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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 22-ე განყოფილების - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“- 
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 22-ე 
განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 
საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით.   ეს შენიშვნები 
და მაგალითები არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს 
მიერ. 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 

 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

გადასინჯვაზე:   მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა.  შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა მსს 
ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში საბჭოს 

მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული ტექსტი, 

ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული ვერსია, 

რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და ასევე 2015 

წლის მაისის არსებითი შესწორებები.    ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე მოდული. 

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1 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 ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები მსს ფასს 

სტანდარტის 22-ე განყოფილების - „ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ -  შესაბამისად. 

იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებითა და 

მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.    ეს მოდული 

განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომელიც მოითხოვება ფინანსური 

ინსტრუმენტების ვალდებულებებად და საკუთარ კაპიტალად კლასიფიკაციისთვის.  გარდა ამისა, 

წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების 

შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა პრაქტიკულ 

შესაძლებლობას  მოთხოვნების გამოყენებით  ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად ან 

საკუთარ კაპიტალად კლასიფიკაციისთვის, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. 
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ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ, მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ, განეკუთვნება თუ არა ფინანსური ინსტრუმენტი 22-ე განყოფილების 

მოქმედების სფეროს; 

 დააკლასიფიციროთ საწარმოს მიერ გამოცემული ფინანსური ინსტრუმენტები 

ვალდებულებებად, ან საკუთარ კაპიტალად; 

 აღრიცხოთ ისეთი წილობრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოშვებულია იმ მხარეებისთვის, 

რომლებიც მოქმედებენ როგორც წილობრივი ინსტრუმენტების ინვესტორები (ე.ი როგორც 

საწარმოს მესაკუთრეები); 

 აღრიცხოთ ისეთი წილობრივი ინსტრუმენტები, რომელთა გამოშვება ხდება ოფციონების, 

უფლებების, ვარანტების, ბონუსური ემისიისა და აქციების დანაწევრების გაყიდვით და სხვა 

მსგავსი ოპერაციების მეშვეობით.  

 განსაზღვროთ დაბრუნებადი ინსტრუმენტები და ისეთი ინსტრუმენტები, რომლებიც მოიცავს 

ლიკვიდაციის შემთხვევაში საწარმოს მიერ წმინდა აქტივების პროპორციული წილით გაცემის 

ვალდებულებას. აღნიშნული ტიპის ინსტრუმენტები უნდა კლასიფიცირდეს, როგორც 

საკუთარი კაპიტალი (დაკონკრეტებულია რამდენიმე გამონაკლისი); 

 განსაზღვროთ რთული ფინანსური ინსტრუმენტები (მაგ. კონვერტირებადი ინსტრუმენტები) 

და  გადაანაწილოთ ასეთი ინსტუმენტებიდან მიღებული შემოსავალი ვალდებულებისა და 

საკუთარი კაპიტალის კომპონენტებზე.  

 აღრიცხოთ ფინანსური ვალდებულების დაფარვა ნაწილობრივ ან სრულად წილობრივი 

ინსტრუმენტის გამოშვებისას;  

 აღრიცხოთ გამოსყიდული საკუთარი აქციები; 

 შეაფასოთ და აღრიცხოთ მესაკუთრეებზე გაცემული არაფულადი დივიდენდები; 

 აღრიცხოთ მშობელი საწარმოს კუთვნილ მაკონტროლებელ წილში მომხდარი ნებისმიერი 

ცვლილება, რომელიც არ იწვევს კონტროლის დაკარგვას. 

 

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 

მასალისაგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები და 

ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

შესწორებების საფუძველი; და    
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 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, რომლებსაც არ გააჩნიათ უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვონ მათ 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. 

22-ე განყოფილების მიზანია განისაზღვროს ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად ან 

საკუთარ კაპიტალად კლასიფიკაცია.  

 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  
 

ქვემოთ მოცემული ცვლილებები განხორციელდა 22-ე განყოფილებაში 2015 წლის შესწორებების 

შედეგად: 

 ფინანსური ინსტრუმენტების საკუთარ კაპიტალად ან ვალდებულებებად კლასიფიკაციისთვის 

განისაზღვრა დამატებითი მითითებები (იხ.პუნქტი 22.3ა); 

 საწყისი შეფასების მოთხოვნებისგან განთავისუფლების უფლება 22.8 პუნქტის შესაბამისად, 

წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც გამოშვებულია, როგორც საწარმოთა 

გაერთიანების ნაწილი, რომელიც მოიცავს საწარმოთა გაერთიანებებს ან საერთო კონტროლის 

ქვეშ მყოფ საწარმოებს (იხ. პუნქტი 22.8); 

 ფასიკ 19-ის- „ფინანსური ვალდებულებების დაფარვა წილობრივი ინსტრუმენტებით“-  
დასკვნის დამატება მოიცავს მითითებებს ვალის კაპიტალიზაციის შესახებ, როდესაც 



მოდული 22–ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 4 

 

ფინანსური ვალდებულება შეცვლილია და დებიტორი ფარავს ვალდებულებას წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოშვებით (იხ. პუნქტი 22.8 და 22.15ა–22.15გ); 

 განმარტება იმის შესახებ, რომ მფლობელებზე (მესაკუთრეებზე) განაწილებულ თანხასთან 

დაკავშირებული მოგების გადასახადი და საკუთარი კაპიტალის ოპერაციასთან 

დაკავშირებული გარიგების დანახარჯები უნდა აღირიცხოს 29-ე განყოფილების შესაბამისად, 

ფასს-ის ყოველწლიური გაუმჯობესების 2009-2011 ციკლიდან ბასს 32-ის -“ფინანსური 
ინსტრუმენტები: წარდგენა“- ცვლილებებზე დაყრდნობით (იხ. პუნქტი 22.17); 

 ცვლილება მოითხოვს, რომ ვალდებულების რთული ფინანსური ინსტრუმენტის კომპონენტი 

აღრიცხოს ისე, როგორც აღირიცხება ინდივიდუალური ფინანსური ვალდებულება (იხ. 

პუნქტი 22.15); 

 მოთხოვნიდან წარმოქმნილი მიზანშეუწონელი დანახარჯებისგან, ან ძალისხმევისგან 

გათავისუფლების უფლების დამატება, რათა მოხდეს ვალდებულების არაფულადი აქტივების 

განაწილების ვალდებულების გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულებით შეფასება 

და განისაზღვროს გადასახდელი დივიდენდის აღრიცხვა. (იხ. პუნქტი 22.18-22.18ა და 22.20); 

და 

 22.18 პუნქტის მოთხოვნებიდან გათავისუფლების უფლება ისეთი არაფულადი აქტივების 

განაწილებაზე, რომლებსაც აკონტროლებს ერთი და იგივე მხარე განაწილებამდე და 

განაწილების შემდეგაც (იხ. პუნქტი 22.18ბ) 
 

გარდა ამისა, შეტანილია სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები. 

 

 
მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 

 

22.1 წინამდებარე განყოფილება განსაზღვრავს ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად, 

ან წილობრივ ინსტრუმენტებად კლასიფიცირების პრინციპებს; ასევე მოიცავს ისეთი 

წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვას, რომლებიც გამოშვებულია იმ პირებისთვის ან 

სხვა მხარეებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ როგორც წილობრივი ინსტრუმენტების 

ინვესტორები (ანუ, როგორც საწარმოს მესაკუთრეები).  26-ე განყოფილება - „აქციებზე 
დაფუძნებული გადახდა“ - არეგულირებს ისეთი ოპერაციების აღრიცხვას, როდესაც 

საწარმო იღებს საქონელს ან მომსახურებას (მათ შორის დაქირავებული პირების მიერ 

გაწეულ მომსახურებას) თავის წილობრივი ინსტრუმენტების (მათ შორის აქციების ან აქციის 

ოფციონების) ანაზღაურების სახით, დაქირავებული პირებისა და სხვა მომწოდებლებისგან, 

რომლებიც მოქმედებენ, როგორც საქონლის, ან მომსახურების მომწოდებლები. 

 

შენიშვნები  

ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს 

როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსურ 

ვალდებულებას ან წილობრივ ინსტრუმენტს (იხ. ლექსიკონი).   

წინამდებარე განყოფილება არ გამოიყენება ფინანსური აქტივის მფლობელისთვის.  

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია 22-ე განყოფილებასა და 26-ე განყოფილებას -  „აქციებზე 
დაფუძნებული გადახდა“ - შორის სხვაობის აღნიშვნა.  26-ე განყოფილება 

განსაზღვრავს, ისეთი წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვას და წარდგენას, 

რომლებიც გამოშვებულია საქონლისა და მომსახურების სანაცვლოდ მათ 
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მომწოდებლებზე, დაქირავებულ პირთა ჩათვლით. 22-ე განყოფილება ეხება იმ 

მხარეებისთვის გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვას, რომლებიც 

მოქმედებენ როგორც მესაკუთრეები.  ქვემოთ მოცემული შენიშვნები უფრო 

დეტალურად ხსნის საკითხებს, რომლებსაც ფარავს 22-ე განყოფილება. 

ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად ან საკუთარ კაპიტალად 
კლასიფიკაცია   

საკუთარ კაპიტალსა და ვალდებულებას შორის დაყოფა შესაძლოა დიდი 

მნიშვნელობის მქონე იყოს საწარმოებისთვის, რადგან ის გავლენას ახდენს იმის 

განსაზღვრაზე წილები, დივიდენდები და ინსტრუმენტების ზარალი და 

შემოსულობები აღიარდება საკუთარ კაპიპტალში (ე.ი. როგორც მისაკუთრება ან 

დამატება საკუთარ კაპიტალზე) თუ ჩაითვლება წლის მოგებაში (იხ. შენიშვნები 22.3 

პუნქტის შესაბამისად).  დაყოფა ასევე გავლენას მოახდენს ფინანსური მდგრადობისა 

(ლევერიჯი) და გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტებზე, რამაც შესაძლოა გავლენა 

მოახდინოს ვალის პირობებთან შესაბამისობაზე. 

იმ მხარეებისთვის გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვა, რომლებიც 
მოქმედებენ როგორც მესაკუთრეები 

22-ე განყოფილება მოიცავს იმ პირებისა და სხვა მხარეებისთვის გამოშვებული 

წილობრივი ინსტრუმენტების სააღრიცხვო მიდგომას, რომლებიც მოქმედებენ როგორც 

წილობრივი ინსტრუმენტების ინვესტორები (ე.ი. როგორც საწარმოს მესაკუთრეები); 

მაგალითად, აქციების ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებები, შენატანები 

სააქციო კაპიტალში, საწარმოს კუთვნილი წილობრივი ინსტრუმენტისა და 

დივიდენდების განმეორებითი შეძენა.   

მსს ფასს  სტანდარტში მესაკუთრეები განმარტებულია, როგორც წილობრივ 

ინსტრუმენტად კლასიფიცირებული ინსტრუმენტების მფლობელები.  შესაბამისად, 

საწარმოს მესაკუთრე არის ნებისმიერი მხარე, რომელიც ფლობს საწარმოს 

ინსტრუმენტს, რომელიც კლასიფიცირებულია, როგორც წილობრივი ინსტრუმენტი.   

საკუთარი კაპიტალი მოიცავს მესაკუთრეების მიერ სააქციო კაპიტალში შენატანს და 

სხვა მათთვის მისაკუთვნებელ თანხებს (მაგ. გაუნაწილებელი მოგება).  საკუთარი 

კაპიტალის კატეგორიები შესაძლოა განსხვავდებოდეს ორგანიზაციის ტიპის 

მიხედვით, მაგალითად, იმის მიხედვით, საწარმო წარმოადგენს ერთადერთ 

საკუთრებას, ამხანაგობას თუ კორპორაციას.  კატეგორიები, ასევე, შესაძლოა 

განსხვავდებოდეს სხვადასხვა იურისდიქციებში არსებული სამართლებრივი და სხვა 

სახის მოთხოვნების შესაბამისად. 

მსს ფასს სტანდარტი არ განსაზღვრავს საკუთარი კაპიტალის კატეგორიებს.  

შესაბამისად, 22-ე განყოფილება განსაზღვრავს მხოლოდ ძირითად სააღრიცხვო 

მოთხოვნებს საწარმოს საკუთარი კაპიტალისთვის.    

წინამდებარე მოდული მოიცავს საკუთარი კაპიტალის ოპერაციების აღრიცხვის 

მრავალ მაგალითს ისეთ მხარეებთან, რომლებიც მოქმედებენ როგორც მესაკუთრეები.  

მაგალითები წარმოადგენენ ამ ოპერაციების აღრიცხვის საერთო გზებს, საკუთარი 

კაპიტალის ფარგლებში, რაც ასევე, აკმაყოფილებს წინამდებარე განყოფილების 

მოთხოვნებს. თუმცა,ასევე 22-ე განყოფილების შესაბამისად, საწარმომ უნდა 

დააკმაყოფილოს იურისდიქციის სამართლებრივი მოთხოვნები, კომპანიის 

იურისდიქციასთან შესაბამისობა შესაძლოა მოიცავდეს ‘რეზერვების’ იმ სახით 

კლასიფიცირების აღიარებას, რომელიც მაგალითებში განსხვავებულადაა 

წარმოდგენილი. იურისდიქციებმა შესაძლოა განსაზღვრონ საკუთარი კაპიტალის 

რამდენიმე ‘რეზერვის’ კატეგორიად განაწილების მოთხოვნები და შესაძლოა აკრძალოს 
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ზოგიერთი ‘რეზერვის’ გამოყენება კონკრეტულ გარემოებებში.  იურისდიქციებმა 

შესაძლოა აკრძალონ ისეთი ‘რეზერვები’, რომელთაგანაც შეიძლება დივიდენდების 

გადახდა.  

ისეთი მშობელი საწარმოს წილის ცვლილების აღრიცხვა, რომელიც არ იწვევს 
კონტროლის დაკარგვას 

მშობელი საწარმოს კუთვნილ მაკონტროლებელ წილში მომხდარი ნებისმიერი 

ცვლილება, რომელიც არ იწვევს კონტროლის დაკარგვას ითვლება, როგორც 

წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებასთან დაკავშირებული ოპერაციები და არ 

აღიარდება შემოსულობა ან ზარალი (იხ. პუნქტი 20.19) 

განმარტება: საკუთარი კაპიტალი  

მსს ფასს სტანდარტში, საკუთარი კაპიტალი არის საწარმოს აქტივების ის ნარჩენი 

წილი, რომელიც რჩება ყველა ვალდებულების გამოკლების შემდეგ (იხ. ლექსიკონი).   

განმარტება: ფინანსური ვალდებულება 

მსს ფასს სტანდარტში, ფინანსური ვალდებულება, წარმოადგენს ვალდებულებას 

რომელიც არის: 

(ა)  საწარმოს სახელშეკრულებო ვალდებულება: 

(i) სხვა საწარმოზე ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივების გადაცემაზე; 

ან 

(ii) პოტენციურად არახელსაყრელი პირობებით სხვა საწარმოზე ფინანსური 

აქტივების ან ვალდებულებების გაცვლაზე;   

ან  

(ბ)  ხელშეკრულება, რომელიც დაიფარება ან შესაძლებელია დაიფაროს საწარმოს 

საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტებით და:  

(i)  რომლის თანახმად საწარმო არის ან შეიძლება იყოს ვალდებული გადასცეს 

ცვლადი რაოდენობის საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტები; ან  

(ii) რომელიც დაიფარება ან შეიძლება ნებისმიერი ფორმით დაიფაროს, გარდა 

დადგენილი ოდენობის ნაღდი ფულის ან სხვა ფინანსური აქტივების გაცვლისა, 

საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების ფიქსირებულ 

რაოდენობაზე.  ამ მიზნებისათვის საწარმოს საკუთარი წილობრივი 

ინსტრუმენტები არ მოიცავს ისეთ ინსტრუმენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ 

ხელშეკრულებებს საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების 

მომავალში მისაღებად ან გადასაცემად. 

(იხილეთ მსს ფასს სტანდარტის ტერმინთა ლექსიკონი (ლექსიკონი)) 

ფინანსური ვალდებულების განმარტების ნაწილი (ბ) დაკავშირებულია კონკრეტული 

კომპლექსური ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაციასთან და ნაკლებად 

სავარაუდოა, რომ საწარმოების უმეტესი ნაწილისთვის, რომლებიც აწარმოებენ მარტივ 

ოპერაციებს, იყოს მნიშვნელოვანი.   მოდული 11 – „ძირითადი ფინანსური 
ინსტრუმენტები“ -და მოდული 12 -„სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“ -მოიცავენ უფრო დეტალურ განმარტებას ფინანსური 

ვალდებულების გამოყენებასთან დაკავშირებით.   
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მაგალითები—მოქმედებს, როგორც მესაკუთრე 

მაგ. 1 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს-ს მაკონტროლებელი წილის მქონე აქციონერს A მსს-ში 

შეაქვს 50,000 ფე-ის ოდენობის (1) )  ფულადი სახსრები და 50,000 ფე-ის რეალური 

ღირებულების ქონება. 

მაკონტროლებელი წილის მქონე აქციონერი მოქმედებს, როგორც A მსს-ს მესაკუთრე. 

ორივე, ფულადი სახსრების შენატანი და ქონების შენატანი ეკუთვნის 22-ე 

განყოფილების მოქმედების სფეროს.  

 

22.2 ეს განყოფილება გამოიყენება ყველა ტიპის ფინანსური ინსტრუმენტის 

კლასიფიკაციისათვის, გარდა: 

(ა) შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ საქმიანობაში 

ფლობილი წილებისა, რომლებიც აღირიცხება მე-9 განყოფილების - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“, მე-14 

განყოფილების - „ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“, ან მე-15 განყოფილების - 

„ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ - მიხედვით;   
(ბ) დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების პროგრამებთან დაკავშირებული 

დამქირავებლის უფლება-მოვალეობებისა, რომლებიც განეკუთვნება განყოფილება 

28-ის - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“ - მოქმედების სფეროს;  

(გ) საწარმოთა გაერთიანების დროს პირობით კომპენსაციაზე დადებული 

ხელშეკრულებებისა (იხილეთ მე-19 განყოფილება - „საწარმოთა გაერთიანება და 
გუდვილი“).  ეს განთავისუფლება ეხება მხოლოდ მყიდველ საწარმოს; 

(დ) აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებებით გათვალისწინებული 

ფინანსური ინსტრუმენტების, ხელშეკრულებებისა და ვალდებულებებისა, 

რომელთა მიმართაც გამოიყენება 26-ე განყოფილება, გარდა 22.3–22.6 პუნქტებისა, 

რომლებიც საწარმომ უნდა გამოიყენოს აქციონერებისგან გამოსყიდულ საწარმოს 

საკუთარ აქციებთან მიმართებით, რომლებიც შეძენილი, გაყიდული, გამოშვებული 

ან გაუქმებული იყო დაქირავებულ პირთა აქციის ოფციონების პროგრამებთან, 

დაქირავებულ პირთა მიერ აქციების შეძენის პროგრამებსა და ყველა სხვა სახის 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის შეთანხმებებთან დაკავშირებით. 

 
შენიშვნები  

22-ე განყოფილებაში მოცემული ძირითადი კლასიფიკაციის პრინციპები არ 

გამოიყენება 22.2 პუნქტით განსაზღვრული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის.  

აღნიშნული ფინანსური ინსტრუმენტები მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების 

მოქმედების სფეროა.  

                                                        
(1) ამ მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში ფულადი სიდიდეები გამოისახება 

‘ფულადიერთეულებით’  (ფე). 

ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიკაცია ვალდებულებად ან საკუთარ 
კაპიტალად (წილობრივ ინსტრუმენტად) 
 

22.3 საკუთარი კაპიტალი არის საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა 

ვალდებულების გამოკლების შემდეგ.  საწარმოს ვალდებულება არის მისი მიმდინარე 

ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენების შედეგად და რომლის 
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შენიშვნები  

22-ე განყოფილება ფინანსური ინსტრუმენტის ემიტენტისგან მოითხოვს 

ინსტრუმენტის ან მისი კომპონენტის ნაწილების კლასიფიკაციას თავდაპირველი 

აღიარებისას, ფინანსურ ვალდებულებად ან საკუთარ კაპიტალად, სახელშეკრულებო 

შეთანხმების შინაარსის და ფინანსური ვალდებულებისა და საკუთარი კაპიტალის 

განმარტებების შესაბამისად.  

22-ე განყოფილების მიხედვით კლასიფიკაციის შემდეგ, გამოიყენება შემდეგი 

მოთხოვნები: 

 მე-11 და მე-12 განყოფილებები მოიცავს სააღრიცხვო მიდგომას ფინანსური 

ვალდებულებებისთვის. ფინანსურ ინსტრუმენტთან ან ფინანსური ინსტრუმენტის 

ვალდებულების კომპონენტთან დაკავშირებული წილები, დივიდენდები, ზარალი 

და შემოსულობები, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში (შეზღუდულად დადგენილი 

გარემოებების გარდა, სადაც ის შესაძლოა აღიარებული იყოს სხვა სრულ 

შემოსავალში). აქციებზე გადასახდელი დივიდენდის თანხები, რომლებიც 

მთლიანად აღიარდება ფინანსურ ვალდებულებებად, ასევე აღიარდება ხარჯად 

ისე, როგორც აღიარებულია ობლიგაციაზე დარიცხული პროცენტი. ანალოგიურად, 

ფინანსური ვალდებულებების გამოსყიდვასა და რეფინანსირებასთან 

დაკავშირებული შემოსულობები და ზარალი აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში. 

ფინანსური ვალდებულებების რეალურ ღირებულებასთან დაკავშირებული 

ცვლილებები აღაირებულია ამ ცვლილების პერიოდის მოგებაში ან ზარალში. 

 22-ე განყოფილება განსაზღვრავს სააღრიცხვო მიდგომას წილობრივი 

ინსტრუმენტებისთვის.  წილობრივი ინსტრუმენტის მფლობელების მიმართ 

განაწილებები პირდაპირ ამცირებს საკუთარ კაპიტალს.  წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოსყიდვა ან რეფინანსირება და მათზე წარმოშობილი 

დივიდენდები აღიარებულია, როგორც ცვლილებები საკუთარ კაპიტალში.  

წილობრივი ინსტრუმენტის რეალური ღირებულების ცვლილებები არ აღიარდება 

ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

დასაფარად მოსალოდნელია ეკონომიკურ სარგებელში განივთებული რესურსების 

გასვლა საწარმოდან.  საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწარმოს მესაკუთრეების მიერ 

განხორციელებულ ინვესტიციას, პლუს ამ ინვესტიციების (შენატანების) მატება, 

რომელიც მიღებულ იქნა საწარმოს მოგებიანი საქმიანობებიდან და საწარმოში რჩება 

თავის საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენების მიზნით, მინუს მესაკუთრეთა ინვესტიციის 

შემცირება, რაც განაპირობა არამოგებიანმა ოპერაციებმა და მესაკუთრეებზე 

განხორციელებულმა განაწილებებმა. 

22.3ა საწარმომ ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიცირება უნდა მოახდინოს ფინანსური 

ვალდებულების, ფინანსური აქტივის ან წილობრივი ინსტრუმენტის სახით, 

ხელშეკრულების შინაარსისა და ფინანსური ვალდებულების, ფინანსური აქტივისა და 

წილობრივი ინსტრუმენტის განმარტებების შესაბამისად და არა მხოლოდ 

ხელშეკრულების იურიდიული ფორმის მიხედვით.  თუ საწარმოს არა აქვს უპირობო 

უფლება, თავი აარიდოს ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის გადაცემას 

სახელშეკრულებო ვალდებულების დასაფარად, ასეთი ვალდებულება აკმაყოფილებს 

ფინანსური ვალდებულების განმარტებას და ფინანსურ ვალდებულად კლასიფიცირდება, 

იმ ფინანსური ინსტრუმენტების გარდა, რომლებიც წილობრივ ინსტრუმენტად არის 

კლასიფიცირებული, 22.4 პუნქტის შესაბამისად. 
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ემიტენტის მიერ განსაზღვრისას ფინანსური ინსტრუმენტი ფინანსური ვალდებულებაა 

თუ წილობრივი ინსტრუმენტი, ინსტრუმენტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარმოადგენს 

წილობრივ ინსტრუმენტს, თუ იგი არ აკმაყოფილებს ფინანსური ვალდებულების 

განმარტებას. 

ზოგიერთი მოსაზრება შეფასებისას  

ფინანსური ვალდებულების წილობრივი ინსტრუმენტისგან განსხვავებაში 

კრიტიკული მახასიათებელია ემიტენტის სახელშეკრულებო ვალდებულების 

არსებობა, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის 

მფლობელისთვის მიწოდებას, ან ფინანსურ აქტივებთან ან ფინანსურ 

ვალდებულებებთან გაცვლას, ემიტენტისთვის პოტენციურად არახელსაყრელი 

პირობებით. 

თუ საწარმოს არ გააჩნია სახელშეკრულებო ვალდებულებით ფულადი სახსრების ან 

სხვა ფინანსური აქტივის მიწოდებისგან თავის არიდების უპირობო უფლება, ეს 

ვალდებულება აკმაყოფილებს ფინანსური ვალდებულების განმარტებას, გარდა იმ 

ინსტრუმენტებისა, რომლებიც კლასიფიცირებულია წილობრივ ინსტრუმენტად 22.4 

პუნქტში მითითებული გამონაკლისის შესაბამისად.   

საწარმოს მიერ შესაფერისი კლასიფიკაცია განისაზღვრება საწყისი აღიარების 

მომენტისთვის.  საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა პირობა, რომელზეც 

შეთანხმდნენ (და არსებობის შემთხვევაში კონსოლიდირებულ შვილობილ 

საწარმოებთან) ინსტრუმენტების მფლობელებთან.  საწარმოებმა უნდა განასხვავონ 

შემთხვევები, როდესაც საწარმოს ხელშეკრულების თანახმად არ აქვს სურვილი 

მოახდინოს ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივების გადინება, იმ 

შემთხვევებისგან, როდესაც ვერ ხდება გადახდა. იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო 

ვარაუდობს ფულადი სახსრების ან სხვა ფულადი აქტივების გადაცემას ინსტრუმენტის 

მფლობელზე, თუ მას არ გააჩნია ასე მოქცევის სახელშეკრულებო ვალდებულება, 

ინსტრუმენტი არ წარმოადგენს ფინანსურ ვალდებულებას. 

ამასთანავე, როდესაც სახელშეკრულებო ვალდებულებით მოითხოვება 

ვალდებულების დაფარვა, თუმცა ემიტენტს არ გააჩნია ამის პოტენციური 

შესაძლებლობა, მაგალითად,  მარეგულირებელი ორგანოსგან თანხის დამტკიცების 

აუცილებლობის ან ფონდების ან მოგების არარსებობის გამო,  ეს არ გულისხმობს 

სახელშეკრულებო ვალდებულების გაუქმებას.  

სააქციო კაპიტალი შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს მრავალი ფორმით.  თუ 

აქციონერზე განაწილება (იმ შემთხვევაშიც თუ ისინი დაგროვილია) ემიტენტის 

შეხედულებაზეა დამოკიდებული და არ არსებობს აქციების გამოსყიდვის მოთხოვნა, 

ისინი წარმოადგენენ წილობრივ ინსტრუმენტებს. გამოშვებული აქციების წილობრივ 

ინსტრუმენტებად ან ფინანსურ ვალდებულებებად  კლასიფიკაციაზე, გავლენას არ 

ახდენს, მაგალითად:  

 თანხების განაწილებების ისტორია;  

 განზრახვა, მომავალში თანხების განაწილების შესახებ; ან 

 ემიტენტის რეზერვის თანხა ან პერიოდის მოგება ან ზარალი. 

 

მაგალითები—ფინანსური ინსტუმენტების კლასიფიკაცია საკუთარ კაპიტალად 
ან ფინანსურ ვალდებულებებად 
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მაგ. 2 A მსს უშვებს ჩვეულებრივ აქციებს. აქციონერებს საწარმოს დივიდენდების ან სხვა 

თანხების განაწილებების პროპორციული წილის მიღების უფლება აქვთ.  დივიდენდები 

არის არასავალდებულო.  

A მსს-ს არ აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება დივიდენდის განაწილებების ან 

აქციების გამოსყიდვის შესახებ (ე.ი ვერ მოითხოვება ფულადი სახსრებისა და სხვა 

ფინანსური აქტივების განაწილება აქციონერებზე).  ჩვეულებრივი აქციები 

კლასიფიცირებულია საკუთარ კაპიტალად.   

 
მაგ. 3 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, იურისდრიქციაში 

მოქმედი სამართლებრივი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, A მსს-ს მოეთხოვება, რომ 

გადაიხადოს გამოშვებული აქციების ღირებულების მინიმუმ 10%-ის ოდენობის 

დივიდენდი.   

A მსს-ს აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება, დივიდენდის განაწილებების შესახებ 

(ე.ი მას მოეთხოვება ფულადი სახსრებისა და სხვა ფინანსური აქტივების 

აქციონერებზე განაწილება და აქედან გამომდინარე, მას არ აქვს უპირობო უფლება, 

თავიდან აიცილოს ასეთი გადასახადი).  ჩვეულებრივი აქციები წარმოადგენს 

ფინანსურ ვალდებულებებს და აღირიცხება მე-11 ან მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად.   

მაგ. 4 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, A მსს-ს იურისდიქციაში, 

იმ შემთხვევაში თუ განაწილებული მოგებები ნაკლებია 100,000 ფე-ზე, არ არის საჭირო 

გადასახადის გადახდა.  50%-იანი გადასახადის განაკვეთი გამოიყენება ყველა 

გაუნაწილებელი და განაწილებული მოგებისთვის, რომელიც გადააჭარბებს 100,000 ფე-ს.   

შესაბამისად, A მსს ყოველთვის გეგმავს დივიდენდის გადახდას მინიმუმ 100,000 ფე-ის 

რაოდენობით, მნიშვნელოვანი საგადასახადო სარგებლის მიღების მიზნით.  

A მსს-ს  განზრახვისა და დივიდენდის გადახდის ალბათობის მიუხედავად, მას არ 

გააჩნია სახელშეკრულებო ვალდებულება, აქციონერებზე გაანაწილოს ფულადი 

სახსრები (ან სხვა ფინანსური აქტივები).  ჩვეულებრივი აქციები კლასიფიცირებულია 

საკუთარ კაპიტალად. 

მაგ. 5 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში. თუმცა, აღნიშნულ მაგალითში, A მსს-მ პირველი 

საჯარო შეთავაზებისას (პსშ) უნდა გამოისყიდოს აქციები მისი ნომინალური 

ღირებულებით.  პსშ-ს ინიცირება A მსს-ს შეხედულებაზეა დამოკიდებული. 

იმის გამო, რომ  პსშ-ს ინიცირება A მსს-ს შეხედულებაზეა დამოკიდებული, მას 

შეუძლია თავიდან აიცილოს აქციების გამოსყიდვა, პსშ-ს თავიდან აცილების გზით.   

ჩვეულებრივი აქციები კლასიფიცირებულია საკუთარ კაპიტალად. 

მაგ. 6 A მსს-ს აქვს გამოშვებული 100,000 პრივილეგირებული აქცია, რომელსაც ფლობენ 

ინსტიტუციური ინვესტორები.  პრივილეგირებული აქციები უნდა იყოს გამოსყიდული 

ფულადი სახსრებით, გამოშვების თარიღიდან 5 წლის შემდგომ ან A მსს-ს მიერ პსშ-ს 

ინიცირებამდე თარიღებს შორის უახლესი თარიღით. პსშ-ს ინიცირება A მსს-ს 

შეხედულებაზეა დამოკიდებული. 

A მსს-ს აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება მის პრივირეგირებულ აქციონერებზე 

ფულადი სახსრების განაწილებისთვის კონკრეტულ თარიღსა (ე.ი პრივილეგირებული 

აქციების გამოშვებიდან 5 წლის შემდგომ) ან პსშ-ს ინიცირების თარიღის შორის 

უახლესი თარიღით. იქიდან გამომდინარე, რომ A მსს-ს არ შეუძლია თავიდან 

აიცილოს პრივილეგირებული აქციების გამოსყიდვა, პრივილეგირებული აქციები 
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კლასიფიცირებულია ფინანსურ ვალდებულებებად და აღირიცხება მე-11 და მე-12 

განყოფილებების შესაბამისად.  

მაგ. 7 A მსს უშვებს პრივილეგირებულ აქციებს, რომლებიც უნდა გამოისყიდოს 30 წლის 

შემდეგ. დივიდენდები არის არასავალდებულო. 

სახელშეკრულებო ვალდებულება ფულადი სახსრების განაწილებისთვის არსებობს 

იმისთვის, რომ დაიფაროს ძირი თანხა 30 წლის განმავლობაში. მიმდინარე 

ვალდებულება წარმოადგენს ვალდებულებას. იქიდან გამომდინარე, რომ დივიდენდის 

გადახდა A მსს-ს შეხედულებაზეა დამოკიდებული, მას შეუძლია თავიდან აიცილოს 

აღნიშნული დივიდენდების გადახდა და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს 

ვალდებულებებს. A მსს-მ გამოუშვა რთული ფინანსური ინსტრუმენტი.  საწყისი 

აღიარებისას, 22.13 პუნქტის შესაბამისად, იმ თანხის დღევანდელი ღირებულება, 

რომლის გამოსყიდვაც უნდა მოხდეს ფულადი სახსრებით, წარმოადგენს ფინანსური 

ვალდებულების კომპონენტს, რთული ფინანსური ინსტრუმენტის წილობრივი 

კომპონენტის შესაბამისი შემოსულობის დარჩენილი ღირებულებით. ვალდებულების 

კომპონენტი აღირიცხება მე-11 ან მე-12 განყოფილებების შესაბამისად.  

მაგ. 8 A მსს მფლობელის სურვილის შესაბამისად უშვებს ნომინალური ღირებულებით 

გამოსყიდვის უფლების მქონე პრივილეგირებულ აქციებს.  დივიდენდები არის 

არასავალდებულო. 

სახელშეკრულებო ვალდებულება ძირი თანხის დასაფარად ფულადი სახსრების 

განაწილებისთვის, არსებობს მფლობელის მოთხოვნის შესაბამისად. მიმდინარე 

ვალდებულება წარმოადგენს ვალდებულებას.  A მსს-ს არ შეუძლია აქციების 

გამოსყიდვის თავიდან აცილება. იქიდან გამომდინარე, რომ დივიდენდის გადახდა A 

მსს-ს შეხედულებაზეა დამოკიდებული, მას შეუძლია თავიდან აიცილოს აღნიშნული 

დივიდენდების გადახდა და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს ვალდებულებებს.  A მსს-

მ გამოუშვა რთული ფინანსური ინსტრუმენტი.  საწყისი აღიარებისას, პუნქტის 22.13 

შესაბამისად, იმ თანხის დღევანდელი ღირებულება, რომლის გამოსყიდვაც უნდა 

მოხდეს ფულადი სახსრებით, წარმოადგენს ფინანსური ვალდებულების კომპონენტს, 

რთული ფინანსური ინსტრუმენტის წილობრივი კომპონენტის შესაბამისი 

შემოსულობის დარჩენილი ღირებულებით. ვალდებულების კომპონენტრი 

აღირიცხება მე-11 ან მე-12 განყოფილებების შესაბამისად. 

მე-7 და მე-8 მაგალითებისთვის, იხილეთ მითითება 22.13 პუნქტში, რათა მიიღოთ 

დეტალური ინფორმაცია იმ მეთოდის შესახებ, რომლითაც განისაზღვრება რთული 

ფინანსური ინსტრუმენტის ვალდებულების და წილობრივი კომპონენტები.  

მაგ. 9 A მსს მისი სურვილის შესაბამისად უშვებს ნომინალური ღირებულებით გამოსყიდვის 

უფლების მქონე პრივილეგირებულ აქციებს.  დივიდენდები არის არასავალდებულო. 

A მსს-ს არ აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება დივიდენდის განაწილების ან 

აქციების გამოსყიდვის შესახებ (ე.ი ვერ მოითხოვება ფულადი სახსრებისა და სხვა 

ფინანსური აქტივების გადაცემა სხვა მხარეზე).  პრივილეგირებული აქციები 

კლასიფიცირებულია საკუთარ კაპიტალად. 

ვალდებულება წარმოიქმნება მაშინ თუ A მსს გამოიყენებს მის უფლებას და 

შეატყობინებს აქციონერებს მისი გამოსყიდვასთან დაკავშირებული განზრახვის 

შესახებ.  
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მაგ. 10 აქციონერს აქვს ურპოცენტო სესხი, რომელსაც A მსს-სთვის არ გააჩნია განსაზღვრული 

დაფარვის თარიღი. თუმცა, აქციონერს შეუძლია მოითხოვოს სესხის დაფარვა ნებისმიერ 

დროს. -  აქციონერი მიზნად არ ისახავს სესხის დაფარვის მოთხოვნას. 

სახელშეკრულებო ვალდებულება არსებობს ძირი თანხის დასაფარად ფულადი 

სახსრების განაწილებაზე.  სახელშეკრულებო ვალდებულება წარმოადგენს ფინანსურ 

ვალდებულებას, იმ პირობაზე დაყრდნობით, რომ კონტრაგენტი იყენებს მის უფლებას, 

რადგანაც საწარმოს არ გააჩნია უპირობო უფლება თავიდან აიცილოს ფულადი 

სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივების გადაცემა. სესხი წარმაოდგენს ფინანსურ 

ვალდებულებას და აღირიცხება მე-11 ან მე-12 განყოფილებების შესაბამისად. 

 

 

 

22.4 ზოგიერთი ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც აკმაყოფილებს ვალდებულების 

განმარტებას, კლასიფიცირებული იქნება, როგორც წილობრივი ინსტრუმენტი, იმის გამო, 

რომ იგი წარმოადგენს ნარჩენ წილს საწარმოს წმინდა აქტივებში:                                                     

(ა) დაბრუნებადი ფინანსური ინსტრუმენტი ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტია, რომელიც  

მფლობელს უფლებას ანიჭებს, ემიტენტს უკანვე მიჰყიდოს ინსტრუმენტი, ფულად 

სახსრებზე ან სხვა ფინანსურ აქტივზე გაცვლის გზით, ან, რომელსაც ავტომატურად 

დაფარავს ან გამოისყიდის ემიტენტი ამა თუ იმ გაურკვეველი მოვლენის მოხდენისას 

მომავალში, ან ინსტრუმენტის მფლობელის სიკვდილის ან პენსიაში გასვლის დროს.   

დაბრუნებადი ინსტრუმენტი კლასიფიცირდება როგორც წილობრივი ინსტრუმენტი, 

თუ მას გააჩნია ყველა შემდეგი მახასიათებელი: 

(i) ფინანსური ინსტრუმენტი მფლობელს საწარმოს წმინდა აქტივების პროპორციული 

წილის მიღების უფლებას ანიჭებს საწარმოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში.   

საწარმოს წმინდა აქტივები ის აქტივებია, რომლებიც რჩება საწარმოს აქტივებთან 

დაკავშირებული ყველა სხვა მოთხოვნის გამოკლების შემდეგ.  

(ii) ეს ინსტრუმენტი ისეთ კლასს განეკუთვნება, რომელსაც ინსტრუმენტების ყველა 

სხვა კლასთან შედარებით სუბორდინირებული პოზიცია აქვს.  

(iii) ინსტრუმენტების ყველა სხვა კლასთან შედარებით სუბორდინირებული პოზიციის 

მქონე ინსტრუმენტების კლასში შემავალ ყველა ინსტრუმენტს იდენტური 

მახასიათებლები გააჩნია. 

(iv) გარდა იმისა, რომ ემიტენტს აკისრია სახელშეკრულებო ვალდებულება, 

გამოისყიდოს, ან გამოიხმოს (დაიბრუნოს) ეს ინსტრუმენტი ფულად სახსრებზე ან 

სხვა ფინანსურ აქტივზე გაცვლის გზით, ეს ინსტრუმენტი არ მოიცავს არანაირ სხვა 

სახელშეკრულებო ვალდებულებას, რომელიც ითვალისწინებს სხვა საწარმოსთვის 

ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის გადაცემას, ან პოტენციურად 

არახელსაყრელი პირობებით სხვა საწარმოსთან ფინანსური აქტივების ან 

ვალდებულებების გაცვლას; ამასთან, მოცემული ხელშეკრულება არ არის ისეთი  

ხელშეკრულება, რომელიც დაიფარება ან შესაძლებელია დაიფაროს საწარმოს 

საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტებით. 

(v) მთლიანი მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები, რომლებიც მისაკუთვნებელია ამ 

ინსტრუმენტზე ინსტრუმენტის მოქმედების ვადის განმავლობაში, ძირითადად, 

დამოკიდებულია ინსტრუმენტის მოქმედების ვადის განმავლობაში საწარმოს 

მიერ მიღებულ მოგებაზე ან ზარალზე, აღიარებული წმინდა აქტივების 

ცვლილებაზე, ან აღიარებული და აუღიარებელი წმინდა აქტივების რეალური 
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შენიშვნები  

იქიდან გამომდინარე, რომ დაბრუნებადი ინსტრუმენტი შეიცავს სახელშეკრულებო 

ვალდებულებას ემიტენტისთვის, კერძოდ გადასცეს მფლობელს ფულადი სახსრები ან 

სხვა ფინანსური აქტივები, ისინი კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური 

ვალდებულებები 22-ე განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად. თუმცა, იმის გამო, 

რომ ისინი წარმოადგენენ საწარმოს წმინდა აქტივების ნარჩენ წილს, დაბრუნებადი 

ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ 22.4(ა) პუნქტის კრიტერიუმს, 

კლასიფიცირდებიან, როგორც საკუთარი კაპიტალი, რაც წარმოადგენს 22-ე 

განყოფილების გამონაკლისს.  

წმინდა აქტივების პროპორციული წილი ლიკვიდაციის დროს  

პროპორციული წილი 22.4(ა)(i) და 22.4(ბ) პუნქტებში განისაზღვრება შემდეგი სახით:  

(i) ლიკვიდაციის დროს საწარმოს წმინდა აქტივების დაყოფა თანაბარ ოდენობად; და   

(ii) აღნიშნული ოდენობის გამრავლება ფინანსური ინსტრუმენტის მფლობელის მიერ 

ფლობილი ერთეულების ოდენობაზე.  

საწარმოს ლიკვიდაციის დროს შეღავათიანი უფლების მქონე ინსტრუმენტზე არ 

ვრცელდება წმინდა აქტივების პროპორციული წილით განაწილების უფლება.  

მაგალითად, ინსტრუმენტს გააჩნია პრივილეგირებული უფლება ლიკვიდაციის დროს 

თუ ის მფლობელს აძლევს საწარმოს წმინდა აქტივების წილთან ერთად ფიქსირებული 

დივიდენდის მიღების უფლებას მაშინ, როდესაც სხვა საწარმოს წმინდა აქტივების 

პროპორციულ წილზე უფლების მქონე სუბორდინირებული კლასის ინსტრუმენტებს  

არ გააჩნიათ იგივე უფლება ლიკვიდაციის დროს. 

სუბორდინირებული კლასი 

იმის განსაზღვრისას, ეკუთვნის თუ არა ინსტრუმენტი სუბორდინირებულ კლასს, 

საწარმო აფასებს ინსტრუმენტის უფლებას ლიკვიდაციისას, ის, რომ ინსტრუმენტის 

კლასიფიკაციის თარიღში მომხდარიყო. საწარმო ხელახლა აფასებს კლასიფიკაციას, 

თუ შეინიშნება შესაბამისი პირობების ცვლილება; მაგალითად, თუ საწარმო უშვებს 

ახალი ტიპის ფინანსურ ინსტრუმენტს ან გამოისყიდის უკვე არსებულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტს.   

იმ შემთხვევაში თუ საწარმოს გააჩნია მხოლოდ ერთი კლასის ფინანსური 

ინსტრუმენტები, აღნიშნული კლასი მიიჩნევა სუბორდინირებულ კლასად.   

 

ღირებულების ცვლილებაზე (ამ ინსტრუმენტით განპირობებული ყოველგვარი 

შედეგის გამორიცხვით). 

(ბ) ინსტრუმენტები ან ინსტრუმენტების კომპონენტები, რომლებსაც ინსტრუმენტების 

ყველა სხვა კლასთან შედარებით სუბორდინირებული პოზიცია აქვთ, კლასიფიცირდება, 

როგორც წილობრივი ინსტრუმენტები, თუ ისინი საწარმოს  ვალდებულებას აკისრებს, 

მეორე მხარეს გადასცეს საწარმოს წმინდა აქტივების პროპორციული წილი მხოლოდ 

ლიკვიდაციის დროს.   

22.5 ქვემოთ ჩამოთვლილია ისეთი ინსტრუმენტების მაგალითები, რომლებიც 

კლასიფიცირდება, როგორც ვალდებულება და არა როგორც წილობრივი ინსტრუმენტი:  

(ა) ინსტრუმენტი კლასიფიცირდება, როგორც ვალდებულება, თუ წმინდა აქტივების 

განაწილება, საწარმოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში, დაფუძნებულია მაქსიმალურ 

თანხაზე (ზედა ზღვარი).   მაგალითად, თუ ლიკვიდაციისას ფინანსური 
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ამხანაგობებმა და სხვა კოოპერატივებმა შესაძლოა მათი წევრებს მისცეს მათი 

ემიტენტის წილის გამოსყიდვის უფლება ფულადი სახსრების გადაცემის გზით, რის 

შედეგადაც წევრების წილები კლასიფიცირდება ფინანსურ ვალდებულებებად. 

გამოსყიდვის უფლება შესაძლოა იყოს საკანონმდებლო მოთხოვნა. 

ფინანსურ ვალდებულებად კლასიფიკაცია არ გამორიცხავს საწარმოს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, რომელშიც არ შედის საკუთარ კაპიტალში განხორციელებული 

შენატანი, ისეთი განმარტებების გამოყენებას, როგორიც არის ‘წევრებზე მიკუთვნებადი 

ინსტრუმენტების მფლობელები წილის პროპორციულად მიიღებენ წმინდა 

აქტივებს, მაგრამ მისაღები აქტივების ღირებულება შეზღუდულია ზედა ზღვრით 

და ნამეტი წმინდა აქტივების განაწილება მოხდება საქველმოქმედო 

ორგანიზაციაზე ან სახელმწიფოზე, ასეთი ფინანსური ინსტრუმენტი არ 

კლასიფიცირდება, როგორც წილობრივი ინსტრუმენტი.  

(ბ) დაბრუნებადი ინსტრუმენტი კლასიფიცირდება, როგორც წილობრივი 

ინსტრუმენტი, თუ დაბრუნების დროს მფლობელი მიიღებს საწარმოს წმინდა 

აქტივების პროპორციულ წილს, რაც შეფასებული იქნება წინამდებარე 

სტანდარტით.   თუმცა, თუ მფლობელს  ისეთი თანხის მიღების უფლება აქვს, 

რომელიც შეფასებული იქნება სხვა სტანდარტების საფუძველზე (როგორიცაა, 

მაგალითად ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპები), მაშინ ინსტრუმენტი კლასიფიცირდება, როგორც ვალდებულება. 

(გ) ინსტრუმენტი კლასიფიცირდება, როგორც ვალდებულება, თუ იგი საწარმოს 

ავალდებულებს, ინსტრუმენტის მფლობელს გადაუხადოს სავალდებულო 

დივიდენდი. 

(დ) დაბრუნებადი ინსტრუმენტი, რომელიც შვილობილი საწარმოს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში კლასიფიცირებულია, როგორც წილობრივი ინსტრუმენტი, მისი 

სათავო საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა აისახოს, 

როგორც  ვალდებულება. 

(ე) პრივილეგირებული აქციები, რომლებიც სავალდებულო გამოსყიდვას 

ექვემდებარება ემიტენტის მიერ, რაიმე ფიქსირებული ან განსაზღვრადი თანხით, 

რომელიმე ფიქსირებული ან განსაზღვრადი მომავალი თარიღისათვის, ან აქციების 

მფლობელს უფლებას აძლევს, ემიტენტისაგან მოითხოვოს აქციების გამოსყიდვა 

რომელიმე კონკრეტული თარიღისათვის, ან კონკრეტული თარიღის შემდეგ 

ფიქსირებული ან განსაზღვრადი თანხით, მიიჩნევა ფინანსურ ვალდებულებად.  

 

22.6   კოოპერაციული საწარმოს (კოოპერატივის) წევრების წილები, ან სხვა მსგავსი ინსტრუმენტები 

იმ შემთხვევაში მიიჩნევა საკუთარ კაპიტალად, თუ:  

(ა) კოოპერაციულ საწარმოს აქვს უპირობო უფლება, უარი თქვას წევრების წილების 

გამოსყიდვაზე; ან  

(ბ) გამოსყიდვა უპირობოდ არის აკრძალული ადგილობრივი კანონმდებლობის, ან 

საწარმოს წესდებით.  
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წმინდა აქტივის ღირებულება’  და ‘ცვლილება წევრებზე მიკუთვნებადი წმინდა 

აქტივის ღირებულებაში’. ეს ასევე არ გამორიცხავს დამატებითი განმარტებითი 

შენიშვნების გამოყენებას, იმის საჩვენებლად, რომ წევრების ჯამური წილი შედგება 

ისეთი ერთეულებისგან, როგორიც არის ისეთი ‘რეზერვები’, რომლებიც 

აკმაყოფილებენ საკუთარი კაპიტალის განმარტებას და დაბრუნებადი ინსტრუმენტები, 

რომლებიც არ აკმაყოფილებენ მას.   

 

მაგალითები—წევრების წილები კოოპერატივებში 

მაგ. 11 A კოოპერატივს აქვს გამოშვებული ინსტრუმენტი, რომელიც უფლებას აძლევს 

მფლობელს გამოიყენოს ინსტრუმენტების გამოსყიდვის მოთხოვნის შესახებ უფლება, 

განსაზღვრულ თარიღებში და განსაზღვრული ოდენობით. ინსტრუმენტის ყველა სხვა 

მახასიათებელი წარმოადგენს საკუთარ კაპიტალს. A კოოპერატივის სახელმძღვანელო 

წესდება ამბობს, რომ საწარმოს აქვს არჩევანი დათანხმდეს თუ არა მფლობელის 

მოთხოვნას. წესდებას არ გააჩნია სხვა პირობა ან შეზღუდვა გამოსყიდვაზე ან საწარმოს 

მიერ მფლობელისთვის თანხის გადახდასთან დაკავშირებულ შეხედულებაზე. A 

კოოპერატივს არასდროს უთქვამს უარი მფლობელის წილის გამოსყიდვაზე, თუმცა 

მმართველ საბჭოს აქვს ამის უფლება.   

ინსტრუმენტი წარმოადგენს საკუთარ კაპიტალს. A კოოპერატივს არ აქვს ფულადი 

სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის გადაცემის ვალდებულება. არასავალდებულო 

გადახდების განხორციელების ისტორია ან გაზრახვა არ იწვევს ვალდებულებად 

კლასიფიკაციას.  

მაგ. 12 მოცემული მაგალითი წარმაოდგენს სრული შემოსავლის ანგარიშგებისა და ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების ფორმატს, რომელიც უნდა გამოყენონ საწარმოებმა, 

რომელთა სააქციო კაპიტალი არ წარმოადგენს საკუთარ კაპიტალს, რადგანაც საწარმოს 

აქვს ვალდებულება მოთხოვნისთანავე გადაიხადოს სააქციო კაპიტალი, მიუხედავად 

იმისა, რომ მას არ გააჩნია ყველა მახასიათებელი, ან არ აკმაყოფილებს 22.4 პუნქტის 

ყველა მოთხოვნას. ამ მაგალითში, საწარმოს არ აქვს მის წევრებზე ‘რეზერვების’ წილის 

განაწილების ვალდებულება.  

A მსს-ს სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო 

წლისთვის 

 

20X1 
ფე 

20X0 
ფე 

   

ამონაგები 472 498 

ხარჯები (კლასიფიცირებულია ეკონომიკური შინაარსის 

ან ფუნქციების მიხედვით)  (367) (396) 

მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან 105 102 

ფინანსური ხარჯები   

-სხვა ფინანსური ხარჯები (4) (4) 

-წევრებზე განაწილება (50) (50) 

ცვლილება წევრებზე მისაკუთვნებელ წმინდა აქტივებში  51 48 

 

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

 

20X1 წლის 31 
დეკემბერი 

ფე 

20X0 წლის 31 
დეკემბერი 

ფე 
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აქტივები   

…   

სულ აქტივები  1,291 1,180 

 

ვალდებულებები   

მიმდინარე ვალდებულებები 

(კლასიფიცირებულია მე-4 განყოფილების შესაბამისად) X X 

   

მოთხოვნის მიხედვით დასაფარი სააქციო კაპიტალი  202 161 

სულ მიმდინარე ვალდებულებები  574 499 

ჯამურ აქტივებს გამოკლებული მიმდინარე 

ვალდებულებები 717 681 

გრძელვადიანი ვალდებულებები  

(კლასიფიცირებულია მე-4 განყოფილების შესაბამისად) X X 

   

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები  187 196 

   

წილობრივი ინსტრუმენტის სხვა კომპონენტები (2))   

გაუნაწილებელი მოგება 530 485 

 717 681 

მემორანდუმის შენიშვნა—წევრების ჯამური წილი 

მოთხოვნის მიხედვით დასაფარი სააქციო კაპიტალი 202 161 

რეზერვები (გაუნაწილებელი მოგება) 530 485 

 732 646 

   

                                                        
(2) ამ მაგალითში, საწარმოს არ აქვს ვალდებულება მის წევრებს გადასცეს რეზერვების წილი, აქედან გამომდინარე 

რეზერვები ნაჩვენებია საკუთარ კაპიტალად.  თუ არსებობს ასეთი ვალდებულება, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

აღნიშნული განყოფილება სრულად ან ნაწილობრივ უნდა გადავიდეს ვალდებულებებში, ვალდებულების ოდენობების 

გათვალისწინებით.  

აქციებისა და სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების თავდაპირველი გამოშვება  
 

22.7 საწარმომ აქციების, ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვება უნდა აღიაროს, როგორც 

საკუთარი კაპიტალი, როდესაც მოხდება ამ ინსტრუმენტების გამოშვება და მეორე მხარე 

ვალდებული ხდება, საწარმოს გადაუხადოს ფულადი სახსრები, ან სხვა რესურსები, 

წილობრივი ინსტრუმენტების მიღების სანაცვლოდ: 

(ა)  თუ წილობრივი ინსტრუმენტი გამოშვებულია ფულადი სახსრების ან სხვა 

რესურსების მიღებამდე, მაშინ საწარმომ მისაღები თანხა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს, როგორც საკუთარ კაპიტალთან ურთიერთგადაფარვა და 

არა როგორც აქტივი;   

(ბ) თუ საწარმო წილობრივი ინსტრუმენტის გამოშვებამდე მიიღებს ფულად სახსრებს ან 

სხვა რესურსს და საწარმოს არ მოეთხოვება მიღებული ფულადი სახსრების, ან სხვა 

რესურსების დაბრუნება, მაშინ საწარმომ უნდა აღიაროს საკუთარი კაპიტალის 

შესაბამისი ზრდა, მიღებული ანაზღაურების ფარგლებში; და   

(გ) თუ წილობრივი ინსტრუმენტი ხელმოწერილია, მაგრამ ჯერ არ არის გამოშვებული 

და საწარმოს არც ფულადი სახსრები და არც სხვა რესურსი არ მიუღია, მან არ უნდა 

აღიაროს საკუთარი კაპიტალის ზრდა.    
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შენიშვნები 

 

იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო უშვებს აქციებს პრემიით, მაშინ ნამეტი ღირებულება 

ზოგჯერ კრედიტდება საკუთარი კაპიტალის ანგარიშზე, რომელსაც ჰქვია ‘საემისიო 

შემოსავალი’ (‘ან კაპიტალის ნამეტი’).  საემისიო შემოსავალი წარმოადგენს საკუთარ 

კაპიტალში განხორციელებული შენატანის კომპონენტს. საემისიო შემოსავლის 

ანგარიშის გამოყენება ზოგჯერ განსაზღვრულია კანონმდებლობით.  მაგალითად, 

იურისდიქციის კანონმდებლობით შესაძლოა ნებადართული ან მოთხოვნილი იყოს 

საემისიო შემოსავლის გამოყენება, მაშინ როდესაც ხდება აქციების გამოცემასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ჩამოწერა და/ან ოფციონის რეზერვის საკუთარ კაპიტალში 

გადატანა მისი ვადის ამოწურვისას. 

ზოგიერთი ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი წარმოადგენს საემისიო შემოსავლის 

აღრიცხვის გზებს, რომელთა გამოყენებაც მოითხოვება ზოგიერთ იურისდიქციაში.   

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ეს მოთხოვნები საემისიო შემოსავლის 

გამოყენებზე ხშირად დამოკიდებულია იურისდიქციის კანონმდებლობაზე.   

 



მოდული 22–ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 18 

 

მაგალითები—აქციების გამოშვება 

 

მაგ. 13 A მსს-მ ნომინალური ღირებულებით გამოუშვა 100,000 ფე-ის სააქციო კაპიტალი A მსს-ს 

დაარსებისას. საწარმოს ჩვეულებრივი აქციის ნომინალური ღირებულება არის 1 ფე 

თითო აქციაზე.  

შემდეგში A მსს-მ გამოუშვა დამატებით 50,000 ჩვეულებრივი აქცია, თითოეული 5 ფე-ის 

პრემიის ღირებულებით.   აქციები გამოშვებულია ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.  

საჟურნალო გატარებები: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 250,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   50,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)     200,000 ფე  

50,000 აქციის პრემიით, ფულადი სახსრების სანაცვლოდ, გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

საკუთარი კაპიტალის განმარტებითი შენიშვნა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში: 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

 

გამოშვების შემდეგ 

ფე 

გამოშვებამდე 

ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 150,000 100,000 

საემისიო შემოსავალი 200,000 - 

…   

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი  XXX,XXX XXX,XXX 

 

მაგ. 14 ფაქტები იგივეა, რაც მე-13 მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რომ 

საწარმომ გამოუშვა 50,000 აქცია, მას აღნიშნული აქციების სანაცვლოდ ჯერ არ მიუღია 

ფულადი სახსრები.   

საჟურნალო გატარებები: 

დბ მოთხოვნები აქციებზე (ფინანსური აქტივი 

წარდგენილია, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

გადაფარვა) 

250,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   50,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   200,000 ფე  

50,000 აქციის პრემიით გამოშვების აღიარების ჩანაწერი ფულადი სახსრების მიღებამდე. 

საკუთარი კაპიტალის განმარტებითი შენიშვნა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში: 

 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

 

გამოშვების შემდეგ 

ფე 

გამოშვებამდე 

ფე 
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…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 150,000 100,000 

საემისიო შემოსავალი 200,000 - 

მოთხოვნა წილობრივი ინსტრუმენტის აქციაზე (250 000) - 

…   

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი XXX,XXX XXX,XXX 

 

მაგ. 15 ფაქტები იგივეა, რაც მე-13 მაგალითში. თუმცა, ამ შემთხვევაში, დამატებით 50,000 

ჩვეულებრივი აქცია არის ხელმოწერილი და გადახდილი, მაგრამ ჯერ არ არის 

გამოშვებული.   A მსს-ს არ აქვს ვალდებულება დააბრუნოს მიღებული ფულადი 

სახსრები—საპასუხოდ, მან უნდა გამოუშვას აქციები.  

საჟურნალო გატარებები: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 250,000 ფე    

 კრ მიღებული ავანსი აქციების გამოშვებაზე 

(წილობრივი ინსტრუმენტი) 

  250,000 ფე  

მომავალში გამოსაშვები აქციებისთვის მიღებული ფულადი სახსრების აღიარების ჩანაწერი. 

საკუთარი კაპიტალის განმარტებითი შენიშვნა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში: 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

 

ხელმოწერის შემდეგ 

ფე 

ხელმოწერამდე 

ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 100,000 100,000 

კრ მიღებული ავანსი  იმ აქციებისთვის, რომლებიც 

უნდა გამოიშვას 250,000 - 

…   

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე 

მისაკუთვნებელი საკუთარი კაპიტალი XXX,XXX XXX,XXX 

 

 

 

 

 

22.8  საწარმომ წილობრივი ინსტრუმენტები (გარდა საწარმოთა გაერთიანების პროცესში 

გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტებისა და 22.15ა-22.15ბ პუნქტების შესაბამისად 

აღრიცხული წილობრივი ინსტრუმენტებისა) უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები 

ფულადი სახსრების ან რესურსების რეალური ღირებულების მიხედვით, გარიგების 

დანახარჯების გამოკლებით.   თუ გადახდა გადავადებულია და ფულის დროითი 

ღირებულება არსებითია, საწარმომ წილობრივი ინსტრუმენტები თავდაპირველად უნდა 

შეაფასოს დღევანდელი ღირებულებით.  
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მაგალითი—სხვა რესურსების რეალური ღირებულება  
 

მაგ. 16 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, B მსს უშვებს 150,000 ჩვეულებრივ აქციას, 1,000 ოქროს ზოდის 

სანაცვლოდ.  აქციების ნომინალური ღირებულება არის 2 ფე თითოეული აქციისთვის და 

20X1 წლის 1-ლი იანვრისთვის ერთი ზოდი იყიდება 800 ფე-ად. 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წლის 1-ელ იანვარს: 

დბ ოქრო (აქტივი) 800,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   300,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   500,000 ფე  

1,000 ოქროს ზოდის სანაცვლოდ გამოშვებული 150,000 აქციის, რომლის რეალური ღირებულებაც არის 

800,000 ფე, აღიარების ჩანაწერი. 

 

        მაგალითი—გადავადებული გადახდა  
 
მაგ. 17 20X1 წლის 1-ლ იანვარს, B მსს უშვებს 150,000 ჩვეულებრივ აქციას თითოეულს 6 ფე-ად. 

თითო აქციის ნომინალური ღირებულება არის 2 ფე. B მსს-სთვის  ფულადი 

ანაზღაურება გადასახდელია 20X2 წლის 31 დეკემბერს.  აქტივები განთავსდება 

შემნახველ ანგარიშზე მანამ, სანამ მოხდება გადახდა. თუმცა, აქციონერებს აქვთ ხმის 

მიცემისა და აქციებზე დივიდენდების მიღების უფლება 20X1 და 20X2 წლებში. 

ჩათვალეთ, რომ შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი 5%-ია.   B მსს წელს ასრულებს 31 

დეკემბერს.  

საჟურნალო გატარებები 20X1 წლის 1-ელ იანვარს: 

დბ მოთხოვნები აქციებზე (ფინანსური აქტივი 

წარდგენილია, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

გადაფარვა) 

 

816,327 ფე (ა) 

   

 კრ სააქციო კაპიტალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   300,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (წილობრივი 

ინსტრუმენტი) 

  516,327 ფე  

150,000  აქციის გამოშვების გადავადებული ანაზღაურების დღევანდელი ღირებულებით (ე.ი რეალური 

ღირებულებით)  აღიარების ჩანაწერი. 

 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

დბ მოთხოვნები აქციებზე (ფინანსური აქტივი 

წარდგენილია, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

გადაფარვა) 

 

40,816 ფე 

   

 კრ საპროცენტო შემოსავალი (მოგება ან ზარალი)   40,816 ფე  

20X1 წელს მოთხოვნაზე  დისკონტირების შედეგების დახურვის აღიარების ჩანაწერი. (ე.ი 816,327 ფე X 

5%).  

 

შენიშვნები  

სააქციო კაპიტალისთვისა და საემისიო შემოსავლისთვის აღიარებული ოდენობები არ არის 

დაკორექტირებული დისკონტირების შედეგებით.   

‘მოთხოვნები აქციებზე’ დაკორექტირებულია დისკონტირების შედეგებით თუმცა, აღნიშნული 

კორექტირება აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. 

საჟურნალო გატარებები 20X2 წლის 31 დეკემბერს: 
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დბ მოთხოვნები აქციებზე (ფინანსური აქტივი 

წარდგენილია, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

გადაფარვა)  

 

42,857 ფე 

   

 კრ საპროცენტო შემოსავალი (მოგება ან ზარალი)   42,857 ფე  

20X2 წელს მოთხოვნაზე დისკონტირების შედეგების აღიარების ჩანაწერი (ე.ი 816,327 ფე + 40,816 

ფე ) X 5%). 

 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)       900,000 ფე    

 მოთხოვნები აქციებზე (ფინანსური აქტივი 

წარდგენილია, როგორც საკუთარი კაპიტალის 

გადაფარვა) 

   

900,000 ფე 

 

მოთხოვნის დაფარვის აღიარების ჩანაწერი. 
 

 

(ა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

900, 000
816, 327

(1.05)
PV  

 

 

 
შენიშვნები  

საწარმომ შესაძლოა გაწიოს ხარჯები საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტების 

გამოშვებისას ან შეძენისას.   ასეთი ხარჯებს შესაძლოა ეკუთვნოდეს რეგისტრაციისა 

და სხვა მარეგულირებელი საფასური, იურიდიული, ბუღალტრული და სხვა 

პროფესიონალი მრჩევლებისთვის გადახდილი თანხები, ასევე, ბეჭდვის ხარჯებისა და 

სამარკო ვალდებბულებებზე გადახდილი თანხები.  საკუთარი კაპიტალის გარიგების 

დანახარჯები აღირიცხება, როგორც საკუთარი კაპიტალის შემცირება. გარიგების 

დანახარჯები წარმოადგენენ იმ გარიგებაზე პირდაპირ მიკუთვნებად დამატებით 

დანახარჯებს, რომელიც არ მოხდებოდა სხვა შემთხვევაში.  

 
მაგალითი—გამოშვების დანახარჯები 

 
მაგ. 18 A მსს უშვებს 200,000 ჩვეულებრივ აქციას, თითოეულს 1.25 ფე-ის ღირებულებით.   

საწარმოს თითოეული ჩვეულებრივი აქციის ნომინალური ღირებულება 1 ფე-ა.  აქციები 

გამოშვებულია ფულადი სახსრების სანაცვლოდ და წარმოიშვა 1,000 ფე-ის 

ღირებულების აქციის გამოშვების ხარჯი.  

საჟურნალო გატარებები: 

22.9  საწარმომ წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებასთან დაკავშირებული გარიგების 

დანახარჯები უნდა გამოქვითოს საკუთარი კაპიტალიდან.  

 მოგების გადასახადი, რომელიც დაკავშირებულია გარიგების დანახარჯებთან, უნდა 

აისახოს 29-ე განყოფილების - „ მოგების გადასახადი “ - შესაბამისად.     
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დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 249,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   200,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (წილობრივი 

ინსტრუმენტი)(3) 

  49,000 ფე  

200,000 აქციის გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

 

 
შენიშვნები  

22.7-22.9 პუნქტების დამხმარე მაგალითები ასახავს საემისიო შემოსავლის ანგარიშის 

გამოყენებას (ზოგჯერ უწოდებენ კაპიტალის ნამეტს).  ეს არის ერთ-ერთი მიღებული 

გზა, რომლითაც აქციების ნომინალური ღირებულება (ან სხვა ნომინალური 

ღირებულება) და გადახდილი ნომინალურ ღირებულებაზე ნამეტი თანხა შესაძლოა 

წარდგენილი იყოს ცალ-ცალკე.   

 

 

 

შენიშვნები  

აქციის ოფციონი არის ინსტრუმენტი, რომელიც აძლევს აქციის მფლობელს უფლებას, 

მაგრამ არ ავალდებულებს, რომ შეიძინოს კონპანიაში გარკვეული რაოდენობის 

აქციები.   იმ შემთხვევაში, თუ მფლობელი გამოიყენებს აღნიშნულ ოფციას და 

გამოშვებულია ახალი აქციები, კომპანია ზრდის მის სააქციო კაპიტალს, როდესაც ის 

უშვებს აქციებს ოფციონის მფლობელზე. 22-ე განყოფილება მოიცავს იმ მხარეებისთვის 

გამოშვებული აქციის ოფციონების აღრიცხვას, რომლებიც მოქმედებენ როგორც 

მესაკუთრეები.  აქციის ოფციონები, რომლებიც გამოშვებულია დაქირავებულ პირებსა 

და მომსახურების მომწოდებლებისთვის, აღირიცხება 26-ე განყოფილების-„აქციებზე  
დაფუძნებული გადახდა“- შესაბამისად. 

ოფციონის სხვა ფორმას წარმოადგენს ვარანტი. განსხვავება ვარანტსა და ოფციონს 

შორის არის ის რომ, ვარანტი უფრო ხშირად გამოიშვება კომპანიის მიერ და 

დაკავშირებულია დაფინანსების სხვა ფორმასთან.   მაგალითად, ვარანტები შესაძლოა 

გაიცეს გამსესხებელზე, როგორც სესხის ხელშეკრულების ნაწილი, უფრო დაბალი 

საპროცენტო განაკვეთით დაფინანსების მიღებისთვის.  ვარანტები ასევე შესაძლოა 

                                                        
(3)  აქციის გამოშვების ხარჯების გამოკლება 1,000 ფე-ით საემისიო შემოსავლიდან იმ იურისდიქციის კანონმდებლობის 

შესაბამისად, სადაც საქმიანობს საწარმო. 

22.10     როგორ უნდა აისახოს საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქციების, ან სხვა 

წილობრივი ინსტრუმენტის გამოშვებით განპირობებული საკუთარი კაპიტალის ზრდა, 

განისაზღვრება შესაბამისი კანონმდებლობით. მაგალითად, კანონმდებლობით შეიძლება 

მოითხოვებოდეს აქციის ნომინალური ღირებულებისა და ერთ აქციაში გადახდილი, 

ნომინალურ ღირებულებაზე ნამეტი თანხის ცალ-ცალკე წარდგენა.  

ოფციონების, ვარანტებისა და სხვა უფლებების გაყიდვა  
 

22.11  22.7-22.10 პუნქტებში მოცემული პრინციპები საწარმომ უნდა გამოიყენოს ისეთი წილობრივი 

ინსტრუმენტების მიმართ, რომელთა გამოშვება ხდება ოფციონების, უფლებების, 

ვარანტებისა და სხვა მსგავსი წილობრივი ინსტრუმენტების გაყიდვის მეშვეობით.  
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გადაეცეს პრივილეგირებული აქციების მფლობელს, მის მიერ განხორციელებული 

ინვესტიციის წახალისების მიზნით.   

აქციის უფლებების გამოშვება წარმოადგენს ახალი აქციების გამოშვებას, სადაც 

აქციონერს აქვს უფლება შეისყიდოს დამატებითი რაოდენობით აქციები, მათი 

მიმდინარე წილის პროპორციულად.   იმ შემთხვევაში თუ ყველა აქციონერი იყენებს 

მის უფლებას და ყიდულობს აქციებს, თითოეული აქციონერის საკუთრების წილი 

კომპანიაში უცვლელი რჩება.   აქციონერებს აქვთ არჩევნის გაკეთების საშუალება, 

მიიღონ ან არ მიიღონ ეს უფლება.  მათ ასევე აქვთ მათი უფლებების სხვა მხარეზე 

გაყიდვის უფლება (მაგალითად, სხვა აქციონერზე).  
 

მაგალითები—აქციის ოფციონები და უფლებები 
 

მაგ. 19 A მსს-ს წელს ასრულებს 31 დეკემბერს.  20X1 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-ს აქვს 100,000 ფე-

ის ღირებულების სააქციო კაპიტალი, რომელშიც ნომინალური ღირებულებით შეიტანეს 

A მსს-ს დაარსებისას. აქციების ნომინალური ღირებულება საწარმოს ერთ ჩვეულებრივ 

აქციაზე არის 1 ფე. 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, საწარმო უშვებს დამატებით 150,000 ჩვეულებრივ აქციას, 

თითოეულს 5 ფე-ად.  აქციები გამოშვებულია ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.   

ასევე, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ინვესტიციის წახალისების მიზნით, თითოეულ 

აქციონერს 20X1 წლის 1-ელ იანვარს შესყიდულ ყოველ აქციაზე შეუძლია შეიძინოს 

ერთი აქციის ოფციონი, თითოელი 0.5 ფე-ად. თითოეული ოფციონი მფლობელს აძლევს 

უფლებას შეიძინოს 4 ფე-ის ღირებულების ერთი აქცია 20X2 წლის 31 იანვარს. 

შესყიდულია 100,000 აქციის ოფციონი.   

20X2 წლის 31 დეკემბერს, 95,000 აქციის ოფციონი კონვერტირებულია ჩვეულებრივ 

აქციებად, ხოლო 5,000 ოფციას ვადა ამოეწურა. 

საჟურნალო გატარებები 20X1 წლის 1-ელ იანვარს: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 750,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   150,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (წილობრივი ინსტრუმენტი)   600,000 ფე  

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ 150,000 აქციის გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

 
დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 50,000 ფე    

 კრ ოფციონის რეზერვი (საკუთარი კაპიტალი)   50,000 ფე  

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ 100,000 აქციის გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. აქციის ოფციონები 
აკმაყოფილებენ საკუთარი კაპიტალის კლასიფიკაციის მოთხოვნებს, რადგანაც საწარმოს ერთადერთი 
ვალდებულება არის  კონკრეტული რაოდენობის აქციების გამოშვება ფულადი სახსრების 
ფიქსირებული რაოდენობის სანაცლოდ.    

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, დამატებითი საჟურნალო გატარებები არ გაკეთებულა 

ოფციონებისთვის, რადგანაც ისინი წარმოადგენენ წილობრივ ინსტრუმენტებს, და 

შესაბამისად არ ფასდებიან რეალური ღირებულებით თითოეული საანგარიშგებო 

თარიღისთვის.    
 

 

საჟურნალო გატარებები 20X2 წლის 31 იანვარს:  

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 380,000 ფე    

დბ კრ ოფციონის რეზერვი (საკუთარი კაპიტალი)          47,500 ფე    
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 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   95,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)    332,500 ფე  

95,000 გამოყენებული ოფციონისთვის აქციების  გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

  
დბ კრ ოფციონის რეზერვი (საკუთარი კაპიტალი)  2,500 ფე    

 კრ საემისიო შემოსავალი  (საკუთარი კაპიტალი)(4))   2,500 ფე  

5,000 ოფციონის ვადის ამოწურვის აღიარების ჩანაწერი. 

20X2 წლის 31 იანვარს, A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქვს შემდეგი 

ერთეულები: 

  ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი  345,000 

საემისიო შემოსავალი  935,000 

ოფციონის რეზერვი  0 

გაუნაწილებელი მოგება  xxx 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი  XXX 

 

მაგ. 20 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, C მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქვს 

შემდეგი ერთეულები: 

  ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი (50,000 აქცია, თითოეული 10 ფე-ად)  500,000 

საემისიო შემოსავალი  2,000,000 

გაუნაწილებელი მოგება  3,600,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი  6,100,000 

 

                                                        
(4) ოფციონის რეზერვის გადასვლა საემისიო შემოსავალზე დაკავშირებულია 5,000 ვადაგასულ ოფციონთან იმ 

იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც საქმიანობს საწარმო. 
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კაპიტალი  
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20X1 წლის 2 თებერვალს, C მსს მისი თითოელი დაუფარავი 5 ახალი ჩვეულებრივი 

აქციისთვის აცხადებს აქციის უფლებების გამოშვებას.  

 გამოყენების ფასი: 55 ფე 

 უფლებების გამოყენების ბოლო ვადა: 20X1 წლის 1-ლი მარტი. 

შემდეგი საჟურნალო გატარებები მოიცავს ზემოხსენებულ ოპერაციებს, იმ დაშვებით, 

რომ ყველა უფლება გამოყენებულია: 

შენიშვნა: აღნიშნულ მაგალითში არ არის ჩანაწერი გაკეთებული, მანამდე სანამ არ 

მოხდა ყველა უფლების გამოყენება.  
 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 550,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   100,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)   450,000 ფე  

10,000 აქციის, თითოეულის 55 ფე-ად გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

 
 

 

მაგალითი—ბონუსური ემისია და აქციების დანაწევრება 
 

მაგ. 21 20X0 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოიცავს 

შემდეგ ერთეულებს. 

  ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი (10 000 აქცია, თითოეული 10 ფე-ად)  100,000 

საემისიო შემოსავალი  20,000 

გაუნაწილებელი მოგება  1,080,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი  1,200,000 

 

კაპიტალიზაცია, ანუ აქციების ბონუსური ემისია და აქციების დანაწევრება  
 

22.12  კაპიტალიზაცია, ანუ აქციების ბონუსური ემისია (ზოგჯერ უწოდებენ დივიდენდების 

გადახდას აქციებით) არის ახალი აქციების გამოშვება არსებული აქციონერებისთვის, მათი 

კუთვნილი წილის პროპორციულად.   მაგალითად, საწარმომ შეიძლება აქციონერებს 

მისცეს ერთი დივიდენდი ან ბონუსური აქცია ყოველ 5 აქციაზე, რომელსაც აქციონერი 

ფლობს.   აქციების დანაწევრება არის არსებული აქციების დაყოფა რამდენიმე აქციად.   

მაგალითად, აქციების დანაწევრების დროს, აქციონერმა შეიძლება მიიღოს ერთი 

დამატებითი აქცია ყოველ ერთ აქციაზე, რომელსაც იგი ფლობდა დანაწევრებამდე.   

ზოგიერთ შემთხვევაში, მიმოქცევაში ადრე გაშვებული აქციები შეიძლება გაუქმდეს და 

შეიცვალოს ახალი აქციებით.   კაპიტალიზაცია და ბონუსური ემისია და აქციების 

დანაწევრება არ გამოიწვევს მთლიანი საკუთარი კაპიტალის ცვლილებას.   საწარმომ 

თანხების რეკლასიფიკაცია საკუთარი კაპიტალის ფარგლებში უნდა მოახდინოს 

შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით.  
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20X1 წლის 1-ლ იანვარს A მსს-მ მისი თითოეული აქციონერისთვის გასცა 1 ბონუს აქცია 

ყოველ 2 ფლობილ აქციაზე.   სავაჭრო კანონმდებლობა, რომელსაც საწარმოს სუბიექტი 

ექვემდებარება, მოითხოვს ბონუსების ემისიის აღრიცხვას, როგორც საემისიო 

შემოსავლის შემცირებას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.  

ბონუსური ემისია 20X1 წლის 1-ელ იანვარს აღიარდებოდა საწარმოს მიერ შემდეგი 

სახით: 

დბ კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)(5)) 20,000 ფე    

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 30,000 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   50,000 ფე  

5,000 ბონუსური აქციების ემისიის აღიარების ჩანაწერი. 

საკუთარი კაპიტალის განმარტებითი შენიშვნა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში: 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

 

ბონუსური ემისიის 
შემდგომ 

(20X1 წლის 1-ლი 
იანვარი) 

ფე 

ბონუსურ 
ემისიამდე 

  (20X0 წლის 31 
დეკემბერი) 

ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 150,000 100,000 

საემისიო შემოსავალი – 20,000 

გაუნაწილებელი მოგება 1,050,000 1,080,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 1,200,000 1,200,000 
 

შენიშვნა: ბონუსური ემისიის შედეგად მთლიანი საკუთარი კაპიტალის ცვლილება არ 

მომხდარა. თუმცა, რეკლასიფიცირდება საკუთარი კაპიტალის კომპონენტები. 

მაგ. 22 ფაქტები იგივეა, რაც 21-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ შემთხვევაში, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, 

ბონუსური ემისიის მაგივრად, საწარმომ გამოაცხადა აქციების დანაწევრება, ყოველ ერთ 

არსებულ აქციაზე ორი ახალის გამოშვებით.  თითოეული 10 ფე-ის ღირებულების აქცია 

დაკონვერტირდა ორ 5 ფე ღირებულების მქონე აქციად. 

არ არის აუცილებელი კლასიფიკაციების ნებისმიერი კორექტირების აღიარება 

საკუთარი კაპიტალში. აღნიშნულ კლასიფიკაციების კორექტირებას გავლენა ექნება 

მხოლოდ განმარტებით შენიშვენბზე—ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში 

წარდგენა.  საკუთარი კაპიტალის მთლიანი თანხა დარჩება უცვლელი. 

საკუთარი კაპიტალის განმარტებითი შენიშვნა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში: 

 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

                                                        
(5)შენიშვნა: იურისდიქციამ შეიძლება მოითხოვოს, ნება დართოს ან აკრძალოს საემისიო შემოსავლის ამგვარი გამოყენება. 



მოდული 22–ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი  
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აქციების 
დანაწევრების 

შემდეგ   

(20X1 წლის 1-ლი 
იანვარი) 

ფე 

აქციების 
დანაწევრებამდე   

(20X0 წლის 31 
დეკემბერი) 

ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 100,000 100,000 

საემისიო შემოსავალი 20,000 20,000 

გაუნაწილებელი მოგება 1,080,000 1,080,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 1,200,000 1,200,000 

 

შენიშვნა: 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, გამოცემულია 5 ფე-ის ნომინალური ღირებულების 

მქონე 20,000 აქცია. აქციების დანაწევრებამდე, 20X0 წლის 31 დეკემბერს, გამოცემული 

იყო 10 ფე-ის  ნომინალური ღირებულების მქონე 10,000 აქცია. 

 

 

 

 

შენიშვნები  

ფინანსური ინსტრუმენტის პირობები სტრუქტურულად შესაძლოა ჩამოყალიბდეს ისე, 

რომ ის შეიცავდეს როგორც საკუთარი კაპიტალის ასევე ვალდებულების 

კომპონენტებსაც (ე.ი ინსტრუმენტი არ წარმოადგენს მთლიანად არც ვალდებულებას 

და არც წილობრივ ინსტრუმენტს).  ასეთი ინსტრუმენტები ცნობილია რთული 

ფინანსური ინსტრუმენტების სახელით.  რთული ფინანსური ინსტრუმენტების 

ვალდებულებისა და წილობრივი კომპონენტები აღირიცხება განცალკევებით (ამ 

გაყოფას ზოგჯერ უწოდებენ ‘დანაწევრებულ აღრიცხვას’).  დანაწევრებული აღრიცხვა 

არის უცლელი რთული ფინანსური ინსტრუმენტის ეკონომიკურ შინაარსთან 

მიმართებით (ის მიიჩნევა, როგორც ორი ინსტრუმენტი- ერთი ვალდებულების და 

კონვერტირებადი სავალო ინსტრუმენტები და ანალოგიური რთული 
ფინანსური ინსტრუმენტები  
 

22.13     როდესაც საწარმო უშვებს კონვერტირებად სავალო ინსტრუმენტს ან რთულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტს, რომელიც მოიცავს როგორც ვალდებულების, ასევე წილობრივ კომპონენტს, 

შესაბამისი შემოსულობა უნდა განაწილდეს ვალდებულებისა და წილობრივ 

კომპონენტებზე.   ამისათვის, საწარმომ პირველად უნდა განსაზღვროს ვალდებულების 

კომპონენტის სიდიდე, რაც იქნება მსგავსი ვალდებულების რეალური ღირებულება, 

რომელსაც არ გააჩნია კონვერტაციის უფლება, ან დაკავშირებული მსგავსი წილობრივი 

კომპონენტი.    ინსტრუმენტის დარჩენილი ღირებულება უნდა მიეკუთვნოს წილობრივ 

კომპონენტს.  გარიგების დანახარჯების განაწილება ვალდებულებისა და წილობრივ 

კომპონენტებზე უნდა მოხდეს მათი შესაბამისი რეალური ღირებულებების საფუძველზე. 
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ერთი წილობრივი ინსტრუმენტი) ემიტენტის პერსპექტივიდან, ასეთი ინსტრუმენტი 

შედგება ორი კომპონენტისგან:  

 სახელშეკრულებო ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი სახსრების 

გადაცემას (ფინანსური ვალდებულება), მაგალითად, მოთხოვნა სესხის 

პროცენტისა და ძირი თანხის გადახდაზე, რომელიც არსებობს მანამდე სანამ სესხი 

დაიფარება; და 

 ქოლ-ოფციონი, რომელიც მფლობელს კონკრეტული დროით აძლევს სესხის 

კონვერტირების უფლებას საწარმოს ფიქსირებული რაოდენობის ჩვეულებრივ 

აქციებში (წილობრივი ინსტრუმენტი). 

ასეთი ინსტრუმენტის გამოშვების ეკონომიკური ეფექტი არსებითად იგივეა, რაც:   

 ადრეული ანგარიშსწორების პირობით გამოცემული სავალო ინსტრუმენტის; და    

 ჩვეულებრივი აქციების შესასყიდად, ვარანტების. 

შესაბამისად, ემიტენტი საწარმო წარადგენს ვალდებულებისა და წილობრივ 

კომპონენტებს განცალკევებით მისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.    

საბალანსო ღირებულებების ჯამი, რომელიც საწყისი აღიარებისას ეკუთვნის 

ვალდებულებისა და წილობრივ კომპონენტებს, ტოლია კონვერტირებადი 

ინსტრუმენტების გამოშვებით წარმოქნილი შემოსულობების. ინსტრუმენტის 

კომპონენტების ერთმანეთისგან განცალკევებით საწყისი აღიარებისას  არ აღიარდება 

შემოსულობა ან ზარალი.  პირველად, ვალდებულების კომპონენტის საბალანსო 

ღირებულება განისაზღვრება მსგავსი ვალდებულების რეალური ღირებულების 

შეფასებით, რომელსაც არ გააჩნია დაკავშირებული წილობრივი კომპონენტი.   

შემდგომ, წილობრივი ინსტრუმენტის საბალანსო ღირებულება განისაზღვრება 

რთული ფინანსური ინსტრუმენტის გამოშვებიდან მიღებული შემოსულობებიდან  

ფინანსური ვალდებულების რეალური ღირებულების გამოკლებით.  

რთული ფინანსური ინსტრუმენტი შეიძლება გამოიშვას ისეთი დამატებითი 

ფუნქციით, როგორიცაა ინვესტორების უფლება გაყიდოს წილობრივი ინსტრუმენტის 

კონკრეტული ოდენობა დადგენილ ფასად დროის კონკრეტულ მონაკვეთში.   მსგავსი 

წარმოებულის მახასიათებლის რეალური ღირებულება, რომელიც  ჩართულია რთულ 

ფინანსურ ინსტრუმენტში წილობრივი კომპონენტის გარდა, ეკუთვნის 

ვალდებულების კომპონენტს (რომელიც აღირიცხება მე-12 განყოფილების მიხედვით).  

კონვერტირებადი ინსტრუმენტის კონვერტაციისას (მაგალითად, ვადის გასვლისას), 

საწარმო წყვეტს ვალდებულების კომპონენტის აღიარებას და აღიარებს მას საკუთარ 

კაპიტალად. თავდაპირველი წილობრივი კომპონენტი რჩება საკუთარ კაპიტალად 

(თუმცა, ის საკუთარი კაპიტალის ფარგლებში ერთი სტრიქონის მუხლიდან შესაძლოა 

გადავიდეს მეორეზე).  შემოსულობა ან ზარალი არ წარმოქმნილა ინსტრუმენტის 

ცვლილების აღრიცხვისას.  

გარიგების დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია რთული ფინანსური 

ინსტრუმენტის გამოშვებასთან განაწილებულია ინსტრუმენტის ვალდებულებასა და 

წილობრივ კომპონენტებზე შემოსულობების განაწილების პროპორციულად.   

გარიგების დანახარჯები, რომლებიც ერთობლივად დაკავშირებულია ერთზე მეტ 

ოპერაციასთან განაწილებულია აღნიშნულ ოპერაციებზე იმ რაციონალური 

საფუძველის გამოყენებით, რომელიც თანმიმდევრულია მსგავს ოპერაციებზე.  

22.14     საწარმომ შემდგომ პერიოდებში არ უნდა შეასწოროს ზემოაღნიშნული განაწილება.  
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შენიშვნები   

კონვერტირებადი ინსტრუმენტის ვალდებულებისა და წილობრივი კომპონენტების 

კლასიფიკაცია არ არის გადასინჯული ცვლილებების შედეგად, იმ ალბათობის 

გათვალისწინებით, რომ მოხდება კონვერტაციის უფლების გამოყენება, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ უფლების გამოყენება აღმოჩნდება ეკონომიკურად 

არასახარბიელო ზოგიერთი მფლობელისთვის. საწარმოს სახელშეკრულებო 

ვალდებულება, რომ დაფაროს მომავალი გადასახადები რჩება შეუსრულებლად მანამ, 

სანამ ის არ დაიფარება.  

 
შენიშვნები   

22.13-22.15 პუნქტების მოთხოვნათა შესასრულებლად იხილეთ 22-ე განყოფილების 

დანართი- „ემიტენტის კონვერტირებადი ვალის აღრიცხვის მაგალითი“ . 
 

მაგალითი—გამოთვლები კონვერტირებადი ობლიგაციებისთვის  

მაგ. 23 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო უშვებს 5,000 კონვერტირებად ობლიგაციას.  

ობლიგაციებს აქვს 5-წლიანი ვადა და თითოეული გამოშვებულია 1,000 ფე ნომინალური 

ღირებულებით (ე.ი 20X1 წლის 1-ელ იანვარს გამოშვებულის ჯამური შემოსულობა = 

5,000,000 ფე). პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად პერიოდის ბოლოს  5%-ის 

ოდენობით. თითოეული ობლიგაცია კონვერტირდება, მფლობელის სურვილის 

შესაბამისად ვადის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს,  1 ფე ნომინალური ღირებულების 

მქონე 100 აქციაში. ობლიგაციების გამოშვებისას, გავრცელებული საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთი მსგავსი სავალო ინსტრუმენტისთვის, კონვერტაციის ფუნქციის გარეშე, იყო 

8%.  

20X1 წლის 1-ელ იანვარს (საწყისი აღიარებისას) ვალდებულების კომპონენტი 

თავდაპირველად შეფასდა მსგავსი ვალდებულების რეალური ღირებულებით, 

რომელსაც არ ჰქონდა კონვერტაციის ფუნქცია (იხ. პუნქტი 22.13).  შემდეგ, წილობრივი 

კომპონენტი შეფასდა ობლიგაციის გამოშვების შემოსულობასა და ვალდებულების 

კომპონენტს შორის სხვაობით. ვალდებულების კომპონენტის რეალური ღირებულება 

ინსტრუმენტის გამოშვებისას გამოიანგარიშება მსგავსი ვალდებულების, რომელსაც არ 

გააჩნია კონვერტაციის ფუნქცია, ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულებით, 

რომელიც დისკონტირებულია მსგავსი ობლიგაციებისთვის, რომელთაც არ აქვთ 

22.15 ფინანსური ინსტრუმენტების გამოშვების შემდგომ პერიოდებში, საწარმომ ფინანსური 

ინსტრუმენტების ვალდებულების კომპონენტი უნდა ასახოს:  

(ა) მე-11 განყოფილების - „ ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები “ - შესაბამისად, თუ 

ვალდებულების კომპონენტი აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტში განსაზღვრულ პირობებს.  

ასეთ შემთხვევაში, საწარმომ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, 

სისტემატურად უნდა აღიაროს, როგორც დამატებითი საპროცენტო ხარჯი, სხვაობა 

ვალდებულების კომპონენტსა და ძირ თანხას შორის, რომელიც გადასახდელია 

ინსტრუმენტის ვადის გასვლისას (იხილეთ პუნქტები 11.15–11.20);   

(ბ) მე-12 განყოფილების - „ სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები “- 

შესაბამისად, თუ ვალდებულების კომპონენტი არ აკმაყოფილებს 11.9 პუნქტში 

განსაზღვრულ პირობებს. 
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კონვერტაციის ფუნქცია, გათვლილი საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით, 

(აღნიშნულ მაგალითში 8%), შემდეგი სახით: 

                      ფე 

ძირი თანხის დღევანდელი ღირებულება= 5,000,000 ÷ (1.08)5 

პროცენტის  დღვანდელი ღირებულება (შენიშვნა 1) 

ვალდებულების კომპონენტის ჯამი 

წილობრივი კომპონენტი (ნარჩენი კომპონენტი, კონვერტირებადი სესხის რეზერვი) 

შემოსულობები გამოშვებიდან 

 

3,402,916 

998,178 

4,401,094 

598,906 

5,000,000 

შენიშვნა 1: პროცენტის დღევანდელი ღირებულება:  

250,000/1.08 + (250,000/1.082) + (250,000/1.083) + (250,000/1.084) + (250,000/1.085)=998,178 

ალტერნატიულად, შემდეგი ფორმულა შესაძლოა იქნეს გამოყენებული თანმიმდევრული საპროცენტო 

გადასახადების დღევანდელი ღირებულების გამოსაანგარიშებლად რეგულარული პერიოდის 

განმავლობაში. აღნიშნულ ფორმულაში, მომავალი გადასახადები (C)  დისკონტირებულია პეროდული 

საპროცენტო განაკვეთით (i) , რამდენიმე პერიოდის განმავლობაში (n): 

1 1 (1 )
1

(1 )

n

n

C i
PV C

i i i

    
       

     

 
20X1 წლიდან 20X5 წლამდე, საწარმო აღიარებს სხვაობას ვალდებულების კომპონენტსა 

(4,401,094 ფე) და ვადის ბოლოს გადასახდელ ძირითად თანხას შორის (5,000,000 ფე), 

როგორც დამატებით საპროცენტო ხარჯს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდის გამოყენებით, როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ობლიგაცია კონვერტირდება ვადის ამოწურვამდე:  

 

წელი ვალდებულება 
წლის დასაწყისში 

 
ფე 

ეფექტური  
პროცენტი  

(8%) 
ფე 

გადახდილი 
წლიური პროცენტი  

(5%) 
ფე 

ვალდებულება
წლის ბოლოს 

 
ფე 

20X1 4,401,094 352,087 (250,000) 4,503,181 

20X2 4,503,181 360,254 (250,000) 4,613,435 

20X3 4,613,435 369,075 (250,000) 4,732,510 

20X4 4,732,510 378,601 (250,000) 4,861,111 

20X5 4,861,111 388,889 (250,000) 5,000,000 

 

მაგ. 24 ფაქტები იგივეა, რაც 23-ე მაგალითში. 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 2,000 ობლიგაცია 

დაკონვერტირდა აქციებად. დარჩენილი 3,000 ობლიგაცია დაკონვერტირდა 20X5 წლის 

31 დეკემბერს (ვადის ბოლო).  

საჟურნალო გატარებები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო 

წლისთვის: 

დბ ფინანსური ხარჯები (მოგება ან ზარალი) 352,087 ფე    
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 კრ კონვერტირებადი ვალი (ვალდებულების 

ელემენტი) 

  352,087 ფე  

20X1 წელს მოთხოვნაზე  დისკონტირების შედეგების აღიარების ჩანაწერი. 

 20X1 წლის 31 დეკემბერი: 

დბ კონვერტირებადი ვალი (ვალდებულების ელემენტი) 250,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   250,000 ფე  

ფულადი სახსრების გასვლის, რომელიც გამოწვეული იყო კონვერტირებადი ინსტრუმენტების 

მფლობელებზე გადახდილი პროცენტით, აღიარების ჩანაწერი. 

 
დბ კონვერტირებადი ვალი (ვალდებულების ელემენტი) 1,801,272 ფე    

დბ კონვერტირებადი ვალის რეზერვი  (საკუთარი 

კაპიტალის ელემენტი) 

239,562 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი) [200,000 

აქცია 1 ფე ნომინალური ღირებულებით] 

   

200,000 ფე 

 

 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)   1,840,834 ფე  

5,000 ობლიგაციიდან 2,000-ის 200,000 აქციად კონვერტაციის აღიარების ჩანაწერი.  ვალდებულების 
ელემენტის საბალანსო ღირებულება, რომელიც მისაკუთვნებელი 1,801,272 ფე-ის (=4,503,181 x 2/5) 
ღირებულების 2,000 ობლიგაციაზე , დაკონვერტირდა საკუთარ კაპიტალად, კონვერტირებისას 
შემოსულობების ან ზარალის გარეშე. ეს დამატებულია 239,562 ფე-ზე (=2/5 x 598,906), რაც არის 2,000 
ობლიგაციაზე, რომელიც საკუთარი კაპიტალის ნაწილია, მისაკუთვნებელი ოდენობა. 

 

20X2-20X5 წლების განმავლობაში, პროცენტი აღიარდა ხარჯად ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, 22.15 პუნქტის მიხედვით, ისე, 

როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები დარჩენილი ობლიგაციებისთვის (გაითვალისწინეთ, 

რომ ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილი რიცხვები მიღებულია 3/5 ფაქტორის 

გამოყენებით, იმ რიცხვებზე, რომლებიც წარმოდგენილია 23-ე მაგალითის ცხრილში). 
 

წელი ვალდებულება 
წლის დასაწყისში 

 
 

ფე 

ეფექტური  
პროცენტი  

(8%) 
 

ფე 

გადახდილი 
პროცენტი  

(წლიური 5%) 
 

ფე 

ვალდებულება 
წლის ბოლოს 

 
ფე 

20X2 2,701,909 216,152 (150,000) 2,768,061 

20X3 2,768,061 221,445 (150,000) 2,839,506 

20X4 2,839,506 227,161 (150,000) 2,916,667 

20X5 2,916,667 233,333 (150,000) 3,000,000 

 

20X2 წლიდან 20X4 წლამდე საჟურნალო გატარებები გადახდილი პროცენტისა და 

დისკონტირების შედეგების აღიარებისთვის არ არის ნაჩვენები, რათა არ მოხდეს 

გამეორება, გამომდინარე იქედან, რომ ისინი მარტივად არიან განსაზღვრულნი ქვემოთ 

მოცემული ცხრილში.  

საჟურნალო გატარებები 20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო 

წლისთვის: 

დბ ფინანსური ხარჯები (მოგება ან ზარალი) 233,333 ფე    

 კრ კონვერტირებადი ვალი (ვალდებულების 

ელემენტი)  

  233,333 ფე  

20X5 წელს მოთხოვნაზე დისკონტირების შედეგების აღიარების ჩანაწერი. 
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20X5 წლის 31 დეკემბერი: 

დბ კრ კონვერტირებადი ვალი (ვალდებულების 

ელემენტი) 

150,000 ფე    

 კრ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   150,000 ფე  

ფულადი სახსრების გასვლის, რომელიც გამოწვეული იყო კონვერტირებადი ინსტრუმენტების 

მფლობელებზე გადახდილი პროცენტით, აღიარების ჩანაწერი. 

 

დბ კონვერტირებადი ვალი (ვალდებულების ელემენტი) 3,000,000 ფე    

დბ კონვერტირებადი ვალის რეზერვი  (საკუთარი 

კაპიტალის ელემენტი) 

359,344 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი) [300,000 

აქცია 1 ფე ნომინალური ღირებულებით] 

   

300,000 ფე 

 

 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)   3,059,344 ფე  
 

დარჩენილი 3,000 ობლიგაციის 300,000 აქციად კონვერტაციის აღიარება. ვალდებულების ელემენტის 
საბალანსო ღირებულება, რომელიც მისაკუთვნებელი 3,000,000 ფე-ის ღირებულების 3,000 
ობლიგაციაზე, დაკონვერტირდა საკუთარ კაპიტალად  კონვერტირებისას შემოსულობების ან ზარალის 
გარეშე .  ეს დამატებულია დარჩენილ 359,344 ფე-ზე (=3/5 x 598,б906)  საკუთარ კაპიტალში.    
 

ფინანსური ვალდებულებების დაფარვა წილობრივი ინსტრუმენტებით  
 

22.15ა საწარმომ კრედიტორთან მოლაპარაკების გზით შეიძლება შეცვალოს ფინანსური 

ვალდებულების პირობები, რომლის თანახმადაც საწარმო ვალდებულებას მთლიანად ან 

ნაწილობრივ დაფარავს წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით კრედიტორისთვის.   

წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვება მიიჩნევა გადახდილ კომპენსაციად, 11.38 პუნქტის 

შესაბამისად.  საწარმომ გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტები უნდა შეაფასოს 

რეალური ღირებულებით.   თუმცა, თუ შეუძლებელია გამოშვებული წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, მაშინ ასეთი წილობრივი ინსტრუმენტები შეფასდება 

დაფარული ფინანსური ვალდებულების რეალური ღირებულებით.  საწარმომ ფინანსური 

ვალდებულების, ან ფინანსური ვალდებულების ნაწილის აღიარება უნდა შეწყვიტოს 11.36-

11.38 პუნქტების შესაბამისად. 

22.15ბ თუ გადახდილი კომპენსაციის ნაწილი დაკავშირებულია ვალდებულების დარჩენილი 

ნაწილის პირობების შეცვლასთან, საწარმომ გადახდილი კომპენსაცია უნდა გაანაწილოს 

ვალდებულების დაფარულ ნაწილსა და ვალდებულების იმ ნაწილს შორის, რომელიც ისევ 

გადავადებული რჩება.   კომპენსაციის განაწილება უნდა განხორციელდეს რაიმე გონივრული 

(რაციონალური) საფუძვლით.   თუ დარჩენილი ვალდებულება არსებითად შეიცვალა, 

საწარმომ აღნიშნული ცვლილება უნდა ასახოს როგორც თავდაპირველი ვალდებულების 

დაფარვა და ახალი ვალდებულების აღიარება, როგორც მოითხოვება 11.37 პუნქტით.   

22.15გ საწარმომ 22.15ა-22.15ბ პუნქტები არ უნდა გამოიყენოს ისეთ სიტუაციებში განხორციელებულ 

ოპერაციებთან მიმართებით, როდესაც:   

(ა)    კრედიტორი ამავე დროს არის პირდაპირი ან არაპირდაპირი აქციონერი და 

მოქმედებს ამ სტატუსით - როგორც არსებული პირდაპირი ან არაპირდაპირი 

აქციონერი;   
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შენიშვნები   

22.15ა და 22.15ბ პუნქტები მოიცავს საწარმოს მიერ აღრიცხვის მოთხოვნებს,როდესაც 

შეიცვლება ფინანსური ვალდებულების პირობები, რის შედეგადაც საწარმო 

ვალდებულებას დაფარავს მის კრედიტორებზე წილობრივი ინსტრუმენტების 

გამოშვებით (ვალის კაპიტალიზაცია).   

 

11.38 პუნქტი მოითხოვს, რომ საწარმომ მოგებაში ან ზარალში აღიაროს დაფარული ან 

სხვა მხარისათვის გადაცემული ფინანსური ვალდებულების (ან ფინანსური 

ვალდებულების ნაწილის) საბალანსო ღირებულებასა და გადახდილ ანაზღაურების 

თანხას შორის (ნებისმიერი გადაცემული არაფულადი აქტივებისა და აღებული 

ვალდებულებების ჩათვლით) სხვაობა.  

 

წინამდებარე მოდულის 22.18ა პუნქტის ქვემოთ მოცემული შენიშვნები განიხილავს 

შემთხვევებს, როდესაც გამოიყენება მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან 

ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლება, ისევე, როგორც 22.15ა პუნტქში არის 

გამოყენებული.  იმ შემთხვევაში თუ საწარმო წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის, 

რომელიც გამოშვებულია 22.15ა პუნქტის შესაბამისად, იყენებს მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლებას, საწარმომ უნდა 

გაამჟღვანოს ეს ფაქტი და მიზეზები იმისა, თუ რატომ გამოიწვევს 22.15ა პუნქტის 

მოთხოვნის შესრულება მიზანშეუწონელ დანახარჯს ან ძალისხმევას.  
 
მაგ. 25 A მსს-ს აქვს აღებული სესხი მესამე მხარისგან, მაგალითად ბანკისგან. 20X0 წლის 31 

დეკემბერს, A მსს მესამე მხარესთან მოლაპარაკების გზით ცვლის სესხის პირობებს, რაც 

შედეგად იწვევს A მსს-ს მიერ 1,000 აქციის გამოშვებას მესამე მხარეზე, იმ მიზნით, რომ 

სესხი დაიფაროს სრულად. თითოეული აქციის ნომინალური ღირებულება 1 ფე-ა.   A 

მსს აფასებს გამოშვებულ აქციებს 9,500 ფე რეალური ღირებულებით.  სესხის საბალანსო 

ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს 9,000 ფე-ა (ამორტიზებული ღირებულება).  

20X0 წლის 31 დეკემბერს აქციების სანაცვლოდ სესხის დაფარვის საჟურნალო 

გატარებების ასახვა: 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)   9,000 ფე    

დბ დაფარვის ზარალი (მოგება ან ზარალი) 500 ფე    

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   1,000 ფე  

(ბ)    კრედიტორსა და მოცემულ საწარმოს ერთი და იგივე მხარე ან მხარეები 

აკონტროლებენ ამ ოპერაციამდე და მის შემდეგ და ოპერაციის შინაარსი 

ითვალისწინებს საწარმოს მიერ წილობრივი ინსტრუმენტების განაწილებას 

(აქციონერებზე), ან წილობრივი ინსტრუმენტების შეტანას საწარმოს სააქციო 

კაპიტალში წილის სახით; ან  

(გ)  ფინანსური ვალდებულების დაფარვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებით 

შეესაბამება ფინანსური ვალდებულების თავდაპირველ პირობებს (იხ. პუნქტები 

22.13-22.15).  
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 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)                            

8,500 ფე 

 

სესხის აღიარების შეწყვეტისა და აქციების გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 26 ფაქტები იგივეა, რაც 25-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ A მსს-ს ხელმძღვანელობას არ 

შეუძლია აქციების რეალური ღირებულების სათანადოდ შეფასება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯისა და ძალისხმევის გარეშე. 20X0 წლის 31 დეკემბერს, ხელახალი 

მოლაპარაკებების შედეგად, საწარმო აფასებს სესხის რეალურ ღირებულებას 8,800 ფე-

ად, არსებული სესხის მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებაზე 

დაყრდნობით.   

იმ შემთხვევაში თუ შეუძლებელია გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის გარეშე, მაშინ ასეთი წილობრივი ინსტრუმენტები შეფასდება დაფარული 

ფინანსური ვალდებულების რეალური ღირებულებით. 

20X0 წლის 31 დეკემბერს აქციების სანაცვლოდ სესხის დაფარვის საჟურნალო 

გატარებების ასახვა: 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)  9,000 ფე    

 კრ დაფარვის შემოსულობა (მოგება ან ზარალი)   120 ფე  

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)   1,000 ფე  

 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)                             

7,880ფე 

 

ფინანსური ვალდებულების აღიარების შეწყვეტისა და აქციების გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

 

მაგ. 27 A მსს-ს აქვს აღებული სესხი მესამე მხარისგან. 20X0 წლის 31 დეკემბერს, A მსს მესამე 

მხარესთან მოლაპარაკების გზით ცვლის სესხის პირობებს, რაც შედეგად იწვევს A მსს-ს 

მიერ 1 ფე ნომინალური ღირებულების მქონე 500 აქციის გამოშვებას მესამე მხარეზე, 

სესხის პირობების შემდეგი ცვლილებების სანაცვლოდ: 

 სესხის 50%-ის დაფარვა; და  

 სესხის დარჩენილი პირობებისთვის საპროცენტო განაკვეთის შემცირება.  

             A მსს აფასებს გამოშვებულ აქციებს 4,750 ფე რეალური ღირებულებით.  სესხის 

საბალანსო ღირებულება დაფარვის თარიღისთვის არის 9,000 ფე. საწარმო 20X0 წლის 31 

დეკემბერს, ხელახალი მოლაპარაკებების შედეგად, სესხს აფასებს რეალური 

ღირებულებით 8,800 ფე-ად. 20X0 წლის 31 დეკემბერს, ხელახალი მოლაპარაკების 

შედეგად შეცვლილი სესხის რეალური ღირებულება დაბალი საპროცენტო განაკვეთით 

არის 4,150 ფე, მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებაზე 

დაყრდნობით. 

საწარმო განსაზღვრავს, რომ გადახდილი ანაზღაურების ნაწილი დაკავშირებულია 

დარჩენილი სესხის ნაწილის საპროცენტო განაკვეთის შემცირებასთან. შესაბამისად, 

საწარმო ანაწილებს აღნიშნულ ანაზღაურებას, კერძოდ 4,750 ფე-ს, დაფარული 

ვალდებულებისა და დარჩენილ დაუფარავ ნაწილებზე. განაწილების გაკეთების 

გონივრული საფუძველი შესაძლოა იყოს დაფარული სესხის ნაწილის რეალური 

ღირებულების განსაზღვრა. შესაბამისად, A მსს-ს შეეძლო გაენაწილებინა ანაზღაურება 

შემდეგი სახით: 

 დაფარული სესხის 50%-ის რეალური ღირებულება 4,440 ფე (=8,880 x 50%). 

აღნიშნულზე 4,400 ფე-ის ოდენობის ანაზღაურების განაწილება. 
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 დარჩენილი ანაზღაურების განაწილება სესხის ნარჩენი ნაწილის ცვლილებაზე 310 

ფე (=4,750-4,440). 

20X0 წლის 31 დეკემბერს აქციების სანაცვლოდ სესხის 50%-ის დაფარვის ასახვის 

საჟურნალო გატარებები: 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)  4,500 ფე    

 კრ დაფარვით მიღებული შემოსულობა (მოგება ან 

ზარალი) 

  60 ფე  

 კრ საკუთარი კაპიტალი   4,440 ფე  

სესხის საბალანსო ღირებულების 50%-ის, 4,500 ფე (=9,000x50%), აღიარების შეწყვეტის ჩანაწერი. 

 

პუნქტების 11.37 და 22.15ბ მიხედვით, 20X0 იწლს 31 დეკემბერს, აქციების სანაცვლოდ 

სესხის დარჩენილი ნაწილის დაფარვის საჟურნალო გატარებების ასახვა იმ დაშვებით, 

რომ სესხის დარჩენილი ნაწილი არსებითად უცვლელია.  

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)  310 ფე    

 კრ საკუთარი კაპიტალი   310 ფე  

სესხის ცვლილების აღიარების ჩანაწერი. შენიშვნა: ახალი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი  

გამოანგარიშდება სესხის გადასინჯული საბალანსო ღირებულებით 4,190 ფე-ით (=4,500-310), მე-11 

განყოფილების შესაბამისად.   

 

პუნქტების 11.37 და 22.15ბ მიხედვით, 20X0 იწლს 31 დეკემბერს, აქციების სანაცვლოდ  

დარჩენილი სესხის ცვლილების საჟურნალო გატარებების ასახვა, იმ დაშვებით, რომ 

სესხის დარჩენილი ნაწილი არსებითად შეიცვალა: 

დბ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)  4,500 ფე    

 კრ დაფარვით მიღებული შემოსულობა (მოგება ან 

ზარალი) 

                                  

40 ფე  

 

 კრ სესხი (ფინანსური ვალდებულება)                               

4,150 ფე 

 

 კრ საკუთარი კაპიტალი   310 ფე  

სესხხის დარჩენილი ნაწილის ცვლილების აღიარების ჩანაწერი, როგორც თავდაპირველი 

ვალდებულების დაფარვა და  ახალი ვალდებულებულების აღიარება.   

 

შენიშვნა აღნიშნულ მაგალითში საკუთარ კაპიტალში აღიარებული ჯამური თანხები შესაძლოა აისახოს 

შემდეგი სახით: 

კრ სააქციო კაპიტალი          500 ფე  

კრ საემისიო შემოსავალი  4,250 ფე 

                                               4,750 ფე 

 
 
 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები 
 

22.16   გამოსყიდული საკუთარი აქცია არის საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი, რომელიც საწარმომ 

გამოუშვა და შემდგომში ხელახლა შეისყიდა.   საწარმომ საკუთარ კაპიტალს უნდა გამოაკლოს 

აქციების გამოსასყიდად გაცემული კომპენსაციის რეალური ღირებულება.   საწარმომ 
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შენიშვნები  

გამოსყიდული საკუთარი აქციები წარმოადგენს საწარმოს კუთვნილ წილობრივ 

ინტრუმენტებს, რომლებსაც ფლობს საწარმო ან კონსოლიდირებული ჯგუფის სხვა 

წევრები (ე.ი ნებისმიერი კონსოლიდირებული შვილობილი საწარმო).  გამოსყიდული 

საკუთარი აქციები არ აღიარდება საწარმოს ფინანსურ აქტივად, მიუხედავად იმ 

მიზეზისა, თუ რატომ არის ის ხელახლა შესყიდული.  

 
მაგალითი—გამოსყიდული საკუთარი აქციები 

 
მაგ. 28 20X0 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოიცავს 

შემდგომს: 

  ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი (10,000 აქცია, თითოეული 10 ფე 

ნომინალურ ღირებულებად)  100,000 

საემისიო შემოსავალი  500,000 

გაუნაწილებელი მოგება  600,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი  1,200,000 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს მისი აქციონერებისგან ხელახლა ყიდულობს 4,000 

აქციას, თითოეულს 75 ფე-ად, ფულადი ანაზღაურების მიღების სანაცვლოდ. 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარმოდგენილი იქნებოდა შემდეგი სახით: 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან   

 

ხელახალი 
შესყიდვის შემდგომ 

(20X1 წლის 1-ლი 
იანვარი) 

ფე 

ხელახალ 
შესყიდვამდე 

(20X0 წლის 31 
დეკემბერი) 

ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 100,000 100,000 

საემისიო შემოსავალი 500,000 500,000 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები (300,000) – 

გაუნაწილებელი მოგება  600,000 600,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 900,000 1,200,000 

 

მოგებაში ან ზარალში არ უნდა აღიაროს გამოსყიდული საკუთარი აქციების შესყიდვიდან, 

გაყიდვიდან, გამოშვებიდან ან გაუქმებიდან მიღებული შემოსულობა ან ზარალი.    
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შენიშვნა: ანაზღაურების რეალური ღირებულება, რომელიც გადახდილ იქნა  აქციების 

ხელახალი შესყიდვისთვის, გამოკლებულია საკუთარი კაპიტალიდან და მას არ აქვს 

გავლენა წლის მოგებაზე ან ზარალზე.  

მაგ. 29 ფაქტები იგივეა, რაც 28-ე მაგალითში.  20X1 წლის 1-ელ ივნისს, A მსს-მ გაყიდა 2,000 

გამოსყიდული საკუთარი აქცია, თითოეული 100 ფე-ად. 

20X1 წლის 1-ელ ივნისს გაყიდვის საჟურნალო გატარებების ასახვა:  

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 200,000 ფე    

 კრ გამოსყიდული საკუთარი აქციები (საკუთარი 

კაპიტალი) 

  150,000 ფე  

 კრ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი )  (6)   50,000 ფე  

2,000 გამოსყიდული საკუთარი აქციის გაყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარმოდგენილი იქნებოდა შემდეგი სახით: 
 

ამონარიდი A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 1-ელ ივნისს 

 

გაყიდვის შემდეგ 

ფე 

გაყიდვამდე 

ფე 

…   

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 100,000 100,000 

საემისიო შემოსავალი 500,000 500,000 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები (150,000) (300,000) 

გაუნაწილებელი მოგება 650,000 600,000 

სულ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 1,100,000 900,000 

   

 

 

შენიშვნები  

წილობრივ ინსტრუმენტთან დაკავშირებული განაწილებები მფლობელებზე საწარმოს 

მიერ დადებეტდება პირდაპირ საკუთარ კაპიტალზე.  საწარმოს შესაძლოა 

მოეთხოვებოდეს აქციონერთა სახელით დივიდენდების ნაწილის გადახდა 

საგადასახადო ორგანოებისთვის.  საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდილი, ან 

გადასახდელი ამგვარი თანხა უნდა აისახოს საკუთარ კაპიტალში, როგორც 

დივიდენდების ნაწილი (იხ. პუნქტი 29.34).  საწარმოს იურისდიქციის სამართლებრივ 

                                                        
6 საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტი შესაძლოა გამოიყენებოდეს საწარმოს მიერ, ეს დამოკიდებულია 

საწარმოს იურისდიქციის სამართლებრივ მოთხოვნებზე. 

აქტივების განაწილება მესაკუთრეებზე  
 

22.17     საწარმომ საკუთარი კაპიტალის ოდენობა უნდა შეამციროს მესაკუთრეებზე (მისი წილობრივი 

ინსტრუმენტების მფლობელებზე) განაწილებული თანხის ოდენობით.   მესაკუთრეებზე 

განაწილებულ თანხასთან დაკავშირებული მოგების გადასახადი უნდა აისახოს 29-ე 

განყოფილების შესაბამისად.   
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მოთხოვნებს შესაძლოა ჰქონდეს სპეციფიკური მოთხოვნები, იმის შესახებ თუ 

საკუთარი კაპიტალის რა ნაწილიდან არის შესაძლებელი ან აუცილებელი განაწილების 

დადებეტება.   განაწილებები ხშირად ამოღებულია გაუნაწილებელი მოგებიდან 

(ზოგჯერ მას უწოდებენ დაგროვილ მოგებას). 

დივიდენდის გადახდის ვალდებულება აღიარდება მაშინ, როდესაც დივიდენდი 

შესაბამისად მიღებული და დამტკიცებულია და აღარ არის საწარმოს შეხედულებაზე 

დამოკიდებული.  ეს არის თარიღი:  

 როდესაც დივიდენდის გამოცხადება დამტკიცდება შესაბამისი ორგანოს მიერ, 

(მაგალითად, აქციონერების მიერ), თუ ასეთი დამტკიცება არის საჭიროა 

(მაგალითად, იურისდიქციის ან საწარმოს სახელმძღვანელო დოკუმენტების მიერ); 

ან  

 როდესაც გამოცხადდა დივიდენდი, (მაგალითად დირექტორთა საბჭოს 

ხელმძღვანელობის მიერ) თუ დამატებითი თანხმობა არ არის საჭირო. 

 
მაგალითი—აქტივების განაწილება მესაკუთრეებზე  

 

მაგ. 30 20X1 წელს A მსს აცხადებს და იხდის დივიდენდს A მსს-ს მესაკუთრეებზე, თითოეულ 

აქციაზე 0.5 ფე-ის ოდენობით, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო 

წლისთვის. A მსს-ს აქვს გამოშვებული 100,000 ჩვეულებრივი აქცია. 

დივიდენდის გამოცხადების თარიღისთვის საჟურნალო გატარებების ასახვა  

(დივიდენდის გამოცხადებისას A მსს აღიარებს ფინანსურ ვალდებულებას): 

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 50,000 ფე    

 კრ გადასახდელი დივიდენდი (ფინანსური 

ვალდებულება) 

  50,000 ფე  

დივიდენდის გამოცხადებისას წარმოქმნილი მიმდინარე ვალდებულების აღიარების ჩანაწერი. 

დივიდენდის გადახდა ასახულია შემდეგი სახით: 

დბ გადასახდელი დივიდენდი (ფინანსური 

ვალდებულება) 

50,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   50,000 ფე  

ვალდებულების აღიარების შეწყვეტის ჩანაწერი გამოცხადებული დივიდენდებისთვის, როდესაც  ის 

დაიფარა ფულადი სახსრებით.  

 

22.18    ზოგჯერ საწარმო თავის მესაკუთრეებზე ანაწილებს არა ფულად სახსრებს, არამედ სხვა 

აქტივებს („არაფულადი აქტივების განაწილება“).   როდესაც საწარმო გამოაცხადებს ამგვარი 

განაწილების შესახებ და მას გააჩნია ვალდებულება, მესაკუთრეებზე გაანაწილოს 

არაფულადი აქტივები, მან უნდა აღიაროს ვალდებულება.   აღნიშნული ვალდებულება 

საწარმომ უნდა შეაფასოს გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულებით, იმ 

შემთხვევის გარდა, როდესაც დაკმაყოფილებულია 22.18ა პუნქტის პირობები.   ყოველი 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს და ანგარიშსწორების თარიღისთვის, საწარმომ უნდა 

განიხილოს და დააკორექტიროს გადასახდელი დივიდენდების საბალანსო ღირებულება, 

რათა ასახოს გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულების ცვლილება. ამასთან, 

გადასახდელი დივიდენდების საბალანსო ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებები უნდა 

აისახოს საკუთარ კაპიტალში როგორც გასანაწილებელი თანხის კორექტირება.   როდესაც 

საწარმო იხდის დივიდენდების დავალიანებას, მან მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს 
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შენიშვნები  

ზოგჯერ საწარმო თავის მესაკუთრეებზე, რომლებიც მოქმედებენ როგორც 

მესაკუთრეები, ანაწილებს არა ფულად სახსრებს, არამედ სხვა აქტივებს (ე.ი. 

არაფულადი აქტივების განაწილება). მაგალითად, შესაძლოა განაწილდეს ისეთი 

არაფულადი აქტივები, როგორებიცაა ინვესტიციები (მაგ. აქციები სხვა საწარმოში), 

მარაგები, ან ძირითადი საშუალებები.  ასეთ დროს, საწარმომ მესაკუთრეებს ასევე 

უნდა მისცეს არჩევანის თავისუფლება არა-ფულადი აქტივების ან ფულადი სახსრების 

მიღების ალტერნატივას შორის.    

პუნქტი 22.18 საწარმოსგან მოითხოვს არაფულადი აქტივების დივიდენდის სახით 

მესაკუთრეებზე განაწილების ვალდებულება შეფასდეს გასანაწილებელი აქტივების 

რეალური ღირებულებით, იმ შემთხვევაში თუ რეალური ღირებულების განსაზღვრა 

შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯი ან ძალისხმევის გარეშე (იხ. პუნქტი 

22.18ა). არაფულადი აქტივების მესაკუთრეებზე განაწილების ვალდებულების 

შეფასება აქტივის რეალური ღირებულებით, საჭიროა იმ მიზნით, რომ განაწილება 

სამართლიანად წარმოადგენდეს მის ეკონომიკურ შინაარსს. ფინანსური ინფორმაცია 

ასახავს იმ რეალობას, რომ განაწილებისას, აქტივების, რომლებიც დააკმაყოფილებენ 

არსებული გამსესხებლის მოთხოვნებს საწარმოს მიმართ, რეალური ღირებულება 

შემცირდება გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულებით.  

 
მაგალითები—არაფულადი დივიდენდი 

 

მაგ. 31 20X1 წლის 31 დეკემბერს, A მსს აცხადებს და მესაკუთრეებზე ანაწილებს მიწის ნაკვეთს 

(კლასიფიცირებულია ძირითად საშულებად) 1,000 ფე საბალანსო ღირებულებით და 

100,000 ფე რეალური ღირებულებით.  მიწა განაწილებულია მესაკუთრეებზე ფლობილი 

აქციების პროპორციულად (მაგალითად, მესაკუთრე, რომელიც ფლობს სააქციო 

კაპიტალის 5%-ს, მიიღებს მიწის 5%-ს).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს დივიდენდის საწყისი აღიარების ჩანაწერი: 

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 100,000 ფე    

 კრ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება)   100,000 ფე  

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დივიდენდის გადახდის ვალდებულების დაფარვის 

აღიარების ჩანაწერი:  

დბ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება) 100,000 ფე    

 კრ შემოსულობა მიწის რეალიზაციაზე (მოგება ან 

ზარალი) 

  99,000 ფე  

 კრ ძირითადი საშუალებები—მიწა (აქტივი)   1,000 ფე  

 

მაგ. 32 20X1 წლის 1-ელ სექტემბერს, A მსს აცხადებს, რომ მის 4 მესაკუთრეზე (თითოეული 

მათგანი ფლობს A მსს-ს 25%-იან წილს) გაანაწილებს 4 მანქანას, რომლებიც აღარ 

გამოიყენება საწარმოს საქმიანობაში. 20X1 წლის 1-ელ სექტემბერს, 4-ვე მანქანის 

განაწილებული აქტივების საბალანსო ღირებულებასა და გადასახდელი დივიდენდების 

საბალანსო ღირებულებას შორის არსებული სხვაობა.    



მოდული 22–ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 40 

 

ერთიანი საბალანსო ღირებულება არის 55,000 ფე და მათი ერთობლივი რეალური 

ღირებულება, რომელიც შეფასებულია გამოყენებული მანქანების გამოქვეყნებული 

ფასით, არის 56,000 ფე.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, (A მსს-ს საანგარიშგებო თარიღი), მანქანების რეალური 

ღირებულება შეფასებულია, 56,800 ფე-ად, ხოლო საბალანსო ღირებულება-54,500 ფე-ად.  

20X2 წლის 10 აპრილს მანქანები განაწილებულია მესაკუთრეებზე და მათი რეალური 

ღირებულება შეფასებულია 55,000 ფე-ად, ხოლო საბალანსო ღირებულება-54,000 ფე-ად. 

20X1 წლის 1-ელ სექტემბერს დივიდენდის საწყისი აღიარების ჩანაწერი:  

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 56,000 ფე    

 კრ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება)   56,000 ფე  

 

იმის გამო რომ განაწილება არ მოხდა საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის, 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A მსს ხელახლა აფასებს ვალდებულებას  

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 800 ფე    

 კრ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება)   800 ფე  

 

A მსს-ს მოეთხოვება ხელახლა შეაფასოს ვალდებულება მისი ანგარიშსწორების 

თარიღისთვის (20X2 წლის 10 აპრილი). ქვემოთ მოცემული პირველი საჟურნალო 

გატარება აჩვენებს ხელახალ შეფასებას, ხოლო მეორე საჟურნალო გატარება აჩვენებს 

განაწილებას: 

დბ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება) 1,800 ფე    

 კრ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი )     1,800 ფე  

 

დბ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება) 55,000 ფე    

 კრ ძირითადი საშუალებები (აქტივი)   54,000 ფე  

 კრ მანქანების გასვლასთან დაკავშირებული 

შემოსულობა (მოგება ან ზარალი) 

  1,000 ფე  

 
შენიშვნები  

იმის დადგენა, გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულების განსაზღვრა 

 მოიაზრებს თუ არა მიზანშეუწონელ დანახარჯებს ან ძალისხმევას, დამოკიდებულია 

საწარმოს კონკრეტულ გარემოებებზე და ხელმძღვანელობის მსჯელობაზე 

დანახარჯებისა და სარგებლის შეფასებისას. ამგვარი მსჯელობისას აუცილებელია იმის 

განხილვა, რა გავლენას იქონიებს მოცემული ინფორმაციის არქონა იმ პირთა 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ ფინანსურ 

ანგარიშგებას.  მოთხოვნის შესასრულებლად  მსს-ს დასჭირდება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა, თუ დამატებითი დანახარჯი (მაგალითად, 

22.18ა  თუ შეუძლებელია გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, მაშინ ეს ვალდებულება უნდა 

შეფასდეს გასანაწილებელი აქტივების საბალანსო ღირებულებით.   თუ ვალდებულების 

დაფარვამდე შესაძლებელი გახდება გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულების 

საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, მაშინ 

ვალდებულება შეფასდება გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულებით, შესაბამისი 

კორექტირება გაკეთდება გასანაწილებელ თანხაში და აისახება 22.18 პუნქტის შესაბამისად.   
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შემფასებლების მომსახურების საზღაური), ან დამატებითი ძალისხმევა (მაგალითად, 

დაქირავებულ პირთა მცდელობა) არსებითად აღემატება იმ სარგებელს, რომელსაც ამ 

ინფორმაციის მიღებით მიიღებენ ის პირები, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოიყენებენ 

მსს-ს ფინანსურ ანგარიშგებებს (იხ. მე-2 განყოფილების პუნქტი 2.14ბ- „კონცეფციები 
და ძირითადი პრინციპები“). 

იმ შემთხვევაში თუ მსს-მ უკვე შეიძინა ან შეეძლო მარტივად და ნაკლები 

დანახარჯებით შეეძინა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებად, ნებისმიერი დაკავშირებული მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლება არ უნდა იყოს გამოყენებული.  თუ 

ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი ან მარტივად მოსაპოვებელი, ფინანსური 

ანგარიშგების მომხმარებელთა სარგებელი, მოსალოდნელია რომ გადააჭარბებს მსს-ს 

დამატებით ძალისხმევას ან ნებისმიერ დანახარჯს. იმისათვის, რომ საწარმომ 

შეაფასოს, ამა თუ იმ მოთხოვნის შესრულებას დასჭირდება თუ არა მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირველი აღიარებისას, 

მაგალითად მსს სტანდარტზე გადასვლის თარიღისთვის, იგი უნდა დაეყრდნოს 

თავდაპირველი აღიარების მომენტისთვის ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებულ 

დანახარჯებსა და სარგებელზე არსებულ ინფორმაციას.  თუ მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევისგან გათავისუფლების უფლება  შეეხება თავდაპირველი 

აღიარების შემდგომ პერიოდსაც, მაგალითად ერთეულის შემდგომ შეფასებას, მაშინ ამ 

შემდგომი თარიღისთვის ხელახლა უნდა შეფასდეს მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან 

ძალისხმევა, მოცემული თარიღისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე 

(იხ. პუნქტი 2.14გ) როდესაც საწარმო იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევისგან განთავისუფლების უფლებას არაფულადი განაწილებებისთვის, მან 

უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი და განმარტოს მიზეზები, თუ რატომ მოიცავს რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელ დანახარჯებსა ან ძალისხმევას (იხ. 

პუნქტები 2.14დ და 22.20).  

 

მაგ. 33 ფაქტები იგივეა, რაც 31-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ შემთხვევაში მიწის რეალური 

ღირებულება ვერ ფასდება საიმედოდ მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გარეშე.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს დივიდენდის საწყისი აღიარების ჩანაწერი: 

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 1,000 ფე    

 კრ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება)   1,000 ფე  

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დივიდენდის გადახდის ვალდებულების დაფარვის 

აღიარების ჩანაწერი: 

დბ გადასახდელი დივიდენდი (ვალდებულება) 1,000 ფე    

 კრ ძირითადი საშუალებები—მიწა (აქტივი)   1,000 ფე  

 

 

 

 

22.18ბ  22.18-22.18ა პუნქტები არ ეხება ისეთი არაფულადი აქტივის განაწილებას, რომელსაც 

განაწილებამდეც და განაწილების შემდეგაც, ფაქტობრივად, ერთი და იგივე მხარე 

აკონტროლებს.   ზემოაღნიშნული გამონაკლისი ეხება იმ საწარმოს ინდივიდუალურ და 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც განაწილებას ახორციელებს.  
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შენიშვნები  

მსს შეიძლება კონტროლდებოდეს ერთი მხარის მიერ, მაგალითად სხვა კომპანიის, 

ინდივიდის, ან მხარეთა ჯგუფის მიერ, რომლებიც ერთობლივად აკონტროლებენ 

საწარმოს სახელშეკრულებო შეთანხმების მიხედვით.  ნებისმიერი ფულადი სახსრების 

განაწილდება ამ მხარის (ან მხარეების) მიმართ კონტროლდება იმავე მხარის მიერ 

განაწილებამდე და მის შემდეგ. შესაბამისად, 22.18-22.18ა პუნქტები არ გამოიყენება 

ასეთი განაწილებებისთვის.  

მშობელ საწარმოზე არაფულადი აქტივების განაწილება (მაგალითად, საქმიანობის 

განაწილება) ხშირად ხდება ჯგუფის რესტრუქტურიზაციისას. აქტივის განაწილების 

შემდგომ ის ისევ იმავე მხარის ან მხარეების მიერ კონტროლდება. 22.18-22.18ა 

პუნქტების მოთხოვნები არ გამოიყენება ასეთი განაწილებებისთვის.    

 

მაგალითი—საერთო კონტროლის ოპერაცია 
 

მაგ. 34 ფაქტები იგივეა, რაც 31-ე მაგალითში.  თუნცა, ამ შემთხვევაში A მსს-ს ჰყავს მხოლოდ 

ერთი მესაკუთრე, რომელიც ფლობს A მსს-ს 100%-ს.   

22.18-22.18ა პუნქტები არ ეხება მიწის განაწილებას მესაკუთრეებზე, რადგან მას 

განაწილებამდე და განაწილების შემდეგაც ერთი და იგივე მხარე აკონტროლებს (ე.ი 

მესაკუთრე).  

მსს ფასს სტანდარტის ასეთი ოპერაციის აღრიცხვისთვის კონკრეტული მითითებების 

არარსებობის შემთხვევაში, A მსს-ს შეუძლია კვლავ გამოიყენოს 22.8-22.18ბ პუნქტის 

მოთხოვნები, მსგავსი ოპერაციების დახმარებით. თუმცა, სხვა სააღრიცხო მიდგომები 

ასევე იქნება დაშვებული, თუ დავუშვებთ, რომ ისინი განისაზღვრება მსს ფასს 

სტანდარტიის 10.4-10.6 პუნქტების შესაბამისად.    
 

 

შენიშვნები  

არამაკონტროლებელი წილი და ოპერაციები კონსოლიდირებული  
შვილობილი საწარმოს აქციებით                                                                                                                                        
 

22.19  კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შვილობილი საწარმოს წმინდა აქტივების 

შემადგენელი  არამაკონტროლებელი წილი აისახება საკუთარ კაპიტალში.   შვილობილ 

საწარმოში სათავო საწარმოს კუთვნილ მაკონტროლებელ წილში მომხდარი ნებისმიერი 

ცვლილება, რომელიც არ იწვევს კონტროლის დაკარგვას, საწარმომ უნდა ასახოს, როგორც 

მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები (ანუ, როგორც მესაკუთრეებთან 

მესაკუთრის რანგში განხორციელებული ოპერაციები).   შესაბამისად, არამაკონტროლებელი 

წილის საბალანსო ღირებულება უნდა დაკორექტირდეს, რათა აისახოს სათავო საწარმოს 

წილის ცვლილება შვილობილი საწარმოს წმინდა აქტივებში.   სხვაობა, არამაკონტროლებელი 

წილის კორექტირების თანხასა და მიღებული ან გაცემული კომპენსაციის რეალურ 

ღირებულებას შორის, პირდაპირ უნდა აღიარდეს საკუთარ კაპიტალში და განაწილდეს 

სათავო საწარმოს მესაკუთრეებზე.   ამგვარი ცვლილების შედეგად საწარმო არ აღიარებს 

შემოსულობას ან ზარალს.  ასევე, საწარმომ  ასეთი ოპერაციების შედეგად წარმოშობილი 

ცვლილება არ უნდა აღიაროს აქტივების (მათ შორის გუდვილის), ან ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებებში.   
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როდესაც მშობელი საწარმო ზრდის ან ამცირებს მის წილს შვილობილ საწარმოში 

კონტროლის დაკარგვის გარეშე, არ კეთდება კორექტირება გუდვილზე ან სხვა 

აქტივებსა და ვალდებულებებზე და არ აღიარდება შემოსულობა ან ზარალი მოგებაში 

ან ზარალში.  35-ე და 36-ე მაგალითები ასახავს მოთხოვნილ საჟურნალო გატარებებს.   

აღნიშნულის უკეთ გასაგებად, დეტალური საჟურნალო გატარებები წარმოდგენილია 

37-ე და 38-ე მაგალითებში.  

 

მაგალითი—მშობელი საწარმოს კუთვნილ წილში მომხდარი ცვლილება 

კონტროლის დაკარგვის გარეშე 

 
მაგ. 35 იმის შემდეგ რაც შეიქმნა Z მსს, მისი 75% ეკუთვნოდა A მსს-ს, ხოლო 25% B მსს-ს.     

20X5 წლის 31 დეკემბერს, როდესაც Z მსს-ს წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება 

იყო 100,000 ფე, A მსს-მ შეამცირა მისი წილი Z მსს -ში 60%-მდე, Z მსს-ს 15%-იანი წილის 

გაყიდვით B მსს-ზე 20,000 ფე-ად.  

 20X5 წლის 31 დეკემბრის საჟურნალო გატარება Z მსს-ს აქციების გაყიდვის A მსს-ს 

კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგებაში აღიარებისთვის წარმოდგენილია 

შემდეგი სახით: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 20,000 ფე    

 კრ არამაკონტროლბელი წილი (საკუთარი კაპიტალი)   15,000 ფე  

 კრ საკუთარი კაპიტალი (მაგ. გაუნაწილებელი მოგება)   5,000 ფე  

 

იმის გამო რომ A მსს ფლობს Z მსს-ს აქციებს იმ თარიღიდან, როდესაც Z მსს შეიქმნა, 

დაშვებულია, რომ Z მსს-ს აქტივებისა და ვალდებულებების ჯგუფური საბალანსო 

ღირებულება შეფასებული იქნება იმავე თანხებით, რაც წარდგენილია Z მსს-ს 

ფინანსურ ანგარიშგებასა და A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებაში.   

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ შემთხვევაში, A მსს-მ გაზარდა მისი 

წილი Z მსს-ში 90%-მდე, კერძოდ, შეიძინა Z მსს-ს 15%-იანი წილი B მსს-სგან 20,000 ფე-

ად.  

20X5 წლის 31 დეკემბრის საჟურნალო გატარება Z მსს-ს დამატებითი აქციების 

შესყიდვის A მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგებაში აღიარებისთვის 

წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

დბ არამაკონტროლბელი წილი (საკუთარი კაპიტალი) 15,000 ფე    

დბ საკუთარი კაპიტალი (მაგ. გაუნაწილებელი მოგება) 5,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   20,000 ფე  

 

მაგ. 37 20X8 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს ყიდულობს B მსს-ს 85%-ს 70 ფე-ად და მოიპოვებს 

კონტროლს.   

A მსს აფასებს შეძენით წარმოქნილი გუდვილის სასარგგებლო მომსახურების ვადას 10 

წლით.  

20X8 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-სა და B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და 

A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შემდეგი სახითაა 

წარმოდგენილი (გაითვალისწინეთ, რომ B მსს-ს აქტივები და ვალდებულებები უკვე 

დაკორექტირებულია მათ რეალურ ღირებულებებამდე მე-19 განყოფილების-„საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“- მიხედვით): 
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 A მსს 
(მშობელი 
საწარმო) 

ფე 

B მსს 
(შვილობილი 

საწარმო) 
ფე 

A მსს ჯგუფი 
(კონსოლიდირებული

) 
ფე 

 

მიმდინარე აქტივები 700 50 750  

ინვესტიცია B მსს-ში 70  – (ა) 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 500 30 530  

გუდვილი   27.5 (ბ) 

სულ აქტივები  1,270 80 1,307.5  

მიმდინარე ვალდებულებები  70 30 100  

სულ ვალდებულებები  70 30 100  

სააქციო კაპიტალი     

გამოშვებული საკუთარი 

კაპიტალი  

    

100 ჩვეულებრივი 

აქცია 

100  100  

10 ჩვეულებრივი აქცია  10 - (გ) 

საემისიო შემოსავალი 500  500  

გაუნაწილებელი მოგება 600 40 600 (დ) 

არამაკონტროლბელი წილი   7.5 (ე) 

სულ სააქციო კაპიტალი  1,200 50 1,207.5  

სულ ვალდებულებები და სააქციო 

კაპიტალი  

1,270 80 1,307.5  

  
(ა)  70 ფე-ის ღირებულების ინვესტიცია უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის დროს.  

(ბ)  27.5 ფე-ის ღირებულების გუდვილი = (70 ფე-ს გამოკლებული 85% x 50 ფე) B მსს-ს შესყიდვით 

წარმოქნილი, ე.ი ზედმეტი ანაზღაურება, რომელიც გადახდილია B მსს-სთვის წმინდა აქტივების 

შესყიდული წილის პროპორციულად.  

(გ)  B მსს-ს სააქციო კაპიტალი უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის დროს.  

(დ)  B მსს-ს გაუნაწილებელი მოგების ბალანსი 40 ფე-ის ოდენობით, 20X8 წლის 1-ელ იანვარს წარმოიშვა  

შესყიდვამდე და უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის დროს.  

(ე)  B მსს-ს არამაკონტროლებელი წილი  არის 7.5 ფე = 15% x (50 ფე); ე.ი არამაკონტროლებელი წილის 

მიერ ფლობილი B მსს-ს წმინდა აქტივების პროპორცია. 

 

20X8 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის, A მსს 

გამოიმუშავებს 100 ფე-ის მოგებას, ხოლო B მსს- 50 ფე-ის მოგებას.  

20X8 წლის 31 დეკემბერს, A მსს ყიდულობს B მსს-ს დამატებით 10%-იან წილს 10 ფე-ად. 
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20X8 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს და B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და 

A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შემდეგი სახითაა  

წარმოდგენილი: 
 

 A მსს 
(მშობელი 
საწარმო) 

ფე 

B მსს 
(შვილობილი 

საწარმო) 
ფე 

A მსს  ჯგუფი 
(კონსოლიდირებუ

ლი) 
ფე 

 

მიმდინარე აქტივები 790  100 890  

ინვესტიცია B მსს-ში 80 (ა) - - (ბ) 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 500  30 530  

გუდვილი    24.75 (გ) 

სულ აქტივები  1,370  130 1,444.75  

მიმდინარე ვალდებულებები  70  30 100  

სულ ვალდებულებები  70  30 100  

სააქციო კაპიტალი      

გამოშვებული საკუთარი 

კაპიტალი  

     

100 ჩვეულებრივი აქცია 100   100  

10 ჩვეულებრივი აქცია   10 - (დ) 

საემისიო შემოსავალი 500   500  

გაუნაწილებელი მოგება—A მსს 700   700  

გაუნაწილებელი მოგება—B მსს   90 39.75 (ე,ვ) 

ჯგუფის გაუნაწილებელი მოგება     739.75 (ზ) 

არამაკონტროლბელი წილი    5 (თ) 

სულ სააქციო კაპიტალი  1,300  100 1,344.75  

სულ ვალდებულებები და სააქციო 

კაპიტალი  

1,370  130 1,444.75  

  
(ა)  20X8 წლის 31 დეკემბერს, A მსს-მ განახორციელა დამატებითი ინვესტიცია, 10 ფე-ის ოდენობით B 

მსს-ში. ინვესტიციის ბალანსი 20X8 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში არის 80 ფე (=70 ფე + 10 ფე). 
(ბ) 80 ფე-ის ღირებულების ინვესტიცია უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის შედეგად. 

(გ)  ერთი წლის გუდვილის ამორტიზაცია  ტოლია 24.74 ფე-ის (=27.5 მინუს 10% x 27.5). 

(დ) B მსს-ს სააქციო კაპიტალი უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის შედეგად. 

(ე)  B მსს-ს 90 ფე გაუნაწილებელი მოგების ბალანსიდან, 40 ფე, რომელიც დაკავაშირებულია შეძენამდე 

გამომუშავებულ მოგებასთან, უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის შედეგად.  
(ვ)  39.75 ფე წარმოადგენს A მსს-ს წილს მოგებაში, რომელიც გამომუშავებულია B მსს-ს მიერ, 

კონტროლის დამყარების შემდეგ, ე.ი 42.5 ფე (=85% x 50 ფე) გამოკლებული გუდვილის ამორტიზაცია 

2.75 ფე (=10% x 27.5 ფე).  მიუხედავად იმისა, რომ 95% იყო მფლობელობაში წლის ბოლოს, 85% იყო 

მფლობელობაში მთელი წლის განმავლობაში 20X8 წლის 31 დეკემბრამდე, აქედან გამომდინარე, 

მოგებების წილი არის 85%.  



მოდული 22–ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 46 

 

(ზ)  სხვაობა A მსს-ს დამატებითი ინვესტიიციით გამოწვეული არამაკონტროლებელი წილის 

კორექტირების თანხასა  და ანაზღაურების რეალური ღირებულებას შორის არის 0 ფე ((15% x 100 ფე 

მინუს 5% x 100 ფე) მინუს 10 ფე).   
(თ)  B მსს-ს არამაკონტროლებელი წილი არის 5 ფე = 5% x 100 ფე); ე.ი არამაკონტროლებელი წილის მიერ B 

მსს-ში ფლობილი წმინდა აქტივების პროპორცია 20X8 წლის 31 დეკემბერს.  ეს შესაძლოა 

განსაზღრული იყოს როგორც 7.5 ფე (არამაკონტროლებელი წლისი 20X8 წლის 1-ელ იანვარს) + 7.5 ფე 

(არამაკონტროლებელი წილი B მსს-ს წლიურ მოგებაში, 50 ფე x 15%) - 10 ფე (წმინდა აქტივების 

არამაკონტროლებელი წილის  შემცირება წლის ბოლოს, 100 ფე x 10%). 

 

საჟურნალო გატარება (ზ)  

20X8 წლის 31 დეკემბერს დამატებითი ინვესტიციის აღიარებისთვის შესაბამისი 

საჟურნალო გატარება წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

დბ არამაკონტროლბელი წილი (საკუთარი კაპიტალი) 10 ფე    

დბ საკუთარი კაპიტალი (მაგ. გაუნაწილებელი მოგება) 0 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   10 ფე  

 

მაგ. 38 ფაქტები იგივეა, რაც 37-ე მაგალითში, თუმცა ამ შემთხვევაში, 20X8 წლის 31 დეკემბერს, 

A მსს-მ შეიძინა დამატებით 10%-იანი წილი B მსს-ში და გადაიხადა 25 ფე.  

20X8 წლის 31 დეკემბერს A მსს-სა და B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

და A მსს-ს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შემდეგი 

სახითაა წარმოდგენილი: 

 A მსს  
(მშობელი 

საწარმო) ფე 

 B მსს 
(შვილობილ
ი საწარმო) 

ფე 

A მსს ჯგუფი 
(კონსოლიდირე

ბული) ფე 

 

მიმდინარე აქტივები 775  100 875  

ინვესტიცია B მსს-ში 95 (ა)  - (ბ) 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 500  30 530  

გუდვილი    24.75 (გ) 

სულ აქტივები  1,370  130 1,429.75  

მიმდინარე ვალდებულებები  70  30 100  

სულ ვალდებულებები  70  30 100  

სააქციო კაპიტალი      

გამოშვებული საკუთარი 

კაპიტალი  

     

100 ჩვეულებრივი აქცია 100   100  

10 ჩვეულებრივი აქცია   10 - (დ) 

საემისიო შემოსავალი 500   500  

გაუნაწილებელი 

მოგება—A მსს 

700   700  

გაუნაწილებელი 

მოგება—B მსს 

  90 39.75 (ე ,ვ) 

გაუნაწილებელი მოგება 

—კორექტირება 

   (15) (ზ) 
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ჯგუფის გაუნაწილებელი 

მოგება 

   724.75  

არამაკონტროლბელი 

წილი 

   5 (თ) 

სულ სააქციო კაპიტალი  1,300  100 1,329.75  

სულ ვალდებულებები და სააქციო 

კაპიტალი  

1,370  130 1,429.75  

 
(ა)  20X8 წლის 31 დეკემბერს, A მსს-მ განახორციელა დამატებითი ინვესტიცია, 25 ფე-ის ოდენობით B 

მსს-ში. ინვესტიციის ბალანსი 20X8 წლის 31 დეკემბერს A მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში არის 95ფე (70 ფე + 25 ფე). 
(ბ) 95 ფე-ის ღირებულების ინვესტიცია უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის შედეგად. 

(გ)  ერთი წლის გუდვილის ამორტიზაცია  ტოლია 24.74 ფე-ის (=27.5 მინუს 10% x 27.5). 

(დ) B მსს-ს სააქციო კაპიტალი უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის შედეგად. 

(ე)  B მსს-ს 90 ფე გაუნაწილებელი მოგების ბალანსიდან, 40 ფე, რომელიც დაკავაშირებულია შეძენამდე 

გამომუშავებულ მოგებასთან, უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის შედეგად. 
(ვ)  39.75 ფე წარმოადგენს A მსს-ს წილს მოგებაში, რომელიც გამომუშავებულია B მსს-ს მიერ, 

კონტროლის დამყარების შემდეგ, ე.ი 42.5 ფე (=85% x 50 ფე) გამოკლებული გუდვილის ამორტიზაცია 

2.75 ფე (=10% x 27.5 ფე).  
(ზ)  სხვაობა, არამაკონტროლებელი წილის კორექტირების თანხასა და ანაზღაურების რეალური 

ღირებულებას შორის არის 15 ფე ((15% x 100 ფე მინუს 5% x 25 ფე) მინუს 10 ფე).   
(თ)  B-ს არამაკონტროლებელი წილი (NCI)  არის 5 ფე = 5% x (100 ფე), რაც წარმოადგენს 

არამაკონტროლებელი წილის მიერ B მსს-ში ფლობილი წმინდა აქტივების პროპორციას 20X8 წლის 31 

დეკემბერს. 

 

საჟურნალო გატარება (ზ) 

20X8 წლის 31 დეკემბერს დამატებითი ინვესტიციის აღიარებისთვის შესაბამისი 

საჟურნალო გატარება წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

დბ არამაკონტროლბელი წილი (საკუთარი კაპიტალი) 10 ფე    

დბ საკუთარი კაპიტალი (მაგ. გაუნაწილებელი მოგება) 15 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)   25 ფე  
 

მაგ. 39 ფაქტები იგივეა, რაც  37-ე მაგალითში, თუმცა ამ შემთხვევაში, 20X8 წლის 31 დეკემბერს, 

A მსს ფლობს B მსს-ს 10%-იან წილს 12 ფე-ად.  

A მსს-სა და B მსს-ს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და A მსს-ს 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X8 წლის 31 დეკემბერს 

შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი: 
 

 A მსს  
(მშობელი 

საწარმო) ფე 

 B მსს 
(შვილობილი 

საწარმო) ფე 

A მსს ჯგუფი 
(კონსოლიდირე

ბული) ფე 

 

მიმდინარე აქტივები 812  100  912  

ინვესტიცია B მსს-ში 61.76 (ა)   - (ბ) 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 500  30 530  

გუდვილი     24.75 (გ) 

სულ აქტივები  1,370  130 1,466.75  

მიმდინარე ვალდებულებები  70  30 100  
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სულ ვალდებულებები  70  30 100  

სააქციო კაპიტალი      

გამოშვებული საკუთარი 

კაპიტალი  

     

100 ჩვეულებრივი აქცია 100    100  

10 ჩვეულებრივი აქცია   10  - (დ) 

საემისიო შემოსავალი 500   500  

გაუნაწილებელი მოგება—A 

მსს 
703.76(ა)    700 (ა)  

გაუნაწილებელი მოგება—B 

მსს 

  90  39.75 (ე,ვ

) 

გაუნაწილებელი მოგება —

კორექტირება 

   2 (ზ) 

ჯგუფის გაუნაწილებელი 

მოგება 

   741.75  

არამაკონტროლბელი წილი      25 (თ) 

სულ სააქციო კაპიტალი  1,300  100  1,366.75  

სულ ვალდებულებები და სააქციო 

კაპიტალი  

1,370   130 1,466.75  

 
(ა)  20X8 წლის 31 დეკემბერს, A მსს-მ გაასხვისა B მსს-ს 10%-იანი წილი, 12 ფე-ად.  A მსს-ში ინვესტიციის 

ბალანსი 20X8 წლის 31 დეკემბერს  არის 61.76 ფე (=70 ფე x 75%/85%).  გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსულობა 3.76 ფე-ს ოდენობით (= 12 ფე მინუს ((=70 ფე x 10%/85%) A მსს-ს ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარდება, მაგრამ უგულებელყოფილი იქნება კონსოლიდაციის დროს.  
(ბ) 61.76 ფე-ის ღირებულების ინვესტიცია უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის დროს. 

(გ)  24.75 ფე-ის ღირებულების გუდვილი = 27.5 ფე მინუს 10% x 27.5 გამოკლებული ამორტიზაცია 

(დ) B მსს-ს სააქციო კაპიტალი უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის დროს. 

(ე)  B მსს-ს 90 ფე გაუნაწილებელი მოგების ბალანსიდან, 40 ფე, რომელიც დაკავაშირებულია შეძენამდე 

გამომუშავებულ მოგებასთან, უგულებელყოფილია კონსოლიდაციის დროს. 
(ვ)  39.75 ფე წარმოადგენს A მსს-ს წილს მოგებაში, რომელიც გამომუშავებულია B მსს-ს მიერ, 

კონტროლის დამყარების შემდეგ, ე.ი 42.5 ფე (=85% x 50 ფე) გამოკლებული გუდვილის ამორტიზაცია 

2.75 ფე (=10% x 27.5 ფე). 
(ზ)  სხვაობა  არამაკონტროლებელი წილის კორექტირების თანხასა და ანაზღაურების რეალურ 

ღირებულებას შორის არის 2 ფე = (25% x 100 ფე მინუს 15% x 25 ფე) მინუს 12 ფე).   
(თ)  B მსს-ს არამაკონტროლებელი წილი (NCI)  არის 25 ფე (=25% x (100 ფე); ე.ი არამაკონტროლებელი 

წილის მიერ B მსს-ში ფლობილი წმინდა აქტივების პროპორცია 20X8 წლის 31 დეკემბერს.   

 

საჟურნალო გატარება (ზ)  

20X8 წლის 31 დეკემბერს დამატებითი ინვესტიციის აღიარებისთვის შესაბამისი 

საჟურნალო გატარება წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 12 ფე    

 კრ არამაკონტროლბელი წილი (საკუთარი კაპიტალი)   10 ფე  

 კრ საკუთარი კაპიტალი (მაგ. გაუნაწილებელი მოგება)   2 ფე  

 

განმარტებითი შენიშვნები                                                                                                                            
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22-ე განყოფილების დანართი 

ემიტენტის კონვერტირებადი ვალის აღრიცხვის მაგალითი 
 

დანართი თან ახლავს, მაგრამ არ წარმოადგენს 22-ე განყოფილების ნაწილს. ის მოიცავს მითითებებს, 22.13-22.15 
პუნქტების მოთხოვნების შესრულებაზე.  

20X5 წლის 1-ელ იანვარს საწარმო უშვებს 500 კონვერტირებად ობლიგაციას.   ობლიგაციები გამოშვებულია 

თითოეული 100 ფე ნომინალური ღირებულებით და არის 5-წლიანი ვადით, ხოლო გარიგების დანახარჯები 0-ის 

ტოლია. გამოშვებით გამოწვეული ჯამური შემოსულობა  50,000 ფე-ის ტოლია.  პროცენტი გადასახდელია 

წლიურად, ყოველი პერიოდის ბოლოს, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი 4%-ია.   თითოეული ობლიგაცია არის 

კონვერტირებადი 25 ჩვეულებრივ აქციად, მფლობელის შეხედულების შესასაბამისად, ნებისმიერ დროს ვადის 

ამოწურვამდე.  იმ დროისთვის, როდესაც აქციები გამოშვებულია, ბაზრის საპროცენტო განაკვეთი მსგავსი 

ვალისთვის, რომელსაც არ გააჩნა კონვერტაციის უფლება, არის 6%.  

როდესაც ინსტრუმენტი გამოშვებულია, თავდაპირველად უნდა შეფასდეს ვალდებულების კომპონენტი, და 

სხვაობა გამოშვებით მიღებულ შემოსულობასა და ვალდებულების კომპონენტის რეალურ ღირებულებას შორის 

მიეკუთვნება წილობრივ კომპონენტს. ვალდებულების კომპონენტის რეალური ღირებულება გამოიანგარიშება 

მისი დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრით, 6%-იანი დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით.   

აღნიშნული გამოანგარიშებები და საჟურნალო გატარებები ასახულია შემდეგი სახით: 

 

 ფე 

შემოსულობები გამოშვებული ობლიგაციებიდან (ა)  50,000  

5 წლის ბოლოს მოცემული სესხის ძირის დღევანდელი ღირებულება (იხ. 

გამოანგარიშებები) 37,363  

5 წლის განმავლობაში, ყოველი პერიოდის ბოლოს, გადასახდელი პროცენტის 

დღევანდელი ღირებულება  

8,425  

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება, რაც წარმაოდგენს ვალდებულების 

კომპონენტის რეალურ ღირებულებას (ა)  

45,788  

ნარჩენი ღირებულება, რაც წარმოადგენს წილობრივი კომპონენტის რეალურ 

ღირებულებას (ა) - (ბ) 

4,212  

 

ობლიგაციების ემიტენტი აკეთებს შემდეგი საჟურნალო გატარებებს გამოშვებისას 20X5 წლის 1-ელ იანვარს: 

 დბ ფულადი სახსრები 50,000 ფე  

22.20   თუ შეუძლებელია გასანაწილებელი აქტივების რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, როგორც აღწერილია 22.18-22.18ა 

პუნქტებში, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და ასევე მიზეზები, რის გამოც 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები 

ან ძალისხმევა.    
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 კრ ფინანსური ვალდებულებები -  კონვერტირებადი 

ობლიგაცია 

 45,788 ფე 

 კრ საკუთარი კაპიტალი  4,212 ფე 
 

4,212 ფე წარმოადგენს ობლიგაციების გამოშვების დისკონტირებას, შესაბამისად ჩანაწერი ასევე შესაძლებელია 

ნაჩვენები იყოს როგორც ‘ბრუტო’: 

 

დბ ფულადი სახსრები 50,000 ფე  

დბ ობლიგაციის დისკონტირება 4,212 ფე  

კრ ფინანსური ვალდებულებები -  კონვერტირებადი 

ობლიგაცია 

 50,000 ფე 

კრ საკუთარი კაპიტალი  4,212 ფე 
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გამოშვების შემდგომ, ემიტენტი ობლიგაციის დისკონტირებას ამორტიზაციას დაარიცხავს შემდეგი ცხრილის 

მიხედვით:  

 

 (ა) პროცენტის 

გადახდა (ფე) 

(ბ) ჯამური 

საპროცცენტო 

ხარჯი (ფე) = 6% x 

(ე) 

(გ) ობლიგაციის 

დისკონტირების 

ამორტიზაცია (ფე) 

= (ბ) - (ა)  

(დ) ობლიგაციის 

დისკონტირება 

(ფე) = (დ) - (გ)  

(ე) წმინდა 

ვალდებულება (ფე) = 

50,000 - (დ) 

1/1/20X5    4,212  45,788  

31/12/20X5 2,000  2,747  747  3,465  46,535  

31/12/20X6 2,000  2,792  792  2,673  47,327  

31/12/20X7 2,000  2,840  840  1,833  48,167  

31/12/20X8 2,000  2,890  890  943  49,057  

31/12/20X9 2,000   2,943 943  0  50,000  

სულ 10,000  14,212  4,212    

 

20X5 წლის ბოლოს, ემიტენტს უნდა გაეკეთებინა შემდეგი საჟურნალო გატარებები:   

 დბ საპროცენტო ხარჯი  2,747 ფე  

 კრ ობლიგაციის დისკონტირება  747 ფე 

 კრ ფულადი სახსრები  2,000 ფე 
 

გამოთვლები: 

50,000 ფე-ის ღირებულების ძირის დღევანდელი ღირებულება, 6%-ის გათვალისწინებით 

50,000 ფე /(1.06)^5 = 37,363 ფე 

2,000 ფე პროცენტის ანუიტეტის დღევანდელი ღირებულება (= 50,000 ფე x 4%), რომელიც გადასახდელის 
შემდგომი 5 წლის განმავლობაში, ყოველი წლის ბოლოს 

წლიური საპროცენტო გადასახადები, კერძოდ 2,000 ფე წარმოადგენს ანუიტეტს—ფულადი ნაკადი შეზღუდული 

რაოდენობის (n) პერიოდული გადახდები (C), მოთხოვნები 1-დან n თარიღამდე.  ანუიტეტის დღევანდელი 

ღირებულების გამოთვლისთვის, მომავალი გადახდები დისკონტირდება პერიდოული საპროცენტო განაკვეთით 

(i) შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: 

 
შესაბამისად, 2,000 ფე საპროცენტო გადასახადების დღევანდელი ღირებულება არის   

(2,000/.06)×[1–[(1/1.06)^5]] = 8,425 ფე 

 

ეს არის 2,000 ფე ხუთი ინდივიდუალური გადახდის დღევანდელი ღირებულებების ჯამის ექვივალენტი, 

შემდეგი სახით:  
  

 ფე 

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X5 წლის 31 დეკემბერს = 2,000/1.06 1,887  

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X6 წლის 31 დეკემბერს = 

2,000/1.06^2 

1,780  

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X7 წლის 31 დეკემბერს = 

2,000/1.06^3 

1,679  
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საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X8 წლის 31 დეკემბერს = 

2,000/1.06^4 

1,584  

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X9 წლის 31 დეკემბერს = 

2,000/1.06^5 

1,495  

ჯამი  8,425  
 

 

კიდევ ერთი გზა არსებობს ჩვეულებრივი ანუიტეტის დღევანდელი ღირებულების გამოსათვლელად, 5 

პერიოდის განმავლობაში, წლიურ 6%-იანი საპროცენტო განაკვეთზე , ცხრილის გამოყენებით.  (ასეთი ცხრილები 

მარტივად მოძიებადია ინტერნეტსივრცეში)  დღევანდელი ღირებულების ფაქტორი არის 4.2124.  აღნიშნული 

ანუიტეტის გამრავლება 2,000 ფე-ს გადასახადზე დღევანდელ ღირებულებას 8,425 ფე-ად განსაზღვრავს. 

 

 

მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

კლასიფიკაცია 

 

საკუთარი კაპიტალი არის საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა 

ვალდებულების გამოკლების შემდეგ.  ძირითად შემთხვევევში, ოდნავ სირთულეს 

წარმოადგენს იმის განსაზღვრა საწარმოს მიერ გამოშვებული ფინანსური ინსტრუმენტი 

წილობრივი ინსტრუმენტია თუ საწარმოს ფინანსური ვალდებულება.   თუმცა, შესაძლოა 

საჭირო გახდეს მსჯელობა ზოგიერთი ინსტრუმენტის შესაბამისად კლასიფიცირების შესახებ, 

როდესაც რთულია იმის განსაზღვრა არსებობს თუ არა ვალდებულება — ფულადი სახსრების 

ან სხვა ფინანსური აქტივის განაწილება ან ფინანსური აქტივების ან ვალდებულებების გაცვლა 

იმ პირობების ფარგლებში, რომლებიც პოტენიურად არახელსაყრელია ემიტენტისთვის.                                       

მსჯელობების გამოყენება საჭირო იქნება იურისდიქციაში ნებისმიერი საკანონმდებლო ან სხვა 

მოთხოვნების, ასევე ინსტრუმენტის სპეციფიკური პირობებისა და გარემოებების დასადგენად.   

მაგალითად: 

 ამხანაგობები—კლასიფიკაცია დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ არის ამხანაგობის 

ხელშეკრულებები შედგენილი.  

 წევრების წილები და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები კოოპერატივ საწარმოებში—

წარმოადგენენ თუ არა ნარჩენ წილს საწარმოს წმინდა აქტივებში.  

 პრივილეგირებული აქციები—კლასიფიკაცია დამოკიდებულია კონკრეტულ 

სახელშეკრულებო ან სხვა ვალდებულებებზე.  

შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობების გამოყენება, იმის განსაზღვრისთვის ცალკეული 

ინსტრუმენტის იურიდიული ფორმის ფინანსურ ინსტრუმენტს აქვს თუ არა ორი 

ინსტრუმენტის შინაარსი — ერთი ვალდებულება და ერთი წილობრივი ინსტრუმენტი (ე.ი ეს 

არის რთული ფინანსური ინსტრუმენტი — იხილეთ 22.13 პუნქტთან დაკავშირებული 

შენიშვნები).   რთული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს 

დამატებითი მსჯელობები და შეფასებები ინსტრუმენტის წილობრივ და ვალდებულების 

კომპონენტებად განცალკევებისთვის. 

 

1შეფასება 

 

საწარმოს, როგორც წესი მოეთხოვება წილობრივი ინსტრუმენტების შეფასება ფულადი 

სახსრების ან მიღებული ან მისაღები წყაროების რეალური ღირებულებით, გარიგების 

დანახარჯების გამოკლებით.  როდესაც მიღებულია არაფულადი სახსრების წყაროები, 
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საწარმომ შესაძლოა შეაფასოს წყაროების რეალური ღირებულება (მაგ. მიღებული 

მომსახურებების ან აღჭურვილობის რეალური ღირებულება).  შეფასების გაკეთებისას, 

საწარმოს შესაძლოა მოეთხოვოს ისეთი შეფასების ტექნიკების გამოყენება, რომელიც იყენებს 

ემპირიულ მონაცემებზე დაყრდნობილ წყაროებს.  

ზოგჯერ საწარმო მის მესაკუთრეებზე დივიდენდის სახით ანაწილებს აქტივებს ფულადი 

სახსრების ნაცვლად.  საწარმოს შესაძლოა მოეთხოვოს არაფულადი სახსრების აქტივების 

რეალური ღირებულების შეფასება (მაგ. ძირითადი საშუალების ერთეული ან 

არადალისტრული აქციები სხვა საწარმოში). 

როდესაც საწარმო ფინანსურ ვალდებულებებს ფარავს წილობრივი ინსტრუმენტებით, 

შესაძლოა საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი შეფასებები გამოშვებული წილობრივი 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების განსასაზღვრად.   
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შედარება ფასს სტანდარტის სრულ ვერსიასთან 

 
ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად და საკუთარ კაპიტალად კლასიფისირებისას 

და ინვესტორებისთვის გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვისას, 2017 წლის 

1-ლი იანვრიდან, ძირითადი სხვაობები ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მოთხოვნებსა 

(იხ. ბასს 32 –„ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა, ფასიკ 17 არაფულადი აქტივების 
განაწილება მესაკუთრეებზე“- და ფასიკ 19 - „ფინანსური ვალდებულებების დაფარვა 
წილობრივი ინსტრუმენტებით“) და მსს ფასს სტანდარტის (იხ. 22-ე განყოფილება 

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი) მოთხოვნებს შორის არის: 
 

ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად ან საკუთარ კაპიტალად კლასიფიკაციის და 

ინვესტორებისთვის გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვის მოთხოვნები, 

რომლებიც განსაზღვრულია ფასს სტანდარტის სრული ვერსიის მიხედვით (იხ. ბასს 32- 

„ფინანსური ინსტრუმენტები: წარდგენა“) განსხვავდება იმ მოთხოვნებისგან, რომლებიც 

განსაზღვრულია 2009 წლის 9 ივლისს გამოშვებული მსს ფასს სტანდარტის (იხ. 22-ე 

განყოფილება „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“) მიხედვით, შემდეგი სახით:  
 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტის 

სრული ვერსია  

 მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს ბასს 32-ის ზოგიერთ დამატებით მოთხოვნებს 

გამოშვებული აქციების ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების აღიარებისთვის.  ასეთი 

მითითებები, როგორც წესი არის ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის პრაქტიკის 

შესაბამისი, გარდა 22.7(ა) პუნქტის მოთხოვნისა, რომლის მიხედვითაც თუ წილობრივი 

ინსტრუმენტები გამოშვებულია ფულადი სახსრების მიღებამდე, საწარმო მისაღებ 

თანხებს წარადგენს როგორც საკუთარი კაპიტალთან ურთიერთგადაფარვას. ფასს 

სტანდარტის სრული ვერსია მოიცავს აშკარა მითითებას, თუ როგორ უნდა აღირიცხოს 

მიღებული თანხები წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებამდე და მრავალი საწარმო 

წარადგენს მისაღებ თანხებს აქტივად, საკუთარ კაპიტალთან ურთიერთგადაფარვის 

ნაცვლად.  

 მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს ნაკლებად დეტალურ მოთხოვნებს ბასს 32-თან 

შედარებით, დაბრუნებადი ფინანსური ინსტრუმენტებისა და ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით წარმოქნილი ვალდებულებების კლასიფიკაციისთვის, რომელიც 

აკმაყოფილებენ ვალდებულების განმარტებას, მაგრამ შესაძლოა წარმოადგინოს 

საწარმოს წმინდა აქტივების ნარჩენი წილი. შესაძლოა სხვაობა წარმოიქმნას, 

კლასიფიკაციის გამარტივებული მოთხოვნების გამო, რომელიც განსაზღვრულია 22-ე 

განყოფილის მიხედით.   

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოიცას დეტალურ მოთხოვნებს, იმის შესახებ თუ 

როდის წარმოადგენენ ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები 

ურთიერთგადაფარვას. მსს ფასს სტანდარტი მოიცავს 2.52 პუნქტის ძირითად 

მოთხოვნას, იმის შესახებ, რომ საწარმომ არ უნდა მოახდინოს აქტივებისა და 

ვალდებულებების ან შემოსავლისა და ხარჯების ურთიერთგადაფარვა თუ ეს არ 

მოითხოვება ან არ იქნება ნებადართული მსს ფასს სტანდარტით.   22-ე განყოფილებას 

არ აქვს ურთიერთგადაფარვის მოთხოვნები.  

 მსს ფასს სტანდარტი ითვალისწინებს საწარმოს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის იმ მოთხოვნისგან გათავისუფლების უფლებას, რომლის მიხედვითაც 

საწარმომ რეალური ღირებულებით უნდა შეაფასოს საკუთარი წილობრივი 

ინსტრუმენტები იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო ხელახალი მოლაპარაკებების 
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შედეგად ცვლის ფინანსური ვალდებულების პირობებს და წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოშვებით კრედიტორს მთლიანად ან ნაწილობრივ უფარავს 

ვალდებულებას.  ფასს სტანდარტის სრლი ვერსია მოითხოვს ასეთი წილობრივი 

ინსტრუმენტების შეფასებას რეალური ღირებულებით, იმ შემთხვევაში თუ რეალური 

ღირებულების შეფასება შესაძლოა საიმედოდ.   

 მსს ფასს სტანდარტი ასევე მოიცავს საწარმოს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან 

ძალისხმევის იმ მოთხოვნისგან გათავისუფლების უფლებას, რომლის მიხედვითაც 

საწარმომ არაფულადი აქტივის  მის მესაკუთრეებზე განაწილებისას ვალდებულება 

უნდა განსაზღვროს (რომელსაც განაწილებამდეც და განაწილების შემდეგაც, არ 

აკონტროლებს ერთი და იგივე მხარე) გასანაწილებელი არაფულადი აქტივების 

რეალური ღირებულებით.   ფასს სტანდარტების სრული ვერსია ყოველთვის 

მოითხოვს რეალური ღირებულებით შეფასებას.   

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოიცავს დამატებით მოთხოვნებს ზოგიერთი 

ტიპის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც ნაკლებად სავარაუდოა რომ მსს-ში 

წარმოიშვას. მაგალითად, უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული პროპორციულ წილით 

აქციის უფლებების ემისია, ფინანსური ინსტრუმენტები პირობითი ანგარიშსწორების 

პირობებით და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები ანგარიშსწორების 

ოფციონით. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით ფინანსური ინსტრუმენტების ვალდებულებებად ან საკუთარ კაპიტალად 

კლასიფიკაციისა და ინვესტორებზე გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტების 

აღრიცხვასთან 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 

საკუთარი კაპიტალი არის: 

 (ა)    ჯამური თანხა, საწარმოს კრედიტორების მიმართ. 

 (ბ)    საწარმოს აქტივების ის ნარჩენი წილი, რომელიც რჩება ყველა ვალდებულების 

გამოკლების შემდეგ. 

 (გ)    ფულადი სახსრების ჯამური თანხა, რომელიც შეტანილია საწარმოს მესაკუთრეების 

მიერ.  

კითხვა 2 

წილობრივი ინსტრუმენტები, გარდა საწარმოთა გაერთიანების პროცესში გამოშვებული წილობრივი 

ინსტრუმენტებისა (ან 22.15ა-22.15ბ პუნქტების შესაბამისად ფინანსური ვალდებულების დაფარვის 

დროს აღრიცხული წილობრივი ინსტრუმენტებისა ) შეფასებულია ემიტენტის მიერ თავდაპირველი 

აღიარებისას:  

 (ა)    ფულადი სახსრების  ან მიღებული ან მისაღები წყაროების რეალური ღირებულებით.  

საკუთარი კაპიტალის გამოშვებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გარიგების დანახაჯი 

აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში.  

 (ბ)    ფულადი სახსრების ან მიღებული ან მისაღები წყაროების რეალურ ღირებულებას 

დამატებული საკუთარი კაპიტალის გამოშვებასთან დაკავშირებული გარიგების 

დანახარჯებით.  

 (გ)    ფულადი სახსრების ან მიღებული ან მისაღები წყაროების რეალურ ღირებულებას 

დაკლებული საკუთარი კაპიტალის გამოშვებასთან დაკავშირებული გარიგების 

დანახარჯებით. 

კითხვა 3 

მშობელი საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, შვილობილი საწარმოს 

არამაკონტროლებელი წილი წარდგენილია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში:  

 (ა)    საკუთარ კაპიტალში. 

 (ბ)    განცალკევებული სტრიქონის მუხლად ვალდებულებებსა და საკუთარ კაპიტალს 

შორის. 

 (გ)    ვალდებულებებში. 
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კითხვა 4 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, A მსს აცხადებს, რომ ის გაანაწილებს 500 ფე საბალანსო ღირებულების 

(თვითღირებულება) ზოგიერთი მარაგის ერთეულს მის აქციონერებზე. მარაგების რეალური 

ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს არის 600 ფე. მარაგები გადაეცემა აქციონერებს 20X1 წლის 25 

იანვარს.  

როგორ აღირიცხება გადასახდელი დივიდენდი 20X0 წლის 31 დეკემბერს? 

 (ა)    დბ გაუნაწილებელი მოგება                              600 ფე 

        დბ მარაგები                                                        100 ფე 

                  კრ გადასახდელი დივიდენდი (არაფულადი)                600 ფე 

           კრ გასვლასთან დაკავშირებული                                       100 ფე  

           მოგება (მოგება ან ზარალი)                                                

 (ბ)    დბ მარაგები                                                            500 ფე 

                დბ გასვლასთან დაკავშირებული                        100 ფე 

                   ზარალი (მოგება ან ზარალი)   

                კრ გადასახდელი დივიდენდი (არაფულადი)                  600 ფე 

 (გ)    დბ გაუნაწილებელი მოგება                               600 ფე 

                 კრ გადასახდელი დივიდენდი (არაფულადი)                  600 ფე 

კითხვა 5 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 კითხვაში. მარაგების გადაცემით გამოწვეული რა ტიპის საჟურნალო 

გატარებები უნდა გაკეთდეს 20X1 წლის 25 იანვარს? ჩათვალეთ, რომ მარაგების რეალური 

ღირებულება 20X1 წლის 25 იანვარს არის 590 ფე.  

 (ა)    დბ გადასახდელი დივიდენდი                                    600 ფე 

               კრ გაუნაწილებელი მოგება                                       600 ფე 

 (ბ)    დბ გადასახდელი დივიდენდი                                    600 ფე 

               კრ გასვლასთან დაკავშირებული მოგება                            100 ფე 

                (მოგება ან ზარალი)                      

                      კრ გაუნაწილებელი მოგება                                                    500 ფე 

 (გ)    დბ გადასახდელი დივიდენდი                                     600 ფე 

               კრ გასვლასთან დაკავშირებული მოგება                  90 ფე 

                  (მოგება ან ზარალი)                  

                      კრ მარაგები                                                                      500 ფე 

                      კრ გაუნაწილებელი მოგება                                       10 ფე                  

 (დ)    დბ გადასახდელი დივიდენდი                                     600 ფე 

               კრ მარაგები                                                                       500 ფე 

                      კრ გაუნაწილებელი მოგება                                         100 ფე                 



მოდული 22–ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი  
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 58 

 

კითხვა 6 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები არის: 

 (ა)    საწარმოს კუთვნილი წილობრივი ინტრუმენტები, რომლებსაც ფლობს საწარმო ან 

კონსოლიდირებული ჯგუფის სხვა წევრები. 

 (ბ)    საწარმოს კუთვნილი წილობრივი ინსტრუმენტები, რომლებიც შენახულია 

(განკუთვნილია) სხვა საწარმოსთვის. 

 (გ)    საწარმოს საკუთარი წილობრივი ინსტრუმენტი, რომელსაც ფლობს საწარმო 

კონსოლიდირებული ჯგუფის გარეთ.    

კითხვა 7 

20X2 წლის 31 დეკემბერს მშობელი საწარმო 400 ფე-ად ასხვისებს სრულ საკუთრებაში მყოფი 

შვილობილი საწარმოს 10%-ს, როდესაც შვილობილი საწარმოს წმინდა აქტივების ჯგუფური 

საბალანსო ღირებულება არის 2,500 ფე.    
 

რა იქნება სწორი სააღრიცხვრო მიდგომა ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგებაში 

გასვლის შედეგად მიღებული ანაზღაურებისა (400 ფე) და არამაკონტროლებელი წილის ზრდის (250 

ფე) თანხებს შორის სხვაობის აღრიცხვისთვის?   

 (ა)    150 ფე-ის შემოსულობის აღიარება მოგებაში ან ზარალში.  

 (ბ)    150 ფე-ის ზარალის აღიარება მოგებაში ან ზარალში. 

 (გ)    150 ფე-ის აღიარება, როგორც გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება (ე.ი 

გაუნაწილებელი მოგება), რომელიც მიკუთვნებულია მშობელი საწარმოს 

მესაკუთრეებზე.  

 (დ)   150 ფე-ის აღიარება, როგორც საკუთარი კაპიტალის კორექტირება, რომელიც 

მიკუთვნებულია არამაკონტროლებელ წილზე.    

კითხვა 8 

A მსს აცხადებს აქციების დანაწევრებას (ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც წილის დანაწევრება).   A მსს-

ს ჯამური საკუთარი კაპიტალი: 

 (ა)    გაიზრდება 

 (ბ)    შემცირდება 

 (გ)    არ შეიცვლება  

კითხვა 9 

A მსს-მ უკან გამოისყიდა საკუთარი 1,000 აქცია, თითოეული 50 ფე-ად. A საწარმო შესყიდვისას 

აქციების რეალურ ღირებულებას 50 ფე-ად აფასებს. აქციები ფლობილია, როგორც გამოსყიდული 

საკუთარი აქციები, რათა A საწარმოს ჰქონდეს შესაძლებლობა დააკმაყოფილოს მისი ვალდებულებები 

დასაქმებულთა აქციის ოფციონის გეგმის შესაბამისად.   A საწარმომ უნდა გააკეთოს შემდეგი 

საჟურნალო გატარებები:  
 

 (ა)    დბ ფინანსური აქტივი                                 50,000 

        კრ ფულადი სახსრები                                           50,000 
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 (ბ)    დბ გამოსყიდული საკუთარი აქციები            50,000 

         (საკუთარი კაპიტალი)          

        კრ ფულადი სახსრები                                           50,000 

 (გ)    დბ ვალდებულება                                  50,000 

        კრ ფულადი სახსრები                                           50,000 

 

კითხვა 10 

როდესაც საწარმო ხელახალი მოლაპარაკებების შედეგად ცვლის ფინანსური ვალდებულების 

პირობები, რის შედეგადაც საწარმო მთლიანად ან ნაწილობრივ ფარავს ვალდებულებას წილობრივი 

ინსტრუმენტების კრედიტორისთვის გამოშვების გზით, წილობრივი ინსტრუმენტები შეფასებულია:  

 (ა)    დაფარული ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებულებით. 

 (ბ)    ყოველთვის გამოშვებული ინსტრუმენტების რეალური ღირებულებით. 

 (გ)    ყოველთვის დაფარული ფინანსური ვალდებულების რეალური ღირებულებით.  

 (დ)   გამოშვებული წილობრივი ინსტრუმენტის რეალური ღირებულებით გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც შეუძლებელია მისი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე. ასეთ დროს, 

წილობრივი ინსტრუმენტები შეფასდება დაფარული ფინანსური ვალდებულების 

რეალური ღირებულებით. 

კითხვა 11 

20X0 წლის 31 დეკემბერს, A მსს უშვებს 10,000 ფე რეალური ღირებულების მქონე წილობრივ 

ინსტრუმენტებს, რათა დაფაროს 9,000 ფე საბალანსო ღირებულების მქონე მთლიანი ვალდებულებები. 

A საწარმომ უნდა გააკეთოს შემდეგი საჟურნალო გატარებები.   

 (ა) დბ ფინანსური ვალდებულება                             9,000 

         კრ საკუთარი კაპიტალი 9,000 

 (ბ) დბ ფინანსური ვალდებულება                10,000 

          კრ საკუთარი კაპიტალი                                               10,000 

 (გ) დბ ფინანსური ვალდებულება                             9,000 

დბ მოგება ან ზარალი                                            1,000 

         კრ საკუთარი კაპიტალი                                                10,000 

 (დ) დბ ფინანსური ვალდებულება                             9,000 

დბ გაუნაწილებელი მოგება                                  1,000 

         კრ საკუთარი კაპიტალი                                                10,000 
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პასუხები 
 

კითხვა 1  (ბ) პუნქტი 22.3 

კითხვა 2  (გ) პუნქტი 22.8 

კითხვა 3  (ა) პუნქტი 22.19 

კითხვა 4  (გ) პუნქტი 22.18  

კითხვა 5  (გ) პუნქტი 22.18 

კითხვა 6  (ა) გამოსყიდული საკუთარი აქციების განმარტება იხილეთ ლექსიკონში 

კითხვა 7  (გ) პუნქტი 22.19 

კითხვა 8  (გ) პუნქტი 22.12 

კითხვა 9  (ბ) პუნქტი 22.16 

კითხვა 10  (დ) პუნქტი 22.15ა  

კითხვა 11  (გ) პუნქტები 22.15ა და 11.38 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით ფინანსური ინსტრუმენტების 

ვალდებულებებად ან საკუთარ კაპიტალად კლასიფიკაციის და ინვესტორებზე გამოშვებული 

წილობრივი ინსტრუმენტების აღრიცხვის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული 

სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.    

სიტუაციური მაგალითის ამოხსნის დასრულების შემდეგ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 
 

სიტუაციური მაგალითი 1 
 

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომლებიც 

გამოშვებულია საწარმოების მიერ დაფინანსების მოპოვებისთვის ან წარმოადგენენ 

ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული ოპერაციებს. ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით 

განსაზღვრეთ ინსტრუმენტები წარმოადგენენ საკუთარ კაპიტალს თუ ფინანსურ 

ვალდებულებას და რატომ. 
 

ინსტრუმენტის აღწერა საკუთარი კაპიტალი 

თუ ფინანსური 

ვალდებულება? 

მიზეზი 

ჩვეულებრივი აქცია.  

არასავალდებულო დივიდენდები. 

  

5-წლიანი საბანკო სესხი 

ფიქსირებული საპროცენტო 

გადასახდით, ყოველი წლის ბოლოს.  

  

ორი სხვადასხვა კლასის 

ჩვეულებრივი აქცია—პირველი და 

მეორე კლასი.   დივიდენდები 

არასავალდებულოა ორივე 

კლასისთვის.   მეორე კლასის 

აქციონერებს შემცირებული აქვთ 

ხმის უფლებები, თუმცა წინ უსწრებს 

პირველი კლასის ჩვეულებრივ 

აქციონერებს  საწარმოს 

ლიკვიდაციისას. 

  

ჩვეულებრივი აქციები.  

დივიდენდები არის 

არასავალდებულო.  აქციონერები 

იხდიან გადასახადებს დაბალი 

საპროცენტო განაკვეთით, 

ინვესტიციების წახალისების 

მიზნით. საწარმომ უნდა 

გამოისყიდოს აქციები, იმ 

შემთხვევაში თუ შეიცვლება 

საგადასახადო კანონი, რაც 

გულისხმობს აქციონერებისთვის 

დივიდენდებზე ნორმალური 

განაკვეთით გადასახადის გადახდის 

მოთხოვნას მომავალში .  

შესაძლებელია მომავალში 

გაიზარდოს გადასახადის 

განაკვეთები.  
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ისეთი პრივილეგირებული აქციები, 

რომლებიც მფლობელს აქციების 

გამოსყიდვის უფლებას აძლევს, 

დაშვებულია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში თუ საწარმოს საშუალო 

მოგება ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში ეცემა მსს ფასს 

სტანდარტით განსაზღვრული  

კონკრეტული დონის ქვემოთ. 

  

ბანკის სესხი, ფიქსირებული 

საპროცენტო განაკვეთით,  

მფლობელის მიერ საწარმოს აქციების 

კონკრეტულ რაოდენობაში 

დაკონვერტირების უფლებით. 

  

კოოპერატივის წევრების წილები  

მფლობელის მოთხოვნისთანავე 

გამოსყიდვის უფლებით. დაუშვით, 

რომ 22.4 პუნქტის გამონაკლისი არ 

გამოიყენება. 

  

ფულადი სახსრების დივიდენდი 

გამოცხადებისას.  

  

დაბრუნებადი აქციები რეალური 

ღირებულებით. აქციები არ არის 

ყველაზე სუბორდინებული.  

  

დაბრუნებადი აქციები წმინდა 

აქტივების პროპორციული წილით 

ლიკვიდაციის შემთხვევაში.   აქციები 

არის ყველაზე სუბორდინებული.   

არსებობს ფიქსირებული 

არასავალდებულო დივიდენდი.  სხვა 

ვალდებულებები არ არსებობს.  

  

სიტუაციური მაგალითი 1- პასუხი 

 
 

ინსტრუმენტის აღწერა საკუთარი კაპიტალი 

თუ ფინანსური 

ვალდებულება? 

მიზეზი 

ჩვეულებრივი აქციები.  

არასავალდებულო დივიდენდები. 

საკუთარი კაპიტალი არ არსებობს  დივიდენდის გადაცემის ან 

აქციების გამოსყიდვის სახელშეკრულებო 

ვალდებულება.  

5-წლიანი საბანკო სესხი 

ფიქსირებული საპროცენტო 

გადასახდით  ყოველი წლის ბოლოს. 

ფინანსური 

ვალდებულება უნდა 

აღირიცხოს მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად.  

საწარმოს (ემიტენტი) აქვს სახელშეკრულებო 

ვალდებულება, გადაიხადოს წლიური პროცენტი 

და ძირი თანხა 5 წლის განმავლობაში.  

ორი სხვადასხვა კლასის 

ჩვეულებრივი აქცია—პირველი და 

მეორე კლასი.  დივიდენდები 

არასავალდებულოა ორივე 

კლასისთვის.  მეორე კლასის 

აქციონერებს შემცირებული აქვთ 

ხმის უფლებები, თუმცა წინ უსწრებს 

პირველი კლასის ჩვეულებრივ 

აქციონერებს საწარმოს 

ლიკვიდაციისას.   

ორივე კლასი 

წარმოადგენს საკუთარ 

კაპიტალს.  

საწარმოს არ გააჩნია დივიდენდის გადახდისა ან 

აქციების გამოსყიდვის სახელშეკრულებო 

ვალდებულება. 
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ჩვეულებრივი აქციები.  

დივიდენდები არის 

არასავალდებულო.  აქციონერები 

იხდიან გადასახადებს დაბალი 

საპროცენტო განაკვეთით, 

ინვესტიციების წახალისების 

მიზნით.  საწარმომ უნდა 

გამოისყიდოს აქციები, იმ 

შემთხვევაში თუ შეიცვლება 

საგადასახადო კანონი, რაც 

გულისხმობს აქციონერებისთვის 

დივიდენდებზე ნორმალური 

განაკვეთით გადასახადის გადახდის 

მოთხოვნას მომავალში.  

შესაძლებელია მომავალში 

გაიზარდოს გადასახადის 

განაკვეთები. 

ფინანსური 

ვალდებულება უნდა 

აღირიცხოს მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად. 

არც მფლობელი და არც კომპანია არ ფლობს 

კონტროლს დივიდენდების გადასახდელ 

გადასახადზე.   ანგარიშსწორება პირობითია.   

იქიდან გამომდინარე, რომ საწარმოს არ შეუძლია 

აქციების გამოსყიდვის თავიდან აცილება იმ 

შემთხვევაში თუ გადასახადის განაკვეთი 

გაიზრდება ნორმალურ განაკვეთამდე, საწარმოს 

არ გააჩნია უპირობო უფლება თავიდან აიცილოს 

მისი დაფარვა.  

ისეთი პრივილეგირებული აქციები, 

რომლებიც მფლობელს აქციების 

გამოსყიდვის უფლებას აძლევს, 

დაშვებულია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში თუ საწარმოს საშუალო 

მოგება ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში ეცემა მსს ფასს 

სტანდარტით განსაზღვრული 

კონკრეტული დონის ქვემოთ,  

ფინანსური 

ვალდებულება უნდა 

აღირიცხოს მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად. 

არც მფლობელს და არც საწარმოს არ შეუძლია 

წინასწარ განსაზღვრული დონის ქვემოთ 

საწარმოს მოგების დაცემის პრევენცია. 

ანგარიშსწორება პირობითია.  იქიდან 

გამომდინარე, რომ საწარმოს არ შეუძლია 

თავიდან აიცილოს აქციების გამოსყიდვა, იმ 

შემთხვევაში თუ მისი მოგება დაეცემა წინასწარ 

დადგენილ დონეზე ქვემოთ, საწარმოს არ გააჩნია 

უპირობო უფლება თავიდან აიცილოს მისი 

დაფარვა.    

ბანკის სესხი, ფიქსირებული 

საპროცენტო განაკვეთით,  

მფლობელის მიერ აქციების 

კონკრეტულ რაოდენობაში 

დაკონვერტირების უფლებით. 

კონვერტირებადი 

სესხი.  დაიყოს 

ვალდებულების და 

წილობრივ 

კომპონენტად 22-ე 

განყოფილების 

შესაბამისად.   სესხის 

კომპონენტი 

შემდგომში 

აღირიცხება მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად.  

წილობრივი 

კომპონენტი 

აღირიცხება 22-ე 

განყოფილების 

შესაბამისად.    

ინსტრუმენტის შინაარსი გულისხმობს რომ 

არსებობს ორივე, როგორც ფინანსური 

ვალდებულება, ასევე წილობრივი ინსტრუმენტი: 

ფულადი სახსრების განაწილების ფინანსური 

ვალდებულება (პროცენტის გადასახადებისა და 

სესხის ძირის დაფარვის გრაფიკის გაკეთებით), 

რომელიც არსებობს დივიდენდის 

დაკონვერტირებამდე და  

გაყიდული ქოლ-ოფციონი, რომელიც 

მფლობელს სთავაზობს სესხის კონვერტირებას 

საწარმოს ფიქსირებული რაოდენობის 

ჩვეულებრივ აქციებში . 

კოოპერატივის წევრების წილები  

მფლობელის მოთხოვნისთანავე 

გამოსყიდვის უფლებით.  დაუშვით, 

რომ 22.4 პუნქტის გამონაკლისი არ 

გამოიყენება. 

ფინანსური 

ვალდებულება უნდა 

აღირიცხოს მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად. 

ემიტენტს აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება 

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ, მფლობელის 

მოთხოვნისთანავე გამოისყიდოს აქციები. 

ემიტენტს არ შეუძლია თავიდან აიცილოს 

აღნიშნული ობლიგაცია.  

ფულადი სახსრების დივიდენდი 

გამოცხადებისას 

ფინანსური 

ვალდებულება უნდა 

აღირიცხოს მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად. 

საწარმოს  აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება 

დაფაროს გადასახდელი თანხა ფულადი 

სახსრებით.  
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დაბრუნებადი აქციები რეალური 

ღირებულებით.  აქციები არ 

წარმოადგენს საწარმოს 

ინსტრუმენტების ყველაზე 

სუბორდინებულ კლასს.  

ფინანსური 

ვალდებულება უნდა 

აღირიცხოს მე-11 და 

მე-12 განყოფილებების 

შესაბამისად. 

საწარმოს  აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება 

დაფაროს გადასახდელი თანხა ფულადი 

სახსრებით. 

დაბრუნებადი აქციები წმინდა 

აქტივების პროპორციული წილით 

ლიკვიდაციის შემთხვევაში.  აქციები 

წარმოადგენს საწარმოს 

ინსტრუმენტების ყველაზე 

სუბორდინებულ კლასს.   არსებობს 

ფიქსირებული არასავალდებულო 

დივიდენდი.  სხვა ვალდებულებები 

არ არსებობს. 

საკუთარი კაპიტალი 

(იხ. 22.4   პუნქტის 

გამონაკლისი) 

მიუხედავად იმისა, რომ აქციები აკმაყოფილებენ 

ფინანსური ვალდებულების განმარტებას, 22.4 

პუნქტის კონკრეტული გამონაკლისის 

მიხედვით, ასეთი ინსტრუმენტი უნდა 

დაკლასიფიცირდეს საკუთარ კაპიტალად.  

 

 

სიტუაციური მაგალითი 2 

 

 A მსს-ს საკუთარი კაპიტალის საბალანსო ღირებულება 20X6 წლის 1-ელ იანვარს იყო:  

 

საკუთარი კაპიტალი  ფე 

ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი, რომელიც 

შედგება 10 ფე ნომინალური ღირებულების მქონე 

120,000 აქციისგან. 

 

1,200,000 

საემისიო შემოსავალი 4,800,000 

აქციის ოფციონის რეზერვი 300,000 

გაუნაწილებელი მოგება 18,000,000 

სულ საკუთარი კაპიტალი 24,300,000 

 

  A მსს ახორციელებს შემდეგ ოპერაციებს 20X6 წელს. 
 

თარიღი დამატებითი ინფორმაცია 

20X6 წლის 2 

თებერვალი 

უშვებს 2,000 დამატებით ჩვეულებრივ აქციას 120,000 ფე-ად 

20X6 წლის 31 მარტი აცხადებს 1:1 122,000 აქციის ბონუსურ ემისიას გაუნაწილებელი მოგებიდან 

20X6 წლის 30 ივნისი უშვებს 5 ფე ნომინალური ღირებულების 50,000 არაგამოსყიდვად პრივილეგირებულ 

აქციას, ნომინალურ ღურებულებაზე წლიურად გადასახდელი 6%-იანი ფიქსირებული 

დივიდენდით  (ჩათვალეთ, რომ 6% წარმოადგენს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთს ასეთი 

ტიპის ინსტრუმენტისთვის).   

20X6 წლის 31 

დეკემბერი 

გასცემს ოფციონს დაქირავებულ პირებზე 3-წლიანი უფლების გადაცემის პერიოდით, 

რომელიც იწყება გაცემის თარიღიდან (გაცემის თარიღი არის 20X6 წლის 31 დეკემბერი)  

ოფციონების რეალური ღირებულება გაცემის თარიღისთვის არის 60,000 ფე. დამატებით, 

2006 წელს აღრიცხული  დაქირავებულ პირებზე გადაცემულ გარანტირებულ ოფციებთან 

დაკავშირებული 50,000 ფე-ის ოდენობის აქციებზე დაფუძნებული გადახდა 
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დაკავშირებულია 2006 წლის პერსონალის მომსახურებასთან. არც ერთი ოფციონი არ 

გამოყენებულა დაქირავებული პირების მიერ 20X6 წლის განმავლობაში.  

20X6 წლის 31 

დეკემბერი 

ხელახლა ყიდულობს A მსს-ს  200 აქციას, თითოეულს 70 ფე-ად.  

20X6 წლის 31 

დეკემბერი 

უშვებს კონვერტირებად ვალს, 1,000,000 ფე ნომინალური ღირებულებით.   ვალი არის 

3-წლიანი.  პროცენტი გადასახდელია ყოველწლიურად 3%-ის ფარგლებში (წლიური 

განაკვეთი) და სესხი მთლიანად არის კონვერტირებადი 250 ჩვეულებრივ აქციაში, 

მფლობელის შეხედულების შესაბამისად, ნებისმიერ დროს მისი ვადის ამოწურვამდე. 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მფლობელი გააკეთეს კონვერტაციას.  როდესაც სესხი 

გამოსცეს, გავრცელებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი, კონვერტაციის ფუნქციის 

გარეშე, მსგავსი ვალისთვის 4%-ს წარმოადგენდა. 

20X6 წლის 31 

დეკემბერი 

გამოიმუშავებს 2,000,000 ფე მოგებას 20X6 წლისთვის.  

20X7 წლის 15 

იანვარი 

გასცემს დივიდენდს ჩვეულებრივ აქციონერებზე, თითოეულ აქციაზე 0.5 ფე-ის 

ოდენობით,  20X6 წლის 31 დეკემბერით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის. 

 

მოამზადეთ ბუღალტრული გატარებები, რომლებიც ასახავს 20X6 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებულ ოპერაციებს A 

მსს-ს ბუღალტრულ ჩანაწერებში  

 

შენიშვნა: ზოგიერთი ზემოთ მოცემული გარიგების შეფასება სცდება 22-ე განყოფილების 

ფარგლებს და ასეთი ოპერაციების მხოლოდ იდენტიფიცირება მოითხოვება.   

 

 

სიტუაციური მაგალითი 2- პასუხი 

 

A მსს-ს საკუთარი კაპიტალის საბალანსო ღირებულება 20X6 წლის 31  დეკემბერს არის:  

 

საკუთარი კაპიტალი  ფე სამუშაოები  

ჩვეულებრივი სააქციო კაპიტალი, რომელიც 

შედგენა 10 ფე ნომინალური ღირებულების მქონე 

244 000 აქციისგან 

 

2,440,000 

(1,200,000 + 20,000 (W1) + 1,220,000 (W2) 

საემისიო შემოსავალი 4,900,000 (4,800,000 + 100,000 (W1) 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები (14,000) (W4) 

კონვერტირებადი ობლიგაციების რეზერვი 27,751 (W5) 

აქციის ოფციონის რეზერვი 350,000 (300,000 + 50,000 (W3) 

გაუნაწილებელი მოგება 18,780,000 (18,000,000 – 1,220,000 (W2) + 2,000,000 

20X6 წლის მოგება) 

სულ საკუთარი კაპიტალი 26,483,751  

 

ოპერაციების აღიარების საჟურნალო გატარებები არის შემდეგი სახით: 
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(W1) 20X6 წლის 2 თებერვალი  

 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 120,000 ფე  

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)  20,000 ფე 

 კრ საემისიო შემოსავალი (საკუთარი კაპიტალი)  100,000 ფე 

2,000 აქციის, თითოეული 60 ფე-ად, გამოშვებით მიღებული ნომინალური ღირებულებისა და პრემიის აღიარების 
ჩანაწერი. 

 

(W2) 20X6 წლის 31 მარტი  
 

დბ გაუნაწილებელი მოგება (საკუთარი კაპიტალი) 1,220,000 ფე  

 კრ სააქციო კაპიტალი (საკუთარი კაპიტალი)  1,220,000 ფე 

10 ფე ნომინალური ღირებულების 122,000 აქციის 1:1 ბონუსური ემისიის აღიარების ჩანაწერი. 

 

30 ივნისი 20X6  
 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 250,000 ფე  

 კრ პრივილეგირებული აქცია (ფინანსური 

ვალდებულება) 

 250,000 ფე 

5 ფე ნომინალური ღირებულების 50,000 პრივილეგირებული აქციის გამოშვების აღიარების ჩანაწერი. 

შენიშვნა: ემიტენტს ეკისრება სახელშეკრულებო ვალდებულება განახორციელოს 6% -იანი პროცენტის მომავალი 

გადახდები, აქედან გამომდინარე, პრივილეგირებული აქციები არის ფინანსური ვალდებულება და არა საკუთარი 

კაპიტალი.  პროცენტის გადახდების დღვანდელი ღირებულება არის 250,000 ფე და წარმოადგენს ვალდებულების 

რეალურ ღირებულებას. ფინანსურ ვალდებულებად კლასიფიცირებული    პრივილეგირებული აქციების შეფასება 

განსაზღვრულია მე-12 განყოფილებაში, თუმცა მეტი სისრულისთვის მოყვანილია აქაც. 
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20X6 წლის 31 დეკემბერი  

 

დბ ფინანსური ხარჯები (მოგება ან ზარალი)  7,500 ფე  

 კრ პრივილეგირებული აქციები (ფინანსური 

ვალდებულება)  

 7,500 ფე 

პრივილეგირებული აქციის ვალდებულებაზე ფინანსური ხარჯის აღიარების ჩანაწერი. 

შენიშვნა: იმის გამო, რომ პრივილეგირებული აქციები აღიარდება ფინანსურ ვალდებულებად, 6 თვის 

დაგროვილი დივიდენდი წარმოადგენს ფინანსურ ხარჯს, რომელიც აღიარდა მოგებაში ან ზარალში (=6% x 250,000 

x 6/12).   

  (W3)  

დბ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ხარჯები (მოგება 

ან ზარალი)  

50,000 ფე  

 კრ აქციის ოფციონის რეზერვი (საკუთარი კაპიტალი)  50,000 ფე 

დასაქმებულ პირებზე გამოყოფილი გარანტირებული ოფციონების აღიარება ადრეული პერიოდისთვის 

შენიშვნა: 20X6 წელს არ გაკეთდება ჩანაწერი აქციის გარანტირებული ოფციონის რეალური ღირებულებაზე 20X6 

წლის 31 დეკემბერს.  რეალური ღირებულება აღიარდება 20X7 წლიდან 20X9 წლამდე.   

დასაქმებულ პირებზე გამოშვებული აქციის ოფციონები წარმაოდგენს 26-ე განყოფილების-„აქციებზე  
დაფუძნებული გადახდა“- მოქმედების სფეროს და არა 22-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს.  ისინი 

ჩართულია აქ მხოლოდ სისრულისთვის. იხილეთ მოდული 26- „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“- რეალური 

ღირებულების შესაფასებლად და აღნიშნული საჟურნალო გატარების მიზეზებისთვის.  

(W4) 

დბ გამოსყიდული საკუთარი აქციები (საკუთარი 

კაპიტალი) 

14,000  

 კრ  ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი)  14,000 

საწარმოს საკუთარი აქციების, თითოეულის 70 ფე-ად, ხელახალი შესყიდვის აღიარების ჩანაწერი. 

(W5) 

დბ ფულადი სახსრები (ფინანსური აქტივი) 1,000,000  

 კრ კონვერტირებადი ობლიგაცია (ფინანსური 

ვალდებულება) 

 972,249 

 კრ კონვერტირებადი ობლიგაცია (საკუთარი 

კაპიტალი) 

 27,751 

1,000,000 ფე-ს სანაცვლოდ კონვერტირებადი ვალის  გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებისა და წილობრივი 
კომპონენტის აღიარების ჩანაწერი. 

შენიშვნა: როდესაც ინსტრუმენტი გამოშვებულია, თავდაპირველად უნდა შეფასდეს ვალდებულების კომპონენტი, 

და სხვაობა გამოშვებით გამოწვეულ შემოსულობასა და ვალდებულების კომპონენტის რეალურ ღირებულებას 

შორის მიეკუთვნება წილობრივ კომპონენტს.  ვალდებულების კომპონენტის რეალური ღირებულება 

გამოიანგარიშება მისი დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრით, 4%-იანი დისკონტირების განაკვეთის 

გამოყენებით.  გამოთვლები და საჟურნალო გატარებები ასახულია შემდეგ გვერდზე.  
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15 იანვარი 20X7  

აქციონერის დივიდენდი გამოცხადებულია 20X6 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ (საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრული).  შესაბამისად, საწარმოს არ ჰქონდა დივიდენდთან დაკავშირებული მიმდინარე ვალდებულება 

20X6 წლის 31 დეკემბერს და არ აღიარებს ვალდებულებას ამ თარიღისთვის. მიუხედავად ამისა, დივიდენდი 

უნდა გამჟღავნდეს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში.  

გამოთვლები კონვერტირებადი ობლიგაციისთვის: 

 

 ფე ფე  

შემოსულობები გამოშვებული ობლიგაციებიდან (ა)   1,000,000   

ვალდებულების დღვანდელი ღირებულება, რაც წარმაოდგენს 

ვალდებულების კომპონენტის რეალურ ღირებულებას (ბ) 

   

 სამი წლის შემდეგ სესხის ძირის დღევანდელი ღირებულება  

 (იხ. გამოანგარიშებები ქვემოთ) 
888,996   

 სამი წლის განმავლობაში, ყოველი პერიოდის ბოლოს,       

გადასახდელი პროცენტის დღევანდელი ღირებულება     

83,253 972,249  

ნარჩენი ღირებულება, რაც წარმოადგენს წილობრივი კომპონენტის 

რეალურ ღირებულებას (ა) - (ბ) 

 27,751 (W5) 

 

გამოშვების შემდგომ, ემიტენტი ობლიგაციის დისკონტირებას ამორტიზაციას დაარიცხავს შემდეგი ცხრილის 

მიხედვით: 

 

 
ვალდებულება წლის 

დასაწყისში ( ფე) 

ეფექტური პროცენტი 

(4%) (ფე)  

გადახდილი პროცენტი 

(3%) (ფე) 

ვალდებულებაა წლის 

ბოლოს ( ფე) 

20X7 972,249 38,890 (30,000) 981,139  

20X8 981,139  39,246  (30,000)  990,385  

20X9 990,385  39,615  (1,030,000)  -  

 

გამოთვლა: 

1,000,000 ფე-ის ღირებულების სესხის ძირის დღევანდელი ღირებულება, 4%-იანი განაკვეთის გამოყენებით. 

1,000,000 ფე ÷ (1.04)3 = 888,996 

30,000 ფე პროცენტის ანუიტეტის დღევანდელი ღირებულება (= 1,000,000 ფე x 3%), რომელიც გადასახდელის 
შემდგომი 3 წლის განმავლობაში, ყოველი წლის ბოლოს. 

(30,000 ფე ÷ .04)×[1 მინუს [(1 ÷ 1.04)3] = 83,253 

 

ეს არის 30,000 ფე-ის 5 ინდივიდუალური გადახდის  დღევანდელი ღირებულების ჯამის ექვივალენტი შემდეგი 

სახით: 
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 ფე 

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X5 წლის 31 დეკემბერს = 30,000 ÷ 1.04 28,846 

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X6 წლის 31 დეკემბერს = 30,000 ÷ 1.042 27,737 

საპროცენტო გადასახადის დღევანდელი ღირებულება 20X7 წლის 31 დეკემბერს = 30,000 ÷ 1.043 26,670  

ჯამი  83,253 

 

 


