირებულება არის ჯამი სხვადასხვა 

ფორმის კომპენსაციის რეალური ღირებულებებისა, პლუს უშუალოდ დაკავშირებული 

ყველანაირი დანახარჯი. შეძენილი საწარმოსთვის გადახდილი კომპენსაცია შეიძლება 

მოიცავდეს რიგ მუხლებს, როგორიცაა, მაგალითად, ფულადი სახსრები და სხვა ფულადი 

აქტივები, არაფულადი აქტივები, წილობრივი ინსტრუმენტები და გაწეული ვალდებულებები 

და სხვ. ამასთან, გადახდა, ან გადახდის ნაწილი, ზოგჯერ გადავადებულია ან მოიცავს 
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კომპონენტს, რომელიც პირობითია და დამოკიდებულია მომავალ მოვლენებზე. საჭიროა 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა კომპენსაციის ზოგიერთი ფორმის (მაგალითად, მყიდველი 

საწარმოს აქციები ან აქტივები, რომელთათვისაც არ არსებობს აქტიური ბაზარი) რეალური 

ღირებულების განსაზღვრისას, ასევე იმის განსაზღვრისას, პირობითი კომპენსაციის გადახდა 

მოსალოდნელია თუ არა და შესაძლებელია თუ არა მისი საიმედოდ შეფასება.   

მნიშვნელოვანი მსჯელობა ასევე შეიძლება იყოს საჭირო იმის განსაზღვრისას, გადახდა 

პირობითი კომპენსაციაა თუ ხელმძღვანელობის ანაზღაურება შეძენის შემდგომ. როდესაც  

შეძენილია სამეურნეო ერთეული, რომელსაც მართავს მესაკუთრე და ყოფილი მესაკუთრე 

განაგრძობს ახლად შეძენილ შვილობილ საწარმოში მონაწილეობას, როგორც დაქირავებული 

პირი, საჭიროა აღნიშნულ პირთან მომავალი ცვალებადი გადახდების შესახებ შეთანხმების 

ანალიზი, რათა განისაზღვროს, აღნიშნული გადახდები საქმიანობის შედეგებთან 

დაკავშირებული ანაზღაურებაა თუ (რაც უნდა ჩაირთოს მოგებისა და ზარალის 

გამოთვლებში) თუ პირობითი კომპენსაცია (რომელიც გათვალისწინებულია საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულებაში შეძენის თარიღისთვის, თუ გადახდა მოსალოდნელია და 

შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება).  

იმის განსაზღვრა, თუ რომელი დანახარჯები შეადგენს შეძენის ხარჯებს (საწარმოთა 

გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებული დანახარჯები) და რომელი არა, ზოგჯერ ასევე 

საჭიროებს მსჯელობას. 

 

კონკრეტული შეძენილი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებების აღიარება  

შეძენის თარიღისთვის, მყიდველმა საწარმომ გუდვილისგან განცალკევებით უნდა აღიაროს 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივები და აღებული 

ვალდებულებები და პირობითი ვალდებულებები. ყველა ეს მუხლი ფასდება შესაბამისი 

რეალური ღირებულებით. მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაძლებელია საჭირო იყოს 

შესაფასებელი მუხლების, მაგალითად პირობითი ვალდებულებების ან უნიკალური 

არამატერიალური აქტივების რეალური ღირებულების განსაზღვრისას. 

 
გუდვილი 

მნიშვნელოვანი მსჯელობა ხშირად საჭიროა ამორტიზაციის მეთოდის განსაზღვრისას და 

გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებისას. მნიშვნელოვანი მსჯელობები და 

შეფასებები ასევე საჭიროა 27-ე განყოფილებით გათვალისწინებული გაუფასურების 

მოთხოვნების გამოყენებისას. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

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

გაერთიანებისა და გუდვილის აღრიცხვისა და წარდგენის  მოთხოვნებში ძირითადი 

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (ძირითადად, იხ. ფასს 3 -„საწარმოთა 
გაერთიანება“ - (2008)) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“) შორის არის: 

 „საწარმოთა გაერთიანებისა“ და „სამეურნეო ერთეულის“ განმარტებები განსხვავდება მსს 
ფასს სტანდარტში და ფასს 3-ში და შესაძლებელია გამოიწვიოს განსხვავებული 

გამოყენება. 

 მსს ფასს სტანდარტის 19.11(ბ) პუნქტის გამოყენებისას, საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულება მოიცავს მოცემულ საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ დაკავშირებულ 

ყველანაირ დანახარჯს (მაგალითად, საშუამავლო ორგანიზაციისთვის გადახდილი 

საკომისიო  და საკონსულტაციო, იურიდიული, საბუღალტრო, საშემფასებლო და სხვა 

პროფესიული ან საკონსულტაციო მომსახურების საზღაური, რომლებიც უშუალოდ არის 

დაკავშირებული მოცემულ საწარმოთა გაერთიანებასთან).  ამისგან განსხვავებით, ფასს 3 

(2008) მკაფიოდ გამორიცხავს აღნიშნულ დანახარჯებს საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულებიდან (იხ. ფასს 3-ის 53-ე მუხლი). შესაბამისად, აღნიშნული დანახარჯები, 

ჩვეულებრივ, გუდვილის ნაწილს წარმოადგენს მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით, ფასს 3-

ით კი აღიარებულია, როგორც ხარჯები იმ პერიოდში, როდესაც ადგილი ჰქონდა 

დანახარჯების გაწევას და მომსახურების მიღებას.  

 ფასს 3-ის გამოყენებისას, თუ საწარმოთა გაერთიანება შეძენილია ეტაპობრივად, 

მყიდველმა საწარმომ მისი ადრინდელი სააქციო წილი შეძენილ საწარმოში უნდა 

გადააფასოს შეძენის თარიღისთვის გამოთვლილ რეალურ ღირებულებამდე და ამას 

ითვალისწინებს გუდვილის განსაზღვრისას (იხ. ფასს 3-ის (2008) 41–42 პუნქტები). მსს 
ფასს სტანდარტის მე-19 განყოფილება არ იძლევა მკაფიო მითითებებს საფეხურებრივი 

შეძენის აღრიცხვასთან დაკავშირებით.     

 მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, პირობითი კომპენსაცია ჩაირთვება საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულებაში, თუ გადახდა მოსალოდნელია და შესაძლებელია მისი 

სიდიდის საიმედოდ შეფასება (იხ. 19.12 პუნქტი). მეორე მხრივ, ფასს 3 მოითხოვს, რომ  

პირობითი კომპენსაციის რეალური ღირებულება შევიდეს საწარმოთა გაერთიანების 

ღირებულებაში იმის მიუხედავად, გადახდა მოსალოდნელია, თუ არა; ხოლო მისი 

რეალური ღირებულება განისაზღვრება შესაძლო შედეგების განხილვით და 

თითოეულის ალბათობის შეფასებით (იხ. ფასს 3-ის (2008) 39-ე პუნქტი). 

 მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, თუ შემდგომში პირობითი კომპენსაცია  გახდება 

მოსალოდნელი და შესაძლებელი იქნება მისი სიდიდის საიმედოდ შეფასება, რეალური 

ღირებულება აისახება, როგორც საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების კორექტირება 

(იხ. 19.13 პუნქტი) და გავლენას მოახდენს გუდვილისთვის აღიარებულ თანხაზე. ფასს 3-

ით, პირობითი კომპენსაციის რეალური ღირებულების ცვლილებები საწარმოთა 

გაერთიანების ღირებულებაზე ახდენს გავლენას მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ცვლილებები 

წარმოადგენს შეფასების პერიოდის კორექტირებას (კორექტირებები კეთდება შეძენის 

თარიღის შემდგომ პერიოდში, რომლის განმავლობაშიც მყიდველ საწარმოს შეუძლია 

კორექტირება შეიტანოს საწარმოთა გაერთიანებასთან დაკავშირებით აღიარებულ 

პირობით თანხებში), სხვა შემთხვევაში მათი აღრიცხვა განცალკევებით ხდება (იხ. ფასს 

3-ის (2008) 58-ე პუნქტი).  
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 თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, გუდვილი 

აისახება თვითღირებულებიდან დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით. გუდვილის 

ამორტიზაცია ხდება მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, ხოლო   

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულები, რომლებზეც განაწილებულია 

გუდვილი ექვემდებარება გაუფასურების ტესტს, თუ არსებობს მინიშნება 

გაუფასურებაზე. თუ საწარმოს არ შეუძლია გუდვილის სასარგებლო მომსახურების 

ვადის საიმედოდ შეფასება, იგი უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო 

შეფასების საფუძველზე, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს (იხ. 19.23 პუნქტი).  

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენების შემთხვევაში არ ხდება გუდვილის 

ამორტიზაცია. თუმცა, ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულები, რომლებზეც 

განაწილებულია გუდვილი, ექვემდებარება გაუფასურების ტესტს, სულ მცირე 

ყოველწლიურად, და დამატებით, როდესაც არსებობს მინიშნება გაუფასურებაზე (იხ. 

ბასს 36-ის - „აქტივების გაუფასურება“ - 10(ბ) და 90 პუნქტები).  

 მე-18 განყოფილების გამოყენებით, საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი 

არამატერიალური აქტივი აღიარდება, გარდა იმ შემთხვევისა,  თუ მისი რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე შეძენის თარიღისთვის (იხ. 18.8 პუნქტი).  ფასს 3-ით (2008) და ბასს 

38-ით „არამატერიალური აქტივები" - დაშვებულია, რომ თუ არამატერიალური აქტივი 

განცალკევებადია, ან წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული 

უფლებებიდან, საიმედო შეფასების კრიტერიუმი ყოველთვის სრულდება (იხ. ბასს 38-ის 

33-ე პუნქტი) და არ არის დაშვებული მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

მიზეზით განთავისუფლება. 

 მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას, საწარმოთა გაერთიანების დროს აღებული 

პირობითი ვალდებულებები აღიარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელია 

მათი რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება (იხ. 19.15(დ) პუნქტი). ფასს 3-ით 

(2008), საწარმო ვალდებულია პირობითი ვალდებულებები აღიაროს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი მიმდინარე ვალდებულებებია (და გამორიცხულია შესაძლო 

ვალდებულებები), რომლებიც წარმოშობილია წარსული მოვლენებისგან, რომელთა 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. 

 მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით, არამაკონტროლებელი წილი ფასდება მისი 

პროპორციული წილის საფუძველზე შეძენილ საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებად 

აქტივებთან დაკავშირებით აღიარებულ თანხებში (ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც 

პროპორციული წილის მეთოდი—იხ. 19.14 პუნქტი). ამ მეთოდის გამოყენებით, 

არამაკონტროლებლ წილზე მიკუთვნებული გუდვილი არ აღიარდება. ფასს 3-ის 

გამოყენებისას (იხ. მე-19 პუნქტი), არამაკონტროლებელი წილი ფასდება სრული 

გუდვილის მეთოდით ან პროპორციული წილის მეთოდით. ამ ორს შორის სხვაობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ სრული გუდვილის მეთოდით, არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი 

საწარმოში ფასდება რეალური ღირებულებით, რაც, მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილ 

საწარმოში წილის მისაღებად გადახდილ კომპენსაციასთან ერთად გამოიყენება 

გუდვილის გამოსათვლელად, რომელიც შვილობილი საწარმოს 100%-ზე წარმოიქმნება. 

გუდვილი აღიარდება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში (ანუ, იგი მოიცავს 

არამაკონტროლებელ წილზე მიკუთვნებულ გუდვილს). თუ გამოიყენება სრული 

გუდვილის მეთოდი, ნაწილობრივ მფლობელობაში არსებული შვილობილი საწარმოს 

შეძენის თარიღისათვის, როგორც გუდვილი, ასევე არამაკონტროლებელი წილი 

განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით გამოთვლილთაგან. 

ფასს 3-სა და მსს ფასს სტანდარტს შორის სხვა სხვაობებიც არის, მათ შორის:  
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 მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით, საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისთვის 

გამოყენებულ მეთოდს ეწოდება „შეძენის მეთოდი“.  ფასს 3-ით, ამას ეწოდება შესყიდვის 

მეთოდი. 

 ფასს 3 მოიცავს დამატებით გამონაკლისებს შეძენილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი 

აქტივების და ვალდებულებების აღიარების ან/და რეალური ღირებულების შეფასების 

მოთხოვნებიდან, მაგალითად, იგი მოიცავს გამონაკლისებს და სპეციალურ მოთხოვნებს 

საგარანტიო აქტივების, იჯარის, გამოსყიდული უფლებებისა და აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდებისთვის. 

 ფასს 3 მოიცავს დამატებით მითითებებს ზოგიერთ კონკრეტულ საკითხთან 

დაკავშირებით, რომლებიც არ არის განსაზღვრული მსს ფასს სტანდარტით, როგორიცაა, 

მაგალითად,  უკუშესყიდვები, საწარმოთა გაერთიანება კომპენსაციის გადაცემის გარეშე 

და არამატერიალური აქტივების დადგენა.  

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 

 

 



შინაარსი 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით საწარმოთა გაერთიანებებისა და გუდვილის აღრიცხვისა და წარდგენის 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით.  

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით. 

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   
 

კითხვა 1 

A მსს იძენს B მსს-ს ხმის უფლების მქონე აქციების 100%-ს. B მსს-ს მხოლოდ ორი აქტივი აქვს, 

მიწის ნაკვეთი, სადაც A მსს მომავალში ააშენებს შენობას და ცარიელი შენობა. B მსს არის ე. წ. 

ფიქტიური კომპანია, მას არ გააჩნია დაქირავებული პირები და არ აქვს საწარმოო ან მართვის 

პროცესები. აღნიშნული ოპერაცია: 

 (ა)  არის საწარმოთა გაერთიანება. 

 (ბ)  შეიძლება იყოს საწარმოთა გაერთიანება. 

 (გ)  არ არის საწარმოთა გაერთიანება. 
 

კითხვა 2 

შეძენის თარიღი არის ის თარიღი, როდესაც: 

 (ა)  მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს შეძენილ საწარმოზე. 

 (ბ)  გადახდილია კომპენსაციის 50%-ზე მეტი. 

 (გ)  გაერთიანების მხარეებს შორის მიღწეულია არსებითი შეთანხმება. 
 

კითხვა 3 

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით, საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვა უნდა მოხდეს: 

 (ა)  კაპიტალის წილების გაერთიანების (ან შერწყმის) მეთოდით. 

 (ბ)  შესყიდვის მეთოდით. 

 (გ)  ახლიდან დაწყების მეთოდით. 

 (დ) კაპიტალის წილების გაერთიანების (ან შერწყმის) მეთოდით ან შესყიდვის მეთოდით. 

 (ე)  კაპიტალის წილების გაერთიანების (ან შერწყმის) მეთოდით, შესყიდვის მეთოდით ან 

ახლიდან დაწყების მეთოდით. 
 

კითხვა 4 

მყიდველი ყოველთვის არის ის საწარმო: 

 (ა)  რომლის სიდიდე მნიშვნელოვნად უფრო დიდია, ვიდრე სხვა გაერთიანებული 

სამეურნეო ერთეულის ან ერთეულების. 

  



მოდული 19–საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  68 

 (ბ)  რომელიც მოიპოვებს კონტროლს სხვა საწარმოზე ან საწარმოებზე. 

 (გ)  რომელიც მოიპოვებს ხმის უფლების მქონე საკუთარი კაპიტალის 50%-ზე მეტს  სხვა 

გაერთიანებულ საწარმოში ან საწარმოებში. 

 (დ)  რომელმაც წამოიწყო გაერთიანება. 

კითხვა 5 

საკონსულტაციო, იურიდიული, საგადასახადო, სპეციალური შემოწმების და საშემფასებლო 

დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული საწარმოთა გაერთიანებასთან: 

 (ა)  საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების ნაწილია. 

 (ბ)  აღიარდება, როგორც ხარჯები. 

 (გ)  აღირიცხება, როგორც გამოქვითვა გამოშვებული საკუთარი კაპიტალიდან. 
 

კითხვა 6 

დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული აქციების გამოშვებასთან, რაც 

საწარმოთა გაერთიანებისთვის გადახდილი კომპენსაციის ნაწილია: 

 (ა)  საწარმოთა გაერთიანების ღირებულების ნაწილია. 

 (ბ)  აღიარდება, როგორც ხარჯები. 

 (გ)  აღირიცხება, როგორც გამოქვითვა საკუთარი კაპიტალიდან. 
 

კითხვა 7 

მყიდველმა საწარმომ შეძენის თარიღით საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი 

გუდვილი უნდა აღიაროს: 

 (ა)  აქტივად. 

 (ბ)  ხარჯად. 

 (გ)  როგორც გამოქვითვა საკუთარი კაპიტალიდან.  
 

კითხვა 8 

თავდაპირველი აღიარების შემდგომ, მყიდველმა საწარმომ საწარმოთა გაერთიანებისას 

შეძენილი გუდვილი უნდა ასახოს: 

 (ა)   თვითღირებულებიდან დაგროვილი ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების 

გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით.   

 (ბ)   თვითღირებულებიდან დაგროვილი ამორტიზაციის გამოკლების შედეგად 

მიღებული თანხით. 

 (გ)   თვითღირებულებიდან დაგროვილი გაუფასურების გამოკლების შედეგად მიღებული 

თანხით.   

 (დ)  რეალური ღირებულებით. 
 

კითხვა 9  

გუდვილის ამორტიზაცია ხდება: 

 (ა)  შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, რაც შეიძლება იყოს 

განუსაზღვრელი.   
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 (ბ)  10 წლის განმავლობაში.  

 (გ)  შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. თუ საწარმოს არ 

შეუძლია გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ განსაზღვრა, იგი 

უნდა განისაზღვროს ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, მაგრამ 

არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს 

 (დ)  შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. თუ საწარმოს არ 

შეუძლია გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედოდ დადგენა, არ არის 

საჭირო ამორტიზაცია. 

 
 

კითხვა 10  

20X1 წლის 18 თებერვალს  A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს მთლიანი სააქციო წილი. შეძენის 

თარიღისთვის გადასახდელი კომპენსაცია შეადგენდა 100,000ფე-ს და დამატებით თანხას, 

რომელიც დამოკიდებული იყო  შეძენის შემდგომ პერიოდში გაყიდვებზე; ნული, 5,000ფე ან 

10,000ფე, B მსს-ს მიერ აღიარებული გაყიდვებიდან გამომდინარე სამი წლის განმავლობაში 

20X3 წლის 31 დეკემბრამდე. შეძენის თარიღისთვის, A მსს-მ შეაფასა, რომ  უფრო 

შესაძლებელია, ვიდრე არა, რომ  გადახდილი იქნება 5,000ფე. ამასთან, შეძენის თარიღისთვის, 

B მსს-ს წინააღმდეგ სარჩელი ჰქონდა აღძრული მესამე მხარეს. B მსს-ს შეძენის აღრიცხვისას 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, A მსს-მ შეაფასა, რომ უფრო შესაძლებელია, 

ვიდრე არა, რომ იგი მოიგებს სასამართლო დავას და რომ პირობითი ვალდებულების 

რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის დაახლოებით 2,000ფე-ს შეადგენს.   

20X2 წლის 31 დეკემბერს, B მსს-მ:  

 გადასინჯა და გაზარდა დამატებით გადასახდელი კომპენსაციის შეფასება 10,000ფე-მდე 

(უფრო შესაძლებელია, ვიდრე არა, რომ  გადახდილი იქნება დამატებით 10,000ფე); და  

 დაასკვნა, რომ (უფრო შესაძლებელია, ვიდრე არა, რომ იგი წააგებს სასამართლო დავას და 

რომ საუკეთესო შეფასება დავასთან დაკავშირებული ვალდებულების დასაფარად 20X2 

წლის 31 დეკემბერს შეადგენს 12,500ფე-ს.   

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის, A მსს-მ უნდა განახორციელოს: 

 (ა)  გუდვილის კორექტირება პირობითი კომპენსაციის შეფასების ცვლილებასთან 

დაკავშირებით და სასამართლო დავასთან დაკავშირებული ანარიცხის შეფასების 

ცვლილებასთან დაკავშირებით.   

 (ბ)  გუდვილის კორექტირება პირობითი კომპენსაციის შეფასების ცვლილებასთან 

დაკავშირებით და სასამართლო დავასთან დაკავშირებული ანარიცხის შეფასების 

ცვლილების აღიარება ხარჯად მოგების ან ზარალის განსაზღვრისას.  

 (ბ)  პირობითი კომპენსაციის შეფასების ცვლილების აღიარება ხარჯად მოგების ან 

ზარალის განსაზღვრისას და გუდვილის კორექტირება სასამართლო დავასთან 

დაკავშირებული ანარიცხის შეფასების ცვლილებასთან დაკავშირებით. 

 (გ)  პირობითი კომპენსაციის შეფასების ცვლილებისა და სასამართლო დავასთან 

დაკავშირებული ანარიცხის შეფასების ცვლილების აღიარება ხარჯად მოგების ან 

ზარალის განსაზღვრისას.  
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პასუხები 

კითხვა 1 (გ)–აქტივები, რომლებიც შეძენილია ოპერაციის დროს განმარტების 

შესაბამისად არ წარმოადგენს სამეურნეო ერთეულს. 

კითხვა 2 (ა)–იხ. პუნქტი 19.3. 

კითხვა 3 (ბ)–იხ. პუნქტი 19.6. 

კითხვა 4 (ბ)–იხ. პუნქტი 19.8. 

კითხვა 5 (ა)–იხ. პუნქტი 19.11(ბ). 

კითხვა 6 (გ)–იხ. პუნქტები 22.8 და 22.9. 

კითხვა 7 (ა)–იხ. პუნქტი 19.22(ა). 

კითხვა 8 (ა)–იხ. პუნქტი 19.23. 

კითხვა 9 (გ)–იხ. პუნქტი 19.23(ა). 

კითხვა 10 (ბ)–იხ. პუნქტები 19.13, 19.19 და 19.21. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 
გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით  საწარმოთა გაერთიანებისა და გუდვილის 

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.     

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 
 

სიტუაციური მაგალითი 1 
 

A მსს-ს ძირითადი სამეურნეო ერთეულია ბავშვთა კვების მრეწველობა. იგი ამზადებს 

საბავშვო საკვებს და სასმელებს. 20X1 წლის 20 თებერვალს A მსს-მ დაიწყო მოლაპარაკებები B 

მსს-ს (რომელიც ამზადებს ტკბილეულს) მესაკუთრეებთან B მსს-ს მიერ გამოშვებული 

კაპიტალის 100%-ის შეძენასთან დაკავშირებით. 20X1 წლის 25 აგვისტოს, თვეების 

განმავლობაში განხილვის შემდეგ,  მიღწეულ იქნა შეთანხმება. შეთანხმების თანახმად, B მსს-ს 

იურიდიული საკუთრება A მსს-ს გადაეცემა 20X1 წლის 30 სექტემბერს. თუმცა, 20X1 წლის 1-

ლი სექტემბრიდან A მსს უფლებამოსილია დანიშნოს ან გაათავისუფლოს  B მსს-ს ყველა 

დირექტორი (რომელიც პასუხისმგებელია მართვაზე). განსაზღვრულია, რომ ეს ასევე არის 

თარიღი, როდესაც A მსს-ს აქვს B  მსს-ს ფინანსური და სამეურნეო პოლიტიკის მართვის 

უფლებამოსილება. B მსს-ს მიერ მიღებული ყველა მოგება (ან გაწეული ზარალი) ასევე 

ეკუთვნის A მსს-ს 20X1 წლის 1-ლი სექტემბრიდან. 20X1 წლის 15 სექტემბერს, A მსს-მ დანიშნა 

ახალი დირექტორები B მსს-ს არსებული დირექტორების უმრავლესობის ნაცვლად. 

ქვემოთ მოცემულია შეძენის თარიღისათვის B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

აღიარებული აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება და რეალური 

ღირებულება: 
 

  საბალანსო 

ღირებულება 

 რეალური 

ღირებულება 

  ფე  ფე 

დანადგარი და მოწყობილობები  1,000  1,300 

მიწა  1,500  2,000 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები  300  320 

მარაგები  200  280 

მოთხოვნები  150  130 

სულ აქტივები  3,150  4,030 

     

ვალდებულებები  700  700 

ბანკის სესხი  1,200  1,150 

ანარიცხები (მოკლევადიანი)  250  270 

სულ ვალდებულებები  2,150  2,120 
 

შეძენის თარიღისთვის, B მსს-ს გააჩნია ტკბილეულის დამზადების აღურიცხავი რეცეპტები. 

შეძენის თარიღისთვის რეცეპტების რეალური ღირებულება შეფასებულია, როგორც 800ფე. 

შეძენის თარიღისთვის, B მსს-ს წინააღმდეგ შეტანილი იყო სარჩელი ზარალის ანაზღაურების 

მოთხოვნით ბავშვის მშობლის მტკიცებასთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლებელია 

მოიწამლა B მსს-ს მიერ დამზადებული ტკბილეულის მიღების შედეგად.  თუ B მსს წააგებს 

სასამართლო დავას, მოსალოდნელია, რომ მას დაეკისრება მოსარჩელისთვის 1,000ფე გადახდა 
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ზარალის ასანაზღაურებლად. იურისტების შეფასებით, დავის წაგების შანსი მინიმალურია. A 

მსს აფასებს, რომ პოტენციური ვალდებულების რეალური ღირებულება 100ფე-ს შეადგენს. 

ქვემოთ მოცემულია იმ კომპენსაციის დეტალები, რომლის გადახდაზეც დათანხმდა A მსს, B 

მსს-ს მიერ გამოშვებული კაპიტალის სანაცვლოდ: 

 A მსს-ს 100 აქცია— რეალური ღირებულება შეძენის თარიღისათვის შეფასებულია, 

როგორც 14 ფე თითოეულ აქციაზე. 

 1,000ფე ფულადი სახსრები, საიდანაც ნახევარი გადახდილია შეძენის თარიღისთვის, 

ხოლო ნახევრის გადახდა მოხდება ერთი წლის შემდეგ. 

 ორი წლის შემდეგ დამატებით 500ფე-ის გადახდა, თუ B მსს-ს მოგება საპროცენტო 

ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე (EBIT) შეძენიდან პირველ წელს გადააჭარბებს 2,500ფე-ს, 

ან დამატებით 700ფე-ის გადახდა ორი წლის შემდეგ, თუ B მსს-ს მოგება საპროცენტო 

ხარჯებამდე და დაბეგვრამდე შეძენიდან პირველ წელს გადააჭარბებს 4,000ფე-ს.  

შეძენის თარიღისთვის, A მსს-მ შეაფასა, რომ მოგება საპროცენტო ხარჯებამდე და 

დაბეგვრამდე მოსალოდნელია, რომ 2,500ფე-ს გადააჭარბებს, მაგრამ ნაკლები იქნება 

4,000ფე-ზე. 

 პატენტი, რომლის რეალური ღირებულება შეადგენდა 500ფე-ს შეძენის თარიღისთვის. 

A მსს-ს მიერ შეძენასთან დაკავშირებით გადახდილმა უშუალოდ დაკავშირებულმა 

დანახარჯებმა (მათ შორის აქციების გამოშვების დანახარჯები - 20ფე) 60ფე შეადგინა. 

A მსს-ს ზღვრული სასესხო განაკვეთია 10%. 

 

დავალება: 

წინამდებარე სიტუაციური მაგალითის A–D ნაწილებზე პასუხის გაცემისას არ 

გაითვალისწინოთ საგადასახადო შედეგები. მოგების გადასახადის შედეგები არის 

წინამდებარე სიტუაციური მაგალითის E ნაწილის საკითხი. 

ნაწილი A 

განსაზღვრეთ შეძენის თარიღი. 

ნაწილი B 

განსაზღვრეთ A მსს-ს მიერ შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური 

ღირებულება შეძენის თარიღისათვის. 

ნაწილი C 

განსაზღვრეთ საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება. 

ნაწილი D 

არსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ გუდვილის თანხა, რომელიც უნდა აღიარდეს 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად. 

ნაწილი E 

არსებობის შემთხვევაში, ახლიდან გამოთვალეთ გუდვილის თანხა, რომელიც უნდა აღიარდეს 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად, შემდეგი დაშვებების გამოყენებით:  

 გამოყენებული მოგების გადასახადის განაკვეთია 20%;  
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 B მსს-ს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ წიგნებში აღიარებული თითოეული აქტივისა 

და ვალდებულების საგადასახადო ბაზა ტოლია მათი შესაბამისი საბალანსო 

ღირებულებისა; და 

 დასაბეგრი მოგების განსაზღვრის მიზნით არ გამოიქვითება გუდვილის ამორტიზაცია. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

ნაწილი A 

შეძენის თარიღი არის ის თარიღი, როდესაც მყიდველი საწარმო მოიპოვებს კონტროლს 

შეძენილ საწარმოზე.   

ამ შემთხვევაში, მართალია, A მსს-მ არ დანიშნა ახალი დირექტორები 20X1 წლის 15 

სექტემბრამდე და იურიდიულ საკუთრებას ადგილი არ ჰქონდა 20X1 წლის 30 სექტემბრამდე, 

თუმცა სხვა ფაქტებისა და გარემოებების არარსებობისას, შეძენის თარიღია 20X1 წლის 1-ლი 

სექტემბერი. A მსს-მ კონტროლი მოიპოვა 20X1 წლის 1-ელ სექტემბერს, თარიღიდან, როდესაც 

მას აქვს B მსს-ს ყველა დირექტორის დანიშვნის უფლებამოსილება და აქვს B მსს-ს ფინანსური 

და სამეურნეო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება. ამასთან, აღნიშნული თარიღიდან, B 

მსს-ს საოპერაციო შედეგები—იქნება ეს მოგება თუ ზარალი—ეკუთვნის A მსს-ს.   

 

 

ნაწილი B 

A მსს-ს მიერ შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება 

შეადგენს 2,610ფე-ს [4,830ფე (შეძენილი აქტივების რეალური ღირებულება) მინუს 2,220ფე 

(აღებული ვალდებულებებისა და პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულება)]. 

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების გამოთვლა: 
 

 რეალური 
ღირებულება 

 ფე 

არამატერიალური აქტივები (რეცეპტები) 800 

დანადგარი და მოწყობილობები  1,300 

მიწა 2,000 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 320 

მარაგები 280 

მოთხოვნები 130 

სულ აქტივები 4,830 

  

ვალდებულებები 700 

ბანკის სესხი 1,150 

ანარიცხები (მოკლევადიანი) 270 

პირობითი ვალდებულება 100 

სულ ვალდებულებები 2,220 

  

შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები 2,610 
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ნაწილი C 

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება არის 3,308ფე. 

გამოთვლა: 
 

  ფე 

აქციები A მსს-ს 100 აქცია × 14ფე 1,400 

შეძენის თარიღისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები  500 

ფულადი სახსრების გადავადებული გადახდა 500ფე × 1/1.1 455 

პირობითი კომპენსაცია (განსაზღვრული EBIT) 500ფე × 1/(1.1)2  413 

პატენტი  500 

უშუალოდ დაკავშირებული დანახარჯები (აქციების 

გამოშვების დანახარჯების გამოკლებით) 

 

40 

საწარმოთა გაერთიანების მთლიანი ღირებულება  3,308 

 

 

ნაწილი D 

გუდვილის თანხა, რომელიც აღიარდება, როგორც აქტივი საწარმოთა გაერთიანების შედეგად 

შეადგენს 698ფე-ს. 

გამოთვლა: 3,308ფე (საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება—იხ. ნაწილი C) მინუს 2,610ფე 

(შეძენილი წმინდა აქტივები—იხ. ნაწილი B) = 698ფე. 

 

 

ნაწილი E 

მოგების გადასახადის შედეგების გათვალისწინების შემდეგ, გუდვილის თანხა, რომელიც 

აღიარდება, როგორც აქტივი საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეადგენს 1,020ფე-ს. 

გამოთვლა: 3,308ფე (საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება) მინუს 2,288ფე (შეძენილი 

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება—იხ. გამოთვლა ქვემოთ) = 

1,020ფე გუდვილი. 

A მსს-ს მიერ შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება არის 

2,288ფე:  
 

 რეალური 
ღირებულება 

 ფე 

წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივები, რომლებიც შეძენილია საგადასახადო 

შედეგებამდე (ნაწილი B)  2,610 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (იხ. ქვემოთ) (322) 

წმინდა შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივები 2,288 
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გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების გამოთვლა: 

 

 ინდივიდუალური 

საწარმო (B მსს) 

საბალანსო 

ღირებულება 

ჯგუფის საბალანსო 

ღირებულება შეძენის 

თარიღისათვის 

(რეალური 

ღირებულება) 

სხვაობა გადავადებული 

საგადასახადო 

აქტივი 

(ვალდებულება) 

 ფე ფე ფე ფე 

არამატერიალური აქტივები 

(რეცეპტები) 

– 800 800 (160) 

დანადგარი და მოწყობილობა  1,000 1,300 300 (60) 

მიწა 1,500 2,000 500 (100) 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები 

300 320 20 (4) 

მარაგები 200 280 80 (16) 

მოთხოვნები 150 130 (20) 4 

     

ვალდებულებები (700) (700) – – 

ბანკის სესხი (1,200) (1,150) 50 (10) 

ანარიცხები (მოკლევადიანი) (250) (270) (20) 4 

პირობითი ვალდებულება – (100) (100) 20 

     

სულ 1,000 2,610 1,610  

     

მთლიანი გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება     (322) 

 

 

შენიშვნა: ( ) მიუთითებს ვალდებულებას, ხოლო დადებითი თანხა მიუთითებს აქტივს. 

მართალია, ჯგუფის გუდვილის საბალანსო ღირებულება  (1,020ფე) აღემატება მის 

საგადასახადო ბაზას (ნული), მაგრამ აღნიშნული დროებითი სხვაობიდან არ წარმოიშობა 

გადავადებული გადასახადი, რადგან იგი გათავისუფლებულია გადავადებული 

გადასახადისგან (იხ. 29.14(ა) პუნქტი).  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 

20X1 წლის 1-ელ ივნისს A მსს-მ, ქალის ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობის კომპანიამ, შეიძინა B მსს-

ს მიერ გამოშვებული სააქციო კაპიტალის 75% და მოიპოვა კონტროლი. B მსს არის საცალო 

ვაჭრობის მეორე კომპანია, რომელიც სპეციალიზებულია ბავშვებისა და მოზარდებისთვის 

ყოველდღიური ტანსაცმლით ვაჭრობაში. საწარმოთა გაერთიანების კომპენსაცია შეადგენდა 

3,765ფე-ს  ფულადი სახსრებით და 30ფე-ს - მოცემულ საწარმოთა გაერთიანებასთან უშუალოდ 

დაკავშირებულ დანახარჯს. ქვემოთ მოცემულია შეძენის თარიღისთვის A მსს-ს და B მსს-ს 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებები და B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

მოცემული აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური ღირებულებები: 

 
  A მსს     B მსს 

 საბალანსო 

ღირებულება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

რეალური 

ღირებულება 

 ფე  ფე ფე 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

მიწა 4,000  1,800 2,500 

მოწყობილობა 2,000  500 550 

ინვესტიცია B მსს-ში 3,795  – – 

 9,795  2,300  

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები 500  300 400 

ფულადი სახსრები 700  100 100 

 1,200  400  

სულ აქტივები 10,995  2,700  

     

ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი 
 

   

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი 5,000  1,500  

გაუნაწილებელი მოგება 4,195  600  

სულ საკუთარი კაპიტალი 9,195  2,100  

ვალდებულებები     

გრძელვადიანი ვალდებულებები     

ანარიცხები   800  200 210 

 800  200  

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

ვალდებულებები 600  180 180 

ანარიცხები   400  220 220 

 1,000  400  

სულ ვალდებულებები  1,800  600  

სულ ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 
10,995 

 2,700  

 

შეძენის თარიღისთვის, B მსს-ს ჰქონდა  კლიენტებთან ურთიერთობის აღურიცხავი 

არამატერიალური აქტივი, რომლის რეალური ღირებულება შეადგენდა 2,000ფე-ს. 

 



მოდული 19–საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  78 

საგადასახადო შედეგები უნდა აისახოს შემდეგი დაშვებების გამოყენებით: 

 გამოყენებული მოგების გადასახადის განაკვეთია 20%;  

 B მსს-ს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ წიგნებში აღიარებული აქტივებისა და 

ვალდებულებების საგადასახადო ბაზები ტოლია მათი შესაბამისი საბალანსო 

ღირებულებებისა; და 

 დასაბეგრი მოგების განსაზღვრის მიზნით არ გამოიქვითება გუდვილის ამორტიზაცია. 

 

 

დავალება: 

ნაწილი A 

არსებობის შემთხვევაში გამოთვალეთ გუდვილი, რომელიც უნდა აღიარდეს. 

ნაწილი B 

მოამზადეთ A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შეძენის 

თარიღისთვის  (20X1 წლის 1-ლი ივნისი). 

ნაწილი C 

მსს ფასს სტანდარტის მე-19 განყოფილების თანახმად მოამზადეთ საწარმოთა 

გაერთიანებასთან დაკავშირებით საჭირო განმარტებითი შენიშვნები, A მსს-ს 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისთვის 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის. უნდა დაუშვათ, რომ A მსს იყენებს წრფივ მეთოდს გუდვილის 

ამორტიზაციისთვის შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადის, 10 წლის განმავლობაში. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 
 

ნაწილი A 

A მსს აღიარებს გუდვილს 516 ფე-ს [3,795ფე (საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება: 3,765ფე + 

30ფე) მინუს 3,279ფე (შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების 75%: 0.75 × 4,372ფე)]. 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება: 
 

 რეალური 
ღირებულება 

 ფე 

არამატერიალური აქტივები (კლიენტებთან ურთიერთობა) 2,000 

მიწა  2,500 

მოწყობილობა 550 

მარაგები 400 

ფულადი სახსრები 100 

სულ აქტივები 5,550 

  

ანარიცხები (გრძელვადიანი) 210 

ვალდებულებები 180 

ანარიცხები (მოკლევადიანი) 220 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (იხ. ქვემოთ) 568 

სულ ვალდებულებები 1,178 

  

შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები 4,372 

 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების გამოთვლა: 

 საბალანსო 

ღირებულება  

B მსს 

საბალანსო 

ღირებულება 

ჯგუფის რეალური 

ღირებულება 

სხვაობა გადავადებული 

საგადასახადო 

აქტივი 

(ვალდებულება) 

 ფე ფე ფე ფე 

არამატერიალური აქტივები 

(პატენტი) 

– 2,000 2,000 (400) 

მიწა 1,800 2,500 700 (140) 

მოწყობილობა  500 550 50 (10) 

მარაგები 300 400 100 (20) 

ფულადი სახსრები 100 100 – – 

     

ანარიცხები (გრძელვადიანი) (200) (210) (10) 2 

ვალდებულებები (180) (180) – – 

ანარიცხები (მოკლევადიანი) (220) (220) – – 

სულ 2,100 4,940 2,840  

     

მთლიანი გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება    

(568) 
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შენიშვნები:  

მართალია, გუდვილის საბალანსო ღირებულება (516ფე) აღემატება მის საგადასახადო ბაზას 

(ნული), მაგრამ აღნიშნული დროებითი სხვაობიდან არ წარმოიშობა გადავადებული 

გადასახადი, რადგან იგი გათავისუფლებულია გადავადებული გადასახადისგან (იხ. 29.14(ა) 

პუნქტი). 

 

 

ნაწილი B 

 

A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება   

20X1 წლის 1-ელ ივნისს 

  ფე ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

გუდვილი  516  

არამატერიალური აქტივები (კლიენტებთან ურთიერთობა)  2,000  

მიწა  6,500  

მოწყობილობა  2,550  

   11,566 

მოკლევადიანი აქტივები    

მარაგები  900  

ფულადი სახსრები  800  

   1,700 

სულ აქტივები   13,266 

    

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი    

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 

   

სააქციო კაპიტალი  5,000  

გაუნაწილებელი მოგება  4,195  

  9,195  

არამაკონტროლებელი წილი  1,093 (ა) 

სულ საკუთარი კაპიტალი   10,288 

ვალდებულებები    

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

ანარიცხები (გრძელვადიანი)  1,010  

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება  568  

  1,578  

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

ვალდებულებები   780  

ანარიცხები (მოკლევადიანი)   620  

   1,400  

სულ ვალდებულებები   2,978 

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი   13,266 
 

(ა) 4,372ფე-ის 25% B მსს-ს იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური ღირებულება შეძენის 

თარიღისათვის (იხ. ნაწილი A). 

 



მოდული 19–საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი 
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გამოთვლები: 

 A მსს B მსს კორექტირე

ბები 

კონსოლიდირე

ბული 

 ფე ფე ფე ფე 

აქტივები     

გუდვილი – – 516 516 

არამატერიალური აქტივები (კლიენტებთან 

ურთიერთობა) 
– – 

2,000 2.000 

მიწა 4,000 1,800 700 6,500 

მოწყობილობა 2,000 500 50 2,550 

ინვესტიცია B მსს-ში 3,795 – (3,795) – 

მარაგები 500 300 100 900 

ფულადი სახსრები 700 100 – 800 

სულ აქტივები 10,995 2,700 (429) 13,266 

     

     

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი     

     

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი 5,000 1,500 (1,500) 5,000 

გაუნაწილებელი მოგება 4,195 600 (600) 4,195 

არამაკონტროლებელი წილი – – 1,093 1,093 

     

ვალდებულებები     

ანარიცხები (გრძელვადიანი) 800 200 10 1,010 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება – – 568 568 

ვალდებულებები 600 180 – 780 

ანარიცხები (მოკლევადიანი) 400 220 – 620 

     

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 10,995 2,700 (429) 13,266 

 

 

 

ნაწილი C 

განმარტებითი შენიშვნები A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისთვის 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

J.  გუდვილი 
 

 შენიშვნა თვითღირებულება დაგროვილი 

ამორტიზაცია და 

გაუფასურება 

საბალანსო 

ღირებულება 

  ფე ფე ფე 

საწარმოთა გაერთიანების შედეგად 

შეძენილი 

Z 

516 – 516 

წლიური ამორტიზაცია  – (30) (30) 

20X0 წლის 31 დეკემბერი  516 (30) 486 

A მსს-მ შეაფასა, რომ გუდვილს აქვს 10-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადა. 



მოდული 19–საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი 
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გუდვილის ამორტიზაციის გამოთვლა: 

ამორტიზაცია = (516 ÷ 10) × 7/12  

 

 

Z.  შეძენა 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის  

20X1 წლის 1-ელ ივნისს, A მსს-მ ფულად ოპერაციაში შეიძინა B მსს-ს მიერ გამოშვებული 

სააქციო კაპიტალის 75% და მოიპოვა კონტროლი. აღნიშნული შეძენა აღრიცხული იყო 

შესყიდვის მეთოდით და აისახა A მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეძენის 

თარიღიდან, 20X1 წლის 1-ლი ივნისიდან. 

B მსს არის ბავშვებისა და მოზარდების ყოველდღიური ტანსაცმლით საცალო ვაჭრობის ქსელი 

რომლიც წარმოადგენს A მსს-ს ქალის ტანსაცმლის მიმწოდებელ სამეურნეო ერთეულის 

დამატებას. 516ფე გუდვილი, რომელიც წარმოიქმნება შეძენის შედეგად, ძირითადად, მოიცავს 

A მსს-ს და B მსს-ს გაერთიანებული ოპერაციებიდან მოსალოდნელ სინერგიულ ეფექტებსა და 

მასშტაბის ეკონომიას. 

ქვემოთ მოცემულია შეძენის თარიღისთვის საწარმოთა გაერთიანების შედეგად რეალური 

ღირებულებით აღიარებული თანხები:  

  ფე  ფე 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები:     

     

არამატერიალური აქტივები (კლიენტებთან ურთიერთობა)  2,000   

მიწა  2,500   

მოწყობილობა  550   

მარაგები  400   

ფულადი სახსრები  100   

    5,550 

ვალდებულებები  (180)   

ანარიცხები (მოკლევადიანი)  (220)   

ანარიცხები (გრძელვადიანი)  (210)   

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება  (568)   

    (1,178) 

მთლიანი იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები     4,372 

     

არამაკონტროლებელი წილი    (1,093) 

     

გუდვილი J   516 

     

საწარმოთა გაერთიანების ღირებულება     3,795 

 


