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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.  

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


შინაარსი 

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

       
 

შესავალი _________________________________________________________________ 1 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.   
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.     
მსს ფასს სტანდარტის 28-ე განყოფილების - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“ -  
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 28-ე 
განყოფილების ტექსტში.  შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია 

საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. ეს შენიშვნები 

და მაგალითები არ წარმოადგენს მსს ფასს სტანდარტის ნაწილს და არ არის დამტკიცებული 

საბჭოს მიერ. 
 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდული განსაზღვრავს დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების აღრიცხვის 

ზოგად მოთხოვნებს მსს ფასს სტანდარტის 28-ე განყოფილების - „დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები“ - შესაბამისად. იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს 

ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ 

გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების აღრიცხვისას. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის 

შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის 
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გამოყენებით დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში 

გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

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

ფარგლებში: 

 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ოთხი სახის განსაზღვრას, რომელთა აღრიცხვა მსს 

ფასს სტანდარტის 28-ე განყოფილების გამოყენებით ხდება — დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები, შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები, 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები და შრომითი საქმიანობის 

შეწყვეტის გასამრჯელოები; 

 განსაზღვროთ, თუ როდის და როგორ უნდა მოხდეს დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებთან დაკავშირებული დანახარჯის აღიარება; 

 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების შეფასებას; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების შესახებ; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოების აღრიცხვისას.  

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

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

განყოფილება - ,,მცირე და საშუალო საწარმოები“).     

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

შესწორებების საფუძველი; და    

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

  

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

არასავალდებულო დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ 

საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც 

დანერგეს მსს ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის 

გამოცემის დროს (2019 წლის იანვარი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული 

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

28-ე განყოფილების მიზანია სააღრიცხვო მიდგომის განსაზღვრა დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებისთვის (აქციებზე დაფუძნებული გადახდების გარდა, რაც აღირიცხება 26-ე 

განყოფილების - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდები“ - მოთხოვნების შესაბამისად), რათა 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებმა მიიღონ ინფორმაცია საწარმოს დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოების დანახარჯისა და ვალდებულებების შესახებ. 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები გულისხმობს საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის 

ანაზღაურებას, დაქირავებულ პირთა, მათ შორის ხელმძღვანელობისა და დირექტორების მიერ 

გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ. საწარმომ დაქირავებულ პირთა ყველა სახის 

გასამრჯელოსთან დაკავშირებული დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა 

პირებმა მოიპოვეს მიმდინარე ან წარსულ საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების 

სანაცვლოდ, უნდა აღიაროს, როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა 

განყოფილება არ მოითხოვს, რომ დანახარჯი აისახოს აქტივის, მაგალითად მარაგის, ან 

ძირითადი საშუალების თვითღირებულებაში.  

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების ვალდებულებები ფასდება 

არადისკონტირებული სიდიდით.  შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით და დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოებით გათვალისწინებული ვალდებულებები  უნდა შეფასდეს საანგარიშგებო 

თარიღისათვის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით (ან დაქირავებულ პირთა სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოების სქემით) გათვალისწინებული ვალდებულებების 

დღევანდელ ღირებულებასა და  პროგრამის აქტივების (თუ ასეთი არსებობს) საანგარიშგებო 

თარიღისათვის განსაზღვრული რეალურ ღირებულებას შორის სხვაობით. შრომითი   

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდის ვალდებულებები ფასდება იმ 

დანახარჯების საუკეთესო შეფასებაზე დაყრდნობით, რომელიც აუცილებელია საანგარიშგებო 

თარიღისათვის არსებული ვალდებულების დასაფარად. 

ეს განყოფილება ასევე ადგენს გასამჟღავნებელ ინფორმაციას დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების შესახებ. 
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რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? 
 

2015 წლის შესწორებებით 28-ე განყოფილებაში განხორციელდა შემდეგი ძირითადი 

ცვლილებები: 

 28.23 პუნქტით განსაზღვრული სააღრიცხვო მოთხოვნების გამოყენების დაზუსტება 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების შემთხვევაში (იხ. 28.30 

პუნქტი); და 

 შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოებთან დაკავშირებით სააღრიცხვო 

პოლიტიკის გამჟღავნების მოთხოვნის გაუქმება (იხ. 28.43 პუნქტი). 

2015 წლის შესწორებებით ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი 28.41(გ) პუნქტში 

და განიმარტა მე-2 განყოფილებით - „კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“  - 

გათვალისწინებული მითითებები მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე 

ზოგიერთი მოთხოვნისგან გათავისუფლების შესახებ. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 
 

მოქმედების სფერო 
 

28.1 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები გულისხმობს საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის 

ანაზღაურებას, დაქირავებულ პირთა, მათ შორის დირექტორებისა და ხელმძღვანელობის 

მიერ გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ. წინამდებარე განყოფილება გამოიყენება 

დამქირავებლის მიერ დაქირავებულ პირებზე გაცემული ყველა სახის გასამრჯელოს 

ბუღალტრული აღრიცხვისათვის, გარდა აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციებისა, რომლებზეც ვრცელდება 26-ე განყოფილების - „აქციებზე დაფუძნებული 
გადახდა“ - მოთხოვნები. მოცემული განყოფილება გამოიყენება შემდეგი ოთხი 

კატეგორიის დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების მიმართ: 

(ა) დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები - დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოები (შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გარდა), 

რომლებიც მთლიანად უნდა იქნეს გადახდილი იმ საანგარიშგებო პერიოდის 

დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი 

მომსახურება გასწია; 

(ბ) შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები - დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოები (შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გარდა), 

რომელიც გადასახდელია შრომითი საქმიანობის დასრულების შემდეგ; 

(გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები - დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოები (შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოებისა და შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გარდა), რომელთა მთლიანად გადახდის 

ვადა არ დგება იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, 

როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია; და 

(დ) შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები - გასამრჯელოები, რომელთა 

გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა: 

(i) საწარმოს გადაწყვეტილების შედეგად, დაქირავებულ პირს შრომითი  

         ხელშეკრულება შეუწყვიტოს საპენსიო ასაკის მიღწევამდე; ან 

(ii)   დაქირავებული პირის გადაწყვეტილების შედეგად, ნებაყოფლობით შეწყვიტოს  

         შრომითი საქმიანობა ზემოაღნიშნული გასამრჯელოების მიღების  

         სანაცვლოდ.  

 
შენიშვნები 
 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები გულისხმობს დაქირავებულ პირთა მიერ 

გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის 

ანაზღაურებას.  ეს მოიცავს დაქირავებულ პირთა ან მათ კმაყოფაზე მყოფ პირთა 

გასამრჯელოებს, რომლებიც იფარება ფულადი სახსრების გადახდით (ან საქონლის ან 

მომსახურების მიწოდებით) პირდაპირ დაქირავებული პირებისთვის; მათი 

მეუღლეების, შვილების ან მათ კმაყოფაზე მყოფი სხვა პირებისთვის; ან სხვა 

პირებისთვის, როგორიცაა, მაგალითად სადაზღვევო კომპანიები. საწარმოში 

დაქირავებული პირი შეიძლება დასაქმებული იყოს მთლიან ან ნახევარ განაკვეთზე, 

მუდმივად ან დროებით. ამ სტანდარტის მიზნებისათვის, დაქირავებული პირები 

მოიცავს დირექტორებსა და სხვა დონის მმართველ პერსონალსაც.  
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28.2  დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები მოიცავს ასევე აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ისეთ ოპერაციებს, რომლის თანახმად დაქირავებული პირი იღებს საწარმოს წილობრივ 

ინსტრუმენტებს (როგორიცაა აქციები და აქციის ოფციონები), ან ფულად სახსრებს, ან 

საწარმოს სხვა აქტივებს იმ მოცულობით, რომელიც დაფუძნებულია საწარმოს აქციების ან 

სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების ფასზე. საწარმომ აქციებზე დაფუძნებული გადახდის 

ოპერაციების აღრიცხვისას უნდა იხელმძღვანელოს 26-ე განყოფილების მოთხოვნებით. 

 

 

აღიარების ზოგადი პრინციპი დაქირავებულ პირთა ყველა სახის 
გასამრჯელოსთვის 
 
28.3   საწარმომ დაქირავებულ პირთა ყველა სახის გასამრჯელოსთან დაკავშირებული  

           დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს    

           საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, უნდა აღიაროს: 

(ა)   როგორც ვალდებულება, პირდაპირ დაქირავებულთათვის ან დაქირავებულთა  

            გასამრჯელოს ფონდში შენატანების სახით უკვე გადახდილი ნებისმიერი თანხის  

            გამოქვითვის შემდეგ. თუ გადახდილი თანხა აღემატება ვალდებულების  

            მოცულობას, რომელიც წარმოიშვა საანგარიშგებო თარიღამდე გაწეული  

            მომსახურებიდან, საწარმომ ნამეტი თანხა უნდა აღიაროს აქტივად იმ ოდენობით,  

            რა ოდენობითაც გამოიწვევს წინასწარ გადახდა მომავალში გადასახდელი  

            თანხების შემცირებას, ან ფულადი სახსრების უკან დაბრუნებას; 

(ბ)     როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ მოითხოვს, რომ 

დანახარჯი აისახოს აქტივის, მაგალითად მარაგის, ან ძირითადი საშუალების 

თვითღირებულებაში. 

 

მაგალითები –დაქირავებულ პირთა ყველა სახის გასამრჯელოს აღიარების 
ზოგადი პრინციპი 

 

მაგ. 1 20X2 წლის 1 იანვარს, საწარმომ ერთ-ერთ დაქირავებულ პირს გადაუხადა 1,000ფე(1) 20X1 

წლის დეკემბერში წარმოების პროცესში შესრულებული სამუშაოსთვის. დაქირავებული 

პირის მიერ დეკემბერში წარმოებული ყველა საქონელი გაყიდულ იქნა საწარმოს 

მომხმარებლებზე 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმო აღიარებს 1,000ფე ვალდებულებას (დაქირავებული 

პირის გასამრჯელოს დარიცხვა) დაქირავებული პირისთვის გადასახდელი თანხით.  

აღნიშნული თანხა აღიარდება, როგორც ხარჯი (გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულების ნაწილი—იხ. მე-13 განყოფილება - „მარაგები“, პუნქტები 13.5, 13.8 

და 13.20). 

მაგ. 2 ფაქტები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, დეკემბერში 

წარმოებული საქონელი საწარმოს მარაგებში იყო 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმო აღიარებს ვალდებულებას (დაქირავებული პირის 

გასამრჯელოს დარიცხვა) 1,000ფე-ს ოდენობით დაქირავებული პირისთვის 

გადასახდელი თანხით და აქტივის (მარაგების თვითღირებულება) ასასახად, რათა 

აღიარდეს შესრულებული სამუშაო. 

                                                             
(1)  ამ და წინამდებარე მოდულის ყველა სხვა მაგალითში ფულადი ოდენობები განსაზღვრულია „ფულად ერთეულებში (ფე). 
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მაგ. 3 ფაქტები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, დაქირავებულმა პირმა 

შექმნა მოწყობილობა საწარმოს მიერ შემდგომ პერიოდებში საქონლის წარმოების 

პროცესში გამოსაყენებლად.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმო აღიარებს დაქირავებული პირისთვის გადასახდელ 

თანხას, როგორც 1,000ფე-ს ვალდებულებას (დაქირავებული პირის გასამრჯელოს 

დარიცხვა). აღნიშნული თანხა ასევე აისახება მოწყობილობის (აქტივის) 

თვითღირებულებაში 17.10(ბ) პუნქტის მიხედვით, მაგრამ მშენებლობის პერიოდში არ 

იქნება გათვალისწინებული მოგებაში ან ზარალში.   

შენიშვნა: დაქირავებული პირის გასამრჯელოს თანხა, რომელიც ასახულია აქტივის 

თვითღირებულებაში, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, როგორც ცვეთის ხარჯი 

აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, როგორც გაუფასურების 

ზარალი, ან მოწყობილობის აღიარების შეწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი 

შემოსულობის ან ზარალის განსაზღვრისას (იხ. მე-17 განყოფილება - „ძირითადი 
საშუალებები“). საწარმოო დანიშნულების მოწყობილობის ცვეთა, როგორც წესი, 

ემატება წარმოებული მარაგების თვითღირებულებას (იხ. მე-13 განყოფილება). 

წარმოებული მარაგების თვითღირებულება  მოგებაში ან ზარალში აისახება, შესაბამისი 

ამონაგების აღიარების დროს.   

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები 
 

 

მაგალითები 

28.4   დაქირავებული პირის მოკლევადიან გასამრჯელოებს, საზოგადოდ, განეკუთვნება: 

(ა)   ხელფასები, სარგოები და შენატანები სოციალური დაზღვევის ფონდში; 

(ბ) მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულებები (როგორიცაა, ფასიანი წლიური   

        შვებულება და ავადმყოფობის შემთხვევაში ბიულეტენზე ყოფნა), როდესაც  

        შვებულების ასანაზღაურებელი თანხა გადასახდელია იმ საანგარიშგებო პერიოდის  

        დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა      

        შესაბამისი მომსახურება გასწია; 

(გ) მოგებაში მონაწილეობის წილი და პრემიები, რომლებიც გადასახდელია იმ  

საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც  

დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია; და 

(დ) არაფულადი გასამრჯელოები (როგორიცაა: სამედიცინო მომ-სახურება, ბინით   

 უზრუნველყოფა, ავტომანქანით მომსახურება, უფასო ან სუბსიდირებული  

 საქონელი ან მომსახურება) ამჟამად დასაქმებულ დაქირავებულ პირთათვის. 

 

 

შენიშვნები 
 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების აღრიცხვა უფრო მარტივია 

გრძელვადიან გასამრჯელოებთან შედარებით, რადგან არ არის საჭირო აქტუარული 

დაშვებები ვალდებულების ან დანახარჯის შესაფასებლად. ამასთან, დაქირავებული 

პირის მოკლევადიანი გასამრჯელოების ვალდებულებები ფასდება 

არადისკონტირებული სიდიდით (იხ. 28.5 პუნქტი). 
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მაგალითები – დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები 
 

მაგ. 4 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 20X1 წლის დეკემბერში შესრულებული სამუშაოსთვის საცალო 

ვაჭრობის ქსელმა დაქირავებულ პირებს გადაუხადა 1,000,000ფე (400,000ფე 

გადასახადების დაკავების შემდეგ, რაც გამოქვითა დაქირავებულ პირთა 

ანაზღაურებიდან და საცალო ვაჭრობის ქსელის მიერ გადახდილ იქნა საგადასახადო 

ორგანოებისთვის დაქირავებულ პირთა სახელით). 20X2 წლის 1 იანვარს, საწარმომ 

სახელმწიფოს გადაუხადა დაქირავებულ პირთა ანაზღაურებიდან გამოქვითული 400,000 

ფე. 

20X2 წლის 2 იანვარს, საცალო ვაჭრობის ქსელმა საგადასახადო ორგანოს დამატებით 

გადაუხადა 20,000ფე. აღნიშნული გადასახადი არის საცალო ვაჭრობის ქსელის 

ვალდებულება და გამოითვლება 20X1 წლის დეკემბრის ხელფასების შესაბამისად. 

20X1 წლის დეკემბერში საცალოდ მოვაჭრემმიიღო 1,400,000ფე დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოებისთვის (დაქირავებულ პირთათვის გადახდილი 

1,000,000ფე და დაქირავებულ პირთა სახელით საგადასახადო ორგანოებისთვის 

გადახდილი 400,000ფე).  20,000ფე გადასახადები ხელფასების მიხედვით, რაც 

პირდაპირ არის გადახდილი საცალო ვაჭრობის ქსელის მიერ არ წარმოადგენს 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოს - ეს არ არის საწარმოს მიერ გაცემული 

ანაზღაურება, დაქირავებულ პირთა მიერ გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ.  

საცალოდ მოვაჭრეს შეუძლია შემდეგი ჩანაწერის გაკეთება ჟურნალში: 

20X1 წლის 31 დეკემბერს  
 

დბ მოგება ან ზარალი 1,400,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები    1,000,000 ფე 

 კრ  ვალდებულება (დარიცხული ხარჯი)    400,000 ფე 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების 20X1 წლის დეკემბერში გაწეული ხარჯების 
აღიარება. 

 

დბ მოგება ან ზარალი 20,000 ფე    

 კრ  ვალდებულება (დარიცხული ხარჯი)   20,000 ფე 

საწარმოს მიერ 20X1 წლის დეკემბერში ხელფასების მიხედვით  გადახდილი გადასახადის აღიარება. 

20X2 წლის 1 იანვარი 

დბ ვალდებულება (დარიცხული ხარჯი) 400,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები   400,000 ფე 

სახელმწიფოსთვის 20X1 წელს დარიცხული გადასახადების გადახდის აღიარება, რაც მიღებულია 

საწარმოს დაქირავებულ პირთაგან მისი სახელით. 
 

20X2 წლის 2 იანვარი 

 

დბ ვალდებულება (დარიცხული ხარჯი) 20,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები   20,000 ფე 

საწარმოს მიერ ხელფასების მიხედვით გადახდილი გადასახადის აღიარება. 

მაგ. 5 საწარმოს თითოეულ დაქირავებულ პირს აქვს ავადმყოფობის შემთხვევაში ბიულეტენზე 

ყოფნის უფლება წლის მანძილზე ხუთი დღის განმავლობაში. გამოუყენებელი 

ბიულეტენი გადაიტანება ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.  
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ბიულეტენი არის დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო — ანაზღაურებად 

შვებულებას ადგილი უნდა ჰქონდეს იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 

თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია. 

 

მაგ. 6 მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია მიღებული 

წლიური მოგების კონკრეტული ხვედრითი წილი გადაუხადოს იმ დაქირავებულ პირებს, 

რომლებიც წლის განმავლობაში არიან საწარმოში დასაქმებულები. გადახდა უნდა 

მოხდეს იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც 

დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია. 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა არის დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელო—იმ დაქირავებული პირებისთვის გადასახდელი მოგების წილი, 

რომლებიც მომსახურებას ეწეოდნენ წლის განმავლობაში ფინანსური საანგარიშგებო 

პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში. 

 

მაგ. 7 საწარმო თავის უცხოელ დაქირავებულ პირებს უზრუნველყოფს საცხოვრებლით, 

რომელსაც ქირაობს დამოუკიდებელი მესამე მხარისგან. 

უცხოელ დაქირავებულ პირთა ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა დაქირავებულ 

პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოა—ბინით უზრუნველყოფის გასამრჯელო 

გადასახდელია იმ პერიოდში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი 

მომსახურება გასწია. 

 

მაგალითები - დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 
 

მაგ. 8 ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, გამოუყენებელი 

ბიულეტენი გადაიტანება სამი კალენდარული წლის განმავლობაში. ბევრი 

დაქირავებული პირი აგროვებს 10 დღეზე მეტ გამოუყენებელ ბიულეტენს. 

ბიულეტენი არ არის დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო, რადგან 

ანაზღაურებადი შვებულება მთლიანად არ არის გადასახდელი  იმ საანგარიშგებო 

პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა 

შესაბამისი მომსახურება გასწია.   ბიულეტენი აღირიცხება, დაქირავებულ პირთა სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოების მსგავსად (იხ. 28.29 და 28.30 პუნქტები).  

 

მაგ. 9 მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია იმ 

დაქირავებულ პირებს, რომლებიც ხუთი წლის განმავლობაში ეწევიან მომსახურებას, 

ხუთი წლის განმავლობაში მიღებული დაგროვილი მოგების კონკრეტული ხვედრითი 

წილი გადაუხადოს 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა არ არის დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელო—მოგების წილი მთლიანად არ არის გადასახდელი იმ საანგარიშგებო 

პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა 

შესაბამისი მომსახურება გასწია.  მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა აღირიცხება, 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების მსგავსად (იხ. 28.29 და 

28.30 პუნქტები). 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების შეფასება - ზოგადი 

პრინციპი 
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28.5  თუ დაქირავებულმა პირმა მომსახურება გასწია საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში,   

 საწარმომ 28.3 პუნქტის მიხედვით აღიარებული თანხები უნდა შეაფასოს დაქირავებული  

 პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც  

 გადასახდელია დაქირავებულის მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების  

 სანაცვლოდ. 

 

მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულებები – აღიარება და შეფასება 
 

28.6 საწარმომ დაქირავებულ პირს კომპენსაცია შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევაში 

გადაუხადოს, მათ შორის, წლიური შვებულების დროს და ავადმყოფობის დროს 

ბიულეტენზე ყოფნისას. ზოგიერთი მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება 

შეიძლება დაგროვდეს - გადატანილი და გამოყენებულ იქნეს შემდგომ პერიოდებში, თუ 

დაქირავებულ პირს მიმდინარე პერიოდის ანაზღაურებად შვებულებაზე უფლება 

მთლიანად არა აქვს გამოყენებული. ანაზღაურებადი შვებულების მაგალითებია წლიური 

შვებულება და ავადმყოფობის შვებულება. დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულების 

მოსალოდნელი დანახარჯი საწარმომ მაშინ უნდა აღიაროს, როდესაც დაქირავებული 

პირი გასწევს მომსახურებას, რომელიც ზრდის მის უფლებას მომავალი ანაზღაურებადი 

შვებულებების გამოყენებაზე. საწარმომ დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულებების 

მოსალოდნელი ღირებულება უნდა შეაფასოს, როგორც არადისკონტირებული 

დამატებითი თანხა, რომლის გადახდასაც საწარმო ვარაუდობს იმ გამოუყენებელი 

უფლებისათვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის. საწარმომ 

აღნიშნული თანხა უნდა ასახოს, როგორც საანგარიშგებო პერიოდის მოკლევადიანი 

ვალდებულება. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმომ დაქირავებულ პირს ანაზღაურება შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევაში 

გადაუხადოს, მათ შორის, შვებულების, ავადმყოფობისა და მოკლევადიანი 

შრომისუუნარობის დროს, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ნაფიცი მსაჯულის 

უფლებამოსილების განხორციელების და სამხედრო სამსხურის  დროს. უფლება ასეთი 

სახის ანაზღაურებადი შვებულებების გამოყენებაზე შეიძლება იყოს დაგროვებადი 

ანაზღაურებადი (იხ. პუნქტი 28.6) ან სხვა ანაზღაურებადი (არადაგროვებადი) (იხ. 

პუნქტი 28.7).   

 

მაგალითები–დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულება  
 

მაგ. 10 საწარმოს თითოეულ დაქირავებულ პირს აქვს ავადმყოფობის შემთხვევაში ბიულეტენზე 

ყოფნის უფლება წლის მანძილზე  ხუთი დღის განმავლობაში. გამოუყენებელი 

ბიულეტენი გადაიტანება ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში. შვებულებაში 

ყოფნის დროს პირველად გამოიყენება ბიულეტენის დარჩენილი დღეები, ხოლო შემდეგ  

მიმდინარე წლის უფლების გამოყენება, ანუ პირველი შემოსავალში პირველი გასავალში 

(ფიფო).  

საწარმო არ მოელის მომავალში დანაზოგის მიღებას გამოუყენებელი ბიულეტენის ვადის 

გასვლის გამო. 

20X1 წლის 1 იანვარს, საწარმოს ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 

(მოკლევადიანი ვალდებულება) შეფასდა2,600ფე ოდენობით.  
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20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს აქვს შემდეგი ჩანაწერები ბიულეტენთან 

დაკავშირებით: 

 

დაქირავებუ
ლი პირი 

სახელფასო 
განაკვეთი 

(სამუშაო 
დღე 20X1 

წელს)  

დაგროვილი 
ბიულეტენის 

დღეები 
01/01/20X1 

თარიღისთვის 

20X1წელს 
გამომუშავებ

ული 
ბიულეტენის 

დღეები  

20X1წელს 
გამოყენებუ

ლი 
ბიულეტენი   

01/01/20X2 
თარიღიდან 

მოქმედი 
ხელფასის 

ზრდის 
პროცენტი  

1 400ფე 4.5 5 2 5% 

2 310ფე 2 5 3 2% 

3 250ფე 0 5 9 2% 

4 180ფე 1 5 4.5 6% 

 
20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 

შეადგენს 3,651ფე-ს (2,100ფე დაქირავებული პირი 1 + 1,265ფე დაქირავებული პირი 2 + 

286ფე დაქირავებული პირი 4), რაც გამოითვლება შემდეგნაირად:  

 დაქირავებული პირი 1—400ფე მიმდინარე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 

1.05 ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 5 (მაქსიმალური) დღე, რაც 

გადასახდელია 20X1 წლის 31 დეკემბერს და გამოსაყენებელია 20X2 წელს = 2,100ფე.   

 დაქირავებული პირი 2—310ფე მიმდინარე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 

1.02 ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 4 დღე რაც გადასახდელია 20X1 

წლის 31 დეკემბერს და გამოსაყენებელია 20X2 წელს = 1,265ფე. 

 დაქირავებული პირი 3—250ფე მიმდინარე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 

1.02 ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 0 დღე, რაც გადასახდელია 20X1 

წლის 31 დეკემბერს = 0ფე.   

 დაქირავებული პირი 4—180ფე მიმდინარე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 

1.06 ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 1.5 დღე, რაც გადასახდელია 

20X1 წლის 31 დეკემბერს და გამოსაყენებელია 20X2 წელს = 286ფე. 

თუ საწარმოს არ აქვს ასახული 20X0 წელს დარიცხული და დაქირავებული პირების 

მიერ 20X1 წელს გამოყენებული ბიულეტენი, ვალდებულების შესაბამისად 

ბიულეტენთან დაკავშირებით, მაშინ, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, ვალდებულება 

ბიულეტენთან დაკავშირებით შეიძლება აღიარებულ იქნეს ჟურნალში შემდეგი 

ჩანაწერის გაკეთებით: 

 

დბ მოგება ან ზარალი (ან აქტივები - იხ. 28.3(ბ) პუნქტი)  1,051 ფე(ა)    

 კრ  მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება  (ბიულეტენი)    1,051ფე  

ბიულეტენთან დაკავშირებული დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულების ზრდის აღიარება. 
 

(ა) 3,651ფე ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 20X1 წლის 31 დეკემბერს მინუს 2,600ფე 

ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 20X1 წლის 1 იანვარს. 

 

 

მაგ. 11 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, დაქირავებული პირი 

იღებს საწარმოსგან გადახდას გამოუყენებელ ბიულეტენთან დაკავშირებით იმ 

საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც 



მოდული 28—დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  12 

დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია. საწარმო დაქირავებულ პირს 

უხდის  აღნიშნულ გამოუყენებელ ბიულეტენთან დაკავშირებით იმ წლის მომდევნო 

წლის ბოლო დღეს, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ 1-ელ დაქირავებულ პირს  გადაუხადა  1,000ფე 

(400ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 2.5 დღე 20X0 წელს დარიცხული 

გარანტირებული ბიულეტენი, რაც არ იყო გამოყენებული 20X1 წლის 31 დეკემბერს). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 

შეადგენს 3,651ფე-ს (2,100ფე დაქირავებული პირი 1 + 1,265ფე დაქირავებული პირი 2 + 

286ფე დაქირავებული პირი 4).   

თუ საწარმოს არ აქვს ასახული 20X0 წელს დარიცხული და დაქირავებული პირების 

მიერ 20X1 წელს გამოყენებული ბიულეტენი, ბიულეტენთან დაკავშირებული 

ვალდებულების შესაბამისად, მაშინ, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, ბიულეტენთან 

დაკავშირებით ვალდებულება შეიძლება აღიარდეს ჟურნალში შემდეგი ჩანაწერებით: 
 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება  (ბიულეტენი)  1,000 ფე(ა)    

 კრ  ფულადი სახსრები   1,000ფე  

გადახდის აღიარება გამოუყენებელი ბიულეტენის ვალდებულების დასაფარად. 
 

დბ მოგება ან ზარალი (ან აქტივები - იხ. 28.3(ბ) პუნქტი) 2,051 ფე(ბ)    

 კრ  მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება  (ბიულეტენი)   2,051ფე  

ბიულეტენთან დაკავშირებული დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულების ზრდის აღიარება. 
 

(ა) 400ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 2.5 დღე 20X0 წელს დარიცხული გარანტირებული 

ბიულეტენი, რაც არ იყო გამოყენებული 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 

(ბ) 3,651ფე ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 20X1 წლის 31 დეკემბერს მინუს 1,600ფე 

(2,600ფე ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 20X1 წლის 1 იანვარს მინუს 1,000ფე, რაც 

გადახდილია 20X1 წლის 31 დეკემბერს). 

 

მაგ. 12 საწარმოს ჰყავს 100 დაქირავებული პირი, რომელთაგან თითოეულ დაქირავებულ პირს 

აქვს ავადმყოფობის შემთხვევაში ბიულეტენზე ყოფნის უფლება წლის მანძილზე  ხუთი 

ანაზღაურებადი დღის განმავლობაში. გამოუყენებელი ბიულეტენი გადაიტანება ერთი 

კალენდარული წლის განმავლობაში. ბიულეტენი პირველია გასავალში მიმდინარე წლის 

უფლებიდან, ხოლო შემდეგ გასავალში წინა წლიდან გადმოტანილი ნებისმიერი 

ნაშთიდან—ბოლო შემოსავალში, პირველი გასავალში.  20X1 წლის 30 დეკემბერს, 

საშუალო გამოუყენებელი უფლება თითოეულ დაქირავებულ პირზე შეადგენს ორ დღეს. 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რომელიც მისი ვარაუდით  გაგრძელდება,  საწარმო 

მოელის, რომ 92 დაქირავებული პირი 20X2 წელს არ გამოიყენებს ხუთ დღეზე მეტ 

ანაზღაურებად ბიულეტენს, ხოლო დარჩენილი რვა დაქირავებული პირიდან 

თითოეული საშუალოდ გამოიყენებს ექვსდღე-ნახევარს. 

საწარმო ვარაუდობს, რომ გადაიხდის წინა წელში გამომუშავებული ბიულეტენის 12 

დღისთვის, რაც ასახავს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დაგროვილ გამოუყენებელ უფლებას  

(მოსალოდნელია, რომ რვა დაქირავებული პირიდან თითოეული გამოიყენებს დღე-

ნახევარს, რაც მიმდინარე წელს გამომუშავებულზე მეტია.) ეს გამოითვლება, როგორც 

ექვსდღე-ნახევარ მოსალოდნელ ბიულეტენს მინუს რვა დაქირავებული პირიდან 

თითოეულის უფლება ბიულეტენზე ხუთი დღის ოდენობით 20X2 წელს. შესაბამისად, 

საწარმო აღიარებს ვალდებულებას, რაც ტოლია ბიულეტენის 12 დღის ანაზღაურებისა. 
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28.7 სხვა ანაზღაურებადი (არადაგროვებადი) შვებულებების მოსალოდნელი დანახარჯი 

საწარმომ უნდა აღიაროს პირის შვებულებაში გასვლისას. საწარმომ არადაგროვებადი 

ანაზღაურებადი შვებულებების მოსალოდნელი ღირებულება უნდა შეაფასოს იმ 

ხელფასებისა და სარგოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადახდილი ან 

გადასახდელია შვებულებაში ყოფნის პერიოდში. 

 

მაგალითები–არადაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულება 
 

მაგ. 13 ფაქტები იგივეა, რაც მე-10 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ბიულეტენი არ 

გადაიტანება მომდევნო კალენდარული წლისთვის.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულება ბიულეტენთან 

დაკავშირებით - ყველა გამოუყენებელი ბიულეტენის ვადა გადის თითოეული 

კალენდარული წლის ბოლოს. 

 

მაგ. 14 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, ბიულეტენი არ 

გადაიტანება მომდევნო კალენდარული წლისთვის. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს არ გააჩნია ვალდებულება ბიულეტენთან 

დაკავშირებით - ყველა გამოუყენებელი ბიულეტენის ვადა გადის თითოეული 

კალენდარული წლის ბოლოს. 

 

მაგ. 15 საწარმოს დაქირავებული პირებიდან თითოეულს ყოველწლიურად აქვს 25 დღიანი 

შვებულების უფლება. გარანტირებული გამოუყენებელი შვებულების მიღების უფლება 

წარმოიშობა ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს. საწარმო დაქირავებულ პირებს 

უხდის ყველა გარანტირებული შვებულების ღირებულებას კალენდარული წლის 

დასრულების მომდევნო თვეს წინა წლის სახელფასო განაკვეთით.  

20X1 წლის 1 იანვარს, საწარმოს ვალდებულება 20X0 წლის გარანტირებულ 

შვებულებასთან დაკავშირებით (მოკლევადიანი ვალდებულება) შეფასდა  2,600ფე-ს 

ოდენობით. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ჩანაწერები შვებულებასთან დაკავშირებით 

შემდეგია: 

 

დაქირავებული 
პირი 

სახელფასო 
განაკვეთი 

(სამუშაო დღე 
20X0 წელს) 

გარანტირებული 
შვებულების 

დღეები 
01/01/20X1(ა) 

20X1წელს 
გამოყენებული 

შვებულების 
დღეები  

01/01/20X1 
თარიღიდან 

მოქმედი 
ხელფასის 

ზრდის 
პროცენტი 

1 400ფე 4.5 20 5% 

2 310ფე 2 22 2% 

3 250ფე 0 25 2% 

4 180ფე 1 10 6% 

     
(ა) დაფარულია ფულადი სახსრებით 31/01/20X1-ში. 

20X1 წლის 31 იანვარს, საწარმო დაქირავებულ პირებს უხდის 2,600ფე-ს (1,800ფე 

დაქირავებული პირი 1 + 620ფე - დაქირავებული პირი 2 + 180ფე - დაქირავებული პირი  

4) გარანტირებულ შვებულებასთან დაკავშირებით. 
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 დაქირავებული პირი 1—400ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 4.5 

გარანტირებული არადაგროვებადი შვებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს = 1,800ფე.   

 დაქირავებული პირი 2—310ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 2 

გარანტირებული არადაგროვებადი შვებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს = 620ფე.   

 დაქირავებული პირი 3—250ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 0 

გარანტირებული არადაგროვებადი შვებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს = 0ფე.   

 დაქირავებული პირი 4—180ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1 

გარანტირებული არადაგროვებადი შვებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს = 180ფე. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს შეუძლია გააკეთოს შემდეგი ჩანაწერი ჟურნალში 

შვებულების ვალდებულების დაფარვასთან დაკავშირებით: 
 

დბ მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება (შვებულება)  2,600 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები   2,600ფე  

არადაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულების დაფარვის აღიარება. 
 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ვალდებულება შვებულებასთან დაკავშირებით 

შეადგენს 5,911ფე-ს (2,100ფე დაქირავებული პირი 1 + 949ფე დაქირავებული პირი 2 + 

2,862ფე დაქირავებული პირი 4).  

 დაქირავებული პირი  1—400ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.05 

ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 5 გარანტირებული არადაგროვებადი 

შვებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 2,100ფე.   

 დაქირავებული პირი  2—310ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.02 

ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 3 გარანტირებული არადაგროვებადი 

შვებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 949ფე.   

 დაქირავებული პირი  3—250ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.02 

ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 0 გარანტირებული არადაგროვებადი 

შვებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 0ფე.   

 დაქირავებული პირი  4—180ფე სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.06 

ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის აღიარება × 15 გარანტირებული 

არადაგროვებადი შვებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 2,862ფე.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს შეუძლია გააკეთოს შემდეგი ჩანაწერი ჟურნალში 

შვებულების ვალდებულების დარიცხვასთან დაკავშირებით: 
 

დბ მოგება ან ზარალი (ან აქტივები - იხ. 28.3(ბ) პუნქტი) 5,911ფე     

 კრ  მოკლევადიანი ანაზღაურებადი შვებულება  (შვებულება)    5,911ფე  

არადაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულების აღიარება. 
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მოგებაში მონაწილეობისა და პრემირების პროგრამები - აღიარება 
 

28.2  საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს მოგებაში მონაწილეობის წილთან და   

 გადასახდელ პრემიებთან დაკავ-შირებული მოსალოდნელი დანახარჯები, თუ: 

(ა) წარსული მოვლენების შედეგად საწარმოს აქვს ზემოაღნიშ-ნული გასამრჯელოების 

გადახდის მიმდინარე იურიდიული ან კონსტრუქციული ვალდებულება (ეს იმას 

ნიშნავს, რომ საწარმოს არა აქვს სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა იმისა, რომ 

გადაიხადოს ეს გასამრჯელოები); და 

(ბ)  შესაძლებელია ვალდებულების საიმედოდ შეფასება.. 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონში (ლექსიკონი) მოცემული განმარტების 

შესაბამისად, კონსტრუქციული ვალდებულება ისეთი ვალდებულებაა, რომელიც 

წარმოიშობა საწარმოს ქმედებიდან ისეთ შემთხვევაში, როდესაც: 

 

(ა)  საწარმომ წარსულში ჩამოყალიბებული პრაქტიკით, გამოქვეყნებული პოლიტიკის 

ან საკმარისად კონკრეტული მიმდინარე განცხადების საშუალებით სხვა მხარეებს 

აჩვენა, რომ იგი მომავალში თავის თავზე აიღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას; და 

(ბ)  შედეგად, საწარმომ ამ მხარეებს შეუქმნა სამართლიანი მოლოდინი იმისა, რომ იგი 

შეასრულებს ამ პასუხისმგებლობას. 

 

მაგალითები–მოგებაში მონაწილეობისა და პრემირების პროგრამები 
 

მაგ. 16 მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია დაქირავებულ 

პირებს გადაუხადოს წლის განმავლობაში მიღებული (მოგებაში მონაწილეობის 

პრემიების გაცემამდე) მოგების 5%. 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

საწარმოს მოგებაში მონაწილეობის პრემირებამდე ჰქონდა მოგება 2 მილიონი ფე.  

პრემიების გადახდა ხდება იანვარში. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს შეუძლია გააკეთოს შემდეგი ჩანაწერი ჟურნალში 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის ვალდებულებასთან დაკავშირებით: 
 

დბ მოგება ან ზარალი (ან აქტივები - იხ. 28.3(ბ) პუნქტი)  100,000ფე (ა)    

 კრ  მოგებაში მონაწილეობის პრემირების პროგრამა    100,000ფე  

მოგებაში მონაწილეობის პრემირების პროგრამის ვალდებულების აღიარება. 
 

(ა) 5% × 2,000,000ფე.  თანხა არ არის დისკონტირებული (იხ. პუნქტი 28.5). 

მაგ. 17 20X1 წელს საწარმომ დანერგა მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა. ამ პროგრამის 

შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია იმ დაქირავებულ პირებს, რომლებიც მიმდინარე 

წლის განმავლობაში და მომდევნო წელსაც განაგრძობენ საწარმოში მუშაობას, 

გადაუხადოს წლის განმავლობაში მიღებული (მოგებაში მონაწილეობის პრემიების 

გაცემამდე) მოგების 3%. 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის საწარმომ 

მოგებაში მონაწილეობის პრემირებამდე აღრიცხა მოგება 1 მილიონი ფე. საწარმო მოელის 

მაქსიმალური შესაძლო პრემიის გადახდის  10%-ით შემცირებას დაქირავებულ პირთა 

დენადობის ხარჯზე. პრემიების გადახდა მოხდება 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 
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20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს შეუძლია გააკეთოს შემდეგი ჩანაწერი ჟურნალში 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის ვალდებულებასთან დაკავშირებით: 

დბ მოგება ან ზარალი (ან აქტივები - იხ. 28.3(ბ) პუნქტი)  27,000ფე (ა)    

 კრ  მოგებაში მონაწილეობის პრემირების პროგრამა    27,000ფე  

მოგებაში მონაწილეობის პრემირების პროგრამის ვალდებულების აღიარება. 
 

(ა) 3% × 1,000,000ფე = 30,000ფე მაქსიმალური შესაძლო პრემია. 

30,000ფე მინუს 10% × 30,000ფე შემცირება დაქირავებულ პირთა დენადობის გამო = 27,000ფე.  

თანხა არ არის დისკონტირებული (იხ. პუნქტი 28.5). 

 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები: განსხვავება 

დადგენილშენატანიან და დადგენილგადასახდელიან პროგრამებს შორის 
 

28.9     შრომითი საქმიანობის შემდგომ გასამრჯელოებს განეკუთვნება: 

(ა)  საპენსიო ასაკის დროს გადასახდელი გასამრჯელოები, რო-გორიცაა, პენსიები; და 

(ბ) შრომითი საქმიანობის შემდგომი სხვა გასამრჯელოები, რო-გორიცაა, მაგალითად: 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი სიცოცხლის დაზღვევა და შრომითი საქმიანობის 

შემდგომი უფასო სამედიცინო მომსახურება. 

შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც საწარმო გასცემს შრომითი საქ-მიანობის შემდგომ 

გასამრჯელოებს, წარმოადგენს შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების 

პროგრამას. წინამდებარე განყოფილებას საწარმო იყენებს ყველა ამგვარი შეთანხმების მი-

მართ, მიუხედავად იმისა, ითვალისწინებს თუ არა პროგრამა შენატანების მისაღებად და 

გასამრჯელოების გადასახდელად და-მოუკიდებელი იურიდიული პირის დაფუძნებას. 

ზოგ შემთხვევაში, ამგვარი შეთანხმებები კანონმდებლობითაა დადგენილი და არ 

წარმოადგენს საწარმოს მიერ განხორციელებულ ქმედებას, ხოლო, ზოგ შემთხვევაში, 

შეთანხმება წარმოიშობა საწარმოს ქმედებებიდან, თუნდაც არ არსებობდეს ფორმალური, 

დოკუმენტურად გაფორ-მებული პროგრამა.. 

 

28.10 შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამები კლასიფიცირდება   

დადგენილშენატანიან პროგრამებად, ან დადგენილგადასახდელიან პროგრამებად. 

კლასიფიკაცია დამოკიდებულია პროგრამის ძირითად პირობებსა და დებულებებზე: 

(ა) დადგენილშენატანიანი პროგრამა არის შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამა, რომლის მიხედვით საწარმო იხდის ფიქსირებულ 

შენატანებს ცალკე დაფუძნებულ სუბიექტში (ფონდში) და მას არ გააჩნია 

იურიდიული ან კონსტრუქციული ვალდებულება, დამატებითი შენატანები 

განახორციელოს ფონდში, ან პირდაპირ დაქირავებულ პირებს გადაუხადოს 

გასამრჯელოები იმ შემთხვევაში, თუ ფონდს არ ექნება საკმარისი აქტივები 

მიმდინარე და წინა პერიოდებში დაქირავებული პირის მიერ გაწეულ 

მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა გასამრჯელოს გადასახდელად. 

ამგვარად, დაქირავებული პირის მიერ მიღებული შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოები განისაზღვრება საწარმოს მიერ (შესაძლოა დაქირავებულ პირთა 

მიერაც) შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამაში ან 

სადაზღვევო კომპანიაში გადახდილი თანხის ოდენობით, ამ შენატანებიდან 

წარმოქმნილ საინვესტიციო შემოსავლებთან ერთად; 

(ბ)  დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა არის შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების ყველა პროგრამა, გარდა დადგენილშენატანიანი პროგრამისა. 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის მიხედვით, საწარმო ვალდებულია, 

შეთანხმებული გასამრჯელოთი უზრუნველყოს არსებული და ყოფილი 
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დაქირავებული პირები, ამიტომ აქტუარული რისკისა (რისკი იმისა, რომ 

გასამრჯელოებთან დაკავშირებით გასაწევი დანახარჯები მოსალოდნელზე უფრო 

მეტი ან ნაკლები იქნება) და საინვესტიციო რისკის (რისკი იმისა, რომ 

გასამრჯელოების გასაცემად განკუთვნილი აქტივებიდან მიღებული შემოსავლები 

მოსალოდნელისგან განსხვავებული იქნება) მატარებელი, შესაბამისად, ხდება 

საწარმო. იმ შემთხვევაში, თუ აქტუარული ან ინვესტიციების სტატისტიკური 

მონაცემები მოსალოდნელზე უარესი აღმოჩნდება, საწარმოს ვალდებულება 

შეიძლება გაიზარდოს, ან პირიქით, თუ აქტუარული და ინვესტიციების 

სტატისტიკური მონაცემები მოსალოდნელზე უფრო უკეთესი იქნება.. 

 
შენიშვნები 
 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების მაგალითებია—როდესაც საწარმოს 

ვალდებულება არ შემოიფარგლება იმ თანხით, რომლის შეტანაზეც იგი თანახმაა  

დაქირავებულთა გასამრჯელოს ფონდში და საწარმოს აქვს შემდეგი სახის იურიდიული 

ან კონსტრუქციული ვალდებულება: 

(ა)      პროგრამის გასამრჯელოს ფორმულა არ არის დაკავშირებული მხოლოდ 

შენატანების ოდენობასთან. 

(ბ)      შენატანებიდან კონკრეტული უკუგების გარანტია პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

გეგმის მეშვეობით. 

(გ)  არაფორმალური პრაქტიკა, რაც წარმოშობს კონსტრუქციულ ვალდებულებას. 

მაგალითად, კონსტრუქციული ვალდებულება შეიძლება წარმოიშვას, როდესაც 

საწარმოს აქვს ყოფილ დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ზრდის ისტორია, 

რათა არ ჩამორჩეს ინფლაციას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ არსებობს ამის 

იურიდიული ვალდებულება. 

 

დამქირავებელთა ჯგუფისა და სახელმწიფო პროგრამები 
 

28.11 საწარმომ დამქირავებელთა ჯგუფისა და სახელმწიფო პროგრამის კლასიფიცირება 

დადგენილშენატანიან ან დადგენილგადასახდელიან პროგრამად უნდა მოახდინოს 

პროგრამის პირობების საფუძველზე, ნებისმიერი კონსტრუქციული ვალდებულების 

გათვალისწინებით, რომელიც სცილდება პროგრამის ოფიციალური პირობების 

ფარგლებს. თუმცა, როდესაც ხელმისაწვდომი არ არის საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, 

რომ დამქირავებელთა ჯგუფის პროგრამისთვის გამოყენებულ იქნეს 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამისთვის დადგენილი აღრიცხვის მეთოდი, საწარმომ 

პროგრამა უნდა ასახოს 28.13 პუნქტის შესაბამისად ისე, თითქოს ეს არის 

დადგენილშენატანიანი პროგრამა და განმარტებით შენიშვნებში გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

28.40 პუნქტის მიხედვით.  

 

შენიშვნები 
 

დამქირავებელთა ჯგუფის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ერთი მაგალითია, 

როდესაც:  

(ა)     პროგრამა ფინანსდება მიმდინარე შემოსავლიდან გადახდის პრინციპით ; შენატანები 

განისაზღვრება იმ ზომით, რაც მოსალოდნელია, რომ საკმარისი იქნება ერთ 

საანგარიშგებო პერიოდში დასაფარი გასამრჯელოების გადასახდელად; და 
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მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში გამომუშავებული მომავალი გასამრჯელოები 

გადახდილ იქნება მომავალი შენატანებით.  

(ბ)     დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები განისაზღვრება ამ პირთა მომსახურების 

ხანგრძლივობით; მონაწილე საწარმოებს არ გააჩნიათ პროგრამის გაუქმების 

რეალური შესაძლებლობა ისე, რომ არ გადაიხადონ შენატანი დაქირავებულ პირთა 

მიერ გამომუშავებული გასამრჯელოებისთვის გაუქმების თარიღამდე. მსგავსი გეგმა 

საწარმოსთვის ქმნის აქტუარულ რისკს; იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშგებო 

პერიოდისთვის უკვე გამომუშავებული გასამრჯელოების საბოლოო ღირებულება 

მოსალოდნელზე მეტია, საწარმოს მოუწევს შენატანების გაზრდა ან დაქირავებულ 

პირთა დარწმუნება, რომ მიიღონ ნაკლები გასამრჯელოები. შესაბამისად, ასეთი 

პროგრამა არის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა. 

 

დაზღვეული გასამრჯელოები 
 

28.12   შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამის დასაფინანსებლად, 

საწარმომ შეიძლება გადაიხადოს სადაზღვევო შენატანები სადაზღვევო კომპანიაში. 

ასეთი პროგრამა საწარმომ უნდა განიხილოს, როგორც დადგენილშენატანიანი 

პროგრამა, თუ მას არ გააჩნია იურიდიული ან კონსტრუქციული ვალდებულება იმისა, 

რომ: 

(ა) დაქირავებულ პირს პირდაპირ გადაუხადოს გასამრჯელო გადახდის ვადის 

დადგომისას; ან 

(ბ) დამატებითი თანხები გადაიხადოს იმ შემთხვევაში, თუ მზღვეველი არ გადაიხდის 

დაქირავებული პირის მიერ მიმდინარე და წინა პერიოდებში გაწეულ 

მომსახურებასთან დაკავშირებულ ყველა სამომავლო გასამრჯელოს. 

   კონსტრუქციული ვალდებულება შეიძლება წარმოიშვას არაპირდაპირ, პროგრამის 

პირობებიდან გამომდინარე, ან მომავალი სადაზღვევო შენატანების განსაზღვრის 

მექანიზმის საფუძველზე, ან დაკავშირებული მხარის ურთიერთობით მზღვეველთან. 

თუ საწარმო ინარჩუნებს ამგვარ იურიდიულ ან კონსტრუქციულ ვალდებულებას, მან 

ეს პროგრამა უნდა განიხილოს, როგორც დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა. 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები: დადგენილშენატანიანი 

პროგრამები  

აღიარება და შეფასება 
 

28.13    საწარმომ საანგარიშგებო პერიოდში გადასახდელი შენატანები უნდა აღიაროს: 

(ა) როგორც ვალდებულება, უკვე გადახდილი თანხების გამოკლებით. თუ გადახდილი 

შენატანები აღემატება საანგარიშგებო თარიღამდე გაწეული მომსახურების 

სანაცვლოდ გადასახდელი შენატანის რაოდენობას, საწარმომ ნამეტი თანხა უნდა 

აღიაროს აქტივად; 

(ბ) როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ მოითხოვს, რომ 

ეს დანახარჯი აისახოს აქტივის, მაგალითად მარაგის, ან ძირითადი საშუალების 

თვითღირებულებაში.. 
 

მაგალითები– დადგენილშენატანიანი პროგრამები 
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მაგ. 18 20X2 წლის 8 იანვარს, საცალო ვაჭრობის ქსელმა დადგენილშენატანიან პროგრამაში 

გადაიხადა 10,000ფე შენატანი საწარმოს დაქირავებულ პირთა მიერ 20X1 წლის 

დეკემბერს გაწეული მომსახურების ნაწილის სანაცვლოდ.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ქსელმა უნდა აღიაროს 10,000ფე 

ვალდებულება (შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების დარიცხვა 

დაქირავებულ პირთა დადგენილშენატანიან პროგრამაში) და10,000ფე ხარჯი მოგების 

ან ზარალის განსაზღვრისას 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ქსელს შეუძლია შემდეგი ჩანაწერის 

გაკეთება ჟურნალში: 

დბ მოგება ან ზარალი 10,000 ფე    

 კრ  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები– 

დადგენილშენატანიანი ვალდებულება 

  

10,000 ფე 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების დეკემბერში გაწეული ხარჯების დარიცხვის 

აღიარება.  

 

20X2 წლის 8 იანვარს, საცალო ვაჭრობის ქსელს შეუძლია შემდეგი ჩანაწერის გაკეთება 

ჟურნალში: 

დბ შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები–

დადგენილშენატანიანი ვალდებულება 

10,000 ფე    

 კრ  ფულადი სახსრები   10,000 ფე 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების დადგენილშენატანიანი პროგრამის 20X1 წელს 

დარიცხული  ხარჯების დაფარვის აღიარება 

 

მაგ. 19 ფაქტები იგივეა, რაც მე-18 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო არის 

მწარმოებელი, ამიტომ 10,000ფე მთლიანად ჩაითვლება პირდაპირ შრომად; ხოლო 

დეკემბერში წარმოებული საქონელი საწარმოს მარაგებში იყო 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, მწარმოებელმა უნდა აღიაროს ვალდებულება (დაქირავებულ 

პირთა დადგენილშენატანიან პროგრამაში გადასახდელი შრომითი საქმიანობის 

შემდგომი გასამრჯელოების დარიცხვა) და აქტივი (მარაგები) 10,000ფე. გაუფასურების 

ან გაყიდვისას მარაგები აისახება მოგებაში ან ზარალში (იხ. 13.19 და 13.20 პუნქტები). 

 

მაგ. 20 ფაქტები იგივეა, რაც მე-18 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, მთლიანი დანახარჯები 

დაკავშირებულია დაქირავებულ პირებთან, რომლებმაც აწარმოეს მომავალ პერიოდებში 

საწარმოს მიერ საქონლის წარმოების პროცესში გამოსაყენებელი მოწყობილობა.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება (შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების დარიცხვა დაქირავებულ პირთა 

დადგენილშენატანიანი პროგრამისთვის) და აქტივი (ძირითადი საშუალებები) 

10,000ფე. საწარმო აღიარებს ძირითადი საშუალებების თვითღირებულებას მოგებაში ან 

ზარალში ცვეთის (იხ. 17.17 პუნქტი), გაუფასურების (იხ. 17.24 პუნქტი) ან გაყიდვისას 

(იხ. 17.18 პუნქტი). 

 

მაგ. 21 20X1 წლის 20 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ქსელმა დადგენილშენატანიან პროგრამაში 

გადაიხადა 10,000ფე. აღნიშნული თანხიდან 7,800ფე საწარმოს დაქირავებულ პირთა მიერ 

20X1 წლის დეკემბერში გაწეული მომსახურების ნაწილის სანაცვლოდ არის გადახდილი, 

ხოლო 2,200ფე ნაშთი უკავშირდება 20X2 წელს შესასრულებელ მომსახურებებს.   
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20X1 წლის 31 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ქსელმა უნდა აღიაროს 2,200ფე აქტივი 

(წინასწარ გადახდილი შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 

დაქირავებულ პირთა დადგენილშენატანიან პროგრამაში) და 7,800ფე თანამშრომელთა 

შენახვის ხარჯები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები აღიარდება, როგორც ხარჯი ან როგორც აქტივის 

თვითღირებულების ნაწილი 28.3(ბ) პუნქტის გამოყენებით. 

 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები: 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 

 

აღიარება 
 

28.14 28.3 პუნქტით განსაზღვრული დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების აღიარების 

ზოგადი პრინციპის გათვალისწინებით, საწარმომ უნდა აღიაროს: 

(ა) ვალდებულება დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებიდან წარმოშობილ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით, პროგრამის წმინდა აქტივების გამოკლებით – 

ანუ „დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება“ (იხ. 28.15–28.23 

პუნქტები); და 

(ბ)   საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ამ ვალდებულებაში მომხდარი ნეტო 

ცვლილება, როგორც მისი დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების 

საანგარიშგებო პერიოდის დანახარჯი (იხ. 28.24–28.27 პუნქტები).). 

 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების შეფასება  
 

28.15 საწარმომ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით ასაღიარებელი დადგენილგადასახდელიანი 

პროგრამის ვალდებულება უნდა შეაფასოს შემდეგი სიდიდეების ნეტო ჯამური თანხის 

საფუძველზე: 

(ა)    დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

დღევანდელი ღირებულება (ანუ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულება) საანგარიშგებო თარიღისათვის (ამ ვალდებულების შეფასების 

შესახებ მითითებები მოცემულია 28.16-28.22 პუნქტებში); 

(ბ) გამოკლებული საანგარიშგებო თარიღისათვის განსაზღვრული რეალური ღირებულება 

პროგრამის აქტივების (თუ ასეთი არსებობს), საიდანაც უშუალოდ უნდა დაიფაროს 

ეს ვალდებულებები. პროგრამის ზემოაღნიშნული აქტივების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრის შესახებ მითითებები მოცემულია 11.27-11.32 

პუნქტებში. 

 

 

 

 

შენიშვნები 
 

დადგენილგადასახდელიან პროგრამასთან დაკავშირებული ვალდებულება არის 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამიდან წარმოშობილი ვალდებულების 

დღევანდელი ღირებულება საანგარიშგებო თარიღისთვის, რომელიც აღემატება 
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პროგრამის აქტივების (თუ არსებობს) საანგარიშგებო თარიღისთვის განსაზღვრულ 

რეალურ ღირებულებას, საიდანაც ეს ვალდებულება უშუალოდ უნდა დაიფაროს. 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 

არის დაქირავებული პირის მიერ მიმდინარე და წინა პერიოდებში გაწეული 

მომსახურების შედეგად წარმოშობილი ვალდებულების დასაფარად მომავალში 

გადასახდელი თანხების დღევანდელი ღირებულება, პროგრამის აქტივების ჩათვლით. 

პროგრამის აქტივები არის დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი გასამრჯელოების 

ფონდის აქტივები და მაკვალიფიცირებელი სადაზღვევო პოლისები.  

მაკვალიფიცირებელი სადაზღვევო პოლისები არ არის განმარტებული მსს ფასს 
სტანდარტით. მსს ფასს სტანდარტის მითითებების არარსებობისას საწარმოს უფლება 

აქვს (მაგრამ არ მოეთხოვება) გაითვალისწინოს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიაში 

არსებული მითითებები.  ბასს 19 - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“ - 

განსაზღვრავს, რომ მაკვალიფიცირებელი სადაზღვევო პოლისი წარმოადგენს 

მზღვეველის, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული საწარმოს დაკავშირებული მხარე 

(როგორც განსაზღვრულია ბასს 24-ში - ,,დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი 
შენიშვნები), მიერ გამოშვებულ სადაზღვევო პოლისს(2), თუ პოლისიდან მიღებული 

შემოსავალი: 

(ა)  გამოიყენება მხოლოდ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამით განსაზღვრული 

დაქირავებული პირის გასამრჯელოების გადასახდელად ან დასაფინანსებლად; და 

(ბ)  ხელმისაწვდომი არ არის ანგარიშვალდებული საწარმოს საკუთარი 

კრედიტორებისათვის (გაკოტრების შემთხვევაშიც კი) და არ უბრუნდება 

ანგარიშვალდებულ საწარმოს, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც: 

(i) პოლისიდან მიღებული შემოსავალი წარმოადგენს ჭარბ აქტივებს, რომლებიც 

საჭირო არ არის დაქირავებული პირის ყველა შესაბამისი გასამრჯელოს 

ვალდებულების დასაფარად პოლისით; ან 

(ii) პოლისიდან მიღებული შემოსავალი უბრუნდება ანგარიშვალდებულ საწარმოს, 

დაქირავებული პირისთვის უკვე გადახდილი გასამრჯელოების 

ასანაზღაურებლად. 

დაგროვებითი დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებისთვის, როდესაც პროგრამის 

აქტივების რეალური ღირებულება საანგარიშგებო თარიღისთვის აღემატება პროგრამის 

ვალდებულებების დღევანდელ ღირებულებას, ნამეტი აღიარდება, როგორც აქტივი თუ 

სრულდება კონკრეტული პირობები (იხ. პუნქტი 28.22). 

მაგალითები– დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 
 

მაგ. 22 დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა უზრუნველყოფს ყოველთვიურ პენსიას 

საბოლოო ხელფასის 0,2%-ის ოდენობით თითოეული ნამსახურები წლისთვის. პენსია 

გადასახდელია 65 წლის ასაკიდან. 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ვალდებულებების 

დღევანდელი ღირებულება პროგრამის შესაბამისად შეფასდა, როგორც 200,000 ფე. 

აღნიშნული ვალდებულების შეფასება მოითხოვს რამდენიმე ფაქტორის შეფასებებას, მათ 

შორის საბოლოო ხელფასებთან და სიკვდილიანობასთან დაკავშირებით (იხ 28.16 

პუნქტი). ამასთან, პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება, საიდანაც უშუალოდ 

                                                             
(2)  აუცილებელი არ არის მაკვალიფიცირებელი სადაზღვევო პოლისი იყოს სადაზღვევო ხელშეკრულება, როგორც 

განსაზღვრულია ფასს 17-ში - ,,სადაზღვევო ხელშეკრულებები". 
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უნდა დაიფაროს ეს ვალდებულებები 20X1 წლის 31 დეკემბერისათვის 

განისაზღვრა180,000ფე-ს ოდენობით. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება (შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები) 20,000ფე დადგენილგადასახდელიანი 

პროგრამისთვის (200,000ფე ვალდებულებას მინუს 180,000ფე პროგრამის აქტივები, 

რომელებიც განკუთვნილია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულებების დასაფარად). 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოს ვალდებულებები 

დადგენილგადასახდელიანი სქემისთვის არ არის დაფინანსებული.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება (შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები) 20,000ფე დადგენილგადასახდელიანი 

პროგრამისთვის. 

გარანტირებული და არაგარანტირებული გასამრჯელოების ჩართვა 
 

28.16 საანგარიშგებო თარიღისთვის განსაზღვრული დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების 

ვალდებულებების დღევანდელი ღირებულება უნდა ასახავდეს იმ გასამრჯელოს 

თანხის შეფასებას, რომელიც დაქირავებულმა პირებმა გამოიმუშავეს მიმდინარე და 

წინა პერიოდებში გაწეული მომსახურების შედეგად, იმ გასამრჯელოების ჩათვლით, 

რომლებიც ჯერ არ არის გარანტირებული (იხ. 28.26 პუნქტი), ასევე გასამრჯელოების 

გამოსათვლელი იმ ფორმულების გავლენას, რომლის მიხედვითაც ბოლო წლებში 

გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით უფრო მეტი გასამრჯელოები აქვს 

მიკუთვნებული დაქირავებულ პირებს. ამისათვის საწარმომ პროგრამის 

გასამრჯელოების ფორმულის საფუძველზე უნდა განსაზღვროს, გასამრჯელოების რა 

ოდენობა მიეკუთვნება მიმდინარე და წინა პერიოდებს და გამოითვალოს 

დემოგრაფიული (როგორიცაა, დაქირავებულ პირთა დენადობა და სიკვდილიანობა) 

და ფინანსური (როგორიცაა, ხელფასებისა და სამედიცინო მომსახურების 

დანახარჯების ზრდა) ცვლადების შეფასებები (აქტუარული დაშვებები), რომლებიც 

გავლენას მოახდენს გასამრჯელოების დანახარჯების სიდიდეზე. აქტუარული 

დაშვებები უნდა იყოს მიუკერძოებელი (არც წინდაუხედავი და არც ზედმეტად 

კონსერვატიული), ურთიერთავსებადი და იმგვარად შერჩეული, რომ პროგრამასთან 

დაკავშირებული მომავალი ფულადი ნაკადების საუკეთესო შეფასების განსაზღვრის 

საშუალებას იძლეოდეს. 

 

შენიშვნები 
 

საპენსიო პროგრამის პირობების შესაბამისად გარანტირებული გასამრჯელოების 

მიღების უფლება დამოკიდებული არ არის დაქირავებული პირის შემდგომ მუშაობაზე.   

საწარმოს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულების შეფასების კონტექსტში, 28.16 პუნქტი განსაზღვრავს აქტუარულ 

დაშვებებს, როგორც დემოგრაფიული (როგორიცაა, დაქირავებულ პირთა დენადობა 

და სიკვდილიანობა) და ფინანსური (როგორიცაა, ხელფასებისა და სამედიცინო 

მომსახურების დანახარჯების ზრდა) ცვლადების შეფასებებს, რომლებიც გავლენას 

მოახდენს გასამრჯელოების დანახარჯების სიდიდეზე. ბასს 19-ის 76-ე პუნქტი იძლევა 

მითითებებს აქტუარული დაშვებების შესახებ. მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას 
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საწარმოს უფლება აქვს (მაგრამ არ მოეთხოვება) გაითვალისწინოს ბასს 19-ის 

მითითებები.  

ეს აქტუარული დაშვებები მოიცავს:  

 

(ა)  დემოგრაფიულ დაშვებებს, გასამრჯელოების მიღების უფლების მქონე 

დაქირავებული პირებისა და ყოფილი დაქირავებული პირების (ასევე მათ 

კმაყოფაზე მყოფი პირების) მომავალი მახასიათებლების შესახებ. დემოგრაფიული 

დაშვებები ეხება შემდეგ საკითხებს: 

(i) სიკვდილიანობას როგორც შრომითი საქმიანობის პერიოდში, ასევე მის 

შემდგომ; 

(ii) სამუშაო ძალის დენადობის, შრომისუუნარობისა და ნაადრევად პენსიაზე 

გასვლის მაჩვენებლებს; 

(iii) პროგრამის მონაწილეთა და მათ კმაყოფაზე მყოფ გასამრჯელოების მიმღებ 

დაქირავებულ პირთა ხვედრით წილს; და 

(iv) სამედიცინო მომსახურების პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებებზე 

მოთხოვნის დონეებს; და 

(ბ)  ფინანსურ დაშვებებს, რომლებიც მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

(i) დისკონტირების განაკვეთს;  

(ii) მომავალი ხელფასების და გასამრჯელოების სიდიდეს;  

(iii) სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში - მომავალ სამედიცინო მომსახურების 

დანახარჯებს, მათ შორის, როდესაც არსებითია, გასამრჯელოების 

მოთხოვნების დამუშავების დანახარჯებს; და 

(iv) პროგრამის აქტივებიდან მიღებული შემოსავლის მოსალოდნელ დონეს. 

 

მაგალითები–გარანტირებული და არაგარანტირებული გასამრჯელოები  
 

მაგ. 24 დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის მიხედვით, 100ფე-ის ოდენობით ერთჯერადი 

გასამრჯელო გაიცემა ნამსახურების ყოველ წელზე, რომლის გადახდა დაქირავებული 

პირის საწარმოდან წასვლისთანავე უნდა მოხდეს. 

თითოეულ წელს მიეკუთვნება 100 ფე-ს ოდენობის გასამრჯელო. 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 

არის 100ფე-ის დღევანდელი ღირებულება, გამრავლებულისაანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლომდე ნამსახურები წლების რაოდენობაზე. 

რადგან გასამრჯელოს გადახდა დაქირავებული პირის საწარმოდან წასვლისთანავე 

უნდა მოხდეს, დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულება ასახავს თარიღს, როდესაც მოსალოდნელია დაქირავებული პირის 

საწარმოდან წასვლა. შესაბამისად, დისკონტირების ეფექტის გამო გასამრჯელო 

ნაკლებია, იმასთან შედარებით, რამდენიც იქნებოდა იმ შემთხვევაში, დაქირავებული 

პირი საწარმოდან საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს რომ წასულიყო.   

მაგ. 25 პროგრამა უზრუნველყოფს ყოველთვიურ პენსიას საბოლოო ხელფასის 0,2%-ის 

ოდენობით თითოეული ნამსახურები წლისთვის. პენსია გადასახდელია 65 წლის 

ასაკიდან. 
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საწარმო თითოეულ ნამსახურებ წელს მიაკუთვნებს გასამრჯელოს, რომელიც ტოლია 

საბოლოო ხელფასის 0.2%-ის ოდენობის ყოველთვიური პენსიისა და გაიცემა პენსიაზე 

გასვლის მოსალოდნელი თარიღიდან მოსალოდნელი გარდაცვალების თარიღამდე. 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 

არის საბოლოო ხელფასის(3) 0,2% საპენსიო გადახდების დღევანდელი ღირებულება, 

გამრავლებული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლომდე ნამსახურები წლების 

რაოდენობაზე.  

მაგ. 26 პროგრამით გაიცემა გასამრჯელო 100 ფე-ის ოდენობით თითოეულ ნამსახურებ წელზე. 

გასამრჯელოს გაცემა გარანტირებული ხდება 10 წლის მუშაობის შემდეგ. 

თითოეულ ნამსახურებ წელს მიეკუთვნება 100 ფე-ის ოდენობის გასამრჯელო. 

პირველი ათი წლიდან ყოველ წელს ვალდებულების შეფასება ითვალისწინებს 

ალბათობას, რომ დაქირავებულმა პირა, შესაძლოა, არ შეასრულოს სტაჟის 10 წელი.   

მაგ. 27 პროგრამის შესაბამისად 1,000 ფე-ის ოდენობით ერთჯერადი გასამრჯელო გაიცემა 10 

წლის სტაჟის შემდეგ. პროგრამა არ ითვალისწინებს სხვა დამატებით გასამრჯელოს 

შემდგომი გაწეული მომსახურებისთვის. 

გასამრჯელო 100ფე-ის ოდენობით (1,000ფე გაყოფილი ათზე) მიეკუთვნება სტაჟის 

პირველი ათი წლიდან თითოეულ წელს. სარგებლის შეფასება კორექტირებულია იმ 

ალბათობის გასათვალისწინებლად, რომ დაქირავებულმა პირმა, შესაძლოა, არ 

შეასრულოს სტაჟის ათი წელი.  დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება არის კორექტირებული გასამრჯელოს 

დღევანდელი ღირებულება, გამრავლებული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლომდე 

ნამსახურები წლების რაოდენობაზე. მომდევნო წლებს გასამრჯელო არ მიეკუთვნება. 
 

მაგ. 28 პროგრამის შესაბამისად 2,000 ფე-ის ოდენობით ერთჯერადი საპენსიო გასამრჯელო 

გაიცემა ყველა დაქირავებულ პირზე, რომელიც კვლავ განაგრძობს მუშაობას 55 წლის 

ასაკში 20 წლის უწყვეტი მუშაობის სტაჟის შემდეგ.  

დაქირავებულ პირებს, რომლებიც 35 წლის ასაკამდე იწყებენ შრომით საქმიანობას, 

პროგრამის მიხედვით გასამრჯელო პირველად ერიცხებათ 35 წლის ასაკიდან (რადგან 

პროგრამით მოითხოვება დაქირავებული პირის უწყვეტი მუშაობის სტაჟს 20 წლის 

განმავლობაში, დაქირავებულმა პირმა შეიძლება საწარმო დატოვოს 30 წლის ასაკში და 

დაბრუნდეს 33 წლის ასაკში, მაგრამ ამას არავითარი გავლენა არ ექნება 

გასამრჯელოების სიდიდესა და გაცემის დროზე). აღნიშნული გასამრჯელოები 

დამოკიდებულია შემდგომ მომსახურებაზე. შესაბამისად, ყველა დაქირავებული პირის, 

რომელიც აკმაყოფილებს პირობებს, აღნიშნული ვალდებულება ასახავს ალბათობას, 

რომ დაქირავებულმა პირმა, შესაძლოა არ შეასრულოს მომსახურების საჭირო 

პერიოდი. იმ დაქირავებული პირებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს, 

საწარმო 35 წლის ასაკიდან 55 წლის ასაკამდე თითოეულ ნამუშევარ  წელზე ანაწილებს 

100 ფე-ს (2000ფე გაყოფილი 20-ზე). 

გასამრჯელო არ გამოიყენება დაქირავებული პირისთვის, რომელიც შრომით 

საქმიანობას იწყებს 35 წლის ასაკის შემდეგ, რადგან ასეთი პირი ვერ შეასრულებს 20 

წლის უწყვეტი მუშაობის სტაჟს 55 წლის ასაკამდე. 

                                                             
(3) თუ დაქირავებული პირი საწარმოს დატოვებს 65 წლის ასაკამდე, მისი საბოლოო ხელფასი არის ხელფასი საწარმოს 

დატოვების დღისათვის. დაქირავებული პირისთვის პენსიის გადახდა მოხდება 65 წლის ასაკიდან.  
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მაგ. 29 დაქირავებულ პირებს 55 წლის ასაკამდე უფლება აქვთ მიიღონ გასამრჯელო საბოლოო 

ხელფასის 3%-ის ოდენობით თითოეულ ნამსახურებ წელზე. 

55 წლამდე თითოეულ წელს მიეკუთვნება გასამრჯელო საბოლოო ხელფასის 3%-ის 

ოდენობით. ეს ის თარიღია, რომლის შემდგომ დაქირავებული პირის მიერ გაწეული 

მომსახურება არ გაზრდის პროგრამით გათვალისწინებულ გასამრჯელოებს. ამ ასაკის 

შემდეგ გაწეული მომსახურებისათვის არ განაწილდება რაიმე გასამრჯელო, თუმცა 

საწარმო აღიარებს აღნიშნული პერიოდის სხვა ხარჯებს, როდესაც დაქირავებული 

პირის ასაკი  55 წელზე მეტია.  
 

27-ე და 28-ე მაგალითებში, თითოეული ნამსახურები პერიოდი წარმოშობს 

გასამრჯელოზე დამატებით უფლებას და თითოეული პირობითი ერთეული 

განცალკევებულად ფასდება; ვალდებულება წარმოადგენს ინდივიდუალური 

პირობითი ერთეულების ჯამს. აღნიშნული მიდგომა ცნობილია, როგორც 

პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდი (დამატებითი ინფორმაციისთვის 

იხ. 28.18 პუნქტი). 

 

დისკონტირება 
 

28.17    საწარმომ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება უნდა შეაფასოს 

დღევანდელი ღირებულების საფუძველზე. საწარმომ მომავალი გასამრჯელოების 

დისკონტირებისთვის გამოსაყენებელი დისკონტირების განაკვეთი უნდა განსაზღვროს 

საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით მაღალი ხარისხის კორპორაციული 

ობლიგაციების საბაზრო შემოსავლიანობის მიხედვით. იმ ქვეყნებში, სადაც არ 

არსებობს ამგვარი ობლიგაციების აქტიური ბაზარი, საწარმომ უნდა გამოიყენოს 

სახელმწიფო ობლიგაციების საბაზრო შემოსავლიანობა (საანგარიშგებო 

თარიღისათვის). კორპორაციული ან სახელმწიფო ობლიგაციების ვალუტა და ვადა 

უნდა შეესაბამებოდეს მომავალში გადასახდელი გასამრჯელოების ვალუტას და 

გადახდის შეფასებულ ვადას. 

 

შენიშვნები 
 

დისკონტირების განაკვეთი ასახავს ფულის დროით ღირებულებას და არააქტუარულ 

ან საინვესტიციო რისკს. გარდა ამისა, დისკონტირების განაკვეთი არ ასახავს არც 

საწარმოსათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ საკრედიტო რისკს, რომელსაც 

ექვემდებარებიან ამ საწარმოს კრედიტორები. 
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აქტუარული შეფასების მეთოდი 
 

28.18  თუ საწარმოს მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე შეუძლია 

პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის გამოყენება 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებისა და შესაბამისი ხარჯების 

შესაფასებლად, მან ეს მეთოდი უნდა გამოიყენოს. როდესაც 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის გასამრჯელოს სიდიდე დაფუძნებულია 

მომავალ ხელფასებზე, პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის გამოყენება 

საწარმოსგან მოითხოვს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებების 

ისეთი მეთოდით შეფასებას, რომელიც ასახავს მომავალი ხელფასების ზრდას. გარდა 

ამისა, პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის გამოყენება საწარმოსგან 

ასევე მოითხოვს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების შეფასებისას 

სხვადასხვა აქტუარული დაშვების განსაზღვრასა და გამოყენებას, მათ შორის 

დისკონტირების განაკვეთების, პროგრამის აქტივებიდან მოსალოდნელი უკუგების 

განაკვეთების, ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის განაკვეთების, დაქირავებულ პირთა 

დენადობის, სიკვდილიანობისა და სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების 

(დადგენილგადასახდელიანი სამედიცინო მომსახურების პროგრამებისთვის) 

ცვლილების ტენდენციების. 

 

შენიშვნები 
 

ლექსიკონის განმარტების მიხედვით, პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის 

მეთოდი არის აქტუარული შეფასების მეთოდი, რომელიც მომსახურების თითოეულ 

პერიოდს განიხილავს, როგორც პენსიაზე დამატებით უფლებას და თითოეულ 

პირობით ერთეულს აფასებს განცალკევებულად პერიოდის ბოლოსათვის, საბოლოო 

ვალდებულების განსაზღვრის მიზნით. 

 

მაგალითი–პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდი  
 

მაგ. 30 ერთჯერადი გასამრჯელო საბოლოო ხელფასის 1%-ის ოდენობით გადაიხდება 

თითოეულ ნამსახურებ წელზე მომსახურების შეწყვეტისას. ხელფასი პირველ წელს 

შეადგენს 10,000ფე-ს და ვარაუდობენ, რომ ყოველ წელს 7%-ით გაიზრდება (რთული 

პროცენტი). დისკონტირების განაკვეთი წელიწადში 10%-ია. ქვემოთ მოცემული 

ცხრილიდან ჩანს, თუ როგორ გროვდება ვალდებულება თითოეული წლის ბოლოს 

მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში დაქირავებული პირისთვის, რომელიც 

მოსალოდნელია, რომ დატოვებს საწარმოს მე-5 წლის ბოლოს, თუ დავუშვებთ, რომ 

აქტუარული დაშვებები არ შეიცვლება.  

მაგალითის გასაადვილებლად უგულვებელყოფილია დამატებითი კორექტირების 

საჭიროება იმის ალბათობის გასათვალისწინებლად, რომ დაქირავებულმა პირმა 

შესაძლოა საწარმო დატოვოს უფრო ადრე ან მოგვიანებით. 

 

 

 

 

 

 



მოდული 28—დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  27 

წელი 1 2 3 4 5 

გასამრჯელო განეკუთვნება:      

–წინა წლებს – 131.08 262.16 393.24 524.32 

–მიმდინარე წელს (1% × საბოლოო 

ხელფასი)(ა) 

131.08 131.08 131.08 131.08 131.08 

– მიმდინარე და წინა წლებს (ბ) 131.08 262.16 393.24 524.32 655.40 

ვალდებულება პერიოდის 

დასაწყისში 

– 89.53 196.96 324.99 476.65 

საპროცენტო განაკვეთი 10% – 8.95 19.70 32.50 47.67 

მიმდინარე მომსახურების 

ღირებულება 

89.53 98.48 108.33 119.16 131.08 

ვალდებულება პერიოდის ბოლოს 

(გ) 

89.53 196.96 324.99 476.65 655.40 

 

(ა) 

 

131ფე = 1% × 13,108 საბოლოო წლიურ ხელფასი (10,000ფე ხელფასი პირველ წელს ×  

(1 + 0.07 წლიური ზრდა)4 (პერიოდების რაოდენობა პირველ და მე-5 წელს შორის)). 
 

(ბ) 

 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება არის მიმდინარე წელზე განაწილებული 

გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება:  

წელი 1— 131.08ფე × 1/(1.1)4 = 131.08 × 0.683013 = 89.53ფე  

წელი 2— 131.08ფე × 1/(1.1)3 = 131.08 × 0.751315 = 98.48ფე 

წელი 3— 131.08ფე × 1/(1.1)2 = 131.08 × 0.826446 = 108.33ფე 

წელი 4— 131.08ფე × 1/(1.1)1 = 131.08 × 0.909091= 119.16ფე 

წელი 5— 131.08ფე × 1/(1.1)0 = 131.08 × 1 = 131.08. 
 

(გ) ვალდებულება პერიოდის ბოლოს არის მიმდინარე და წინა წლებზე განაწილებული 

გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება. 

 
 

28.19    თუ საწარმოს, მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, არ 

შეუძლია    

              პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის გამოყენება  

              დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებისა და შესაბამისი  

              დანახარჯების შესაფასებლად, საწარმოს უფლება აქვს, დადგენილგადასახდელიანი  

              პროგრამის ვალდებულების განსაზღვრისას გამოიყენოს შემდეგი გამარტივებული  

              მიდგომა: 

(ა)  არ გაითვალისწინოს მოსალოდნელი ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი (ე.ი. 

იგულისხმოს, რომ მიმდინარე ხელფასი შენარჩუნებული იქნება მანამ, სანამ 

მოსალოდნელია, რომ არსებული დაქირავებული პირები არ დაიწყებენ 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების მიღებას);  

(ბ)  არ გაითვალისწინოს არსებული დაქირავებული პირების მიერ მომავალში 

გასაწევი მომსახურება (ე.ი. იგულისხმოს პროგრამის დახურვა (შეწყვეტა) 

როგორც არსებული, ისე ახლად დაქირავებულ პირთათვის); 

(გ)  არ გაითვალისწინოს საანგარიშგებო თარიღსა და დაქირავებულ პირთა 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების მიღების თარიღს შორის 

პერიოდში შესაძლო სიკვდილიანობა (ე.ი. იგულისხმოს, რომ ყველა არსებული 

დაქირავებული პირი მიიღებს შრომითი საქმიანობის შემდგომ გასამრჯელოებს). 

თუმცა, საწარმომ მაინც უნდა გაითვალისწინოს შრომითი საქმიანობის 

დასრულების შემდგომი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (ე.ი. სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა). 
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მიუხედავად ამისა, საწარმომ, რომელიც იყენებს შეფასების ზემოაღნიშნულ 

გამარტივებულ მეთოდს, დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების 

შეფასებისას მაინც უნდა გაითვალისწინოს როგორც დაქირავებულ პირთა 

გარანტირებული გასამრჯელოები, ისე არაგარანტირებული გასამრჯელოები.. 

 

შენიშვნები 
 

თუ საწარმოს, მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე, არ შეუძლია 

28.18 პუნქტით განსაზღვრული პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის 

გამოყენება დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების შესაფასებლად, 

საწარმოს უფლება აქვს, დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების 

განსაზღვრისას გამოიყენოს 28.19 პუნქტით განსაზღვრული ნებისმიერი 

გამარტივებული მიდგომა. გამარტივებული მიდგომების გამოყენებისას, საწარმომ 

უნდა შეასრულოს 28.41(გ) პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნები.  

  
მაგალითები–დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის გამარტივებული 
გაანგარიშებები 

 

მაგ. 31 ფაქტები იგივეა, რაც 30-ე მაგალითში. ამ მაგალითში, საწარმომ გამოიყენა 28.19 პუნქტით 

განსაზღვრული ერთ-ერთი გამარტივებული მიდგომა მიმდინარე მომსახურების 

ღირებულების გასაანგარიშებლად ისე, რომ არ გაითვალისწინა მომავალი ხელფასების 

ზრდა.  ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, თუ როგორ გროვდება ვალდებულება 

თითოეული წლის ბოლოს მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. 

წელი 1 2 3 4 5 

1% × მიმდინარე ხელფასი (წლიური 

ზრდა 7%)(ა) 100.00 107.00 114.49 122.50 131.08 

მომსახურების წლები წლის ბოლოს 1 2 3 4 5 

ვალდებულების მომავალი 

ღირებულება 

100 214 343.47 490.00 655.40 

დისკონტირების კოეფიციენტი (10%) 0.683013 0.751315 0.826446 0.909091 1.000000 

ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულება 

68.30 160.78 283.86 445.45 655.40 

      

ვალდებულება პერიოდის დასაწყისში – 68.30 160.78 283.86 445.45 

პროცენტი (10%) – 6.83 16.08 28.39 44.55 

მიმდინარე მომსახურების 

ღირებულება (ბ) 68.30 80.39 94.62 111.36 131.08 

აქტუარული ზარალი 

(დამაბალანსებელი ციფრი)* – 5.26 12.38 21.84 34.32 

ვალდებულება პერიოდის ბოლოს (გ) 68.30 160.78 283.86 445.45 655.40 

 

 

 

 

 

 

(ა) 1% × მიმდინარე ხელფასი თოთოეულ წელს:  
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წელი 1—10,000ფე × 1% = 100.00ფე 

წელი 2— 10,000ფე × 1.07 × 1% = 107.00ფე 

წელი 3— 10,000ფე × 1.072 × 1% = 114.49ფე 

წელი 4— 10,000ფე × 1.073 × 1% = 122.50ფე 

წელი 5— 10,000ფე × 1.074 × 1% = 131.08ფე 
(ბ) მიმდინარე მომსახურების ღირებულება არის მიმდინარე წელზე განაწილებული გასამრჯელოს 

დღევანდელი ღირებულება:  

წელი 1—100ფე × 1/(1.1)4 = 100ფე × 0.683013 = 68.30  

წელი 2— 107ფე × 1/(1.1)3 = 107ფე × 0.751315 = 80.39 

წელი 3— 114.49ფე × 1/(1.1)2 = 114.49ფე × 0.826446 = 94.62 

წელი 4— 122.50ფე × 1/(1.1)1 = 122.50ფე × 0.909091= 111.36 

წელი 5— 131.08ფე × 1/(1.1)0 = 131.08ფე × 1 = 131.08 
(გ) ვალდებულება პერიოდის ბოლოს არის მიმდინარე და წინა წლებზე განაწილებული 

გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება:  

წელი 1—100ფე × 1 წლის მომსახურება × 1/(1.1)4 = 68.30ფე  

წელი 2— 107ფე × 2 წლის მომსახურება × 1/(1.1)3 = 160.78ფე 

წელი 3— 114.49ფე × 3 წლის მომსახურება × 1/(1.1)2 = 283.86ფე 

წელი 4— 122.50ფე × 4 წლის მომსახურება × 1/(1.1)1 = 445.45ფე 

წელი 5— 131.08ფე × 5 წლის მომსახურება × 1/(1.1)0 = 655.40ფე 

* მსს ფასს  არ განსაზღვრავს, თუ სად შეიძლება იქნეს აღიარებული ხელფასის ზრდის 

შედეგები— მიმდინარე მომსახურების ღირებულების ნაწილში თუ როგორც 

აქტუარული ზარალი. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შედეგები აისახება, როგორც 

აქტუარული ზარალი, გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, 

აქტუარული ზარალი (შემოსულობა) შეიძლება აისახოს მოგებაში ან ზარალში ან სხვა 

სრულ შემოსავალში (იხ. 28.24 პუნქტი). 

მაგ. 32 ფაქტები იგივეა, რაც 25-ე  მაგალითში (პროგრამა უზრუნველყოფს ყოველთვიურ პენსიას 

საბოლოო ხელფასის 0,2%-ის ოდენობით თითოეული ნამსახურები წლისთვის. პენსია 

გადასახდელია 65 წლის ასაკიდან.). 

საწარმოს, რომელსაც არ შეუძლია მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის  

გარეშე პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის გამოყენება, უფლება აქვს, 

შეაფასოს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება, როგორც 

ყოველთვიური პენსიის დღევანდელი ღირებულება—რაც გამოთვლილია, როგორც 

მიმდინარე ხელფასის 0.2% გამრავლებული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლომდე  (თუ 

დავუშვებთ, რომ ყველა არსებული დაქირავებული პირი მიიღებს გასამრჯელოს) 

სტაჟის წლებზე . აღნიშნული შეფასება იყენებს  28.19(ა) პუნქტით გათვალისწინებულ 

გამარტივებულ მიდგომას 28.19(ა) რადგან იგი არ ითვალისწინებს ხელფასების 

სამომავლო ზრდას. 

 

28.20  წინამდებარე სტანდარტით საწარმოს არ მოეთხოვება დამოუკიდებელი აქტუარის 

მომსახურების გამოყენება სრული აქტუარული შეფასების განსახორციელებლად, რაც 

აუცილებელია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დასადგენად. 

ასევე არ მოითხოვება ამგვარი სრული აქტუარული შეფასების განხორციელება 

ყოველწლიურად. თუ ძირითადი აქტუარული დაშვებები მნიშვნელოვნად არ 

შეცვლილა იმ პერიოდებს შორის, როდესაც სრული აქტუარული შეფასებები 

განხორციელდა, დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება შეიძლება 

შეფასდეს წინა პერიოდის შეფასების დაკორექტირებით, დაქირავებულ პირთა 

დემოგრაფიული ცვლილებების (როგორიცაა, დაქირავებულ პირთა რიცხოვნობა და 

ხელფასის დონეები) გათვალისწინებით. 
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პროგრამის შექმნა (შემოღება), შეცვლა, შეკვეცა და შეწყვეტა 
 

28.21   თუ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა მიმდინარე პერიოდში შეიქმნა ან შეიცვალა, 

საწარმომ ცვლილების ასახვის მიზნით უნდა გაზარდოს ან შეამციროს 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება და მიმდინარე პერიოდის 

მოგების ან ზარალის შეფასებისას აღნიშნული ზრდა (შემცირება) აღიაროს როგორც 

ხარჯი (შემოსავალი). პირიქით, თუ მიმდინარე პერიოდში მოხდა პროგრამის შეკვეცა 

(ე.ი. შემცირდა გასამრჯელოები, ან დაქირავებულ პირთა ჯგუფი, რომელსაც პროგრამა 

ეხებოდა), ან შეწყვეტა (დამქირავებლის ვალდებულება სრულად დაიფარა), 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება უნდა შემცირდეს, ან 

ამოღებულ იქნეს აღრიცხვიდან და შესაბამისი შემოსულობა ან ზარალი აღიარდეს 

მიმდინარე პერიოდის მოგებაში ან ზარალში. 

 
 
მაგალითი– შეკვეცა 

 

მაგ. 33 ფინანსური წლის დასაწყისში საწარმო წყვეტს ერთ-ერთ საქმიანობას და შეწყვეტილი 

საქმიანობის დაქირავებული პირები აღარ მიიღებენ დამატებით გასამრჯელოებს. 

საქმიანობის შეწყვეტა არის შეკვეცა საბოლოო ანგარიშსწორების გარეშე. მიმდინარე 

აქტუარული დაშვებების გამოყენებით (მიმდინარე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებისა 

და მიმდინარე საბაზრო ფასების ჩათვლით) უშუალოდ შეკვეცამდე, საწარმოს აქვს 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება, რომლის წმინდა დღევანდელი 

ღირებულებაა 1,000 ფე და პროგრამის აქტივები, რომელთა რეალური ღირებულებაა 

820ფე. შეკვეცა ამცირებს ვალდებულების წმინდა დღევანდელ ღირებულებას 100 ფე-ით 

900 ფე-მდე.  

შეკვეცის გავლენა შემდეგია:  

 შეკვეცამდე 

ფე   

შემოსულობა 

შეკვეცასთან 

დაკავშირებით 

ფე   

შეკვეცის 

შემდეგ  

 

ფე 

ვალდებულების წმინდა 

დღევანდელი ღირებულება 1,000 (100) 900 

პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულება (820) - (820) 

ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აღიარებული წმინდა 

ვალდებულება  180 (100) 80 

 

მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, საწარმოს შეუძლია დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების პროგრამის ვალდებულების შეკვეცასთან დაკავშირებით ჟურნალში 

ასახოს შემდეგი ჩანაწერი: 
 

დბ შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 

(დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები) – ვალდებულება 

100 ფე    

 კრ  მოგება ან ზარალი   100ფე  

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შეკვეცის აღიარება, რაც გამოწვეულია ბიზნესის 

შეწყვეტით. 

 
 

 დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის აქტივი 
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28.22 თუ საანგარიშგებო თარიღისთვის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება ნაკლებია ამავე თარიღისთვის 

განსაზღვრულ პროგრამის აქტივების რეალურ ღირებულებაზე, პროგრამას გააჩნია 

ნამეტი. საწარმომ პროგრამის ნამეტი უნდა აღიაროს, როგორც 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის აქტივი მხოლოდ იმ ოდენობით, რომ 

შესაძლებელი იყოს ამ ნამეტის დაფარვა, მომავალში შენატანის შემცირებით ან 

პროგრამიდან სახსრების უკან დაბრუნების ფორმით. 

 

 
მაგალითები–დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ნამეტი 

 

მაგ. 34 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს დადგენილგადასახდელიან პროგრამას აქვს შემდეგი 

მახასიათებლები: 

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 1,000ფე 

პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 1,200ფე 

პროგრამის ნამეტი აქტივები 200ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, მომავალში სახსრების უკან დაბრუნებისა და მომავალი 

შენატანების შემცირების დღევანდელი ღირებულება, რაც ხელმისაწვდომია 

საწარმოსთვის შეადგენს 200ფე-ს. 
 

20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საწარმომ უნდა 

წარადგინოს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ნამეტი, როგორც 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის აქტივი - 200ფე. 

 

მაგ. 35 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

მომავალში სახსრების უკან დაბრუნებისა და მომავალი შენატანების შემცირების 

დღევანდელი ღირებულება, რაც ხელმისაწვდომია საწარმოსთვის ნულის ტოლია. 

20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საწარმო აფასებს 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ნამეტს, როგორც ნულს 

(დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის აქტივი).  

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

მომავალში სახსრების უკან დაბრუნებისა და მომავალი შენატანების შემცირების 

დღევანდელი ღირებულება, რაც ხელმისაწვდომია საწარმოსთვის 80ფე-ს შეადგენს.  

20X1 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საწარმო აფასებს 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ნამეტს, როგორც 80 ფე-ს 

(დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის აქტივი). 

   დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის დანახარჯი 
 

28.23 საწარმომ პერიოდის განმავლობაში დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულებაში მომხდარი წმინდა ცვლილება უნდა აღიაროს, როგორც 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის საანგარიშგებო პერიოდის დანახარჯი, გარდა 

იმ ცვლილებისა, რომელიც მიეკუთვნება პერიოდის განმავლობაში დაქირავებულ 

პირთათვის გადახდილ გასამრჯელოებს, ან დამქირავებლის მიერ განხორციელებულ 

შენატანებს. ეს დანახარჯი მთლიანად აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში, როგორც 

ხარჯი, ან ნაწილი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში და ნაწილი - სხვა სრულ 
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შემოსავალში (იხ. 28.24 პუნქტი), თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ 

მოითხოვს, რომ ეს დანახარჯი აღიარდეს აქტივის, როგორიცაა მარაგი ან ძირითადი 

საშუალება, თვითღირებულების შემადგენელ ნაწილად. 

 

მაგალითები–დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის დანახარჯის აღიარება 
 

მაგ. 37 საწარმო, რომელიც აღიარებს აქტუარულ მოგებას და ზარალს მოგებაში ან ზარალში, 

საკუთარ დაქირავებულ პირებზე გასცემს ყოველთვიურ პენსიას საბოლოო ხელფასის 

0,2%-ის ოდენობით თითოეულ ნამსახურებ წელზე. პენსია გადაიხდება 65 წლის 

ასაკიდან.  პროგრამა არ არის დაფინანსებული. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ განსაზღვრა პროგრამის ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულება, როგორც 1,000,000ფე (20X0: 900,000ფე). 

20X1 წელს საწარმომ ყოფილ დაქირავებულ პირებს გადაუხადა პენსიები 40,000ფე-ის 

ოდენობით. 

საწარმო აღიარებს ხარჯს 140,000ფე-ს (1,000,000ფე ვალდებულება პერიოდის ბოლოს  + 

40,000ფე 20X1წელს გადახდილი პენსიები მინუს 900,000ფე ვალდებულება პერიოდის 

დასაწყისში) მოგებაში ან ზარალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის.  

 

მაგ. 38 ფაქტები იგივეა, რაც 37-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოს 

დადგენილგადასახდელიანი სქემით გათვალისწინებული ვალდებულებები 

დაფინანსებულია. ამასთან, 20X1 წელს საწარმომ ფონდში შეიტანა 110,000ფე. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ შეაფასა პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულება, როგორც 980,000ფე (20X0: 890,000ფე).   

საწარმო აღიარებს ხარჯს 120,000ფე-ს (20,000ფე ვალდებულება პერიოდის ბოლოს  + 

110,000ფე საწარმოს შენატანი 20X1წელს მინუს 10,000ფე ვალდებულება პერიოდის 

დასაწყისში) მოგებაში ან ზარალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის. 

მაგ. 39 ფაქტები იგივეა, რაც 37-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 10,000ფე 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის დანახარჯი მიეკუთვნება მარაგების წარმოების 

დანახარჯებს იმ პერიოდში, რომელ პერიოდშიც დარჩა საწარმოს მარაგებში  20X1 წლის 

31 დეკემბერს.   

საწარმო აღიარებს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ხარჯს 130,000ფე-ის 

ოდენობით წლის მოგებაში ან ზარალში (37-ე მაგალითში გამოთვლილ 140,000ფე-ს 

მინუს 10,000ფე, რომელიც ჩაირთვება მარაგების თვითღირებულებაში 20X1 წლის 31 

დეკემბერს).  

13.20 და 13.21 პუნქტების გამოყენებისას, 10,000ფე, რომელიც ჩაირთვება მარაგების 

თვითღირებულებაში, აისახება მოგებაში ან ზარალში, როდესაც მოხდება მარაგების 

გაყიდვა ან გაუფასურება. 
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აღიარება– სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 
 

28.24   საწარმოს მოეთხოვება, ყველა აქტუარული მოგება ან ზარალი აღიაროს იმ პერიოდში, 

როდესაც ისინი წარმოიშვა. საწარმომ:  

(ა) ყველა აქტუარული მოგება და ზარალი უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში; ან 

(ბ) ყველა აქტუარული მოგება და ზარალი უნდა აღიაროს სხვა სრულ შემოსავალში - 

არჩეული სააღრიცხვო პოლიტიკის მიხედვით. საწარმომ არჩეული სააღრიცხვო 

პოლიტიკა უცვლელად უნდა გამოიყენოს ყველა დადგენილგადასახდელიან 

პროგრამასთან და ყველა აქტუარულ მოგებასთან ან ზარალთან მიმართებაში. სხვა 

სრულ შემოსავალში აღიარებული აქტუარული მოგება ან ზარალი უნდა აისახოს 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. 

 
 

შენიშვნები 
 

აქტუარული მოგება ან ზარალი არ განისაზღვრება მსს ფასს სტანდარტით. თუმცა, ბასს 

19 განსაზღვრავს მას. მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებისას საწარმოს უფლება აქვს 

(მაგრამ არ მოეთხოვება) გაითვალისწინოს ბასს 19-ის მითითებები.  აქტუარული 

მოგება ან ზარალი მოიცავს: 

(ა)   წინა წლების გამოცდილების საფუძველზე განხორციელებულ კორექტირებას 

(ადრინდელ აქტუარულ დაშვებებსა და ფაქტობრივ სიტუაციას შორის განსხვავების 

შედეგები); და 

(ბ)  აქტუარულ დაშვებებში შეტანილ ცვლილებებს. 

მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები”  - 
თანახმად, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში არ ხორციელდება წინა პერიოდების 

გადაანგარიშებით. მსს ფასს სტანდარტით დასაშვებია აქტუარული მოგების ან 

ზარალის აღიარება მოგებაში ან ზარალში, ან სხვა სრულ შემოსავალში. შესაბამისად, 

აქტუარული მოგება ან ზარალი აისახება იმ პერიოდის სრულ შემოსავალში, რომელშიც 

იცვლება აქტუარული დაშვებები (აქტუარულ დაშვებებში შეტანილ ცვლილებებს 

იწვევს მოვლენები საანგარიშგებო თარიღის წინ, რომლებიც ცვლის წინა შეფასებას 

(წინა წლების გამოცდილების საფუძველზე განხორციელებული კორექტირება) ან 

საანგარიშგებო პერიოდამდე დაქირავებული პირის მომსახურების ღირებულებაში 

მომხდარი ცვლილებები). 

მაგალითი–სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 
 

მაგ. 40 ფაქტები იგივეა, რაც 39-ე მაგალითში (დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

დანახარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის არის 140,000ფე). 

თუმცა, ამ მაგალითში საწარმო აღიარებს ყველა აქტუარულ მოგებას ან ზარალს სხვა 

სრულ შემოსავალში (იხ. 28.24(ბ)პუნქტი). დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

დანახარჯი 50,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მიეკუთვნება 

აქტუარულ ზარალს. 

სწარმო აღიარებს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის დანახარჯს 140,000ფე-ის 

ოდენობით (1,000,000ფე ვალდებულება პერიოდის ბოლოს  + 40,000ფე 20X1წელს 

გადახდილი პენსიები მინუს 900,000ფე ვალდებულება პერიოდის დასაწყისში) 

შემდეგნაირად: 
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 50,000ფე სხვა სრულ შემოსავალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის (დანახარჯის ის ნაწილი, რომელიც მიეკუთვნება აქტუარულ მოგებას ან 

ზარალს); და 

 90,000ფე 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში 

(140,000ფე ჯამურ დანახარჯს მინუს სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებული 

50,000ფე). 

39-ე მაგალითში ნაჩვენებია იმ საწარმოს აღრიცხვა, რომელიც ირჩევს აქტუარული 

მოგების ან ზარალის აღრიცხვას მოგებაში ან ზარალში (28.24(ა) პუნქტის გამოყენებით). 

 

28.25   დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების წმინდა ცვლილება, რომელიც  

        აღიარდება დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ხარჯად, მოიცავს: 

(ა) დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების ცვლილებას, რომელიც 

წარმოშობილია დაქირავებული პირის მიერ მომსახურების გაწევით საანგარიშგებო 

პერიოდში; 

(ბ) საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულებასთან დაკავშირებულ პროცენტს; 

(გ) საანგარიშგებო პერიოდში პროგრამის აქტივების უკუგებას და აღიარებული 

ანაზღაურების უფლებების (იხ. 28.28 პუნქტი) რეალური ღირებულების წმინდა 

ცვლილებას; 

(დ) საანგარიშგებო პერიოდში წარმოშობილ აქტუარულ მოგებას ან ზარალს; 

(ე) დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების ზრდას ან შემცირებას, 

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ახალი პროგრამის შექმნის ან უკვე 

არსებულის შეცვლის შედეგად (იხ. 28.21 პუნქტი); და 

(ვ) დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების შემცირებას, არსებული 

პროგრამის შეკვეცის ან შეწყვეტის შედეგად საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში (იხ. 28.21 პუნქტი). 

 
მაგალითი – დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების წმინდა 
ცვლილების კომპონენტები 

 

მაგ. 41 დაფინანსებულ დადგენილგადასახდელიან პროგრამასთან დაკავშირებით მოცემულია 

შემდეგი ინფორმაცია. პროცენტის გამოთვლის გასამარტივებლად, დაშვებულია, რომ 

ყველა ოპერაცია ხორციელდება წლის ბოლოს. როგორც ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულება, ასევე პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 20X1 წლის 1 იანვარს 

შეადგენდა 1,000ფე-ს. 

 20X1 20X2 20X3 

დისკონტირების განაკვეთი წლის დასაწყისში 10.0% 9.0% 8.0% 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 130 140 150 

გადახდილი გასამრჯელოები 150 180 190 

გადახდილი შენატანები 90 100 110 

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 31 

დეკემბერს 1,141 1,197 1,295 

პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 31 

დეკემბერს 1,092 1,109 1,093 

20X2 წელს პროგრამა შესწორდა, რათა გაცემულიყო დამატებითი გასამრჯელოები, 

რომლებიც ამოქმედდებოდა 20X2 წლის 1 იანვრიდან.  დამატებითი გასამრჯელოების 
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დღევანდელი ღირებულება 20X2 წლის 1 იანვრის მდომარეობით დაქირავებულ პირთა 

მომსახურებისთვის 20X2 წლის 1 იანვრამდე შეადგენდა 50ფე-ს გარანტირებული 

გასამრჯელოების და 30 ფე-ს არაგარანტირებული გასამრჯელოების შემთხვევაში. 20X2 

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საწარმო აფასებს, რომ გასამრჯელოები 

გარანტირებული გახდება, საშუალოდ, სამ წელიწადში. საწარმო იყენებს აქტუარული 

მოგების ან ზარალის მოგებაში ან ზარალში ასახვის პოლიტიკას (იხ.28.24(ა) პუნქტი). 

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულების პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულების ცვლილებები გამოიყენება პერიოდის აქტუარული მოგების ან ზარალის 

განსაზღვრისთვის შემდეგნაირად: 

 20X1  20X2  20X3  

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება, 1 

იანვარს 1,000  1,141  1,197  

საპროცენტო დანახარჯი 100 (ა) 103 (ბ) 96 (გ) 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 130  140  150  

ზრდა არსებული პროგრამის ცვლილების 

შედეგად  –  80  –  

გადახდილი გასამრჯელოები (150)  (180)  (190)  

აქტუარული მოგება/ზარალი ვალდებულებასთან 

დაკავშირებით (დამაბალანსებელი ციფრი) 61  (87)  42  

ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება, 31 

დეკემბერს 1,141  1,197  1,295  

    

პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 

პირველ იანვარს 1,000  1,092  1,109  

პროგრამის აქტივების უკუგება 152 (დ) 97 (ე) 64 (ვ) 

შენატანები 90  100  110  

გადახდილი გასამრჯელოები (150)  (180)  (190)  

პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 31 

დეკემბერს 1,092  1,109  1,093  
(ა) 1,000ფე ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 31 დეკემბერს 20X0 × 10%. 

(ბ) 1,141ფე ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 31 დეკემბერს 20X1 × 9%. 

(გ) 1,197ფე ვალდებულების დღევანდელი ღირებულება 31 დეკემბერს 20X2 × 8%. 

(დ) 1,092ფე პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს 20X1 + 150ფე გადახდილი 

გასამრჯელოები მინუს 90ფე მიღებული შენატანები მინუს 1,000ფე პროგრამის აქტივების 

რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს 20X0. 

(ე) 1,109ფე პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს 20X2 + 180ფე გადახდილი 

გასამრჯელოები მინუს 100ფე მიღებული შენატანები მინუს  1,092ფე პროგრამის აქტივების 

რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს 20X1. 

(ვ) 1,093ფე პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს 20X3 + 190ფე გადახდილი 

გასამრჯელოები მინუს 110ფე მიღებული შენატანები მინუს 1,109ფე პროგრამის აქტივების 

რეალური ღირებულება 31 დეკემბერს 20X2.  

 

თანხა, რომელიც უნდა აისახოს მოგებაში ან ზარალში განისაზღვრება შემდეგნაირად: 
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 20X1  20X2  20X3 

მიმდინარე მომსახურების  ღირებულება 130  140  150 

საპროცენტო ხარჯი 100  103  96 

პროგრამის აქტივების უკუგება (152)  (97)  (64) 

წლის განმავლობაში მიღებული აქტუარული 

(მოგება) ზარალი  61  (87)  42 

წარსულში გაწეული მომსახურების ღირებულება 

—არაგარანტირებული გასამრჯელოები –  30  – 

წარსულში გაწეული მომსახურების ღირებულება 

—გარანტირებული გასამრჯელოები –  50  – 

თანამშრომელთა შენახვის ხარჯები 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის—

აღიარდება როგორც ხარჯი მოგებაში ან ზარალში ან 

როგორც აქტივების ნაწილი  

(იხ. 28.3(ბ) და 28.23 პუნქტები) 139  139  224 

 

უმრავლეს შემთხვევაში, საწარმოს არ სჭირდება საპროცენტო ხარჯისა და პროგრამის 

აქტივების უკუგების გამოთვლა, რადგან აღნიშნული ხელმისაწვდომია აქტუარული 

შეფასების ანგარიშიდან. 

28.26 დაქირავებული პირის მომსახურება დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულებას იმ შემთხვევაშიც წარმოშობს, როდესაც ეს გასამრჯელოები 

დამოკიდებულია დაქირავებულის მომავალ დასაქმებაზე (სხვა სიტყვებით, იმ 

შემთხვევაში, როდესაც გასამრჯელოები ჯერ არ არის გარანტირებული). 

გარანტირებული გასამრჯელოს მიღების უფლების წარმოშობამდე დაქირავებული 

პირის მიერ გაწეული მომსახურება წარმოქმნის კონსტრუქციულ ვალდებულებას, 

რადგან ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისათვის მცირდება მომავალი 

მომსახურების ოდენობა, რომელიც დაქირავებულმა მომავალში უნდა გასწიოს 

გასამრჯელოს უფლების მისაღებად. დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულების შეფასებისას, საწარმო ითვალისწინებს იმის ალბათობას, რომ 

ზოგიერთმა დაქირავებულმა პირმა შეიძლება ვერ დააკმაყოფილოს გარანტირებული 

გასამრჯელოს მიღების მოთხოვნები. ანალოგიურად, მართალია, შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი ზოგიერთი გასამრჯელო (მაგალითად, დაქირავებული პირის 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი სამედიცინო მომსახურება) გადასახდელია მხოლოდ 

გარკვეული მოვლენების დადგომისას იმ დროს, როდესაც დაქირავებული პირი აღარ 

მუშაობს საწარმოში (მაგალითად, ავადმყოფობისას), მაგრამ ვალდებულება მაშინ 

წარმოიშობა, როდესაც დაქირავებული პირი ეწევა მომსახურებას, რაც აძლევს მას 

გასამრჯელოს მიღების უფლებას გარკვეული მოვლენების დადგომისას. ამგვარი 

მოვლენის დადგომის ალბათობა გავლენას მოახდენს ვალდებულების შეფასებაზე, 

მაგრამ არ განსაზღვრავს იმას, ვალდებულება არსებობს თუ არა. 

 

 
 
 
 
 
მაგალითები – უფლების გადაცემის პირობები 
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იხ. მაგალითები 26–28. 

28.27  თუ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის გასამრჯელო მცირდება სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებული პროგრამებიდან დაქირავებულ პირთათვის გადასახდელი თანხით, 

საწარმომ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება უნდა შეაფასოს ისეთი 

საფუძვლით, რომელიც ასახავს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გადასახდელ 

გასამრჯელოს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: 

(ა)    ეს პროგრამები ამოქმედდა საანგარიშგებო თარიღამდე; ან 

(ბ)  წარსული გამოცდილება, ან სხვა სარწმუნო მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ 

ამგვარი სახელმწიფო პროგრამები შეიცვლება რაიმე პროგნოზირებადი სახით, 

მაგალითად საერთო ფასების დონის, ან ხელფასების საერთო დონის ცვლილებების 

შესაბამისად. 

 

ანაზღაურება 
 

28.28    თუ საწარმო დარწმუნებულია, რომ სხვა მხარე ნაწილობრივ ან სრულად აანაზღაურებს 

იმ დანახარჯებს, რომელიც საჭიროა დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულების დასაფარად, საწარმომ ზემოაღნიშნული ანაზღაურების უფლება უნდა 

აღიაროს ცალკე აქტივად. ეს აქტივი უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულებით. სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, მისი წარდგენის 

შემთხვევაში) დადგენილგადასახდელიან პროგრამასთან დაკავშირებული ხარჯი 

შეიძლება აისახოს წმინდა თანხით, აღიარებული ანაზღაურების გამოკლებით. 

 

სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები  
 

28.29    სხვა გრძელვადიან გასამრჯელოებს, საზოგადოდ, განეკუთვნება, მაგალითად: 

(ა)  გრძელვადიანი ანაზღაურებადი შვებულება, როგორიცაა ანაზღაურებადი შვებულება 

ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟის მქონე დაქირავებულ პირთათვის, ან 

ანაზღაურებადი შემოქმედებითი შვებულება; 

(ბ)     სხვა გასამრჯელოები ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის; 

(გ)    გრძელვადიანი გასამრჯელოები შრომისუუნარობის შემთხვევაში; 

(დ) მოგებაში მონაწილეობის წილი და პრემიები, რომლებიც გადასახდელია იმ 

პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის, ან უფრო მეტი ხნის შემდეგ, როდესაც 

დაქირავებულმა პირებმა გასწიეს შესაბამისი მომსახურება; და 

(ე)    გადავადებული კომპენსაცია, რომელიც გადაიხდება იმ პერიოდის დასრულებიდან 

12 თვის ან უფრო მეტი ხნის შემდეგ, როდესაც დაქირავებულმა პირებმა გასწიეს 

შესაბამისი მომსახურება.  

 
 
მაგალითები–დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 

 

მაგ. 42 საწარმოს თითოეულ დაქირავებულ პირს ავადმყოფობის შემთხვევაში ბიულეტენზე 

ყოფნის უფლება აქვს  წლის მანძილზე  ხუთი დღის განმავლობაში. გამოუყენებელი 

ბიულეტენის გადატანა შესაძლებელია სამი კალენდარული წლის განმავლობაში. 

ბიულეტენი აღირიცხება დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების 

მსგავსად (იხ. 28.29 და 28.30 პუნქტები).  ბიულეტენი არ არის დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელო, რადგან ანაზღაურებადი შვებულების ასანაზღაურებელი 
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თანხა მთლიანად არ არის გადასახდელი  იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 

12 თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება 

გასწია, რადგან გამოუყენებელი ბიულეტენი გადატანილი იქნა.   

მაგ. 43 მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია იმ 

დაქირავებულ პირებს, რომლებიც ხუთი წლის განმავლობაში ეწევიან მომსახურებას, 

გადაუხადოს ხუთი წლის განმავლობაში მიღებული დაგროვილი მოგების კონკრეტული 

ხვედრითი წილი.  

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა აღირიცხება, დაქირავებულ პირთა სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოების მსგავსად (იხ. 28.29 და 28.30 პუნქტები). მოგებაში 

მონაწილეობის პროგრამა არ არის დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო 

რადგან მოგების წილი მთლიანად არ არის გადასახდელი იმ საანგარიშგებო პერიოდის 

დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი 

მომსახურება გასწია.  საწარმო ცალ-ცალკე განიხილავს ხუთწლიანი მომსახურების 

მოთხოვნის თითოეულ წელს იმის ნაცვლად, რომ განიხილოს გადახდის ვადა 

ხუთწლიანი პერიოდის დასრულებასთან მიმართებაში.  

მაგ. 44 საწარმოს უცხოელი დაქირავებული პირებიდან თითოეულს უფლება აქვს მიიღოს 

უცხოელი დაქირავებული პირის 30-დღიანი შვებულება საწარმოში უწყვეტი სტაჟის 

სამწლიანი პერიოდისთვის. გამოუყენებელი შვებულების გადატანა შესაძლებელია სამი 

კალენდარული წლის განმავლობაში.  

უცხოელ დაქირავებულ პირთა შვებულება აღირიცხება, დაქირავებულ პირთა სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოების მსგავსად (იხ. 28.29 და 28.30 პუნქტები).  უცხოელი 

დაქირავებული პირის შვებულება არ არის დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელო, რადგან ანაზღაურებადი შვებულების ასანაზღაურებელი თანხა 

მთლიანად არ არის გადასახდელი იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 

თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა აღნიშნული უფლების 

მისაღებად შესაბამისი მომსახურება გასწია.  საწარმო ცალ-ცალკე განიხილავს 

სამწლიანი მომსახურების მოთხოვნის თითოეულ წელს იმის ნაცვლად, რომ 

განიხილოს გადახდის ვადა სამწლიანი პერიოდის დასრულებასთან მიმართებაში. 

 

 

28.30    საწარმომ დაქირავებული პირის სხვა გრძელვადიან გასამრჯელოებთან დაკავშირებით 

უნდა აღიაროს ვალდებულება, რომელიც შეფასებული იქნება შემდეგი სიდიდეების 

ნეტო ჯამური თანხის საფუძველზე:  

(ა) დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულება საანგარიშგებო თარიღისათვის; გამოკლებული 

(ბ)  საანგარიშგებო თარიღისათვის განსაზღვრული რეალური ღირებულება პროგრამის 

აქტივების (თუ ასეთი არსებობს), საიდანაც უშუალოდ უნდა დაიფაროს ეს 

ვალდებულებები. 

საწარმომ პერიოდის განმავლობაში ამ ვალდებულებაში მომხდარი წმინდა ცვლილება 

უნდა აღიაროს, როგორც დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების 

დანახარჯი მოცემული პერიოდის, გარდა იმ ცვლილებისა, რომელიც მიეკუთვნება 

პერიოდის განმავლობაში დაქირავებულ პირთათვის გადახდილ გასამრჯელოებს, ან 

დამქირავებლის მიერ განხორციელებულ შენატანებს. ზემოაღნიშნული დანახარჯი 

მთლიანად აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე 
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სტანდარტის სხვა განყოფილებით არ მოითხოვება მისი აღიარება აქტივის, როგორიცაა 

მარაგი ან ძირითადი საშუალება, თვითღირებულების შემადგენელ ნაწილად. 

 

 
მაგალითები– შეფასება 

 

მაგ. 45 საწარმოს თითოეულ დაქირავებულ პირს ავადმყოფობის შემთხვევაში ბიულეტენზე 

ყოფნის უფლება აქვს წლის მანძილზე ხუთი დღის განმავლობაში. გამოუყენებელი 

ბიულეტენის გადატანა შესაძლებელია ორი კალენდარული წლის განმავლობაში.  

ბიულეტენი პირველია გასავალში წინა წლიდან გადმოტანილი ნებისმიერი ნაშთიდან და 

შემდეგ გასავალში მიმდინარე წლის უფლებიდან (ფიფო). 

საწარმო მოელის, რომ, წლის დაახლოებით შუა პერიოდისთვის, საშუალოდ, 

გამოყენებული იქნება  ბიულეტენის ხუთი დღე.    
 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, დისკონტირების შესაბამისი  განაკვეთებია (იხ. 28.17 პუნქტი) 

5 % ექვსთვიან პერიოდში, 14% 18-თვიან პერიოდში და 18% 24-თვიან პერიოდში. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ბიულეტენთან დაკავშირებით აქვს შემდეგი 

ჩანაწერები: 

 

დაქირავებუ
ლი პირი 

სახელფასო 
განაკვეთი 

(სამუშაო 
დღე 20X1 

წელს) 

დაგროვილი 
შვებულების 

დღეები, 
რომლებიც 

გადასახდელი
ა 31/12/20X1-

ში 

ბიულეტენის 
მოსალოდნელი 

დღეები, 
რომლებიც 

გამოსაყენებელ
ია 20X2 წელს 

ბიულეტენის 
მოსალოდნელი 

დღეები, 
რომლებიც 

გამოსაყენებელ
ია 20X3 წელს 

ხელფასის 
ზრდის 

მოსალოდნელი 
პროცენტი, 

რომელიც 
მოქმედებს 

ყოველი წლის 1 
იანვარს 

1 400ფე 9 4 4 5% 

2 310ფე 6 5 5 2% 

3 250ფე 0 8 8 2% 

4 180ფე 1 6 5 8% 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 

შეადგენს 5,087ფე-ს (3,089ფე - დაქირავებული პირი 1 (1,640ფე და 1,449ფე 

ბიულეტენებისთვის, რომლებიც გამოსაყენებელია, შესაბამისად 20X2 და 20X3 წელს) + 

1,808ფე - დაქირავებული პირი 2 (1,543ფე და 265ფე ბიულეტენებისთვის, რომლებიც 

გამოსაყენებელია, შესაბამისად 20X2 და 20X3 წელს) + 190ფ - დაქირავებული პირი 4), 

რაც გამოითვლება შემდეგნაირად: 

 დაქირავებული პირი 1 (20X2 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—400ფე 20X1 

წლის სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.05 ხელფასის ზრდა × 4 დღე 20X2 

წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 

1,680ფე.  1,680ფე ÷ 5% დისკონტირების კოეფიციენტი 6 თვის განმავლობაში = 

1,640ფე.  

 დაქირავებული პირი 1 (20X3 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—400ფე 20X1 

წლის სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.1025 ხელფასის ზრდა × 4 დღე 20X3 

წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 
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1,764ფე.  1,764ფე ÷ 14% დისკონტირების კოეფიციენტი 18 თვის განმავლობაში = 

1,449ფე. 

 დაქირავებული პირი 2 (20X2 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—310ფე 20X1 

წლის სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.02 ხელფასის ზრდა × 5 დღე 20X2 

წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 

1,581ფე.  1,581ფე ÷ 5% დისკონტირების კოეფიციენტი 6 თვის განმავლობაში = 

1,543ფე. 

 დაქირავებული პირი 2 (20X3წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—310ფე 20X1 

წლის სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.0404 ხელფასის ზრდა × 1დღე 20X3 

წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 

323ფე.  323ფე ÷ 14% დისკონტირების კოეფიციენტი 18 თვის განმავლობაში = 265ფე. 

 დაქირავებული პირი 3—0ფე, რადგან დაქირავებულ პირს არ აქვს დაგროვილი 

ბიულეტენი 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   

 დაქირავებული პირი 4 (20X2 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—180ფე 20X1 

წლის სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.08 ხელფასის ზრდა × 1დღე 20X2 

წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 

194ფე.  194ფე 5% დისკონტირების კოეფიციენტი 6 თვის განმავლობაში = 190ფე. 

 

მაგ. 46 ფაქტები იგივეა, რაც 45-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, დაქირავებული პირი იღებს 

საწარმოსგან ანაზღაურებას გამოუყენებელ ბიულეტენთან დაკავშირებით იმ 

საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 24 თვის განმავლობაში, როდესაც 

დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს ვალდებულება ბიულეტენთან დაკავშირებით 

შეადგენს 5,404ფე-ს (3,406ფე დაქირავებული პირი 1 + 1,808ფე დაქირავებული პირი 2 + 

190ფე დაქირავებული პირი  4), რაც გამოითვლება შემდეგნაირად: 

 დაქირავებული პირი 1 (20X2 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—400ფე 20X1 წლის 

სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.05 ხელფასის ზრდა × 4 დღე 20X2 წელს 

გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს  = 1,680ფე.  

1,680ფე ÷ 5% დისკონტირების კოეფიციენტი 6 თვის განმავლობაში = 1,640ფე. 

 დაქირავებული პირი 1 (20X3 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—400ფე 20X1 წლის 

სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.1025 ხელფასის ზრდა × 4 დღე 20X3 წელს 

გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 1,764ფე.  

1,764ფე ÷ 14% დისკონტირების კოეფიციენტი 18 თვის განმავლობაში = 1,449ფე. 

 დაქირავებული პირი 1 (მოსალოდნელი გადახდა 20X3 წლის 31 დეკემბერს 

გამოუყენებელ ბიულეტენთან დაკავშირებით)—400ფე 20X1 წლის სახელფასო 

განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.1025 ხელფასის ზრდა × 1 დღე 20X1 წელს 

გამოსაყენებელი გამომუშავებული ბიულეტენი, რაც გადახდილ იქნა 20X3 წლის 31 

დეკემბერს = 441ფე.  441ფე ÷ 18% დისკონტირების კოეფიციენტი 24 თვის 

განმავლობაში = 317ფე. 

 დაქირავებული პირი 2 (20X2 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—310ფე 20X1 წლის 

სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.02 ხელფასის ზრდა × 5 დღე 20X2 წელს 

გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 1,581ფე.  

1,581ფე ÷ 5% დისკონტირების კოეფიციენტი 6 თვის განმავლობაში = 1,543ფე. 
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 დაქირავებული პირი 2 (20X3 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—310ფე 20X1 წლის 

სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.0404 ხელფასის ზრდა × 1 დღე 20X3 წელს 

გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 323ფე.  

323ფე ÷ 14% დისკონტირების კოეფიციენტი 18 თვის განმავლობაში = 265ფე. 

 დაქირავებული პირი 3—0ფე, რადგან დაქირავებულ პირს არ აქვს დაგროვილი 

ბიულეტენი 20X1 წლის 31 დეკემბერს.   

 დაქირავებული პირი 4 (20X2 წელს გამოსაყენებელი ბიულეტენი)—180ფე 20X1 წლის 

სახელფასო განაკვეთი სამუშაო დღეზე × 1.08 ხელფასის ზრდა × 1 დღე 20X2 წელს 

გამოსაყენებელი ბიულეტენი, რაც დაგროვდა 20X1 წლის 31 დეკემბერს = 194ფე.  

194ფე÷ 5% დისკონტირების კოეფიციენტი 6 თვის განმავლობაში = 190ფე. 

 

 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 
 

28.31   დასაქმების შეწყვეტის შემთხვევაში, დაქირავებულ პირებზე ფულადი გასამრჯელოს (ან 

სხვა სახის გასამრჯელოს) გაცემის ვალდებულება საწარმოს შეიძლება ეკისრებოდეს 

კანონმდებლობით, დაქირავებულ პირებთან ან მათ წარმომადგენლებთან დადებული 

ხელშეკრულების, ან სხვა სახის შეთანხმების საფუძველზე, ან კონსტრუქციული 

ვალდებულებით, რომელიც გამომდინარეობს საწარმოს პრაქტიკიდან, ტრადიციიდან ან 

სამართლიანად მოქმედების სურვილიდან. ამგვარი გადასახდელი თანხები 

წარმოადგენს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოს. 

 

მაგალითები–შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 
 

მაგ. 47 20X1 წლის 1 დეკემბერს საწარმომ საჯარო განცხადება გააკეთა საცალო ვაჭრობის ერთ-

ერთი ობიექტის დახურვის გეგმასთან დაკავშირებით 20X2 წლის 1 მარტისათვის. 20X1 

წლის 15 დეკემბერს საწარმომ დაიწყო პროცესი და კომუნიკაცია შესაბამის დაქირავებულ 

პირებთან. გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოცხადებისა და საცალო ვაჭრობის ობიექტის 

დახურვის დაწყებით, საწარმოს ეკისრება დაქირავებული პირებისთვის 2 მილიონი ფე-ის 

ოდენობის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდის 

კონსტრუქციული ვალდებულება. 

საწარმო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მას მოუწევს 2 მილიონი ფე-ის შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდა იმ შემთხვევაში, თუ შეწყვეტს 

საცალო ვაჭრობის ერთ-ერთი ობიექტის დაქირავებული პირების დასაქმებას. 20X1 

წლის 31 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ობიექტის დახურვისას აქვს დაქირავებული 

პირებისათვის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების 2 მილიონი ფე-ის 

გადახდისმიმდინარე იურიდიული ვალდებულება. 

 

მაგ. 48 ფაქტები იგივეა, რაც 47-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოს არ აქვს საცალო 

ვაჭრობის ობიექტის დაქირავებული პირებისთვის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოების გადახდის იურიდიული ვალდებულება. თუმცა, 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საწარმო შეთანხმდა დაქირავებულ პირთა პროფკავშირთან შესაბამისი 

დაქირავებული პირებისთვის 2 მილიონი ფე-ის საბოლოო ანგარიშსწორების 

განხორციელებასთან დაკავშირებით.   

20X1 31 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ობიექტს აქვს მიმდინარე ვალდებულება საცალო 

ვაჭრობის ობიექტის დახურვისას დაქირავებული პირებისთვის 2 მილიონი ფე-ის 
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ოდენობის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდასთან 

დაკავშირებით. 

 

მაგ. 49 20X1 წლის დეკემბერში, სამუშაო ძალის 10%-ით შემცირების მიზნით, საწარმომ 

დაქირავებულ პირებს შეუქცევადად შესთავაზა სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვება. 

შეთავაზების შესაბამისად, საწარმო კომპენსაციას გადაუხდის იმ დაქირავებულ პირთა 

პირველ 10%-ს, რომლებიც ნებაყოფლობით შეწყვეტენ შრომით საქმიანობას 20X2 წლის 31 

მარტამდე ან 31 მარტისთვის. შეთავაზებული კომპენსაცია დაქირავებულ პირთა 

წლიური ხელფასის ტოლია.   

რადგან შეთავაზება შეუქცევადია 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს აქვს მიმდინარე 

ვალდებულება გადაუხადოს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები იმ 

დაქირავებულ პირთა პირველ 10%-ს, რომლებიც ნებაყოფლობით შეწყვეტს შრომით 

საქმიანობას 20X2 წლის 31 მარტამდე ან 31 მარტისთვის. საწარმო აფასებს იმ 

დაქირავებულ პირთა რაოდენობას, რომლებიც ნებაყოფლობით აირჩევენ შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის პაკეტს (იხ. 28.36 პუნქტი). 

აღიარება 
 

28.32  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები საწარმომ დაუყოვნებლივ უნდა 

აღიაროს ხარჯად მოგებაში ან ზარალში, ვინაიდან ამგვარი გასამრჯელოდან საწარმო არ 

იღებს მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს.  

 

28.33  როდესაც საწარმო აღიარებს შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოებს, შეიძლება 

ასევე აუცილებელი გახდეს ასაკობრივი პენსიების, ან შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

სხვა გასამრჯელოების შემცირების აღრიცხვა. 
 

 

 

 

28.34  საწარმომ შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები ვალდებულებად და ხარჯად 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს, როდესაც ის აშკარად არის ვალდებული: 

(ა) დაქირავებული პირი ან დაქირავებულ პირთა ჯგუფი სამუშაოდან დაითხოვოს 

საპენსიო ასაკის მიღწევამდე; ან 

(ბ) შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოს გადახდით წაახალისოს 

დაქირავებული პირები, რომ ნებაყოფლობით დაეთანხმონ შტატების შემცირებისას 

სამუშაოდან განთავისუფლებას. 

28.35 საწარმო მხოლოდ მაშინ არის აშკარად ვალდებული დაქირავებულ პირთა 

განთავისუფლებაზე, როდესაც მას გააჩნია დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის 

შეწყვეტის ოფიციალური დეტალური გეგმა და არ არსებობს მისი შეუსრულებლობის 

რეალური ალტერნატივა. 

 

 

 
 
შენიშვნები 
 

დეტალური მითითებების არარსებობისას, იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს 

ოფიციალური დეტალური გეგმა, იხ. 21-ე განყოფილების - „ანარიცხები, პირობითი 
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ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ - დანართი (რესტრუქტურიზაციის 

კონტექსტში). დეტალური მითითებების არარსებობისას, იმასთან დაკავშირებით, თუ 

რას ნიშნავს „არ არსებობს მისი შეუსრულებლობის რეალური ალტერნატივა”, იხ. 21-ე 

განყოფილების დანართის მე-6 და მე-7 მაგალითები (ანარიცხის კონტექსტში).  

უფრო დეტალური მითითებებისთვის, იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის არის 

საწარმო აშკარად ვალდებული დაქირავებულ პირთა განთავისუფლებაზე, საწარმოს 

შეუძლია მიმართოს ფასს-ის  სრულ ვერსიას (თუმცა, ეს არ არის სავალდებულო).  ბასს 

19-ის, 167-ე პუნქტი განსაზღვრავს, რომ საწარმო გასამრჯელოების შეთავაზების 

გაუქმების უფლებას კარგავს მას შემდეგ, რაც საწარმო შესაბამის დაქირავებულ პირებს 

აცნობებს დასაქმების შეწყვეტის გეგმის შესახებ, იმ პირობით, თუ დაკმაყოფილებულია 

ყველა შემდეგი კრიტერიუმი: 

(ა)    მოქმედებები, რომლებიც აუცილებელია გეგმის დასასრულებლად, იმაზე 

მიუთითებს, რომ ძალიან მცირე ალბათობაა იმისა, რომ გეგმაში მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები შევიდეს. 

(ბ)    გეგმაში მითითებულია იმ პირთა რიცხოვნობა, რომლებსაც შეუწყდებათ 

დასაქმება, ასევე მათი თანამდებობრივი კლასიფიკაცია, ან ფუნქციები და 

ადგილმდებარეობა (მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ გეგმაში მითითებული 

იყოს თითოეული დაქირავებული პირის ვინაობა) და გეგმის დასრულების 

თარიღი. 

(გ)  გეგმაში იმდენად დეტალურად არის აღწერილი შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოები, რომლებსაც დაქირავებული პირები მიიღებენ, რომ 

დაქირავებული პირები შეძლებენ დასაქმების შეწყვეტისას მისაღები გასამრჯელოს 

ტიპისა და ოდენობის განსაზღვრას.   

 

მაგალითები– შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების აღიარება 
 

მაგ. 50 ფაქტები იგივეა, რაც 47-ე მაგალითში.    

საცალო ვაჭრობის ქსელმა აღიარა 2 მილიონი ფე ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში.  ამასთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოების გადახდასთან დაკავშირებით დაქირავებული პირებისთვის, 

რომელთა დასაქმებაც უნდა შეწყდეს  საცალო ვაჭრობის ობიექტის დახურვისას. 

საცალო ვაჭრობის ქსელს შეუძლია შემდეგი ჩანაწერის გაკეთება ჟურნალში: 

წლის 31 დეკემბერი 

დბ მოგება ან ზარალი 2,000,000 ფე    

 კრ  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები   2,000,000 ფე 

საცალო ვაჭრობის ობიექტის დახურვის ვალდებულების შედეგად წარმოშობილი შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების ვალდებულების აღიარება. 

 

 

მაგ. 51 ფაქტები იგივეა, რაც 48-ე მაგალითში.  

საცალო ვაჭრობის ქსელმა აღიარა 2 მილიონი ფე-ის ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში. ამასთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 
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გასამრჯელოების გადახდასთან დაკავშირებით დაქირავებული პირებისთვის, 

რომელთა დასაქმებაც უნდა შეწყდეს საცალო ვაჭრობის ობიექტის დახურვისას. 

საცალო ვაჭრობის ქსელს შეუძლია შემდეგი ჩანაწერის გაკეთება ჟურნალში: 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 

 

დბ მოგება ან ზარალი 2,000,000 ფე    

 კრ  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები   2,000,000 ფე 

საცალო ვაჭრობის ობიექტის დახურვის ვალდებულების შედეგად წარმოშობილი შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების ვალდებულების აღიარება. 

მაგ. 52 ფაქტები იგივეა, რაც 49-ე მაგალითში.     

საწარმო აღიარებს ხარჯს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში ან 

ზარალში იმ დანახარჯების საუკეთესო შეფასებაზე დაყრდნობით, რომელიც 

აუცილებელია საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული ვალდებულების დასაფარად 

(იმ დაქირავებულ პირთა რაოდენობისა და კომპენსაციის საფუძველზე, 

რომლებისგანაც მოელიან, რომ მიიღებენ შრომითი საქმიანობის ნებაყოფლობითი 

შეწყვეტის შეთავაზებას (იხ. 28.36 პუნქტი)). ამასთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

საწარმომ უნდა აღიაროს დაქირავებულ პირთათვის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოების გადახდის ვალდებულება. 
 

 

შეფასება 
 

28.36 საწარმომ შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები უნდა შეაფასოს იმ 

დანახარჯების საუკეთესო შეფასებაზე დაყრდნობით, რომელიც აუცილებელია 

საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული ვალდებულების დასაფარად. სამუშაოს 

ნებაყოფლობით დატოვების სტიმულირების მიზნით, შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოს გადახდის შეთავაზების შემთხვევაში, შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოს შეფასება უნდა დაეყრდნოს იმ დაქირავებულ პირთა რაოდენობას, 

რომლებიც, სავარაუდოდ, მიიღებენ შეთავაზებას. 

 

მაგალითები – შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოს შეფასება 
 

 
მაგ. 53 20X1 წლის 1 დეკემბერს საწარმომ საჯარო განცხადება გააკეთა საცალო ვაჭრობის ერთ-

ერთი ობიექტის დახურვის გეგმასთან დაკავშირებით 20X2 წლის 1 მარტისთვის. 20X1 

წლის 15 დეკემბერს, საწარმომ დაიწყო პროცესი და კომუნიკაცია შესაბამის 

თანამშრომლებთან. საცალო ვაჭრობის ობიექტის დახურვის  გადაწყვეტილების 

საჯაროდ გამოცხადებით, საწარმოს ეკისრება დაქირავებული პირებისთვის შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდის კონსტრუქციული ვალდებულება. 

საცალო ვაჭრობის ობიექტის კანონმდებლობა საწარმოსგან მოითხოვს შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდას თითოეული იმ დაქირავებული 

პირისთვის სამი თვის ხელფასის ოდენობით, რომელიც დატოვებს სამუშაოს. თუმცა, 

საწარმოს პრაქტიკა აჩვენებს კანონიერ მოთხოვნაზე ბევრად მეტის გადახდას. 20X1 წლის 

დეკემბერში საწარმომ დაიწყო მოლაპარაკებები დაქირავებულ პირთა პროფკავშირთან, 

იმ დაქირავებულ პირთათვის გადასახდელი თანხის განსაზღვრისათვის, რომლებიც 

დატოვებენ სამუშაოს. 20X1 წლის 31 დეკემბერს, ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასება 
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შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოებთან დაკავშირებით, რომლებიც გაიცემა 

20X2 წლის 31 მარტს, შეადგენს 3 მილიონ ფე-ს.     

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საცალო ვაჭრობის ქსელს აქვს მიმდინარე ვალდებულება 

დასახური საცალო ვაჭრობის ობიექტის დაქირავებული პირებისთვის შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდასთან დაკავშირებით. საწარმომ უნდა 

აღიაროს ვალდებულება, როგორც ვალდებულება და ხარჯი (მოგებაში ან ზარალში) 3 

მილიონ ფე-ად (ხელმძღვანელობის საუკეთესო შეფასებაზე დაყრდნობით, იმ 

დანახარჯებისა, რომელიც აუცილებელია 20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის არსებული 

ვალდებულების დასაფარად). 

მაგ. 54 ფაქტები იგივეა, რაც 49-ე მაგალითში.  

საწარმომ უნდა აღიაროს ხარჯი 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

მოგებაში ან ზარალში იმ დანახარჯების საუკეთესო შეფასებაზე დაყრდნობით, 

რომელიც აუცილებელია საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული ვალდებულების 

დასაფარად (იმ დაქირავებულ პირთა რაოდენობის საფუძველზე, რომლებისგანაც 

მოელიან, რომ მიიღებენ შრომითი საქმიანობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტის 

შეთავაზებას (იხ. 28.36 პუნქტი).  ამასთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ უნდა 

აღიაროს დაქირავებულ პირთათვის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოების გადახდის ვალდებულება. 

28.37  თუ შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები გადასახდელია საანგარიშგებო 

თარიღიდან 12 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ, გასამრჯელოები უნდა შეფასდეს 

დღევანდელი ღირებულებით. 
 

მაგალითი–დისკონტირება 
 
მაგ. 55 ფაქტები იგივეა, რაც 53-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმო მოელის, რომ 

გადაიხდის შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოებს 20X3 წლის 30 ივნისს.   

დისკონტირების შესაბამისი განაკვეთი არის 16% 18-თვიანი პერიოდისთვის, რომელიც 

მთავრდება 20X3 წლის 30 ივნისს.      

საწარმომ უნდა აღიაროს ხარჯი - 2,401,233ფე (3,000,000ფე იმ დანახარჯების საუკეთესო 

შეფასება, რომელიც აუცილებელია საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული 

ვალდებულების დასაფარად ÷ 16% დისკონტირების  განაკვეთზე 18 თვის 

განმავლობაში) 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში ან ზარალში.  

ამასთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ უნდა აღიაროს დაქირავებულ პირთათვის 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გადახდის ვალდებულება 

2,401,233ფე-ის ოდენობით. 
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ჯგუფის პროგრამები 
 

28.38  თუ სათავო საწარმო გასამრჯელოებს უხდის ერთი ან მეტი შვილობილი საწარმოს 

დაქირავებულ პირებს და სათავო საწარმო წარადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებას მსს ფასს-ის ან ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის მიხედვით, ასეთ 

შვილობილ საწარმოებს უფლება აქვთ, აღიარონ და შეაფასონ დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოების ხარჯი ჯგუფისთვის აღიარებული ხარჯების დასაბუთებული 

განაწილების საფუძველზე. 

 

განმარტებითი შენიშვნები  
 

ინფორმაცია დაქირავებული პირის მოკლევადიანი გასამრჯელოების 
შესახებ 
 

28.39 ამ განყოფილებით არ მოითხოვება დაქირავებული პირის მოკლევადიანი 

გასამრჯელოების შესახებ სპეციფიკური ინფორმაციის გამჟღავნება განმარტებით 

შენიშვნებში. 

 
შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებების გამჟღავნების მოთხოვნები შესაძლებელია 

ეხებოდეს დაქირავებულ პირთა მოკლევადიან გასამრჯელოებს. მაგალითად, პუნქტი 

33. 6  მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის დაქირავებულ პირთა ყველა გასამრჯელოს შესახებ. 

ინფორმაცია დადგენილშენატანიანი პროგრამების შესახებ 
 

28.40 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს დადგენილშენატანიანი პროგრამისთვის ხარჯად 

აღიარებული თანხა. თუ საწარმო დამქირავებელთა ჯგუფის დადგენილგადასახდელიან 

პროგრამას განიხილავს, როგორც დადგენილშენატანიან პროგრამას, რადგან 

ხელმისაწვდომი ინფორმაცია საკმარისი არ არის დადგენილგადასახდელიანი 

პროგრამების აღრიცხვისთვის განკუთვნილი მეთოდის გამოსაყენებლად (იხ. პუნქტი 

28.11), მან უნდა მიუთითოს, რომ ეს არის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა და 

ახსნას მიზეზი, რატომ აღრიცხავს საწარმო მას, როგორც დადგენილშენატანიან 

პროგრამას. გარდა ამისა, უნდა გაამჟღავნოს ნებისმიერი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია 

პროგრამის ნამეტის, ან დეფიციტის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და რა 

გავლენას ახდენს ეს სიტუაცია საწარმოზე. 
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მაგალითი–ინფორმაცია დადგენილშენატანიანი პროგრამების შესახებ 
 

მაგ. 56 ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში დადგენილშენატანიანი პროგრამის 

ხარჯის შესახებ საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

 

A საწარმო 

20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები  

 

შენიშვნა 7 ხელფასები და დაქირავებულ პირთა სხვა გასამრჯელოები 

 

მოიცავს: 

  20X1  20X0   

  ფე  ფე  

დადგენილშენატანიანი პროგრამის დანახარჯი  20,000  19,000  

…      

 
ინფორმაცია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შესახებ 
 

28.41  დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შესახებ (გარდა დამქირავებელთა ჯგუფის 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამისა, რომელიც აღირიცხება, როგორც 

დადგენილშენატანიანი პროგრამა 28.11 პუნქტის მიხედვით და რომელსაც ეხება 28.40 

პუნქტის მოთხოვნები) საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია. თუ საწარმოს 

ერთზე მეტი დადგენილგადასახდელიანი პროგრამა გააჩნია, განმარტებით შენიშვნებში 

მათ შესახებ ინფორმაცია შეიძლება აისახოს გაერთიანებულად, ან ცალ-ცალკე 

თითოეული პროგრამის მიხედვით, ან სხვანაირად დაჯგუფდეს ისე, რომ 

წარმოდგენილი ინფორმაცია მაქსიმალურად სასარგებლო იყოს მომხმარებლისთვის:  

(ა)    პროგრამის ტიპის ზოგადი დახასიათება, დაფინანსების პოლიტიკის ჩათვლით;  

(ბ)  აქტუარული მოგების ან ზარალის აღიარების (მოგებაში ან ზარალში, ან სხვა სრულ 

შემოსავალში) საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და პერიოდის განმავლობაში 

აღიარებული აქტუარული მოგების ან ზარალის თანხა;  

(გ)   თუ საწარმო დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების შეფასებისას 

იყენებს  28.19 პუნქტით გათვალისწინებულ გამარტივებულ მიდგომას, მან უნდა 

გამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და ასევე მიზეზები, რის გამოც ამ პროგრამის 

ვალდებულებისა და დანახარჯის შესაფასებლად პროგნოზირებული პირობითი 

ერთეულის მეთოდის გამოყენებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები, ან 

ძალისხმევა;  

(დ) თარიღი, როდესაც უკანასკნელად შესრულდა სრული აქტუარული მეთოდით 

შეფასება, ხოლო თუ ის არ ემთხვევა საანგარიშგებო თარიღს, იმ კორექტირებების 

აღწერა, რომლებიც განხორციელდა დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულების შესაფასებლად საანგარიშგებო თარიღისთვის;  

(ე)  დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების საწყისი და საბოლოო 

ნაშთების შეჯერება, სადაც ცალ-ცალკე იქნება ნაჩვენები გადახდილი 

გასამრჯელოები და სხვა ცვლილებები;  

(ვ)   პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულების საწყისი და საბოლოო ნაშთების 

შეჯერება და ასევე აქტივად აღიარებული ნებისმიერი ანაზღაურების უფლების 

საწყისი და საბოლოო ნაშთების შეჯერება, სადაც, თუ შესაძლებელია, ცალ-ცალკე 

იქნება ნაჩვენები: 

(i)    შენატანები;  
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(ii)   გადახდილი გასამრჯელოები; და  

(iii) პროგრამის აქტივების სხვა ცვლილებები;  

(ზ)  დადგენილგადასახდელიან პროგრამასთან დაკავშირებული ჯამური დანახარჯი 

ისე, რომ ცალ-ცალკე იყოს ნაჩვენები:  

(i) მოგებაში ან ზარალში ხარჯის სახით აღიარებული თანხა; და  

(ii) აქტივის თვითღირებულებაში ჩართული თანხა.  

(თ)  თითოეული მნიშვნელოვანი კლასის პროგრამის აქტივებისთვის, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს (მაგრამ არ შემოიფარგლება მარტო ამით) წილობრივ ინსტრუმენტებს, 

სავალო ინსტრუმენტებს, უძრავ ქონებასა და ყველა სხვა აქტივს - ზემოაღნიშნული 

თითოეული მნიშვნელოვანი კლასის აქტივების შესაბამისი თანხები ან 

პროცენტული წილი საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული პროგრამის 

მთლიანი აქტივების რეალურ ღირებულებაში;  

(ი)    პროგრამის აქტივების რეალურ ღირებულებაში ჩართული თანხა:  

(i)     საწარმოს საკუთარი ფინანსური ინსტრუმენტების თითოეული 

კატეგორიისათვის; და  

(ii)     საწარმოს მიერ დაკავებული ნებისმიერი ქონების, ან საწარმოს მიერ 

გამოყენებული სხვა აქტივებისთვის;  

(კ)      პროგრამის აქტივების ფაქტობრივი უკუგება; და  

(ლ)    გამოყენებული ძირითადი აქტუარული დაშვებები და, თუ შესაფერისია:  

(i) დისკონტირების განაკვეთები;  

(ii) პროგრამის ყველა აქტივისთვის - მოსალოდნელი უკუგების განაკვეთები 

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი პერიოდებისთვის;  

(iii) ხელფასის მოსალოდნელი ზრდის ტემპები;  

(iv) სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების ცვლილების ტენდენციები; და  

(v) სხვა გამოყენებული არსებითი აქტუარული დაშვებები.  

საწარმოს არ მოეთხოვება (ე) და (ვ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეჯერების 

წარმოდგენა წინა პერიოდებისთვის. შვილობილმა საწარმომ, რომელიც დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოებს აღიარებს და აფასებს ჯგუფისთვის აღიარებული ხარჯის 

დასაბუთებული განაწილების საფუძველზე (იხ. პუნქტი 28.38), ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში უნდა აღწეროს ამგვარი განაწილებისთვის 

გამოყენებული პოლიტიკა, ასევე უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მთლიანი პროგრამის 

შესახებ (ა)–(ლ) ქვეპუნქტების შესაბამისად. 
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მაგალითი – ინფორმაცია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შესახებ 
 

მაგ. 57 ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში საწარმოს შეუძლია გაამჟღავნოს 

შემდეგი ინფორმაცია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შესახებ: 

 
 

ამონარიდი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან 20X2 წლის 31 

დეკემბერს  

 

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“  
 

 შენიშვნა  20X2  20X1 

 

აქტივები       

…       

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის წმინდა 

აქტივები 

18  -  90  

…       

ვალდებულებები       

…       

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების წმინდა 

ვალდებულებები  

18  11,217  7,615  

…       
 

 

ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან  31  

 

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“ 
 

 შენიშვნა  

20X2 

წელი   20X1წელი 

 

…       

წმინდა მოგება გადასახადების გადახდის შემდეგ   198,702  195,310  

სხვა სრული შემოსავალი       

…       

აქტუარული ზარალი   (2,500)  (2,650)  

…       
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ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან  
 

შენიშვნა 1. სააღრიცხვო პოლიტიკა 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები — დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 
შრომითი საქმიანობის შემდეგ 

ჯგუფს აქვს პენსიების გაცემის ვალდებულებები არსებული და ყოფილი დაქირავებული 

პირების მიმართ საბოლოო ხელფასის დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო სქემების 

შესაბამისად. სქემების პირობები ავალდებულებს ჯგუფს დაქირავებულ პირებზე გასცეს 

პენსია, რომელიც ტოლია დაქირავებული პირის საბოლოო ხელფასის 1,5%-ისა 

თითოეული ნამსახურები წლისთვის. დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო პროგრამები 

ნაწილობრივ ფინანსდება საწარმოს მიერ დამოუკიდებელი იურიდიული პირებისთვის 

გადახდებით, რომლებიც შექმნილია მხოლოდ ჯგუფის დაქირავებული პირებისთვის 

პენსიის გადახდის მიზნით.    

ჯგუფი ასევე ვალდებულია აანაზღაუროს დაქირავებული პირის შრომითი საქმიანობის 

შემდგომი სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების 10% იმ შემთხვევაში, თუ 

დაქირავებულ პირს ჯგუფისთვის გაწეული აქვს მომსახურება 20 წლის ან 20 წელზე მეტი 

დროის განმავლობაში. ჯგუფი წინასწარ არ აფინანსებს აღნიშნულ ვალდებულებას.   

ჯგუფი დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებებს (აქტივებს) აფასებს 

საანგარიშგებო თარიღისთვის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების დღევანდელი ღირებულებით, რომელსაც 

აკლდება პროგრამის აქტივების საანგარიშგებო თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური 

ღირებულება. დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები განისაზღვრება პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის 

გამოყენებით. აქტუარული მოგება ან ზარალი აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში იმ 

პერიოდში, როდესაც ისინი წარმოიშვა. 

 

შენიშვნა 18.  წმინდა ვალდებულებები დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების 

შესაბამისად 

   20X2  20X1  

…       

შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამები - 

დადგენილგადასახდელიანი 

პროგრამები 

 
 

11,217ფე 
 

7,525ფე 
 

წარდგენილია, როგორც 

ვალდებულება 

 
 

11,217ფე 
 

7,615ფე 
 

წარდგენილია, როგორც აქტივი  
 

– 
 

90 
 

…       
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შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამები - დადგენილგადასახდელიანი 
პროგრამები 

 დადგენილ 
გადასახდელიანი საპენსიო 

პროგრამები 

შრომითი საქმიანობის 
შემდგომი სამედიცინო 

მომსახურება 

 20X2  20X1  20X2  20X1 

დაფინანსებული ვალდებულებების 

მიმდინარე ღირებულება 

22,300  18,400  –  – 

პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულება 

(18,420)  (17,280)  

–  – 

დაუფინანსებელი ვალდებულებების 

მიმდინარე ღირებულება 

–  –  7,337  6,405 

წმინდა ვალდებულება 3,880  1,120  7,337  6,405 

 

 

თანხები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში: 

 დადგენილ 
გადასახდელიანი საპენსიო 

პროგრამები 

შრომითი საქმიანობის 
შემდგომი სამედიცინო 

მომსახურება 

 20X2  20X1  20X2  20X1 

ვალდებულებები 3,880  1,210  7,337  6,405 

აქტივები –  (90)  –  – 

წმინდა ვალდებულება 3,880  1,120  7,337  6,405 

 

უახლესი სრული აქტუარული შეფასება ჩატარდა 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 

საპენსიო პროგრამის აქტივები მოიცავს საწარმოს მიერ გამოშვებულ ჩვეულებრივ აქციებს  

რეალური ღირებულებით 317ფე (20X1: 281ფე). პროგრამის აქტივები ასევე მოიცავს 

საწარმოს მიერ დაკავებულ ქონებას რეალური ღირებულებით 200ფე (20X1: 185ფე).  

ქვემოთ მოცემულია მოგებაში ან ზარალში ასახული თანხები: 

 20X2  20X1  

დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო პროგრამის ხარჯი 810  750  

დადგენილგადასახდელიანი შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების სამედიცინო პროგრამის ხარჯი 

1,282  411  

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის მთლიანი ხარჯი 2,092  1,161  
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ქვემოთ მოცემულია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების 

მიმდინარე ღირებულების ცვლილებები: 
 

 
დადგენილგადასახ
დელიანი საპენსიო 

პროგრამები 

 შრომითი 
საქმიანობის 

შემდგომი 
სამედიცინო 

მომსახურება 

 

 20X2  20X2  

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის  

ვალდებულება პერიოდის დასაწყისში 18,400 

 

6,405 

 

მომსახურების ღირებულება 850  479  

საპროცენტო დანახარჯი 950  803  

აქტუარული ზარალი 2,350  250  

შემოსულობა შეკვეციდან (500)  –  

საკურსო სხვაობები უცხოურ პროგრამებთან 

დაკავშირებით 900 

 –  

გადახდილი გასამრჯელოები (650)  (600)  

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულება პერიოდის ბოლოს 22,300 

 

7,337 

 

 

 

ქვემოთ მოცემულია დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო პროგრამების პროგრამის 

აქტივების რეალური ღირებულების ცვლილებები: 
 

 20X2    

პროგრამის აქტივების საწყისი რეალური 

ღირებულება 

17,280    

პროგრამის აქტივების ფაქტობრივი უკუგება 500    

დამსაქმებლის შენატანები  300    

აქტუარული მოგება 100    

საკურსო სხვაობები უცხოურ პროგრამებიდან 

დაკავშირებით 

890    

გადახდილი გასამრჯელოები (650)    

პროგრამის აქტივების საბოლოო რეალური 

ღირებულება 

18,420    

 

 

ჯგუფი მოელის, რომ 20X3 წელს დადგენილგადასახდელიან საპენსიო პროგრამებში 

გადარიცხავს 900ფე-ს. 
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ქვემოთ მოცემულია პროგრამის აქტივების ძირითადი კატეგორიები, პროგრამის მთლიანი 

აქტივების პროცენტის სახით: 
 

 20X2 

 % 

  20X1 

% 

 

A იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 20   22  

B იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 16   1%  

C იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 10   7  

A იურისდიქციის ობლიგაციები 31   26  

B იურისდიქციის ობლიგაციები 13   17  

C იურისდიქციის ობლიგაციები  5   8  

ქონება 5   5  

 

 

ძირითადი აქტუარული დაშვებები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (გამოსახული 

საშუალო შეწონილი სიდიდეებით): 
 20X2 

% 

 20X1 

% 

 

დისკონტირების განაკვეთი 31 დეკემბერს 5  6.5  

პროგრამის აქტივების უკუგების მოსალოდნელი დონეები 3  2  

მომავალი ხელფასების ზრდა 5  4  

მომავალი პენსიების ზრდა 3  2  

იმ დაქირავებული პირების ხვედრითი წილი, რომლებიც ირჩევენ 

პენსიაში ნაადრევად გასვლას  

30  30  

ჯანდაცვის დანახარჯების წლიური ზრდა 8  8  

სახელმწიფო ჯანდაცვის მაქსიმალური გასამრჯელოების მომავალი 

ცვლილებები 

3  2  

 

 

ინფორმაცია სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების შესახებ  
28.42 დაქირავებულ პირთათვის გათვალისწინებული თითოეული კატე-გორიის სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოების შესახებ საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

გასამრჯელოს ხასიათის შესახებ, ვალდებულების თანხა და დაფინანსების მოცულობა 

საანგარიშგებო თარიღისთვის. 

 

მაგალითი – ინფორმაცია სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების შესახებ 
 

მაგ. 58 საწარმომ, შესაძლოა, გაამჟღავნოს ინფორმაცია დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოების შესახებ, შემდეგნაირად: 
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ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“ 
 შენიშვ

ნა 

 20X2  20X1  

ვალდებულებები       

გრძელვადიანი ვალდებულებები       

ვალდებულება დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებიდან 

18  40,000  35,000  

…       

       

მოკლევადიანი ვალდებულებები       

…       

ვალდებულება დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებიდან 

18  20,000  15,000  

…       
 

 
 

ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი 

შენიშვნებიდან  

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“ 
შენიშვნა 18.  დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ანარიცხები 

   20X2  20X1  

…  
 

 
 

 
 

დაქირავებულ პირთა სხვა 

გრძელვადიანი გასამრჯელოები 

 
 

10,623 
 

9,830 
 

…  
 

 
 

 
 

დაქირავებულ პირთა მთლიანი 

გასამრჯელოები 

 
 

60,000 
 

50,000 
 

 

 

 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების ვალდებულებები 

დაკავშირებულია ხელისუფლების მიერ დაწესებულ გადახდებთან ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის. პროგრამა ვრცელდება პერსონალის ყველა სრული განაკვეთით 

მომუშავე წევრზე, დირექტორების გარდა. ხელფასის 5%-ის გადახდა (გადახდამდე 12 

თვის განმავლობაში) ხორციელდება შრომითი საქმიანობის ხუთი წლის შემდეგ. 

გადახდა ხორციელდება მეხუთე წლის დეკემბრის ხელფასების ფარგლებში. ჯგუფი 

წინასწარ არ აფინანსებს აღნიშნულ ვალდებულებას.       

წლის ბოლოს აღიარებული დარიცხვა განისაზღვრება დღევანდელი ღირებულების 

გამოთვლით, თუ დავუშვებთ ხელფასის 3%-იან წლიურ ზრდას და დაქირავებულ 

პირთა დენადობას ჯგუფის უახლოეს გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რაც 

დისკონტირებულია მაღალი ხარისხის კორპორაციული ობლიგაციების მიმდინარე 

საბაზრო შემოსავლიანობის მიხედვით. 
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20X2 წლის 1 იანვარს   9,830  

დამატებითი დარიცხვა წლის განმავლობაში   7,033  

წლის განმავლობაში გადახდილი გასამრჯელო   (6,240)  

20X2 წლის 31 დეკემბერს   10,623  

 

 20X2  20X1  

მოკლევადიანი ვალდებულება 6,181  5,943  

გრძელვადიანი ვალდებულება 4,442  3,887  

სულ 10,623  9,830  

 

 

ინფორმაცია შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების შესახებ 

 

28.43  დაქირავებულ პირთათვის გათვალისწინებული თითოეული კატეგორიის შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების შესახებ საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია გასამრჯელოს ხასიათის შესახებ, ვალდებულების თანხა და დაფინანსების 

მოცულობა საანგარიშგებო თარიღისთვის. 

 

28.44  როდესაც გაურკვეველია დაქირავებულ პირთა ის რაოდენობა, რომლებიც შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების მიღების წინადადებაზე თანხმობას 

განაცხადებენ, მაშინ არსებობს პირობითი ვალდებულება. 21-ე განყოფილების - 

,,ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“ - შესაბამისად, 

საწარმო ვალდებულია, გაამჟღავნოს ინფორმაცია პირობითი ვალდებულების შესახებ, 

თუ ვალდებულების დასაფარად საწარმოდან ფულადი სახსრების გასვლა შორეულ 

მომავალში არ არის მოსალოდნელი. 

 

 
 
მაგალითი – ინფორმაცია შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების 
შესახებ 

 

მაგ. 59 საწარმომ შეიძლება დააკმაყოფილოს ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნები შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოებთან დაკავშირებით შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან  

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“ 
 შენიშვნა  20X2  20X1  

ვალდებულებები       

გრძელვადიანი ვალდებულებები       

ვალდებულება დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებიდან 

18  40,000  35,000  

…       

 

 

      

მოკლევადიანი ვალდებულებები       
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…       

ვალდებულება დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებიდან 

18  20,000  15,000  

…       
 

 

ამონარიდი საწარმოს 20X2 წლის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან  

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“ 
შენიშვნა 18  დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 

   20X2  20X1  

…       

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოები 

 
 

6,000 
 

– 
 

…       

დაქირავებულ პირთა მთლიანი 

გასამრჯელოები 

 
 

60,000 
 

50,000 
 

      

20X2 წლის 1 იანვარს   –  

დარიცხული წლის განმავლობაში   8,000  

წლის განმავლობაში გადახდილი გასამრჯელო    (2,000)  

20X2 წლის 31 დეკემბერს (მოკლევადიანი ვალდებულება)   6,000  

 

 
შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების ვალდებულება დაკავშირებულია 

ჯგუფის შეთავაზებასთან 55 წლის ზემოთ მყოფი ყველა დაქირავებული პირის მიმართ  

გასამრჯელოების გადახდასთან დაკავშირებით სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების 

შემთხვევაში. შეთავაზების პირობების თანახმად, შესაბამისი თანამშრომლები, რომლებიც 

ნებაყოფლობით შეწყვეტენ შრომით საქმიანობას 20X3 წლის 1 ივნისს, ან უფრო ადრე, 

მიიღებენ შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოებს ერთი წლის ხელფასის 

ოდენობით. სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების გასამრჯელოები გაიცემა 20X3 წლის 

ივლისში.      

წლის ბოლოს აღიარებული დარიცხვა განისაზღვრება დაქირავებულ პირთა რაოდენობის 

შესაბამისად თითოეული სახელფასო ჯგუფიდან, რომლებიც, მოსალოდნელია, რომ 

გააკეთებენ განაცხადს სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვებასთან დაკავშირებით. 

მოსალოდნელი არ არის ხელფასების ზრდა, რადგან ჯგუფი ხელფასების ზრდას ყოველი 

წლის დეკემბრის დასაწყისში ახდენს. ამის გარდა, შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის 

გასამრჯელოები არ ფასდება დისკონტირებული სიდიდით, რადგან საბოლოო 

ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს 20X3 წლის ივლისში. 

სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების შეთავაზების მაქსიმალური შესაძლო ფინანსური 

შედეგი, რაც არ იქნა აღიარებული, როგორც ვალდებულება, შეადგენს 3,000ფე-ს, როგორც 

ეს განსაზღვრულია 30-ე შენიშვნაში - პირობითი ვალდებულებები.  
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის შეფასებისას.  

შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მსჯელობების 

შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც ხელმძღვანელობამ მიიღო 

სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.     

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

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 
 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ. 28-ე განყოფილება 

ეთმობა შემდეგ საკითხებს: 

 დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები; 

 შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები; 

 დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები; 

 შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები; და 

 აქციებზე დაფუძნებული გადახდის უფლება (ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც წილობრივი 

ინსტრუმენტებით ანაზღაურების სარგებელი). 
 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდის აღრიცხვა ხდება 26-ე განყოფილების მოთხოვნების 

გამოყენებით. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ოთხი ტიპის, რომლებიც 28-ე 

განყოფილების გამოყენებით აღირიცხება, საერთო აღიარების ზოგადი პრინციპი აქვს.  თუმცა, 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოს თითოეულ ტიპს შეფასების უნიკალური მოთხოვნები 

აქვს. შესაძლოა საჭირო იყოს მსჯელობა ცალკე ქვესათაურებით განსაზღვრულ დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოების თითოეული ტიპის შეფასებისას. 
 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები 
 

დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულების ვალდებულება ფასდება მოსალოდნელი 

დანახარჯით (თანხით, რომლის გადახდასაც საწარმო მოელის დაგროვებადი ანაზღაურებადი 

შვებულების გამოუყენებელ უფლებასთან დაკავშირებით). იმ თანხის განსაზღვრისას, რომლის 

გადახდასაც მოელის საწარმო, საწარმოს შეიძლება დასჭირდეს ხელფასების ზრდის, 

ხელფასების ზრდის შესაბამისი დროისა, ასევე იმის შეფასება, თუ დაგროვილი უფლების რა 

ოდენობას გაუვა ვადა გამოყენებამდე. ხშირ შემთხვევაში, დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელოების შეფასება არ არის რთული. თუმცა, ზოგჯერ საჭიროა მსჯელობა ხელფასების 

ზრდის, შესაბამისი მოვლენების დროისა და გამოუყენებელი დაგროვებადი ანაზღაურებადი 

შვებულებების გამოყენებაზე უფლების ვადის გასვლის შესაფასებლად (როდესაც 

გამოცდილება მცირეა ან ტენდენციების გაგრძელება არ არის მოსალოდნელი). 
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შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 
 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამები კლასიფიცირდება 

დადგენილშენატანიან  ან დადგენილგადასახდელიან პროგრამებად.   
 

დადგენილშენატანიანი პროგრამები 

დადგენილშენატანიანი პროგრამების შემთხვევაში, დაქირავებული პირი ექვემდებარება 

აქტუარულ  (რომ გასამრჯელოები მოსალოდნელზე უფრო ნაკლები იქნება) და საინვესტიციო 

რისკს (რომ ინვესტირებული აქტივები არასაკმარისი იქნება მოსალოდნელი გასამრჯელოების 

გადასახდელად). შესაბამისად, მოსალოდნელი არ არის სირთულე საწარმოს ვალდებულების 

შეფასებისას დადგენილშენატანიან პროგრამაში შენატანების გადახდასთან დაკავშირებით. 
 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შესაბამისად აქტუარულ ან/და საინვესტიციო რისკს 

ექვემდებარება დამქირავებელი. 

საწარმო დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებას აფასებს ნეტო ჯამური 

თანხის საფუძველზე საანგარიშგებო თარიღისთვის გასამრჯელოების პროგრამით 

გათვალისწინებული ვალდებულების დღევანდელ ღირებულებას გამოკლებული პროგრამის 

აქტივების (თუ ასეთი არსებობს) საანგარიშგებო თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური 

ღირებულება, საიდანაც უშუალოდ უნდა დაიფაროს ეს ვალდებულებები. 

აქტუარული რისკის არსებობა წლების განმავლობაში მოსალოდნელ საბოლოო 

ანგარიშსწორებამდე მოითხოვს აქტუარული დაშვებების შესახებ მნიშვნელოვან მსჯელობას  - 

საწარმოს მიერ გამოთვლილი იმ ცვლადების საუკეთესო შეფასებისას, რომლებიც 

განსაზღვრავს შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების საბოლოო 

ღირებულებას/დანახარჯებს. პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის 

გამოყენებისას, აქტუარული დაშვებები, შესაბამის შემთხვევაში, მოიცავს:  

(ა) დემოგრაფიულ დაშვებებს, გასამრჯელოების მიღების უფლების მქონე დაქირავებული 

პირებისა და ყოფილი დაქირავებული პირების (ასევე მათ კმაყოფაზე მყოფი პირების) 

მომავალი მახასიათებლების შესახებ. დემოგრაფიული დაშვებები ეხება შემდეგ 

საკითხებს: 

(i) სიკვდილიანობა, როგორც შრომითი საქმიანობის, ასევე მის შემდგომ 

პერიოდებში; 

(ii) სამუშაო ძალის დენადობის, შრომისუუნარობისა და ნაადრევად პენსიაზე 

გასვლის მაჩვენებლებს; 

(iii) პროგრამის მონაწილეთა და მათ კმაყოფაზე მყოფ გასამრჯელოების მიმღებ 

დაქირავებულ პირთა ხვედრით წილს; და 

(iv) სამედიცინო მომსახურების პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებებზე 

მოთხოვნის დონეებს; და 

(ბ) ფინანსურ დაშვებებს, რომლებიც მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

(i) დისკონტირების განაკვეთი;  

(ii) მომავალი ხელფასების და გასამრჯელოების სიდიდეს; და 

(iii) სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში - მომავალ სამედიცინო მომსახურების 

დანახარჯებს, მათ შორის, როდესაც არსებითია, გასამრჯელოების მოთხოვნების 

დამუშავების დანახარჯებს; და 
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(iv) პროგრამის აქტივებიდან მოსალოდნელი უკუგება. 

შედარებით ნაკლები მსჯელობა არის საჭირო გამარტივებული გამოთვლების გამოყენების 

დროს (იხ. 28.19 პუნქტი).  

დაფინანსებული პროგრამების შემთხვევაში, საწარმომ უნდა შეაფასოს პროგრამის აქტივების 

რეალური ღირებულება თითოეული საანგარიშგებო პერიოდისთვის. როდესაც პროგრამის 

აქტივები იყიდება აქტიურ ბაზარზე, არ არის რთული პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრა. თუმცა, აქტიური ბაზრის არარსებობისას, საჭიროა მნიშვნელოვანი 

მსჯელობა პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულების შესაფასებლად. ფინანსური 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შეფასების სავალდებულო მოთხოვნებს 

განსაზღვრავს მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - 11.27 და 11.32 

პუნქტები. სხვა ტიპის აქტივების რეალური ღირებულების შეფასების მითითებების 

არარსებობისას, აღნიშნული მითითებები გამოყენებული უნდა იქნეს პროგრამის სხვა 

აქტივების მიმართ. 

 
დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 
 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები არის დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოები ( შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოებისა და შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების გარდა), რომლებიც მთლიანად არ უნდა იქნეს 

გადახდილი იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვის განმავლობაში, როდესაც 

დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია (გრძელვადიანი ანაზღაურებადი 

შვებულება, გასამრჯელოები ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის, გრძელვადიანი 

გასამრჯელოები შრომისუუნარობის შემთხვევაში, მოგებაში მონაწილეობის წილი და 

პრემიები, რომლებიც გადასახდელია იმ საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 ან მეტი 

თვის განმავლობაში, როდესაც დაქირავებულმა პირმა შესაბამისი მომსახურება გასწია და 

გადავადებული კომპენსაცია, რომელიც გადაიხდება იმ პერიოდის დასრულებიდან 12 თვის ან 

უფრო მეტი ხნის შემდეგ, როდესაც დაქირავებულმა პირებმა გასწიეს შესაბამისი მომსახურება). 

საწარმო დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების პროგრამის 

ვალდებულებას აფასებს ნეტო ჯამური თანხის საფუძველზე საანგარიშგებო თარიღისთვის 

გასამრჯელოების პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულების დღევანდელ 

ღირებულებას გამოკლებული პროგრამის აქტივების (თუ ასეთი არსებობს) საანგარიშგებო 

თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულება. 

ხშირ შემთხვევაში, საწარმოებს არ უჭირთ დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოების შეფასება. თუმცა, ზოგჯერ საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა შესაბამისი 

დისკონტირების განაკვეთის, ხელფასებისა და გასამრჯელოების მომავალი დონის, შესაბამისი 

მოვლენების დროისა და გამოუყენებელი დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულებების 

გამოყენებაზე უფლების ვადის გასვლის შესაფასებლად (როდესაც გამოცდილება მცირეა ან 

ტენდენციების გაგრძელება არ არის მოსალოდნელი). 

დაფინანსებული პროგრამების შემთხვევაში, საწარმომ უნდა შეაფასოს პროგრამის აქტივების 

რეალური ღირებულება თითოეული საანგარიშგებო პერიოდისთვის. როდესაც პროგრამის 

აქტივები იყიდება აქტიურ ბაზარზე, არ არის რთული პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულების განსაზღვრა. თუმცა, აქტიური ბაზრის არარსებობისას, საჭიროა მნიშვნელოვანი 

მსჯელობა პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულების შესაფასებლად. ფინანსური 

ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების შეფასების სავალდებულო მოთხოვნებს 

განსაზღვრავს მე-11 განყოფილება. სხვა ტიპის აქტივების რეალური ღირებულების შეფასების 

მითითებების არარსებობისას, აღნიშნული მითითებები გამოყენებული უნდა იქნეს პროგრამის 

სხვა აქტივების მიმართ. 



მოდული 28—დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  60 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 
 

დასაქმების შეწყვეტის შემთხვევაში, დაქირავებულ პირებზე ფულადი გასამრჯელოს (ან სხვა 

სახის გასამრჯელოს) გაცემის ვალდებულება საწარმოს შეიძლება ეკისრებოდეს 

კანონმდებლობით, დაქირავებულ პირებთან ან მათ წარმომადგენლებთან დადებული 

ხელშეკრულების, ან სხვა სახის შეთანხმების საფუძველზე, ან კონსტრუქციული 

ვალდებულებით, რომელიც გამომდინარეობს საწარმოს პრაქტიკიდან, ტრადიციიდან ან 

სამართლიანად მოქმედების სურვილიდან. ამგვარი გადასახდელი თანხები წარმოადგენს 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოს. 

საწარმომ შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები უნდა შეაფასოს იმ დანახარჯების 

საუკეთესო შეფასებაზე დაყრდნობით, რომელიც აუცილებელია საანგარიშგებო თარიღისათვის 

არსებული ვალდებულების დასაფარად. ხშირ შემთხვევაში, საწარმოებს არ უჭირთ შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების შეფასება. თუმცა, ზოგჯერ საჭიროა მნიშვნელოვანი 

მსჯელობა (სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების სტიმულირების მიზნით, შრომითი 

საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოს გადახდის შეთავაზების შემთხვევაში, საწარმომ უნდა 

შეაფასოს იმ დაქირავებულ პირთა რაოდენობა, რომლებიც, სავარაუდოდ, მიიღებენ 

შეთავაზებას).  ამას გარდა, როდესაც შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები უნდა 

იქნეს გადახდილი საანგარიშგებო პერიოდის დამთავრებიდან 12 თვეზე მეტი ხნის 

განმავლობაში, საწარმომ უნდა განსაზღვროს დისკონტირების განაკვეთი, რომლითაც უნდა 

მოახდინოს მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების დისკონტირება დღევანდელ 

ღირებულებამდე.    
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან  

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების აღრიცხვისა და წარდგენის  მოთხოვნებში ძირითადი 

განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 19 - „დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 28-ე განყოფილება - „დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები“) შორის არის: 

 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები 
 

ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 19, 9–18 პუნქტები) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 

28.3–28.8 პუნქტები) დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების აღიარებისა და 

შეფასების საერთო პრინციპები აქვთ. თუმცა, მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ 

ენაზე და მოიცავს ნაკლებ მითითებებს პრინციპების გამოყენებასთან დაკავშირებით.   
 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 
 

დადგენილშენატანიანი პროგრამები 
 

ფასს ტსანდარტების სრულ ვერსიას (იხ. ბასს 19, 50–52 პუნქტები) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 

28.13 პუნქტი) დადგენილშენატანიანი პროგრამების გასამრჯელოების აღიარებისა და 

შეფასების საერთო პრინციპები აქვთ. თუმცა, მსს ფასს  მარტივი ენით არის დაწერილი და 

მოიცავს ნაკლებ მითითებებს პრინციპების გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 
 

ფასს ტსანდარტების სრულ ვერსიას (იხ. ბასს 19, 55–134 პუნქტები) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 

28.3 და 28.14-28.28 პუნქტები)  დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების გასამრჯელოების 

აღიარებისა და შეფასების საერთო პრინციპები აქვთ. ძირითადი სხვაობა 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების აღრიცხვისა და წარდგენისთვის ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას  და მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების გამოყენებას შორის 

მოიცავს შემდეგს: 

 მსს ფასს  მარტივი ენით არის დაწერილი. 

 ბასს 19 მოითხოვს, რომ დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების ვალდებულება 

ყოველთვის შეფასდეს აქტუარული შეფასების მეთოდის —პროგნოზირებული პირობითი 

ერთეულის მეთოდის გამოყენებით’. დანახარჯი/სარგებლის მიზნით, მსს ფასს 
სტანდარტში მოცემულია შეფასების გამარტივებული მეთოდები, რომლებიც ინარჩუნებს 

ბასს 19-ის ძირითად პრინციპებს, მაგრამ მიზნად ისახავს შეამციროს მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის  გარე სპეციალისტების დაქირავების საჭიროება.   შესაბამისად, თუ არ 

არის ხელმისაწვდომი პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდზე დაფუძნებული 

ინფორმაცია და შეუძლებელია ინფორმაციის მოპოვება მიზანშეუწონელი ან ძალისხმევის 

გარეშე დანახარჯებით, ან, საწარმომ უნდა გამოიყენოს მიდგომა, რომელიც ეფუძნება ბასს 

19-ს, მაგრამ არ ითვალისწინებს ხელფასების სამომავლო ზრდას, მომავალში გასაწევ 

მომსახურებას ან შესაძლო სიკვდილიანობას დაქირავებული პირის მომსახურების 

პერიოდში. აღნიშნული გამარტივებული მიდგომა მაინც ასახავს დაქირავებულ პირთა 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის შეფასებას საპენსიო ასაკის შემდგომ.  შედეგად, მიღებული 
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დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულება ასახავს როგორც გარანტირებულ, 

ასევე არაგარანტირებულ გასამრჯელოებს.  

 მსს ფასს  განმარტავს, რომ სრული წლიური შეფასებები, როგორც წესი, არ არის 

აუცილებელი იმ პერიოდებს შორის, როდესაც სრული შეფასებები განხორციელდა, ხდება 

შეფასებების გადატანა დაქირავებულ პირთა შემადგენლობისა და ხელფასების 

აგრეგირებული კორექტირებით ისე, რომ არ ხდება დენადობისა და სიკვდილიანობის 

დაშვებების შეცვლა. 

 ფასს ტსანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს ყველა აქტუარული მოგებისა და ზარალის 

სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებას. მსს ფასს  საწარმოებს აძლევს არჩევანს აქტუარული 

მოგება ან ზარალი აღიარონ მოგებაში და ზარალში ან  სხვა სრულ შემოსავალში.  

 ფასს ტსანდარტების სრული ვერსია საწარმოსგან მოითხოვს სხვა სრულ შემოსავალში 

აღიაროს ნებისმიერი კორექტირება, რომელიც გამომდინარეობს აქტივების ზღვრული 

სიდიდის გავლენით მომხდარი ნებისმიერი ცვლილებისგან, როგორც ეს განსაზღვრულია 

ბასს 19-ის 57(დ)(iii) პუნქტით. მართალია, მსს ფასს  ადგენს აქტივის აღიარების ზღვარს 

პროგრამის ნამეტისთვის (იხ. 28.22 პუნქტი), მაგრამ იგი არ განსაზღვრავს, რომ საწარმო, 

რომელიც ირჩევს აღიაროს აქტუარული მოგება ან ზარალი სხვა სრულ შემოსავალში, ასევე 

ვალდებულია სხვა სრულ შემოსავალში აღიაროს ნებისმიერი კორექტირება, რომელიც 

წარმოიშობა აქტივის აღიარების შეზღუდვებიდან.  

 ფასს ტსანდარტების სრული ვერსია განსაზღვრავს აქტუარულ მოგებას და ზარალს და მათ 

შემადგენლობას. საწარმოს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების 

დღევანდელი ღირებულების შეფასების კონტექსტში, მსს ფასს  განსაზღვრავს აქტუარულ 

დაშვებებს, როგორც დემოგრაფიული (როგორიცაა, დაქირავებულ პირთა დენადობა და 

სიკვდილიანობა) და ფინანსური (როგორიცაა, ხელფასებისა და სამედიცინო მომსახურების 

დანახარჯების ზრდა) ცვლადების შეფასებებს, რომლებიც გავლენას მოახდენს 

გასამრჯელოების დანახარჯების სიდიდეზე.  

 ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნები დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებისთვის 

28-ე განყოფილებაში ნაკლებ დეტალურია ბასს 19-თან შედარებით. 

 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 

 

ფასს ტსანდარტების სრულ ვერსიას (იხ. ბასს 19, 153–157 პუნქტები) და მსს ფასს სტანდარტს 

(იხ. 28.30 პუნქტი) დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი  გასამრჯელოების აღიარებისა და 

შეფასების საერთო პრინციპები აქვთ. თუმცა, მსს ფასს  მარტივი ენით არის დაწერილი და 

მოიცავს ნაკლებ მითითებებს პრინციპების გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

  

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 

 
ფასს ტსანდარტების სრულ ვერსიას (იხ. ბასს 19, 159–170 პუნქტები) და მსს ფასს სტანდარტს 

(იხ. 28.31-28-37 პუნქტები) შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების აღიარებისა და 

შეფასების საერთო პრინციპები აქვთ. თუმცა, მსს ფასს  მარტივი ენით არის დაწერილი და 

მოიცავს ნაკლებ მითითებებს პრინციპების გამოყენებასთან დაკავშირებით.  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების აღრიცხვისა და ანგარიშგების 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით.  

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები გულისხმობს საწარმოს მიერ გაცემულ ყველა სახის 

ანაზღაურებას, დაქირავებულ პირთა, მათ შორის დირექტორებისა და ხელმძღვანელობის მიერ 

გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ. 28-ე განყოფილება გამოიყენება დაქირავებულ პირთა 

ოთხი სახის გასამრჯელოს ბუღალტრული აღრიცხვისათვის. იგი არ გამოიყენება: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოების აღრიცხვისთვის. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების აღრიცხვისთვის. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების აღრიცხვისთვის. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოების აღრიცხვისთვის. 

 (ე)  აქციებზე დაფუძნებული გადახდის უფლების აღრიცხვისთვის. 

კითხვა 2 

საწარმოს თანამშრომლებიდან თითოეულს ყოველწლიურად აქვს 20 დღიანი ანაზღაურებადი 

შვებულების უფლება. გამოუყენებელი შვებულება არ გადაიტანება და არ არის 

გარანტირებული. საწარმოს წლიური ანგარიშგების თარიღია 31 დეკემბერი. 

შვებულება არის:  

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 3 

გაითვალისწინეთ მე-2 კითხვაში მოცემული ინფორმაცია. თუმცა, ამ კითხვაში, გამოუყენებელი 

შვებულების გადახდა ხდება ყოველი წლის 31 დეკემბერს  (გარანტირება ყოველი 

კალენდარული წლის ბოლოს დაგროვების გარეშე).   

შვებულება  არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 
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 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 4 

გაითვალისწინეთ მე-2 კითხვაში მოცემული ინფორმაცია.  თუმცა, ამ კითხვაში, გამოუყენებელი 

შვებულების გადატანა შესაძლებელია ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში (დაგროვება 

გარანტირების გარეშე).  .   

შვებულება  არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 5 

გაითვალისწინეთ მე-2 კითხვაში მოცემული ინფორმაცია.  თუმცა, ამ კითხვაში, გამოუყენებელი 

შვებულების გადატანა შესაძლებელია ორი კალენდარული წლის განმავლობაში (დაგროვება 

გარანტირების გარეშე).   

შვებულება  არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 6 

გაითვალისწინეთ მე-2 კითხვაში მოცემული ინფორმაცია.  თუმცა, ამ კითხვაში, გამოუყენებელი 

შვებულების გადატანა შესაძლებელია დაქირავებული პირის მიერ საწარმოს   დატოვებამდე, რა 

დროისთვისაც, საწარმო სრულად გადაუხდის დაქირავებულ პირს გარანტირებულ 

გამოუყენებელ შვებულებას (დაგროვება და გარანტირება).   

შვებულება  არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 7 

საწარმომ საჯარო განცხადება გააკეთა სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების გეგმასთან 

დაკავშირებით. დაქირავებულ პირებს, რომელებიც აირჩევენ სამუშაოს ნებაყოფლობით 

დატოვებას, საწარმოს აქვს ვალდებულება გადაუხადოს  ერთჯერადი თანხა, რომელიც ტოლია 

მთლიანი (ბრუტო) წლიური ხელფასის ორმაგი ოდენობისა.  
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დაქირავებული პირებისთვის სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვებისთვის გასამრჯელოს 

გადახდის ვალდებულება არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 8 

საწარმო ანაზღაურებს ყოფილი დაქირავებული პირების შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების 50%-ს იმ შემთხვევაში, თუ დაქირავებულ პირს 

საწარმოსთვის გაწეული აქვს მომსახურება 25 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში.  

დაქირავებული პირებისთვის შრომითი საქმიანობის შემდგომი სამედიცინო მომსახურების 

დანახარჯების 50%-ის გადახდა არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  დადგენილგადასახდელიანი შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დადგენილშენატანიანი შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (დ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (ე)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 9 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია იმ დაქირავებულ 

პირებს, რომლებიც ხუთი წლის განმავლობაში ეწევიან მომსახურებას, გადაუხადოს ხუთი წლის 

განმავლობაში მიღებული დაგროვილი მოგების კონკრეტული ხვედრითი წილი. 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ) შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 10 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის შესაბამისად, საწარმო ვალდებულია იმ დაქირავებულ 

პირებს, რომლებიც წლის განმავლობაში ეწევიან მომსახურებას, წლის განმავლობაში მიღებული 

მთლიანი მოგების კონკრეტული ხვედრითი წილი გადაუხადოს. 

მოგებაში მონაწილეობის პროგრამა არის: 

 (ა)  დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელო. 

 (ბ)  შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელო. 

 (გ)  დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო. 

 (დ)  შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელო. 

კითხვა 11 
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ქვემოთ მოცემული რომელი განმარტება აღწერს საუკეთესოდ დადგენილგადასახდელიანი 

პროგრამის ვალდებულების გამოთვლის გამარტივებულ მეთოდს, რომელიც დაშვებულია 28.19 

პუნქტით? 

 (ა)  საპენსიო ვალდებულებას აფასებს პროგრამის ფორმულის მეშვეობით, რომელიც 

გამოიყენება მიმდინარე პერიოდამდე ნამსახურები წლებისა და ხელფასის არსებული 

დონის მიმართ. 

 (ბ)  საპენსიო ვალდებულებას აფასებს პროგრამის ფორმულის მეშვეობით, რომელიც 

გამოიყენება მიმდინარე პერიოდამდე ნამსახურები წლებისა და  ხელფასის მომავალი 

დონის მიმართ. 

 (გ)  აფასებს პენსიაში გასვლისას არსებულ სრულ გასამრჯელოს და შემდეგ გამოითვლის 

საკმარის დონის დანახარჯს, დაშვებული განაკვეთით მოსალოდნელ დაგროვილ 

პროცენტთან ერთად, პენსიაში გასვლისას მთლიანი გასამრჯელოების გაცემის 

მიზნით. 

 (დ)  საპენსიო ვალდებულებას და საპენსიო დანახარჯს აფასებს დაფინანსების უმოკლესი 

შესაძლო პერიოდის საფუძველზე, მაქსიმალური გადასახადების გამოქვითვის 

მიზნით. 

კითხვა 12 

საწარმოს, რომელიც იყენებს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების 

გამოთვლის გამარტივებულ მეთოდს, უფლება არ აქვს: 

 (ა)  არ გაითვალისწინოს მოსალოდნელი ხელფასის ზრდის მაჩვენებელი (იგულისხმოს, 

რომ მიმდინარე ხელფასი შენარჩუნებული იქნება მანამ, სანამ მოსალოდნელია, რომ 

არსებული დაქირავებული პირები არ დაიწყებენ შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების მიღებას) 

 (ბ)  არ გაითვალისწინოს არსებული დაქირავებული პირების მიერ მომავალში გასაწევი 

მომსახურება (იგულისხმოს პროგრამის დახურვა (შეწყვეტა) როგორც არსებულ, ისე 

ახლად დაქირავებულ პირთათვის). 

 (გ)  არ გაითვალისწინოს საანგარიშგებო თარიღსა და დაქირავებულ პირთა შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების მიღების თარიღს შორის პერიოდში შესაძლო 

სიკვდილიანობა (იგულისხმოს, რომ ყველა არსებული დაქირავებული პირი მიიღებს 

შრომითი საქმიანობის შემდგომ გასამრჯელოებს). 

 (დ)  არ გაითვალისწინოს შრომითი საქმიანობის დასრულების შემდგომი 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (სიცოცხლის ხანგრძლივობა). 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (ე)—იხ. პუნქტი 28.2 

კითხვა 2 (ა)— იხ. პუნქტი 28.4(ბ) 

კითხვა 3 (ა)— იხ. პუნქტი 28.4(ბ) 

კითხვა 4 (ა)— იხ. პუნქტი 28.4(ბ) 

კითხვა 5 (გ)— იხ. პუნქტი 28.29 

კითხვა 6 (გ)— იხ. პუნქტი 28.29 

კითხვა 7 (დ)— იხ. პუნქტი 28.31 

კითხვა 8 (ბ)— იხ. პუნქტები 28.9 და 28.10(ბ) 

კითხვა 9 (გ)— იხ. პუნქტი 28.29(დ) 

კითხვა 10 (ა)— იხ. პუნქტი 28.4(გ) 

კითხვა 11 (ა)— იხ. პუნქტი 28.19 

კითხვა 12 (დ)— იხ. პუნქტი 28.19(გ) 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების 

აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული 

სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.     

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 
 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

A საწარმომ საქმიანობა დაიწყო 20X1 31 დეკემბერს.   

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს დაქირავებულ პირთა შესახებ მოკლე ინფორმაცია 20X5 წლის 31 

დეკემბერს: 

 

დაქირავებულ 

პირთა 

კატეგორია 

დაქირავებულ 

პირთა რაოდენობა 

კატეგორიაში  

ხელფასის დონე დაქირავებულ პირზე 

30/06/20X6-ით დასრულებული 12-

თვიანი პერიოდისთვის  

01/07/20X6 თარიღიდან 

მოქმედი ხელფასის 

ზრდა 

A 9 100,000ფე 5% 

B 200 50,000ფე 7% 

C 300 25,000ფე 9% 

 

ხელფასის წლიურ მატება მოსალოდნელია, რომ გაგრძელდება იგივე დონეზე უახლოეს 

მომავალში. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს, შესაბამისი დისკონტირების კოეფიციენტებია (განისაზღვრება 

მაღალი ხარისხის კორპორაციული ობლიგაციების მიმდინარე საბაზრო შემოსავლიანობის 

გამოყენებით იმ იურისდიქციაში, სადაც A საწარმო ეწევა საქმიანობას) 0.9524 12-თვიანი 

პერიოდისთვის, 0.9009 - 24--თვიანი პერიოდისთვის, 0.8547 - 36--თვიანი პერიოდისთვის და 

0.8 - 48--თვიანი პერიოდისთვის. 

A მსს-ს დაქირავებული პირები მუშაობენ კვირაში ხუთი დღე.  A საწარმო საქმიანობას აჩერებს 

იმ იურისდიქციის, ექვსი სავალდებულო ოფიციალური დასვენების პერიოდისთვის, სადაც A 

საწარმო ეწევა საქმიანობას. ოფიციალური დასვენების დღეებიდან სამს ადგილი აქვს 30 

ივნისამდე. 

დაუშვით, რომ წელიწადში არის 261 სამუშაო დღე და  ყველა დასვენების დღე სამუშაო დღეს 

ემთხვევა.  

 

შვებულება 

A საწარმოს თითოეულ დაქირავებულ პირს უფლება აქვთ მიიღონ წელიწადში 20 დღე 

ანაზღაურებადი შვებულება.    

 

A კატეგორიის თანამშრომლებს შეუძლიათ გამოუყენებელი შვებულების გადატანა ერთი 

კალენდარული წლით, რაც გამოითვლება ფიფო მეთოდით. შვებულება, რომელიც არ იქნება 

გამოყენებული აღნიშნულ პერიოდში უქმდება.  
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B კატეგორიის თანამშრომლებს არ შეუძლიათ გამოუყენებელი შვებულების გადატანა ერთი 

კალენდარული წლით, მაგრამ იღებენ ანაზღაურებას წინა კალენდარული წლის განმავლობაში 

გამოუყენებელ მთლიან შვებულებასთან დაკავშირებით. გასამრჯელო გაიცემა მომდევნო წლის 

იანვრის ხელფასების ფარგლებში.  

 

C კატეგორიის თანამშრომლებს არ შეუძლიათ გამოუყენებელი შვებულების გადატანა ერთი 

კალენდარული წლით და არ იღებენ წინა კალენდარული წლის გამოუყენებელ შვებულების 

ანაზღაურებას განმავლობაში . 

 

 

 

20X5 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ჩანაწერები შვებულებასთან დაკავშირებით შემდეგია: 

 

დაქირავებულ 

პირთა კატეგორია 

დაქირავებულ პირთა 

რაოდენობა 

კატეგორიაში 

31/12/20X5 თარიღისთვის გამოუყენებელი 

შვებულების დღეების საშუალო რაოდენობა 

თითოეულ დაქირავებულ პირზე 

A 9 10 

B 200 6 

C 300 8 

 

20X5 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმო მოელის, რომ 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის A 

კატეგორიის დაქირავებულ პირთა დაგროვილი შვებულების 25 გამოუყენებელ დღეს ვადა 

გაუვა ლად  20X6 წლის 31 დეკემბერს.   

A საწარმო მოელის, რომ შვებულება, საშუალოდ თანაბრად იქნება გამოყენებული წლის 

განმავლობაში.   

 

ჯილდო ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის 

A საწარმოს დაქირავებულ პირებს უფლება აქვთ, A საწარმოსგან მიიღონ ხელისუფლების მიერ 

დაწესებული გადახდები ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის, რომელიც გამოითვლება,  

ხელფასის 5% -ის ოდენობით(გადახდამდე 12 თვის განმავლობაში) შრომითი საქმიანობის 

ყოველი ხუთი წლის შემდეგ. გადახდა ხორციელდება მეხუთე წლის დეკემბრის ხელფასების 

ფარგლებში. A საწარმო წინასწარ არ აფინანსებს აღნიშნულ ვალდებულებას. 

მოსალოდნელია, რომ დაქირავებულ პირთა დენადობა საშუალო ისტორიულ მოდელს 

გაიმეორებს. გამოთვლის გასამარტივებლად, დაუშვით, რომ დაქირავებული პირები დაიწყებენ 

საწარმოში მუშაობას და დატოვებენ საწარმოს 31 დეკემბერს.  გარდა ამისა, დაუშვით, რომ 

არცერთ დაქირავებულ პირს, რომელმაც A საწარმოში მუშაობა 20X2 წლის 1 იანვრის შემდეგ 

დაიწყო, არ დაუტოვებია და არ არის მოსალოდნელი, რომ დატოვებს A საწარმოს უახლოეს 

მომავალში (ყველა პირი, რომელმაც დატოვა საწარმო დაქირავებული იყო  20X1 წლის 31 

დეკემბერს).  

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს ჩანაწერები ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის ჯილდოსთან 

დაკავშირებით 20X5 წლის 31 დეკემბერს: 
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დაქირავებ
ულ პირთა 
კატეგორია 

დაქირავებულ პირთა 
დენადობა 20X5 წლის 
31 დეკემბერს 

დაქირავებულ პირთა 
დენადობა 20X4 წლის 

31 დეკემბერს  

დაქირავებულ 
პირთა დენადობა 

20X3 წლის 31 
დეკემბერს  

დაქირავებულ პირთა 
დენადობა 20X2 წლის 

31 დეკემბერს  

დაქირავებ
ულ პირთა 
დენადობა 
20X1 წლის 

31 
დეკემბერს  

 დაიწყო 

მუშაობა 

დატოვა დაიწყო 

მუშაობა 

დატოვა დაიწყო 

მუშაობა 

დატოვა დაიწყო 

მუშაობა 

დატოვა  

A 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

B 10 9 11 10 10 9 9 8 196 

C 16 18 15 12 11 16 18 20 306 

 

საპენსიო პროგრამა 

20X6 წლის 5 იანვარს, A საწარმომ დადგენილშენატანიან პროგრამაში გადაიხადა 100,000ფე 

შენატანი საწარმოს დაქირავებულ პირთა მიერ 20X5 წლის დეკემბერს გაწეული მომსახურების 

სანაცვლოდ. 

 

სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების შეთავაზება 

20X5 წლის დეკემბერში, სამუშაო ძალის შემცირების მიზნით, A საწარმომ დაქირავებულ 

პირებს შეუქცევადად შესთავაზა სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვების პაკეტი. შეთავაზების 

შესაბამისად, A საწარმო კომპენსაციას გადაუხდის ნებისმიერ დაქირავებულ პირს, რომელიც 

ნებაყოფლობით შეწყვეტს შრომით საქმიანობას 20X6 წლის 30 ივნისამდე. შეთავაზებული 

კომპენსაცია ტოლია 20X6 წლის 30 ივნისით დასრულებული 12-თვიანი პერიოდისთვი 

დაქირავებულ პირთა წლიური ხელფასის ს.   

 

 20X5 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს ჩანაწერები სამუშაოს ნებაყოფლობით დატოვებასთან 

დაკავშირებით მოიცავს: 

 

დაქირავებულ 

პირთა 

კატეგორია 

იმ დაქირავებულ პირთა რაოდენობა, 

რომლებმაც ნებაყოფლობით შეწყვიტეს 

შრომითი საქმიანობა 31/12/20X5 

თარიღისთვის 

იმ დაქირავებულ პირთა რაოდენობა, 

რომლებიც, მოსალოდნელია, რომ 

ნებაყოფლობით შეწყვეტს შრომით 

საქმიანობას 20X6 წელს 

A 0 1 

B 2 8 

C 5 25 

 

20X5  წლის 31 დეკემბერისათვის. გამოთვალეთ A საწარმოს ვალდებულება დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოებიდან    
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 
 

წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს ვალდებულება დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოებთან 

დაკავშირებით შეადგენს 2,305,228ფე-ს, გაანალიზებულია შემდეგნაირად: 
 

  ფე 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები იხ. გამოთვლა ქვემოთ 261,423 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოები 

იხ. გამოთვლა ქვემოთ 593,807 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები—

დადგენილშენატანიანი პროგრამა 

 100,000 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები იხ. გამოთვლა ქვემოთ 1,350,000 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ანარიცხები  2,305,230 
 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები 

20X5 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ვალდებულება შვებულებასთან დაკავშირებით არის 

261,423ფე (26,127ფე A კატეგორიის დაქირავებული პირებისთვის + 235,296ფე B კატეგორიის 

დაქირავებული პირებისთვის). 

A კატეგორია: 32.5 დღე(ა) × 392.16ფე(ბ) + 32.5 დღე(ა) × 411.76ფე(გ)  = 26,127ფე. 

B კატეგორია: 1,200 დღე(ე) × 196.08ფე(ვ) = 235,296ფე. 

C კატეგორია: 0ფე—არადაგროვებადი და არაგარანტირებული. 

 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 

20X5 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს ვალდებულება ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟისთვის 

ჯილდოებთან დაკავშირებით შეადგენს  593,807ფე-ს.   

გამოთვლა:  

A კატეგორიის დაქირავებული პირები 34,148ფე (31,239ფე(ზ)  + 2,909ფე(თ)) +  

B კატეგორიის დაქირავებული პირები 320,000ფე (297,534ფე(ი) + 10,371ფე(კ) + 7,799ფე(ლ) + 

4,296ფე(მ)) +  

C კატეგორიის დაქირავებული პირები 239,659ფე (222,321ფე(ნ) + 10,113ფე(ო) + 4,261ფე(პ) + 

2,964ფე(ჟ)). 

 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 
 

დაქირავებულ 

პირთა 

კატეგორია 

იმ დაქირავებულ პირთა 

რაოდენობა, რომლებიც 

ნებაყოფლობით წყვეტენ 

შრომით საქმიანობას 

31/12/20X5 თარიღისთვის 

წლიური ხელფასი 12-

თვიანი პერიოდისთვის, 

რომელიც მთავრდება 

30/06/20X6-ში 

შრომითი საქმიანობის 

შეწყვეტის 

გასამრჯელოები 

 (A) (B) (C) = (A) × (B)  

A 1 100,000ფე 100,000ფე 

B 10 50,000ფე 500,000ფე 

C 30  25,000ფე 750,000ფე 

   1,350,000ფე 
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(ა)  9 დაქირავებული პირი × 10 დღე დაგროვილი შვებულება, საშუალოდ = 90 დღე დაგროვილი სულ. 90 დღე 

მინუს 25 დღე, რომლის შენახვაც მოსალოდნელია ვადის გასვლის გამო = 65 დღე.  65 დღე დაგროვილი 

შვებულება, რომლის გამოყენება მოსალოდნელია 20X6 წელს, ნახევარი (ან 32.5 დღე შვებულება) 20X6 წლის 

30 ივნისამდე და 32.5 დღე შვებულება 20X6 წლის 1 ივლისის შემდეგ. 

(ბ)  100,000ფე წლიური ხელფასი ÷ 255(დ) სამუშაო დღე წლის განმავლობაში = 392.16ფე ხელფასი ერთ სამუშაო 

დღეზე 20X6 წლის 1 იანვრიდან 20X6 წლის 30 ივნისამდე. 

(გ)  100,000ფე წლიური ხელფასი + 5% × 100,000ფე წლიური ხელფასი = 105,000ფე მოსალოდნელი წლიური 

ხელფასი 20X6 წლის 1 ივლისიდან. 105,000ფე ÷ 255(დ) სამუშაო დღე წლის განმავლობაში = 411.76ფე 

ხელფასი ერთ სამუშაო დღეზე 20X6 წლის 1 ივლისიდან 20X6 წლის 31 დეკემბრამდე. 

(დ)  261 სამუშაო დღე წელიწადში მინუს 6 დასვენების დღე წელიწადში = 255 სამუშაო დღე წლის 

განმავლობაში. 

(ე)  200 დაქირავებული პირი × 6 დღე გარანტირებული შვებულება საშუალოდ = 1,200 გარანტირებული დღე 

სულ.  1,200 დღე გარანტირებული შვებულება. 

(ვ)  50,000ფე წლიური ხელფასი ÷ 255(დ) სამუშაო დღე წლის განმავლობაში = 196.08ფე ხელფასი ერთ სამუშაო 

დღეზე. 

(ზ)  A კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X6 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X5 წელს შეადგენს 50,000ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 52,500ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 102,500ფე.  5% × 102,500ფე × 

8 დაქირავებული პირი × 4/5 (დღემდე გაწეული 4 წლის მომსახურება 5 წლიდან) = 32,800ფე მოსალოდნელი 

გადასახდელი თანხა.  32,800ფე × 0.9524 დისკონტირების კოეფიციენტი = 31,239ფე.  შენიშვნა: A საწარმოს არ 

ვარაუდობდა თანხის შენახვას A კატეგორიის დაქირავებული პირების მიერ საწარმოს დატოვების გამო. 

(თ)  A კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X7 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X6 წელს შეადგენს 52,500ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 55,125ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 107,625ფე.  5% × 107,625ფე × 

1  დაქირავებული პირი (დაიწყო სამსახური 20X2 წლის 31 დეკემბერს) × 3/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 3 წელი)  = 3,229ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  3,229ფე × 0.9009 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 2,909ფე.  შენიშვნა: A საწარმოს არ ვარაუდობდა თანხის შენახვას A 

კატეგორიის დაქირავებული პირების მიერ საწარმოს დატოვების გამო. 

(ი)  B კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X6 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X5 წელს შეადგენს 25,000ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 26,750ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 51,750ფე.  5% × 51,750ფე × 77%(რ) × 196 

(დაქირავებული პირი 20X2 წლის 1 იანვარს) × 4/5 (5 წლის მომსახურებიდან დღემდე შესრულებული 4 

წელი) = 312,405ფე .  312,405ფე × 0.9524 დისკონტირების კოეფიციენტი = 297,534ფე. 

(კ)  B კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X7 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X6 წელს შეადგენს 26,750ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 28,623ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 55,373ფე.  5% × 55,373ფე × 77%(რ) ×  9 

დაქირავებული პირი  (დაიწყო სამსახური 20X2 წლის 31 დეკემბერს) × 3/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 3 წელი) = 11,512ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  11,512ფე × 0.9009 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 10,371ფე. 

(ლ)  B კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X8 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X7 წელს შეადგენს 28,623ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 30,627ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 59,250ფე.  5% × 59,250ფე × 77%(რ) × 10 

დაქირავებული პირი (20X3დაიწყო სამსახური 20X3 წლის 31 დეკემბერს) × 2/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 2 წელი) = 9,125ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  9,125ფე × 0.8547 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 7,799ფე. 

(მ)  B კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X9 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X8 წელს შეადგენს 30,627ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 32,771ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 63,398ფე.  5% × 63,398ფე × 77%(რ) × 11 

დაქირავებული პირი (დაიწყო სამსახური 20X4 წლის 31 დეკემბერს) × 1/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 1 წელი) = 5,370ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  5,370ფე × 0.8 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 4,296ფე. 
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(ნ)  C კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X6 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X5 წელს შეადგენს 12,500ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 13,625ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 26,125ფე.  5% × 26,125ფე × 73%(ს) × 306 

(დაქირავებული პირი 20X2 წლის 1 იანვარს) × 4/5 (5 წლის მომსახურებიდან დღემდე შესრულებული 4 

წელი) = 233,432ფე .  233,432ფე × 0.9524 დისკონტირების კოეფიციენტი = 222,321ფე. 

(ო)  C კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X7 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X6 წელს შეადგენს 13,625ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 14,851ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 28,476ფე.  5% × 28,476ფე × 73%(ს) × 18 

დაქირავებული პირი  (დაიწყო სამსახური 20X2 წლის 31 დეკემბერს) × 3/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 3 წელი) = 11,225ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  11,225ფე × 0.9009 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 10,113ფე. 

(პ)  C კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X8 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X7 წელს შეადგენს 14,851ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 16,188ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 31,039ფე.  5% × 31,039ფე × 73%(ს) × 11 

დაქირავებული პირი (დაიწყო სამსახური 20X3 წლის 31 დეკემბერს) × 2/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 2 წელი) = 4,985ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  4,985ფე × 0.8547 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 4,261ფე. 

(ჟ)  C კატეგორიის დაქირავებული პირი, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მიიღებს გასამრჯელოს ხანგრძლივი 

მუშაობის სტაჟისთვის 20X9 წლის დეკემბერში: მოსალოდნელი ხელფასი 20X8 წელს შეადგენს 16,188ფე-ს 

(იანვრიდან ივნისამდე) + 17,645ფე (ივლისიდან დეკემბრამდე) = 33,833ფე.  5% × 33,833ფე × 73%(ს) × 15 

დაქირავებული პირი (დაიწყო სამსახური 20X4 წლის 31 დეკემბერს) × 1/5 (5 წლის მომსახურებიდან 

დღემდე შესრულებული 1 წელი) = 3,705ფე მოსალოდნელი გადასახდელი თანხა.  3,705ფე × 0.8 

დისკონტირების კოეფიციენტი = 2,964ფე. 

(რ)  A საწარმო მოელის დაახლოებით 77%-ის გადახდას × B კატეგორიის დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოები ხუთწლიან ციკლში (23%-ის შენახვა დაქირავებული პირების მიერ საწარმოს დატოვების 

გამო, სანამ გასამრჯელოები ხანგრძლივი სტაჟის გამო გარანტირებული გახდება).   

გამოთვლა: 36 დაქირავებული პირმა დატოვა საწარმო 20X2 წლიდან 20X5 წლამდე (საშუალოდ 9 პირი 

წელიწადში). საწინააღმდეგო თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, A საწარმო ვარაუდობს, რომ 

9 დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს 20X6 წელს.  36 (20X2 to 20X5) + 9 (მოსალოდნელი 20X6 წელს) = 

45 დაქირავებული პირი, მოსალოდნელია, რომ დატოვებს საწარმოს 20X6 წლის 31 დეკემბრისთვის.  45 ÷ 

196 B კატეგორიის დაქირავებული პირი 20X2 წლის 1 იანვარს = მოსალოდნელი 23% შემცირება B 

კატეგორიის დაქირავებულ პირთა დენადობის გამო. 

(ს)  A საწარმო მოელის დაახლოებით 73%-ის გადახდას × C კატეგორიის დაქირავებულ პირთა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოები ხუთწლიან ციკლში (27%-ის შენახვა დაქირავებული პირების მიერ საწარმოს დატოვების 

გამო, სანამ გასამრჯელოები ხანგრძლივი სტაჟის გამო გარანტირებული გახდება).  

გამოთვლა: 66 დაქირავებული პირმა დატოვა საწარმო 20X2 წლიდან 20X5 წლამდე (საშუალოდ 16 პირი 

წელიწადში).  თუ არ არსებობს საპირისპირო მტკიცებულებები, A საწარმო ვარაუდობს, რომ 16 

დაქირავებული პირი დატოვებს საწარმოს 20X6 წელს.  66 (20X2 to 20X5) + 16 (მოსალოდნელი 20X6 წელს) = 

82 დაქირავებული პირი, მოსალოდნელია, რომ დატოვებს საწარმოს 20X6 წლის 31 დეკემბრისთვის.  82 ÷ 

306 C კატეგორიის დაქირავებული პირი 20X2 წლის 1 იანვარს = მოსალოდნელი 27% C კატეგორიის 

დაქირავებულ პირთა დენადობის გამო. 
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სიტუაციური მაგალითი  2 
 

20X1 წლის 1 იანვარს, 60 წელს გადაცილებული დაქირავებული პირების დასაქმების 

გასაგრძელებლად საწარმოში, B საწარმო პირდება 60 წელს გადაცილებულ დაქირავებულ 

პირებს ერთჯერად გასამრჯელოს, რომელიც საბოლოო ხელფასის 1%-ის ტოლია თითოეული 

ნამსახურები წლისათვის, რომლის განმავლობაში განაგრძობენ მუშაობას B საწარმოში 60 წლის 

შემდეგ, თუ დარჩებიან  B საწარმოში 65 წლამდე, რა დროისთვისაც, ადგილობრივი კანონების 

შესაბამისად, დაქირავებული პირებისთვის სავალდებულოა პენსიაში გასვლა. გასამრჯელო 

გადასახდელია დაქირავებული პირებისთვის პენსიაში გასვლისას. 

A დაქირავებული პირი 60 წლის ხდება 20X1 წლის 1 იანვარს. მისი ხელფასი 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 100,000ფე-ს შეადგენს. 

20X1 წლის იანვარში, B საწარმო აკეთებს შემდეგ აქტუარულ დაშვებებს: 

 A დაქირავებული პირის ხელფასი ყოველ წელს 5%-ით უნდა გაიზარდოს (რთული 

პროცენტი)   

 არსებობს 20%-იანი ალბათობა, რომ A დაქირავებული პირი შეწყვეტს მუშაობას B 

საწარმოში 20X6 წლის 1 იანვრამდე. 

 შესაბამისი დისკონტირების წლიური განაკვეთია 10% (განისაზღვრება 28.17 პუნქტის 

გამოყენებით).   

არ არის ცვლილებები აქტუარულ დაშვებებში 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

A დაქირავებული პირის ხელფასი 20X2 წელს 105,000ფე-ს შეადგენს. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, B საწარმომ შეცვალა აქტუარული დაშვებები შემდეგნაირად: 

 A დაქირავებული პირის ხელფასი ყოველ წელს 15%-ით უნდა გაიზარდოს (რთული 

პროცენტი).   

 არსებობს 10%-იანი ალბათობა,  რომ A დაქირავებული პირი შეწყვეტს მუშაობას B 

საწარმოში საპენსიო თარიღის მიღწევამდე, 20X6 წლის 1 იანვრამდე.  

 შესაბამისი დისკონტირების განაკვეთი წლიური 10% რჩება (განისაზღვრება 28.17 პუნქტის 

გამოყენებით).   

აქტუარული დაშვებები არ იყო შეცვლილი 20X3 წლის 31 დეკემბრისთვის.  დაქირავებულ 

პირთა ხელფასები 20X3 წლისთვის გაიზარდა 15%-ით აქტუარული დაშვებების შესაბამისად, 

და ახლა 120,750ფე-ს შეადგენს. 

B საწარმო არ აფინანსებს ერთჯერადი გასამრჯელოს გადახდის ვალდებულებას. იგი აღიარებს 

აქტუარულ მოგებას და ზარალს სხვა სრულ შემოსავალში. B საწარმო პროცენტს აღიარებს 

წლიურად. 

 

ნაწილი A 

B საწარმო იყენებს პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდს, რათა შეაფასოს 

დადგენილგადასახდელიანი პენსიაში გასვლის შემდგომი ვალდებულება.   
 

გამოთვალეთ თანხები, რომლებიც B საწარმომ უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში და სხვა 

სრულ შემოსავალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით,  20X2 წლის 31 დეკემბრით და 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.   
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ნაწილი B 

ფაქტები იგივეა, რაც A ნაწილში. თუმცა, ამ ნაწილში, დაუშვით, რომ  დაქირავებულ პირს არ 

მოეთხოვება 65 წლის ასაკში პენსიაში გასვლა და გასამრჯელო გარანტირებულია და 

გადასახდელია დაქირავებული პირის 65 წლის ასაკისთვის. 

 

გამოთვალეთ თანხები, რომლებიც B საწარმომ უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში და სხვა 

სრულ შემოსავალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით და 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის.   

 

 

ნაწილი C 

ფაქტები იგივეა, რაც A ნაწილში. თუმცა, ამ ნაწილში, დაუშვით, რომ B საწარმოს არ შეუძლია, 

მიზანშეუწონელი ან ძალისხმევის დანახარჯების გარეშე,  პროგნოზირებული პირობითი 

ერთეულის მეთოდის გამოყენება დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების 

შესაფასებლად.  იგი აფასებს დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებას 28.19 

პუნქტით გათვალისწინებული ყველა გამარტივებული მიდგომის გამოყენებით. 

 

გამოთვალეთ თანხები, რომლებიც B საწარმომ უნდა აღიაროს მოგებაში ან ზარალში და სხვა 

სრულ შემოსავალში 20X1 წლის 31 დეკემბრით და 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის.     
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 
 

ნაწილი A 

 

B საწარმოს აქვს აქტუარული მოგების ან ზარალის სხვა სრულ შემოსავალში აღიარების 

სააღრიცხვო პოლიტიკა.  დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის დანახარჯის ყველა სხვა 

კომპონენტი აისახება მოგებაში ან ზარალში.   

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის A საწარმო აღიარებს მიმდინარე 

მომსახურების ღირებულების ხარჯს 664 ფე-ის ოდენობით მოგებაში ან ზარალში. 

გამოთვლა:  

 ფე 

მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასი (100,000ფე მიმდინარე ხელფასი × (1.05)4) 121,551 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასის 1% 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასის 1% 

(1% × 121,551ფე) 1,216 

კორექტირება უფლების გადაცემის პირობისთვის (20% × 1,216ფე) (244) 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის უფლების გადაცემის პირობის 

კორექტირების შემდეგ  972 

10% დისკონტირების განაკვეთის დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი 4 

წლის განმავლობაში (დარჩენილი პერიოდი, რომელთან დაკავშირებითაც 

მოსალოდნელია გასამრჯელოს დაფარვა) 0.683013 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 664 

 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, პერიოდი, როდესაც შეიცვალა 

აქტუარული დაშვებები, A საწარმო აღიარებს ხარჯს, 797ფე-ს (731ფე მიმდინარე მომსახურების 

ღირებულება + 66ფე პროცენტი) მოგებაში ან ზარალში და აქტუარული ზარალი 699ფე სხვა 

სრულ შემოსავალში. 
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გამოთვლები:  

 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 

 ფე 
მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასი წლის დასაწყისის დაშვებებზე 

დაყრდნობით   

(105,000ფე მიმდინარე ხელფასი × (1.05)3) 121,551 

მიმდინარე წლისთვის მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასის გასამრჯელო  1% 

(1% × 121,551ფე) 1,216 

კორექტირება უფლების გადაცემის პირობისთვის (20% × 1,216ფე) (244) 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის უფლების გადაცემის პირობის 

კორექტირების შემდეგ 972 

10% დისკონტირების განაკვეთის დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი 3 

წლის განმავლობაში (დარჩენილი პერიოდი, რომელთან დაკავშირებითაც 

მოსალოდნელია გასამრჯელოს დაფარვა) 0.751315 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 731 

 

 

 

პროცენტი 

 ფე 
დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების საწყისი ნაშთი 664 

პროცენტი, დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების  საწყისი 

ნაშთის 10%  66 

 

 

აქტუარული ზარალი ფე 
მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასი  განახლებულ/წლის ბოლოს დაშვებებზე 

დაყრდნობით  

(105,000ფე მიმდინარე ხელფასი × (1.15)3) 159,692 

დაგროვილი გასამრჯელო დისკონტირებამდე (20X1 - 20X2 წლებიდან, 

159,692ფე × 1% × 2) 3,194 

კორექტირება უფლების გადაცემის პირობისთვის (10% × 3,194ფე) (319) 

დაგროვილი გასამრჯელო დისკონტირებამდე უფლების გადაცემის პირობის 

კორექტირების შემდეგ 2,875 

10% დისკონტირების განაკვეთის დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი 

3 წლის განმავლობაში (დარჩენილი პერიოდი, რომელთან დაკავშირებითაც 

მოსალოდნელია გასამრჯელოს დაფარვა) 0.751315 

დადგენილგადასახდელიანი ვალდებულების საბოლოო ნაშთი, 20X2 2,160 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების  საწყისი ნაშთი, 

20X2 (664) 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება (731) 

პროცენტი  (66) 

აქტუარული ზარალი 699 
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20X3 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის A საწარმო აღიარებს ხარჯს 1,404ფე-ის 

ოდენობით (1,188ფე მიმდინარე მომსახურების ღირებულება + 216ფე პროცენტი) მოგებაში ან 

ზარალში. არ არის აღიარებული აქტუარული მოგება ან ზარალი რადგან ადგილი არ აქვს 

აქტუარული დაშვებების ცვლილებას. 

 

გამოთვლები:  

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 

 ფე 
მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასი (120,750ფე ხელფასი 20X3 წელს × (1.15)2) 159,692 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასის 1%  (1% 

× 159,692ფე) 1,597 

კორექტირება უფლების გადაცემის პირობისთვის (10% × 1,597ფე) (160) 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის უფლების გადაცემის პირობის 

კორექტირების შემდეგ 1,437 

10% დისკონტირების განაკვეთის დღევანდელი ღირებულების კოეფიციენტი 2 

წლის განმავლობაში (დარჩენილი პერიოდი, რომელთან დაკავშირებითაც 

მოსალოდნელია გასამრჯელოს დაფარვა) 0.826446 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 1,188 

 

 

პროცენტი 

 ფე 
დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების  საწყისი ნაშთი  2,160 

პროცენტი, დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების  საწყისი 

ნაშთის 10% 216 

 

შენიშვნები:  

ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, თუ როგორ გროვდება ვალდებულება A დაქირავებული 

პირისთვის, თუ დავუშვებთ, რომ აქტუარული დაშვებების ერთადერთი ცვლილება 20X2 წლის 

შემდეგ იყო უფლების გადაცემის პირობასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის აღმოფხვრა 

20X5 წლის ბოლოს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილი თანხების სხვაობა 

დამრგვალების შედეგია.  

 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 
გასამრჯელო განეკუთვნება:      

– წინა წლებს -    1,596.92  3,193.84  4,790.76  6,387.68  

– მიმდინარე წელს (1% × საბოლოო 

ხელფასი) 
1,215.51  1,596.92  1,596.92  1,596.92  1,596.92  

–მიმდინარე და წინა წლებს 1,215.51  3,193.84  4,790.76  6,387.68  7,984.60  

ვალდებულება პერიოდის დასაწყისში -    664.17  2,159.62  3,563.38  5,226.28  

საპროცენტო განაკვეთი 10% -    66.42  215.96  356.34  522.63  

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 

(ა) 
664.17  730.58  1,187.80 1,306.56  1,437.23  

აქტუარული ზარალი (დამაბალანსებელი 

ციფრი) 
-    698.45    -    -    798.46  

ვალდებულება პერიოდის ბოლოს(ბ) 664.17  2,159.62  3,563.38  5,226.28  7,984.60  
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(ა)  მიმდინარე მომსახურების ღირებულება არის მიმდინარე წელზე განაწილებული 

გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება.  

(ბ)  ვალდებულება პერიოდის ბოლოს არის მიმდინარე და წინა წლებზე განაწილებული 

გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება. 

 

ნაწილი B 

 

პასუხი B ნაწილზე იგივეა, რაც პასუხი A ნაწილზე. თუმცა, B ნაწილში ხარჯი აღწერილია, 

როგორც  ‘სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელო’ და არა ‘შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელო’.   

 

ნაწილი C 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის A საწარმო აღიარებს მიმდინარე 

მომსახურების ღირებულების ხარჯს 683 ფე-ის ოდენობით მოგებაში ან ზარალში. 

გაანგარიშებები:  

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის = 1% × 100,000ფე მიმდინარე ხელფასი = 1,000ფე. 

დღევანდელი ღირებულება = 1,000ფე × 1/(1.1)4 = 1,000ფე × 0.683013 = 683ფე. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის A საწარმო აღიარებს ხარჯს 857 ფე-ის 

ოდენობით (789 ფე მიმდინარე მომსახურების ღირებულება + 68 ფე პროცენტი) მოგებაში ან 

ზარალში და ხარჯს 38 ფე-ის ოდენობით (აქტუარული ზარალი) სხვა სრულ შემოსავალში. 

 

გაანგარიშებები:  

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 

გასამრჯელო მიმდინარე წლისთვის = 1% × 105,000 ფე მოსალოდნელი საბოლოო ხელფასი = 

1,050 ფე. 

დღევანდელი ღირებულება = 1,050 × 1/(1.1)3 = 1,050ფ ე × 0.751315 = 789 ფე. 

პროცენტი 

683 ფე ვალდებულება პერიოდის დასაწყისში × 10% = 68ფე. 

აქტუარული ზარალი 

პერიოდის ბოლოს არსებული ვალდებულების გამოთვლა  

გასამრჯელო 20X1 და 20X2წლებისთვის = 2 წელი × 1% × 105,000 ფე მოსალოდნელი საბოლოო 

ხელფასი  = 2,100 ფე. 

  დღევანდელი ღირებულება  = 2,100 ფე × 1/(1.1)3 = 2,100 ფე × 0.751315 = 1,578 ფე. 

1,578 ფე ვალდებულება პერიოდის ბოლოს მინუს 789ფე მიმდინარე მომსახურების 

ღირებულება მინუს 68 ფე პროცენტი მინუს 68ფე3 ვალდებულება პერიოდის დასაწყისში = 

38ფე აქტუარული ზარალი.  
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შენიშვნა: ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, თუ როგორ გროვდება ვალდებულება A 

დაქირავებული პირისთვის, თუ დავუშვებთ, რომ აქტუარული დაშვებები არ შეიცვლება 20X2 

წლის შემდეგ.  

 
წელი 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 

1% × მიმდინარე ხელფასი 1,000 1,050 1,207.50 1,388.63 1,596.92 

წლების მომსახურება წლის 

ბოლოს 1 2 3 4 5 

ვალდებულების მომავალი 

ღირებულება 1,000 2,100 3,622.50 5,554.50 7,984.60 

დისკონტირების 

კოეფიციენტი (10%) 0.683013 0.751315 0.826446 0.909091 1 

ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულება 683.01 1,577.76 2,993.80 5,049.56 7,984.60 

       

ვალდებულება პერიოდის 

დასაწყისში – 683.01 1,577.76 2,993.80 5,049.56 

პროცენტი (10%) – 68.30 157.78 299.38 504.96 

მიმდინარე მომსახურების 

ღირებულება (ა) 683.01 788.88 997.93 1,262.39 1,596.92 

აქტუარული მოგება ზარალი 

(დამაბალანსებელი ციფრი) – 37.57 260.33 493.99 833.16 

ვალდებულება პერიოდის 

ბოლოს (ბ) 683.01 1,577.76 2,993.80 5,049.56 7,984.60 

 

შენიშვნები: 

(ა)  მიმდინარე მომსახურების ღირებულება არის გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება, 

რომელიც მიეკუთვნება მიმდინარე წელს (მათ შორის ხელფასის ზრდის გავლენა წინა 

პერიოდის მომსახურებასთან შედარებით). 

(ბ)  ვალდებულება პერიოდის ბოლოს არის მიმდინარე და წინა წლებზე განაწილებული 

გასამრჯელოს დღევანდელი ღირებულება. 
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სიტუაციური მაგალითი 3 
 

C საწარმო თანამშრომლებს სთავაზობს ორი სახის შრომითი საქმიანობის შემდგომ 

გასამრჯელოს — საბოლოო ხელფასის სქემის საპენსიო გასამრჯელოს და სამედიცინო სქემას. 

საწარმო აღიარებს აქტუარულ მოგებას ან ზარალს, რაც წარმოშობილია 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების შედეგად მოგებაში ან ზარალში. 

 

საპენსიო გასამრჯელო 
 

C საწარმოს დაქირავებულ პირებზე და ყოფილ დაქირავებულ პირებზე გაიცემა პენსიები C 

საწარმოს დადგენილგადასახდელიანი საბოლოო ხელფასის საპენსიო სქემის შესაბამისად. 

სქემით გაიცემა ყოველთვიური პენსია საბოლოო ხელფასის 25%-ის ოდენობით თითოეულ 

ნამსახურებ წელზე. პენსია გადაიხდება 60 წლის ასაკიდან. საპენსიო პროგრამა ფინანსდება 

დამოუკიდებელი იურიდიული პირისთვის გადახდების მეშვეობით, რომელიც შექმნილია 

მხოლოდ დაქირავებული პირებისთვის პენსიების გადახდის მიზნით. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, C საწარმოს აქტუარებმა, პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის 

მეთოდის გამოყენებით, შეაფასეს საპენსიო პროგრამის ვალდებულება, როგორც 20,000 ფე 

(20X1: 17,000 ფე და 20X0: 16,500 ფე). მიმდინარე მომსახურების ღირებულება 900ფე-ს შეადგენს 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის (20X1: 800 ფე), ხოლო საპროცენტო 

დანახარჯი, რომელიც მიეკუთვნება დისკონტის პოზიციის დახურვას 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებაში არის 860 ფე (20X1: 1,100ფე).   

 

საპენსიო პროგრამის აქტივების ფაქტობრივი უკუგება 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის 1,950 ფე-ს შეადგენს (20X1: 1,900 ფე). 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, C საწარმომ განსაზღვრა საპენსიო პროგრამის რეალური 

ღირებულება, როგორც 18,000 ფე (20X1: 16,000 ფე და 20X0: 14,000 ფე). ქვემოთ მოცემულია 

პროგრამის აქტივების ძირითადი კატეგორიები, პროგრამის მთლიანი აქტივების პროცენტის 

სახით: 

 
 20X2 20X1 

A იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 25% 25% 

B იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 25% 18% 

A იურისდიქციის ობლიგაციები  20% 30% 

B იურისდიქციის ობლიგაციები  20% 17% 

A იურისდიქციის ქონება  10% 10% 

 

პროგრამის აქტივები მოიცავს C საწარმოს მიერ დაკავებულ ქონებას, რომლის რეალური 

ღირებულება 300 ფე-ს შეადგენს (20X1: 250 ფე).  

 

20X2 წელს საპენსიო ფონდმა გადაუხადა პენსიები 750ფე-ის ოდენობით (20X1: 500 ფე) C 

საწარმოს ყოფილ დაქირავებულ პირებს და C საწარმომ ფონდში შეიტანა 800 ფე (20X1: 600 ფე).  

 

სამედიცინო სქემა 
 

C საწარმო ასევე ვალდებულია აანაზღაუროს დაქირავებული პირის შრომითი საქმიანობის 

შემდგომი სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების 10% იმ შემთხვევაში, თუ დაქირავებულ 
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პირს C საწარმოსთვის გაწეული აქვს მომსახურება 25 წლის ან 25 წელზე მეტი ხნის 

განმავლობაში. C საწარმო წინასწარ არ აფინანსებს აღნიშნულ ვალდებულებას. 

 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, C საწარმოს აქტუარებმა განსაზღვრეს სამედიცინო პროგრამის 

ვალდებულების საბალანსო ღირებულება, როგორც 7,000 ფე (20X1: 6,000 ფე და 20X0: 5,000 ფე). 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულებაა 490 ფე 20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის (20X1: 430ფე), ხოლო საპროცენტო დანახარჯი, რომელიც მიეკუთვნება დისკონტის 

პოზიციის დახურვას დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებაში შეადგენს 

800ფე-ს (20X1: 750ფე). 

20X2 წელს C საწარმომ გადაიხადა 600 ფე (20X1: 550 ფე) ყოფილი თანამშრომლების 

სამედიცინო დანახარჯებისთვის. 

 

ქვემოთ მოცემულია C საწარმოს მიერ გამოყენებული ძირითადი აქტუარული დაშვებები 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (გამოსახული საშუალო შეწონილი სიდიდით): 

 
 20X2 20X1 

დისკონტირების განაკვეთი 31 დეკემბერს 5% 6.5% 

პროგრამის აქტივებიდან მიღებული შემოსავლის მოსალოდნელი 

დონე 

3% 2% 

მომავალი ხელფასების ზრდა 5% 4% 

მომავალი პენსიების ზრდა 3% 2% 

ჯანდაცვის დანახარჯების წლიური ზრდა 8% 8% 

სახელმწიფო ჯანდაცვის მაქსიმალური გასამრჯელოების 

მომავალი ცვლილებები 

3% 2% 

 

 

მოამზადეთ ამონარიდი C საწარმოს წლიური ფინანსური ანგარიშგებიდან 20X2 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, რათა ასახოთ მოცემული ინფორმაცია.   
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი 

 

ამონარიდი C საწარმოს ჯგუფის ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგებიდან 20X2 წლის 31 

დეკემბერს: 

 

აღწერა შენიშვნა  20X2  20X1  

ვალდებულებები  
 

 
 

 
 

…  
 

 
 

 
 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების ანარიცხი 

18 
 

XX,XXXფე 
 

XX,XXXფე 
 

…  
 

 
 

 
 

 

ამონარიდი C საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებიდან 20X2 წლის 31 დეკემბერს: 

 

 

შენიშვნა 2  სააღრიცხვო პოლიტიკა 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები — შრომითი საქმიანობის შემდგომი 
დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 

C საწარმოს აქვს პენსიების გაცემის ვალდებულებები დაქირავებული პირებისა და ყოფილი 

დაქირავებული პირების მიმართ საბოლოო ხელფასის დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო 

სქემების შესაბამისად. სქემების პირობები ავალდებულებს C საწარმოს დაქირავებულ პირებზე 

გასცეს პენსია, რომელიც ტოლია დაქირავებული პირის საბოლოო ხელფასის 0,25%-ისა 

თითოეული ნამსახურები წლისთვის. დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო პროგრამა 

ნაწილობრივ ფინანსდება საწარმოს მიერ დამოუკიდებელი იურიდიული პირისთვის 

გადახდების მეშვეობით, რომლებიც შექმნილია მხოლოდ საწარმოს დაქირავებული 

პირებისთვის პენსიის გადახდის მიზნით. 

C საწარმო ასევე ვალდებულია აანაზღაუროს დაქირავებული პირის შრომითი საქმიანობის 

შემდგომი სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების 10% იმ შემთხვევაში, თუ დაქირავებულ 

პირს C საწარმოსთვის გაწეული აქვს მომსახურება 25 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში. C 

საწარმო წინასწარ არ აფინანსებს აღნიშნულ ვალდებულებას. 

C საწარმო დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულებებს (აქტივებს) აფასებს 

საანგარიშგებო თარიღისთვის დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების დღევანდელი ღირებულებით, რომელსაც აკლდება 

პროგრამის აქტივების საანგარიშგებო თარიღისთვის განსაზღვრული რეალური ღირებულება. 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამებით გათვალისწინებული ვალდებულებები 

განისაზღვრება პროგნოზირებული პირობითი ერთეულის მეთოდის გამოყენებით. 

აქტუარული მოგება ან ზარალი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში იმ პერიოდში, როდესაც 

ისინი წარმოიშვა. 
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შენიშვნა 18  დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 

ყველა თანხა წარდგენილია ფულად ერთეულებში „ფე“. 

   20X2  20X1  

…  
 

 
 

 
 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამები - 

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამების 

ვალდებულებები 

 
 

9,000ფე 
 

7,000ფე 
 

…  
 

 
 

 
 

მთლიანი ვალდებულებები დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოებისთვის  

 
 

XX,XXXფე 
 

XX,XXXფე 
 

 

 

 

 

 

 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამები - დადგენილგადასახდელიანი პროგრამები 

 დადგენილგადასახდელიანი 

საპენსიო პროგრამები 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

სამედიცინო მომსახურება 

 20X2  20X1  20X2  20X1 

დაფინანსებული ვალდებულებების 

დღევანდელი ღირებულება 

20,000  17,000  -  - 

პროგრამის აქტივების რეალური 

ღირებულება 

(18,000)  (16,000)  

-  - 

დაუფინანსებელი ვალდებულებების 

დღევანდელი ღირებულება 

-  -  7,000  6,000 

წმინდა ვალდებულება 2,000  1,000  7,000  6,000 

უახლესი სრული აქტუარული შეფასება ჩატარდა 20X2 წლის 31 დეკემბერს. 

საპენსიო პროგრამა მოიცავს C საწარმოს მიერ დაკავებულ ქონებას, რომლის რეალური 

ღირებულება შეადგენს 300ფე-ს (20X1: 250ფე).  

მოგებაში ან ზარალში ასახული თანხებია: 

 დადგენილგადასახდელიანი შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 

 20X2  20X1  

დადგენილგადასახდელიანი საპენსიო პროგრამა  1,800 (ა) (900) (ბ) 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი სამედიცინო 

მომსახურება 1,600 (გ) 1,550 (დ) 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 3,400  650  
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ქვემოთ მოცემულია დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის ვალდებულების დღევანდელი 

ღირებულების ცვლილებები: 

 დადგენილგადასა
ხდელიანი 

საპენსიო 
პროგრამები  

 შრომითი 
საქმიანობის 

შემდგომი 
სამედიცინო 

მომსახურება  

 სულ   

 20X2  20X2  20X2  

დადგენილგადასახდელიანი 

ვალდებულებები 01/01/20X2-ში 

17,000  6,000  23,000  

მომსახურების ღირებულება 900  490  1,390  

საპროცენტო დანახარჯი 860  800  1,660  

აქტუარული ზარალი (შემოსულობა) 1,990 (ე) 310 (ვ) 2,300  

გადახდილი გასამრჯელოები (750)  (600)  (1,350)  

დადგენილგადასახდელიანი პროგრამის 

ვალდებულებები 31/12/20X2-ში 20,000  7,000  27,000  

 

ქვემოთ მოცემულია პროგრამის აქტივების რეალური ღირებულების ცვლილებები: 

 დადგენილგადასახდელიანი 

საპენსიო პროგრამები 
 20X2 

პროგრამის აქტივების საწყისი რეალური ღირებულება 16,000 

პროგრამის აქტივების ფაქტობრივი უკუგება 1,950 

დამსაქმებლის შენატანები 800 

გადახდილი გასამრჯელოები (750) 

პროგრამის აქტივების საბოლოო რეალური ღირებულება 18,000 

 

 

ქვემოთ მოცემულია პროგრამის აქტივების ძირითადი კატეგორიები, პროგრამის მთლიანი 

აქტივების პროცენტის სახით: 

 20X2  20X1 

A იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 25%  25% 

B იურისდიქციის საკუთარი კაპიტალი 25%  18% 

A იურისდიქციის ობლიგაციები 20%  30% 

B იურისდიქციის ობლიგაციები 20%  17% 

A იურისდიქციის ქონება 10%  10% 
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ძირითადი აქტუარული დაშვებები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს (გამოსახული საშუალო 

შეწონილი სიდიდეებით): 

 20X2  20X1 

დისკონტირების განაკვეთი 31 დეკემბერს 5%  6.5% 

პროგრამის აქტივებიდან მიღებული შემოსავლის მოსალოდნელი დონე 3%  2% 

მომავალი ხელფასების ზრდა 5%  4% 

მომავალი პენსიების ზრდა 3%  2% 

ჯანდაცვის დანახარჯების წლიური ზრდა 8%  8% 

სახელმწიფო ჯანდაცვის მაქსიმალური გასამრჯელოების მომავალი 

ცვლილებები  

3%  2% 

 

 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენს წინამდებარე 

სიტუაციური მაგალითის პასუხს: 

(ა)  900ფე პენსიის მიმდინარე მომსახურების ღირებულება + 860ფე პენსიის საპროცენტო დანახარჯი + 

1,990ფე(ე) საპენსიო აქტუარული ზარალი მინუს 1,950ფე საპენსიო პროგრამის აქტივების ფაქტობრივი 

უკუგება = 1,800ფე ხარჯი. 

(ბ)  800ფე პენსიის მიმდინარე მომსახურების ღირებულება + 1,100ფე პენსიის საპროცენტო დანახარჯი მინუს 

900ფე(ე) პენსიის აქტუარული მოგება მინუს 1,900ფე საპენსიო პროგრამის აქტივების ფაქტობრივი უკუგება 

= 900ფე შემოსავალი. 

(გ)  490ფე სამედიცინო პროგრამის მიმდინარე მომსახურების ღირებულება + 800ფე სამედიცინო პროგრამის 

საპროცენტო დანახარჯი + 310ფე(ვ) სამედიცინო პროგრამის აქტუარული ზარალი = 1,600ფე ხარჯი. 

(დ)  430ფე სამედიცინო პროგრამის მიმდინარე მომსახურების ღირებულება + 750ფე სამედიცინო პროგრამის 

საპროცენტო დანახარჯი + 370ფე(ე) სამედიცინო პროგრამის აქტუარული ზარალი = 1,550ფე ხარჯი. 

(ე)  აქტუარული მოგების (ზარალის) გამოთვლა საპენსიო პროგრამის ვალდებულებასთან დაკავშირებით: 

 20X2 20X1 

საპენსიო პროგრამის ვალდებულება, საბოლოო ნაშთი 20,000ფე 17,000 

დამატებული ყოფილი თანამშრომლებისთვის გადახდილი 

საპენსიო თანხა  

750 500 

გამოკლებული:   

საპენსიო პროგრამის ვალდებულება, საწყისი ნაშთი (17,000) (16,500) 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება (900) (800) 

საპროცენტო დანახარჯი (860) (1,100) 

აქტუარული ზარალი (შემოსულობა) 1,990ფე (900ფე) 

      
 

(ვ)  აქტუარული მოგების (ზარალის) გამოთვლა სამედიცინო პროგრამის ვალდებულებასთან დაკავშირებით: 

 20X2 20X1 

სამედიცინო პროგრამის ვალდებულება, საბოლოო ნაშთი 7,000ფე 6,000 

მიმატება, დაქირავებულ პირთათვის გადახდილი 

სამედიცინო მომსახურების გასამრჯელოები 

600 550 

გამოკლება:   

სამედიცინო პროგრამის ვალდებულება, საწყისი ნაშთი (6,000) (5,000) 

მიმდინარე მომსახურების ღირებულება (490) (430) 

საპროცენტო დანახარჯი (800) (750) 

აქტუარული ზარალი 310ფე 370ფე 

      

 

 

 


