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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® ფონდს. 

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 იქნას გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნას 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 იქნას გამოყენებული შეცდომაში შემყვან კონტექსტში. 
 

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

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

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

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

 
ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, ‘International Accounting Standards®’, ‘IAS®’, ‘IASB®’, IASB® ლოგო, ‘IFRIC®’, 

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.     
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 

მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 

გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  

წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის 

მიერ.  

მსს ფასს სტანდარტის 33-ე განყოფილების - „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი 
შენიშვნები“ - 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 33-ე განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და 

მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის 

მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით. ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის 

მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 

 
IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

2009 წლის ივლისში, მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოქვეყნების დროს, საბჭომ 

გადაწყვიტა, რომ საწარმოების მიერ სტანდარტის ორწლიანი გამოყენების გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით მოახდენდა მის პირველ, სრულფასოვან გადასინჯვას და განიხილავდა 

ნებისმიერი შესწორების საჭიროებას. ამ მიზნით, 2012 წლის ივნისში, საბჭომ გამოაქვეყნა 

მოთხოვნა გადასინჯვაზე: მსს ფასს-ის სრული გადახედვა. შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, 

გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 

წლის მაისში საბჭოს მიერ გამოქვეყნდა 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 მის 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.  
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წინამდებარე მოდული 
 
წინამდებარე მოდული ეხება ფინანსურ ანგარიშგებაში დაკავშირებულ მხარეთა შესახებ 

განმარტებითი შენიშვნების ასახვას, მსს ფასს სტანდარტის 33-ე განყოფილების - 

“დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები” - თანახმად. იგი წარადგენს საკითხს და 

ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც 

შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. წინამდებარე მოდული მოიცავს იმ მნიშვნელოვან 

მსჯელობებს, რომელიც საჭიროა  ფინანსურ ანგარიშგებაში დაკავშირებულ მხარეთა 

განმარტებითი შენიშვნების ასახვისთვის. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში 

წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის 

შესამოწმებლად და, აგრეთვე, სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის 

მოთხოვნების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

ამ მოდულის შესწავლის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ, მსს ფასს სტანდარტის ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ თუ როდის წარმოადგენს მხარე ანგარიშვალდებული საწარმოს 

დაკავშირებულ მხარეს; 

 უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის იდენტიფიცირებას და ფინანსურ ანგარიშგებაში 

მათი ანაზღაურების გამჟღავნებას;  

 ფინანსურ ანგარიშგებაში გაამჟღავნოთ დაკავშირებულ მხარეებთან ურთიერთობები და 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები;  

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც საჭიროა დაკავშირებული 

მხარეების გამოვლენისა და დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების განმარტებით 

შენიშვნებში გამჟღავნებისთვის.   

 

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; 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

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

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

განყოფილება - „ამონაგები“ მოიცავს დანართებს.   აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 

 

ამასთან, მსს-ის დანერგვის ჯგუფმა (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 

ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს. ამ მოდულის გამოცემის 

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

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები (Q&As).  
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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. 

33-ე განყოფილების მიზანს წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების გამჟღავნების 

მოთხოვნების განსაზღვრა, რათა ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებმა შეძლონ 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეებზე ინფორმაციის მიღება და შეიქმნან წარმოდგენა იმ 

გარემოებაზე, რომ შესაძლოა საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასა და მოგებასა თუ ზარალზე 

გავლენა იქონია დაკავშირებულ მხარეთა არსებობამ, მათთან ერთად შესრულებულმა 

ოპერაციებმა და ამ ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილმა დაუფარავმა ნაშთებმა. სხვა 

სიტყვებით, დაკავშირებულ მხარეებთან ერთად შესრულებული ოპერაციების, ამ ოპერაციების 

შედეგად წარმოქმნილი დაუფარავი ნაშთებისა და დაკავშირებულ მხარეებთან 

ურთიერთობების შესახებ ცოდნამ, შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლების მიერ საწარმოს შეფასებაზე, მათ შორის, საწარმოს არსებული რისკებისა და 

შესაძლებლობების შეფასებაზე. 

დაკავშირებულ მხარეთა ურთიერთობების არსებობა ბიზნეს და კომერციულ საქმიანობაში, 

ნორმალურია. მაგალითად, საწარმოები ხშირად თავიანთი საქმიანობის ნაწილს 

ახორციელებენ შვილობილი საწარმოების, ერთობლივი საქმიანობებისა და მეკავშირე 

საწარმოების საშუალებით. ასეთ შემთხვევებში, საწარმოს შეუძლია ინვესტირებული საწარმოს 

ფინანსურ და საოპერაციო პოლიტიკებზე გავლენა მოახდინოს კონტროლის, ერთობლივი 

კონტროლისა ან მნიშვნელოვანი გავლენის ქონით. მეტიც, მრავალი კერძო საწარმო იმართება 

მათი წილის მფლობელი პარტნიორების მიერ და აღნიშნული საწარმოები ხშირად 

ახორციელებენ ოპერაციებს მფლობელი-მენეჯერი პირის ოჯახის წევრებთან და 

საწარმოებთან, რომლებზეც კონტროლი, ერთობლივი კონტროლი ან მნიშვნელოვანი გავლენა 

სწორედ ოჯახის წევრებს აქვთ. 

დაკავშირებულ მხარესთან ურთიერთობას, შესაძლოა, გავლენა ჰქონდეს საწარმოს მოგებასა ან 

ზარალზე და ფინანსურ მდგომარეობაზე.  დაკავშირებული მხარეები შესაძლოა ისეთი 

გარიგების მხარეები გახდნენ, როგორსაც დაუკავშირებელი მხარეები არ დადებდნენ. 

მაგალითად, საწარმო გარკვეული სიხშირით ყიდის საქონელს მისი წილის მესაკუთრეზე იმ 

ღირებულებით, რომელზეც, სავარაუდოდ, მისი სხვა მომხმარებლებისთვის რეგულარულად 

მიყიდვაზე თანახმა არ იქნებოდა. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ დაკავშირებულ მხარეთა 

შორის განხორციელებული ოპერაციები, შესაძლოა, დაუკავშირებელ მხარეებთან 

განხორციელებული ოპერაციებისგან მოცულობითაც განსხვავდებოდეს. აღნიშნულს 

მაგალითი იქნებოდა საწარმო, რომელიც საქონელს ყიდის მის სრულ საკუთრებაში მყოფ 

შვილობილ საწარმოზე იმ ფასის 20%-ით ნაკლები ოდენობით, რომლითაც ის ამ საქონელს მის 
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სხვა მომხმარებლებს სთავაზობს. 

შესაძლოა დაკავშირებულ მხარეთა ურთიერთობამ საწარმოს მოგებაზე ან ზარალზე და 

ფინანსურ მდგომარეობაზე მაინც მოახდინოს გავლენა, იმ შემთხვევაშიც თუ დაკავშირებულ 

მხარეთა ოპერაცია არ ხორციელდება. ამგვარი ურთიერთობის არსებობაც შესაძლოა საკმარისი 

აღმოჩნდეს, რომ გავლენა მოახდინოს საწარმოსა და სხვა მხარეებს შორის განხორციელებულ 

ოპერაციებზე.  მაგალითად, შვილობილმა საწარმომ შესაძლოა შეწყვიტოს ურთიერთობა მის 

სავაჭრო პარტნიორთან, თუ მისი მშობელი საწარმო შეისყიდის ისეთ შვილობილ საწარმოს, 

რომელიც ახორციელებს იმავე საქმიანობას, რასაც ყოფილი სავაჭრო პარტნიორი 

ახორციელებდა. გარდა ამისა, შესაძლოა მხარემ თავი შეიკავოს გარკვეული ნაბიჯის 

გადადგმისგან მეორე მხარის დიდი ზეგავლენის შედეგად - მაგალითად, თუ მშობელი 

საწარმო შვილობილ საწარმოს მიუთითებს, რომ არ განახორციელოს კვლევისა და 

განვითარების სამუშაოები. 

 
რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  
 

ძირითადი ცვლილება, რომელიც მსს ფასს სტანდარტის 33-ე განყოფილებაში განხორციელდა, 

გულისხმობდა „დაკავშირებული მხარის“ განმარტების ბასს 24-თან -  „დაკავშირებულ 

მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“ - თანხვედრაში მოყვანას. ეს უკანასკნელი მოიცავდა, 

ასევე, ფასს-ის 2010-2012 ციკლის დროს განხორციელებული და 2013 წელს წლიური 

გაუმჯობესებების შედეგად გამოცემული, ბასს 24-ით დადგენილ განმარტებაში შეტანილი 

ცვლილების ასახვას. აღნიშნული ცვლილების თანახმად, დაკავშირებული მხარის განმარტებას 

დაემატა  მმართველი საწარმო, რომელიც გასწევს მმართველობითი ხასიათის მომსახურებას 

(იხ. 33.2 პუნქტი და განმარტება ტერმინების ლექსიკონში).  

გარდა ამისა, შეტანილია სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 
 

 

33.1 წინამდებარე განყოფილების თანახმად, საწარმომ ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნონ გარკვეული ინფორმაცია, რაც 

აუცილებელია ყურადღების გასამახვილებლად იმ გარემოებაზე, რომ შესაძლოა 

საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასა და მოგებასა თუ ზარალზე გავლენა იქონია 

დაკავშირებულ მხარეთა არსებობამ, მათთან ერთად შესრულებულმა ოპერაციებმა და 

ამ ოპერაციების შედეგად წარმოქმნილმა დაუფარავმა ნაშთებმა. 

 

 

შენიშვნები  

 

33-ე განყოფილება ვრცელდება ძირითად (საწყის) ფინანსურ ანგარიშგებაზე (მოიცავს 

ინდივიდუალურ და კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, თუ წარდგენილია - 

იხ. ლექსიკონი).  

ძირითადი (საწყისი) ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების სრულ პაკეტს და მოიცავს: 

 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას; 

 სრული შემოსავლის ანგარიშგებას (ან განცალკევებული მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგებას და განცალკევებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებას); 

 საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას;  

 ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას; და  

 განმარტებით შენიშვნებს, რომელშიც მოცემულია ყველა მნიშვნელოვანი 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შეჯამება და სხვა განმარტებითი ინფორმაცია.  

(იხ. 3.17 პუნქტი).  

როდესაც მზადდება ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება და ნაერთი 

ფინანსური ანგარიშგება1 (ე.ი. ძირითად (საწყის) ფინანსური ანგარიშგებასთან ერთად), 

33-ე განყოფილება ვრცელდება ასევე აღნიშნულ ფინანსურ ანგარიშგებაზეც. 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 33-ე განყოფილება ვრცელდება 

საწარმოთა ჯგუფის დაკავშირებულ მხარეებზე. შესაბამისად, კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში შიდაჯგუფური ოპერაციები (მაგალითად, მშობელ საწარმოსა 

და მის შვილობილ საწარმოს შორის განხორციელებული ოპერაციები) წარმოადგენს 

                                                        
1ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება გულისხმობს ფინანსური ანგარიშგებების ერთ პაკეტს, საერთო კონტროლის ქვეშ მყოფი 

ორი ან მეტი საწარმოსთვის (როგორც აღწერილია 19.2 (ა) პუნქტში - იხ 9.28-ე პუნქტი). 
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ანგარიშვალდებული საწარმოების ჯგუფის ფარგლებში განხორციელებულ 

ოპერაციებს. ამგვარი ოპერაციები გამოირიცხება საწარმოთა ჯგუფის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებიდან (იხ. 9.15 პუნქტი) და არ 

წარმოადგენენ 33-ე განყოფილების მოთხოვნების სფეროს. თუმცა, თუ მშობელი 

საწარმო ასევე მოამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას, შვილობილ 

საწარმოსთან (დაკავშირებული მხარე) შესრულებული ოპერაციები და ამ ოპერაციების 

შედეგად წარმოქმნილი დაუფარვი ნაშთები 33-ე განყოფილების შესაბამისად უნდა 

გამჟღავნდეს მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

დაკავშირებული მხარის განმარტება ნათლად განსაზღვრავს, რომ ის შესაძლოა იყოს 

როგორც პირი, ისე საწარმო (იხ. ტერმინების ლექსიკონი). კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის დროს, მე-9 განყოფილება - „კონსოლიდირებული 

და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები“ - ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ 

იმ საწარმოზე, რომელიც აკონტროლებს სხვა საწარმოს. თუმცა, მაკონტროლებელი 

მხარე შესაძლოა იყოს ფიზიკური პირი (ან პირთა ჯგუფი), რომელიც ახორციელებს 

კონტროლს მაკონტროლებელ საწარმოზე.  

 

დაკავშირებულ მხარეთა ურთიერთობების ბუნების გამო, წინამდებარე განყოფილების 

უმეტესი ნაწილი ორიენტირებულია განმარტებით შენიშვნებზე (33.5 - 33.14 პუნქტები).  

აღნიშნული განმარტებითი შენიშვნები ეხება როგორც ურთიერთობათა ხასიათს, ისე 

ნებისმიერ ოპერაციას. 

 

დაკავშირებული მხარის განმარტება 
 

33.2 დაკავშირებული მხარე არის პირი ან საწარმო, რომელიც დაკავშირებულია იმ 

საწარმოსთან, რომელიც ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას (ანგარიშვალდებული 

საწარმო). 

(ა) პირი ან მისი ახლო ნათესავი მიიჩნევა ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის 

დაკავშირებულ მხარედ, თუ ეს პირი: 

(i) არის ანგარიშვალდებული საწარმოს, ან მისი სათავო საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრი; 

(ii) აკონტროლებს ან ერთობლივად აკონტროლებს ანგარიშვალდებულ საწარმოს; ან 

(iii) მას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ანგარიშვალდებულ საწარმოზე; ან 

(ბ) საწარმო მიიჩნევა ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის დაკავშირებულად მხარედ, 

თუ შემდეგი პირობებიდან რომელიმე არსებობს: 

(i) ეს საწარმო და ანგარიშვალდებული საწარმო არიან ერთი და იმავე ჯგუფის 

წევრები (რაც იმას ნიშნავს, რომ სათავო საწარმო, შვილობილი საწარმო და იმავე 

სათავო საწარმოს სხვა შვილობილი საწარმოები ერთმანეთთან არიან 

დაკავშირებულები); 

(ii) ერთი საწარმო არის მეორის მეკავშირე საწარმო ან ერთობლივი საქმიანობა (ან იმ 
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ჯგუფის რომელიმე წევრის მეკავშირე საწარმო ან ერთობლივი საქმიანობა, 

რომლის წევრიც არის მეორე საწარმო); 

(iii) ორივე საწარმო წარმოადგენს ერთი და იმავე მესამე საწარმოს ერთობლივ 

საქმიანობას;  

(iv) ერთი საწარმო არის რომელიმე მესამე საწარმოს ერთობლივი საქმიანობა, ხოლო 

მეორე საწარმო არის იმავე მესამე საწარმოსთვის მეკავშირე საწარმო; 

(v) ეს საწარმო არის ანგარიშვალდებული საწარმოს, ან ანგარიშვალდებულ 

საწარმოსთან დაკავშირებული რომელიმე საწარმოს დაქირავებულ პირთა 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოების პროგრამის 

განმახორციელებელი. თუ ანგარიშვალდებული საწარმო თვითონ არის ასეთი 

პროგრამის განმახორციელებელი, სპონსორი დამქირავებლებიც 

ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის დაკავშირებულ მხარედ მიიჩნევა; 

(vi) ამ საწარმოს აკონტროლებს, ან ერთობლივად აკონტროლებს (ა) ქვეპუნქტში 

მითითებული რომელიმე პირი; 

(vii) ეს საწარმო, ან იმავე ჯგუფში შემავალი სხვა საწარმო, რომლის ნაწილიც ის 

არის, ანგარიშვალდებული საწარმოსთვის, ან ანგარიშვალდებული საწარმოს 

სათავო საწარმოსთვის ასრულებს მმართველობითი ხასიათის მომსახურებას;  

(viii) (ა) (ii) პუნქტში მითითებულ რომელიმე პირს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ამ 

საწარმოზე, ან ეს პირი არის ზემოაღნიშნული საწარმოს (ან მისი სათავო 

საწარმოს) უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრი. 

 

შენიშვნები 

 

ლექსიკონიდან 33.2 პუნქტის შესაბამისი მთავარი ტერმინები მოიცავს შემდეგს:  

 მეკავშირე საწარმო - საწარმო (მათ შორის, არაიურიდიული პირი, როგორიცაა 

ამხანაგობა), რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა და, ამავე 

დროს, იგი არ არის არც შვილობილი საწარმო და არც წილი ერთობლივ 

საქმიანობაში. 

 პირის ოჯახის წევრები - ის წევრები, რომლებსაც, სავარაუდოდ, შეუძლიათ 

გავლენის მოხდენა პირზე, ან შეიძლება თავად მოექცნენ ამ პირის გავლენის ქვეშ 

საწარმოსთან ოპერაციების წარმოებისას, მათ შორის: 

(ა) პირის შვილები და მეუღლე, ან არაოფიციალური მეუღლე; 

(ბ) პირის მეუღლის, ან არაოფიციალური მეუღლის შვილები; და 

(გ) ამ პირის, ან მისი მეუღლის, ან არაოფიციალური მეუღლის კმაყოფაზე მყოფი 

პირები. 

 კონტროლი (საწარმოს კონტროლი) - სხვა საწარმოს, ან სამეურნეო ერთეულის 

ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება, მისი 

საქმიანობიდან სარგებლის მიღების მიზნით.  
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 ჯგუფი - მშობელი საწარმო და მისი ყველა შვილობილი საწარმო. 

 ერთობლივი კონტროლი - ხელშეკრულებით დადგენილი ერთობლივი 

კონტროლი ეკონომიკურ საქმიანობაზე, რომელიც მხოლოდ მაშინ არსებობს, 

როდესაც სტრატეგიული ფინანსური და საოპერაციო გადაწყვეტილებების 

მიღება უკავშირდება საქმიანობას, რომელიც საჭიროებს ერთობლივად 

მაკონტროლებელ მხარეთა (სრულუფლებიანი მონაწილეების) ერთსულოვან 

თანხმობას. 

 ერთობლივი საქმიანობა - გულისხმობს ორი ან მეტი მონაწილე მხარის მიერ 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული ეკონომიკური საქმიანობის 

წარმართვას სახელშეკრულებო შეთანხმების საფუძველზე. ერთობლივ 

საქმიანობას შეიძლება ჰქონდეს ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საქმიანობის, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული აქტივებისა და 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს ფორმა. 

 მშობელი საწარმო - სამეურნეო ერთეული, რომელსაც გააჩნია ერთი ან მეტი 

შვილობილი საწარმო. 

 შრომითი საქმიანობის შემდგომი პერიოდის გასამრჯელოს პროგრამა - 

ოფიციალური ან არაოფიციალური შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც საწარმო 

გასცემს შრომითი საქმიანობის შემდგომ გასამრჯელოებს ერთ ან მეტ 

დაქირავებულ პირზე. 

 შვილობილი საწარმო - სამეურნეო ერთეული, მათ შორის არაიურიდიული 

პირიც, როგორიცაა ამხანაგობა, რომელსაც აკონტროლებს სხვა სამეურნეო 

ერთეული (მშობელ საწარმოდ წოდებული). 

ლექსიკონში გათვალისწინებული აღნიშნული განმარტებების გარდა, უმაღლესი 

რანგის ხელმძღვანელობა განმარტებულია 33.6-ე პუნქტში, ხოლო მნიშვნელოვანი 

გავლენის განმარტება მოცემულია 14.3 პუნქტში.  

ტერმინი „იმავე საწარმოს სხვა შვილობილი საწარმოები“ არ განიმარტება არც მსს ფასს 

სტანდარტით და არც ფასს სტანდარტების სრული ვერსიით. უნდა გაკეთდეს დაშვება, 

რომ იმავე საწარმოს სხვა შვილობილი საწარმოები გულისხმობს ორ ან მეტ საწარმოს, 

რომლებზეც კონტროლს ახორციელებს ერთი და იგივე მშობელი საწარმო. მაგალითად, 

ქვემოთ მოცემული სცენარის თანახმად, X წარმოადგენს საბოლოო მშობელ საწარმოს 

და A და B არიან X-ის შვილობილი საწარმოები. შესაბამისად, A საწარმო B-სთვის იმავე 

მშობელი საწარმოს სხვა შვილობილი საწარმოა, ისევე როგორც, B-სთვის - A საწარმო.  

იმ შემთხვევაში, როცა საწარმო (დავუშვათ, საწარმო X) ინვესტიციას ახორციელებს ორ 

(ან მეტ) განსხვავებულ საწარმოში (მაგალითად, A და B საწარმოებში) შეფასების 

პირობები იმის დასადგენად A და B საწარმოები ერთმანეთთან დაკავშირებულ 

მხარეები არიან თუ არა, დადგენილია 33.2 (ბ) (i-v) პუნქტით. შეფასება უნდა 

განხორციელდეს ინვესტიციის ხასიათისა და X საწარმოს მიერ A და B საწარმოებზე 

მქონე შედეგობრივი გავლენის გათვალისწინებით. 
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X საწარმოს მეშვეობით არსებული არაპირდაპირი ჰორიზონტალური მიმართების 

შემთხვევაში (ე.ი. ურთიერთობა A და B საწარმოებს შორის), 33.2 (ბ)(i-v) პუნქტის 

თანახმად, B საწარმო მიიჩნევა A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ (და პირიქით), 

თუ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღწერილი რომელიმე, ნაცრისფერი ფონით 

გამოყოფილი ურთიერთობა არსებობს: 

ცხრილი N1 - არიან A და B საწარმოები დაკავშირებული მხარეები? 

 X საწარმოს გავლენის დონე B საწარმოზე 

კონტროლი 
ერთობლივი 

კონტროლი 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 

X საწარმოს 

გავლენის 

დონე   A 

საწარმოზე 

კონტროლი 
კი - 

33.2(ბ)(i) 
კი - 33.2(ბ)(ii) კი - 33.2(ბ)(ii) 

ერთობლივი 

კონტროლი 

კი - 

33.2(ბ)(ii) 
კი - 33.2(ბ)(iii) კი - 33.2(ბ)(iv) 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 

კი - 

33.2(ბ)(ii) 
კი - 33.2(ბ)(iv) 

აუცილებლად 

დაკავშირებული 

მხარეები არ 

არიან 

 

ცხრილი N1 მოიცავს იმ შემთხვევების ჩამონათვალს, როდესაც არსებული 

ურთიერთობის გამო B საწარმო წარმოადგენს A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს 

(და პირიქით). 33.2(ბ)(v) პუნქტით გათვალისწინებული პირობა არ არის 

გათვალისწინებული ცხრილ N1-ში, რადგან აღნიშნული ქვეპუნქტი კონკრეტულად 

შეეხება იმის დადგენას, თუ რამდენად არის საწარმო რომელიმე საწარმოს 

დასაქმებულებისთვის დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამის მიმწოდებელი.  

ცხრილი N1 არ ითვალისწინებს X ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების (რომელიც ჯგუფის ფინანსურ ინფორმაციას წარადგენს, როგორც ერთი 

სამეურნეო ერთეულისას) პოზიციიდან A საწარმოსა და B საწარმოს დაკავშირებულ 

მხარეებად განხილვას. თუ X საწარმო აკონტროლებს ორივე - A და B საწარმოებს, X 

 

 
 

X საწარმო 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 
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ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში X, A და B საწარმოები 

დაკავშირებულ მხარეებს არ წარმოადგენენ, რადგან ანგარიშვალდებული საწარმოების 

ჯგუფი შედგება აღნიშნული სამეურნეო ერთეულებისგან. აქედან გამომდინარე, 33-ე 

განყოფილება არ გავრცელდება X ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში A, B და X საწარმოებს შორის შიდაჯგუფურ ოპერაციებზე. 

იმ შემთხვევაში, როცა პირი (მაგალითად, X პირი) ან მისი ახლო ნათესავი ინვესტიციას 

ახორციელებს ორ (ან მეტ) განსხვავებულ საწარმოში (მაგალითად, A და B საწარმოებში) 

შეფასების პირობები იმის დასადგენად A და B საწარმოები ერთმანეთთან 

დაკავშირებულ მხარეები არიან თუ არა, დადგენილია 33.2 (ბ)(vi–viii) პუნქტით. 

 

 

 

 

 

 

 

X პირის მეშვეობით არსებული არაპირდაპირი ჰორიზონტალური მიმართების 

შემთხვევაში (ე.ი. ურთიერთობა A და B საწარმოებს შორის), 33.2 (ბ)(vi–viii) პუნქტის 

თანახმად, B საწარმო მიიჩნევა A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ (და პირიქით), 

თუ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღწერილი რომელიმე, ნაცრისფერი ფონით 

გამოყოფილი ურთიერთობა არსებობს: 

ცხრილი N2 - არიან A და B საწარმოები დაკავშირებული მხარეები? 

 X პირის გავლენის დონე B საწარმოზე 

 კონტროლი ეკ(ა) ურხ(ბ) მგ(გ) 

X პირის 

გავლენის 

დონე A 

საწარმოზ

ე 

კონტრ

ოლი 

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

კი - 33.2 

(ბ)(vii) და 

(viii)  

კი - 33.2(ბ)(vi) 

და (viii) 

ეკ(ა) 
კი - 

33.2(ბ)(vi) 

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

კი - 33.2(ბ)(vi) 

და (viii)  

კი - 33.2(ბ)(vi) 

და (viii)  

ურხ(ბ) 

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

და (viii)  

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

და (viii)  

აუცილებლად 

დაკავშირებუ

ლი მხარეები 

არ არიან 

აუცილებლად 

დაკავშირებუ

ლი მხარეები 

არ არიან 

მგ(გ) 

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

და (viii) 

კი - 

33.2(ბ)(vi) 

და (viii)  

აუცილებლად 

დაკავშირებუ

ლი მხარეები 

არ არიან 

აუცილებლად 

დაკავშირებუ

ლი მხარეები 

არ არიან 

(ა) ეკ = ერთობლივი კონტროლი 

 

 
 

X პირი 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 
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(ბ) ურხ = უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა 
(გ) მგ = მნიშვნელოვანი გავლენა 

33.2-ე პუნქტში წარმოდგენილი შემთხვევები ილუსტრირებულია 1-24 მაგალითებში, 

შემდეგნაირად: 

 

 

 

33.2-ე პუნქტის მუხლები მაგალითები 

(ა)(i) 1, 2, 3, 19, 20, 21 და 22 

(ა)(ii) 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 და 24 

(ა)(iii) 1, 2 და 24 

(ბ)(i) 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 და 22 

(ბ)(ii) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 და 15 

(ბ)(iii) 5 

(ბ)(iv) 15 

(ბ)(v) 10 და 11 

(ბ)(vi) 16, 18, 19, 20, 21, 22 და 24 

(ბ)(vii) 17 

(ბ)(viii) 17, 19, 21, 22 და 24 
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მაგალითები - დაკავშირებულ მხარეთა განმარტება: პირი (33.2(ა) პუნქტი) 

 

მაგ. 1 J საწარმოს თანაბარი წილების ოდენობით ფლობენ X ოჯახის წევრები - ბატონი და 

ქალბატონი X-ები, და მათი Y და Z ქალიშვილები. საწარმო იმართება ოჯახის წევრების 

მიერ. ოჯახის წევრებს J საწარმოში უჭირავთ შემდეგი პოზიციები: ბატონი X - 

ადმინისტრაციული დირექტორი; 

ქალბატონი X - ოპერაციების მართვის დირექტორი; 

ქალბატონი Y - ფინანსური დირექტორი; 

ქალბატონი Z - გაყიდვების დირექტორი.  

X ოჯახის თითოეული წევრი ფლობს J საწარმოში  25%-იან ხმის უფლებას. 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ ყველა 

მათგანს აქვს J საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა (14.3 (ა) პუნქტი). J საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, ყველა ოჯახის წევრი წარმოადგენს 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ა)(iii) პუნქტი). როდესაც ოჯახი წილის მესაკუთრის 

როლშია, შესაძლოა საწარმოსთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან მიმართებით 

მხოლოდ ერთი პირი (დომინანტი მხარე) მოქმედებდეს ოჯახის სახელით.  ამგვარ 

შემთხვევაში, დომინანტი მხარე აკონტროლებს J საწარმოს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი).  

თუმცა, ამ პირის ახლო ნათესავები კვლავ დაკავშირებულ მხარეებს წარმოადგენენ, იხ. 

მე-2 მაგალითი. სხვა შემთხვევაში, ბატონი X, ქალბატონები X, Y და Z, შესაძლოა 

შეთანხმდნენ J საწარმოზე არსებული კონტროლის გაყოფაზე, რა შემთხვევაშიც, J 

საწარმო მიიჩნეოდა X ოჯახის წევრების ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოდ. შესაბამისად, J საწარმო და ბატონი X, ქალბატონები X, Y და Z, კლავ 

დაკავშირებული მხარეები იქნებიან (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

მეტიც, ბატონი X, ქალბატონები X, Y და Z, თითოეული მათგანი, წარმოადგენენ J 

საწარმოს დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ყველა მათგანი J საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრია (ე.ი. J საწარმოში დაკავებული დირექტორის პოზიციიდან 

გამომდინარე, თითოეულ მათგანს გააჩნია J საწარმოს დაგეგმვის, მართვისა და 

კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა  - იხ. 33.2(ა)(i) 

პუნქტი). 

 

მაგ. 2 ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითის შემთხვევაში, J საწარმოს 

თანაბარი წილების ოდენობით ფლობენ და მართავენ ბატონი და ქალბატონი X. მათი 

ქალიშვილები არც ფლობენ და არც მართავენ J საწარმოს. 

 

 

 

 

 

 

 

X ოჯახი 

  

 
 

ქ-ნი Y 

 

 
 

J საწარმო 

 

 
 

ბ-ნი X 

 

 
 

ქ-ნი X 

 

 
 

ქ-ნი Z 
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თითოეული, ბატონი და ქალბატონი X, ფლობს J საწარმოს ხმის უფლების 50%-ს. 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ თითოეულ 

მათგანს აქვს J საწარმოზე  ერთობლივი კონტროლი. J საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის, ბატონი და ქალბატონი X, ორივე, წარმოადგენენ 

დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები). როდესაც ოჯახი წილის 

მესაკუთრის როლშია, შესაძლოა საწარმოსთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან 

მიმართებით მხოლოდ ერთი მხარე (დომინანტი მხარე) მოქმედებდეს ოჯახის 

სახელით.  ასეთ შემთხვევაში, დომინანტი მხარე აკონტროლებს J საწარმოს (იხ. 

33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

მეტიც, ბ-ნი X და ქ-ნი X, თითოეული, წარმოადგენენ J საწარმოსთან დაკავშირებულ 

მხარეებს, რადგან ორივე მათგანი J საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის 

წევრია (J საწარმოში დაკავებული დირექტორების პოზიციებიდან გამომდინარე, 

თითოეულ მათგანს გააჩნია J საწარმოს საქმიანობის დაგეგმვის, მართვისა და 

კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა  (იხ. 33.2(ა)(i) 

პუნქტი)). 

Y და Z ასევე წარმოადგენენ J საწარმოსთვის დაკავშირებულ მხარეებს, რადგან ისინი 

არიან ბ-ნი და ქ-ნი X-ის ოჯახის წევრები, თუ საპირისპირო შესაბამისი 

მტკიცებულებებით არ დადასტურდება, მიიჩნევა, რომ მათი მშობლები ერთობლივ 

კონტროლს ახორციელებენ J საწარმოზე (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

 

მაგ. 3 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, X ოჯახის არცერთი წევრი 

(ბ-ნი X და ქ-ნი X ან მათი ქალიშვილები) მართავს J საწარმოს.  

თითოეული, ბ-ნი და ქ-ნი X, ფლობს J საწარმოში ხმის უფლების 50%-ს. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ თითოეული მათგანი 

ახორციელებს J საწარმოზე  ერთობლივ კონტროლს და თითოეული მათგანი J 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, წარმოადგენს დაკავშირებულ 

მხარეს (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები). როგორც მე-2 მაგალითის შემთხვევაში, Y და Z 

ასევე წარმოადგენენ J საწარმოსთვის დაკავშირებულ მხარეებს, რადგან ისინი არიან ბ-

ნი და ქ-ნი X-ების ოჯახის წევრები. საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის 

შემთხვევაში, მიიჩნევა, რომ მათი მშობლები ერთობლივ კონტროლს ახორციელებენ J 

საწარმოზე (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

 

 

 

 

მაგალითები - დაკავშირებულ მხარეთა განმარტება: საწარმო (33.2 (ბ) პუნქტი) 

 

მაგ. 4 მშობელი საწარმო თავის შვილობილ A, B და C საწარმოებში ფლობს მაკონტროლებელ 

წილს და მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მეკავშირე საწარმოებში -  მეკავშირე საწარმო 1-ში 

და მეკავშირე საწარმო 2-ში. შვილობილ C საწარმოს გააჩნია მეკავშირე საწარმო 3-ზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა. 



მოდული 33—დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია  2019-01)  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, 

შვილობილი A, B და C საწარმოები, მეკავშირე საწარმოები 1, 2 და 3, წარმოადგენენ 

დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(i) და (ii) პუნქტები).  

A შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, მშობელი საწარმო, 

შვილობილი B და C საწარმოები, ასევე, მეკავშირე საწარმოები 1, 2 და 3, წარმოადგენენ 

დაკავშირებულ მხარეებს. B შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის, მშობელი საწარმო, შვილობილი A და C საწარმოები, 

ასევე, მეკავშირე საწარმოები 1, 2 და 3 წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს. C 

შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, მშობელი საწარმო, 

შვილობილი A და B საწარმოები, ასევე, მეკავშირე საწარმოები 1, 2 და 3, წარმოადგენენ 

დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(i) და (ii) პუნქტები). 

1, 2 და 3 მეკავშირე საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, მშობელი 

საწარმო და A, B და C შვილობილი საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ 

მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი). სხვა მაჩვენებლების არარსებობის შემთხვევაში, 

მეკავშირე საწარმოები 1, 2 და 3 ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ მხარეებს არ 

წარმოადგენენ.  

ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, მეკავშირე 

საწარმოები 1, 2 და 3 წარმოადგენენ ჯგუფის დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) 

პუნქტი). მშობელი საწარმოს მიერ A, B და C შვილობილი საწარმოების კონტროლის 

გამო,  ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში მშობელი საწარმო და 

შვილობილი A, B და C საწარმოები დაკავშირებულ მხარეებს არ წარმოადგენენ, რადგან 

ანგარიშვალდებული საწარმოების ჯგუფი შედგება აღნიშნული საწარმოებისგან. 

აქედან გამომდინარე, ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 33-ე 

განყოფილება არ გავრცელდება A, B და C საწარმოების შიდაჯგუფურ ოპერაციებზე.  

მშობელი  

მეკავშირე 1 
შვილობილი 

A 

შვილობილი 

B 

შვილობილი 

C 

მეკავშირე 2 

მეკავშირე 3 ჯგუფი 
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მაგ. 5 A და X საწარმოები ერთობლივად აკონტროლებენ B საწარმოს. A საწარმო და Z საწარმო 

კი ერთობლივად აკონტროლებენ C საწარმოს. 

 

 

 

 

 

 

X საწარმო ახორციელებს B საწარმოზე ერთობლივ კონტროლს. X და B საწარმოები 

წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი). 

A საწარმო კი ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს B საწარმოზე. A და B საწარმოები 

წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი). მსგავსად, A საწარმო 

ერთობლივ კონტროლს ახორციელებს C საწარმოზე. A და C საწარმოები წარმოადგენენ 

დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი).  

B და C საწარმოები წარმოადგენენ ერთი და იგივე მესამე მხარის (A საწარმო) ერთობლივ 

საქმიანობას და შესაბამისად, ერთმანეთისთვის დაკავშირებული მხარეები არიან (იხ. 

33.2(ბ)(iii) პუნქტი). 

Z საწარმო C საწარმოზე ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს. Z და C საწარმოები 

წარმოადგენენ ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი). 

შენიშვნა: X და A საწარმოები არიან B საწარმოს სრულუფლებიანი მონაწილეები და 

ახორციელებენ მასზე ერთობლივ კონტროლს. საპირისპირო მტკიცებულების 

არარსებობის შემთხვევაში, X და A საწარმოები ერთმანეთისთვის დაკავშირებული 

მხარეები არ არიან (იხ. 33.4(ბ) პუნქტი). მსგავსად, A და Z საწარმოები წარმოადგენენ C 

საწარმოს სრულუფლებიან მონაწილეებს და ახორციელებენ მასზე ერთობლივ 

კონტროლს. საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A და Z 

საწარმოები ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ მხარეებს არ წარმოადგენენ (იხ. 33.4(ბ) 

პუნქტი). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, X და Z საწარმოები 

ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ მხარეებს არ წარმოადგენენ. 

 

მაგ. 6 A, B და C საწარმოები ფლობენ D საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების, შესაბამისად, 60%-იან, 

30%-იან და 10%-იან წილს, რომელთანაც დაკავშირებულია D საწარმოს აქციონერთა 

საერთო კრებაზე ხმის უფლებები. C საწარმო ასევე ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 70%-ს, 

რომელთანაც დაკავშირებულია D საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის 

უფლებები. ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს თანაბარ ხმის უფლებას.  

 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 

 
 

 

C საწარმო 

 

 
 

X საწარმო 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 

 

 
 

Z საწარმო 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 
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A საწარმო ფლობს D საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე მეტს. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, გამოდის, რომ A საწარმო აკონტროლებს D 

საწარმოს. A საწარმო წარმოადგენს D საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) 

მშობელ საწარმოს. A და D საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 

33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

მსგავსად, C საწარმო ფლობს B საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე მეტს. 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, გამოდის, რომ C საწარმო 

აკონტროლებს B საწარმოს. C საწარმო წარმოადგენს B საწარმოს (თავისი შვილობილი 

საწარმოს) მშობელ საწარმოს. C და B საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ 

მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, D საწარმო წარმოადგენს B 

საწარმოსა (30%-იანი ხმის უფლებით) და C საწარმოს (40%-იანი ხმის უფლებით = 10% 

პირდაპირი + 30% არაპირდაპირ, შვილობილი B საწარმოს საშუალებით) მეკავშირე 

საწარმოს. B, C და D საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) 

პუნქტი). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A საწარმო არ წარმოადგენს 

B და C საწარმოების დაკავშირებულ მხარეს. 

მაგ. 7 ფაქტები იგივეა, რაც მე-6 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში C საწარმო B საწარმოს 

ჩვეულებრივი აქციების მხოლოდ 30%-ს ფლობს. 

 

 

 

 

 

 

 

A საწარმოს აქვს D საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე მეტი. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, გამოდის, რომ A საწარმო აკონტროლებს D 

საწარმოს. A საწარმო წარმოადგენს D საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) 

 

 
 

საწარმო C 

 

 
 

D საწარმო 

 

 
 

საწარმო A 

 

 
 

საწარმო B 

60% 30% 10% 

70% 

 

 
 

საწარმო C 

 

 
 

D საწარმო 

 

 
 

საწარმო A 

 

 
 

საწარმო B 

60% 30% 10% 

30% 
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მშობელ საწარმოს.  A და D საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 

33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

C საწარმო ფლობს B საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე ნაკლებს. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, C საწარმო არ აკონტროლებს B საწარმოს, 

თუმცა მასზე აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა (ხმის უფლების 20%-ზე მეტი).  აქედან 

გამომდინარე, B საწარმო წარმოადგენს C საწარმოს მეკავშირე საწარმოს. C და B 

საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი). 

მსგავსად, საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, D საწარმო 

წარმოადგენს B საწარმოს მეკავშირე საწარმოს (30%-იანი ხმის უფლებით). B და D 

საწარმოები წარმოადგენენ ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(ii) 

პუნქტი). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, C და D საწარმოები 

ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ მხარეებს არ წარმოადგენენ. აღნიშნულს 

განაპირობებს ფაქტი, რომლის თანახმად, C საწარმო არ აკონტროლებს B საწარმოს. 

აქედან გამომდინარე, B საწარმოს მიერ წილის ფლობა D საწარმოში მათი კავშირის 

შეფასების დროს არ გაითვალისწინება.  

შენიშვნა: საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A საწარმო არ 

წარმოადგენს B და C საწარმოების დაკავშირებულ მხარეს. 

 

მაგ. 8 A, B და C საწარმოები ფლობენ D საწარმოს, შესაბამისად, 60%-იან, 30%-იან და 10%-იან 

წილს, რომელთანაც დაკავშირებულია D საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის 

უფლებები. C საწარმო ასევე ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 70%-ს,  რომელთანაც 

დაკავშირებულია B საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებები. ყოველი 

ჩვეულებრივი აქცია ატარებს თანაბარი ხმის უფლებას. A საწარმო ასევე ფლობს E 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 51%-ს, რომელთანაც დაკავშირებულია E საწარმოს 

აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებები.  

 

 

 

 

 

 

 

A საწარმო ფლობს D და E საწარმოებში ხმის უფლების ნახევარზე მეტს. შესაბამისად, 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A საწარმო აკონტროლებს D 

და E საწარმოებს. A საწარმო წარმოადგენს D და E საწარმოების მშობელ საწარმოს (D და 

E საწარმოები წარმოადგენენ იმავე საწარმოს სხვადასხვა შვილობილ საწარმოებს, 

 

 
 

C საწარმო 

 

 
 

D საწარმო 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 

60% 30% 10% 

70% 

 

 
 

E საწარმო 

51% 
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რადგან მათ აკონტროლებთ ერთი და იგივე მშობელი საწარმო - A). A, D და E 

საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

მსგავსად, C საწარმოს აქვს B საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე მეტი. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, გამოდის, რომ C საწარმო აკონტროლებს B 

საწარმოს. C საწარმო წარმოადგენს B საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) მშობელ 

საწარმოს. C და B საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) 

პუნქტი). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, D საწარმო წარმოადგენს B 

საწარმოს (30%-იანი ხმის უფლებით) და C საწარმოს (40%-იანი ხმის მიცეს უფლებით = 

10% პირდაპირი + 30% არაპირდაპირ, შვილობილი B საწარმოს საშუალებით) მეკავშირე 

საწარმოს. B, C და D საწარმოები წარმოადგენენ ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ 

მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

შენიშვნა: საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A და E 

საწარმოები არ წარმოადგენენ B და C საწარმოების მეკავშირე საწარმოებს. 

მაგ. 9 F, G და H საწარმოები ფლობენ I საწარმოს, შესაბამისად, 45%, 35% და 20% ჩვეულებრივ 

აქციებს, რომელთანაც დაკავშირებულია I საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის 

უფლებები. H და G საწარმოები ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ I საწარმოზე 

კონტროლის განხორციელების შესახებ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G და H საწარმოები I საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე მეტს (ე.ი. 35% + 20% = 55%) 

ფლობენ. ასევე, ისინი ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ I საწარმოზე კონტროლის 

გაზიარებაზე (ერთობლივი კონტროლი). I საწარმო წარმოადგენს G და H საწარმოების 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი).  თუმცა, საპირისპირო მტკიცებულების 

არარსებობის შემთხვევაში, G და H საწარმოები არ წარმოადგენენ ერთმანეთის 

დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.4(ბ) პუნქტი).  

F საწარმო ფლობს I საწარმოში ხმის უფლების 45%-ს. საპირისპირო მტკიცებულების 

არარსებობის შემთხვევაში, F საწარმოს აქვს I საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა. I 

 

 
 

H საწარმო 

 

 
 

I საწარმო 

 

 
 

F საწარმო 

 

 
 

G საწარმო 

45% 35% 20% 

ერთობლივი კონტროლი 
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საწარმო წარმოადგენს F საწარმოს მეკავშირე საწარმოს. F და I საწარმოები არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ) (ii) პუნქტი). 

შენიშვნა: საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, F საწარმო არ 

წარმოადგენს G ან H საწარმოების დაკავშირებულ მხარეს. 

მაგ. 10 P საწარმო ახორციელებს დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამას Q საწარმოს დაქირავებული პირებისთვის. 

 

 

P საწარმო ახორციელებს დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამას Q საწარმოსთვის (ანგარიშვალდებული საწარმო). P და Q 

საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(v) პუნქტი). 

 

 

მაგ. 11 P საწარმო ახორციელებს დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამას R საწარმოსთვის. R საწარმო წარმოადგენს Q საწარმოს 

მშობელ საწარმოს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q და R საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს - R საწარმო (მშობელი 

საწარმო) ახორციელებს კონტროლს Q საწარმოზე (თავის შვილობილ საწარმოზე) (იხ. 

33.2 (ბ)(i) პუნქტი). 

P საწარმო R საწარმოსთვის წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეს. P საწარმო 

ახორციელებს დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამას R საწარმოსთვის (იხ. 33.2 (ბ)(v) პუნქტი).  

P საწარმო 

(გასამრჯელოების 

პროგრამა) 

 

 
 

Q საწარმო 

P საწარმო 

(გასამრჯელოე

ბის პროგრამა) 

 

 

 
 

Q შვილობილი 

საწარმო 

 

 
 

R მშობელი 

საწარმო 



მოდული 33—დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია  2019-01)  21 

P საწარმო Q საწარმოსთვის წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეს. P საწარმო 

ახორციელებს დაქირავებულ პირთა შრომითი საქმიანობის შემდგომი 

გასამრჯელოების პროგრამას R მშობელი საწარმოსთვის, რომელიც Q საწარმოს 

დაკავშირებული მხარე არის (იხ. 33.2 (ბ)(v) პუნქტი). 

მაგ. 12 S საწარმო ახორციელებს კონტროლს T საწარმოზე. T საწარმოს აქვს U საწარმოზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S საწარმო წარმოადგენს T საწარმოს (თავისი შვილობილის) მშობელ საწარმოს. S და T 

საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). 

U საწარმო წარმოადგენს T საწარმოს მეკავშირე საწარმოს. T და U საწარმოები არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

U და S საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები, რადგან U საწარმო წარმოადგენს T 

საწარმოს მეკავშირე საწარმოს. T საწარმო იმ საწარმოთა ჯგუფის წევრია, რომელშიც S 

საწარმოც შედის (შესაბამისად, ჯგუფი ფორმირებულია S და T საწარმოების მიერ) (იხ. 

33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

 

მაგ. 13 S საწარმოს აქვს T საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა. T საწარმოს კი U საწარმოზე აქვს 

მნიშვნელოვანი გავლენა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T საწარმო 

 

 
 

S საწარმო 

 

 
 

U საწარმო 

 

 
 

კონტროლი 

 

 
 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 

ჯგუფი 

 

 
 

T საწარმო 

 

 
 

S საწარმო 

 

 
 

U საწარმო 

 

 
 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 

 

 
 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 
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T საწარმო წარმოადგენს S საწარმოს მეკავშირე საწარმოს. S და T საწარმოები არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი).  

U საწარმო წარმოადგენს T საწარმოს მეკავშირე საწარმოს. T და U საწარმოები არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

 

შენიშვნა: საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, S და U საწარმოები 

არ წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს, რადგან არცერთი მათგანი, არც S და T, 

ასევე არც T და U, არ ქმნიან საწარმოთა ჯგუფს (ე.ი.ჯგუფი მოიცავს მშობელ საწარმოს 

და მის ყველა შვილობილ საწარმოს - იხ. ლექსიკონი).  შესაბამისად, 33.2(ბ)(ii) პუნქტის 

პირობა (ე.ი. იმ ჯგუფის რომელიმე წევრის მეკავშირე საწარმო, რომლის წევრიც არის 

მეორე საწარმო) არ სრულდება. 

 

მაგ. 14 A საწარმო ფლობს - B და C საწარმოების ჩვეულებრივი აქციების, შესაბამისად, 60%-სა და 

5%-ს (შესაბამისი მიმდევრობით) ჩვეულებრივ წილებს, რომელთანაც დაკავშირებულია 

ამ საწარმოთა აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის მიცემის უფლება. B საწარმო ასევე 

ფლობს 18%-იან ჩვეულებრივ აქციათა წილს C საწარმოში, რაც აძლევს საწარმოს 

აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას. ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს 

თანაბარი ხმის უფლებას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A საწარმო B საწარმოში ფლობს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, გამოდის, რომ A საწარმო აკონტროლებს B 

საწარმოს. A საწარმო წარმოადგენს B საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) 

მშობელ საწარმოს. A და B საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 

(ბ)(i) პუნქტი). 

A საწარმო ფლობს C საწარმოში ხმის უფლების 20%-ზე მეტს (ე.ი. 5% პირდაპირი + 18% 

არაპირდაპირი წილი თავისი B შვილობილი საწარმოს მეშვეობით = 23%-ს). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A საწარმოს აქვს C 

საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა. C საწარმო წარმოადგენს A საწარმოს მეკავშირე 

საწარმოს. A და C საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ) (ii) პუნქტი). 

B საწარმო ფლობს C საწარმოში ხმის უფლების 20%-ზე ნაკლებს. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, არ მიიჩნევა, რომ B საწარმოს აქვს 

მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე. თუმცა, B და C საწარმოები არიან 

 

 
 

A  საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 

 

 
 

C საწარმო 

 

 
 

60% 

 

 
 

5% 

 

 
 

18% 
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დაკავშირებული მხარეები, რადგან C საწარმო A საწარმოს მეკავშირე საწარმოა, რადგან 

A საწარმო წარმოადგენს იმ საწარმოთა ჯგუფის წევრს, რომელსაც მიეკუთვნება B 

საწარმო (ე.ი. ჯგუფი მოიცავს A და B საწარმოებს)(იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

 

მაგ. 15 A და X საწარმოები ერთობლივად აკონტროლებენ B საწარმოს. A საწარმოს C საწარმოზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს. 

 

 

 

 

 

 

X საწარმო ახორციელებს B საწარმოზე ერთობლივ კონტროლს. X და B საწარმოები 

წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

მსგავსად, A საწარმო B საწარმოზე ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს. A და B 

საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

A საწარმოს C საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს. A და C საწარმოები არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). 

A საწარმო B საწარმოზე ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს, ხოლო C საწარმოზე 

აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა. აქედან გამომდინარე, B და C საწარმოები არიან 

ერთმანეთისთვის დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(iv) პუნქტი). 

X და A საწარმოები არიან B საწარმოს სრულუფლებიანი მონაწილეები და 

ახორციელებენ მასზე ერთობლივ კონტროლს. საპირისპირო მტკიცებულების 

არარსებობის შემთხვევაში, X და A საწარმოები ერთმანეთისთვის დაკავშირებულ 

მხარეები არ არიან (იხ. 33.4(ბ) პუნქტი). საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის 

შემთხვევაში, X და C საწარმოები დაკავშირებულ მხარეებს არ წარმოადგენენ.  

 

 

მაგალითები - დაკავშირებულ მხარეთა განმარტება— პირი და საწარმო 

 

მაგ. 16 S საწარმო ახორციელებს კონტროლს T საწარმოზე. T საწარმო აკონტროლებს U საწარმოს. 

X საწარმო ახორციელებს კონტროლს Y საწარმოზე. Y საწარმო აკონტროლებს Z 

საწარმოს. 

ბ-ნი A ფლობს S და X საწარმოების ყველა ჩვეულებრივ აქციას, რომელთანაც 

დაკავშირებულია საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლება.  

 

 

 
 

X საწარმო 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 

 
 

 

C საწარმო 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 
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S საწარმო წარმოადგენს T საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) მშობელ საწარმოს. 

S და T საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). T 

საწარმო წარმოადგენს U საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) მშობელ საწარმოს. 

T და U საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). S საწარმო 

წარმოადგენს U საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) საბოლოო მშობელ საწარმოს. 

S, T და U საწარმოები მიეკუთვნებიან ერთსა და იმავე ჯგუფს (S ჯგუფი) და 

შესაბამისად, წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). 

მსგავსად, X საწარმო წარმოადგენს Y საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) 

მშობელ საწარმოს. X და Y საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(i) 

პუნქტი). Y საწარმო წარმოადგენს Z საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) მშობელ 

საწარმოს. Y და Z საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ) (i) პუნქტი). 

X საწარმო წარმოადგენს Z საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) საბოლოო 

მშობელ საწარმოს. X, Y და Z საწარმოები მიეკუთვნებიან ერთსა და იმავე ჯგუფს (X 

ჯგუფი) და შესაბამისად, წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) 

პუნქტი). 

ბ-ნი A არის პირი, რომელიც ახორციელებს კონტროლს ანგარიშვალდებულ 

საწარმოებზე - S და X (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). ბ-ნი A წარმოადგენს S ჯგუფის (S, T და U 

საწარმოები) და X ჯგუფის (X, Y და Z საწარმოები) საბოლოო მაკონტროლებელ მხარეს. 

აქედან გამომდინარე, ბ-ნი A და S, T, U, X, Y და Z საწარმოები არიან დაკავშირებული 

მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(vi) პუნქტი). 

  

მაგ. 17 A საწარმო ახორციელებს კონტროლს B საწარმოზე. B საწარმო აკონტროლებს C საწარმოს.  
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X საწარმო გასწევს B საწარმოსთვის უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობით 

მომსახურებას.  

 

  A საწარმო 

  100% 

X საწარმო  

უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობით 

მომსახურება 

B საწარმო 

 100% 

 C საწარმო 

 

A საწარმო წარმოადგენს B საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) მშობელ 

საწარმოს. A და B საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) 

პუნქტი). B საწარმო წარმოადგენს C საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) მშობელ 

საწარმოს. B და C საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი).  

A საწარმო არის C საწარმოს (თავისი შვილობილი საწარმოს) საბოლოო მშობელი 

საწარმო. A, B და C საწარმოები მიეკუთვნებიან ერთსა და იმავე ჯგუფს, შესაბამისად, 

წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). X საწარმო არის B 

საწარმოს დაკავშირებული მხარე, რადგან B საწარმოსთვის გასწევს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობით მომსახურებას (იხ. 33.2 (ბ)(vii) პუნქტი). 

X საწარმო არის C საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე, რადგან ის B მშობელი 

საწარმოსთვის გასწევს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობით მომსახურებას (იხ. 33.2 

(ბ)(vii) პუნქტი).  

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, X და A საწარმოები არ არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2 (ბ)(vii) პუნქტი).  

 

მაგ. 18 ქ-ნი W აკონტროლებს K საწარმოს. ის ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 30%-ს, რაც 

ანიჭებს L საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას და ასევე, ახორციელებს 

ხელშეკრულებით დადგენილ ერთობლივ კონტროლს L საწარმოზე.    

 

 

 

 

 

 

ქ-ნი W წარმოადგენს K საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ა)(ii) პუნქტი). 

 

 
 

K საწარმო 

 

 
 

L საწარმო 

 

 
 

კონტროლი  

 
 

ქ-ნი W 

 

 
 

30% ერთობლივი 

კონტროლი 
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რადგან ქ-ნი W ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს L საწარმოზე, ის წარმოადგენს L 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი).  

K და L საწარმოები წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს, რადგან ქ-ნი W 

აკონტროლებს K საწარმოს და აქვს ერთობლივი კონტროლი L საწარმოზე (იხ. 33.2 

(ბ)(vi) პუნქტი). 

მაგ. 19 ბ-ნი X ფლობს A საწარმოს წილის 100%-ს, რაც ანიჭებს აქციონერთა საერთო კრებაზე 

ხმის უფლებას. ამასთანავე, ბ-ნი X წარმოადგენს C საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრს. B საწარმო ფლობს C საწარმოს წილის 100%-ს, რაც ანიჭებს 

აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას.   

 

 

 

 

 

  

 

ბ-ნი X წარმოადგენს A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან, საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მისი 100%-იანი ინვესტიცია A საწარმოში 

ნიშნავს, რომ აღნიშნულ საწარმოზე კონტროლს ახორციელებს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

ბ-ნი X არის C საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე, რადგან ის წარმოადგენს მისი 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრს (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი). 

A და C საწარმოები არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული მხარეები, რადგან ბ-ნი X 

აკონტროლებს A საწარმოს და C საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის 

წევრია. როგორც აღნიშნულია 33.2(ა)(i) და (ბ)(vi) პუნქტებით, საწარმო (საწარმო A) 

დაკავშირებულია მხარეა ანგარიშვალდებულ საწარმოსთან (C საწარმოსთან), თუ 

საწარმოს (A საწარმოს) კონტროლს ახორციელებს პირი (ბ-ნი X), რომელიც 

წარმოადგენს ანგარიშვალდებული საწარმოს (C საწარმოს) უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრს.  

B საწარმო წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან, საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მისი 100%-იანი წილი C საწარმოში 

მიუთითებს, B საწარმოს მიერ C საწარმოს კონტროლზე (იხ. 33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

შენიშვნა: ის ფაქტი, რომ ბ-ნი X წარმოადგენს C საწარმოს (B საწარმოს შვილობილი 

საწარმო) უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრს, ავტომატურად არ ხდის მას B 

საწარმოს ან ჯგუფის (კონსოლიდირებული B და C საწარმოები) უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრს. შესაბამისად, საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის 

შემთხვევაში, 33.2 (ბ)(viii) პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები, იმის 

დასადგენად საწარმო (A) და ანგარიშვალდებული საწარმო (B საწარმო) რამდენად 

წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს, არ სრულდება. 

ბ-ნი X  B საწარმო 

A საწარმო C საწარმო 

100% 100% 

უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობა 
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მაგ. 20 ქ-ნი W წარმოადგენს K საწარმოს ფინანსურ დირექტორს. ის არ ფლობს წილს K 

საწარმოში. მისი შვილი, ბ-ნი V ფლობს L საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%-ს, რაც 

ანიჭებს L საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას და L საწარმოზე 

ახორციელებს ხელშეკრულებით დადგენილ ერთობლივ კონტროლს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ-ნი W წარმოადგენს K საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს. ის არის K საწარმოს 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრი, რადგან დაკავებული დირექტორის 

პოზიციიდან გამომდინარე გააჩნია K საწარმოს საქმიანობის დაგეგმვის, მართვისა და 

კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა (იხ. 33.2(ა)(i) 

პუნქტი). რადგან ბ-ნი V წარმოადგენს ქ-ნი W-ს ოჯახის წევრს, ის ასევე მიიჩნევა K 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ. 

რადგან ბ-ნი V ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს L საწარმოზე, ის წარმოადგენს L 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). გამომდინარე იქიდან, რომ 

ქ-ნი W წარმოადგენს ბ-ნი V-ს ოჯახის წევრს, ის ასევე მიიჩნევა L საწარმოსთან 

დაკავშირებულ მხარედ. 

ბ-ნი V ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს L საწარმოზე. რადგან ის არის ქ-ნი W-ის 

ოჯახის წევრი, რომელიც K საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრია, L 

და K საწარმოები დაკავშირებული მხარეები არიან (იხ. 33.2 (ბ)(vi) პუნქტი). 

მაგ. 21 ბ-ნი X ფლობს A საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 100%-ს, რაც ანიჭებს აქციონერთა 

საერთო კრებაზე ხმის უფლებას და წარმოადგენს B საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრს. B საწარმო ფლობს C საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 100%-ს, 

რაც ანიჭებს C საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას.   

 

 

 

 
ბ-ნი X  B საწარმო 

A საწარმო C საწარმო 

100% 100% 

უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობა 

 

 
 

K საწარმო 

 

 
 

ბ-ნი V 

 

 
 

ქ-ნი W 

 

 
 

დირექტორი 

 

 
 

დედა და შვილი 

 

 
 

L საწარმო 

 

 
 

30% ერთობლივი კონტროლი 
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ბ-ნი X წარმოადგენს A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან, საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A საწარმოში მის მიერ 100%-იანი წილის 

ფლობა მიუთითებს კონტროლის განხორციელებაზე (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

ბ-ნი X არის B საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე. ის წარმოადგენს B საწარმოს 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრს (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი). 

B საწარმო წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან, საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, C საწარმოში მის მიერ 100%-იანი წილის 

ფლობა მიუთითებს, რომ B საწარმო (მშობელი საწარმო) ახორციელებს კონტროლს C 

საწარმოზე (შვილობილ საწარმოზე)(იხ. 33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

A და B საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები, რადგან B საწარმოს უმაღლესი 

რანგის ხელმძღვანელობის წევრი (ბ-ნი X) A საწარმოზე ახორციელებს კონტროლს (იხ. 

33.2 (ბ)(viii) პუნქტი). 

A და C საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები, რადგან ბ-ნი X აკონტროლებს A 

საწარმოს და არის C საწარმოს მშობელი საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრი (იხ. 33.2 (ბ)(vi) და 33.2 (ბ)(viii) პუნქტები. 

 

მაგ. 22 ბ-ნი X ფლობს A საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 35%-ს, რაც ანიჭებს აქციონერთა 

საერთო კრებაზე ხმის უფლებას და წარმოადგენს B საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრს. ბ-ნი X და სხვა ფიზიკური პირი ახორციელებენ A საწარმოზე 

ხელშეკრულებით დადგენილ ერთობლივ კონტროლს. B საწარმოს ეკუთვნის C 

საწარმოში ინვესტიციის 100%.  

 

 

 

 

 

 

ბ-ნი X წარმოადგენს A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ახორციელებს 

ერთობლივ კონტროლს A საწარმოზე  (იხ. 33.2 (ა)(ii) პუნქტი). 

ბ-ნი X არის B საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე. ის წარმოადგენს B საწარმოს 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრს (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი). 

ბ-ნი X  B საწარმო 

A საწარმო C საწარმო 

35% 100% 

უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობა 
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B საწარმო წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, B საწარმო ახორციელებს C საწარმოს 

კონტროლს (იხ. 33.2(ბ)(i) პუნქტი). 

ბ-ნი X არის C საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე. ის წარმოადგენს C საწარმოს 

მშობელი საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრს (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი). 

A და B საწარმოები არიან დაკავშირებული მხარეები, რადგან B საწარმოს უმაღლესი 

რანგის ხელმძღვანელობის წევრი (ბ-ნი X) A საწარმოზე ახორციელებს ერთობლივ 

კონტროლს (იხ. 33.2 (ბ)(vi) და (viii) პუნქტები). 
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მაგ. 23 ბ-ნ R-ს აქვს C საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა და F საწარმოზე ახორციელებს 

ერთობლივ კონტროლს.  

 

 

 

 

 

 

ბ-ნი R წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან მას აქვს 

მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე (იხ. 33.2 (ა)(iii) პუნქტი). 

ბ-ნი R წარმოადგენს F საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ის ახორციელებს 

ერთობლივ კონტროლს F საწარმოზე (იხ. 33.2 (ა)(ii) პუნქტი). 

C საწარმო წარმოადგენს F საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ბ-ნი R 

ერთობლივ კონტროლს ახორციელებს F საწარმოზე (იხ. 33.2 (ა)(ii) პუნქტი) და C 

საწარმოზე აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა (იხ. 33.2 (ა)(iii) პუნქტი). მსგავსად, F საწარმო 

არის C საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე.  

მაგ. 24 ბ-ნი R ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს F საწარმოზე. მის ქალიშვილს, ქ-ნ J-ს, აქვს 

მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ-ნი R წარმოადგენს F საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ის ახორციელებს 

ერთობლივ კონტროლს F საწარმოზე  (იხ. 33.2 (ა)(ii) პუნქტი). 

ქ-ნი J წარმოადგენს F საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ის ბ-ნი R-ის (მისი 

მშობლის) ოჯახის წევრია, რომელიც F საწარმოზე ერთობლივ კონტროლს 

ახორციელებს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

ქ-ნი J წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან მას აქვს 

მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე  (იხ. 33.2 (ა)(iii) პუნქტი). 

 

 
 

ბ-ნი R 

 

 
 

C საწარმო  

 

 
 

F საწარმო 

მნიშვნელოვანი გავლენა ერთობლივი კონტროლი 

 

 
 

ქ-ნი J 

 

 
 

F საწარმო 

 

 
 

C საწარმო 

 

 
 

ბ-ნი R 

მნიშვნელოვანი 

გავლენა 

ერთობლივი 

კონტროლი 

მამა და შვილი 



მოდული 33—დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია  2019-01)  31 

ბ-ნი R წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ის ქ-ნი J-ის (მისი 

ქალიშვილისთვის)ოჯახის წევრია, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა C 

საწარმოზე  (იხ. 33.2 (ა)(iii) პუნქტი). 

F საწარმო წარმოადგენს C საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ბ-ნი R 

ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს F საწარმოზე და ქ-ნი J-ის (მისი 

ქალიშვილისთვის) ოჯახის წევრია, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა C 

საწარმოზე  (იხ. 33.2 (ბ)(viii) პუნქტი). მსგავსად, C საწარმო წარმოადგენს F 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ბ)(vi) პუნქტი). 

 

 

33.3 თითოეულ შესაძლო დაკავშირებულ მხარესთან ურთიერთობის განხილვისას, 

საწარმომ უნდა შეაფასოს თავად ურთიერთობის შინაარსი და არამარტო მისი 

სამართლებრივი ფორმა. 

 

შენიშვნები  

 

საჭიროება, რომ ოპერაციები და სხვა მოვლენები აისახოს და წარდგენილ იქნას მათი 

შინაარსის საფუძველზე და არა მხოლოდ მათი სამართლებრივი ფორმის შესაბამისად, 

არ უკავშირდება მხოლოდ დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებით შენიშვნებს, არამედ 

ის წარმოადგენს მსს ფასს სტანდარტის ძირითად პრინციპს.  ეს პრინციპი ამაღლებს 

ფინანსური ანგარიშგების საიმედოობას (იხ. მე-2 განყოფილების - „კონცეფციები და 

ძირითადი პრინციპები“ - 2.7 და 2.8 პუნქტები). 

 

მაგალითები - შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობის შეფასება 

 

მაგ. 25 ბ-ნი Z (მესაკუთრე-მმართველი) და ბ-ნი V (სარისკო კაპიტალის მქონე პირი) ფლობენ Z 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების, შესაბამისად, 60%-სა და 40%-ს, რაც ანიჭებთ Z 

საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას. ყოველი ჩვეულებრივი აქცია 

ატარებს თანაბარი ხმის უფლებას.  

ქ-ნი X (ბ-ნი Z-ის ყოფილი მეუღლე) წარმოადგენს მათი საერთო ორი ვაჟიშვილის (S1 და 

S2) დედას. S1 სკოლის მოსწავლეა და ცხოვრობს ქ-ნ X-თან, ხოლო მამასთან, ბ-ნ Z-თან და 

ქ-ნ W-სთან (მისი ახალი არაოფიციალური მეუღლე, რომელთანაც თანაცხოვრებაში  

იმყოფება 10 წელზე მეტი დროის განმავლობაში) ატარებს ყოველ მეორე შაბათ-კვირასა 

და დასვენების დღეების ნახევარს. სასკოლო დროის შემდგომ, S1 Z საწარმოში საოფისე 

თანაშემწის პოზიციაზე მუშაობს. S2 ცხოვრობს ბ-ნ Z-თან და დროებით პრაქტიკას გადის 

Z საწარმოში. ქ-ნი W დასაქმებულია საკომისიო ანაზღაურების საფუძველზე მომუშავე 

გაყიდვების აგენტის პოზიციაზე Z საწარმოში და ბ-ნი Z-ის ქალიშვილის (D1-ის) დედაა. 

სასკოლო დროის შემდგომ, D1 პერიოდულად Z საწარმოში სალარო აპარატთან მუშაობს.  

ქ-ნი W-ს ქალიშვილი (D2), წინა ქორწინებიდან (ბ-ნ Y-სთან), უნივერსიტეტის 

სტუდენტია. D2 ცხოვრობს ბ-ნ Z-თან და ქ-ნ W-სთან ერთად.  
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ბ-ნი Z-ის დედა (M1) ასევე ცხოვრობს ბ-ნ Z-თან და ქ-ნ W-სთან. ის მათ სახლში 

დიასახლისის ფუნქციას ასრულებს, ბავშვებზე ზრუნვის ჩათვლით.  

ბ-ნი Z და ქ-ნი X მეგობრულად განქორწინდნენ და დღესდღეობით მათი 

გაფართოებული ოჯახები ხშირად ურთიერთობენ.  ქ-ნი X ხელმეორედ დაოჯახდა და 

შეეძინა ქალიშვილი (D3) თავის ახალ მეუღლესთან (ბ-ნ X). ბ-ნი და ქ-ნი X-ები 

ერთობლივად აკონტროლებენ საკუთარ ბიზნესს (საწარმო X), რომელიც Z საწარმოსთვის 

ნედლეულის ერთ-ერთ მიმწოდებელს წარმოადგენს.  

მითითების გასამარტივებლად, ოჯახის ურთიერთობები შეჯამებულია ქვემოთ 

მოცემული საგვარეულო ხის სახით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X და Z საწარმოებს შორის საინვესტიციო ურთიერთობები შემდეგნაირია: 

 

 

 

 

 

 

 

ბ-ნი Z, რომელიც წარმოადგენს მესაკუთრე მმართველს (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები) 

და ბ-ნი V, სარისკო კაპიტალის მქონე პირს, საპირისპირო მტკიცებულების 

არარსებობის შემთხვევაში, აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა (როგორც წესი, 20%-ზე მეტი 

წილის ფლობა მიუთითებს მნიშვნელოვან გავლენაზე), Z საწარმოსთვის არიან 

დაკავშირებული მხარეები (იხ. 33.2(ა)(iii) პუნქტი).  ნაკლებად ნათელია, რამდენად 

არიან ბ-ნი Z-ის გაფართოებული ოჯახის წევრები მისი ოჯახის წევრები და 

შესაბამისად, რამდენად არიან Z საწარმოსთან დაკავშირებული მხარეები, 33.2 (ა) 

პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების თანახმად. 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 

 

 
 

ერთობლივი 

კონტროლი 
 

 
 

X საწარმო 

ბ-ნი X  ქ-ნი X  ბ-ნი Z  ბ-ნი V  

 

 
 

60% 

 

 
 

40% 

 

 
 

Z საწარმო 

ყოფილი 

მეუღლე 

არაოფიცია

ლური 

მეუღლე 

ყოფილი 

მეუღლე 

მეუღლე 
ბ-ნი 

X  

ქ-ნი X  ბ-ნი 

Z  

ქ-ნი 

W  

ბ-ნი 

Y 

მშობელი/შვილი 

D3 S1 S2 D1 D2 

მშობელი/შვილი მშობელი/შვილი მშობელი/შვილი 

M1 

დედა და 

ვაჟიშვილი 
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ბ-ნი Z-ის ოჯახის წევრებად მიიჩნევიან ოჯახის ის წევრები, რომლებსაც, სავარაუდოდ, 

შეუძლიათ გავლენის მოხდენა პირზე, ან შეიძლება თავად მოექცნენ ამ პირის გავლენის 

ქვეშ Z საწარმოსთან ოპერაციების წარმოებისას(იხ. ლექსიკონი). მსჯელობა არის  

საჭირო, იმის დასადგენად, თუ ვინ მიიჩნევა ბ-ნი Z-ის ოჯახის წევრად. საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, სულ მცირე, ქვემოთ ჩამოთვლილი 

პირები არიან ბ-ნი Z-ის ოჯახის წევრები: 

 არაოფიციალური მეუღლე - ქ-ნი W (იხ. „პირის ოჯახის წევრების“ განმარტების (ა) 

პუნქტი ლექსიკონში) 

 შვილები - S1, S2 და D1 (იხ. „პირის ოჯახის წევრების“ განმარტების (ა) პუნქტი 

ლექსიკონში) 

 არაოფიციალური მეუღლის შვილი - D2 (იხ. „პირის ოჯახის წევრების“ 

განმარტების (ბ) პუნქტი ლექსიკონში) 

 დედა - M1 (იხ. „პირის ოჯახის წევრების“ განმარტების (გ) პუნქტი ლექსიკონში) 

მსჯელობა არის საჭირო იმის დასადგენად, ქ-ნი X (მისი ყოფილი მეუღლე) რამდენად 

წარმოადგენს ბ-ნი Z-ის ოჯახის წევრს. ის წარმოადგენდა Z-ის არაოფიციალურ 

მეუღლეს და ზრდის მათ საერთო შვილს (S1). ამასთანავე, როგორც ჩანს, მათ 

შეინარჩუნეს ახლო მეგობრობა და საქმიანი ურთიერთობა. თუ ყველა ფაქტისა და 

გარემოების შეფასების შედეგად იარსებებს გონივრული ვარაუდი, რომ ბ-ნი Z-ს 

შეუძლია მოახდინოს გავლენა, ან თავად მოექცეს ქ-ნი X-ის გავლენის ქვეშ Z 

საწარმოსთან მიმართებით, მაშინ შინაარსის საფუძველზე ყურადღების გამახვილებით 

და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმაზე ფოკუსირებით, ქ-ნი X მიიჩნეოდა Z 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები). მეორე მხრივ, თუ 

ჩაითვლება, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბ-ნი Z-ს შეუძლია მოახდინოს გავლენა, ან 

თავად მოექცეს ქ-ნი X-ის გავლენის ქვეშ Z საწარმოსთან მიმართებით, მაშინ ქ-ნი X  არ 

მიიჩნევა Z საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ. 

ქ-ნი X წარმოადგენს საწარმო X-თან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან იგი მასზე 

ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

რადგან ქ-ნი X წარმოადგენს საწარმო X-სთან დაკავშირებულ მხარეს და თუ 

დავუშვებთ, რომ ის მიჩნეულია ბ-ნი Z-ის (Z საწარმოს მესაკუთრე-მმართველი) 

ოჯახის წევრად, X და Z საწარმოები ერთმანეთისთვის დაკავშირებული მხარეები 

იქნებიან (იხ. 33.2 (ბ)(viii) პუნქტი). 

 

შენიშვნა  

თუ მხოლოდ სამართლებრივი ფორმის გათვალისწინება მოხდებოდა (ე.ი. 

ურთიერთობის შინაარსი უგულებელყოფილი იქნებოდა), ქ-ნი X არ მიიჩნეოდა ბ-ნი Z-

ის ოჯახის წევრად და შესაბამისად, არც Z საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ. ასევე, 

X და Y საწარმოები არ ჩაითვლებოდნენ დაკავშირებულ მხარეებად - ამ შემთხვევაში, 

ორივე საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში შესაძლოა გამორჩენილი ყოფილიყო 

შესაბამისი ინფორმაცია. 
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საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, დაკავშირებულ მხარეთა 

ურთიერთობები ქ-ნ X-სა და Z საწარმოს შორის, ასევე X საწარმოსა და Z საწარმოს  

შორის, აუცილებლად არ ვრცელდება ბ-ნ X-სა (ქ-ნი X-ის მეორე მეუღლე და საქმიანი 

პარტნიორი) და D3-ზე (ბ-ნი X-სა და ქ-ნი X-ის ქალიშვილზე). აქედან გამომდინარე, ბ-

ნი X და D3, სავარაუდოდ, არ წარმოადგენენ ბ-ნ Z-ის ოჯახის წევრებს. ასევე 

(საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში), Z საწარმოს პოზიციიდან 

ისინი არ წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს. 

მაგ. 26 R საწარმომ დააფუძნა სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტი (სდეს) – S 

საწარმო, ერთადერთი მიზნით, რათა განეხორციელებინა სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა R საწარმოს საქმიანობის მიზნებისთვის. R საწარმო არ ფლობს S საწარმოს 

გამოშვებული კაპიტალის ნაწილს.  

S საწარმო წარმოადგენს R საწარმოს შვილობილ საწარმოს (იხ. მე-9 განყოფილების - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ - 9.4 პუნქტი), 

რადგან თავად მათი ურთიერთობის შინაარსი მიუთითებს, რომ სდეს-ზე კონტროლს 

ახორციელებს R საწარმო. R და S საწარმოები, შესაბამისად, ერთმანეთისთვის 

დაკავშირებული მხარეები არიან (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). 

 

მაგ. 27 A და B საწარმოები ფლობენ აქციების, შესაბამისად, 80%-სა და 20%-ს, რომელთაც 

თანაბარი ხმის უფლება გააჩნიათ C საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე. A საწარმო 

ყიდის თავისი წილის ნახევარს D საწარმოზე და სანაცვლოდ D საწარმოსგან ყიდულობს  

ქოლ-ოფციონებს (C საწარმოს ჩვეულებრივ აქციებთან მიმართებით), რომელიც 

ნებისმიერ დროს გამოყენებადია საბაზრო ფასზე ფასნამატით. თუ მოხდება ოფციონების 

გამოყენება, A საწარმო კვლავ გახდება C საწარმოს წილის 80%-ს და ხმის უფლებას. 

 

 

 

 

 

 

პოტენციური ხმის უფლებების არსებობა, ასევე სხვა გარემოებები, განიხილება და 

მიჩნეულია, რომ B საწარმოს აქვს C საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ოფციონები გამოყენებადია საბაზრო ფასზე ფასნამატით, ისინი მიმდინარე 

პერიოდში გამოყენებადია და შედეგად, A საწარმოს აძლევს უფლებამოსილებას 

დაადგინოს C საწარმოს საოპერაციო და ფინანსური პოლიტიკა, რადგან A საწარმოს 

ახლავე შეეძლო გამოეყენებინა თავისი ოფციონები. პოტენციური ხმის უფლების 

არსებობა, ასევე 9.5 პუნქტში აღწერილი სხვა ფაქტორები განიხილება და მიჩნეულია, 

რომ A საწარმო აკონტროლებს C საწარმოს. საპირისპირო მტკიცებულების 

 

 

20% 
40%, თუმცა 

გაყიდულია 

ქოლ-ოფციონები 

40% 

+40% პოტენციური 

შეძენა 

 

 
 

C საწარმო 

 

 
 

D საწარმო 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 
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არარსებობის შემთხვევაში, A და B საწარმოები წარმოადგენენ C საწარმოსთან 

დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ბ)(i) და (ii) პუნქტები). 

D საწარმოს აქვს თუ არა მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე უნდა განისაჯოს სხვა 

გარემოებებით. A საწარმოსთვის ქოლ-ოფციონების მიყიდვამ A საწარმოს პოტენციური 

ხმის უფლება გაზარდა, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს მტკიცებულებას, რომ D 

საწარმოს C საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ აქვს. თუმცა, ყველა ფაქტორის 

გათვალისწინება უნდა მოხდეს რათა დადგინდეს, რამდენად აქვს D საწარმოს C 

საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა. თუ დადგინდება, რომ D საწარმოს აქვს C 

საწარმოზე მნიშვნელოვანი გავლენა (ე.ი. აქვს უფლებამოსილება C საწარმოში ჩაერთოს 

ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებების მიღებაში, თუმცა არ ახორციელებს კონტროლს ან ერთობლივ 

კონტროლს აღნიშნულ პოლიტიკებზე), მაშინ D საწარმო ასევე წარმოადგენს C 

საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს (და პირიქით). 

 

მაგ. 28 ქ-ნი X ფლობს S საწარმოს. მას S საწარმოს მართვა მინდობილი აქვს ბ-ნი T-სთვის. ქ-ნი X-

ისგან ფარულად, S საწარმომ ბ-ნი T-ს მითითებით 1,000,000 ფე-ს(2) საბაზრო 

ღირებულების მქონე ავტოტრანსპორტი მიყიდა ბ-ნ U-ს 200,000 ფე-დ.  ბ-ნ T-სა და ბ-ნ U-

ს შორის არსებული შეთანხმების თანახმად, ბ-ნმა U-მ ავტოტრანსპორტი დაუყოვნებლივ 

მიყიდა ბ-ნ T-ს 250,000 ფე-დ.  

ბ-ნი U არ წარმოადგენს ბ-ნი T-ს ოჯახის წევრს 

 

 

 

 

ბ-ნმა T-მ ფარულად დადო შეთანხმება ბ-ნ U-სთან, რომ თაღლითური ქმედება 

განეხორციელებინა S საწარმოს მიმართ. როგორც აღმოჩნდა, ბ-ნი U ის პირია, რომლის 

საშუალებითაც ბ-ნი T S საწარმოში თაღლითურ ქმედებებს ახორციელებს. S საწარმოს 

პოზიციიდან, ბ-ნი T დაკავშირებულ მხარეს წარმოადგენს (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი). ამ 

გარიგების ფარგლებში, S საწარმოსთან ოპერაციების წარმოებისას, ბ-ნი U მოქმედებს ბ-

ნი T-ს დავალებით. 33.3 პუნქტის თანახმად, გარიგება შინაარსობრივად ბ-ნ T-სთან 

იდება (S საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე). აქედან გამომდინარე, გარიგება 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას წარმოადგენს. 

 

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

„ფულადი ერთეულებით (ფე)“. 

ქ-ნი X 

S საწარმო ბ-ნი T 

ფლობს 
უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობა 

ბ-ნი U 

ფარული 

შეთანხმება 
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მაგ. 29 ბ-ნი X მმართველი და M საწარმოს ერთადერთი მესაკუთრეა. მას შვილები არ ჰყავს. 

თუმცა, თავისი დის გარდაცვალების შემდგომ, იგი ზრდის თავის დის შვილს (ქ-ნ N-ს).  

ბ-ნი X (მესაკუთრე-მმართველი) M საწარმოსთან დაკავშირებული მხარეა (იხ. 33.2(ა)(i) 

და (ii) პუნქტები). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ქ-ნი N (ბ-ნი 

M-ის დის შვილი) ბ-ნი M-ის ოჯახის წევრია (ქ-ნი N დამოკიდებულია ბ-ნი X-ზე). 

გონივრულია დავუშვათ, რომ ბ-ნი X M საწარმოსთან ოპერაციების წარმოებისას 

შესაძლოა მოექცეს ქ-ნი N-ის გავლენის ქვეშ (და ქ-ნი N შესაძლოა M საწარმოსთან 

ოპერაციების წარმოებისას მოექცეს ბ-ნი X-ის ზეგავლენის ქვეშ). ქ-ნი N, შესაბამისად, M 

საწარმოსთან დაკავშირებული მხარეა (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები). 

 

 

 

33.4 მოცემული სტანდარტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, აუცილებელი არ არის, რომ 

შემდეგი საწარმოები ერთმანეთისთვის დაკავშირებული მხარეები იყვნენ: 

(ა) ორი საწარმო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ერთი საერთო დირექტორი ან სხვა 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი ჰყავთ; 

(ბ) ერთობლივი საქმიანობის ორი სრულუფლებიანი მონაწილე მხოლოდ იმიტომ, რომ 

ისინი ერთობლივ კონტროლს ახორციელებენ ერთობლივ საქმიანობაზე;   

(გ) რომელიმე შემდეგი მხარე მარტო იმიტომ, რომ ჩვეულებრივი საქმიანი 

ურთიერთობა აქვს საწარმოსთან (მაშინაც კი, თუ მას შეუძლია საწარმოს 

მოქმედების თავისუფლების შეზღუდვა, ან მონაწილეობის მიღება მისი 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში): 

(i) ფინანსური რესურსების მომწოდებლები; 

(ii) პროფკავშირები; 

(iii) კომუნალური მომსახურების საწარმოები; ან 

(iv) სახელმწიფო დაწესებულებები და უწყებები; 

(დ) ცალკეული მომხმარებელი, მომწოდებელი, გამსაღებელი (დისტრიბუტორი), 

მხარე, რომელიც ფრანშიზის ხელშეკრულებით შეღავათიან უფლებას აძლევს 

საწარმოს, ან გენერალური რწმუნებული, რომელთანაც საწარმო მნიშვნელოვანი 

მოცულობის საქმიან ოპერაციებს აწარმოებს მხოლოდ ამ საქმიანობიდან მიღებულ 

შედეგებზე ეკონომიკური დამოკიდებულების გამო. 

 

შენიშვნები  

 

33.4 (ბ) პუნქტი ადგენს, რომ ერთობლივი საქმიანობის ორი სრულუფლებიანი 

მონაწილე აუცილებლად ერთმანეთისთვის დაკავშირებული მხარეები არ არიან, 

მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ერთობლივ კონტროლს ახორციელებენ ერთობლივ 

საქმიანობაზე; მე-5, მე-9 და მე-15 მაგალითები ახდენენ ამგვარ დაკავშირებულ 

მხარეთა ურთიერთობების ილუსტრირებას.  
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მაგალითები - როდესაც საწარმოები აუცილებლად დაკავშირებული მხარეები არ არიან 

 

მაგ. 30 ქ-ნი B წარმოადგენს K საწარმოს ფინანსურ დირექტორს. ის ასევე L საწარმოს 

დირექტორია არააღმასრულებელ პოზიციაზე. ის არ ფლობს წილებს K და L 

საწარმოებში.  

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, K და L საწარმოები არ 

წარმოადგენენ დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.4 (ა) პუნქტი). 

შენიშვნა: ქ-ნი B არის ორივე საწარმოსთან, K-სთან და L-თან, დაკავშირებული მხარე. 

ის არის K და L საწარმოების უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრი და 

დაკავებული დირექტორის პოზიციებიდან გამომდინარე გააჩნია K და L საწარმოების 

საქმიანობის დაგეგმვის, მართვისა და კონტროლის განხორციელების 

უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი). 

მაგ. 31 J საწარმო საქმიანობს ისეთ ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფ საწარმოს 

(K საწარმოს) გააჩნია ქვეყანაში ელექტრო ენერგიის მიწოდებაზე იურიდიულად 

დაცული მონოპოლია. შესაბამისად, J საწარმო დამოკიდებულია K საწარმოზე, რათა 

მიიღოს ენერგია, თავისი დანადგარის ფუნქციონირებისთის.  

ბოლო პერიოდში, ქვეყანაში ელექტრო ენერგიაზე მოთხოვნა აღემატებოდა მის 

მიწოდებას. ნაკლებობის შედეგად, K საწარმომ შეზღუდა ელექტრო ენერგიის მიწოდება 

იმ იურისდიქციაში, რომელშიც საქმიანობს. ელექტრო ენერგიის დეფიციტმა გამოიწვია 

საწარმო J-ს ოპტიმალურზე დაბალ დონეზე ფუნქციონირება. 

მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ J საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანი ურთიერთობა აქვს 

ელექტრო ენერგიის მომწოდებელთან (K საწარმო), K საწარმო მისთვის 

დაკავშირებული მხარე არ ხდება (იხ. 33.4 (გ)(iii) პუნქტი).  
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მაგ. 32 J საწარმო ძირითადად ფინანსდება კომერციული ბანკიდან (A ბანკი) აღებული სესხით. 

სესხის პირობები ითვალისწინებს J საწარმოსთვის მრავალ შეზღუდვას, მათ შორის, 

გადახდისუნარიანობასთან და J საწარმოს მიერ თავის წილის მესაკუთრეებზე 

დაგროვილი მოგების განაწილებასთან დაკავშირებით. 

მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ბანკს ჩვეულებრივი საქმიანი ურთიერთობა აქვს J 

საწარმოსთან, A ბანკი მანთან დაკავშირებული მხარე არ ხდება (იხ. 33.4 (გ)(i) პუნქტი).        

 

მაგ. 33 ფაქტები იგივეა, რაც 31-ე და 32-ე მაგალითებში. თუმცა, ამ მაგალითში, K საწარმო და A 

ბანკი, თითოეული, ფლობენ ჩვეულებრივი აქციების 25%-ს, რომელიც მათ J საწარმოს 

აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის მიცემისა და დირექტორთა საბჭოს ერთი წევრის 

არჩევის უფლებამოსილებას ანიჭებს. 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, K საწარმო და A ბანკი 

წარმოადგენენ J საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეებს, რადგან ორივე მათგანს 

შეუძლია J საწარმოზე მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა (იხ. 33.2(ბ)(ii) პუნქტი). 
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განმარტებითი შენიშვნები 
 

 

ინფორმაცია სათავო და შვილობილი საწარმოს ურთიერთობის შესახებ 
 

33.5 სათავო საწარმოსა და მის შვილობილ საწარმოებს შორის ურთიერთობა ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აუცილებლად უნდა გამჟღავნდეს, იმის მიუხედავად, განხორციელდა 

თუ არა ამ დაკავშირებულ მხარეებს შორის ოპერაციები. ანგარიშვალდებულმა 

საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს მისი სათავო საწარმოსა და, თუ განსხვავებულია, 

საბოლოო მაკონტროლებელი მხარის სახელწოდებები. თუ არც სათავო საწარმო და 

არც საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე არ ამზადებს ფართო საზოგადოებისათვის 

ხელმისაწვდომ ფინანსურ ანგარიშგებას, მაშინ საწარმომ აუცილებლად უნდა 

მიუთითოს სათავო საწარმოს იერარქიულ სტრუქტურაში შემდეგი ყველაზე 

ზემდგომი რანგის სათავო საწარმოს სახელწოდებაც (თუ არსებობს), რომელიც 

აქვეყნებს ფინანსურ ანგარიშგებას. 

 

 

მაგალითები - მშობელი და შვილობილი საწარმოს ურთიერთობა 

 

მაგ. 34 E საწარმო ფლობს F საწარმოს წილის/აქციების 60%, ხოლო G საწარმოს - 51%-ს. E 

საწარმო სრულად იმყოფება D საწარმოს საკუთრებაში. D საწარმოს წილის 70%-ს ფლობს 

B საწარმო, 30%-ს კი - C საწარმო. B და C საწარმოები სრულად A საწარმოს საკუთრებაში 

იმყოფებიან. ყველა საწარმო თავის საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას 

ამზადებს მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A საწარმო 

 

 
 

100% 

 

 
 

100% 

 

 
 

G საწარმო 

 

 
 

F საწარმო 

 

 
 

E საწარმო 

 

 
 

51% 

 

 
 

60% 

 

 
 

D საწარმო 

 

 
 

100% 

 

 
 

C საწარმო 

 

 
 

B საწარმო 

 

 
 

30% 

 

 
 

70% 



მოდული 33—დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

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

ამონარიდი E საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მე-10 შენიშვნიდან - დაკავშირებულ 

მხარეთა ოპერაციები 

E საწარმო წარმოადგენს F შვილობილი საწარმოს (60%-იანი წილის მესაკუთრე) და G 

შვილობილი საწარმოს (51%-იანი წილის მესაკუთრე) მშობელ საწარმოს.  

D საწარმო E საწარმოს წილის ერთადერთი მესაკუთრე და უშუალო მშობელი საწარმოა.   

A საწარმო წარმოადგენს E საწარმოს საბოლოო მშობელ საწარმოს. 

მაგ. 35 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, არც A და არც D 

საწარმოები არ გამოსცემენ ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ფინანსურ 

ანგარიშგებას. თუმცა B საწარმო ადგენს ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ 

ფინანსურ ანგარიშგებას.  

ამონარიდი E საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მე-10 შენიშვნიდან - დაკავშირებულ 

მხარეთა ოპერაციები 

E საწარმო წარმოადგენს F შვილობილი საწარმოს (60%-იანი წილის მესაკუთრე) და G 

შვილობილი საწარმოს (51%-იანი წილის მესაკუთრე) მშობელ საწარმოს.  

D საწარმო E საწარმოს წილის ერთადერთი მესაკუთრე და უშუალო მშობელი საწარმოა. 

A საწარმო წარმოადგენს საბოლოო მშობელ საწარმოს. თუმცა, არც A და არც D 

საწარმოები არ გამოსცემენ ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ფინანსურ 

ანგარიშგებას. B საწარმო (რომელშიც A საწარმო 70%-იანი წილის მესაკუთრეა) 

იერარქიულ სტრუქტურაში E საწარმოს შემდეგი ყველაზე ზემდგომი რანგის მშობელი 

საწარმოა, რომელიც გამოსცემს ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ფინანსურ 

ანგარიშგებას. 

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 34-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, A საწარმო არ გამოსცემს 

ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ფინანსურ ანგარიშგებას. 

ამონარიდი E საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მე-10 შენიშვნიდან - დაკავშირებულ 

მხარეთა ოპერაციები 

E საწარმო წარმოადგენს F შვილობილი საწარმოს (60%-იანი წილის მესაკუთრე) და G 

შვილობილი საწარმოს (51%-იანი წილის მესაკუთრე) მშობელ საწარმოს.  

D საწარმო E საწარმოს წილის ერთადერთი მესაკუთრე და უშუალო მშობელი საწარმოა. 

A საწარმო წარმოადგენს საბოლოო მშობელ საწარმოს. 

ინფორმაცია უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალის კომპენსაციის 

შესახებ 

 
33.6 უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობაში იგულისხმება ის პირები, მათ შორის 

ნებისმიერი დირექტორი (აღმასრულებელი ან სხვა ფუნქციის შემსრულებელი), 

რომლებსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მინიჭებული აქვთ საწარმოს საქმიანობის 
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დაგეგმვის, მართვისა და კონტროლისათვის აუცილებელი უფლებამოსილება და 

პასუხისმგებლობა. კომპენსაცია მოიცავს დაქირავებულ პირთა ყველა გასამრჯელოს 

(რომლებიც განსაზღვრულია 28-ე განყოფილებით - ,,დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები“), მათ შორის აქციებზე დაფუძნებული გადახდის ფორმით მიღებულ 

გასამრჯელოს (იხ. 26-ე განყოფილება - „აქციებზე დაფუძნებული გადახდა“). 
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელო მოიცავს ნებისმიერი ფორმის ანაზღაურებას, 

რომელიც გადახდილია, გადასახდელია ან უზრუნველყოფილია საწარმოს მიერ, ან 

მისი სახელით (მაგალითად, სათავო საწარმოს ან აქციონერის მიერ), საწარმოსათვის 

გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ. გარდა ამისა, მოიცავს ისეთი სახის 

ანაზღაურებასაც, რომელიც გადაიხდება მოცემული საწარმოს სათავო საწარმოს 

სახელით, საწარმოსთვის მიწოდებული საქონლისა და მომსახურების სანაცვლოდ. 

 

შენიშვნები - უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების განმარტება 

 

საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა, ან ანგარიშვალდებული საწარმოს 

მშობელი საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა, ან ამ პირის ოჯახის წევრი, 

წარმოადგენენ საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეებს (იხ. 33.2 (ა)(i) პუნქტი). 

33.7-ე პუნქტით გათვალისწინებული განმარტებითი შენიშვნა წარმოადგენს 

დამატებით, დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების გასამჟღავნებელი „ჩვეულებრივი“ 

შენიშვნის დამატებას. აქედან გამომდინარე, საწარმოსა და მისი უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობას შორის განხორციელებული ოპერაციების გამჟღავნებისთვის, 

საწარმო უნდა შეესაბამებოდეს 33.8-33.14 პუნქტებით დადგენილ გამჟღავნების სხვა 

მოთხოვნებს. 
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მაგალითები — უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალი 

 

მაგ. 37 საწარმომ გამოუშვა და გადასცა 100,000 ჩვეულებრივი აქცია მისსავე უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობას იმ საანგარიშგებო პერიოდში საწარმოსთვის გაწეული 

მომსახურებისთვის კომპენსაციის სახით.  

აქციებზე დაფუძნებული გადახდა გულისხმობს დაკავშირებული მხარისთვის 

გადახდილ კომპენსაციას (იხ. 33.2 (ა)(i) და 33.6 პუნქტები). საწარმო აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდას აღრიცხავს და წარადგენს 26-ე განყოფილების - „აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდა“ - მოთხოვნების შესაბამისად. 

33.7-ე პუნქტის თანახმად, უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალის 

კომპენსაციის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების მიზნით, აქციებზე დაფუძნებული 

გადახდა შესაძლოა აგრეგირდეს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალისთვის 

გადახდილ სხვა კომპენსაციასთან.  

მაგ. 38 საწარმოს წილის მესაკუთრემ უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის პერსონალს 

გადაუხადა უშუალოდ 100,000 ფე, როგორც მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში 

საწარმოსთვის გაწეული მომსახურების ანაზღაურება.  

ფაქტობრივად, განხორციელდა ორი ოპერაცია.  პირველი ოპერაციის ფარგლებში, 

მესაკუთრემ საწარმოში შეიტანა ფულადი სახსრები (გარკვეულ შემთხვევებში ეწოდება 

კაპიტალის შენატანი), რომელიც თუ საკუთარი კაპიტალის განმარტებას აკმაყოფილებს 

22-ე განყოფილების - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ - თანახმად, 

პირდაპირ აღიარდება საკუთარ კაპიტალში. მეორე ოპერაციის ფარგლებში, საწარმომ 

მის დაქირავებულ პირებს გადაუხადა თანხა საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული 

მომსახურებისთვის. 

 

პირველი ოპერაცია წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას (იხ. 33.2(ა)(ii), 

33.8 (ა) და 33.12 (i) პუნქტები), რომელიც უნდა გამჟღავნდეს 33.9 და 33.10 (ა) პუნქტების 

თანახმად.  მეორე ოპერაცია ასევე წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას 

(იხ. 33.2(ა)(i) და 33.6 პუნქტები), რომელიც უნდა გამჟღავნდეს 33.7, 33.9 და 33.10 (გ) 

პუნქტების თანახმად. 

33.7 საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების 

ანაზღაურების მთლიანი ოდენობის შესახებ. 

 

მაგალითი — უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების ანაზღაურება 

 

მაგ. 39 A საწარმოს შეუძლია 33.7-ე პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელი პირების ანაზღაურების შესახებ გაამჟღავნოს: 

 

 



მოდული 33—დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია  2019-01)  43 

ამონარიდი A საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

… 

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების 

ანაზღაურება მთლიანად 

1,100,000 808,000 
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ასევე, A საწარმოს შეუძლია გაამჟღავნოს ინფორმაცია უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი 

პირების ანაზღაურების შესახებ უფრო დეტალურად შემდეგნაირად: 

 

ამონარიდი A საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

… 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელთა ანაზღაურება: 

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები 900,000 700,000 

შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები 100,000 80,000 

სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოები 10,000 10,000 

შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები 70,000 – 

აქციებზე დაფუძნებული გადახდა 20,000 18,000 

 1,100,000 808,000 

 

ინფორმაცია დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების შესახებ 
 

33.8 დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია არის რესურსების, მომსახურების ან 

ვალდებულებების გადაცემა ანგარიშვალდებულ საწარმოსა და დაკავშირებულ მხარეს 

შორის, მიუხედავად იმისა, მოითხოვება თუ არა თანხის გადახდა. მსს-თვის 

დამახასიათებელ დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების ტიპური მაგალითებია 

შემდეგი ოპერაციები, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამით: 

(ა) ოპერაციები საწარმოსა და მის ძირითად მესაკუთრე(ებ)ს შორის; 

(ბ) ოპერაციები საწარმოსა და სხვა საწარმოს შორის, როდესაც ორივე საწარმოს 

აკონტროლებს ერთი და იგივე საწარმო, ან პირი; და 

(გ) ოპერაციები, რომლის დროსაც საწარმო ან პირი, რომელიც აკონტროლებს 

ანგარიშვალდებულ საწარმოს, უშუალოდ თვითონ ეწევა ისეთ ხარჯებს, რომლის 

თავის თავზე აღება, სხვა შემთხვევაში, ანგარიშვალდებულ საწარმოს მოუწევდა. 

 

 

მაგალითები - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

 

მაგ. 40 საწარმომ ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აღარ იყენებდა, თავის გენერალურ 

დირექტორს საბაზრო ფასად მიჰყიდა. 

გენერალური დირექტორი საწარმოსთან დაკავშირებული მხარეა, რადგან ის საწარმოს 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრია (იხ. 33.2(ა)(i) და 33.6 პუნქტები). 
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დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას წარმოადგენს ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

ფულად სახსრებში გაცვლა, ე.ი. დაკავშირებულ მხარეებს შორის ეკონომიკური 

რესურსების გადაცემას (იხ. 33.8 პუნქტი). 

 

მაგ. 41 ფაქტები იგივეა, რაც მე-40 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, გენერალურ დირექტორს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალება გადაეცემა როგორც პერიოდის განმავლობაში 

შესრულებული მომსახურებისთვის მიღებული ბონუსი (დამატებით ანაზღაურება). 

გენერალური დირექტორი საწარმოსთან დაკავშირებული მხარეა, რადგან ის საწარმოს 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრია (იხ. 33.2(ა)(i) და 33.6 პუნქტები).  

შესრულებული მომსახურებისთვის მიღებული ბონუსი წარმოადგენს დაქირავებულ 

პირთა გასამრჯელოს სახეს და, ამ შემთხვევაში, უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობისთვის გადახდილ ანაზღაურებას, რომელიც 33.7-ე პუნქტის 

თანახმად, უნდა გამჟღავნდეს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის პირებისთვის 

გადახდილი მთლიანი კომპენსაციის ფარგლებში. 

 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას წარმოადგენს საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული 

მომსახურების სანაცვლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალების გენერალური 

დირექტორისთვის გადაცემა (ე.ი. დაკავშირებულ მხარეთა შორის ეკონომიკური 

რესურსების გადაცემა). 

მაგ. 42 ფაქტები იგივეა, რაც მე-40 მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოს მესაკუთრეს 

ავტოსატრანსპორტო საშუალება უსასყიდლოდ გადაეცა. საწარმოს მესაკუთრე საწარმოს 

დაქირავებული პირი არ არის. 

მესაკუთრე ახორციელებს საწარმოზე კონტროლს და, შესაბამისად, წარმოადგენს 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას წარმოადგენს მესაკუთრისთვის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების დივიდენდის/კაპიტალის დაბრუნების სახით 

გადაცემა (ე.ი. დაკავშირებულ მხარეთა შორის ეკონომიკური რესურსების გადაცემა) 

(იხ. 33.8 (ა) პუნქტი). 

მაგ. 43 ფაქტები იგივეა, რაც მე-40 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმომ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალება გაყიდა სხვა საწარმოზე, რომელიც ეკუთვნის იმავე 

მესაკუთრეს. 

გადამცემი მხარე და მიმღები მხარე იმყოფებიან ერთი და იმავე მესაკუთრის საერთო 

კონტროლის ქვეშ. ისინი დაკავშირებული მხარეები არიან (იხ. 33.2 (ბ)(vi) პუნქტი). 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას წარმოადგენს ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

გაცვლა ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის სანაცვლოდ (ე.ი. 

დაკავშირებულ მხარეთა შორის ეკონომიკური რესურსების გადაცემა) (იხ. 33.8 (ბ) 

პუნქტი). 
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მაგ. 44 საწარმოს მესაკუთრემ თავის ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე საკუთრების უფლება 

უსასყიდლოდ გადასცა ამავე საწარმოს. 

მესაკუთრე ახორციელებს საწარმოზე კონტროლს და, შესაბამისად, წარმოადგენს 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი).  

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია წარმოდგენს საწარმოს მესაკუთრის მიერ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების კაპიტალში შენატანის სახით გადაცემას (ე.ი. 

დაკავშირებულ მხარეთა შორის ეკონომიკური რესურსების გადაცემა) (იხ. 33.8 (ა) 

პუნქტი). 

მაგ. 45 საწარმოს მესაკუთრემ გამოიყენა საკუთარი რესურსები, რათა დაეფარა საწარმოს 

ვალდებულება საწარმოს კრედიტორის წინაშე. 

მესაკუთრე ახორციელებს საწარმოზე კონტროლს და, შესაბამისად, წარმოადგენს 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). შედეგად, განხორციელდა ორი 

ოპერაცია. პირველი, საწარმოს მესაკუთრემ საწარმოში განახორციელა შენატანი, ხოლო 

შემდგომ, საწარმომ აღნიშნული შენატანი კრედიტორის მიმართ თავისი 

ვალდებულების დასაფარად გამოიყენა. პირველი ოპერაცია წარმოადგენს 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას (ე.ი. განხორციელდა მესაკუთრესა და საწარმოს 

შორის ეკონომიკური რესურსის გადაცემა, მესაკუთრის მიერ საწარმოს კაპიტალში 

შენატანის სახით)(იხ. 33.8 (გ) პუნქტი). 

შენიშვნა: საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, მეორე ოპერაცია 

(კრედიტორის მიმართ ვალდებულების დაფარვა) დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციას 

არ წარმოადგენს. 

მაგ. 46 საწარმომ გამოაცხადა და ფულადი დივიდენდი გადაუხადა თავის მესაკუთრეს. 

მესაკუთრე საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარეს წარმოადგენს (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). 

დივიდენდის გამოცხადება დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციად მიიჩნევა. ის 

წარმოშობს საწარმოს ვალდებულებას, მესაკუთრეს გადასცეს ფულადი სახსრები (იხ. 

33.8 (ა) პუნქტი).  

დივიდენდის გადახდით იფარება დაკავშირებული მხარის მიმართ არსებული 

ვალდებულება (იხ. 33.8 (ა) პუნქტი). 

 

33.9 თუ საწარმოს გააჩნია დაკავშირებულ მხარეებს შორის განხორციელებული 

ოპერაციები, მან უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია დაკავშირებულ მხარეთა 

ურთიერთობების ხასიათის, ასევე ამ ოპერაციების, დაუფარავი ნაშთებისა და 

ვალდებულებების შესახებ, რაც აუცილებელია ფინანსურ ანგარიშგებაზე ამ 

ურთიერთობის პოტენციური გავლენის გასაგებად.  ეს ინფორმაცია ავსებს 33.7 

პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რომლებიც ეხება უმაღლესი რანგის 
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ხელმძღვანელ პირთა ანაზღაურებას. გამჟღავნებული ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს, 

სულ მცირე: 

(ა) სამეურნეო ოპერაციების თანხებს; 

(ბ) დაუფარავი ნაშთების თანხას; და: 

(i) მათი დაფარვის ვადებსა და პირობებს, მათ შორის, ინფორმაციას 

უზრუნველყოფის არსებობის შესახებ, ასევე მათი დაფარვისათვის საჭირო 

ანაზღაურების ფორმას; და 

(ii)    მონაცემებს გაცემული ან მიღებული გარანტიების შესახებ; 

(გ)      დაუფარავ ნაშთებთან დაკავშირებულ საეჭვო ვალების ანარიცხებს; და 

(დ) დაკავშირებული მხარეებისაგან მისაღებ უიმედო ან საეჭვო ვალებთან 

დაკავშირებით მოცემული პერიოდის განმავლობაში აღიარებულ ხარჯებს. 

ამგვარი ოპერაციები შესაძლოა მოიცავდეს შესყიდვებს, გაყიდვებს, საქონლის ან 

მომსახურების გადაცემას; იჯარას; გარანტიებს და საწარმოს მიერ დაკავშირებული 

მხარის სახელით განხორციელებულ გადახდებს ან პირიქით. 

 

მაგალითები — ინფორმაცია დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების შესახებ 

 

მაგ. 47 B საწარმო თავისი მშობელი საწარმოს (A საწარმოს) მიერ წარმოებული საქონლის 

დისტრიბუციისთვის საკომისიოს სახით გამოიმუშავებს საქონლის გასაყიდი ფასის 20%-

ს. ურთიერთობის შინაარსით, B საწარმო წარმოადგენს A საწარმოს აგენტს.  

20X1 წელს, B საწარმომ მომხმარებლებს მიყიდა A საწარმოს მიერ წარმოებული 

საქონელი 2,000,000 ფე-ს ოდენობით (20X0 წ: 1,500,000 ფე). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს და 20X0 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს B საწარმოს მიმართ 

გაყიდული საქონლის საკომისიოს ანაზღაურების სახით შესაბამისად, 30,000 ფე-ს და 

20,000 ფე-ს ვალდებულება ჰქონდა. 

საკომისიო გადაიხდება იმ თვის დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში, როდესაც 

გაყიდვები შესრულდა. 

 

B საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება 

ამონარიდი B საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

B საწარმო გამოიმუშავებს საკომისიო ანაზღაურებას A საწარმოსგან (თავისი მშობელი საწარმო), A 

საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვის შედეგად. მომხმარებლებზე გაყიდვების 20% 

საკომისიო, გადაიხდება იმ თვის დასრულების თარიღიდან შემდეგი ერთი თვის ვადაში, როდესაც 

გაყიდვები განხორციელდა. 
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 20X1 20X0 

 ფე ფე 

წლის განმავლობაში A საწარმოსგან გამომუშავებული 

საკომისიო ანაზღაურება 400,000 300,000 

წლის ბოლოს A საწარმოსგან მისაღები თანხა 30,000 20,000 

 

 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 

 

A საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

ამონარიდი A საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების 

შენიშვნებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები  

B საწარმო (შვილობილმა საწარმომ) გამოიმუშავებს საკომისიო ანაზღაურებას A საწარმოსგან, A 

საწარმოს პროდუქციის გაყიდვით. საკომისიო შეადგენს გაყიდვების 20%-ს და გადაიხდება იმ თვის 

დასრულების თარიღიდან შემდეგი ერთი თვის ვადაში, როდესაც გაყიდვები განხორციელდა. 

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

B საწარმოს მიერ წლის განმავლობაში გამომუშავებული 

საკომისიო ანაზღაურება 400,000 300,000 

წლის ბოლოს B საწარმოსთვის გადასახდელი თანხა 30,000 20,000 

 

შენიშვნა: A ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ჯგუფი შედგება A 

(მშობელი საწარმოს) და B საწარმოებისგან (მისი შვილობილი საწარმოსგან).  

შესაბამისად, საკომისიო ანაზღაურების შესახებ შეთანხმება უფრო შიდაჯგუფური 

ოპერაციის ხასიათის არის, ვიდრე დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია. აქედან 

გამომდინარე, 33-ე განყოფილება არ გავრცელდება საკომისიო ანაზღაურების შიდა 

ოპერაციაზე, რადგან კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ჯგუფის შესახებ 

ფინანსური ინფორმაცია ერთი სამეურნეო ერთეულის ინფორმაციად არის მოცემული 

(იხ. 9.13 პუნქტი) და შესაბამისად, მშობელ საწარმოსა (A საწარმო) და შვილობილ 

საწარმოს (B საწარმო) შორის ოპერაციები კონსოლიდაციის დროს ელიმინირდება (იხ. 

9.15 პუნქტი). 

 

მაგ. 48 ბ-ნი C არის C საწარმოს მესაკუთრე-მმართველი. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ბ-ნმა C-მ 

1,000,000 ფე ასესხა C საწარმოს. სესხს წლიურად ერიცხება დავალიანება რთული 10%-

იანი ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით. C საწარმოს აღებული აქვს 

სახელშეკრულებო ვალდებულება, რომ სესხი და დარიცხული საპროცენტო 

დავალიანება დაფაროს 20X9 წლის 31 დეკემბრამდე. სესხი უზრუნველყოფილი არ არის.  
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ამონარიდი C საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები  

20X1 წელს, C საწარმომ ისესხა 1,000,000 ფე, მისი წილის მესაკუთრე-მმართველი ბ-ნი C-სგან. სესხს 

წლიურად ერიცხება დავალიანება რთული 10%-იანი ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით. 20X1 

წელს სესხზე დარიცხული საპროცენტო დავალიანება შეადგენს 100,000 ფე-ს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ბ-ნი C-ს წინაშე ვალდებულება შეადგენდა 1,100,000 ფე-ს.  

C საწარმოს აღებული აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება, რომ სესხი და დარიცხული 

საპროცენტო დავალიანება დაფაროს 20X9 წლის 31 დეკემბრამდე.  

სესხი უზრუნველყოფილი არ არის. 

მაგ. 49 ფაქტები იგივეა, რაც 48-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, C საწარმომ ისესხა 

1,000,000 ფე A ბანკისგან და ბ-ნმა C-მ წარადგინა A ბანკის წინაშე საგარანტიო 

უზრუნველყოფა სესხისა და მასზე დარიცხული საპროცენტო დავალიანების 

გადახდაზე. 

ამონარიდი C საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები  

20X1 წელს, C საწარმოს წილის მესაკუთრემ და მმართველმა ბ-ნმა C-მ A ბანკის წინაშე წარადგინა 

ბანკიდან აღებული 1,000,000 ფე-ს ოდენობის სესხისა და მასზე დარიცხული საპროცენტო 

დავალიანების საგარანტიო უზრუნველყოფა (იხ. შენიშვნა X ნასესხებ სახსრებზე(3)).  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, ბ-ნი C წარმოადგენს 1,100,000 ფე-ს (ძირი თანხა და პროცენტი) 

ვალდებულების გარანტიას, რომელიც საწარმოს გააჩნია A ბანკის მიმართ.  

მაგ. 50 20X1 წელს D საწარმომ 500,000 ფე-დ მიყიდა საქონელი E საწარმოს (20X0: 250,000 ფე). E 

საწარმოზე კონტროლს ახორციელებს ქ-ნი E, D საწარმოს გაყიდვების დირექტორის 

მეუღლე. 

D საწარმოს მიერ E საწარმოზე გაყიდვების ვადები და პირობები ,,გაშლილი ხელის 

მანძილის“ პრინციპით შესრულებული ოპერაციების ანალოგიურია, ე.ი. 

პრეისკურანტით გათვალისწინებული გასაყიდი ფასი, 30 დღიანი უპროცენტო 

კრედიტით. 

20X1 წლის დეკემბერში, E საწარმოზე დაიწყო გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის 

წარმოება.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, E საწარმოს D საწარმოს მიმართ მართებდა 80,000 ფე (20X0: 

ნული). 

20X2 წელს, სანამ D საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდებოდა, D საწარმომ საბოლოო ლიკვიდაციის 

შედეგად განაწილებული თანხიდან E საწარმოს გადახდისუუნარობის საქმის 

მწარმოებლისგან 30,000 ფე მიიღო.  

                                                        
(3) თუ A ბანკი არ წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეს, მაშინ სესხთან დაკავშირებული დეტალები გამჯღავნებულ უნდა 

იქნას სესხების შესახებ შენიშვნების ნაწილში. 
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ამონარიდი D საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები  

20X1 წელს D საწარმომ  E საწარმოს მიყიდა საქონელი 30-დღიანი უპროცენტო კრედიტით. E 

საწარმო D საწარმოს გაყიდვების დირექტორის (დაკავშირებული მხარე) მეუღლის მიერ 

კონტროლირებულია. ზემოთ აღნიშნული პირობები ხელმისაწვდომია D საწარმოს ყველა 

მომხმარებლისთვის, ე.ი. დაკავშირებულ მხარესთან ნასყიდობა განხორციელდა იმ პირობების 

ანალოგიურია, რომელსაც ,,გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპი ითვალისწინებს.  

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

წლის განმავლობაში E საწარმოსთვის საქონლის მიყიდვა 500,000 250,000 

გაუფასურების ზარალი (უიმედო ვალი - E საწარმო) 20X1 

წელს აღიარდება ხარჯად 50,000 ნული 

E საწარმოსგან მისაღები 80,000 ფე მთლიანი ოდენობა 

(20X0: 0) 31 დეკემბერს 50,000 ფე (20X0: 0) გაუფასურების 

ზარალის გამოკლებით  30,000 ნული 

E საწარმოსგან მისაღები თანხა უზრუნველყოფილი არ არის. 20X2 წლის იანვარში, E საწარმოს  

გადახდისუუნარობის საქმის მწარმოებლის მიერ 30,000 ფე სრულად ამოღებულ იქნა და 

განხორციელდა ვალის დაფარვის საბოლოო ანგარიშსწორება. 

 

33.10 საწარმომ 33.9 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია ცალ-ცალკე უნდა წარმოადგინოს 

თითოეული შემდეგი კატეგორიის დაკავშირებული მხარისთვის: 

(ა) საწარმოები, რომლებიც აკონტროლებენ, ერთობლივად აკონტროლებენ 

ანგარიშვალდებულ საწარმოს, ან გააჩნიათ მნიშვნელოვანი გავლენა მასზე; 

(ბ) საწარმოები, რომლებსაც აკონტროლებს, ერთობლივად აკონტროლებს 

ანგარიშვალდებული საწარმო, ან გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა მათზე; 

(გ)     საწარმოს ან მისი სათავო საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალი 

(ერთობლივად); და 

(დ)    სხვა დაკავშირებული მხარეები. 

 

მაგალითი - დაკავშირებულ მხარეებთან განხორციელებულ ოპერაციებზე გამოქვეყნებული 

ინფორმაციის კატეგორიზაცია 

 

მაგ. 51 20X1 წელს A საწარმომ თავის შვილობილ საწარმოებს მიყიდა საქონელი (B საწარმოს და 

C საწარმოს), შემდეგი მოცემულობით: 

  

 20X1 20X0 

B საწარმო 500,000 ფე 250,000 ფე 
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C საწარმო 400,000 ფე 350,000 ფე 

 

20X1 წელს A საწარმომ თავის მეკავშირე საწარმოებს მიყიდა საქონელი (D საწარმოს და E 

საწარმოს), შემდეგი მოცემულობით: 

  

 20X1 20X0 

D საწარმო 50,000 ფე 55,000 ფე 

E საწარმო 40,000 ფე 45,000 ფე 

 

A საწარმოს მიმართ თავისი შვილობილი საწარმოებისა და მეკავშირე საწარმოების დავალიანება 

შემდეგნაირია:  

 

 20X1 წლის 31 

დეკემბერს 

20X0 წლის 31 

დეკემბერს 

B საწარმო 200,000 ფე 140,000 ფე 

C საწარმო 100,000 ფე 140,000 ფე 

D საწარმო 20,000 ფე 20,000 ფე 

E საწარმო 10,000 ფე 14,000 ფე 

 

B, C, D და E საწარმოებზე გაყიდვების ვადები და პირობები ,,გაშლილი ხელის 

მანძილის“ პრინციპით შესრულებული ოპერაციების ანალოგიურია, ე.ი. 

პრეისკურანტით გათვალისწინებული გასაყიდი ფასი, 30 დღიანი უპროცენტო 

კრედიტით. 

20X1 წელს, A საწარმომ შეიძინა თავისი მესაკუთრისგან (ბ-ნი A-სგან) ნედლეული 

125,000 ფე-დ ( 20X0: 146,000 ფე). ბ-ნი A A საწარმოს ამარაგებს ნედლეულით, რომელზეც 

უკეთებს 20%-იან ფასდაკლებას იმ ფასზე, რომლის სანაცვლოდაც სხვა მომხმარებლებს 

იმავე ოდენობის ნედლეულს აწოდებს. სხვა მომხმარებლების მსგავსად ბ-ნი A A 

საწარმოს ნედლეულს 30-დღიანი უპროცენტო კრედიტით აწოდებს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის, ბ-ნი A-ს მიმართ A საწარმოს მიწოდებული 

პროდუქციისთვის მართებდა 40,000 ფე (20X0 წელს: 14,000 ფე). 

 

ამონარიდი A საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

… 
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 20X1 20X0 

 ფე ფე 

წლის განმავლობაში ბ-ნი A-სგან (მაკონტროლებელი 

მხარე) ნედლეულის შესყიდვა  
125,000 146,000 

წლის განმავლობაში შვილობილ და მეკავშირე 

საწარმოებზე საქონლის გაყიდვა 
990,000 700,000 

ბ-ნი A-ს (მაკონტროლებელი მხარე) მიმართ არსებული 

დავალიანება 31 დეკემბერს 
40,000 14,000 

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოებისგან მისაღები 

თანხის ოდენობა 31 დეკემბრით 
330,000 314,000 

A საწარმომ შეიძინა ბ-ნი A-სგან (მისი მესაკუთრისგან) ნედლეული, 30-დღიანი უპროცენტო 

კრედიტითა და შეძენილი ნედლეულის პრეისკურანტის ფასზე 20%-იანი ფასდაკლებით. 

A საწარმო საქონელს თავის შვილობილ საწარმოებსა და მეკავშირე საწარმოებს აწოდებს 

პრეისკურანტის ფასად, 30-დღიანი უპროცენტო კრედიტით. აღნიშნული პირობები 

ხელმისაწვდომია A საწარმოს ყველა მომხმარებლისთვის, ე.ი. დაკავშირებულ მხარეზე გაყიდვები 

ხორციელდება იმ პირობების ანალოგიურად, რომელსაც ,,გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპი 

ითვალისწინებს. 

დაკავშირებული მხარის არცერთი ნაშთის თანხა უზრუნველყოფილი არ არის, არცერთ მხარეს არ 

აქვს ვალდებულების შეუსრულებლობის პრეცედენტი და პერიოდის ბოლოსთვის თანხა 

გადასახდელად დარჩენილი. 

 

33.11 საწარმო განთავისუფლებულია 33.9 პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნისგან შემდეგ მხარეებთან მიმართებაში: 

(ა) სახელმწიფო (ეროვნული, რეგიონალური ან ადგილობრივი ხელისუფლება), 

რომელიც აკონტროლებს, ერთობლივად აკონტროლებს ანგარიშვალდებულ 

საწარმოს, ან გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა მასზე; და  

(ბ) სხვა საწარმო, რომელიც დაკავშირებულ მხარედ მიიჩნევა იმის გამო, რომ იგივე 

სახელმწიფო აკონტროლებს, ან ერთობლივად აკონტროლებს ანგარიშვალდებულ 

საწარმოსა და სხვა საწარმოსაც, ან გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა ორივე 

მათგანზე. 

მიუხედავად ამისა, საწარმომ მაინც უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია მშობელ და 

შვილობილ საწარმოს შორის ურთიერთობის შესახებ 33.5 პუნქტის შესაბამისად. 

მაგალითი - ინფორმაციის გამჟღავნებისგან განთავისუფლება  

მაგ. 52 G მთავრობა პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს 1 და 2 საწარმოებს, და A, B, C და 

D საწარმოებს. ბ-ნი X წარმოადგენს საწარმო 1-ის უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის 

წევრს.  
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A საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 33.11-ე პუნქტით გათვალისწინებული 

გამონაკლისი ვრცელდება: 

ა) G მთავრობასთან განხორციელებულ ოპერაციებზე; და 

ბ) 1, 2, B, C და D საწარმოებთან განხორციელებულ ოპერაციებზე. 

თუმცა, გამონაკლისი არ ვრცელდება ბ-ნ X-თან განხორციელებულ ოპერაციებზე (იხ. 

33.2(ა)(i) და 33.6-ე პუნქტები), რადგან 33.11-ე პუნქტით გათვალისწინებული 

გამონაკლისი ვრცელდება მხოლოდ საწარმოებზე, და არა ფიზიკურ პირებზე.  

მიუხედავად გამონაკლისისა, A საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს, რომ საწარმო 1 მისი 

მშობელი საწარმოა, ხოლო მისი საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე - G მთავრობა (იხ. 

33.5 და 33.11-ე პუნქტები).  

 

 

33.12 ქვემოთ განხილულია ისეთი ოპერაციების მაგალითები, რომელთა შესახებაც საწარმომ 

აუცილებლად უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია, თუ ისინი განხორციელებულია 

დაკავშირებულ მხარეებთან: 

(ა) საქონლის (მზა პროდუქცია ან ნახევარფაბრიკატები) ყიდვა ან გაყიდვა; 

(ბ) უძრავი ქონების ან სხვა აქტივების ყიდვა ან გაყიდვა; 

(გ) მომსახურების გაწევა ან მიღება; 

(დ) იჯარა; 

(ე) სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების გადაცემა; 

(ვ) უფლებების გადაცემა სალიცენზიო შეთანხმებების საფუძველზე; 
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(ზ) სახსრების გადაცემა დაფინანსების შეთანხმებების საფუძველზე (მათ შორის, 

სესხები და შენატანები საკუთარ კაპიტალში ფულადი სახსრებით ან ნატურით); 

(თ) გარანტიების ან უზრუნველყოფის გაცემა; 

(ი) დავალიანებების დაფარვა ანგარიშვალდებული საწარმოს სახელით, ან 

ანგარიშვალდებული საწარმოს მიერ სხვა მხარის სახელით; და 

(კ) სათავო ან შვილობილი საწარმოს მონაწილეობა დადგენილგადასახდელიან 

საპენსიო პროგრამაში, რომლის მიხედვითაც რისკები ნაწილდება ჯგუფის წევრ 

საწარმოებს შორის. 

33.13 საწარმომ არ უნდა განაცხადოს, რომ დაკავშირებულ მხარეებთან ოპერაციები 

განხორციელდა იმ პირობების ანალოგიურად, რომელსაც ,,გაშლილი ხელის 

მანძილის“ პრინციპი ითვალისწინებს, თუ შეუძლებელია ამგვარი პირობების 

დასაბუთება. 

 

მაგალითები -  „გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპით განხორციელებული 

ოპერაციები 

 

მაგ. 53 20X1 წელს საწარმომ გაყიდა ერთგვაროვანი სახის პროდუქცია თავის დაკავშირებულ 

მხარეზე იმავე ფასად (გამოქვეყნებული პრეისკურანტის ფასად) და იმავე პირობებით 

(მიტანის დროს ფულადი სახსრებით გადახდა), როგორითაც ყიდის ამავე საქონელს 

თავის სხვა მომხმარებლებზე. 

საწარმომ თავის განმარტებით შენიშვნებში უნდა აღნიშნოს, რომ დაკავშირებულ 

მხარესთან ოპერაცია განხორციელდა იმ გარიგებათა პირობების ანალოგიურად, 

რომელსაც ,,გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპი ითვალისწინებს. აღნიშნული 

პირობები გამოიყენება მსგავსი ოპერაციების დროს არადაკავშირებული მხარეების 

შემთხვევაშიც. 

მაგ. 54 ფაქტები იგივეა, რაც 53-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, დაკავშირებულ მხარეს 

მიენიჭა ისეთი 10%-იანი სავაჭრო ფასდაკლება, რომელიც დამოუკიდებელი მესამე 

მხარეებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. 

საწარმომ თავის განმარტებით შენიშვნებში არ უნდა აღნიშნოს, რომ დაკავშირებულ 

მხარესთან ოპერაცია განხორციელდა იმ გარიგებათა პირობების ანალოგიურად, 

რომელსაც ,,გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპი ითვალისწინებს. დაშვება ვერ 

დასაბუთდება. 

მაგ. 55 ფაქტები იგივეა, რაც 53-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, საწარმოსგან მხოლოდ 

დაკავშირებულმა მხარემ შეისყიდა საქონელი. აღნიშნული საქონელი სხვა 

მომხმარებლებზე იმავე პირობებით გასაყიდად ხელმისაწვდომი არ არის.  

საწარმომ თავის განმარტებით შენიშვნებში არ უნდა აღნიშნოს, რომ დაკავშირებულ 

მხარესთან ოპერაცია განხორციელდა იმ გარიგებათა პირობების ანალოგიურად, 

რომელსაც ,,გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპი ითვალისწინებს. ამ შემთხვევაში, 
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დაშვება, რომ დაკავშირებულ მხარესთან ოპერაცია განხორციელდა იმ გარიგებათა 

პირობების ანალოგიურად, რომელსაც ,,გაშლილი ხელის მანძილის“ პრინციპი 

ითვალისწინებს, ვერ დასაბუთდება. 

 

33.14 საწარმოს უფლება აქვს, აგრეგირებულად წარმოადგინოს მსგავსი ხასიათის მუხლები, 

თუ აუცილებელი არ არის ამ ინფორმაციის ცალ-ცალკე წარმოდგენა, საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების გავლენის გასაგებად. 

 

მაგალითი - აგრეგირება/დეზაგრერირება 

 

მაგ. 56 20X1 წელს, A საწარმომ თავის მეკავშირე საწარმოებს საქონელი მიყიდა შემდეგი 

პირობებით:  

 20X1 20X0 

B საწარმო 1,000,000 ფე 745,000 ფე 

C საწარმო 50,000 ფე 55,000 ფე 

D საწარმო 40,000 ფე 45,000 ფე 

E საწარმო 5,000 ფე 5,000 ფე 

 

A საწარმო ასევე გასწევს საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ 

მომსახურებებს თავის მმართველ-მესაკუთრეს (ბ-ნი X-ისთვის) და C საწარმოსთვის, 

შესაბამისად, 10,000 ფე-დ (20X0: 3,000 ფე) და 2,000 ფე-დ (20X0: 3,000 ფე). 

მეკავშირე საწარმოების დავალიანება A საწარმოს მიმართ  შემდეგნაირია:  

 

 20X1 წლის 31 

დეკემბერს 

20X0 წლის 31 

დეკემბერს 

B საწარმო 500,000 ფე 640,000 ფე 

C საწარმო 20,000 ფე 30,000 ფე 

D საწარმო 23,000 ფე 15,000 ფე 

E საწარმო 10,000 ფე 14,000 ფე 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის, ბ-ნ X-ს A საწარმოს მიმართ მართებდა 5,000 ფე (20X0: 

ნული). 

A საწარმოს სრული ამონაგები 20X1 წლისთვის შეადგენს 15,000,000 ფე-ს (20X0: 

13,000,000 ფე), ხოლო მოგება 20X1 წლისთვის 3,500,000 ფე-ს (20X0: 2,000,000 ფე). A 
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საწარმოს წმინდა აქტივები 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის შეადგენს 10,000,000 ფე-ს 

(20X0: 8,000,000 ფე). 

 

ამონარიდი A საწარმოს 20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებიდან 

 

 

 

  

 ფინანსური ანგარიშგებიდან 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

… 

 20X1 20X0 

წლის განმავლობაში დაკავშირებულ მხარეთა 

ოპერაციები 

ფე ფე 

მეკავშირე საწარმოებისთვის საქონლის მიყიდვა და 

მომსახურების გაწევა 

  

- B საწარმო 1,000,000 745,000 

- სხვა მეკავშირე საწარმოები 97,000 108,000 

 

 

 

1,095,000 

 

 

850,000 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

მესაკუთრე-მმართველი ბ-ნი X-ისთვის გაწეული 

მომსახურებები 

 

10,000 3,000 

   

 

მეკავშირე საწარმოებისგან მისაღები თანხის ოდენობა 31 

დეკემბერს 

  

- B საწარმო 500,000 640,000 

- სხვა მეკავშირე საწარმოები 53,000 59,000 

მესაკუთრე-მმართველი ბ-ნი X-ისგან მისაღები თანხის 

ოდენობა 31 დეკემბერს 

 

5,000 - 

მეკავშირე B საწარმოსთან განხორციელებული ოპერაციები მოცულობიდან 

გამომდინარე განცალკევებით უნდა იქნას გამჟღავნებული.  
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს-ის 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 

იმ 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.  

მსს ფასს სტანდარტის 33-ე განყოფილების გამოსაყენებლად საჭირო მსჯელობების  შესახებ 

მაგალითები მოცემულია დაბლა, განცალკევებული სათაურებით. 

 

კლასიფიკაცია 

 

 

როგორც წესი, მცირე სირთულე წარმოიშობა იმის განსაზღვრისას მხარე სხვა საწარმოს 

დაკავშირებული მხარე არის თუ არა. თუმცა, გარკვეულ შემთხვევებში, მნიშვნელოვანი 

მსჯელობის საჭიროება შესაძლოა შეიქმნას, რათა შეფასდეს კონკრეტული მხარე რამდენად 

წარმოადგენს დაკავშირებულ მხარეს. მაგალითები, როდესაც შესაძლოა მსჯელობა გახდეს 

საჭირო, არის შემდეგი: 

 იმის განსაზღვრა ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს აქვს თუ არა კონტროლი, ერთობლივი 

კონტროლი ან მნიშვნელოვანი გავლენა სხვა საწარმოზე (იხ. მე-9, მე-14 და მე-15 

მოდულები);  

 იმის განსაზღვრა პირი წარმოადგენს თუ არა სხვა პირის ოჯახის წევრს; და 

 იმის განსაზღვრა პირი წარმოადგენს თუ არა საწარმოს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობას.  

თითოეულ შესაძლო დაკავშირებულ მხარესთან ურთიერთობის განხილვისას, საწარმო 

აფასებს თავად ურთიერთობის შინაარსს და არამარტო მის იურიდიულ ფორმას.  

კონტროლი 

თუ მხარე ახორციელებს კონტროლს სხვა მხარეზე, ისინი დაკავშირებულ მხარეებს 
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წარმოადგენენ. იმის დასადგენად, თუ რამდენად ახორციელებს საწარმო სხვა სამეურნეო 

ერთეულზე კონტროლს, პირველ რიგში, უნდა შეფასდეს აქვს თუ არა მას სხვა საწარმოს 

ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკების მართვის უფლებამოსილება, მისი საქმიანობიდან 

სარგებლის მიღების მიზნით. მიიჩნევა, რომ კონტროლი არსებობს როდესაც მშობელი საწარმო 

სხვა საწარმოში პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შვილობილი საწარმოების საშუალებით, ხმის 

უფლების ნახევარზე მეტს ფლობს, თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია ამ 

დაშვების უარყოფა, როდესაც აშკარად შეიძლება იმის დემონსტრირება, რომ ასეთი საკუთრება 

არ გულისხმობს კონტროლს. 9.5 პუნქტით გათვალისწინებული მითითებები სასარგებლოა იმ 

შემთხვევათა განმარტებისთვის, როდესაც საწარმო ფლობს სხვა საწარმოს ხმის უფლების 

ნახევარს ან ნაკლებს, თუმცა მაინც ახორციელებს მასზე კონტროლს.  

კონტროლის არსებობის დასადგენად, თითოეული შემთხვევის გარემოებები 

ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს. ამ სასწავლო მასალების მე-9 მოდულის - 

„კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ - განყოფილება - 

მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები - უფრო დეტალურად აღწერს იმ 

მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა კონტროლის არსებობის შეფასებისთვის. 

ერთობლივი კონტროლი 

იმის დასადგენად, თუ რამდენად ახორციელებს საწარმო სხვა სამეურნეო ერთეულზე 

ერთობლივ კონტროლს, პირველ რიგში, უნდა შეფასდეს აქვთ თუ არა ერთად, 

სრულუფლებიან მონაწილეს და იმავე სამეურნეო ერთეულის სხვა სრულუფლებიან 

მონაწილეებს კონტროლი საწარმოზე (ე.ი. საწარმოს სტრატეგიული ფინანსური და 

საოპერაციო გადაწყვეტილებების მართვის უფლებამოსილება, მისი საქმიანობიდან 

სარგებლის მიღების მიზნით).  

თუ სრულუფლებიანი მონაწილეები საწარმოზე ერთად ახორციელებენ კონტროლს, უნდა 

დადგინდეს სახელშეკრულებო შეთანხმება რამდენად წარმოშობს ერთობლივ კონტროლს 

საქმიანობაზე. ერთობლივი კონტროლი არის ხელშეკრულებით დადგენილი ერთობლივი 

კონტროლი ეკონომიკურ საქმიანობაზე. ის მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც სტრატეგიული 

ფინანსური და საოპერაციო გადაწყვეტილებების მიღება უკავშირდება საქმიანობას, რომელიც 

საჭიროებს ერთობლივად მაკონტროლებელ მხარეთა (სრულუფლებიანი მონაწილეების) 

ერთსულოვან თანხმობას. 

ერთობლივი კონტროლის არსებობის დასადგენად, თითოეული შემთხვევის გარემოებები 

ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს. ამ სასწავლო მასალების მე-15 მოდულის - 

„ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში“ - განყოფილება - მნიშვნელოვანი შეფასებები და 

სხვა მსჯელობები - უფრო დეტალურად აღწერს იმ მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა 

ერთობლივი კონტროლის არსებობის შეფასებისთვის. 

 

 

მნიშვნელოვანი გავლენა 

თუ მხარეს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა სხვა მხარეზე, ისინი წარმოადგენენ დაკავშირებულ 

მხარეებს. იმის დასადგენად, თუ რამდენად აქვს მხარეს მნიშვნელოვანი გავლენა სხვა მხარეზე, 

პირველ რიგში, უნდა შეფასდეს აქვს თუ არა მხარეს სხვა საწარმოს ფინანსურ და საოპერაციო 
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პოლიტიკის გადაწყვეტილებებში მონაწილეობის უფლებამოსილება. თუ საწარმოს ეს 

უფლებამოსილება გააჩნია, მაშინ სანამ ჩათვლის, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა გააჩნია, უნდა 

დაადგინოს, რომ მისი უფლებამოსილება კონტროლს ან ერთობლივ კონტროლს არ 

გულისხმობს. დაკავშირებულ მხარეთა ურთიერთობები ისეთი ახლო არ არის, როგორც 

კონტროლის ან ერთობლივი კონტროლის ურთიერთობა. 

14.3 პუნქტის მითითებები სასარგებლოა საწარმოს მიერ მეორე საწარმოზე მნიშვნელოვანი 

გავლენის არსებობის დადგენისთვის. თუმცა, ეს მითითებები არ გამორიცხავს მსჯელობის 

საჭიროებას. აღნიშნული მითითება მოითხოვს საწარმოს მხრიდან იმის განსჯას, რამდენად 

აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა, „თუკი არ არსებობს სხვა დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ 

ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს“.  

მნიშვნელოვანი გავლენის არსებობის დასადგენად, თითოეული შემთხვევის გარემოებები 

ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს. ამ სასწავლო მასალების მე-14 მოდულის - 

„ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - განყოფილება - მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა 

მსჯელობები - უფრო დეტალურად აღწერს იმ მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა 

მნიშვნელოვანი გავლენის არსებობის შეფასებისთვის. 

 

 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის პირები საწარმოსთან დაკავშირებული მხარეები არიან. 

იმის დასადგენად, თუ რამდენად წარმოადგენს პირი უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის 

წევრს, უნდა დაისვას კითხვა, რამდენად აქვს ამ ფიზიკურ პირს საწარმოს საქმიანობის  

დაგეგმვის, მართვისა და კონტროლის უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ. შეფასების ეს წესი პირდაპირ გამოიყენება მრავალ შემთხვევაში (მაგ. 33.6 

პუნქტი მიიჩნევს დირექტორს, აღმასრულებელი ან სხვა ფუნქციის შემსრულებელი,  საწარმოს 

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრად). თუმცა, სხვა შემთხვევებში, შეფასება შესაძლოა 

არსებით მსჯელობას საჭიროებდეს. 

 

დაკავშირებული მხარის ოჯახის წევრები 

იმის დასადგენად, თუ რამდენად წარმოადგენს პირი დაკავშირებული მხარის ოჯახის წევრს 

(და შესაბამისად, თავადაც დაკავშირებულ მხარეს), უნდა დაისვას კითხვა, რამდენად 

შესაძლებელია, ოჯახის ამ წევრზე გავლენის მოხდენა, ან თავად ეს წევრი მოექცეს გავლენის 

ქვეშ საწარმოსთან ოპერაციების წარმოებისას. შეფასების ეს წესი პირდაპირ გამოიყენება 

მრავალ შემთხვევაში. საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, შემდეგი 

პირები წარმოადგენენ დაკავშირებული მხარის ოჯახის წევრებს: ფიზიკური პირის შვილები 

და მეუღლე ან არაოფიციალური მეუღლე; მეუღლის ან არაოფიციალური მეუღლის შვილები; 

და ფიზიკური პირის, მისი მეუღლის ან არაოფიციალური მეუღლის კმაყოფაზე მყოფი პირები. 

თუმცა, სხვა შემთხვევებში, შეფასება შესაძლოა არსებით მსჯელობას საჭიროებდეს. 

როცა, მაგალითად, საწარმოში ხმის უფლების მქონე აქციები განაწილებულია საწარმოს 

დამფუძნებლის შთამომავლებზე, შესაძლოა განსაკუთრებით რთული იყოს დადგენა, თუ 

რომელი შთამომავალი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, წარმოადგენს საწარმოსთვის 
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დაკავშირებულ მხარეს. 

 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

 

როგორც წესი, მცირე სირთულე წარმოიშობა იმის განსაზღვრისას როგორ უნდა გამჟღავნდეს 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, არსებითი მსჯელობის 

საჭიროება იქმნება, რათა განისაზღვროს, როგორ უნდა დაკლასიფიცირდეს დაკავშირებულ 

მხარეთა ოპერაციები 33.10 პუნქტში ჩამოთვლილ კატეგორიებში და როგორ უნდა მოხდეს 

ინფორმაციის აგრეგირება ან დეზაგრეგირება (იხ. 33.14 პუნქტი). 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, 

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების ასახვისას ძირითადი განსხვავება ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 24 – „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი 

შენიშვნები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. 33-ე განყოფილება - „დაკავშირებულ მხარეთა 

განმარტებითი შენიშვნები“)  შორის არის: 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია. 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია (იხ. ბასს 24 – „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი 

შენიშვნები“) და 2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი (იხ. 33-ე 

განყოფილება - „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“), დაკავშირებულ 

მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების წარდგენისთვის ითვალისწინებენ ერთსა და იმავე 

პრინციპებს. თუმცა, მსს ფასს სტანდარტში გამოყენებულია მეტად მარტივი ტექსტები და 

მოიცავს ნაკლებ მითითებას პრინციპების გამოყენების შესახებ. 

 ბასს 24-ის მე-17 პუნქტით მოთხოვნილია უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პერსონალის 

კომპენსაციის შესახებ განმარტებითი შენიშვნები მთლიანი ოდენობის შესახებ და ასევე 

შემდეგ კატეგორიებად კლასიფიცირებული სახით: დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელოები, შრომითი საქმიანობის შემდგომი გასამრჯელოები, სხვა გრძელვადიანი 

გასამრჯელოები, შრომითი საქმიანობის შეწყვეტის გასამრჯელოები და აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდა.  33.7-ე პუნქტი კი მოითხოვს ინფორმაცია უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელი პერსონალის კომპენსაციის შესახებ გამჟღავნდეს მხოლოდ მთლიანი 

ოდენობით, არ მოითხოვს ამგვარი კომპენსაციის კატეგორიზაციას. 

 33.10 (ა) პუნქტი ერთ კატეგორიაში აჯგუფებს იმ საწარმოებს, რომლებიც ბასს 24-ის 19 (ა) 

და (ბ) პუნქტებში განცალკევებულად არის ჩამოთვლილი. ასევე, მსს ფასს 33.10 (ბ) პუნქტი 

ერთ კატეგორიაში ერთიანებს იმ საწარმოებსაც, რომლებიც ბასს 24-ის 19 (გ) - (ე) 

პუნქტებში განცალკევებულად ჩამოთვლილია. 

 ორივე, ბასს 24 და 33-ე განყოფილება, დაკავშირებული მხარეების ზოგადი 

მოთხოვნებიდან გამონაკლისებს ადგენს მთავრობასთან დაკავშირებული 

საწარმოებისთვის. თუმცა, როდესაც საწარმო მიმართავს ამ გამონაკლისებს ბასს 24 

საჭიროებს მეტ განმარტებით შენიშვნას, ვიდრე ეს განსაზღვრულია მსს ფასს სტანდარტის 

33.11 პუნქტით. მაგალითად, ფასს სტანდარტების სრული ვერსია მოითხოვს თითოეული 

მნიშვნელოვანი ოპერაციის ბუნებისა და ოდენობის შესახებ განმარტებით შენიშვნებს 

საკმარისი დეტალებით, რათა საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებისთვის 

გასაგები იყოს დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების შედეგები ფინანსურ ანგარიშგებაზე.  

მსს ფასს სტანდარტი ამგვარი განმარტებითი შენიშვნების შესახებ მოთხოვნებს არ მოიცავს.   
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების მომზადების შესახებ. 

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ მომდევნო ტექსტში მოცემული 

პასუხების მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.     

 

კითხვა 1 

ორი საწარმო ერთმანეთისთვის აუცილებლად დაკავშირებულ მხარეს არ წარმოადგენს, თუ: 

 (ა) ერთ საწარმოს მეორეზე არსებითი გავლენა აქვს. 

 (ბ) ერთი საწარმო მეორეზე ახორციელებს კონტროლს. 

 (გ) საწარმოები ერთობლივ კონტროლს ახორციელებენ ერთობლივ საქმიანობაზე. 

 (დ) ერთი საწარმო მეორეზე ახორციელებს ერთობლივ კონტროლს. 

კითხვა 2 

დაკავშირებულ მხარეთა ურთიერთობების გამჟღავნება მოითხოვება: 

 (ა) როდესაც არსებობს დაკავშირებული მხარე, მიუხედავად იმისა, განხორციელდა თუ არა 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები. 

 (ბ) როდესაც არსებობს კონტროლის განხორციელების ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, 

განხორციელდა თუ არა დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები. 

 (გ) როდესაც დაკავშირებულ მხარესთან ოპერაცია განხორციელდა. 

 (დ) ზემოთ ჩამოთვლილთაგან ორივე -  (ბ) და (გ). 

კითხვა 3 

მომდევნო განმარტებითი შენიშვნებიდან რომელი არ არის მოთხოვნილი 33-ე განყოფილებით - 

„დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“?  

 (ა) მშობელ საწარმოსა და მის შვილობილ საწარმოებს შორის ურთიერთობა, იმის მიუხედავად, 

განხორციელდა თუ არა დაკავშირებულ მხარეებს შორის ოპერაციები.  

 (ბ) მშობელი საწარმოსა და, თუ განსხვავებულია, საბოლოო მაკონტროლებელი მხარის 

სახელწოდებები. 

 (გ) ყველა მეკავშირე საწარმოს დასახელება, რომელთანაც წლის განმავლობაში განხორციელდა 

ოპერაციები.   
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 (დ) თუ არც მშობელი საწარმო და არც საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე არ ამზადებს ფართო 

საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ფინანსურ ანგარიშგებას, იერარქიულ სტრუქტურაში 

შემდეგი ყველაზე ზემდგომი რანგის მშობელი საწარმოს სახელწოდება, რომელიც 

აქვეყნებს ფინანსურ ანგარიშგებას.  

კითხვა 4 

A საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა B საწარმოზე. B საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა C 

საწარმოზე. თუ დავუშვებთ, რომ A საწარმოს არ აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე, A 

საწარმოს პოზიციიდან: 

 (ა) B საწარმო დაკავშირებული მხარეა (თუმცა C საწარმო არ არის დაკავშირებული მხარე). 

 (ბ) C საწარმო დაკავშირებული მხარეა (თუმცა B საწარმო არ არის დაკავშირებული მხარე). 

 (გ) B და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებულ მხარეებს წარმოადგენენ. 

 (დ) არც B საწარმო და არც C საწარმო დაკავშირებული მხარეები არ არიან. 

კითხვა 5 

A საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა B საწარმოზე. B საწარმოს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა C 

საწარმოზე. B საწარმოს პოზიციიდან:  

 (ა) A საწარმო დაკავშირებული მხარეა (თუმცა C საწარმო არ არის დაკავშირებული მხარე). 

 (ბ) C საწარმო დაკავშირებული მხარეა (თუმცა A საწარმო არ არის დაკავშირებული მხარე). 

 (გ) A საწარმო და C საწარმო, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (დ) არც A საწარმო და არც C საწარმო დაკავშირებული მხარეები არ არიან. 

კითხვა 6 

A საწარმო B საწარმოზე ახორციელებს კონტროლს. B საწარმო კი ახორციელებს კონტროლს C 

საწარმოზე. 

 (ა) A საწარმოს პოზიციიდან, B და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (ბ) B საწარმოს პოზიციიდან, A და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (გ) C საწარმოს პოზიციიდან, A და B საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (დ) ზემოთ აღნიშნული ყველა პასუხი სწორია. 

 (ე) ზემოთ აღნიშნული არცერთი პასუხი არის სწორი. 

  

 

კითხვა 7 

A საწარმო B საწარმოზე ახორციელებს კონტროლს. B საწარმო კი ახორციელებს მნიშვნელოვან 

გავლენას C საწარმოზე. 
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 (ა) A საწარმოს პოზიციიდან, B და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (ბ) B საწარმოს პოზიციიდან, A და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (გ) C საწარმოს პოზიციიდან, A და B საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (დ) ზემოთ აღნიშნული ყველა პასუხი სწორია. 

 (ე) ზემოთ აღნიშნული არცერთი პასუხი არის სწორი. 

 

კითხვა 8 

A საწარმო B საწარმოზე ახორციელებს მნიშვნელოვან გავლენას. B საწარმო კი ახორციელებს 

კონტროლს C საწარმოზე. 

 (ა)A საწარმოს პოზიციიდან, B და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (ბ) B საწარმოს პოზიციიდან, A და C საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (გ) C საწარმოს პოზიციიდან, A და B საწარმოები, ორივე, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (დ) ზემოთ აღნიშნული ყველა პასუხი სწორია. 

 (ე) ზემოთ აღნიშნული არცერთი პასუხი არის სწორი. 

კითხვა 9 

ბ-ნი A წარმოადგენს A საწარმოს ფინანსურ დირექტორს. ის არ ფლობს წილს საწარმო A-ში, 

თუმცა, ის ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%-ს, რაც ანიჭებს B საწარმოს 

აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას. ასევე, ის და ბ-ნი Z (რომელიც ფლობს B 

საწარმოს წილის 30%-ს) ამავე B საწარმოზე ახორციელებენ ხელშეკრულებით დადგენილ 

ერთობლივ კონტროლს. 

A საწარმოს პოზიციიდან: 

 (ა) ბ-ნი A არის დაკავშირებული მხარე (თუმცა B საწარმო არ არის დაკავშირებული მხარე). 

 (ბ) B საწარმო არის დაკავშირებული მხარე (თუმცა ბ-ნი A არ არის დაკავშირებული მხარე). 

 (გ) ორივე, ბ-ნი A და B საწარმო, დაკავშირებული მხარეები არიან. 

 (დ) არც ბ-ნი A და არც B საწარმო დაკავშირებული მხარეები არ არიან. 

კითხვა 10 

33-ე განყოფილების - „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“ - რომელი 

მოთხოვნა ათავისუფლებს საწარმოს სახელმწიფოსთან (ეროვნული, რეგიონალური ან 

ადგილობრივი ხელისუფლება), რომელიც აკონტროლებს, ერთობლივად აკონტროლებს 

ანგარიშვალდებულ საწარმოს, ან გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა მასზე, ურთიერთობის 

შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებისგან?  

 (ა) მშობელი და შვილობილი საწარმოს ურთიერთობის შესახებ ინფორმაციის 

გამჟღავნების მოთხოვნა. 
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 (ბ) ინფორმაცია დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების, დაუფარავი ნაშთებისა და 

ვალდებულებების შესახებ, რაც აუცილებელია ფინანსურ ანგარიშგებაზე ამ 

ურთიერთობის პოტენციური გავლენის გასაგებად. 

 (გ) ინფორმაცია დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციების, დაუფარავი ნაშთებისა და 

ვალდებულებების შესახებ, რაც აუცილებელია ფინანსურ ანგარიშგებაზე ამ 

ურთიერთობის პოტენციური გავლენის გასაგებად და მოთხოვნა მშობელი და 

შვილობილი საწარმოს ურთიერთობის გამჟღავნების შესახებ.  

 (დ) 33-ე განყოფილება არ ითვალისწინებს ამგვარი საწარმოებისთვის გამჟღავნების 

მოთხოვნების შეღავათს.  
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (გ) იხ. 33.4 (ბ) პუნქტი 

კითხვა 2 (დ) იხ. 33.5 და 33.9 პუნქტები. 

კითხვა 3 (გ) იხ. 33.5 პუნქტი 

კითხვა 4 (ა) იხ.33.2 (ბ) (ii) პუნქტი. შენიშვნა: C საწარმო A საწარმოსთან დაკავშირებული მხარე 

არ არის, რადგან A საწარმო B საწარმოს არ აკონტროლებს. 

კითხვა 5 (გ) იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი. 

კითხვა 6 (დ) იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი. 

კითხვა 7 (გ) იხ. 33.2 (ბ) (i) და (ii) პუნქტები. 

კითხვა 8 (დ) იხ. 33.2 (ბ) (i) და (ii) პუნქტები. შენიშვნა: A საწარმოს მნიშვნელოვანი გავლენა 

აქვს B საწარმოზე, რომელიც აკონტროლებს C საწარმოს. შესაბამისად, საპირისპირო 

მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, A საწარმოს B საწარმოსა და C 

საწარმოსგან შემდგარ საწარმოთა ჯგუფზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს. 

შესაბამისად, A-ს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს C საწარმოზე და წარმოადგენს 

დაკავშირებულ მხარეს. 

კითხვა 9 (გ) იხ. 33.2 (ბ) (i) და 33.2 (ბ) (vi) პუნქტები. 

კითხვა 10 (ბ) იხ. 33.11 პუნქტი. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი 

შენიშვნების წარდგენის შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური 

მაგალითების ამოსახსნელად.  

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 
 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

 

20X0 წლის 1-ელ იანვარს ბ-ნი A, ქ-ნი B და ქ-ნი C ფლობდნენ A მსს-ს ჩვეულებრივი აქციების, 

შესაბამისად, 60%-ს, 30%-სა და 10%-ს, რაც ანიჭებთ A საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე 

ხმის უფლებას. ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს თანაბარი ხმის უფლებას.  

 

ბ-ნი A არის A მსს-ს ფინანსური დირექტორი. ქ-ნი B კი - ამავე საწარმოს ოპერაციების მართვის 

დირექტორი. ბ-ნი A და ქ-ნი B, თითოეული, A მსს-სგან ხელფასის სახით 200,000 ფე-ს 

გამოიმუშავებენ.  

C შვილი A მსს-ს დამფუძნებლის (ქ-ნი C-ს) ქალიშვილია. მან A მსს-ს წილი მემკვიდრეობით 

მიიღო ქ-ნი C-სგან. ამჟამად C შვილი საზღვარგარეთ ცხოვრობს და პასიური ინვესტორია. 

20X1 წლის 30 ივნისს, ქ-ნმა B-მ ბ-ნ A-ს 1,000,000 ფე-დ მიყიდა A მსს-ს 100 ჩვეულებრივი აქცია. 

ამ გარიგების შემდეგ, ბ-ნი A ფლობს A მსს-ში ჩვეულებრივ აქციათა 65%-ს. 

 

ბ-ნი A-ს მეუღლე (ქ-ნი A) A მსს-ს გაყიდვების დირექტორია და საწარმოსგან ხელფასის სახით 

წლიურად 100,000 ფე-ს იღებს.  

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ბ-ნი და ქ-ნი A-ს ვაჟიშვილმა (A შვილი) დაიწყო დროებითი 

პრაქტიკის გავლა A მსს-ში. როგორც სხვა პრაქტიკოსებისთვის A მსს-ში, A შვილის საქმიანობა 

ანაზღაურებადია, წლიურად 20,000 ფე-ს ოდენობით. 

 

ქ-ნი B-ს მეუღლე (ბ-ნი B) A მსს-ში ადამიანური რესურსების განყოფილების დირექტორის 

პოზიციაზე არის. ის საწარმოსგან ხელფასის სახით წლიურად 100,000 ფე-ს იღებს.  

 

ქ-ნი და ბ-ნი B-ების ქალიშვილი (B შვილი) წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტუდენტს სრულ 

განაკვეთზე.  

 

20X1 წელს, ქ-ნმა B-მ შეიძინა ავტოსატრანსპორტო საშუალება A მსს-სგან 100,000 ფე საბაზრო 

ღირებულებად. ნასყიდობის ფასის გადახდა განხორციელდა გაყიდვის დღესვე. ქ-ნი B-სთვის 

მიყიდვამდე, ავტოსატრანსპორტო საშუალება გამოიყენებოდა A მსს-ს გაყიდვების 

პერსონალის მიერ. 
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შენობა, რომელშიც A მსს თავის საქონელს აწარმოებს, ეკუთვნის B მსს-ს. იჯარის 

ხელშეკრულების თანახმად, A მსს B მსს-ს ქარხნის გამოყენების უფლებისთვის 

ყოველწლიურად 100,000 ფე-ს ოდენობით ქირას უხდის. 10-წლიანი საიჯარო ხელშეკრულების 

ვადა 20X5 წლის 30 ივნისს ამოიწურება. საიჯარო ქირის გადახდა ხორციელდება პერიოდის 

ბოლოს, 30 ივნისს.  

 

A ოჯახური ტრასტი და B ოჯახური ტრასტი ფლობენ B მსს-ს აქციათა, შესაბამისად, 60%-იან 

და 40%-იან წილებს, რაც B მსს-ს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას ანიჭებთ. A 

ოჯახური ტრასტის ბენეფიციარს წარმოადგენს A შვილი, ხოლო B ოჯახური ტრასტის 

ბენეფიციარს -  B შვილი. ბ-ნი A და ქ-ნი B არიან შესაბამისად, A ოჯახური ტრასტისა და B 

ოჯახური ტრასტის ნდობით აღჭურვილი პირები. 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A ბანკმა A მსს-ს ასესხა 1,000,000 ფე. სესხის ძირი თანხისა და 

დარიცხული პროცენტის უზრუნველყოფა მოხდა ბანკის სასარგებლოდ ბ-ნი A-ს პირადი 

სახლის საგარანტიოდ გამოყენებით. სესხს პროცენტი ერიცხება ფიქსირებული რთული 10%-

იანი განაკვეთით, ყოველწლურად. A მსს-ს აღებული აქვს სახელშეკრულებო ვალდებულება, 

რომლის თანახმადაც სესხი და დარიცხული საპროცენტო დავალიანება უნდა დაფაროს 20X9 

წლის 31 დეკემბრამდე. 

 

A მსს და ბ-ნი D ფლობენ C მსს-ს ჩვეულებრივი აქციების, შესაბამისად, 75%-სა და 25%-ს, რაც 

ანიჭებთ C მსს-ს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას. ყოველი ჩვეულებრივი აქცია 

ატარებს თანაბარი ხმის უფლებას.  

 

ბ-ნი A, ქ-ნი B და ბ-ნი D არიან C მსს-ს დირექტორთა საბჭოს წევრები. ბ-ნი A და ქ-ნი B, 

თითოეული, იღებენ 10,000 ფე-ს ოდენობით ხელფასს C მსს-დან. დირექტორობასთან ერთად, 

ბ-ნი D პასუხისმგებელია C მსს-ს ყოველდღიური საქმიანობის მართვაზე. ის C მსს-დან 

წლიურად 110,000 ფე-ს ოდენობით ხელფასს იღებს. 

 

20X1 წელს C მსს-მ A მსს-ს მიჰყიდა 75,000 ფე-ს საბალანსო ღირებულების მქონე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალება 90,000 ფე საბაზრო ღირებულებად. 

 

20X1 წელს, ბ-ნმა D-მ შეიძინა ავტოსატრანსპორტო საშუალება A მსს-სგან 80,000 ფე საბაზრო 

ღირებულებად. ნასყიდობის ფასის გადახდა განხორციელდა გაყიდვის დღესვე. ბ-ნი D-სთვის 

მიყიდვამდე, ავტოსატრანსპორტო საშუალება გამოიყენებოდა A მსს-ს გაყიდვების 

პერსონალის მიერ.  

 

A მსს, ბ-ნი E და ქ-ნი G ფლობენ E მსს-ს ჩვეულებრივი აქციების, შესაბამისად, 45%-ს, 45%-სა 

და 10%-ს, რაც ანიჭებთ E მსს-ს აქციონერთა საერთო კრებაზე ხმის უფლებას. ყოველი 

ჩვეულებრივი აქცია ატარებს თანაბარი ხმის უფლებას. A მსს და ბ-ნი E ხელშეკრულებით 

შეთანხმდნენ E მსს-ზე კონტროლის განაწილებაზე. A მსს-ს სააღრიცხვო პოლიტიკის 

მიხედვით ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოები აღირიცხება 

თვითღირებულების მეთოდით (იხ. 15.10 პუნქტი). 
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E მსს საქონელს აწარმოებს A საწარმოს პროდუქტის წარმოების პროცესიდან დარჩენილი 

თანმდევი პროდუქტიდან. 20X1 წელს, E მსს-მ A მსს-სგან მიიღო 20 ტონა (20X0: 15 ტონა) 

თანმდევი პროდუქტი ჯართის ფასად (რომელიც მის საბაზრო ღირებულებას უდრის), 1 ტონა 

1,000 ფე-დ (20X0:  1 ტონა - 950 ფე).  

 

20X1 წლის 31 დეკემბერისთვის, E მსს-ს მიწოდებული ნედლეულისთვის A მსს-ს მიმართ 

მართებდა 4,000 ფე (20X0: 1,000 ფე) მიწოდებული ნედლეულისთვის.  

 

20X1 წელს, ქ-ნმა G-მ შეიძინა ავტოსატრანსპორტო საშუალება A მსს-სგან 70,000 ფე საბაზრო 

ღირებულებად. ნასყიდობის ფასის გადახდა განხორციელდა გაყიდვის დღესვე. მისი ქ-ნი G-

სთვის მიყიდვამდე, ავტოსატრანსპორტო საშუალება გამოიყენებოდა A მსს-ს გაყიდვების 

პერსონალის მიერ. 

 

 

დავალება: 

A მსს-ს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მიზნებისთვის, მოახდინეთ იმ 

მხარეთა იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეებს.  

 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

მითითების გასამარტივებლად, დაკავშირებულ მხარეთა ურთიერთობები და დაკავშირებულ 

მხარეთა ოპერაციები შეჯამებულია მომდევნო დიაგრამით: 



მოდული 33—დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია  2019-01)  70 

 

 

 

 

 

ბ-ნი A წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს. ის ფლობს A მსს-ში ხმის უფლების 

ნახევარზე მეტს. საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ის ახორციელებს 

კონტროლს A მსს-ზე (იხ. 33.2(ა)(ii) პუნქტი). ასევე, ბ-ნი A წარმოადგენს A მსს-ს ფინანსურ 

დირექტორს, ე.ი. ის წარმოადგენს A მსს-ს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრს (იხ. 
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33.2(ა)(i) პუნქტი). 

ქ-ნი A წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს. ის არის A მსს-ს გაყიდვების 

დირექტორი, ე.ი. ის A მსს-ს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის წევრია (იხ. 33.2(ა)(i) 

პუნქტი) და ასევე, არის ბ-ნი A-ს ოჯახის წევრი(ა)(მეუღლე) (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები).  

A შვილი წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს, რადგან ის არის ბ-ნი და ქ-ნი A-

ების ოჯახის წევრი(ა)(შვილი) (იხ. 33.2(ა)(i) და (ii) პუნქტები).  

ქ-ნი B წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს. მას ეკუთვნის A მსს-ში ხმის უფლების 

20%-ზე მეტი. საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ქ-ნ B-ს A მსს-ზე 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს (იხ. 33.2 (ა) (iii) პუნქტი). გარდა ამისა, ქ-ნი B წარმოადგენს A მსს-

ს ოპერაციების მართვის დირექტორს, ე.ი. ის წარმოადგენს A მსს-ს უმაღლესი რანგის 

ხელმძღვანელობის წევრს (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი).  

ბ-ნი B მიიჩნევა A საწარმოსთან დაკავშირებულ მხარედ. ის არის A მსს-ს ადამიანური 

რესურსების განყოფილების დირექტორი, ე.ი. ის A მსს-ს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის 

წევრია (იხ. 33.2(ა)(i) პუნქტი) და ასევე არის ქ-ნი B-ს ოჯახის წევრი(ა)(მეუღლე) (იხ. 33.2(ა)(i) და 

(iii) პუნქტები).  

B შვილი არის A მსს-სთან დაკავშირებული მხარე, რადგან ის არის ქ-ნი და ბ-ნი B-ების ოჯახის 

წევრი(ა) (ქალიშვილი) (იხ. 33.2(ა)(i) და (iii) პუნქტები).  

მსგავსად, A ოჯახური ტრასტი წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ბ) 

(vi) პუნქტი). A ოჯახურ ტრასტზე კონტროლს ახორციელებს A მსს-სთან დაკავშირებული 

მხარე (ბ-ნი A, მინდობილი მესაკუთრე) თავისი ოჯახის წევრის(ა) (A შვილის) სასარგებლოდ.  

B ოჯახური ტრასტი წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ბ)(vi) პუნქტი). 

B ოჯახურ ტრასტზე კონტროლს ახორციელებს A მსს-სთან დაკავშირებული მხარე (ქ-ნი B, 

მინდობილი მესაკუთრე) თავისი ოჯახის წევრის(ა) (B შვილის) სასარგებლოდ.  

B მსს წარმოადგენს A მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ბ)(X) პუნქტი). B მსს იმყოფება 

A ოჯახური ტრასტის კონტროლის ქვეშ, რადგან A ოჯახური ტრასტი B მსს-ში ხმის უფლების 

ნახევარზე მეტს ფლობს. მეტიც, A ოჯახურ ტრასტზე კონტროლს ახორციელებს A მსს-სთან 

დაკავშირებული მხარე (იხ. ზემოთ) და მასზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს A მსს-სთან 

დაკავშირებული სხვა მხარე - B ოჯახური ტრასტი (იხ. ზემოთ). 

C მსს A მსს-სთან დაკავშირებული მხარეა (იხ. 33.2 (ბ)(i) პუნქტი). C მსს იმყოფება A მსს-ს 

კონტროლის ქვეშ, რადგან A მსს ფლობს C მსს-ში ხმის უფლების ნახევარზე მეტს.  

E მსს A მსს-სთან დაკავშირებული მხარეა (იხ. 33.2 (ბ)(ii) პუნქტი). E მსს იმყოფება A მსს-სა და 

ბ-ნი E-ს ერთობლივი კონტროლის ქვეშ. 

 

შენიშვნები: 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ქ-ნი C A მსს-სთან დაკავშირებულ 

მხარეს არ წარმოადგენს. ის არის პასიური ინვესტორი, რომელიც A მსს-ზე მნიშვნელოვან 

გავლენას არ იყენებს. 
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საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ბ-ნი D არ წარმოდგენს A მსს-სთან 

დაკავშირებულ მხარეს. ის ახორციელებს მნიშვნელოვან გავლენას C მსს-ს შვილობილ 

საწარმოზე, მაგრამ არ იყენებს მნიშვნელოვან გავლენას A მსს-ზე. თუმცა, ის წარმოადგენს C 

მსს-სთან დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2(ა)(i) და (iii) პუნქტები). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ბ-ნი E არ წარმოადგენს A მსს-სთან 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.4 (ბ) პუნქტი). თუმცა, ის წარმოადგენს E მსს-სთან 

დაკავშირებულ მხარეს (იხ. 33.2 (ა)(iii) პუნქტი). 

საპირისპირო მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, ქ-ნი G A მსს-სთან დაკავშირებული 

მხარე არ არის, ისევე როგორც არ არის E მსს-სთან დაკავშირებული მხარე. 

(ა) პირის ოჯახის წევრების განმარტება იხილეთ ტერმინების ლექსიკონში.  
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 
 

ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ სიტუაციურ მაგალითში. 

 

ნაწილი A: 

მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს როგორ უნდა გამჟღავნდეს დაკავშირებულ მხარეთა 

ოპერაციები A მსს-ს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისთვის.  

 

 

ნაწილი B: 

მოამზადეთ ამონარიდი, რომელიც აჩვენებს როგორ უნდა გამჟღავნდეს დაკავშირებულ მხარეთა 

ოპერაციები A მსს-ს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

დასრულებული წლისთვის. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი - ნაწილი A 
 

შენიშვნა: მოცემული პასუხი წარმოადგენს მოთხოვნათა ასახვის ერთ-ერთ გზას. შესაძლოა, 

ნაკლებად დეტალური წარდგენის გაკეთებაც, თუ დაკმაყოფილებული იქნება 33-ე 

განყოფილების თანახმად გამჟღავნების მოთხოვნები. 

 

A მსს 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები  

 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

ბ-ნი A წარმოადგენს A მსს-ს მაკონტროლებელ აქციონერსა და ფინანსურ დირექტორს. A მსს-მ განახორციელა 

არაერთი დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია იმ საწარმოებთან, რომლებიც იმყოფებიან მისი ან მისი ოჯახის 

წევრების კონტროლის ქვეშ.  მეტიც, ბ-ნი A პირადად წარმოადგენს A მსს-ს მიერ A ბანკიდან აღებული სესხის 

დაფარვის გარანტორს (ძირი თანხა - 1,000,000 ფე, დარიცხული პროცენტი - 100,000 ფე). პირადი გარანტია 

დარეგისტრირებულია და ვრცელდება ბ-ნი A-ს პირადი საცხოვრებელი სახლის საკუთრების უფლებაზე.  

ქ-ნი B A მსს-ზე მნიშვნელოვან გავლენას იყენებს, გამომდინარე 20%-იანი ინვესტიციით მინიჭებული ხმის 

უფლებიდან და ოპერაციების მართვის დირექტორის პოზიციიდან. A მსს-მ განახორციელა არაერთი 

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია იმ საწარმოებთან, რომლებიც იმყოფებიან მისი ან მისი ოჯახის წევრების 

კონტროლის ქვეშ. 

C მსს-ზე კონტროლს A მსს ახორციელებს. A მსს ფლობს C მსს-ს ჩვეულებრივი აქციების 75%-ს. 

E მსს (საწარმო, რომელიც იმყოფება A მსს-ს ერთობლივი კონტროლის ქვეშ) აწარმოებს საქონელს A მსს-ს 

წარმოების პროცესიდან დარჩენილი თანმდევი პროდუქტით. A მსს თანმდევ პროდუქტს აწვდის E მსს-ს მის 

ჯართის ღირებულებად. 

A მსს-მ წლის განმავლობაში განახორციელა დაკავშირებულ მხარეთა შემდეგი ოპერაციები: 

 20X1 

ფე 

20X0 

ფე 

ოპერაციები, რომლებიც განხორციელდა ბ-ნ A-სთან, მისი ოჯახის წევრებთან და მათი 

კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან: 
  

ბ-ნი A-ს შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელოები (ხელფასი) 
200,000 200,000 

ქ-ნი A-ს (ბ-ნი A-ს მეუღლის) შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები (ხელფასი) 
100,000 100,000 

A შვილის (ბ-ნი A-ს ვაჟიშვილი) შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები (ხელფასი)  
20,000 – 

A მსს-ს კრედიტორისთვის ბ-ნი A-ს მიერ წარდგენილი საგარანტიო უზრუნველყოფა 

31 დეკემბრისთვის: 
  

გარანტია, რომელიც დარეგისტრირებულია ბ-ნი A-ს პირად საკუთრებაზე A 

ბანკისგან აღებული სესხის უზრუნველყოფისთვის   
1,100,000 – 

   

ოპერაციები, რომლებიც განხორციელდა ქ-ნ B-სთან, მისი ოჯახის წევრებთან და მათი 

კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან: 
  

ქ-ნი B-ს შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელოები (ხელფასი) 
200,000 200,000 

ბ-ნი B-ს შრომის ანაზღაურება (ქ-ნი B-ის მეუღლე) - დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები (ხელფასი) 
100,000 100,000 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქ-ნი B-სთვის მიყიდვა (დირექტორი და აქციონერი, 100,000 – 
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რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა A მსს-ზე), „გაშლილი ხელის მანძილის“ 

პრინციპის ანალოგიური პირობებით 

   

ბ-ნ A-სა და ქ-ნი B-ს, შესაბამისად, კონტროლისა და მნიშვნელოვანი გავლენის ქვეშ 

მყოფი საწარმოებთან განხორციელებული ოპერაციები: 
  

A მსს-მ საოპერაციო იჯარით იქირავა ქარხნის შენობა B მსს-სგან. A ოჯახური ტრასტი 

(60%) და B ოჯახური ტრასტი  (40%) ფლობენ B მსს-ს. A ოჯახური ტრასტი იმყოფება 

ბ-ნი A-ს კონტროლის ქვეშ მათი A შვილის სასარგებლოდ. B ოჯახური ტრასტი 

იმყოფება ქ-ნი B-ს კონტროლის ქვეშ მისი ქალიშვილი B-ს სასარგებლოდ. 

100,000 100,000 

   

A მსს-ს კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან განხორციელებული ოპერაციები:   

C მსს-სგან ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (ოპერაციის ღირებულება 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების საბაზრო ღირებულებაზე 16.7%-ით ნაკლები იყო) 
75,000 – 

   

A მსს-ს ერთობლივი კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან განხორციელებული 

ოპერაციები: 
  

E მსს-სთვის თანმდევი პროდუქციის ჯართის ფასად მიყიდვა 20,000 14,250 

   

დაკავშირებული მხარეებისგან მისაღები (ან დაკავშირებული მხარეებისთვის 

გადასახდელი) თანხის ოდენობა 31 დეკემბრის თარიღით 
  

- E მსს (იხ. ზემოთ)  4,000 1,000 

- B მსს (იხ. ზემოთ) (50,000) (50,000) 

დაკავშირებული მხარის არცერთი ნაშთი არის უზრუნველყოფილი, არცერთ მხარეს არ 

აქვს ვალდებულების შესრულების პრობლემა და წლის ბოლოსთვის თანხა 

გადასახდელი. 
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მე-2 სიტუაციური მაგალითი - პასუხი – ნაწილი B 
შენიშვნები: 

1. მოცემული პასუხი წარმოადგენს მოთხოვნათა ასახვის ერთ-ერთ გზას. შესაძლოა, 

ნაკლებად დეტალური წარდგენის გაკეთებაც, თუ დაკმაყოფილებული იქნება 33-ე 

განყოფილების თანახმად გამჟღავნების მოთხოვნები. 

2. ამ მაგალითში დაშვებულია, რომ A მსს-ს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა ასევე 

წარმოადგენს A მსს-ს ჯგუფის უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობას.  

 

A მსს-ს ჯგუფი 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები 

 

შენიშვნა 10 - დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები 

ბ-ნი A წარმოადგენს A მსს-ს ჯგუფის მაკონტროლებელ აქციონერსა და ფინანსურ დირექტორს. ჯგუფმა 

განახორციელა არაერთი დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია იმ საწარმოებთან, რომლებიც იმყოფებიან მისი ან 

მისი ოჯახის წევრების კონტროლის ქვეშ.  მეტიც, ბ-ნი A პირადად წარმოადგენს A მსს-ს მიერ A ბანკიდან 

აღებული სესხის გარანტორს (ძირი თანხა - 1,000,000 ფე, დარიცხული პროცენტი - 100,000 ფე). პირადი 

გარანტია დარეგისტრირებულია და ვრცელდება ბ-ნი A-ს პირადი საცხოვრებელი სახლის საკუთრების 

უფლებაზე.  

ქ-ნი B-ს A მსს-ს ჯგუფზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს, გამომდინარე A მსს-ში 25%-იანი ინვესტიციით 

მინიჭებული ხმის უფლებიდან და ჯგუფის ოპერაციების მართვის დირექტორის პოზიციიდან. ჯგუფმა 

განახორციელა არაერთი დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაცია იმ საწარმოებთან, რომლებიც იმყოფებიან მისი (ქ-

ნი B-ს) ან მისი ოჯახის წევრების კონტროლის ქვეშ. 

E მსს (საწარმო, რომელიც იმყოფება A მსს-ს ჯგუფის ერთობლივი კონტროლის ქვეშ) აწარმოებს საქონელს A 

მსს-ს წარმოების პროცესიდან დარჩენილი თანმდევი პროდუქტით. A მსს თანმდევ პროდუქტს აწვდის E მსს-ს 

მისი ჯართის ღირებულებად. 

მსს A-ს ჯგუფმა წლის განმავლობაში განახორციელა შემდეგი დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები: 

 20X1 

ფე 

20X0 

ფე 

ოპერაციები, რომლებიც განხორციელდა ბ-ნ A-სთან, მისი ოჯახის წევრებთან და მათი 

კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან: 
  

ბ-ნი A-ს შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელოები (ხელფასი) 
200,000 200,000 

ქ-ნი A-ს (ბ-ნი A-ს მეუღლე) შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები (ხელფასი) 
100,000 100,000 

A შვილის (ბ-ნი A-ს ვაჟიშვილი) შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები (ხელფასი)  
20,000 – 

A მსს-ს კრედიტორისთვის ბ-ნი A-ს მიერ წარდგენილი საგარანტიო უზრუნველყოფა 

31 დეკემბრისთვის: 
  

გარანტია, რომელიც დარეგისტრირებულია ბ-ნი A-ს პირად საკუთრებაზე A 

ბანკიდან აღებული სესხის უზრუნველყოფისთვის 
1,100,000 – 

   

ოპერაციები, რომლებიც განხორციელდა ქ-ნ B-სთან, მისი ოჯახის წევრებთან და მათი 

კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან: 
  

ქ-ნი B-ს შრომის ანაზღაურება - დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი 

გასამრჯელოები (ხელფასი) 
200,000 200,000 
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ბ-ნი B-ს შრომის ანაზღაურება (ქ-ნი B-ს მეუღლე) - დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოები (ხელფასი) 
100,000 100,000 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქ-ნი B-სთვის მიყიდვა 100,000 – 

   

ბ-ნი A-სა და ქ-ნი B-ს, შესაბამისად, კონტროლისა და მნიშვნელოვანი გავლენის ქვეშ 

მყოფი საწარმოებთან განხორციელებული ოპერაციები: 
  

A მსს-მ საოპერაციო იჯარით იქირავა ქარხნის შენობა B მსს-სგან. A ოჯახური ტრასტი  

(60%) და B ოჯახური ტრასტი (40%) ფლობენ B მსს-ს. A ოჯახური ტრასტი იმყოფება 

ბ-ნი A-ს კონტროლის ქვეშ მათი A შვილის სასარგებლოდ. B ოჯახური ტრასტი 

იმყოფება ქ-ნი B-ს კონტროლის ქვეშ მისი ქალიშვილი B-ს სასარგებლოდ. 

100,000 100,000 

   

A მსს-ს კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოებთან განხორციელებული ოპერაციები:   

E მსს-სთვის თანმდევი პროდუქციის ჯართის ფასად მიყიდვა 20,000 14,250 

   

დაკავშირებული მხარეებისგან მისაღები (ან დაკავშირებული მხარეებისთვის 

გადასახდელი) თანხის ოდენობა 31 დეკემბრის თარიღით 
  

- E მსს (იხ. ზემოთ)  4,000 1,000 

- B მსს (იხ. ზემოთ) (50,000) (50,000) 

დაკავშირებული მხარის არცერთი ნაშთი არის უზრუნველყოფილი, არცერთ მხარეს არ 

აქვს ვალდებულების შესრულების პრობლემა და წლის ბოლოსთვის თანხა 

გადასახდელი. 

  

 

 


