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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.  იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული 
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საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 
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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 და იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 

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

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოშვებული 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 იმპლემენტაციის 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 რომელიმე ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და 

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

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

რადგან დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ.  დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ 
სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

 

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

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

 

სასაქონლო ნიშნები  

 

 

ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, Standards®‘International Accounting’, ‘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®’.  

IFRS for SMEs® logo, the ‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ and ‘SIC®’.  მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის 

სასაქონლო ნიშნების შესახებ.   
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის მე-9 განყოფილების - „კონსოლიდირებული და 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“  - შინაარსი ამ მოდულში ნაცრისფრად 
არის მოცემული.  მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) ასევე 

მოთხოვნების ნაწილია.  ლექსიკონში განსაზღვრული ტერმინები მოცემულია მუქი 
შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად შემოდის მე-9 განყოფილების ტექსტში.  
შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის 
მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის 
მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 

 

შესავალი 

 

IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

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

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

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

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

  

წინამდებარე მოდული 
 

აღნიშნული მოდული ეთმობა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ძირითად მოთხოვნებს, 

მსს ფასს სტანდარტის მე-9 განყოფილების - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური 
ფინანსური ანგარიშგება“ - გამოყენებით.  იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს 

ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების 

უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც 

საჭიროა კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.  

ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით დადგენილი 
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მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური მაგალითები, 

რომლებიც მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მეკავშირე საწარმოებში ინვესტიციების 

აღრიცხვის მოთხოვნების პრაქტიკულ შესაძლებლობას იძლევა. 

 

 

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

ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ მშობელი და შვილობილი საწარმოების  ურთიერთობები (განსაზღვროთ 

კონტროლის ურთიერთობები, სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტების 

სახით არსებულთა ჩათვლით); 

 განსაზღვროთ როდის მოეთხოვება მშობელ საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენა; 

 მოამზადოთ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება; 

 მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, თუ ასეთი არსებობს, 

აღრიცხოთ ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში, ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებსა და მეკავშირე საწარმოებში;  

 მოამზადოთ ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება, თუ ასეთი არსებობს; და 

 განსაზღვროთ ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნებაც საჭიროა კონსოლიდირებულ, 

ინდივიდუალურ და ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. პირველი 

განყოფილება - „მცირე და საშუალო საწარმოები“).   

მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგებები 

და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;  

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და 

 საბჭოს იმ წევრების განსხვავებულ მოსაზრებებს, რომლებიც არ დაეთანხმნენ 2009 წლის 

მსს ფასს სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრების განსხვავებულ მოსაზრებას, 

რომლებიც არ დაეთანხმნენ 2015 წლის შესწორებებს. 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

 
მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 
პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 
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განყოფილება - „ამონაგები“ - მოიცავს დანართებს.  აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს. 
 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ საკითხებთან 

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

სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის გამოცემის დროს 

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

მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომლებსაც არ გააჩნიათ უფლებამოსილება, რომ 

საწარმოს მოსთხოვონ მათ სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული 

ანგარიშების მომზადება.  ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგ: საწარმოს 

მესაკუთრეები, რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, 

არსებული და პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

 

მე-9 განყოფილების - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“ - 

მიზანია დაადგინოს როდის არის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

საჭირო და დაადგინოს ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნები კონსოლიდირებული, 

ინდივიდუალური და ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს.   

 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპია ფინანსური 

ინფორმაციის წარდგენა ჯგუფის (მშობელი საწარმო და შვილობილი საწარმო) შესახებ ისე, 

როგორც ერთი მთლიანი ეკონომიკური ერთეულის შესახებ. 

9.3 და 9.3(გ) პუნქტებში მოცემული ძალიან შეზღუდული გარემოებების გარდა, მსს ფასს 

სტანდარტი მშობელი საწარმოსგან მოითხოვს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენას.   

შვილობილი საწარმოს იდენტიფიცირება ხშირად მოითხოვს მნიშვნელოვან მსჯელობას, 

განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როცა მშობელი საწარმოს ხმის უფლება თავის 

მოსალოდნელ შვილობილ საწარმოზე, არ არის ნახევარზე მეტი.  მსს ფასს სტანდარტის 

ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) განმარტავს შვილობილ საწარმოს, როგორც ‘სამეურნეო 

ერთეული, მათ შორის არაიურიდიული პირიც, როგორიცაა ამხანაგობა, რომელსაც 

აკონტროლებს სხვა სამეურნეო ერთეული (მშობელ საწარმოდ წოდებული).’ 

 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას.   
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თუმცა, ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს, მე-9 განყოფილება 

საწარმოსგან მოითხოვს შვილობილ საწარმოებში, ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოებსა და მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღრიცხვას შემდეგი სააღრიცხო პოლიტიკებიდან ერთ-ერთის გამოყენებით: 

გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულებით; რეალური ღირებულებით, 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით; ან წილობრივი მეთოდით.  

 

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება 

მსს ფასს სტანდარტი არ მოითხოვს ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას.   

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპია საერთო კონტროლს 

დაქვემდებარებული ორი ან მეტი საწარმოს ფინანსური ინფორმაციის წარდგენა. 

 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს  სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ?   
 

ქვემოთ ჩამოთვლილია ძირითადი ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდა მე-9 

განყოფილებაში 2015 წლის შესწორებებით: 

 განმარტება იმისა, რომ შვილობილი საწარმო, რომელიც შეძენილია ერთი წლის 

განმავლობაში გაყიდვის ან გასვლის მიზნით, გამორიცხულია კონსოლიდაციიდან; და 

დამატებით მითითებები როგორ უნდა აღირიცხოს ამ ტიპის შვილობილი საწარმო, ამგვარ 

შვილობილ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების საბალანსო ღირებულების 

გამჟღავნების მოთხოვნასთან ერთად (იხ. 9.3–9.3გ და 9.23ა პუნქტები). 

 დამატებითი მითითებები კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, 

თუ ჯგუფის საწარმოებს გააჩნია განსხვავებული საანგარიშგებო თარიღები (იხ. 9.16 

პუნქტი). 

 განმარტება იმისა, რომ დაგროვილი საკურსო სხვაობა, რომელიც წარმოშობილია 

უცხოური შვილობილი საწარმოს გადაყვანით, არ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში 

შვილობილი საწარმოს გასვლისას (ეს შესწორება დაფუძნებულია SMEIG კითხვა-პასუხზე 

2012/04 შვილობილი საწარმოს გასვლისას დაგროვილი საკურსო სხვაობის გადატანა) (იხ. 

9.18 პუნქტი). 

 დამატებითი არჩევანი, რომლითაც საწარმოს უფლება აქვს თავის ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში  ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა 

და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში აღრიცხოს წილობრივი 

მეთოდის გამოყენებით; და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განმარტების 

დაზუსტება (ეს შესწორება დაფუძნებულია 2014 წლის აგვისტოში გამოშვებულ - 

„წილობრივი მეთოდი ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში“ (ბასს 27-ის 

შესწორებები)) (იხ. 9.24–9.26 პუნქტები და დაკავშირებული განმარტება ლექსიკონში); და  

 ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების განმარტების ცვლილება, რათა ეხებოდეს საერთო 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებს, ნაცვლად ერთი ინვესტორის საერთო 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოებისა (იხ. 9.28 პუნქტი და ლექსიკონიდან 

ამოღებული განმარტება). 
 

გარდა ამისა, ირიბი ცვლილებები იქნა შეტანილი 9.1–9.2 პუნქტებში, რომელიც უკავშირდება 

1-ლი განყოფილების ცვლილებებს; ეს ცვლილებები ადასტურებს, რომ თუ მშობელ საწარმოს 

თავად არ გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, მას შეუძლია წარადგინოს 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად, მაშინაც კი, 

თუ ის წარადგენს თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების 
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სრული ვერსიის ან სხვა საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

პაკეტით, როგორიცაა თავისი ეროვნული სააღრიცხვო სტანდარტი (იხ. 1-ლი განყოფილების - 

„მცირე და საშუალო საწარმოები“ - 1.7 პუნქტი). 

წინამდებარე მოდულში აღწერილია ყველა ცვლილება, სარედაქციო ხასიათის ცვლილებების 

ჩათვლით. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 
 

9.1 ამ განყოფილებაში განსაზღვრულია გარემოებები, როდესაც საწარმომ, რომელიც 

წინამდებარე სტანდარტს იყენებს, უნდა წარადგინოს კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება, ასევე მისი მომზადების პროცედურები წინამდებარე სტანდარტის 

შესაბამისად.  გარდა ამისა, მოცემულია მითითებები, როგორც ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგების, ასევე ნაერთი ფინანსური ანგარიშგებისთვის, თუ ისინი 

მზადდება ამ სტანდარტის შესაბამისად.  თუ თვითონ სათავო საწარმოს არ გააჩნია 

საჯარო ანგარიშვალდებულება, მას შეუძლია ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენა წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად იმ შემთხვევაშიც კი, 

თუ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის, ან საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

(GAAP) სხვა პაკეტის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები  
 

მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებას განსაზღვრავს როგორც „მშობელი საწარმოსა და მისი 

შვილობილი საწარმოების ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც წარდგენილია, როგორც 

ერთი ეკონომიკური ერთეულის ანგარიშგება“. 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება არის ‘საწარმოს მიერ წარდგენილი 

ფინანსური ანგარიშგების მეორე პაკეტი’ (იხ. 9.25 პუნქტი), რომელშიც საწარმოს 9.26 

პუნქტის შესაბამისად შეუძლია აირჩიოს შვილობილ საწარმოებში, ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებსა და მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვა გაუფასურებით შემცირებული 

თვითღირებულებით; რეალური ღირებულებით, რეალურ ღირებულებაში მომხდარი 

ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით; ან 14.8 პუნქტის პროცედურების 

შესაბამისად, წილობრივი მეთოდის გამოყენებით.  მაგალითად, მშობელი საწარმო, 

რომელსაც ჰყავს ორი შვილობილი საწარმო, კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებას მოამზადებს მე-9 განყოფილების გამოყენებით (თუ 9.3 და 9.3 გ 

პუნქტებით არ არის განთავისუფლებული) და, თუ ასევე მოამზადებს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას, მას შეუძლია არჩიოს ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში შვილობილი საწარმოების აღრიცხვა გაუფასურებით 

შემცირებული თვითღირებულებით, რეალური ღირებულებით ან წილობრივი 

მეთოდის გამოყენებით.   

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება არის საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული ორი ან 

მეტი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების ერთი პაკეტი.  სხვა სიტყვებით, ნაერთი 

ფინანსური ანგარიშგება წარადგენს ფინანსურ ინფორმაციას იმ საწარმოების შესახებ, 

რომლებსაც აკონტროლებს ერთი და იგივე ინვესტორი (ან ინვესტორები), იმგვარად, 

თითქოს საწარმოები წარმოადგენენ ერთ საწარმოს.  მაგალითად, ინდივიდი შესაძლოა 

ფლობდეს სამი საწარმოს გამოშვებულ სააქციო კაპიტალს მთლიანად და შესაძლოა 

მოისურვოს სამი საწარმოს შედეგებისა და აქტივების გამაერთიანებელი ფინანსური 

ანგარიშგების წარმოება, იმგვარად, თითქოს საწარმოები წარმოადგენენ ერთ საწარმოს.   
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნა 
 

9.2 9.3 და 9.3გ პუნქტებში აღწერილი ნებადართული ან სავალდებულო განთავისუფლების 

შემთხვევების გარდა, ყველა სხვა შემთხვევაში, სათავო საწარმომ უნდა წარადგინოს 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელშიც კონსოლიდირებული იქნება 

შვილობილ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციები.  კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოიცავდეს სათავო საწარმოს ყველა შვილობილ 

საწარმოს. 

 

9.3 სათავო საწარმო ვალდებული არ არის, წარადგინოს კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება, თუ ის აკმაყოფილებს ქვემოთ განხილულ ორივე პირობას: 

(ა) სათავო საწარმო თვითონ არის სხვა საწარმოს შვილობილი საწარმო; და 

(ბ) მისი საბოლოო სათავო საწარმო (ან რომელიმე შუალედური სათავო საწარმო) 

ადგენს კონსოლიდირებულ საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის, ან წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისად. 

 

შენიშვნა 
 

ლექსიკონი განმარტავს მშობელ საწარმოს, როგორც ‘საწარმო, რომელსაც გააჩნია ერთი 

ან მეტი შვილობილი საწარმო.’ ხოლო შვილობილი საწარმო ლექსიკონით 

განმარტებულია, როგორც ‘საწარმო, რომელსაც აკონტროლებს სხვა საწარმო (მშობელ 

საწარმოდ წოდებული).’  ამასთან, შვილობილი საწარმო მოიცავს არაიურიდიულ 

პირსაც, როგორიცაა ამხანაგობა. 

 

მაგალითები—არ არის გათავისუფლებული კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგებისგან 

 
მაგ. 1 B საწარმოს გააჩნია შვილობილი საწარმო, C საწარმო. B საწარმოს უშუალო და 

საბოლოო მშობელ საწარმოს წარმოადგენს A საწარმო.  A, B და C საწარმოებს არ 

გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება.  A, B და C საწარმოები აწარმოებენ საერთო 

დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას; B და C საწარმოები ანგარიშგებას 

ახორციელებენ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად მაშინ, როცა A საწარმო 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ადგილობრივი საყოველთაოდ 

მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად (იურისდიქციაში 

მოთხოვნილი ან ნებადართული საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

პრინციპები, რომელსაც A საწარმო იყენებს წარდგენისას და რომელიც არ წარმოადგენს 

არც ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას და არც მსს ფასს სტანდარტს). 

B საწარმოს მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად, რადგან A საწარმო არ ამზადებს კონსოლიდირებულ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის 

ან მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

მაგ. 2 B საწარმოს გააჩნია შვილობილი საწარმო, C საწარმო. A საწარმო ფლობს B საწარმოს. A 

საწარმო არ ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას, რადგან იურისდიქცია, რომელშიც ის 

დარეგისტრირებულია და საქმიანობს, არ მოითხოვს ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებას.  B საწარმო გამოსცემს საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად. 
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B საწარმოს მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს 
ფასს სტანდარტის შესაბამისად, რადგან მისი მშობელი საწარმო (ან საბოლოო 

მშობელი საწარმო) არ ამზადებს კონსოლიდირებულ საერთო დანიშნულების 

ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის ან მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად.   

 
მაგალითები—გათავისუფლებულია კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების წარდგენისგან 

 

მაგ. 3 B საწარმოს გააჩნია შვილობილი საწარმო, C საწარმო. B საწარმოს უშუალო და საბოლოო 

მშობელ საწარმოს წარმოადგენს A საწარმო.   

A, B და C საწარმოებს არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება.  ისინი აწარმოებენ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

შედეგად, A საწარმო წარადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას. 

B საწარმოს არ მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, 

რადგან A საწარმო, მისი საბოლოო მშობელი საწარმო, კონსოლიდირებულ საერთო 

დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად. 

მაგ. 4 ფაქტები იგივეა, რაც მე-3 მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში, A საწარმოს გააჩნია 

საჯარო ანგარიშვალდებულება და მას არ შეუძლია მსს ფასს სტანდარტის გამოყენება; 

ამგვარად, იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას.  შესაბამისად, A საწარმო 

აწარმოებს კონსოლიდირებულ საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს 

სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად. 

B საწარმოს არ მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, 

რადგან A საწარმო, მისი საბოლოო მშობელი საწარმო, კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებას წარადგენს ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისად. 

მაგ. 5 C საწარმოს გააჩნია შვილობილი საწარმო, საწარმო D. C საწარმოს მშობელი საწარმო 

არის B საწარმო და B საწარმოს მშობელი საწარმო არის A საწარმო.   

A, B, C და D საწარმოებს არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება.  ისინი აწარმოებენ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას; B, C და D საწარმოები ანგარიშგებას 

ახორციელებენ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად და A საწარმო კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად.  

C საწარმოს არ მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, 

რადგან მისი მშობელი საწარმო (B საწარმო) კონსოლიდირებულ საერთო 

დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად.  როგორც 1-ელ მაგალითშია ახსნილი, B საწარმოს მოეთხოვება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად, რადგან მას არ გააჩნია მშობელი საწარმო, რომელიც კონსოლიდირებულ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის ან მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  
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მაგ. 6 C საწარმოს გააჩნია შვილობილი საწარმო, საწარმო D. C საწარმოს მშობელი საწარმო 

არის B საწარმო და B საწარმოს უშუალო და საბოლოო მშობელი საწარმო არის A 

საწარმო.   

A, B, C და D საწარმოებს არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება.  ისინი აწარმოებენ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას; A, C და D საწარმოები ანგარიშგებას 

ახორციელებენ მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად და B საწარმო ახორციელებს 

ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

შესაბამისად (იურისდიქციაში მოთხოვნილი ან ნებადართული საზოგადოდ მიღებული 

ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები, რომელსაც B საწარმო იყენებს წარდგენისას და 

რომელიც არ წარმოადგენს არც ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას და არც მსს ფასს 

სტანდარტს).  

C საწარმოს არ მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, 

რადგან მისი საბოლოო მშობელი საწარმო (A საწარმო) კონსოლიდირებულ საერთო 

დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად.   

 

მაგ. 7 B საწარმოს გააჩნია შვილობილი საწარმო, C საწარმო. A საწარმო ფლობს B საწარმოს 

70%-ს, დარჩენილ აქციებს ფლობს სამი პირი.   

A, B და C საწარმოებს არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება.  ისინი აწარმოებენ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  

B საწარმოს არ მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, 

რადგან მისი საბოლოო მშობელი საწარმო (A საწარმო) კონსოლიდირებულ საერთო 

დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს მსს ფასს სტანდარტის 

შესაბამისად.  არ აქვს მნიშვნელობა, რომ A საწარმო, მშობელი საწარმო, მთლიანად არ 

ფლობს B საწარმოს.  

9.3ა 9.3ბ პუნქტში აღწერილი შემთხვევების გარდა, სხვა შემთხვევაში შვილობილი საწარმო არ 

კონსოლიდირდება, თუ ის შეძენილია შეძენის თარიღიდან (ე.ი. თარიღი, როდესაც 

მყიდველი საწარმო მოიპოვებს შეძენილ საწარმოზე კონტროლს) ერთი წლის 

განმავლობაში გაყიდვის ან გასვლის მიზნით.  სათავო საწარმომ ასეთი შვილობილი 

საწარმო წინამდებარე განყოფილების შესაბამისად კი არ უნდა ასახოს, არამედ მე-11 

განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მოთხოვნების შესაბამისად, 

როგორც 11.8(დ) პუნქტში აღწერილი ინვესტიცია.  გარდა ამისა, სათავო საწარმომ 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 9.23ა პუნქტის მიხედვით. 

 

9.3ბ 9.3ბ თუ შეძენის თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში არ მოხდა შვილობილი 

საწარმოს გასვლა (ე.ი. სათავო საწარმო ისევ ინარჩუნებს კონტროლს ამ შვილობილ 

საწარმოზე), რომელიც 9.3ა პუნქტის შესაბამისად ადრე არ იყო კონსოლიდირებული: 

(ა) სათავო საწარმომ ამ შვილობილი საწარმოს კონსოლიდაცია უნდა განახორციელოს 

შეძენის თარიღიდან, თუ ის არ აკმაყოფილებს 9.3ბ(ბ) პუნქტის პირობას.  აქედან 

გამომდინარე, თუ მისი შეძენის თარიღი წინა პერიოდში იყო, შესაბამისი წინა 

პერიოდების თანხები უნდა გადაანგარიშდეს;  

(ბ) თუ დაგვიანება გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით ან მოვლენებით, რომლებიც არ 

ექვემდებარება საწარმოს კონტროლს და საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებობს 

საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ სათავო საწარმო ისევ მიჰყვება შვილობილი 
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საწარმოს გაყიდვის ან გასვლის გეგმას, სათავო საწარმომ უნდა გააგრძელოს ამ 

შვილობილი საწარმოს ასახვა 9.3ა პუნქტის შესაბამისად. 

 

9.3გ        თუ სათავო საწარმოს არ ჰყავს სხვა შვილობილი საწარმოები, გარდა ისეთის, რომელთა 

კონსოლიდაცია არ მოითხოვება 9.3ა-9.3ბ პუნქტების შესაბამისად, მან არ უნდა 

წარადგინოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება.  თუმცა, სათავო საწარმომ 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 9.23ა პუნქტის მიხედვით. 

 

შენიშვნები 
 

შვილობილი საწარმო არ კონსოლიდირდება მშობელი საწარმოს მიერ, თუ ის 

შეძენილია შეძენის თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში გაყიდვის ან გასვლის 

მიზნით.  ეს გამონაკლისი მოითხოვს, რომ მშობელ საწარმოს შეძენისას ჰქონდეს 

შვილობილი საწარმოს გაყიდვის მიზანი. გამონაკლისი არ გამოიყენება, თუ მშობელი 

საწარმო შეიძენს შვილობილ საწარმოს მისი შენარჩუნების მიზნით, მაგრამ შემდეგ, 

გაუთვალისწინებელ გარემოებებში, შემდგომი ერთი წლის განმავლობაში მშობელი 

საწარმო გადაწყვეტს შვილობილი საწარმოს გაყიდვას.   

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება არ მოითხოვება, თუ საწარმოს არ გააჩნია 

შვილობილი საწარმოები, გარდა იმ საწარმოებისა, რომლებიც შეძენილია შეძენის 

თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში გაყიდვის ან გასვლის მიზნით.  

 

 
მაგალითები—შეძენის თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში გაყიდვის ან 
გასვლის მიზნით შეძენილი საწარმო 

 

მაგ. 8 A საწარმომ შეიძინა B საწარმო შეძენის თარიღიდან 6 თვის განმავლობაში გაყიდვის 

მიზნით.  A საწარმოს არ გააჩნია სხვა შვილობილი საწარმოები.   

A საწარმოს არ მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 

მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  თუ შესაძლებელია B საწარმოს აქციების 

რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გარეშე, მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური 

ინსტრუმენტები“ - გამოყენებით, A საწარმო ინვესტიციას აღრიცხავს რეალური 

ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

აღიარებით.  სხვა შემთხვევაში, A საწარმო ინვესტიციას აღრიცხავს გაუფასურებით 

შემცირებული თვითღირებულებით (იხ. 11.8(დ) და 11.14(გ) პუნქტები). 

A საწარმოს რომ გააჩნდეს სხვა შვილობილი საწარმოები, კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენდა მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად.  აღნიშნულ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორც ზემოთ, B საწარმოში 

განხორციელებულ ინვესტიციებს საწარმო აღრიცხავდა რეალური ღირებულებით, 

რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში აღიარებით. 

მაგ. 9 A საწარმომ შეიძინა B საწარმო. B საწარმოს გააჩნია სამი შვილობილი საწარმო: C, D და E. 

B საწარმოს შეძენისას, A საწარმო მიზნად არ ისახავს E საწარმოს შენარჩუნებას. A 

საწარმო აქტიურად ეძებს შემსყიდველს და აქვს მოლოდინი, რომ B საწარმოს შეძენიდან 

ერთი წლის განმავლობაში გაყიდის E საწარმოს. 
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A საწარმოს არ მოეთხოვება E საწარმოს კონსოლიდირება. სანაცვლოდ, E საწარმო 

შეფასებულია მე-11 განყოფილების გამოყენებით: 

(ა) რეალური ღირებულებით, რეალურ ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებების 

მოგებაში ან ზარალში აღიარებით, თუ რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შესაძლებელია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე; 

ან 

(ბ) გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულებით, თუ რეალური 

ღირებულების საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე.     

იხ. მე-11 მოდული იმის განსახილველად, როდის არის შეუძლებელი წილობრივი 

ინსტრუმენტის რეალური ღირებულების საიმედოდ შეფასება, მიზანშეუწონელი 

დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე. 

თუ, A საწარმო მიზნად არ ისახავს სხვა შვილობილი საწარმოების გასვლას (B, C და D 

საწარმოები), მას მაინც მოეთხოვება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება.  A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს B, C 

და D საწარმოებს. 

 

9.4 შვილობილი საწარმო არის საწარმო, რომელსაც აკონტროლებს სათავო საწარმო.  

კონტროლი ნიშნავს სხვა საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის 

უფლებამოსილებას, მისი საქმიანობიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით.  

თუ საწარმო ძალიან კონკრეტული და ზუსტად განსაზღვრული მიზნისთვის შექმნის 

სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკურ სუბიექტს (სდეს), მაშინ საწარმომ უნდა 

მოახდინოს მისი კონსოლიდაცია, თუ მათი ურთიერთობის შინაარსი მიუთითებს, რომ 

სდეს-ს აკონტროლებს ანგარიშვალდებული საწარმო (იხ. პუნქტი 9.10–9.12). 

 

  შენიშვნები 
 

შვილობილი საწარმო არის საწარმო, არაიურიდიული პირის ჩათვლით, როგორიცაა 

ამხანაგობა, რომელსაც აკონტროლებს სხვა საწარმო (მშობელ საწარმოდ წოდებული).  

ლექსიკონში მოცემული კონტროლის განმარტება, შეიძლება გაიყოს ორ ნაწილად: 

პირველი, სხვა საწარმოს, ან სამეურნეო ერთეულის ფინანსური და საოპერაციო 

პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება; რომელიც, მეორე, გამოიყენება საწარმოს 

საქმიანობიდან სარგებლის მიღების მიზნით. 

კონტროლი არ ეფუძნება იურიდიულ მესაკუთრეობას და შესაძლოა იყოს პასიური; ეს 

წარმოადგენს კონტროლის უნარს და არა, აუცილებლად, კონტროლის გამოყენებას.  

შესაძლოა მშობელი საწარმო საერთოდ არ ფლობდეს საწარმოს აქციებს (როგორც 

გარკვეული სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტები (სდეს)) და მაინც 

აკონტროლებდეს საწარმოს.  საკუთრების წილის არ არსებობის შემთხვევაში, მშობელი 

საწარმო შეიძლება იღებდეს სარგებელს, მაგალითად, ჯვარედინი გაყიდვის 

შესაძლებლობებით ან ხარჯების შემცირებით. 

დროის განსაზღვრულ მომენტში, მხოლოდ ერთ საწარმოს შეუძლია სხვა საწარმოს 

კონტროლი,.  საჭიროა ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების ანალიზი იმის 

განსაზღვრისთვის რომელი საწარმო, თუ ასეთი არსებობს, აკონტროლებს სხვა 

საწარმოს. 
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9.5 იმ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ კონტროლი არსებობს, როდესაც სათავო საწარმო, 

პირდაპირ, ან არაპირდაპირ, შვილობილი საწარმოების მეშვეობით, ფლობს საწარმოს 

ხმის უფლებების ნახევარზე მეტს.  გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია ამ 

დაშვების უარყოფა, როდესაც აშკარად შეიძლება იმის დემონსტრირება, რომ ასეთი 

საკუთრება არ გულისხმობს კონტროლს.  ასევე, კონტროლი იმ შემთხვევაშიც არსებობს, 

როდესაც სათავო საწარმო ფლობს საწარმოს ხმის უფლებების ნახევარს ან ნახევარზე 

ნაკლებს, მაგრამ ამასთან: 

(ა) საწარმოს ხმის უფლებების ნახევარზე მეტის ფლობის უფლებამოსილება 

განმტკიცებულია სხვა ინვესტორებთან შეთანხმების ძალით; 

(ბ) საწარმოს მიერ ფინანსური და საწარმოო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება 

განმტკიცებულია წესდებით ან რაიმე შეთანხმებით 

(გ) საწარმოს აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ დანიშნოს ან გაათავისუფლოს 

მოცემული საწარმოს დირექტორთა საბჭოს ან სხვა ანალოგიური მმართველობითი 

ორგანოს წევრთა უმრავლესობა და ეს საბჭო ან ორგანო აკონტროლებს ამ საწარმოს; 

ან 

(დ) საწარმოს აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ ხმის უმრავლესობით ზეგავლენა 

მოახდინოს მოცემული საწარმოს დირექტორთა საბჭოს ან სხვა ანალოგიური 

მმართველობითი ორგანოს სხდომებზე და ეს საბჭო ან ორგანო აკონტროლებს ამ 

საწარმოს. 

 

შენიშვნები 
 

9.5 პუნქტში აღწერილ შემთხვევებთან ერთად, სხვა ფაქტები და გარემოებები შესაძლოა 

განსაზღვრავდეს დამოკიდებულებას, რომლითაც საწარმო აკონტროლებს სხვა 

საწარმოს ან სდეს-ს და შესაბამისად უნდა მოხდეს საწარმოს ან სდეს-ის 

კონსოლიდაცია. (იხ. დამატებით 9.11 პუნქტი იმ გარემოებების არასრული 

ჩამონათვალისთვის, რომლებიც შესაძლოა განსაზღვრავდეს, რომ საწარმო 

აკონტროლებს სდეს-ს). 

 

მაგალითები—სხვა საწარმოს კონტროლი 
 

მაგ. 10 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ყველა ჩვეულებრივ აქციას, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმოში ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს 

თანაბარ ხმის უფლებას. 

A საწარმო აკონტროლებს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს, B საწარმოში და, თუ არ 

არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს. A 

საწარმო არის B საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო.(1)   

მაგ. 11 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 60%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმოში ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს 

თანაბარ ხმის უფლებას. 

                                                        
(1) ამ მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში, იმის შეფასებისთვის აკონტროლებს 

თუ არა ერთი საწარმო მეორეს, გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა შესაბამისი ფაქტი და გარემოება. 
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A საწარმო აკონტროლებს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს, B საწარმოში და, თუ არ 

არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს. A 

საწარმო არის B საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო. 

მაგ. 12 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 60%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება.   

B საწარმო ფლობს C საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 70%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება.   

ორივე საწარმოს ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს თანაბარ ხმის უფლებას. 

B საწარმო აკონტროლებს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს, C საწარმოში და, თუ არ 

არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, B საწარმო აკონტროლებს C საწარმოს. B 

საწარმო არის C საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო. 

A საწარმო პირდაპირ აკონტროლებს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს B საწარმოში და 

არაპირდაპირ აკონტროლებს C საწარმოს, თავისი შვილობილი საწარმოს, B საწარმოს, 

მეშვეობით. თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს 

B და C საწარმოებს. A საწარმო არის B საწარმოს მშობელი საწარმო და C საწარმოს 

საბოლოო მშობელი საწარმო. B საწარმო და C საწარმო არიან A საწარმოს შვილობილი 

საწარმოები. 

მაგ. 13 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 40%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. ამასთან, აქციონერმა, რომელიც ფლობს B საწარმოს 

ჩვეულებრივი აქციების 15%-ს, თავისი ხმის უფლება დაუთმო A საწარმოს. B საწარმოში 

ყოველი ჩვეულებრივი აქცია ატარებს თანაბარ ხმის უფლებას. 

A საწარმო აკონტროლებს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს B საწარმოში (40% 

პირდაპირი კონტროლი + 15% საწარმოსთვის ხმის უფლების დათმობის შედეგად = 

55%).  თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს B 

საწარმოს. A საწარმო არის B საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო. 

მაგ. 14 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 40%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. ქვეყნის მთავრობამ, რომელშიც დარეგისტრირებულნი 

არიან და საქმიანობენ A და B საწარმოები, კანონით მხოლოდ A საწარმოს გადასცა 

უფლება, განსაზღვროს B საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკა. 

A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს, რადგან მას გააჩნია B საწარმოს ფინანსური და 

საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება. A საწარმო არის B საწარმოს 

(მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო. 

მაგ. 15 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 40%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. A საწარმოს აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ 

დანიშნოს ან გაათავისუფლოს B საწარმოს დირექტორთა საბჭოს წევრთა უმრავლესობა. 

დირექტორთა საბჭოს თითოეულ წევრს გააჩნია თანაბარი ხმის უფლება საბჭოს 

შეხვედრებზე.  

დირექტორთა საბჭოს წევრთა უმრავლესობის დანიშვნისა და გათავისუფლების 

უფლებამოსილებით, A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს ფინანსურ და საოპერაციო 

პოლიტიკას. თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო 

აკონტროლებს B საწარმოს. A საწარმო არის B საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) 

მშობელი საწარმო. 
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მაგ. 16 A და B საწარმოები მონაწილეობას იღებენ ამხანაგობაში, რომელშიც თითოეულ 

პარტნიორს გააჩნია თანაბარი წილი, ამხანაგობის მიერ წარმოქმნილ მოგებაში ან 

ზარალში.  ამხანაგობის ხმის უფლების შეთანხმება სტრუქტურიზებულია ისე, რომ 

ამხანაგობაში ხმის უფლების 60%-ს ფლობს A საწარმო.  

A საწარმო აკონტროლებს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს, ამხანაგობაში.  თუ არ 

არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს ამხანაგობას.  

მხოლოდ ერთ საწარმოს შეუძლია აკონტროლოს ამხანაგობა, ასე რომ, თუ A საწარმო 

აკონტროლებს მას, B საწარმოს არ შეუძლია გააკეთოს ეს.  A საწარმო არის ამხანაგობის 

(მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო.  კოეფიციენტი, რომლითაც მოგება 

უნდა განაწილდეს პარტიორებს შორის, ზოგადად, არ არის შესაბამისი კონტროლის 

განსაზღვრისთვის.  

მაგ. 17 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 45%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. A საწარმოსთვის მინიჭებული B საწარმოს დაფუძნების 

დოკუმენტით განსაზღვრული განსაკუთრებული უფლებების გამოყენებით, მას ასევე 

აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ დანიშნოს ან გაათავისუფლოს B საწარმოს 

დირექტორთა საბჭოს წევრთა უმრავლესობა. 

A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს. დირექტორთა საბჭოს წევრთა უმრავლესობის 

დანიშვნისა და გათავისუფლების უფლებით, მას აქვს B საწარმოს ფინანსური და 

საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება.  A საწარმო აკონტროლებს B 

საწარმოს მიუხედავად იმისა, რომ ის B საწარმოს ხმის უფლების ნახევარზე ნაკლებს 

ფლობს.  

მაგ. 18 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 65%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმო გადახდისუუნაროდ შეფასების გამო მოექცა 

ადმინისტრირებაში და სასამართლოს მიერ B საწარმოს სამართავად დაინიშნა საწარმო, 

მესამე მხარე. 

მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმოს აქციების პაკეტი B საწარმოში 50%-ზე მეტია, 

სასამართლოს მიერ B საწარმოსთვის ადმინისტრატორის დანიშვნის გამო A საწარმო 

არ აკონტროლებს B საწარმოს,. ადმინისტრირებაში მოქცევამდე, B საწარმოს 

გააკონტროლებდა A საწარმო (თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება) და ამ 

დრომდე B საწარმო იქნებოდა A საწარმოს შვილობილი საწარმო. 

მაგ. 19 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 65%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმოს ფინანსურ და საოპერაციო პოლიტიკას 

მართავს მისი დირექტორთა საბჭო.  B საწარმო საქმიანობას ინდუსტრიაში, რომელიც 

მკაცრად რეგულირებულია სახელმწიფო სააგენტოების მიერ.  იურისდიქციაში, 

რომელშიც B საწარმო საქმიანობს, სახელმწიფო სააგენტოებს გააჩნიათ იმ 

დირექტორების დანიშვნის უფლებამოსილება, რომლებიც ფლობენ დირექტორთა 

საბჭოს ხმის უფლების ნახევარზე მეტს. 

მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმოს აქციების პაკეტი B საწარმოში 50%-ზე მეტია, 

სახელმწიფო სააგენტოების უფლებამოსილება საწარმოზე, ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, 

რომ B საწარმოს აკონტროლებენ სახელმწიფო სააგენტოები და არა A საწარმო. ასე 

იქნებოდა იმ შემთხვევაშიც, თუ სახელმწიფო სააგენტოები არ ჩაერეოდნენ B საწარმოს 

მართვაში. თუმცა, B საწარმო რომ საქმიანობდეს მკაცრად რეგულირებულ 

ინდუსტრიაში მნიშვნელოვნად შეკვეცილი საოპერაციო თავისუფლებით, და არა 

გარემოებებში, სადაც სახელმწიფო სააგენტოებს გააჩნიათ იმ დირექტორების 

დანიშვნის უფლებამოსილება, რომელთაც აქვთ ხმის უფლების ნახევარზე მეტი, B 
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საწარმოს A საწარმო გააკონტროლებდა. ეს იქნებოდა ისეთი შემთხვევა, როცა A 

საწარმო იღებს, ან შეუძლია მიიღოს სარგებელი გადაწყვეტილების მიღების 

უფლებამოსილებისგან, რომელსაც აძლევს B საწარმოზე კონტროლი. მაგალითად, თუ 

B საწარმო საქმიანობს მკაცრად რეგულირებულ ელექტროენერგიის ბაზარზე, 

მარეგულირებლებმა შესაძლოა განსაზღვრონ B საწარმოს მიერ მისაწოდებელი 

ელექტროენერგიის რაოდენობა, მიწოდების დრო და ფასი, მაგრამ არ გააჩნიათ 

დირექტორების დანიშვნის უფლებამოსილება.  A საწარმოს დირექტორთა საბჭოს 

შეეძლო შეენარჩუნებინა B საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკების 

მართვის უფლებამოსილება, გადაწყვეტილებების მიღება, მაგალითად, B საწარმოს 

თვითღირებულების სტრუქტურაზე, ამ ინდუსტრიაში საქმიანობის გაგრძელებისა და 

სხვა დამატებითი საქმიანობების შესახებ, რომლებით დაკავებასაც აირჩევდა B 

საწარმო. თუ ეს შემთხვევაა და A საწარმოს გააჩნია უფლებამოსილება დანიშნოს 

საბჭოს წევრთა უმრავლესობა, A საწარმოს ექნება უფლებამოსილება B საწარმოზე, 

მაშასადამე, გააკონტროლებს B საწარმოს.  

 

9.6 კონტროლი, ასევე, შეიძლება მიღწეულ იქნეს ისეთი ოფციონების ან კონვერტირებადი 

ინსტრუმენტების ფლობით, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადია ან 

რწმუნებულის ყოლით, რომელსაც ექნება უნარი მიუთითოს იმ საქმიანობებზე, 

რომელიც მაკონტროლებელ საწარმოს მოუტანს სარგებელს. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმო შესაძლოა ფლობდეს აქციის ვარანტს სხვა საწარმოში, მარტო ან იმ სხვა 

საწარმოში ზოგიერთ ჩვეულებრივ აქციასთან ერთად.  თუ აქციის ვარანტები არ 

გაითვალისწინება, პირველი საწარმო შესაძლოა ვერ აკონტროლებდეს მეორე 

საწარმოს.  თუმცა, აქციის ვარანტების გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს პირველი 

საწარმოს კონტროლი მეორე საწარმოზე. თუ აქციის ვარანტების გამოყენება პირველ 

საწარმოს აძლევს მეორე საწარმოზე კონტროლს, ვარანტების ფლობა პირველ საწარმოს 

აძლევს მეორე საწარმოს კონტროლის შესაძლებლობას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ვარანტები მომენტალურად გამოყენებადია. შესაბამისად, იმის შეფასებისას, 

გააჩნია თუ არა საწარმოს მეორე საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის 

მართვის უფლებამოსილება, მსს ფასს სტანდარტი მოითხოვს იმ პოტენციური ხმის 

უფლების, სხვა საწარმოს მფლობელობაში მყოფი პოტენციური ხმის უფლების 

ჩათვლით, არსებობისა და გავლენის გათვალისწინებას, რომლებიც გამოყენებადი ან 

კონვერტირებადია მიმდინარე პერიოდში.  აქციის ვარანტებთან ერთად, პოტენციური 

ხმის უფლება მოიცავს აქციის ქოლ-ოფციონებს, ვალს ან წილობრივ ინსტრუმენტებს, 

რომლებიც კონვერტირებადია ჩვეულებრივ აქციებში.  სხვა მსგავსი ინსტრუმენტები, 

რომელთაც გამოყენების ან კონვერტაციის შემთხვევაში აქვთ იმის პოტენციალი, რომ 

მისცენ საწარმოს ხმის უფლება (ან შეამცირონ სხვა მხარის ხმის უფლება) სხვა 

საწარმოს ფინანსურ და საოპერაციო პოლიტიკაზე, ასევე წარმოადგენს პოტენციურ 

ხმის უფლებას.   

პოტენციური ხმის უფლების არსებობა გავლენას არ ახდენს მშობელი საწარმოს 

წილზე, შვილობილი საწარმოს წმინდა მოგებაში ან ზარალში.  შვილობილი საწარმოს 

მოგება ან ზარალი (სხვა სრული შემოსავლის თითოეული კომპონენტის ჩათვლით, 

როდესაც შესაფერისია), როგორც კონსოლიდირებული წმინდა შემოსავლის ნაწილი, 
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მიკუთვნებადია მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებსა და არამაკონტროლებელ წილზე,  

საკუთრების მიმდინარე წილზე დაყრდნობით (იხ. 9.22 პუნქტი). 
 

 

მაგალითები—სხვა საწარმოს კონტროლი: პოტენციური ხმის უფლება 
 

მაგ. 20 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 30%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება.     

A საწარმოს ასევე ეკუთვნის მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი ოფციონები, B 

საწარმოში აქციების შესაძენად, რაც, გამოყენების შემთხვევაში, 70%-მდე გაზრდის A 

საწარმოს ხმებს B საწარმოში. 

A საწარმოს გააჩნია ხმის უფლების ნახევარზე მეტის კონტროლის უნარი, B საწარმოში 

(70%), რადგან მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ოფციონების გამოყენება.  თუ არ 

არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს. A 

საწარმო არის B საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო. 

მაგ. 21 A საწარმო ფლობს D საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 55%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმო ფლობს 20%-ს და C საწარმო ფლობს 25%-ს.  

B და C საწარმოები არიან დამოუკიდებელი მესამე მხარეები. 

B საწარმოს ასევე ეკუთვნის მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი აქციის ვარანტები D 

საწარმოში, რაც, გამოყენების შემთხვევაში, 60%-მდე გაზრდის B საწარმოს ხმებს D 

საწარმოში და 27.5%-მდე შეამცირებს A საწარმოს წილს D საწარმოში. 

რადგან ვარანტები გამოყენებადია მიმდინარე პერიოდში, B საწარმოს გააჩნია ხმის 

უფლების ნახევარზე მეტის კონტროლის უნარი D საწარმოში (60%).  თუ არ არსებობს 

საპირისპიროს მტკიცებულება, B საწარმო აკონტროლებს D საწარმოს. B საწარმო არის 

D საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო. 

მაგ. 22 A საწარმო ფლობს D საწარმოში ჩვეულებრივი აქციების 35%-ს, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმო ფლობს 30%-ს და C საწარმო ფლობს 35%-ს.  

B და C საწარმოები არიან დამოუკიდებელი მესამე მხარეები. 

A საწარმოს ასევე ეკუთვნის მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი ქოლ-ოფციონები, D 

საწარმოში იმ აქციების შესაძენად, რომელიც B საწარმოსა და C საწარმოს საკუთრებაშია. 

A საწარმოს გააჩნია ხმის უფლების ნახევარზე მეტის კონტროლის უნარი D საწარმოში, 

რადგან მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ქოლ-ოფციონების გამოყენება.  თუ არ 

არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს D საწარმოს. A 

საწარმო არის D საწარმოს (მისი შვილობილი საწარმო) მშობელი საწარმო; ასეა იმ 

შემთხვევაშიც, თუ A საწარმოს ხელმძღვანელობა მიზნად არ ისახავს ქოლ-

ოფციონების გამოყენებას (ბასს 27(2008) IG8 მე-4 მაგალითი). 
 

9.7 შვილობილი საწარმო კონსოლიდაციიდან არ შეიძლება გამოირიცხოს მხოლოდ იმ 

მიზეზით, რომ ინვესტორი არის სარისკო კაპიტალის ორგანიზაცია ან მსგავსი 

სუბიექტი. 
 

  
შენიშვნები 
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სარისკო კაპიტალის ორგანიზაციები ფულს გამოიმუშავებენ საკუთარი კაპიტალის 

ფლობით იმ კომპანიებში, რომლებშიც ისინი ახორციელებენ ინვესტიციას (სტარტაპები 

და მცირე საწარმოები სამომავლო ზრდის პოტენციალით).  სარისკო კაპიტალის 

ორგანიზაციები ასევე ხშირად ახორციელებენ მენეჯერულ და ტექნიკურ ექსპერტიზას.  

მსგავსი ორგანიზაციების მეშვეობით კაპიტალის გაზრდა განსაკუთრებით 

მიმზიდველია შეზღუდული საოპერაციო ისტორიის მქონე ახალი კომპანიებისა და 

კომპანიებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დაფინანსების მოზიდვა სავალო 

ინსტრუმენტის გამოშვებით ან ბანკის სესხებით. 

 
მაგალითები—სარისკო კაპიტალის ორგანიზაციების მფლობელობაში მყოფი 
შვილობილი საწარმოების კონსოლიდაცია 

 

მაგ. 23 A საწარმო, პორტფელის ცნობილი მმართველი,  ინვესტიციას ახორციელებს მაღალი 

ზრდის პოტენციალის მქონე საწარმოებში, რომლებიც საქმიანობენ მაღალი 

ტექნოლოგიური რისკით დამახასიათებელ ინდუსტრიებში.  A საწარმო მიზნად ისახავს, 

ძირითადად, მათი კაპიტალის ზრდით სარგებლობას.   

A საწარმომ შეიძინა B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 65%, რომელთანაც 

დაკავშირებულია ხმის უფლება. B საწარმო მიმდინარე პერიოდში ავითარებს ბიზნეს 

ინტელექტის პროგრამულ უზრუნველყოფას საცალოდ მოვაჭრე კომპანიებისთვის.   

თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმოს შეუძლია B საწარმოს 

სტრატეგიული საოპერაციო და ფინანსური პოლიტიკის მართვა და შეუძლია მიიღოს 

მოგება თავისი 65%-იანი საკუთრების წილით.  A საწარმომ უნდა ჩართოს B საწარმო 

თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.   

მაგ. 24 A საწარმო აფინანსებს ენერგიის განახლებადი წყაროს განვითარების ტექნოლოგიურ 

ბიზნესებს კომერციული პოტენციალით.  კერძოდ კი, ის ადრეულ ეტაპზე ახორციელებს 

ინვესტიციებს იმ ბიზნესების კომერციალიზაციის დასაჩქარებლად, რომლებშიც ახდენს 

ინვესტირებას.  A საწარმოს შვიდ საწარმოში ეკუთვნის ჩვეულებრივი აქციების 50%-ზე 

მეტი, რომელიც ატარებს ხმის უფლებას აქციონერთა საერთო კრებაზე.  თითოეული 

საწარმო საქმიანობს სხვადასხვა ქვეყანაში.   

თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს შვიდივე 

საწარმოს.  A საწარმოს შეუძლია ყველა იმ საწარმოს სტრატეგიული საოპერაციო და 

ფინანსური პოლიტიკის მართვა და შეუძლია ისარგებლოს თავისი საკუთრების 

წილით.  შვილობილი საწარმო კონსოლიდაციიდან არ შეიძლება გამოირიცხოს 

მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ინვესტორი არის სარისკო კაპიტალის ორგანიზაცია.  

შესაბამისად, A საწარმომ უნდა შეიყვანოს შვიდივე საწარმო თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

9.8 შვილობილი საწარმო კონსოლიდაციიდან არ შეიძლება გამოირიცხოს იმის გამო, რომ 

მისი სამეწარმეო საქმიანობა განსხვავდება საწარმოთა ჯგუფში შემავალი სხვა 

საწარმოთა საქმიანობისგან.  მომხმარებლისთვის შესაბამისი ინფორმაცია მიიღება 

ამგვარი შვილობილი საწარმოების კონსოლიდაციის გზით და კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში დამატებითი ინფორმაციის 

მიწოდებით შვილობილი საწარმოს განსხვავებული საქმიანობის შესახებ. 

 

მაგალითი—განსხვავებული სამეწარმეო საქმიანობის მქონე შვილობილი 
საწარმოების კონსოლიდაცია 
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მაგ. 25 A საწარმო აწარმოებს ავტომობილებს.  მას გააჩნია ორი შვილობილი საწარმო—ერთი 

უზრუნველყოფს ხიდები მშენებლობის მომსახურებას და მეორე არის საცხობი.  

A საწარმოს მოეთხოვება ორივე შვილობილი საწარმოს, ხიდები მშენებლისა და 

საცხობის, კონსოლიდაცია ავტომობილების წარმოების ოპერაციებთან ერთად, თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  
 

9.9 შვილობილი საწარმო კონსოლიდაციიდან არ შეიძლება გამოირიცხოს იმის გამო, რომ ის 

საქმიანობს ისეთ იურისდიქციაში, სადაც შეზღუდულია ფულადი სახსრების ან სხვა 

აქტივების გადინება ამ იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ. 

 

მაგალითი—შვილობილი საწარმოს კონსოლიდაცია, რომელიც საქმიანობს ისეთ 

იურისდიქციაში, სადაც აქტივების გადინება მის ფარგლებს გარეთ 

შეზღუდულია 
 

მაგ. 26 A საწარმო მდებარეობს და საქმიანობს X ქვეყანაში. A საწარმოს ეკუთვნის B საწარმოს 

ყველა ჩვეულებრივი აქცია, რომელთანაც დაკავშირებულია ხმის უფლება და ის 

აკონტროლებს B საწარმოს. B საწარმო საქმიანობს Z ქვეყანაში. Z ქვეყანას აქვს 

რეგულაციები უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებაზე, რომელიც 

უცხოელი აქციონერებისთვის ზღუდავს მოგების რეპატრიაციას.  შეზღუდვის 

თანახმად, იზღუდება წლიური მოგების 10%-ზე ზემოთ ფულადი სახსრების ან სხვა 

აქტივების გადინება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 

A საწარმოს მოეთხოვება B საწარმოს კონსოლიდირება. შეზღუდვა ფულადი სახსრების 

გადინებაზე, როდესაც განიხილება განცალკევებულად, არ უარყოფს A საწარმოს 

კონტროლს თავის შვილობილ საწარმოზე (B საწარმო).  
  

სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტები 
 

9.10 საწარმო შეიძლება შეიქმნას კონკრეტული მიზნის შესასრულებლად (მაგალითად, 

იჯარის განსახორციელებლად, სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების შესასრულებლად, ან ფინანსური აქტივების სეკიურიტიზაციისთვის).  

ამგვარი სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტი შეიძლება დაფუძნდეს 

ნებისმიერი ფორმით, მაგალითად, როგორც კორპორაცია, სატრასტო კომპანია ან 

ამხანაგობა. ხშირად სდეს იქმნება ისეთი იურიდიული შეთანხმების საფუძველზე, 

რომელიც მკაცრ მოთხოვნებს აწესებს სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური 

სუბიექტის საქმიანობაზე.   

 

შენიშვნები 
 

სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტი (ზოგჯერ უწოდებენ 

სპეციალური დანიშნულების საშუალება (SPV)) არის საწარმო, რომელიც შექმნილია 

ვიწრო, კონკრეტული ან დროებითი მიზნებისთვის.  სპეციალური დანიშნულების 

ეკონომიკური სუბიექტის შექმნის ზოგადი მიზეზები მოიცავს: 

 სეკიურიტიზაციას—სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტები 

ფართოდ გამოიყენება სესხების (ან სხვა მოთხოვნების) სეკიურიტიზაციისთვის.  

 რისკის გაზიარებას—კორპორატიული საწარმოები სპეციალური დანიშნულების 

ეკონომიკურ სუბიექტებს ზოგჯერ იყენებენ მაღალრისკიანი 

პროექტების/აქტივების მშობელი კომპანიისგან იზოლირებისთვის. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Securitization
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 აქტივის გადაცემას—სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტები 

ზოგჯერ გამოიყენება მესაკუთრეობისა და აქტივებისა და მასთან დაკავშირებული 

კომპონენტების გადაცემის ხელშესაწყობად (როგორებიცაა აქტივთან 

დაკავშირებული ნებართვები), სადაც რთული იურიდიული ან მარეგულირებელი 

მიზეზების გამო, სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტის 

მესაკუთრეობის გადაცემა უფრო მარტივია, ვიდრე აქტივის და მასთან 

დაკავშირებული კომპონენტების გადაცემა. 

 მარეგულირებელ მიზეზებს—სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური 

სუბიექტი ზოგჯერ შექმნილია მარეგულირებელი შეზღუდვებისთვის გვერდის 

ასავლელად, როგორებიცაა კონკრეტული აქტივების მესაკუთრეების 

ეროვნებასთან დაკავშირებული რეგულაციები. 

 თუ ურთიერთობის შინაარსი მიუთითებს, რომ სპეციალური დანიშნულების 

ეკონომიკურ სუბიექტს აკონტროლებს საწარმო, 9.4 პუნქტი მოითხოვს საწარმოს 

მიერ სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტის კონსოლიდაციას. 

 

9.11 საწარმომ უნდა მოამზადოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც 

მოიცავს თვითონ საწარმოსა და მის მიერ კონტროლირებად თითოეულ სპეციალური 

დანიშნულების ეკონომიკურ სუბიექტს.  9.5 პუნქტში აღწერილი გარემოებების გარდა, 

შემდეგი პირობებიც (თუმცა, ეს არ არის სრულყოფილი ჩამონათვალი) შესაძლოა 

მიუთითებდეს, რომ საწარმო აკონტროლებს სდეს-ს: 

(ა) სდეს-ის საქმიანობა ხორციელდება სათავო საწარმოს სახელით, მისი კონკრეტული 

კომერციული მიზნის მისაღწევად;  

(ბ) საწარმოს გააჩნია საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება სდეს-ის 

საქმიანობაზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ყოველდღიური გადაწყვეტილების მიღების 

უფლება გადაცემულია სდეს-ზე; 

(გ) საწარმოს გააჩნია სდეს-ის საქმიანობიდან სარგებლის უდიდესი ნაწილის მიღების 

უფლება და, მაშასადამე, შეიძლება ის დაექვემდებაროს სდეს-ის საქმიანობიდან 

წარმოშობილ რისკებს; ან 

(დ) საწარმო ინარჩუნებს სდეს-თან ან მის აქტივებთან დაკავშირებული დანარჩენი 

რისკების, ან საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკების უდიდეს ნაწილს. 

 

9.12 9.10 და 9.11 პუნქტები არ ეხება შრომითი საქმიანობის შემდგომი პერიოდისა და 

დაქირავებულ პირთა სხვა გრძელვადიანი გასამრჯელოების პროგრამებს, რომელთა 

მიმართაც გამოიყენება 28-ე განყოფილება - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“. 

 

მაგალითი—სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური სუბიექტის 
კონსოლიდაცია 
 

მაგ. 27 A საწარმომ, ფარმაცევტულმა მწარმოებელმა, ადგილობრივ უნივერსიტეტში დააარსა 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.   A საწარმომ განსაზღვრა, რომ სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის ერთადერთი და შეუცვლელი მიზანი არის ისეთი ვირუსების კვლევა და მათ 

საწინააღმდეგოდ იმუნიზაციებისა  და სამკურნალო საშუალებების შექმნა, 

რომლებითაც ადამიანები იტანჯებიან.   

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი უნივერსიტეტის საკუთრებაშია და მის მიერვე არის 

დაკომპლექტებული მთავარი ვირუსოლოგებით.   
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სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დაარსებისა და მართვის ყველა ხარჯი, 

აღჭურვილობის, პერსონალის ხარჯებისა და მასალების ჩათვლით, დაფარულია A 

საწარმოს გრანტის შემოსულობიდან. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისთვის 

განკუთვნილი ბიუჯეტი ყოველწლიურად წინასწარ მტკიცდება A საწარმოს მიერ. 

A საწარმო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისგან სარგებელს იღებს პრესტიჟულ 

უნივერსიტეტთან მეკავშირეობის სახით და სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში 

განვითარებული ნებისმიერი იმუნიზაციისა და სამკურნალო საშუალების 

დაპატენტების სპეციალური უფლებით.   

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი არის სპეციალური დანიშნულების ეკონომიკური 

სუბიექტი, რომელსაც აკონტროლებს A საწარმო. მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმო არ 

ფლობს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საკუთარ კაპიტალს, ის აკონტროლებს 

სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს მისი საქმიანობის წინასწარ განსაზღვრით და 

ყოველწლიური დაფინანსების დამტკიცებით (აკმაყოფილებს კონტროლის 

კრიტერიუმს) და სარგებელს იღებს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში შექმნილი 

ნებისმიერი იმუნიზაციის და სამკურნალო საშუალების დაპატენტების სპეციალური 

უფლებით (აკმაყოფილებს სარგებლის კრიტერიუმს). 

კონსოლიდაციის პროცედურები 
 

9.13 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ფინანსურ ინფორმაციას 

საწარმოთა ჯგუფის, როგორც ერთი მთლიანი ეკონომიკური ერთეულის შესახებ.  

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას საწარმომ უნდა: 

(ა) გააერთიანოს სათავო და შვილობილი საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებები 

მუხლობრივად, აქტივების, ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, 

შემოსავლებისა და ხარჯების ანალოგიური მუხლების დაჯამებით;  

(ბ) უგულებელყოს თითოეულ შვილობილ საწარმოში სათავო საწარმოს მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება და თითოეული 

შვილობილი საწარმოს საკუთარი კაპიტალის ის ნაწილი, რომელიც სათავო 

საწარმოს ეკუთვნის; 

(გ) შეაფასოს და ასახოს არამაკონტროლებელი წილი, კონსოლიდირებული 

შვილობილი საწარმოების საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, სათავო 

საწარმოს მესაკუთრეთა წილისგან განცალკევებით; 

(დ) შეაფასოს და ასახოს არამაკონტროლებელი წილი კონსოლიდირებული 

შვილობილი საწარმოების წმინდა აქტივებში, სათავო საწარმოს აქციონერთა 

წილისაგან განცალკევებით. არამაკონტროლებელი წილის წმინდა აქტივებში 

მოიცავს: 

(i) არამაკონტროლებელი წილის ოდენობას თავდაპირველი გაერთიანების 

თარიღისათვის, რომელიც გამოთვლილია მე-19 განყოფილების - „საწარმოთა 
გაერთიანება და გუდვილი“ – შესაბამისად; და  

(ii) გაერთიანების თარიღის შემდეგ საწარმოს საკუთარ კაპიტალში მომხდარ 

ცვლილებებში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილს. 

 

მაგალითები—კონსოლიდაციის პროცედურები 
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მაგ. 28 20X0 წლის 31 დეკემბერს A საწარმომ 6,000 ფე2-ის ოდენობის ფულადი სახსრების 

გადახდით შეიძინა B საწარმოს ყველა ჩვეულებრივი აქცია, რომელთაც გააჩნიათ ხმის 

უფლება აქციონერთა საერთო კრებაზე; და იმავე თარიღიდან ის აკონტროლებდა B 

საწარმოს.  შეძენის თარიღისთვის A და B საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებები და B საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული 

აქტივების და ვალდებულებების რეალური ღირებულება იყო3: 

 

 A საწარმო  B საწარმო 

 საბალანსო 

ღირებულება  

საბალანსო 

ღირებულება 

რეალური 

ღირებულება 

 ფე  ფე ფე 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

შენობა-ნაგებობა და სხვა ძირითადი 

საშუალებები 

7,000  3,000 3,300 

ინვესტიცია B საწარმოში 6,000    

 13,000  3,000  

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები 700  500 600 

სავაჭრო მოთხოვნები 300  250 250 

ფულადი სახსრები 1,500  700 700 

 2,500  1,450  

მთლიანი აქტივები 15,500  4,450  

     

     

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

    

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი 5,000  2,000  

გაუნაწილებელი მოგება 10,200  2,300  

 15,200  4,300  

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები 300  150 150 

 300  150  

მთლიანი ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 

15,500  4,450  

 

 

 

 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X0 წლის 

31 დეკემბერს შემდეგნაირად იქნება გამოთვლილი: 

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

‘ფულადი ერთეულებით’ (ფე). 
3 ამ მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში (თუ სხვანაირად არ არის 

განსაზღვრული), მოგების გადასახადი არ არის გათვალისწინებული. 
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სვეტი: A B 

A საწარმო 

 

საბალანსო 

ღირებულება  

ფე 

C 

B საწარმო 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

 ფე 

D 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

 

ფე 

 E 

კონსოლიდ

ირებული 

(B სვეტი+ 

C სვეტი + 

D სვეტი)  

 

ფე 

 

      

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

გუდვილი - - 1,300 (ა) 1,300 

შენობა-ნაგებობები და 

სხვა ძირითადი 

საშუალებები 

7,000 3,000 300  10,300 

ინვესტიცია B საწარმოში 6,000 - (6,000)  - 

 13,000 3,000   11,600 

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები 700 500 100  1,300 

სავაჭრო მოთხოვნები 300 250   550 

ფულადი სახსრები 1,500 700   2,200 

 2,500 1,450   4,050 

მთლიანი აქტივები 15,500 4,450   15,650 

      

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

     

საკუთარი კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი 5,000 2,000 (2,000)  5,000 

რეზერვები 10,200 2,300 (2,300)  10,200 

მთლიანი საკუთარი 

კაპიტალი 

15,200 4,300   15,200 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებები 

     

სავაჭრო ვალდებულებები 300 150   450 

 300 150   450 

მთლიანი 

ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 

15,500 4,450   15,650 
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კონსოლიდაცია მოიცავს:  

 მშობელი საწარმოს და მისი შვილობილი საწარმოს (B და C სვეტები) ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების დაჯამებას მუხლობრივად, 9.13(ა) პუნქტის 

შესაბამისად.  

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

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების (რადგან ის 

ჩანაცვლებულია გუდვილით და შეძენილი აქტივების, ვალდებულებების და 

აღებული პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულებით); და 

შვილობილი საწარმოს შეძენამდე არსებული საკუთარი კაპიტალის ელიმინირებას 

(რადგან საკუთარი კაპიტალი ჯგუფს არ მიუღია ან შეუტანია, არამედ ის იმის 

ნაწილია, რაც შეიძინა). 

 რეალური ღირებულების კორექტირებების აღიარებას, იმ გუდვილთან ერთად, 

რომელიც წარმოიშვა შვილობილი საწარმოს შეძენით. 

20X0 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებები მოცემულია 

ქვემოთ (ეს ინფორმაცია წარმოდგენილია წინა გვერდის D სვეტში): 

 

კონსოლიდაციის კორექტირებები ფე ფე 

დბ აქტივი—გუდვილი 1,300(ა)  

დბ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი საშუალებები 300  

დბ აქტივი—მარაგები 100  

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

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

კრ აქტივი—ინვესტიცია B საწარმოში (A საწარმო)  6,000 
 

მშობელი საწარმოს მიერ  თავის შვილობილ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო 

ღირებულების და შვილობილი საწარმოს  საკუთარი კაპიტალის ელიმინირება, და საწარმოთა 

გაერთიანებიდან წარმოშობილი რეალური ღირებულების კორექტირებებისა და გუდვილის 

აღიარება. 
 

(ა)  გუდვილთან დაკავშირებული გამოთვლა: 

გადახდილი საზღაური, საწარმოთა გაერთიანების დანახარჯი: 6,000 ფე 

შეძენილი წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულება 

შეძენის თარიღისთვის, შეძენილი საწარმოს (B საწარმო) აქტივების 4,850 ფე-ის 

ოდენობის რეალურ ღირებულებას (3,300 ფე შენობები და სხვა ძირითადი 

საშუალებები + 600 ფე მარაგები + 250 ფე სავაჭრო მოთხოვნები + 700 ფე ფულადი 

სახსრები) მინუს სავაჭრო ვალდებულებების 150 ფე-ის ოდენობის რეალური 

ღირებულება  4,700 

გუდვილი 1,300 ფე 
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მაგ. 29 ფაქტები იგივეა, რაც 28-ე მაგალითში.  20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს მიერ B 

საწარმოს შეძენიდან ერთი წლის შემდეგ, A საწარმოსა და B საწარმოს ინდივიდუალური 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებები და სრული შემოსავლის ანგარიშგებები 

ასეთია: 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

 

 A საწარმო  B საწარმო 

 საბალანსო 

ღირებულება 

ფე  

საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

შენობა-ნაგებობა და სხვა ძირითადი საშუალებები 6,500  2,750 

ინვესტიცია B საწარმოში 6,000  - 

 12,500  2,750 

მოკლევადიანი აქტივები    

მარაგები 800  550 

სავაჭრო მოთხოვნები 380  300 

ფულადი სახსრები 2,670  1,420 

 3,850  2,270 

მთლიანი აქტივები 16,350  5,020 

    

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები    

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 5,000  2,000 

გაუნაწილებელი მოგება 11,000  2,850 

 16,000  4,850 

მოკლევადიანი ვალდებულებები    

სავაჭრო ვალდებულებები 350  170 

 350  170 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 16,350  5,020 

 

სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 

 A საწარმო  B საწარმო 

 ფე  ფე 

ამონაგები 3,000  1,900 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (1,800)  (1,000) 

საერთო მოგება 1,200  900 

ადმინისტრაციული ხარჯები (400)  (350) 

მოგება წლის განმავლობაში 800  550 
 

შენიშვნა: ხელმძღვანელობის მიერ გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

საუკეთესო შეფასება არის 10 წელი.  A საწარმო გუდვილისთვის იყენებს ამორტიზაციის 

წრფივ მეთოდს.  შენობა-ნაგებობების და სხვა ძირითადი საშუალებების რეალური 

ღირებულების კორექტირება დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობასთან; ყველა შენობა-

ნაგებობას გააჩნია შეფასებული ნარჩენი სასარგებლო მომსახურების ვადა - 20 წელი, 

20X0 წლის 31 დეკემბრიდან, და ნულის ტოლად შეფასებული ნარჩენი ღირებულება.  A 
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საწარმო ძირითადი საშუალებების ცვეთისთვის იყენებს წრფივ მეთოდს.  ყველა მარაგი, 

რომელსაც 20X0 წლის 31 დეკემბერს B საწარმო ფლობდა, 20X1 წლის განმავლობაში 

გაიყიდა მესამე მხარეზე. 

A საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის გაანგარიშდება შემდეგნაირად: 
 

 

A საწარმო 

 

 

B საწარმო 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 კონსოლიდირებული 

 ფე ფე ფე  ფე 

ამონაგები 3,000 1,900   4,900 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

(1,800) (1,000) (100)  (ა) (2,900) 

საერთო მოგება 1,200 900   2,000 

ადმინისტრაციული 

ხარჯები 

(400) (350) (145)  (ბ) (895) 

მოგება წლის 

განმავლობაში 

800 550   1,105 

 

კონსოლიდაცია მოიცავს:  

 მშობელი საწარმოს და მისი შვილობილი საწარმოს სრული შემოსავლის 

ანგარიშგების დაჯამებას მუხლობრივად, 9.13(ა) პუნქტის შესაბამისად. 

 რეალური ღირებულების კორექტირებების და/ან ამორტიზაციის აღიარებას იმ 

გუდვილის ამორტიზაციასთან ერთად, რომელიც წარმოიშვა შვილობილი 

საწარმოს შეძენისას—იხ. ქვემოთ მოცემული კონსოლიდაციის კორექტირებები, 

რომლებიც საჭიროა 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას. 
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A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 

31 დეკემბერს გაანგარიშდება შემდეგნაირად: 

 

კონსოლიდაცია მოიცავს:  

 მშობელი საწარმოს და მისი შვილობილი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების დაჯამებას მუხლობრივად, 9.13(ა) პუნქტის შესაბამისად. 

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

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების (რადგან ის 

ჩანაცვლებულია გუდვილით და შეძენილი აქტივების, ვალდებულებების და 

აღებული პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულებით); და 

შვილობილი საწარმოს შეძენამდე არსებული საკუთარი კაპიტალის ელიმინირებას 

(რადგან საკუთარი კაპიტალი ჯგუფს არ მიუღია ან შეუტანია, არამედ ის იმის 

ნაწილია, რაც შეიძინა); და 

 A საწარმო 

 

საბალანსო 
ღირებულება 

B საწარმო 

 

საბალანსო 
ღირებულება 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

 

ფე 

 კონსოლიდირ

ებული 

 

 

ფე 
      

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

გუდვილი - - 1,170 (გ) 1,170 

შენობა-ნაგებობები და 

სხვა ძირითადი 

საშუალებები 

6,500 2,750 285 (დ)   9,535 

ინვესტიცია B საწარმოში 6,000 - (6,000)  - 

 12,500 2,750   10,705 

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები 800 550   1,350 

სავაჭრო მოთხოვნები 380 300   680 

ფულადი სახსრები 2,670 1,420   4,090 

 3,850 2,270   6,120 

მთლიანი აქტივები 16,350 5,020   16,825 

      

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

     

საკუთარი კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი 5,000 2,000 (2,000)  5,000 

რეზერვები 11,000 2,850 (2,545) (ე) 11,305 

 16,000 4,850   16,305 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებები 

     

სავაჭრო ვალდებულებები 350 170   520 

 350 170   520 

მთლიანი ვალდებულებები 

და საკუთარი კაპიტალი 

16,350 5,020   16,825 
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 რეალური ღირებულების კორექტირებების აღიარებას, იმ გუდვილთან ერთად, 

რომელიც წარმოიშვა შვილობილი საწარმოს შეძენიდან, რომელიც დაკორექტირდა 

პირველი წლის შეძენის შემდგომი მდგომარეობის ასახვისთვის. 

 

ქვემოთ მოცემულია 20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებები და მასთან 

დაკავშირებული გამოთვლები. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

1.  შეძენის თარიღის კონსოლიდაციის კორექტირების გამეორება: 

 

 ფე ფე 

დბ აქტივი—გუდვილი 1,300  

დბ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი საშუალებები 300  

დბ აქტივი—მარაგები 100  

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

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

კრ აქტივი—ინვესტიცია B საწარმოში (A საწარმო)  6,000 

 

მშობელი საწარმოს მიერ თავის შვილობილ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო 

ღირებულების და შვილობილი საწარმოს  საკუთარი კაპიტალის ელიმინირება და საწარმოთა 

გაერთიანებიდან წარმოშობილი  რეალური ღირებულების კორექტირებებისა და გუდვილის 

აღიარება. 

 

2.  გუდვილის ამორტიზაციის და B საწარმოს შენობა-ნაგებობასთან დაკავშირებული რეალური 

ღირებულების კორექტირების აღიარება: 

 

 ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება (ჯგუფი): 

20X1 წლის მოგება ან ზარალი—ადმინისტრაციული ხარჯები* 

 

145 

 

კრ აქტივი—გუდვილი  130(გ) 

კრ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი 

საშუალებები 

 15(დ) 

 

გუდვილის ამორტიზაციის და შვილობილი საწარმოს შენობა-ნაგებობის საბალანსო ღირებულების 

რეალური ღირებულებით კორექტირების გამო დამატებითი ცვეთის აღიარება,  კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

* მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონსოლიდაციის კორექტირება დაკავშირებულია გაუნაწილებელ 

მოგებასთან ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, კორექტირება ხდება კონსოლიდირებული 

სრული შემოსავლის ანგარიშგების გამოყენებით.  

 

 

3.  წლის განმავლობაში ყველა მარაგის გაყიდვის შემდეგ, მარაგის რეალური ღირებულების 

კორექტირების ელიმინირება: 

 

 ფე ფე 
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დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება (ჯგუფი): 

20X1 წლის მოგება ან ზარალი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება* 

 

100 

 

კრ აქტივი—მარაგები  100 

 
20X0 წლის 31 დეკემბერს არსებული ყველა მარაგის გაყიდვის შემდეგ, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული წლისთვის მარაგის რეალური ღირებულების კორექტირების ელიმინირება.  

* მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონსოლიდაციის კორექტირება დაკავშირებულია გაუნაწილებელ 

მოგებასთან ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, კორექტირება ხდება კონსოლიდირებული 

სრული შემოსავლის ანგარიშგების გამოყენებით.  სიმარტივისთვის, იგულისხმება, რომ გუდვილის 

მთლიანი ამორტიზაცია და შენობა-ნაგებობების დამატებითი ცვეთა კორექტირდება 

ადმინისტრაციული ხარჯების საწინააღმდეგოდ. 

(ა) გაყიდული საქონლის თვითღირებულების კორექტირება: 

100 ფე = 20X0 წლის 31 დეკემბრის მარაგებთან დაკავშირებული რეალური ღირებულების 

კორექტირება. 

(ბ) ადმინისტრაციული ხარჯების კორექტირება: 

145 ფე = 130 ფე გუდვილის ამორტიზაცია (გ) +  15 ფე დამატებითი ცვეთა შენობა-ნაგებობაზე.(დ) 

 (გ)  გუდვილთან დაკავშირებული გამოთვლა: 

შეძენის თარიღისთვის არსებულ გუდვილს, 1,300 ფე-ს, მინუს დაგროვილი ამორტიზაცია, რომელიც 

ამ წელს არის ერთი წლის ამორტიზაცია, 130 ფე (1,300 ფე ÷ 10 წელი) = 1,170 ფე. 

(დ) შენობა-ნაგებობის კონსოლიდაციის კორექტირებასთან დაკავშირებული გამოთვლა: 

20X0 წლის 31 დეკემბერს B საწარმოს შენობა-ნაგებობასთან დაკავშირებული რეალური 

ღირებულების კორექტირება იყო 300 ფე, აქედან გამომდინარე, საბალანსო ღირებულება B საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X0 წლის 31 დეკემბერს იყო 300 ფე-თი ნაკლები, ვიდრე აღიარებული იყო 

ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  შენობა-ნაგებობას 20X0 

წლის 31 დეკემბრიდან ცვეთა ერიცხება 20 წელზე.  ამდენად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების კონსოლიდაციისთვის საჭირო კორექტირება იქნება 285 ფე, ანუ 300 ფე  

× 19/20 წლით შეფასებული დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა.  კონსოლიდირებულ 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებული დამატებითი ცვეთა არის 15 ფე (ანუ 300 ფე x 1/20). 

(ე)  რეზერვების კორექტირება: 

შეძენის თარიღისთვის შესრულებულ კორექტირებას (იხ. 28-ე მაგალითი)  2,300 ფე  პლუს 130 ფე(გ) 

გუდვილის ამორტიზაცია პლუს 15 ფე(დ) დამატებითი ცვეთა შენობა-ნაგებობაზე პლუს 100 ფე(ა)  

მარაგებთან დაკავშირებული რეალური ღირებულების კორექტირება = 2,545 ფე.  

 

 

შენიშვნები—არამაკონტროლებელი წილი  
 

ლექსიკონში მოცემულია, რომ არამაკონტროლბელი წილი არის ‘შვილობილი 

საწარმოს სააქციო კაპიტალი, რომელიც მშობელ საწარმოს არ ეკუთვნის არც პირდაპირ 

და არც არაპირდაპირ.’  შვილობილ საწარმოში არამაკონტროლებელი წილი 

წარმოადგენს შვილობილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების 

(გუდვილის გარდა) საბალანსო ღირებულების პროპორციულ წილს, რომელიც 

აღიარებულია კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის შვილობილ საწარმოში 

არამაკონტროლებელი წილი შეფასებულია: 
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 შეძენისას აღიარებული შვილობილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი წმინდა 

აქტივების თანხის არამაკონტროლებელი წილის პროპორციული წილით; პლუს (ან 

მინუს)  

 შეძენის თარიღსა და საანგარიშგებო თარიღს შორის აღიარებული შვილობილი 

საწარმოს წმინდა აქტივების ნებისმიერი ზრდა (ან შემცირება) ჯგუფის საბალანსო 

ღირებულებაში4.   

თუ ხელმისაწვდომია პირვანდელი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, 

არამაკონტროლებელი წილი შესაძლოა გამოითვალოს, როგორც წინა პერიოდის 

ბალანსისა და მიმდინარე პერიოდის ცვლილებების ჯამი. 

 
 
მაგალითები—არამაკონტროლებელი წილი 
 

მაგ. 30 A მსს-მ შეიძინა B მსს-ს სააქციო კაპიტალის 90% 20X1 წლის 1-ელ იანვარს და ის 

აკონტროლებდა B მსს-ს ამ თარიღიდან.  B მსს-სთან დაკავშირებით, იგულისხმება, რომ  

მიმდინარე პერიოდში შემდეგი ინფორმაციის გამოყენებით მზადდება ჯგუფის 

ფინანსური ანგარიშგება 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, და, რომ 

20X4 წლის განმავლობაში კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში B მსს-ს 

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულების ცვლილება არ 

მომხდარა: 

 

 ფე 

B მსს-ს იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება 

(რეალური ღირებულება) კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს (შეძენის თარიღი) 

1,000 

ზრდა B მსს-ს იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების საბალანსო 

ღირებულებაში, კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

20X1 წლის 1-ელ იანვრიდან 20X3 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდის 

მდგომარეობით, მათ გარდა, რომლებიც წარმოიშვება სრული შემოსავლიდან 

5,000 

კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შეტანილი B მსს-ს 

სრული შემოსავალი 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

(მიმდინარე პერიოდი) 

500 

B მსს-ს იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 20X4 წლის 31 

დეკემბერს 

6,500 

  

20X1 წლიდან 20X4 წლამდე ორ საწარმოს შორის არ განხორციელებულა რაიმე 

ოპერაცია.  A მსს-ს საკუთრების წილი არ იცვლება. 

 

 

 

არამაკონტროლებელი წილი შესაძლოა გამოითვალოს შემდეგნაირად: 

  ფე 

                                                        
4  წინამდებარე მოდულში მითითებული შვილობილი საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების (ან წმინდა 

აქტივების) ‘ჯგუფის საბალანსო ღირებულება’ ნიშნავს თანხას, რომლითაც შვილობილი საწარმოს აქტივები 

და ვალდებულებები (ან წმინდა აქტივები) არის აღიარებული კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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1. არამაკონტროლებელი წილის პროპორციული წილი, B მსს-ს 

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების შეძენის თარიღის რეალურ 

ღირებულებაში (10% × 1,000 ფე).  

100 

2. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, შვილობილი (B მსს) 

საწარმოს წმინდა აქტივების (ან საკუთარი კაპიტალის) საბალანსო 

ღირებულებაში ცვლილების არამაკონტროლებელი წილის 

პროპორციული წილი,  შეძენის თარიღიდან 20X3 წლის 31 

დეკემბრამდე (10% × 5,000 ფე). 

500 

3. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შვილობილი (B მსს) 

საწარმოს წმინდა აქტივების (ან საკუთარი კაპიტალის) საბალანსო 

ღირებულების ზრდის არამაკონტროლებელი წილის პროპორციული 

წილი—ამ მაგალითში ზრდა დაკავშირებულია 20X4  წლის 

კონსოლიდირებული მოგების მხოლოდ B მსს-ზე მიკუთვნებად 

ოდენობასთან (10% × 500 ფე). 

50 

 სულ 650 

მეორე მხრივ, იგი შეიძლება გამოითვალოს, როგორც 10% × 6,500 ფე (B მსს-ს 

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულება კონსოლიდირებულ 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 20X4 წლის 31 დეკემბერს) = 650 ფე. 

 

მაგ. 31 ფაქტები იგივეა, რაც 28-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში A საწარმომ შეიძინა B 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების მხოლოდ 75%, რომელთანაც დაკავშირებულია ხმის 

უფლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოიპოვებს B საწარმოზე კონტროლს. A საწარმო 

აქციებისთვის იხდის 4,500 ფე-ს.  

არამაკონტროლებელი წილი 

ამ მაგალითში, კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

მზადდება შეძენის თარიღით.  შეძენის თარიღში არამაკონტროლებელი წილის 

გამოსათვლელად, საჭიროა მხოლოდ 1-ლი საფეხურის შესრულება.   

ამდენად, არამაკონტროლებელი წილი არის: 25% × B საწარმოს იდენტიფიცირებადი 

წმინდა აქტივები 4,700 ფე-ის ოდენობის რეალური ღირებულებით = 1,175 ფე.  (B 

საწარმოს შეძენის თარიღის იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების რეალური 

ღირებულებით გამოსათვლელად იხ. 28-ე მაგალითის სქოლიო (ა)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X0 წლის 

31 დეკემბერს შემდეგნაირად იქნება გამოთვლილი: 
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 A საწარმო 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

B საწარმო 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

 

 კონსოლიდ

ირებული 

 

 

 ფე ფე ფე  ფე 

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

გუდვილი - - 975 (ა) 975 

შენობა-ნაგებობები და სხვა 

ძირითადი საშუალებები 
7,000 3,000 300  10,300 

ინვესტიცია B საწარმოში 4,500 - (4,500)  - 

 11,500 3,000   11,275 

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები 700 500 100  1,300 

სავაჭრო მოთხოვნები 300 250   550 

ფულადი სახსრები 3,000 700   3,700 

 4,000 1,450   5,550 

მთლიანი აქტივები 15,500 4,450   16,825 

      

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 
     

მშობელი საწარმოს 

მესაკუთრეებზე 

მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 

     

სააქციო კაპიტალი 5,000 2,000 (2,000)  5,000 

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

 15,200 4,300   15,200 

არამაკონტროლებელი 

წილი 
- - 1,175  1,175 

მთლიანი საკუთარი 

კაპიტალი 
15,200 4,300   16,375 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებები 
     

სავაჭრო ვალდებულებები 300 150   450 

 300 150   450 

მთლიანი ვალდებულებები 

და საკუთარი კაპიტალი 
15,500 4,450   16,825 

 

ამ მაგალითში, A საწარმოს ფულადი სახსრების ბალანსი (და შესაბამისად ჯგუფის) 

1,500 ფე-ით მეტია, ვიდრე 28-ე მაგალითში, რადგან, ამ მაგალითში, A საწარმომ 

გადაიხადა 1,500 ფე-ით ნაკლები B საწარმოს შესაძენად (6,000 ფე-ს მინუს 4,500 ფე). 

 

 

კონსოლიდაცია მოიცავს:  
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 მშობელი საწარმოს და მისი შვილობილი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების დაჯამებას მუხლობრივად, 9.13(ა) პუნქტის შესაბამისად. 

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

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების (რადგან ის 

ჩანაცვლებულია გუდვილით და შეძენილი აქტივების, ვალდებულებების და 

აღებული პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულებით); და 

შვილობილი საწარმოს შეძენამდე არსებული საკუთარი კაპიტალის ელიმინირებას 

(რადგან საკუთარი კაპიტალი ჯგუფს არ მიუღია ან შეუტანია, არამედ ის იმის 

ნაწილია, რაც შეიძინა).  

 რეალური ღირებულების კორექტირებების აღიარებას, იმ გუდვილთან ერთად, 

რომელიც წარმოიშვა შვილობილი საწარმოს შეძენიდან. (20X0 წლის 31 დეკემბრის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო 

კონსოლიდაციის კორექტირებები მოცემულია ქვემოთ). 

 B საწარმოს წმინდა აქტივებში არამაკონტროლებელი წილის აღიარებას, 9.13 (დ) 

პუნქტის შესაბამისად. 

20X0 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ აქტივი—გუდვილი 975  

დბ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი საშუალებები 300  

დბ აქტივი—მარაგები 100  

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

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

კრ აქტივი—ინვესტიცია B საწარმოში  4,500 

კრ საკუთარი კაპიტალი—არამაკონტროლებელი წილი  1,175 
 

B საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციისა და  B საწარმოს შეძენის თარიღის საკუთარი 

კაპიტალის ელიმინირება, და  შეძენილი საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური 

ღირებულებით აღიარება, შეძენის აღრიცხვისას აღიარებული გუდვილისა და შვილობილი საწარმოს 

წმინდა აქტივების რეალურ ღირებულებაში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილის ჩათვლით. 
 

(ა)  გუდვილთან დაკავშირებული გამოთვლა: 

გადახდილი საზღაური, საწარმოთა გაერთიანების დანახარჯი: 4,500 ფე 

შეძენილი წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულება, 

4,700 ფე-ის 75% 3,525 

გუდვილი 975 ფე 

 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული 

გუდვილი დაკავშირებულია მხოლოდ  შვილობილ საწარმოში მყიდველის წილთან; ის 

არ მოიცავს არამაკონტროლებელი წილის ნაწილს.  იხ. მე-19 განყოფილება - 

„საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“. 
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მაგ. 32 ფაქტები იგივეა, რაც 29-ე მაგალითში, მაგრამ ახლა იგულისხმება, რომ  A საწარმოს 

შეძენილი აქვს B საწარმოს მხოლოდ 75%, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აკონტროლებს B 

საწარმოს. სხვა სიტყვებით, ეს მაგალითი 31-ე მაგალითის გაგრძელებაა, მისი  შეძენის 

შემდგომი პირველი წლის შედეგები განიხილება ისე, როგორც 29-ე მაგალითში, 

რომელიც 28-ე მაგალითის გაგრძელებას წარმოადგენს და განიხილავს მისი შეძენის 

შემდგომ პირველი წლის შედეგებს.  20X1 წლის 31 დეკემბერს, A საწარმოს მიერ B 

საწარმოს შეძენიდან ერთი წლის შემდეგ, A საწარმოსა და B საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის ინდივიდუალური ანგარიშგებები და სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებები ასეთია: 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებები 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

 A საწარმო  B საწარმო 

 საბალანსო 
ღირებულება 

ფე  

საბალანსო 
ღირებულება 

ფე 

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი საშუალებები 6,500  2,750 

ინვესტიცია B საწარმოში 4,500  - 

 11,000  2,750 

მოკლევადიანი აქტივები    

მარაგები 800  550 

სავაჭრო მოთხოვნები 380  300 

ფულადი სახსრები 4,170  1,420 

 5,350  2,270 

მთლიანი აქტივები 16,350  5,020 

    

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები    

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 5,000  2,000 

გაუნაწილებელი მოგება 11,000  2,850 

 16,000  4,850 

მოკლევადიანი ვალდებულებები    

სავაჭრო ვალდებულებები 350  170 

 350  170 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 16,350  5,020 
 

სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 A საწარმო  B საწარმო 

 ფე  ფე 

ამონაგები 3,000  1,900 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (1,800)  (1,000) 

საერთო მოგება 1,200  900 

ადმინისტრაციული ხარჯები (400)  (350) 

მოგება წლის განმავლობაში 800  550 
 

 

შენიშვნა: ხელმძღვანელობის მიერ გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის 

საუკეთესო შეფასება არის 10 წელი.  A საწარმო გუდვილისთვის იყენებს ამორტიზაციის 
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წრფივ მეთოდს.  შენობა-ნაგებობების და სხვა ძირითადი საშუალებების რეალური 

ღირებულების კორექტირება დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობასთან; ყველა შენობა-

ნაგებობას გააჩნია შეფასებული ნარჩენი სასარგებლო მომსახურების ვადა - 20 წელი, 

20X0 წლის 31 დეკემბრიდან, და ნულის ტოლი შეფასებული ნარჩენი ღირებულება.  A 

საწარმო ძირითადი საშუალებების ცვეთისთვის იყენებს წრფივ მეთოდს.  ყველა მარაგი, 

რომელსაც 20X0 წლის 31 დეკემბერს B საწარმო ფლობდა, 20X1 წლის განმავლობაში 

გაიყიდა მესამე მხარეზე. 

B საწარმოში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი არის 25% და მათ საკუთრების 

წილში არანაირი ცვლილება არ მომხდარა A საწარმოს მიერ შეძენის შემდეგ. 

 
20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში არამაკონტროლებელი წილი გამოითვლება როგორც: 

 

არამაკონტროლებელი წილი შეძენის თარიღით (20X0 წლის 31 დეკემბერი) (იხ. 

31-ე მაგალითი) 1,175 ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში არამაკონტროლებელი 

წილის კუთვნილი წილი იქნება 435 ფე-ის 25% (ანუ, B-ს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

B-ს  550 ფე მოგებას მინუს 100 ფე ჯგუფის მარაგის რეალური ღირებულების 

კორექტირება, მინუს 15 ფე ჯგუფის ცვეთა შენობა-ნაგებობის რეალური 

ღირებულების კორექტირებაზე) 109 

20X1 წლის 31 დეკემბერს 1,284 ფე 
 

არამაკონტროლებელი წილის მოგების წილის გამოთვლისას, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის, არ ხდება გუდვილის ამორტიზაციის გამოქვითვა, რადგან, როგორც 

ზემოთ არის ახსნილი, კონსოლიდაციიდან წარმოქმნილი გუდვილი დაკავშრებულია შვილობილ 

საწარმოში მხოლოდ მყიდველის წილთან და არ მოიცავს არამაკონტროლებელი წილის ნაწილს. 

 

ზემოთ მოცემული 3-საფეხურიანი მიდგომის ალტერნატივად, არამაკონტროლებელი 

წილი 20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

გამოითვლება 5,135 ფე-ის 25%-ით (არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი), რომელიც 

არის 1,284 ფე.   5,135 ფე არის B საწარმოს წმინდა აქტივები 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

როგორც B საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაშია ნაჩვენები, პლუს 

ჯგუფის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების მომზადებისას განხორციელებული 

აქტივების რეალური ღირებულების კორექტირება (285 ფე, ანუ B საწარმოს შენობა-

ნაგებობასთან დაკავშირებული რეალური ღირებულების კორექტირება, 1-წლიანი 

ცვეთის შემდეგ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A საწარმოს სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის გაანგარიშდება შემდეგნაირად: 
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A საწარმო B საწარმო 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 კონსოლიდი

რებული 

 ფე ფე ფე  ფე 

ამონაგები 3,000 1,900   4,900 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

(1,800) (1,000) (100) (ა) (2,900) 

საერთო მოგება 1,200 900   2,000 

ადმინისტრაციული 

ხარჯები 

(400) (350) (113) (ბ) (863) 

მოგება წლის განმავლობაში 800 550   1,137 

      

მოგება მისაკუთვნებელი:      

     მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე   1,028 

     არამაკონტროლებელ წილზე   109 

     1,137   
 

კონსოლიდაცია მოიცავს:  

 მშობელი საწარმოს და მისი შვილობილი საწარმოს სრული შემოსავლის 

ანგარიშგების დაჯამებას მუხლობრივად, 9.13(ა) პუნქტის შესაბამისად. 

 რეალური ღირებულების კორექტირებების და/ან ამორტიზაციის აღიარებას იმ 

გუდვილის ამორტიზაციასთან ერთად, რომელიც წარმოიშვა შვილობილი 

საწარმოს შეძენისას (იხ. კონსოლიდაციის კორექტირებები, რომლებიც საჭიროა 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას 20X1 წლის 31 

დეკემბრისთვის). 
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A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 

31 დეკემბერს გაანგარიშდება შემდეგნაირად: 

 

 

 A საწარმო 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

B საწარმო 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

 

ფე 

 კონსოლიდ

ირებული 

 

 

 

ფე 

      

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

გუდვილი - - 877 (გ) 877 

შენობა-ნაგებობები და 

სხვა ძირითადი 

საშუალებები 

6,500 2,750 285 (დ)   9,535 

ინვესტიცია B საწარმოში 4,500 -   - 

 11,000 2,750   10,412 

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები 800 550   1,350 

სავაჭრო მოთხოვნები 380 300   680 

ფულადი სახსრები 4,170 1,420   5,590 

 5,350 2,270   7,620 

მთლიანი აქტივები 16,350 5,020   18,032 

      

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 
     

მშობელი საწარმოს 

მესაკუთრეებზე 

მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 

     

სააქციო კაპიტალი 5,000 2,000 (2,000)  5,000 

გაუნაწილებელი მოგება 11,000 2,850 (2,622) (ე) 11,228 

 16,000 4,850   16,228 

არამაკონტროლებელი 

წილისთვის 
- - 1,284  1,284 

 16,000 4,850   17,512 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებები 
     

სავაჭრო 

ვალდებულებები 
350 170   520 

 350 170   520 

მთლიანი 

ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 

16,350 5,020   18,032 
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კონსოლიდაცია მოიცავს:  

 მშობელი საწარმოს და მისი შვილობილი საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების დაჯამებას მუხლობრივად, 9.13(ა) პუნქტის შესაბამისად. 

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

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების (რადგან ის 

ჩანაცვლებულია გუდვილით და შეძენილი აქტივების, ვალდებულებების და 

აღებული პირობითი ვალდებულებების რეალური ღირებულებით) და 

შვილობილი საწარმოს შეძენამდე არსებული საკუთარი კაპიტალის ელიმინირებას 

(რადგან საკუთარი კაპიტალი ჯგუფს არ მიუღია ან შეუტანია, არამედ ის იმის 

ნაწილია, რაც შეიძინა). 

 რეალური ღირებულების კორექტირებების აღიარებას, იმ გუდვილთან ერთად, 

რომელიც წარმოიშვა შვილობილი საწარმოს შეძენიდან, კორექტირებული 

პირველი წლის შეძენის შემდგომი მდგომარეობის ასახვისთვის - 20X1 წლის 31 

დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის 

იხილეთ კონსოლიდაციისთვის საჭირო კორექტირებები და ქვემოთ მოცემული 

დაკავშირებული გამოთვლები. 

 9.13(დ) პუნქტის შესაბამისად, B საწარმოს წმინდა აქტივებში 

არამაკონტროლებელი წილის აღიარებას—იხ. 20X0 წლის 31 დეკემბრის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენად საჭირო 

კონსოლიდაციის კორექტირებები.  

 

20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

1.  შეძენის თარიღის კონსოლიდაციის კორექტირების გამეორება: 

 ფე ფე 

დბ აქტივი—გუდვილი 975  

დბ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი საშუალებები 300  

დბ აქტივი—მარაგები 100  

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

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

კრ აქტივი—ინვესტიცია B საწარმოში  4,500 

კრ საკუთარი კაპიტალი—არამაკონტროლებელი წილი  1,175 
 

B საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციისა და  B საწარმოს შეძენის თარიღის საკუთარი 
კაპიტალის ელიმინირება, და  შეძენილი საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური 
ღირებულებით აღიარება, შეძენის აღრიცხვისას აღიარებული გუდვილისა და შვილობილი საწარმოს 
წმინდა აქტივების რეალურ ღირებულებაში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილის ჩათვლით. 

2.  გუდვილის ამორტიზაციის და B საწარმოს შენობა-ნაგებობასთან დაკავშირებული რეალური 

ღირებულების კორექტირების აღიარება: 

 ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება (ჯგუფი): 

20X1 წლის მოგება ან ზარალი—ადმინისტრაციული ხარჯები* 

 

113 

 

კრ აქტივი—გუდვილი  98(გ) 

კრ აქტივი—შენობა-ნაგებობები და სხვა ძირითადი 

საშუალებები 

 15(დ) 
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გუდვილის ამორტიზაციის და შვილობილი საწარმოს შენობა-ნაგებობის საბალანსო ღირებულების 
რეალური ღირებულებით კორექტირების გამო დამატებითი ცვეთის აღიარება,  კონსოლიდირებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

* მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონსოლიდაციის კორექტირება დაკავშირებულია გაუნაწილებელ 

მოგებასთან ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, კორექტირება ხდება კონსოლიდირებული 

სრული შემოსავლის ანგარიშგების გამოყენებით.  

 
 

3.  წლის განმავლობაში ყველა მარაგის გაყიდვის შემდეგ, მარაგის რეალური ღირებულების 

კორექტირების ელიმინირება: 

 ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება (ჯგუფი): 

20X1 წლის მოგება ან ზარალი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება* 

 

100 

 

კრ აქტივი—მარაგები  100 
 

20X0 წლის 31 დეკემბერს არსებული ყველა მარაგის გაყიდვის შემდეგ, 20X1 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული წლისთვის მარაგის რეალური ღირებულების კორექტირების ელიმინირება.  

* მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონსოლიდაციის კორექტირება დაკავშირებულია გაუნაწილებელ 

მოგებასთან, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, კორექტირება ხდება კონსოლიდირებული 

სრული შემოსავლის ანგარიშგების გამოყენებით. 

 

4.  წლის განმავლობაში B საწარმოს მოგებაში არამაკონტროლებელი წილის აღიარება: 

 ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება (ჯგუფი)  109  

კრ საკუთარი კაპიტალი—არამაკონტროლებელი წილი  109 
 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის B საწარმოს მოგებაში არამაკონტროლებელი 

წილის ნაწილის აღიარება, რომელიც შეტანილია კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში. 

(ა) გაყიდული საქონლის თვითღირებულების კორექტირება: 

100 ფე = 20X0 წლის 31 დეკემბრის მარაგებთან დაკავშირებული რეალური ღირებულების 

კორექტირება. 

(ბ) ადმინისტრაციული ხარჯების კორექტირება: 

113 ფე = 98 ფე გუდვილის ამორტიზაცია (გ) +  15 ფე დამატებითი ცვეთა შენობა-ნაგებობაზე.(დ) 

სიმარტივისთვის, იგულისხმება, რომ ყველა გუდვილის ამორტიზაცია და დამატებითი შენობა-

ნაგებობების ცვეთა კორექტირდება ადმინისტრაციული ხარჯების საწინააღმდეგოდ.  

 (გ)  გუდვილთან დაკავშირებული გამოთვლა: 

შეძენის თარიღისთვის არსებულ გუდვილს, 975 ფე-ს, მინუს დაგროვილი ამორტიზაცია, რომელიც ამ 

წელს არის ერთი წლის ამორტიზაცია, 98 ფე (975 ფე ÷ 10 წელი) = 877 ფე. 

(დ) შენობა-ნაგებობის კონსოლიდაციის კორექტირებასთან დაკავშირებული გამოთვლა: 

20X0 წლის 31 დეკემბერს B საწარმოს შენობა-ნაგებობასთან დაკავშირებული რეალური 

ღირებულების კორექტირება იყო 300 ფე, აქედან გამომდინარე, საბალანსო ღირებულება B საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X0 წლის 31 დეკემბერს იყო 300 ფე-თი ნაკლები, ვიდრე აღიარებული იყო 
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ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  შენობა-ნაგებობას 20X0 

წლის 31 დეკემბრიდან ცვეთა ერიცხება 20 წელზე.  ამდენად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგების კონსოლიდაციისთვის საჭირო კორექტირება იქნება 285 ფე, ანუ 300 ფე  

× 19/20 წლით შეფასებული დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა.  კონსოლიდირებულ 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებული დამატებითი ცვეთა არის 15 ფე (ანუ 300 ფე x 1/20). 

(ე)  რეზერვების კორექტირება: 

შეძენის თარიღისთვის შესრულებულ კორექტირებას (იხ. 31-ე მაგალითი) 2,300 ფე პლუს 98 ფე(გ) 

გუდვილის ამორტიზაცია პლუს 15 ფე(დ) დამატებითი ცვეთა შენობა-ნაგებობაზე პლუს 100 ფე(ა)  

მარაგებთან დაკავშირებული რეალური ღირებულების კორექტირება პლუს 109 ფე B საწარმოს 

წლიური მოგებაში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი (როგორც შეტანილია კონსოლიდირებულ 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში) = 2,622 ფე.  

 

9.14 სათავო საწარმოსა და არამაკონტროლებელ წილზე მისაკუთვნებელი მოგების ან 

ზარალის და საწარმოს საკუთარ კაპიტალში მომხდარი ცვლილებების 

ნაწილები/ოდენობა განისაზღვრება საკუთრების არსებული წილების საფუძველზე და 

მასში არ აისახება ოფციონების ან კონვერტირებადი ინსტრუმენტების შესაძლო 

გამოყენება ან კონვერტაცია. 
 

მაგალითები 
 

მაგ. 33 A და B საწარმოები (რომლებიც ერთმანეთთან არ არიან დაკავშირებულები) ფლობენ C 

საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების შესაბამისად, 90%-სა და 10%-ს, რომელიც ატარებს 

ხმის უფლებას აქციონერთა საერთო კრებაზე. A საწარმომ  D საწარმოზე გაყიდა 

ოფციონი, რომელიც D საწარმოს უფლებას აძლევს შეიძინოს C საწარმოში A საწარმოს 

წილის ერთი მესამედი. ოფციონი გამოყენებადია ნებისმიერ დროს, და მისი გამოყენების 

შემთხვევაში D საწარმოს მიენიჭება მესაკუთრეობის წილის 30% და ხმის უფლება C 

საწარმოში. 

ოფციონის არსებობა გათვალისწინებული იქნება კონტროლის განსაზღვრის დროს, 

რადგან ის მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადია.  ამ მაგალითში, ოფციონის 

გამოყენების გავლენამ მოსალოდნელია, რომ 90%-დან 60%-მდე შეამციროს A საწარმოს 

საკუთრების წილი C საწარმოში. თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A 

საწარმო აკონტროლებს C საწარმოს, რადგან ის აკონტროლებს ხმის უფლების 60%-ს 

(ნახევარზე მეტი) C საწარმოში (90%-იან პირდაპირ მესაკუთრეობას მინუს D საწარმოს 

მიერ მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი ოფციონები 30%-ზე). 

მოგებისა და ზარალის წილები და მშობელ საწარმოსა და არამაკონტროლებელ წილზე 

მიკუთვნებული საკუთარ კაპიტალში მომხდარი ცვლილებები განსაზღვრულია 

არსებული საკუთრების წილის საფუძველზე (A საწარმო - 90% და B საწარმო - 10%).  C 

საწარმოს მოგების ან წმინდა აქტივების არამაკონტროლებელი წილის გამოთვლაში არ 

აისახება ოფციონის შესაძლო გამოყენება ან კონვერტაცია. 

მნიშვნელოვანია განსხვავების გააზრება კონტროლის განსაზღვრასა და მოგების 

მიკუთვნებას შორის. კონტროლი განისაზღვრება 9.5 და 9.6 პუნქტებში აღწერილი 

ფაქტორების საფუძველზე.  კონტროლის ერთ-ერთი ნიშანი არის საწარმოს 

მესაკუთრეობის წილის ნაწილთან დაკავშირებული ხმის უფლება.  თუმცა, კონტროლი 

არის სხვა საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის 

უფლებამოსილება, და დამატებითი საკუთრების წილის შესაძენად მიმდინარე 

პერიოდში გამოყენებადი ოფციონების ფლობა, ასევე გაითვალისწინება კონტროლის 

განსაზღვრისას (9.6 პუნქტი).  როგორც ზემოთ არის განხილული, მოგების მიკუთვნება 
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და წმინდა აქტივებში არამაკონტროლებელი წილის გამოთვლა ეფუძნება მხოლოდ 

არსებული საკუთრების წილს და არა პოტენციურ საკუთრების წილს.  ზოგადად, 

მშობელი საწარმო უფლებამოსილია შვილობილი საწარმოს შემოსავალზე (ან 

ექვემდებარება მის ზარალს), მხოლოდ თავისი საკუთრების წილის გათვალისწინებით. 

მაგალითად, მშობელი საწარმო შვილობილ საწარმოში მისი ამჟამინდელი საკუთრების 

წილის საფუძველზე იღებს დივიდენდებს. 
 

 

მაგ. 34 A საწარმო ფლობს B საწარმოს ჩვეულებრივი აქციების 40%-ს, რომელსაც გააჩნია ხმის 

უფლება აქციონერთა საერთო კრებაზე. A საწარმო ასევე ფლობს ოფციონს, რომელიც 

გამოყენების შემთხვევაში, A საწარმოს ანიჭებს დამატებით 20%-იან საკუთრების წილს B 

საწარმოში. ოფციონი გამოყენებადია მიმდინარე პერიოდში.  

თუ არ არსებობს საპირისპიროს მტკიცებულება, A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს, 

რადგან ის B საწარმოში ხმის უფლების 60%-ს (ნახევარზე მეტი) აკონტროლებს (40%-

იანი პირდაპირი მესაკუთრეობა და მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი დამატებითი 

20%-ის შეძენის ოფციონი).  შესაბამისად, B საწარმო არის A საწარმოს შვილობილი 

საწარმო და უნდა იქნეს კონსოლიდირებული.   

თუმცა, მოგების ან ზარალის განაწილება მშობელ საწარმოსა და არამაკონტროლებელ 

წილს შორის ან შეძენის თარიღსა და საანგარიშგებო პერიოდს შორის შვილობილი 

საწარმოს იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულების 

ნებისმიერი ზრდა (ან შემცირება), რომელიც აღიარებულია  კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში, ეფუძნება მესაკუთრეობის წილს, რომელიც ფაქტობრივ 

მფლობელობაშია (ოფციონი არ გაითვალისწინება).  შესაბამისად, A საწარმოზე 

განაწილებულია B საწარმოს 40% და  არამაკონტროლებელ წილზე - 60%.  

 

შიდაჯგუფური ნაშთები და ოპერაციები 
 

9.15 შიდაჯგუფური ნაშთები და შიდაჯგუფური ოპერაციები, მათ შორის, შემოსავლები, 

ხარჯები და დივიდენდები, მთლიანად უნდა გამოირიცხოს.  ასევე მთლიანად უნდა 

გამოირიცხოს შიდაჯგუფურ ოპერაციებთან დაკავშირებული მოგება და ზარალი, 

რომელიც ასახულია ისეთი აქტივების საბალანსო ღირებულებაში, როგორიცაა მარაგი 

და ძირითადი საშუალებები. შიდაჯგუფური ზარალი შეიძლება გაუფასურების 

მაჩვენებელი იყოს, რაც აღიარებას საჭიროებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში (იხ. 27-ე განყოფილება – „აქტივების გაუფასურება“).  29-ე 

განყოფილებაში - „მოგების გადასახადი“ - განხილულია დროებითი სხვაობები, 

რომლებიც წარმოიქმნება შიდაჯგუფური ოპერაციების შედეგად მიღებული მოგების, ან 

ზარალის თანხების გამორიცხვის შედეგად. 

 
შენიშვნები 
 

შიდაჯგუფური ოპერაციები, რომლებსაც საწარმოები ახორციელებენ, მოიცავს: 

ვაჭრობას, დივიდენდების გამოცხადებას ან გადახდას; და ფულის სესხებას ან 

გასესხებას.  ასეთი ოპერაციების აღრიცხვა საწარმოებს მოეთხოვებათ 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ისე, თითქოს ტრანზაქციები 

დამოუკიდებელ საწარმოებს შორის ხორციელდება—სხვა სიტყვებით, თითქოს 

ოპერაციაში მონაწილე საწარმოები ერთი და იმავე ჯგუფის წევრები არ არიან.   



მოდული 9—კონსოლიდირებული და 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 41 

 

მაგალითად, მშობელმა საწარმომ მიჰყიდა მარაგი თავის შვილობილ საწარმოს.  

მშობელი საწარმო ასახავს მარაგის გაყიდვას და შეწყვეტს მარაგის აღიარებას.  

შვილობილი საწარმო ასახავს მარაგის შეძენასა და გადახდას ფულად სახსრებში ან 

სავაჭრო ვალდებულებაში.   

თუ საწარმოების ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები უბრალოდ 

დაჯამებულია ნებისმიერი კორექტირების გარეშე, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავს არა მხოლოდ გარე მხარეებთან განხორციელებული 

ოპერაციებიდან წარმოქმნილ ჯგუფის შედეგებს, არამედ, ასევე, ჯგუფის შიგნით 

განხორციელებული ოპერაციების შედეგებს.  ზემოთ მოცემულ მაგალითში, თუ 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები უბრალოდ დაჯამებულია, მარაგის 

გაყიდვა აისახება, მაგრამ თუ შვილობილ საწარამოს მარაგი არ აქვს გაყიდული წლის 

დასრულებამდე, მარაგი უბრალოდ გადაცემულია ჯგუფის ერთი მხრიდან მეორეზე.  

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მიზნად ისახავს, ჯგუფის შედეგების, 

ფულადი ნაკადებისა და ფინანსური მდგომარეობის წარდგენას იმგვარად, თითქოს 

საწარმო წარმოადგენდეს ერთ საწარმოს.  შესაბამისად, ჯგუფის შიგნით 

განხორციელებული ოპერაციების შედეგები კორექტირებული (ელიმინირებული) 

უნდა იყოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას. ამ გზით, 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება აჩვენებს მხოლოდ იმ ოპერაციებს, 

რომლებიც განხორციელებულია ჯგუფის გარეთ მხარეებთან. 

 
მაგალითები—მარაგი  

 

მაგ. 35 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს. 20X1 წლის 

30 დეკემბერს A საწარმომ B საწარმოსგან, 1,000 ფე-ად შეიძინა მარაგი.  მარაგის 

თვითღირებულება B საწარმოსთვის არის 800 ფე.  შესაბამისად, მოცემული საჟურნალო 

გატარებები შესრულებული იქნა საწარმოების ინდივიდუალურ ბუღალტრულ 

ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც 

ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით 

უწყისს):5 
 

ინდივიდუალური საწარმო  

ბუღალტრული ჩანაწერები 

ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

     

           B საწარმო  

 

   

დბ აქტივი—მარაგები 800   800  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  800   800 

მარაგის შეძენის აღიარება. 

 

 

 

 

                                                        
5 ჯგუფი პოზიციიდან  მარაგის გაყიდვა არ მომხდარა.   შესაბამისად, თუ ბრუნვითი უწყისი 

შენარჩუნებულია ჯგუფისთვის (მშობელი საწარმოსა და შვილობილი საწარმოსთვის ცალ-ცალკე 

არსებული ბრუნვითი უწყისების ნაცვლად), A საწარმოს მიერ  B საწარმოზე გაყიდული მარაგი არ 

აისახება ჯგუფის ბრუნვითი უწყისის რომელიმე გატარებაში. 
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დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,000     

კრ შემოსავალი—ამონაგები  1,000    

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

800     

კრ აქტივი—მარაგი  800    

მარაგის გაყიდვის აღიარება.    

     

         A საწარმო  

 

   

დბ აქტივი—მარაგი 1,000     

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,000    

B საწარმოსგან  ფულადი სახსრებით მარაგის შეძენის აღიარება.   
 

31 დეკემბერს (ჯგუფის ყოველწლიური საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს), A საწარმოს 

B საწარმოსგან შეძენილი მარაგი არ გაუყიდია ჯგუფის გარეთ, მესამე მხარეზე.  
 

20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  1,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  800 

კრ აქტივი—მარაგი  200 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

კორექტირება აუქმებს მარაგის შიდაჯგუფური გაყიდვის გავლენას. ჯგუფისთვის 

არცერთი გაყიდვა აღიარდება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, რადგან 

ოპერაციაში გარე მხარე არ ყოფილა ჩართული.  

A საწარმო B საწარმოს სააქციო კაპიტალის 80%-ს რომ ფლობდეს (100%-ის ნაცვლად), 

წლის განმავლობაში B საწარმოს მოგებაში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილიდან 

გამოირიცხებოდა A საწარმოსთვის მარაგის მიყიდვით წარმოქმნილი მოგება. სხვა 

სიტყვებით, შიდაჯგუფური არარეალიზებული მოგების გამო, არამაკონტროლებელი 

წილი იქნებოდა 40 ფე-ით ნაკლები, ვიდრე B საწარმოს რომ გაეყიდა მარაგი ჯგუფის 

გარეთ მყოფ მხარეზე.  გამოთვლა: არარეალიზებული მოგება 200 ფე (1,000 ფე-ს მინუს 

800 ფე) × 20% (წილი B საწარმოში, რომელსაც არ ფლობს A საწარმო) = 40 ფე.  ეს 

შეესაბამება საკუთარი კაპიტალის ფარგლებში არამაკონტროლებელი წილის 

წარდგენას. 

დავუშვათ, რომ ზემოთ აღწერილ შემთხვევაში (რომელშიც A საწარმო ფლობს B 

საწარმოს სააქციო კაპიტალის 80%-ს), A საწარმომ მიჰყიდა მარაგი B საწარმოს, ამ 

შემთხვევაში, არამაკონტროლებელი წილის განაწილებაზე კორექტირება არ იქნება, 

რადგან კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, გამოსარიცხი 

მოგება დაკავშირებულია A საწარმოსთან და არა B საწარმოსთან; B საწარმოში 

არამაკონტროლებელ წილს არ გააჩნია A საწარმოს მოგების წილის ფლობის უფლება.   

 

მაგ. 36 ფაქტები იგივეა, რაც 35-ე მაგალითში.  თუმცა, ამ მაგალითში გათვალისწინებულია 

მოგების გადასახადი.  დავუშვათ, რომ ორივე, A და B საწარმოებისთვის გამოიყენება 

20%-იანი საგადასახადო განაკვეთი. მოცემული საჟურნალო გატარებები შესრულებულ 

იქნა საწარმოების ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების 
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გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში 

შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს): 

 

 ინდივიდუალური 

საწარმო 

ბუღალტრული 

ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული 

ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

     

                  B საწარმო    

დბ აქტივი—მარაგი 800   800  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  800   800 

მარაგის შეძენის აღიარება.  

 დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,000     

კრ შემოსავალი—ამონაგები   1,000    

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

800     

კრ აქტივი—მარაგი  800    

მარაგის გაყიდვის აღიარება.    

      

                 A საწარმო  

 

   

დბ აქტივი—მარაგი 1,000     

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,000    

B საწარმოსგან  ფულადი სახსრებით მარაგის შეძენის აღიარება.    

      

 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, გადასახადებთან დაკავშირებით 

შესრულდება შემდეგი გატარებები: 

 

 ინდივიდუალური 

საწარმო 

ბუღალტრული 

ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული 

ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

      

 B საწარმო    

      

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი—

მიმდინარე გადასახადი  

40   40  

კრ შემოსავალი—მოგების გადასახადი—

გადავადებული გადასახადი 

    40 

კრ ვალდებულება—მიმდინარე გადასახადი  40   40 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი    40  

მარაგის გაყიდვით წარმოქმნილი საგადასახადო ვალდებულების 

აღიარება. 
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო 

კონსოლიდაციის კორექტირებები: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  1,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  800 

კრ აქტივი—მარაგი  200 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი 40  

კრ შემოსავალი—მოგების გადასახადი—გადავადებული გადასახადი  40 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

კონსოლიდაციისას საჭიროა დაბეგვრის ეფექტის კორექტირება, რადგან 

კორექტირების პირველი ნაწილი მარაგის საბალანსო ღირებულებას 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ამცირებს 1,000 ფე-დან (A საწარმოს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ჩანაწერებში) 800 ფე-მდე  (შემცირება 200 ფე-ით), მარაგის 

საგადასახადო ბაზაში შესაბამისი შემცირების გარეშე (იგულისხმება, რომ 

საგადასახადო ორგანოები არ ახორციელებენ შესაბამის კორექტირებას დასაბეგრი 

შემოსავლის განსაზღვრის მიზნით).  200 ფე-ის სხვაობა არის გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობა (იხ. 29-ე განყოფილება - „მოგების გადასახადი“), რომელიც წარმოშობს 40 ფე-

ის ოდენობის (20% × 200 ფე) გადავადებულ საგადასახადო აქტივს და შესაბამის 

შემცირებას მოგების გადასახადის ხარჯში.  როდესაც მარაგი ჯგუფის მიერ გაიყიდება 

მესამე მხარეზე, ეს დროებითი სხვაობა ანულირდება და აღიარდება შესაბამისი 

საგადასახადო ხარჯი. 

 

 

მაგ. 37 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ B საწარმოსგან 1,000 ფე-ად შეიძინა მარაგი.  ცოტა 

ხნით ადრე, B საწარმოს მარაგი დაუჯდა 800 ფე.   

20X1 წლის 2 თებერვალს A საწარმომ ყველა მარაგი გაყიდა გარე მხარეზე 1,500 ფე-ად.   

ჩავთვალოთ, რომ ორივე, A და B საწარმოებისთვის გამოიყენება 20%-იანი საგადასახადო 

განაკვეთი.   

20X1 წლის 1-ელ იანვარს, B საწარმოს მიერ მარაგის შესყიდვის დროს, საწარმოების 

ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდა მოცემული გატარებები (და 

ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ 

ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ინდივიდუალური 

საწარმო ბუღალტრული 

ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული 

ჩანაწერები 
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 ფე ფე   ფე ფე 

       
 B საწარმო     

       
დბ აქტივი—მარაგი 800    800  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  800    800 

მარაგის შეძენის აღიარება.  

       

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,000      

კრ შემოსავალი—ამონაგები   1,000     

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 800  

    

კრ აქტივი—მარაგი  800     

მარაგის გაყიდვის აღიარება.     
 A საწარმო     
       
დბ აქტივი—მარაგი 1,000      

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,000     

B საწარმოსგან  ფულადი სახსრებით მარაგის შეძენის აღიარება. 
 

მოცემული გატარებები შესრულდა 20X1 წლის 2 თებერვალს A საწარმოს 

ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების გვერდით 

ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში 

შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს): 
 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

      

 A საწარმო    

      

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,500   1,500  

კრ შემოსავალი—ამონაგები  1,500   1,500 

დბ ხარჯი—გაყიდული 

საქონლის თვითღირებულება 1,000  

 800  

კრ აქტივი—მარაგი  1,000   800 

მარაგის გაყიდვის აღიარება.    

 

წლის დასასრულს, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოების ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში გადასახადებთან დაკავშირებით შესრულდა მოცემული 

გატარებები (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც 

ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით 

უწყისს): 

 

 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 
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 B საწარმო    

      

დბ ხარჯი—მოგების 

გადასახადი—მიმდინარე 

გადასახადი 40  

  

40 

 

კრ ვალდებულება—

მიმდინარე გადასახადი  40 

  40 

მარაგის გაყიდვით წარმოქმნილი მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

      

 A საწარმო    

      

დბ ხარჯი—მოგების 

გადასახადი—მიმდინარე 

გადასახადი  100  

  

100 

 

კრ ვალდებულება—

მიმდინარე გადასახადი  100 

  100 

მარაგის გაყიდვით წარმოქმნილი მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებები: 
 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  1,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  1,000 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

გადასახადისა და მარაგისთვის საჭირო არ არის კონსოლიდაციის კორექტირება.  A 

საწარმო ასახავს 400 ფე-ის ოდენობის მოგებას (1,500 ფე ამონაგები გაყიდული 

საქონლიდან, მინუს 1,000 ფე გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება, მინუს 100 

ფე მოგების გადასახადის ხარჯი).  B საწარმო ასახავს 160 ფე-ის ოდენობის მოგებას 

(1,000 ფე ამონაგები გაყიდული პროდუქციიდან, მინუს 800 ფე გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება, მინუს 40 ფე მოგების გადასახადის ხარჯი).  ჯგუფის მიერ 

ასახული სრული მოგება არის 560 ფე (1,500 ფე გარე მხარეებზე გასაყიდი ფასი, მინუს 

800 ფე თვითღირებულება ჯგუფისთვის, მინუს 140 ფე მოგების გადასახადის ხარჯი).  

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში A საწარმოსა და B საწარმოს მიერ 

აღიარებული მოგების ჯამი, ჯგუფის მიერ კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღიარებული მოგების ტოლია და მოგებაზე არ არსებობს 

კონსოლიდაციის კორექტირებების წმინდა გავლენა.  

თუ A საწარმო აკონტროლებს B საწარმოს, მაგრამ ფლობს B საწარმოს სააქციო 

კაპიტალის 100%-ზე ნაკლებს, არანაირი სხვაობა არ იქნება ზემოთ წარდგენილ 

კონსოლიდაციის კორექტირებებთან.  არ არსებობს გავლენა მოგებაზე ან ზარალზე.  

რადგან წლის განმავლობაში მარაგი გაიყიდა ჯგუფის გარე მხარეზე, ამ ოპერაციასთან 

დაკავშირებულ B საწარმოს დაბეგვრის შემდგომ მოგებაში არამაკონტროლებელი 

წილის ნაწილი მოიცავს 160 ფე-ს (200 ფე-ს მინუს 40 ფე). 

 

მაგ. 38 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს.  
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20X1 წლის 1-ელ ნოემბერს A საწარმომ B საწარმოსგან 1,000 ფე-ად შეიძინა მარაგი.  ცოტა 

ხნით ადრე, B საწარმოს მარაგი დაუჯდა 800 ფე.  საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, A 

საწარმომ მარაგის ნახევარი გაყიდა გარე მხარეზე, 750 ფე-ად.   

ჩავთვალოთ, რომ ორივე, A და B საწარმოებისთვის გამოიყენება 20%-იანი საგადასახადო 

განაკვეთი.   

მოცემული გატარებები შესრულდა 20X1 წელს საწარმოების ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, 

რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი 

აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს): 

 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

      

 B საწარმო    

      

დბ აქტივი—მარაგი 800   800  

კრ აქტივი—ფულადი 

სახსრები 

 800   800 

მარაგის შეძენის აღიარება.    

დბ აქტივი—ფულადი 

სახსრები 1,000  

   

კრ შემოსავალი—ამონაგები  1,000    

დბ ხარჯი—გაყიდული 

საქონლის თვითღირებულება 800  

   

კრ აქტივი—მარაგი  800    

A საწარმოზე მარაგის გაყიდვის აღიარება.    

      

 A საწარმო    

      

დბ აქტივი—მარაგი 1,000     

კრ აქტივი—ფულადი 

სახსრები 

 1,000    

B საწარმოსგან  ფულადი სახსრებით მარაგის შეძენის აღიარება. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 
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დბ აქტივი—ფულადი 

სახსრები 750  

 

750  

კრ შემოსავალი—ამონაგები  750   750 

დბ ხარჯი—გაყიდული 

საქონლის თვითღირებულება 500  

 

400  

კრ აქტივი—მარაგი  500   400 

მარაგის გაყიდვის აღიარება.    

 
 

წლის დასასრულს, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, მოცემული გატარებები შესრულდა 

საწარმოების ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში არსებულ გადასახადებთან 

დაკავშირებით (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც 

ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით 

უწყისს): 
 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

      

 B საწარმო    

      

დბ ხარჯი—მოგების 

გადასახადი—მიმდინარე 

გადასახადი 40  

 

 

40  

კრ ვალდებულება—

მიმდინარე გადასახადი  40 

 

 40 

დბ აქტივი—გადავადებული 

გადასახადი   

 

20  

კრ შემოსავალი—მოგების 

გადასახადი—გადავადებული 

გადასახადი   

 

 

 

20 

მარაგის გაყიდვით წარმოქმნილი მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

      

 A საწარმო    

      

დბ ხარჯი—მოგების 

გადასახადი—მიმდინარე 

გადასახადი  50  

  

50 

 

კრ ვალდებულება—

მიმდინარე გადასახადი  50 

  50 

მარაგის გაყიდვით წარმოქმნილი მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

პერიოდის დასასრულისთვის, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებები: 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  1,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  900 
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კრ აქტივი—მარაგი  100 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი 20  

კრ შემოსავალი—მოგების გადასახადი—

გადავადებული გადასახადი   20  

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

A საწარმოსა და B საწარმოს მიერ აღიარებული შემოსავალი (პროდუქციის 

გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები) არის 1,750 ფე (A საწარმოს 750 ფე-ის ოდენობის 

შემოსავალი და B საწარმოს 1,000 ფე-ის ოდენობის შემოსავალი).  თუმცა, გარე 

მხარეებზე მარაგის გაყიდვიდან მიღებული ჯგუფის კონსოლიდირებული 

შემოსავალი არის მხოლოდ 750 ფე. 

A საწარმოსა და B საწარმოს მიერ ინდივიდუალურად ასახული გაყიდული საქონლის 

სრული თვითღირებულება არის 1,300 ფე (A საწარმოს გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 500 ფე-ის ოდენობით  და B საწარმოს გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 800 ფე-ის ოდენობით).  თუმცა, ჯგუფის გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება არის მხოლოდ 400 ფე (800 ფე-ის 50%—იმ მარაგის 

თვითღირებულება, რომელიც ჯგუფმა გარე მხარეზე გაყიდა). 

მარაგის 100 ფე-ით კორექტირება ასახავს გადაცემული მარაგის გაყიდვით 

წარმოქმნილ იმ მოგების ნაწილს, რომელიც პერიოდის დასასრულისთვის არსებულ 

მარაგშია დარჩენილი.  რადგან პერიოდის დასასრულისთვის გადაცემული მარაგის 

50% ისევ ხელმისაწვდომია, მარაგის შიდაჯგუფურ გადაცემაზე წარმოქმნილი 

მთლიანი მოგების 50% (50% × 200 ფე) ელიმინირდება პერიოდის დასასრულისთვის.  

მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმოს ინდივიდუალურ ჩანაწერებსა (500 ფე) და 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში (400 ფე) აღნიშნულ მარაგის საბალანსო 

ღირებულებაში 100 ფე-ის ოდენობის სხვაობაა, მარაგის საგადასახადო ბაზა ორივე, 

კონსოლიდირებულ და  საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში, არის 

500 ფე (იგულისხმება, რომ საგადასახადო ორგანოები არ ახორციელებენ შესაბამის 

კორექტირებას, დასაბეგრი შემოსავლის განსაზღვრის მიზნით).  შესაბამისად, 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობაა 100 ფე, რომელიც წარმოშობს 20 ფე-ის ოდენობის 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში და შესაბამის შედეგს საკუთარ კაპიტალში (მოგების გადასახადის 

ხარჯის კომპონენტი, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებაში ან 

ზარალში). 

 

მაგ. 39 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს.   

ფაქტები იგივეა, რაც 38-ე მაგალითში.  შესაბამისად, მისი შემდეგი სააღრიცხვო 

პერიოდიის პირველ დღეს, 20X2 წლის 1-ელ იანვარს, A საწარმოს გააჩნია მარაგი 500 ფე-

ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებით, რომელიც მან შეიძინა B საწარმოსგან 20X1 

წელს.  B საწარმოს მარაგი დაუჯდა 400 ფე.   

ჩავთვალოთ, რომ ორივე, A და B საწარმოებისთვის გამოიყენება 20%-იანი საგადასახადო 

განაკვეთი და B საწარმოსგან შეძენილი მარაგი ისევ ხელმისაწვდომია 20X2 წლის 31 

დეკემბერს. 

20X2 წლის 31 დეკემბერს, თუ იგულისხმება, რომ A საწარმოს მიერ მარაგი არ 

გაყიდულა, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო 

კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 
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 ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება 100  

კრ აქტივი—მარაგი  100 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი  20  

კრ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება  20  

20X1 წელს განხორციელებული შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 
20X1 წელს B საწარმოსგან შეძენილი მარაგები რჩება A საწარმოს ინდივიდუალურ 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 500 ფე-ით, რომელიც მოიცავს 100 ფე-ის 

ოდენობის ჯგუფის მოგებას (რადგან მისი თავდაპირველი თვითღირებულება B 

საწარმოსთვის იყო 400 ფე).  რადგან გადაცემა განხორციელდა წინა პერიოდში, მოგება 

აღიარებულია B საწარმოს გაუნაწილებელ მოგებაში.  კონსოლიდაციის 

კორექტირებებმა მარაგები უნდა შეამციროს მოგების ოდენობით და  

კონსოლიდირებული გაუნაწილებელი მოგება შეამციროს იმავე ოდენობით 

(ჯგუფისთვის მოგება რჩება არარელიზებულ მოგებად, რადგან მარაგი ისევ არ 

გაყიდულა ჯგუფის გარეთ მყოფ მხარეზე).   

100 ფე-ის ოდენობის კონსოლიდაციის კორექტირება, მაშასადამე, უზრუნველყოფს, 

რომ საბალანსო ღირებულება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში არის 400 

ფე (500 ფე-ს მაგივრად, რაც A საწარმოს ინდივიდუალურ ჩანაწერებში აღრიცხული 

საბალანსო ღირებულებაა).  თუმცა, არ არსებობს შესაბამისი შემცირება მარაგის 

საგადასახადო ბაზაში.  შესაბამისად, 20 ფე-ის ოდენობის გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი აღიარებულია კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში, საკუთარ კაპიტალზე შესაბამისი შედეგით (გაუნაწილებელი მოგება); 

ისევ და ისევ, კორექტირება გაუნაწილებელი მოგება იმიტომ, რომ გადაცემა 

განხორციელდა წინა წლებში. 

 

მაგ. 40 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს.   

ფაქტები იგივეა, რაც 38-ე და 39-ე მაგალითებში. 20X3 წლის განმავლობაში A საწარმომ 

გაყიდა იმ მარაგის დარჩენილი ნაწილი, რომელიც შეიძინა B საწარმოსგან 20X1 წელს; A 

საწარმომ ის მესამე მხარეზე 750 ფე-ად გაყიდა.    

ჩავთვალოთ, რომ ორივე, A და B საწარმოებისთვის გამოიყენება 20%-იანი საგადასახადო 

განაკვეთი. 

მოცემული გატარებები შესრულებულ იქნა 20X3 წელს A საწარმოს ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, 

რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი 

აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს: 

 

 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

      

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 750   750  

კრ შემოსავალი—ამონაგები   750   750 
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დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 500  

 400  

კრ აქტივი—მარაგი  500   400 

მარაგის გაყიდვის აღიარება.    

 

წლის დასასრულს, 20X3 წლის 31 დეკემბერს, მოცემული გატარებები შესრულებულ იქნა 

A საწარმოს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში გადასახადებთან 

დაკავშირებით (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, რომლებიც 

ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი აწარმოებდა ბრუნვით 

უწყისს): 

 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

      

 ფე ფე  ფე ფე 

      

 A საწარმო    

      

დბ ხარჯი—მოგების 

გადასახადი—მიმდინარე 

გადასახადი  

50   
 

50 
 

კრ ვალდებულება—

მიმდინარე გადასახადი 
 50   50 

დბ ხარჯი—მოგების 

გადასახადი—

გადავადებული გადასახადი   

 
 

20 
 

კრ აქტივი—გადავადებული 

გადასახადი   

 
 20 

მარაგის გაყიდვით წარმოქმნილი მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

 

20X3 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებები: 

 

 ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება* 100  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  100 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი—გადავადებული 

გადასახადი  
20  

კრ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება*  20 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

* ზემოთ მოცემული ჯგუფის და ინდივიდუალური საწარმოს ბუღალტრული 

გატარებების შედარებისას გამოჩნდება, რომ 100 ფე უნდა დაკრედიტდეს მარაგზე, და 

არა გაუნაწილებელ მოგებაზე.  თუმცა, საჟურნალო გატარებები „ყვებიან ისტორიას“ 

ისე, როგორც ეს ხდება, ხოლო კონსოლიდაციის კორექტირებები შექმნილია საწარმოს 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების კორექტირებისთვის; რადგან 100 ფე 

გამოირიცხა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებიდან 20X1 წელს (იხ. 38-ე 

მაგალითი), კორექტირება კეთდება გაუნაწილებელ მოგებაზე. იგივე მიდგომა 

გამოიყენება 20 ფე-ის ოდენობის გადავადებული გადასახადის კორექტირებისთვის; 
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ინდივიდუალური საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების კორექტირების დროს, 

კორექტირება აისახება გაუნაწილებელ მოგებაზე, რადგან ის დაკრედიტებულია 20X1 

წლის კონსოლიდილიდირებული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში. 

 

A საწარმოს მიერ აღიარებული შემოსავალი (გაყიდული პროდუქციიდან მიღებული 

ამონაგები) არის 750 ფე. შემოსავლისთვის კონსოლიდაციის კორექტირება არ არის 

საჭირო, რადგან ეს იგივეა, რაც გარე მხარეებზე მარაგის გაყიდვიდან მიღებული 

ჯგუფის კონსოლიდირებული შემოსავალი. 

ჯგუფის მიერ გაყიდული საქონლის თვითღირებულება არის 400 ფე (800 ფე 

თვითღირებულების 50%, ანუ ღირებულება, რომლითაც ჯგუფმა შეიძინა მარაგი 

ჯგუფის გარეთ მყოფი მხარისგან: იხ. 38-ე მაგალითი). A საწარმოს მიერ 

ინდივიდუალურად ასახული გაყიდული საქონლის თვითღირებულება არის 500 ფე.  

შესაბამისად, საჭიროა 100 ფე-ის კონსოლიდაციის კორექტირება; ეს გვაჩვენებს, რომ 

20X3 წელს აღიარებული მოგება არის 350 ფე.  ამ თანხიდან 100 ფე უკვე აღიარებული 

იყო B საწარმოს 20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში და ამგავარად, არის B საწარმოს 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების გაუნაწილებელ მოგებაში. აქედან 

გამომდინარე, საჭიროა, რომ გაუნაწილებელი მოგება დადებეტდეს, რათა 20X3 წლის 

31 დეკემბერს გაუნაწილებელი მოგება არ იყოს გადაჭარბებული.    

ჯგუფის 350 ფე-ის მოგების გადასახადი 20% არის 70 ფე.  A საწარმომ 20X3 წელს თავის 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ამ თანხიდან აღიარა 50 ფე.  დანარჩენი 20 

ფე აღიარებულია, როგორც გადავადებული საგადასახადო აქტივი საწყის 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში (წინა წლების 

კონსოლიდაციის კორექტირების შედეგად).  აქედან გამომდინარე, კონსოლიდაციის 

საბოლოო კორექტირება ზრდის გადასახადის დარიცხვას 20 ფე-ით, 20X3 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში და ასახავს 

გაუნაწილებელ მოგებას კრედიტში; გაუნაწილებელი მოგების დაკრედიტება იმეორებს 

20X1 წლის კორექტირებას, რომელმაც გამოიწვია გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი.   

 
მაგალითები—ძირითადი საშუალებები 

 

მაგ. 41 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს. 20X2 წლის 

31 დეკემბერს A საწარმომ B საწარმოსგან შეიძინა მიწის ნაკვეთი, რომელზეც ჯგუფი 

გეგმავს თავისი ახალი სათაო ოფისის შენობის აშენებას. მიწის საბალანსო ღირებულება 

B საწარმოს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში იყო 1,000 ფე და გასაყიდი ფასი 

არის 1,100 ფე. 

მოცემული გატარებები შესრულებულ იქნა საწარმოების ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, 

რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი 

აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს): 

 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

       

 ფე ფე   ფე ფე 

       

 B საწარმო     
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დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 1,000    1,000  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,000    1,000 

მიწის  ფულადი სახსრებით შეძენის 

აღიარება.   

    

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,100      

კრ—ძირითადი საშუალებები  1,000     

კრ შემოსავალი—ძირითადი 

საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული 

მოგება  

 100   

  

მიწის  ფულადი სახსრების სანაცვლოდ 

გაყიდვის აღიარება. 
    

  

       

 A საწარმო     

      

დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 1,100      

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,100     

B საწარმოსგან  ფულადი სახსრებით მიწის შეძენის აღიარება. 

 

 

20X2 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ჯგუფის კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის 

კორექტირებები: 
 

 ფე ფე 

კრ შემოსავალი—ძირითადი საშუალებების 

გაყიდვიდან მიღებული მოგება 100  

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები  100 

მიწის შიდაჯგუფური გაყიდვის გავლენის ელიმინირება. 
 

ზემოთ მოცემული კონსოლიდაციის კორექტირებები ‘ამცირებს’ მიწის საბალანსო 

ღირებულებას A საწარმოს ინდივიდუალურ ჩანაწერებში აღნიშნული 1,100 ფე-დან 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 1,000 ფე-მდე (ჯგუფისთვის არსებულ 

თვითღირებულებამდე).  სხვა სიტყვებით, კონსოლიდაციის კორექტირება აუქმებს 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენას (100 ფე-ის ‘ზრდა’ მიწის საბალანსო 

ღირებულებაში და B საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებული მოგება (100 ფე), რომელიც მიღებულია მიწის გასვლით).  
 

მაგ. 42 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს. 20X2 წლის 

1-ელ დეკემბერს A საწარმომ B საწარმოსგან 600 ფე-ად შეიძინა შენობა-ნაგებობა, 

რომლის გამოყენებასაც ჯგუფი აპირებს თავისი ახალი სათაო ოფისისთვის. B საწარმომ 

ეს შენობა-ნაგებობა მესამე მხარისგან 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 525 ფე-ად შეიძინა.  იმ 

დროისთვის შენობა-ნაგებობა შეფასდა 21-წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადით 

და ნულის ტოლი ნარჩენი ღირებულებით. 20X2 წლის 1-ელ იანვარს  B საწარმოს 

ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში შენობა-ნაგებობის საბალანსო 

ღირებულება იყო 500 ფე.  20X2 წლის 1-ელ იანვარს შენობა-ნაგებობის შეფასებული 

ნარჩენი სასარგებლო მომსახურების ვადა არის 20 წელი და მისი ნარჩენი ღირებულება 

ისევ ნულის ტოლია. ცვეთის მეთოდი არის წრფივი. 
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მოცემული გატარებები შესრულებული იქნა საწარმოების ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში (და ამავე გატარებების გვერდით ნაჩვენებია გატარებები, 

რომლებიც ჯგუფის ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულდებოდა, თუ ჯგუფი 

აწარმოებდა ბრუნვით უწყისს): 
 

 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

       

 ფე ფე   ფე ფე 

       

            B საწარმო  

 

    

       

20X1 წლის 1-ლი იანვარი      

დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 525    525  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  525    525 

შენობა-ნაგებობის ფულადი სახსრებით შეძენის აღიარება.  

      

20X1 წლის 31 დეკემბერი      

დბ ხარჯი—ცვეთა  25(ა)   25  

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები  25   25 

შენობა-ნაგებობის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების აღიარება 20X1 წელს. 

 
 ინდივიდუალური საწარმო 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

 ჰიპოთეტური ჯგუფი 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

       

 ფე ფე   ფე ფე 

       

20X2 წლის 1-ლი იანვარი      

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 600     

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები  500    

კრ შემოსავალი—ძირითადი 

საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული 

მოგება  100 

   

შენობა-ნაგებობის ფულადი სახსრების სანაცვლოდ გაყიდვის აღიარება.   

 

 

 

 

   

 A საწარმო     

20X2 წლის 1-ლი იანვარი    

დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 600   

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  600  

B საწარმოსგან  ფულადი სახსრებით შეძენილი შენობა-ნაგებობის აღიარება. 

    

20X2 წლის 31 დეკემბერი    

დბ ხარჯი—ცვეთა  30(ბ)   25 

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 30  25 

შენობა-ნაგებობის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების აღიარება 20X2 წელს. 
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20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებები: 

 

 ფე  ფე 

კრ შემოსავალი—ძირითადი საშუალებების 

გაყიდვიდან მიღებული მოგება 
100   

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები   100 

დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 5(ა)   

კრ ხარჯი—ცვეთა   5 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

 

20X2 წელს, კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღნიშნული შენობის  

საბალანსო ღირებულებასა და A საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღნიშნულ საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა შეჯამებულია შემდეგნაირად: 

 კონსოლიდირებული 

ფინანსური 

ანგარიშგება 

ინდივიდუალური 

საწარმოების ფინანსური 

ანგარიშგებები 

       

სხვაობა 

  A საწარმო B საწარმო  

 ფე ფე ფე ფე 

20X1 წლის 31 დეკემბერი 500 – 500 – 

შეძენა/გაყიდვა 20X2 წლის 1-ელ 

იანვარს 
– 600 (500) 100 

ცვეთა 20X2 წლისთვის (25) (30) – (5) 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 475 570 – 95 

 

20X2 წლის 1-ელ იანვარს ჯგუფის შენობა-ნაგებობის საბალანსო ღირებულება 100 ფე-

ით ნაკლებია, ვიდრე A საწარმოს ინდივიდუალურ ჩანაწერებში.  როდესაც 

ინდივიდუალური საწარმოების ფინანსური ინფორმაცია გამოიყენება ჯგუფის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს, ზემოთ 

მოცემული კონსოლიდაციის კორექტირებები აუქმებს შიდაჯგუფური ოპერაციის 

გავლენას.    

(ა)  A საწარმოს მიერ აღიარებული 5 ფე-ის ცვეთა ელიმინირებულ უნდა იქნეს 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს, რადგან A 

საწარმო თავის ინდივიდუალურ ჩანაწერებში 20X2 წლისთვის(გ) აღიარებს 30 ფე-ის 

ცვეთას, ხოლო ჯგუფის ცვეთის ხარჯი იმავე პერიოდისთვის არის 25 ფე.(ბ) 

(ბ)  B საწარმოსა და ჯგუფის ცვეთის ხარჯი არის 25 ფე ყოველი წლისთვის (B 

საწარმოსა და ჯგუფისთვის არსებული 525 ფე-ის ოდენობის თვითღირებულება 

გაყოფილი 21-წლიან სასარგებლო მომსახურების ვადაზე).  

(გ)  A საწარმო თავის ინდივიდუალურ ჩანაწერებში 20X2 წლისთვის აღიარებს 30 ფე-

ის ცვეთას  (ხარჯი დაფუძნებულია 600 ფე-ის ცვეთადი ღირებულების 20-წლიან 

ნარჩენ სასარგებლო მომსახურების ვადაზე გაყოფაზე).   

 

 

მაგალითი—შიდაჯგუფური საიჯარო ქირა 
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მაგ. 43 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს. 20X2 წლის 

განმავლობაში (მიმდინარე ფინანსურ პერიოდში) A საწარმომ მიაქირავა საოფისე ფართი 

B საწარმოს, რომლის სანაცვლოდაც B საწარმომ A საწარმოს გადაუხადა 100 ფე. A 

საწარმოსა და B საწარმოს მიერ საიჯარო ქირასთან დაკავშირებით თავიანთ 

ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულებული საჟურნალო გატარებებია: 

 

A საწარმო ფე ფე 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 100  

კრ შემოსავალი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის 

ქირა 
 100 

ფულადი სახსრებით მიღებული საიჯარო ქირის შემოსავლის აღიარება. 

   

B საწარმო   

დბ ხარჯი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ქირა 100  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  100 

ფულადი სახსრებით გადახდილი საიჯარო ქირის აღიარება. 

 

ეს ყველაფერი ხდება ჯგუფის შიგნით და არ მოიცავს მესამე მხარეს.  შესაბამისად, 

ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო 

კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ქირა 100  

კრ ხარჯი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ქირა  100 

შიდაჯგუფური ოპერაციის გავლენის ელიმინირება.  

 

თუ არ იარსებებს ზემოთ მოცემული კონსოლიდაციის კორექტირება, ჯგუფის 

მოგებაზე არ იქნება წმინდა გავლენა.  თუმცა, თანხები, რომლებიც ასახულია საიჯარო 

ქირის შემოსავლად და საიჯარო ქირის ხარჯად  გადიდებული იქნება. 

 

მაგალითები—შიდაჯგუფური დივიდენდები 
 

მაგ. 44 A საწარმო ფლობს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს B საწარმოს. 20X2 წლის 

31 დეკემბერს B საწარმომ გამოაცხადა და გადაიხადა 50 ფე-ის ოდენობის დივიდენდი 

მოგებიდან, რომელიც მიიღო A საწარმოს მიერ მისი შეძენის თარიღის შემდეგ. ამ 

ოპერაციებთან დაკავშირებით A საწარმოსა და B საწარმოს ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულებული საჟურნალო გატარებებია: 

 

A საწარმო ფე ფე 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 50  

კრ შემოსავალი—დივიდენდები   50 

ფულადი სახსრებით მიღებული დივიდენდების აღიარება. 

   

B საწარმო ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება: 

დივიდენდები 
50  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  50 
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ფულადი სახსრებით გადახდილი დივიდენდების აღიარება. 

 

ჯგუფის პოზიციიდან დივიდენდები არ გამოცხადებულა და არ არსებობს 

დივიდენდის შემოსავალი. შესაბამისად, 20X2 წლის 31 დეკემბრის ჯგუფის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო 

კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—დივიდენდები  50  

კრ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება  50 

შიდაჯგუფური დივიდენდის ოპერაციების გავლენის ელიმინირება. 

 

შენიშვნა: 46-ე მაგალითი ეხება ისეთ შიდაჯგუფურ დივიდენდებს, როცა შვილობილი 

საწარმო არ არის სრულ საკუთრებაში.   

 

 

მაგ. 45 ფაქტები იგივეა, რაც 44-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში, 20X2 წლის 31 დეკემბერს 

დივიდენდი გადაუხდელია.  ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით A საწარმოსა და B 

საწარმოს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულებული საჟურნალო 

გატარებებია: 

 

A საწარმო ფე ფე 

დბ აქტივი—დივიდენდის მოთხოვნა 50  

კრ შემოსავალი—დივიდენდები   50 

დივიდენდის შემოსავლისა და მოთხოვნის აღიარება. 

   

B საწარმო ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება: 

გამოცხადებული დივიდენდი 
50  

კრ ვალდებულება—გადასახდელი დივიდენდი  50 

გამოცხადებული დივიდენდების და დივიდენდების გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

 

ჯგუფის პოზიციიდან დივიდენდის ოპერაცია არ არსებობს.  შესაბამისად, 20X2 წლის 

31 დეკემბრის ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—დივიდენდები 50  

კრ აქტივი—მოთხოვნა დივიდენდზე   50 

დბ ვალდებულება—გადასახდელი დივიდენდი 50  

კრ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება: 

გამოცხადებული დივიდენდი  
 50 

შიდაჯგუფური დივიდენდის ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 

 

მაგ. 46 A საწარმო ფლობს სააქციო კაპიტალის 80%-ს და აკონტროლებს B საწარმოს. 20X2 წელს 

B საწარმომ გამოაცხადა 1,000 ფე-ის ოდენობის დივიდენდი მოგებიდან, რომელიც 

მიიღო შეძენის თარიღის შემდეგ. ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით A საწარმოსა და B 
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საწარმოს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულებული საჟურნალო 

გატარებებია: 

 

A საწარმო ფე ფე 

დბ აქტივი—მოთხოვნა დივიდენდზე  800  

კრ შემოსავალი—დივიდენდები   800 

დივიდენდის შემოსავლისა და მოთხოვნის აღიარება. 

   

B საწარმო ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება: 

გამოცხადებული დივიდენდი 
1,000  

კრ ვალდებულება—გადასახდელი დივიდენდი  1,000 

გამოცხადებული დივიდენდების და დივიდენდების გადახდის ვალდებულების აღიარება. 

 

ნაწილობრივ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოს მიერ დივიდენდების 

გამოცხადება ჯგუფისთვის ამცირებს შვილობილი საწარმოს წმინდა აქტივების 

საბალანსო ღირებულებას და შესაბამისად, ამცირებს შვილობილი საწარმოს საკუთარ 

კაპიტალში არამაკონტროლებელ წილზე მიკუთვნებად წილს. 20X2 წლის 31 

დეკემბერს დასრულებული წლისთვის ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 
 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—დივიდენდები  800  

კრ აქტივი—მოთხოვნა დივიდენდზე  800 

დბ ვალდებულება—გადასახდელი დივიდენდი 800  

დბ საკუთარი კაპიტალი—არამაკონტროლებელი წილი 200  

კრ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება: 

გამოცხადებული დივიდენდი 
 

 

1,000 

შიდაჯგუფური დივიდენდის ოპერაციის გავლენის ელიმინირება. 
 

შენიშვნა: შვილობილი საწარმოს მიერ მშობელი საწარმოსთვის გადასახდელი 

დივიდენდი არის ჯგუფის შიგნით მომხდარი ოპერაცია და შესაბამისად გამოირიცხება 

კონსოლიდაციისას. ჯგუფს გააჩნია არამაკონტრობელებელი წილისთვის შვილობილი 

საწარმოს მიერ გამოცხადებული დივიდენდების გადახდის ვალდებულება (ჯგუფის 

ფულადი სახსრები შემცირდება 200 ფე-ით, როდესაც არამაკონტროლებელი 

წილისთვის დივიდენდი გადაიხდება).  

სხვა სიტყვებით, ამ მაგალითში, როდესაც შვილობილმა საწარმომ გამოაცხადა 

დივიდენდი, არამაკონტროლებელ წილზე მისაკუთვნებელი, შეძენის შემდგომი 

გაუნაწილებელი მოგების ნაწილი მცირდება 200 ფე-ით და არამაკონტროლებელი 

წილისთვის 200 ფე-ის ოდენობის დივიდენდის გადახდის ვალდებულება აღიარდება 

კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.    

 

 

მაგალითი—შვილობილი საწარმოს სამუშაო ვალუტა განსხვავდება ჯგუფის 
საანგარიშგებო ვალუტისგან 

 

მაგ. 47 20X1 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ 7,500 უფე-ად (უფე არის B საწარმოს სამუშაო 

ვალუტა) შეიძინა B საწარმოს სააქციო კაპიტალის 75% და მოიპოვა კონტროლი.                                 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს B საწარმოს წმინდა აქტივებმა შეადგინა 10,000 უფე.  A 
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საწარმოს სამუშაო ვალუტა არის ფე და ჯგუფის წარსადგენი ვალუტა ასევე ფე-ია.  20X1 

წლის 1-ელ იანვარს სავალუტო კურსი იყო 8 ფე:1 უფე.  არ წარმოქმნილა გუდვილი ან 

რეალური ღირებულების კორექტირებები. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს A საწარმოსა და B საწარმოს ინდივიდუალური საცდელი 

ბალანსებია:  
 

 A საწარმო 

ფე 
 B საწარმო 

უფე 

საკუთარი კაპიტალი—სააქციო კაპიტალი (100)  (1,000) 

საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება:     

- 20X1 წლის 1-ელ იანვარს (80,000)  (9,000) 

- მოგება 20X1 წლისთვის (10,000)  (5,000) 

აქტივი—ინვესტიცია B საწარმოში 60,000 (ა)  

აქტივი—ძირითადი საშუალებები (მანქანა) –  6,000 

აქტივი—ფულადი სახსრები 30,100  9,000 
 

(ა)  7,500 უფე × 8:1 = 60,000 ფე. 

შენიშვნა: ჯგუფის წარსადგენი ვალუტისგან განსხვავებული სამუშაო ვალუტით შვილობილი 

საწარმოს (B საწარმო) არსებობას გააჩნია მცირე გავლენა კონსოლიდაციის პროცედურებზე, 

რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს.  თუმცა, B საწარმოს საცდელი ბალანსი პირველ 

რიგში უფე-დან გადაყვანილი უნდა იყოს ფე-ში (იხ. 30-ე მოდული - „ოპერაციები უცხოურ 

ვალუტაში“ - დამატებითი მითითებებისთვის), კონსოლიდაციის ‘ჩვეულებრივი’ პროცედურების 

განხორციელებამდე. 
 

შესაბამისი სავალუტო კურსები შემდეგია: 

  20X1 წლის 1-ლი იანვარი    8 ფე:1 უფე 

  20X1 წლის 31 დეკემბერი    7 ფე:1 უფე 

საშუალო შეწონილი სიდიდე (ფაქტობრივ სიდიდესთან მიახლოებული) 20X1 წლისთვის 7.5 

ფე:1 უფე 

 

 

 

 

B საწარმოს საცდელი ბალანსის უფე-დან ფე-ში გადაყვანა: 
 

 B საწარმო 

უფე 

სავალუტო 

კურსი 

B საწარმო 

ფე 

 

საკუთარი კაპიტალი—სააქციო 

კაპიტალი 
(1,000) 8:1 (8,000) 

 

საკუთარი კაპიტალი—

გაუნაწილებელი მოგება  

- 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 

(9,000) 8:1 (72,000) 

 

- მოგება 20X1 წლისთვის (5,000) 7.5:1  (37,000)  

აქტივი—ძირითადი საშუალებები 

(მანქანა) 
6,000 7:1 42,000 

 

აქტივი—ფულადი სახსრები 9,000 7:1 63,000  

სხვა სრული შემოსავალი—საკურსო 

სხვაობა 
  12,500 (ბ) 
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(ბ) ეს წარმოადგენს: (i) სხვაობას, რომელიც წარმოიქმნა 10,000 უფე-ის ოდენობის საწყისი წმინდა 

აქტივების ხელახლა გადაყვანით, წლის დასაწყისში არსებულ კურსსა (8:1) და წლის ბოლოს 

არსებულ კურსს შორის (7:1); პლუს (ii) წლიური მოგების (5,000 უფე) წლის ფაქტობრივი კურსიდან 

(რომელიც კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაშია გამოყენებული) საბოლოო 

კურსზე გადაყვანა (რომელიც კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაშია 

გამოყენებული) = (10,000 უფე × (8 – 7)) + (5,000 უფე × (8 – 7.5)) = 12,500 ფე დებეტში. 

 

ჯგუფის კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 

 A 

საწარმო 

 

ფე 

B 

საწარმო 

 

ფე 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

 

ფე 

  

კონსოლიდირებული 

 

ფე 

 

…       

მოგება წლის 

განმავლობაში 10,000 37,500  

 

47,500 

 

სხვა სრული 

შემოსავალი—საკურსო 

სხვაობა - - (12,500) (გ) (12,500) 

 

მთლიანი სრული 

შემოსავალი 20X1 

წლისთვის 10,000 37,500 (12,500) 

 

35,000 

 

       

20X1 წლის მოგება მიკუთვნებულია შემდეგნაირად:(ვ)    

A საწარმოს მესაკუთრეები  38,125  

არამაკონტროლებელი წილი  9,375 (დ) 

  47,500  

20X1 წლის მთლიანი სრული შემოსავალი მიკუთვნებულია შემდეგნაირად:(ვ)  

A საწარმოს მესაკუთრეები  28,750  

არამაკონტროლებელი წილი  6,250 (ე) 

  35,000  

 
(გ) იხ. ზემოთ მოცემული საცდელი ბალანსი.(ბ) 
(დ) 25% (არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი) × 37,500 ფე B საწარმოს მოგება 20X1 წლის 

განმავლობაში  = 9,375 ფე. 
(ე) 25% (არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი) × (37,500 ფე B საწარმოს მოგებას მინუს 12,500 ფე B 

საწარმოს სხვა სრული შემოსავალი) = 6,250 ფე. 
(ვ)იხ. განხილვა 9.21 პუნქტში. 

 

ჯგუფის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 
 

 

A 

საწარმო 

 

ფე 

B 

საწარმო 

 

ფე 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები  

 

ფე  

 

კონსოლიდირებული  

 

ფე 

აქტივები      
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გრძელვადიანი აქტივები      

აქტივი—ინვესტიცია B 

საწარმოში 60,000 - (60,000)  - 

აქტივი—ძირითადი 

საშუალებები (მანქანა) - 42,000   42,000 

 60,000 42,000   42,000 

მოკლევადიანი აქტივები      

აქტივი—ფულადი 

სახსრები 30,100 63,000   93,100 

 30,100 63,000   93,100 

მთლიანი აქტივები 90,100 105,000   135,100 

      

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე 

მისაკუთვნებელი საკუთარი კაპიტალი    

საკუთარი კაპიტალი—

სააქციო კაპიტალი 100 8,000 (8,000)  100 

საკუთარი კაპიტალი—

გაუნაწილებელი მოგება  90.000 109,500 (81,375) (ზ) 118,125(კ) 

საკუთარი კაპიტალი—

სხვა ვალუტაში 

გადაყვანის რეზერვი - (12,500) 3,125 (თ) (9,375) 

 90,100 105,000   108,850 

არამაკონტროლებელი 

წილი - - 26,250 (ი) 26,250 

მთლიანი საკუთარი 

კაპიტალი 90,100 105,000   135,100 
 

(ზ) 72,000 ფე B საწარმოს გაუნაწილებელი მოგება (9,000 უფე გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც 

გადაყვანილია პერიოდის დასაწყისის სავალუტო კურსის გამოყენებით, 8 ფე:1 უფე), სანამ ის 

გახდებოდა ჯგუფის ნაწილი + 9,375 ფე(დ) არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი ჯგუფის შეფასებით 

B საწარმოს გაუნაწილებელი მოგებიდან, რომელიც გამომუშავებულია მას შემდეგ, რაც ის გახდა 

ჯგუფის ნაწილი = 81,375 ფე.    

(თ) ჯგუფის ფინანსურ ანგარიშგებაში მის შესატანად B საწარმოს მონაცემების უფე-დან ფე-ზე 

გადაყვანით გამოწვეული დაგროვილი 12,500 ფე-ის ოდენობის ზარალის 25% (არამაკონტროლებელ 

წილზე მიკუთვნებადი ნაწილი)  = 3,125 ფე. 

(ი) 25% (არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი) × (63,000 ფე B საწარმოს ფულადი სახსრები + 42,000 ფე 

B საწარმოს მანქანა) = 26,250 ფე. 

(კ) ეს იგივეა, რაც 80,000 ფე-ს (A საწარმოს გაუნაწილებელი მოგება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს) პლუს 

38,125 ფე (A საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი 20X1 წლის მოგება, რომელიც აღებულია 

20X1 წლის კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან). 
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ერთნაირი საანგარიშგებო თარიღი 
 

9.16 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებული, 

სათავო საწარმოსა და მისი შვილობილი საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებები 

მომზადებული უნდა იყოს ერთი და იმავე საანგარიშგებო თარიღისთვის, თუ ამის 

გაკეთება შეუძლებელი არ არის.  თუ შეუძლებელია შვილობილი საწარმოს ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადება სათავო საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის, სათავო 

საწარმომ ამგვარი შვილობილი საწარმოს ფინანსური ინფორმაციის კონსოლიდაცია 

უნდა განახორციელოს შვილობილი საწარმოს ყველაზე ბოლო პერიოდის ფინანსური 

ანგარიშგების საფუძველზე, რომელიც კორექტირებული იქნება იმ მნიშვნელოვანი 

ოპერაციებისა თუ მოვლენების შედეგების გათვალისწინებით, რომლებიც მოხდა ამ 

ფინანსური ანგარიშგების თარიღსა და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

თარიღს შორის პერიოდში. 

 

შენიშვნები 
 

9.16 პუნქტში მოცემული მოთხოვნა შეესაბამება იმ პრინციპს, რომლის თანახმადაც 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება უნდა წარადგენდეს ჯგუფს, როგორც 

ერთ ეკონომიკურ ერთეულს. ლექსიკონის მიხედვით, შვილობილი საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ‘შეუძლებელია’ მშობელი საწარმოს 

საანგარიშგებო თარიღით, როდესაც საწარმოს არ შეუძლია მათი მომზადება ‘ყველა 

მართლზომიერი მცდელობის მიუხედავად’. ასეთ შემთხვევაში, კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგება უნდა მომზადდეს შვილობილი საწარმოს ყველაზე ბოლო 

ფინანსური ანგარიშგების გამოყენებით, რომელიც კორექტირებული იქნება იმ 

მნიშვნელოვანი ოპერაციებისა თუ მოვლენების შედეგების გათვალისწინებით, 

რომლებიც მოხდა ამ ფინანსური ანგარიშგების თარიღსა და კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების თარიღს შორის პერიოდში. (მნიშვნელოვანი ოპერაციების 

თუ მოვლენების მაგალითები მოიცავს მნიშვნელოვანი ქონების გაყიდვას ან საწარმოს  

მნიშვნელოვანი საწარმოო დანადგარის გაუფასურების ზარალს). 

მაგალითი  
 

მაგ. 48 რეგულაციები სხვადასხვა იურისდიქციებში, რომლებშიც A საწარმო და B საწარმო 

საქმიანობენ, განსაზღვრავს ფინანსური წლის დასასრულს 31 დეკემბრით A 

საწარმოსთვის და 30 სექტემბრით B საწარმოსთვის. B საწარმო 20X1 წლიდან არის A 

საწარმოს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო. 

რეგულაციების მოთხოვნის შესაბამისად, B საწარმო ამზადებს ყოველწლიურ 

ფინანსურ ანგარიშგებას (თავის საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას) 30 

სექტემბრით დასრულებული წლისთვის. თუმცა, B საწარმოს ფინანსური ინფორმაცია 

უნდა კონსოლიდირდეს A საწარმოს ფინანსურ ინფორმაციასთან, რათა მომზადდეს 

ჯგუფის ყოველწლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება.  

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში წლის დასასრული 31 დეკემბერია, 

რადგან A საწარმო არის მშობელი საწარმო.  შესაბამისად, კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს, 20X5 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის, B საწარმომ წლიური ფინანსური ინფორმაცია უნდა 

მოამზადოს 31 დეკემბერით, თუ შეუძლებელი არ არის. ასეთი ფინანსური 

ინფორმაციის მომზადება იქნება მისი ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგების 

დამატება, და შესაძლოა იყოს A საწარმოსთვის წარსადგენი შიდა საანგარიშგებო 
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პაკეტის ფორმით. თუ ეს არ არის შესაძლებელი, B საწარმოს 20X5 წლის 30 სექტემბრით 

დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება გამოყენებული იქნება მას შემდეგ, რაც 

იმ მნიშვნელოვანი ოპერაციებისა თუ მოვლენების შედეგების გასათვალისწინებლად, 

რომლებიც განხორციელდა 20X5 წლის 31 დეკემბრამდე სამი თვის განმავლობაში, 

შესრულდება კორექტირებები.   

ერთნაირი სააღრიცხვო პოლიტიკა 
 

9.17 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება უნდა მომზადდეს ერთნაირი სააღრიცხვო 

პოლიტიკის გამოყენებით ანალოგიური ოპერაციებისა და მსგავს ვითარებაში მომხდარი 

სხვა მოვლენების მიმართ.  თუ საწარმოთა ჯგუფის რომელიმე წევრი ანალოგიური 

ოპერაციებისა და მსგავს ვითარებაში მომხდარი სხვა მოვლენების მიმართ გამოიყენებს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო 

პოლიტიკისაგან განსხვავებულ სააღრიცხვო პოლიტიკას, აუცილებელია მისი 

ფინანსური ანგარიშგების სათანადოდ კორექტირება, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადების მიზნებისთვის. 

 

შენიშვნები 
 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ანალოგიური 

ოპერაციებისთვის ერთნაირი სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენებით, შეესაბამება იმ 

პრინციპს, რომლის თანახმადაც კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება უნდა 

წარადგენდეს ჯგუფს, როგორც ერთ ეკონომიკურ ერთეულს.  

მშობელი საწარმოს და მისი ყველა შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში ჯგუფის სააღრიცხვო პოლიტიკების გამოყენება 

გაამარტივებს კონსოლიდაციის პროცესს.  თუ მშობელი საწარმო ან რომელიმე 

შვილობილი საწარმო იყენებს სააღრიცხვო პოლიტიკას, რომელიც განსხვავდება 

ჯგუფის სააღრიცხვო პოლიტიკისგან, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების დროს უნდა განხორციელდეს კორექტირებები, რათა 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადდეს ერთნაირი სააღრიცხვო 

პოლიტიკის საფუძველზე. 

 
 
 
მაგალითი  

 

მაგ. 49 A საწარმოს ჰყავს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო, B საწარმო. A 

საწარმო თავის ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის იყენებს წილობრივ მეთოდს. B 

საწარმო თავისი მეკავშირე საწარმოებისთვის იყენებს თვითღირებულების მოდელს. 

იმ დაშვებით, რომ ჯგუფის სააღრიცხვო პოლიტიკა ასეთი ინვესტიციებისთვის 

განსაზღვრავს წილობრივი მეთოდის გამოყენებას, ჯგუფის კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს, B საწარმოს ინვესტიციები მეკავშირე 

საწარმოებში შეფასებული უნდა იყოს წილობრივი მეთოდით. B საწარმოს პოლიტიკასა 

და ჯგუფის პოლიტიკას შორის ეს განსხვავება გამოიწვევს კორექტირებებს 

კონსოლიდაციისას. 
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შვილობილი საწარმოების შეძენა და გაყიდვა 
 

9.18 შვილობილი საწარმოს შემოსავლები და ხარჯები კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აისახება შეძენის თარიღიდან იმ თარიღამდე, როდესაც სათავო საწარმო 

დაკარგავს კონტროლს შვილობილ საწარმოზე.  როდესაც სათავო საწარმო კონტროლს 

კარგავს შვილობილ საწარმოზე, შვილობილი საწარმოს გასვლიდან მიღებულ 

შემოსავალსა და კონტროლის დაკარგვის თარიღისთვის არსებულ მის საბალანსო 

ღირებულებას შორის სხვაობა აღიარდება კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, მისი წარდგენის შემთხვევაში), 

როგორც შვილობილი საწარმოს გასვლის შედეგად მიღებული შემოსულობა ან ზარალი. 

უცხოურ შვილობილ საწარმოსთან დაკავშირებული საკურსო სხვაობების დაგროვილი 

თანხა, რომელიც აღიარებულია სხვა სრულ შემოსავალში 30-ე განყოფილების - 

„ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში“ - შესაბამისად, არ რეკლასიფიცირდება მოგებაში ან 

ზარალში შვილობილი საწარმოს გასვლისას.      

 

შენიშვნა—საწარმოების გაყიდვა 
 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, შვილობილი საწარმოს ცვეთად 

გრძელვადიან აქტივებს, გუდვილის ჩათვლით, ერიცხებათ ცვეთა (ამორტიზაცია) 

შვილობილი საწარმოს გაყიდვის თარიღამდე.  შვილობილ საწარმოსთან 

დაკავშირებული გუდვილის საბალანსო ღირებულება იმ თარიღისთვის, როდესაც 

შვილობილი საწარმოზე კონტროლი იკარგება, გაითვალისწინება შვილობილი 

საწარმოს გაყიდვიდან მიღებული მოგების ან ზარალის გამოთვლაში; ის წარმოადგენს 

შვილობილი საწარმოს ‘საბალანსო ღირებულების’ ნაწილს. დაგროვილი საკურსო 

სხვაობები, თუ ასეთი არსებობს, აღიარებული შვილობილ საწარმოსთან 

დაკავშირებულ სხვა სრულ შემოსავალში, და წარდგენილი საკუთარი კაპიტალის 

ცალკე კომპონენტად, როგორც მოთხოვნილია 30-ე განყოფილების - „ოპერაციები 
უცხოურ ვალუტაში“ - 30.13 პუნქტში, არ რეკლასიფიცირდება მოგებაში ან ზარალში ამ 

შვილობილი საწარმოს გასვლისას. შესაბამისად, დაგროვილი საკურსო სხვაობები არ 

ახდენს გავლენას შვილობილი საწარმოს გაყიდვიდან მიღებული მოგების ან ზარალის 

გამოთვლაში.   

სხვა სრულ შემოსავალში დაგროვილი საკურსო სხვაობები წარმოიშობა იმის გამო, 

რომ: (ა) შემოსავალი და ხარჯები გადაიყვანება ოპერაციის თარიღის დროს არსებული 

სავალუტო კურსით, ხოლო აქტივები და ვალდებულებები - საბოლოო სავალუტო 

კურსით; და (ბ) საწყისი წმინდა აქტივები გადაიყვანება საბოლოო კურსით, რომელიც 

განსხვავდება წინა წლის საბოლოო სავალუტო კურსისაგან. (იხ. 30.20 პუნქტი). 

მიუხედავად იმისა, რომ შვილობილი საწარმოს გასვლისას საკურსო სხვაობების 

დაგროვილი თანხის მოგებაში ან ზარალში რეკლასიფიცირება არ შეიძლება, ის 

შეიძლება საკუთარი კაპიტალის ცალკე კომპონენტიდან, მაგალითად, უცხოურ 

ვალუტაში გადაყვანის რეზერვიდან, გადატანილ იქნეს გაუნაწილებელ მოგებაში, 

როგორც რეზერვების გადაცემა, იმ დაშვებით, რომ არანაირი შეზღუდვა არსებობს იმ 

იურისდიქციის მხრიდან, რომელშიც საწარმო არის დაფუძნებული. ამგვარი 

გადაცემების დაშვების შესახებ საბჭოს უახლესი განხილვებისთვის იხ. დს234 პუნქტი. 

 

მაგ. 50 A საწარმოს გააჩნია სრულ საკუთრებაში მყოფი რამდენიმე შვილობილი საწარმო, B 

საწარმოს ჩათვლით. 20X1 წლის 30 მარტს A საწარმომ დამოუკიდებელ მესამე მხარეზე, 

1,500 ფე-ად გაყიდვა B საწარმოში ყველა თავისი აქცია. 
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A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და ჯგუფში B 

საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება 

(კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში B საწარმოს აქტივებთან და 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით შეტანილი თანხა) 20X1 წლის 30 მარტს, შემდეგია: 

 

 

 

კონსოლიდირებუ

ლი 

  ჯგუფში B საწარმოს აქტივებისა 

და ვალდებულებების  საბალანსო 

ღირებულება  

  ფე  ფე 

 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

B საწარმოს შეძენით წარმოქმნილი 

გუდვილი 

 90  90 

შენობა-ნაგებობები  1,620  670 

  1,710   

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები  70  20 

სავაჭრო მოთხოვნები  850  450 

ფულადი სახსრები  1,550  500 

  2,470   

მთლიანი აქტივები  4,180  1,730 

     

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

    

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი  800   

გაუნაწილებელი მოგება  2,030   

  2,830   

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები  1,350  450 

  1,350   

მთლიანი ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 

 4,180  450 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 

31 დეკემბერს, შვილობილი საწარმოს გაყიდვის შემდეგ: 
 

   

 ფე  

აქტივები   

გრძელვადიანი აქტივები   

შენობა-ნაგებობები 950  

 950  

მოკლევადიანი აქტივები   

მარაგები 50  

სავაჭრო მოთხოვნები 400  

ფულადი სახსრები 2,550 (ა) 

 3,000  
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მთლიანი აქტივები 3,950  

   

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები   

საკუთარი კაპიტალი   

სააქციო კაპიტალი 800  

გაუნაწილებელი მოგება 2,250 (ბ) 

 3,050  

მოკლევადიანი ვალდებულებები   

სავაჭრო ვალდებულებები 900  

 900  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 3,950  

 
გამოთვლები: 

 

გაყიდვისას B საწარმოსთვის მიკუთვნებადი ყველა აქტივისა და ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულება გამოირიცხა კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან. 

 

(ა)  B საწარმოს გაყიდვამდე არსებული ფულადი სახსრები, 1,550 ფე, მინუს B საწარმოს ფულადი 

სახსრები 500 ფე-ის ოდენობით + B საწარმოს გაყიდვიდან მიღებული 1,500 ფე-ის ოდენობის 

შემოსულობა = 2,550 ფე ფულადი სახსრები. 

(ბ) B საწარმოს გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობა, 1,500 ფე, მინუს B საწარმოსთან დაკავშირებული 

წმინდა აქტივები 1,280 ფე-ის ოდენობით = 220 ფე-ის ოდენობის B საწარმოს გასვლასთან 

დაკავშირებული შემოსულობა. 

2,030 ფე-ის ოდენობის გაუნაწილებელი მოგება B საწარმოს გაყიდვამდე + 220 ფე-ის ოდენობის B 

საწარმოს გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა = 2,250 ფე-ის ოდენობის გაუნაწილებელი 

მოგება. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ამონარიდი A საწარმოს კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან, 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 
 

 ფე 

  

ამონაგები X 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (X) 

საერთო მოგება X 

სხვა შემოსავალი X 

ადმინისტრაციული ხარჯები (X) 

მიწოდების ხარჯები (X) 

შვილობილი საწარმოს გასვლასთან დაკავშირებული შემოსულობა 220 

მოგება დაბეგვრამდე X 

….  



მოდული 9—კონსოლიდირებული და 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა  IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01) 67 

 

შენიშვნა: ახლა ჩავთვალოთ, რომ 2,030 ფე-ის ოდენობის კონსოლიდირებული გაუნაწილებელი 

მოგება, B საწარმოს გაყიდვამდე დაუყოვნებლივ შეიცვალა ასე: 

  გაუნაწილებელი მოგება    1,850 ფე 

  უცხოურ ვალუტაში გადაყვანის რეზერვი  180 ფე 

და უცხოურ ვალუტაში გადაყვანის რეზერვი დაკავშირებულია მხოლოდ B საწარმოსთან. 
 

B საწარმოს გაყიდვასთან დაკავშირებული შემოსულობის გამოთვლა ზემოთ მოცემულის იდენტური 

იქნება, ასე, რომ კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში გაყიდვასთან 

დაკავშირებით შეტანილი შემოსულობა იქნება 220 ფე. 20X1 წლის 31 მარტს კონსოლიდირებულ 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში,  უცხოურ ვალუტაში გადაყვანის რეზერვი შესაძლოა 

გადატანილი იყოს გაუნაწილებელ მოგებაში, რაც შემდგომში 2,250 ფე ნაშთში აისახება.  
 

მე-9 განყოფილება მოითხოვს, რომ კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, 

შვილობილი საწარმოს გაყიდვასთან დაკავშირებით შეტანილი შემოსულობა ან ზარალი 

გამოთვლილი იყოს საკუთარ კაპიტალში შვილობილ საწარმოსთან დაკავშირებით დაგროვილი 

საკურსო სხვაობის კორექტირების გარეშე. ეს მსს-ს თავიდან არიდებს, რომ თვალ-ყური ადევნოს 

რომელი საკურსო სხვაობა რომელ შვილობილ საწარმოს უკავშირდება (რადგან ეს შესაძლოა იყოს 

რთული, როდესაც საწარმოს გააჩნია რამდენიმე შვილობილი საწარმო). თუმცა, სადაც მსს-ს 

არჩეული აქვს ამ ინფორმაციისთვის თვალ-ყურის დევნება, ან, როგორც ამ მაგალითშია, სადაც 

არსებობს მხოლოდ ერთი უცხოური შვილობილი საწარმო, შვილობილ საწარმოსთან 

დაკავშირებული ბალანსი უცხოურ ვალუტაში გადაყვანის რეზერვიდან შესაძლოა (მაგრამ არ არის 

სავალდებულო) შვილობილი საწარმოს გაყიდვისას გადატანილ იქნეს გაუნაწილებელ მოგებაში, 

როგორც რეზერვის გადაცემა. 
 

9.19 თუ საწარმო აღარ კლასიფიცირდება შვილობილ საწარმოდ, მაგრამ ინვესტორი 

(ყოფილი სათავო საწარმო) კვლავ ფლობს გარკვეულ ინვესტიციას ყოფილ შვილობილ 

საწარმოში, აღნიშნული ინვესტიცია უნდა აისახოს, როგორც ფინანსური აქტივი მე-11 

განყოფილების, ან მე-12 განყოფილების - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან 
დაკავშირებული საკითხები“ – მიხედვით, იმ თარიღიდან, როდესაც საწარმო აღარ 

კლასიფიცირდება შვილობილ საწარმოდ, თუ ის არ გამხდარა არც მეკავშირე საწარმო (რა 

შემთხვევაშიც გამოიყენება მე-14 განყოფილება – „ინვესტიციები მეკავშირე 
საწარმოებში“) და არც ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო (რა 

შემთხვევაშიც გამოიყენება მე-15 განყოფილება – „ინვესტიციები ერთობლივ 
საქმიანობაში“).  იმ თარიღისთვის, როდესაც საწარმო აღარ კლასიფიცირდება 

შვილობილ საწარმოდ, ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება უნდა განიხილებოდეს, 

როგორც ფინანსური აქტივის თვითღირებულება მისი თავდაპირველი შეფასებისას. 

 
მაგალითი  

 

მაგ. 51 A საწარმოს ჰყავდა სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო, B საწარმო, სხვა 

რამდენიმე სრულ საკუთრებაში მყოფ შვილობილ საწარმოსთან ერთად.  20X1 წლის 30 

მარტს A საწარმომ B საწარმოში აქციების 90% მესამე მხარეზე 1,350 ფე-ად გაყიდა. 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და ჯგუფში B 

საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება (B საწარმოს 

აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში შეტანილი თანხა) 20X1 წლის 30 მარტს, შემდეგია: 
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კონსოლიდირებული 

 

 

 

ჯგუფში B საწარმოს 

აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულება  

  ფე  ფე 

 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

B საწარმოს შეძენით გამოწვეული 

გუდვილი 

 90  90 

შენობა-ნაგებობები  1,620  670 

  1,710   

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები  70  20 

სავაჭრო მოთხოვნები  850  450 

ფულადი სახსრები  1,550  500 

  2,470   

მთლიანი აქტივები  4,180  1,730 

     

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

    

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი  800   

გაუნაწილებელი მოგება  2,030   

  2,830   

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები  1,350  450 

  1,350   

მთლიანი ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 

 4,180  450 

 
 

 

 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, 

დაუყოვნებლივ, B საწარმოში არსებული 90%-იანი წილის გაყიდვის შემდეგ: 
 

 ფე  

აქტივები   

გრძელვადიანი აქტივები   

შენობა-ნაგებობები 950  

ფინანსური აქტივი–ინვესტიცია B საწარმოში 128 (ა) 

 1,078  

მოკლევადიანი აქტივები   

მარაგები 50  

სავაჭრო მოთხოვნები 400  

ფულადი სახსრები 2,400 (ბ) 

 2,850  
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მთლიანი აქტივები 3,928  

   

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები   

საკუთარი კაპიტალი   

სააქციო კაპიტალი 800  

გაუნაწილებელი მოგება 2,228 (გ) 

 3,028  

მოკლევადიანი ვალდებულებები   

სავაჭრო ვალდებულებები 900  

 900  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 3,928  
 

გამოთვლები: 

შვილობილ საწარმოზე, B საწარმოზე, მისაკუთვნებელი ყველა აქტივი და ვალდებულება 

ელიმინირებულია კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან და ჩანაცვლდა 

ფინანსური აქტივით, რომელიც თავდაპირველად შეფასდა 128 ფე-ით (ჯგუფში B საწარმოს წმინდა 

აქტივების საბალანსო ღირებულების 10%, არის 1280 ფე, იმ თარიღისთვის, როდესაც ის წყვეტს 

შვილობილ საწარმოდ არსებობას). ეს მიიჩნევა ფინანსური აქტივის საწყის ღირებულებად. 
(ა) 128 ფე ფინანსური აქტივი = 10% × 1,280 ფე ჯგუფში B საწარმოს წმინდა აქტივების საბალანსო 

ღირებულება (= 1,730 ფე-ს მინუს 450 ფე). 
(ბ)  აქციების 90%-ის გაყიდვამდე არსებული ფულადი სახსრები, 1,550 ფე, მინუს B საწარმოს ფულადი 

სახსრები 500 ფე-ის ოდენობით + 1,350 ფე-ის ოდენობის შემოსულობა აქციების 90%-ის გაყიდვიდან = 

2,400 ფე ფულადი სახსრები. 

(გ) აქციების 90%-ის გაყიდვასთან დაკავშირებული შემოსულობა, 198 ფე, გამოითვლება აქციების 90%-

ის გაყიდვიდან მიღებული 1,350 ფე-ის ოდენობის შემოსულობისთვის 1,152 ფე-ის დაკლებით, 

ჯგუფში B საწარმოს წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულების 90%. 

2,030 ფე-ის ოდენობის გაუნაწილებელი მოგება, აქციების 90%-ის გაყიდვამდე + აქციების 90%-ის 

გაყიდვასთან დაკავშირებული 198 ფე-ის ოდენობის შემოსულობა = 2,228 ფე-ის ოდენობის 

გაუნაწილებელი მოგება. 

 

 

 

 
 

ამონარიდი A საწარმოს კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან, 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 
 

 ფე 

  

ამონაგები X 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (X) 

საერთო მოგება X 

სხვა შემოსავალი X 

ადმინისტრაციული ხარჯები (X) 

მიწოდების ხარჯები (X) 

შვილობილი საწარმოს გაყიდვასთან დაკავშირებული შემოსულობა 198 

მოგება დაბეგვრამდე X 

….  
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გაყიდვის შემდეგ, ფინანსური ინვესტიცია აღირიცხება, როგორც ფინანსური აქტივი იმ 

თარიღიდან, რომლიდანაც B საწარმო აღარ კლასიფიცირდება შვილობილ საწარმოდ, 

მე-11 განყოფილების - „ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - ან მე-12 

განყოფილების - „სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები“ - 

შესაბამისად. 

 

მაგ. 52 A საწარმოს ჰქონდა 60%-იანი წილი შვილობილ საწარმოში, B საწარმოში, სხვა 

რამდენიმე სრულ საკუთრებაში მყოფ შვილობილ საწარმოსთან ერთად.   

20X1 წლის 30 მარტს A საწარმომ მესამე მხარეზე 550 ფე-ად გაყიდა B საწარმოში თავისი 

წილის ნახევარი. აქციების გაყიდვის თარიღისთვის კონსოლიდირებულ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ ყოფილა აღიარებული გუდვილი, რადგან გუდვილი 

სრულად ამორტიზირებული იყო. გაყიდვის შემდეგ, დარჩენილმა წილმა 

დააკმაყოფილა მე-14 განყოფილებაში მოცემული მეკავშირე საწარმოს განმარტება. 

A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და ჯგუფში B 

საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება (B საწარმოს 

აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში შეტანილი თანხა) 20X1 წლის 30 მარტს, შემდეგია: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსოლიდირებული 

 

 

 ჯგუფში B საწარმოს 

აქტივებისა და 

ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულება 

  ფე  ფე 

 

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

შენობა-ნაგებობები  1,620  670 

  1,620   

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები  70  20 

სავაჭრო მოთხოვნები  850  450 

ფულადი სახსრები  1,550  500 

  2,470   

მთლიანი აქტივები  4,090  1,640 
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საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 

    

მშობელი საწარმოს 

მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალი 

    

სააქციო კაპიტალი  800   

გაუნაწილებელი მოგება  1,464   

  2,264   

არამაკონტროლებელი წილი  476   

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი  2,740   

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები  1,350  450 

  1,350   

მთლიანი ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 

 4,090  450 
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A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება B საწარმოში წინა წელს 

არსებული წილის ნახევრის გაყიდვის შემდეგ: 
 

 ფე  
აქტივები   

გრძელვადიანი აქტივები   

შენობა-ნაგებობები 950  

ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში 357 (ა) 

 1,307  

მოკლევადიანი აქტივები   

მარაგები 50  

სავაჭრო მოთხოვნები 400  

ფულადი სახსრები 1,600 (ბ) 

 2,050  

მთლიანი აქტივები 3,357  

   

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები   

საკუთარი კაპიტალი   

სააქციო კაპიტალი 800  

გაუნაწილებელი მოგება 1,657 (გ) 

 2,457  

მოკლევადიანი ვალდებულებები   

სავაჭრო ვალდებულებები 900  

 900  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 3,357  
 

გამოთვლები: 

შვილობილ საწარმოზე, B საწარმოზე, მისაკუთვნებელი ყველა აქტივი და ვალდებულება 

ელიმინირებულია კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან.  

არამაკონტროლებელი წილი ელიმინირებულია კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებიდან, რადგან A საწარმო აღარ აკონტროლებს B საწარმოს (და არ არსებობს 

არამაკონტროლებელი წილის აღიარების საჭიროება).   

A საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარდა ახალი აქტივი: 

ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში. 
(ა) 357 ფე-ის ოდენობის ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში არის B საწარმოში დარჩენილი 30%-იანი 

ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება ჯგუფისთვის. 357 ფე-ის ოდენობის ინვესტიცია მეკავშირე 

საწარმოში = 30% × 1,190 ფე B საწარმოს წმინდა აქტივები. 
(ბ) აქციების 30%-ის გაყიდვამდე არსებული ფულადი სახსრები, 1,550 ფე, მინუს B საწარმოს ფულადი 

სახსრები 500 ფე-ის ოდენობით + 550 ფე-ის ოდენობის შემოსულობა აქციების 30%-ის გაყიდვიდან = 

1,600 ფე ფულადი სახსრები. 
(გ) აქციების 30%-ის გაყიდვასთან დაკავშირებული შემოსულობა, 193 ფე, გამოთვლილია აქციების 

30%-ის გაყიდვიდან მიღებული 550 ფე-ის ოდენობის შემოსულობისთვის 357 ფე-ის დაკლებით, B 

საწარმოს 1,190 ფე-ის ოდენობის წმინდა აქტივების 30%. 

1,464 ფე-ის ოდენობის გაუნაწილებელი მოგება, აქციების 30%-ის გაყიდვამდე + აქციების 30%-ის 

გაყიდვასთან დაკავშირებული 193 ფე-ის ოდენობის შემოსულობა = 1,657 ფე-ის ოდენობის 

გაუნაწილებელი მოგება. 
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ამონარიდი A საწარმოს კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებიდან, 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 ფე 
  

ამონაგები X 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (X) 

საერთო მოგება X 

სხვა შემოსავალი X 

ადმინისტრაციული ხარჯები (X) 

მიწოდების ხარჯები (X) 

შვილობილი საწარმოს გაყიდვასთან დაკავშირებული შემოსულობა 193 

მოგება დაბეგვრამდე X 

….  
 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში უნდა აღირიცხოს მე-14 განყოფილების - 

„ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში“ - გამოყენებით, იმ თარიღიდან, რომლიდანაც 

B საწარმო აღარ კლასიფიცირდება შვილობილ საწარმოდ. 

 

არამაკონტროლებელი წილი შვილობილ საწარმოებში 
 

9.20 საწარმომ არამაკონტროლებელი წილი უნდა ასახოს კონსოლიდირებულ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში საკუთარი კაპიტალის განყოფილებაში, სათავო საწარმოს 

მესაკუთრეთა საკუთარი კაპიტალისაგან განცალკევებით, 4.2 (რ) პუნქტის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

შენიშვნები 
 

როდესაც ჯგუფი არ ფლობს შვილობილი საწარმოს მთლიან საკუთარ კაპიტალს, 

საკუთარი კაპიტალის ის ნაწილი, რომელსაც ჯგუფი არ ფლობს, არის 

არამაკონტროლბელი წილი.  4.2(რ) პუნქტი მოითხოვს არამაკონტროლებელი წილის 

წარდგენას ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში საკუთარი კაპიტალის 

ფარგლებში, მაგრამ მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებისთვის მისაკუთვნებელი 

საკუთარი კაპიტალისგან განცალკევებით. არამაკონტროლებელი წილი არის ჯგუფის 

საკუთარი კაპიტალი, რადგან არამაკონტროლებელი წილი არ აკმაყოფილებს 

ვალდებულების განმარტებას, რომელიც მოცემულია მე-2 განყოფილებაში - 

„კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები“.  შვილობილი საწარმოს საკუთარ 

კაპიტალში არამაკონტროლებელი წილის ნაწილი ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში წარდგენილია ცალკე სტრიქონის მუხლად. 

 

მაგალითი  
 

მაგ. 53 A საწარმო ფლობს შვილობილი საწარმოს (B საწარმო) სააქციო კაპიტალის 80%-ს.  20%-

იანი არამაკონტროლებელი წილი კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში წარდგენილი იქნება შემდგნაირად: 

 

ამონარიდი A საწარმოს 20X2 წლის 31 დეკემბრის კონსოლიდირებული 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან: 
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 20X2 20X1 

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე მისაკუთვნებელი 

კაპიტალი: 

  

სააქციო კაპიტალი X X 

გაუნაწილებელი მოგება X X 

 X X 

არამაკონტროლებელი წილი X X 

მთლიანი საკუთარი კაპიტალი X X 

 

9.21 საწარმომ ჯგუფის მოგებაში ან ზარალში არამაკონტროლებელი წილის კუთვნილი 

ნაწილი განცალკევებით უნდა წარმოადგინოს სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, 5.6 

პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად (ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, მისი 

წარდგენის შემთხვევაში, 5.7 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად). 

 

შენიშვნები 
 
5.6 პუნქტი მოითხოვს, პერიოდის სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შემდეგის 

განცალკევებით წარდგენას:  

(ა) პერიოდის მოგება ან ზარალი, რომელიც მისაკუთვნებელია: 

i. არამაკონტროლებელ წილზე; და  

ii. მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე. 

(ბ) პერიოდის მთლიანი სრული შემოსავალი, რომელიც მისაკუთვნებელია: 

i. არამაკონტროლებელ წილზე; და  

ii. მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე. 

  

შემდეგი მაგალითის გარდა, წარდგენა ასევე წარმოდგენილია 47-ე მაგალითში. 
 

 
მაგალითი 
 
 

მაგ. 54 A საწარმოს გააჩნია 80%-იანი წილი შვილობილ საწარმოში, B საწარმოში. 20%-იან 

არამაკონტროლებელ წილზე მისაკუთვნებელი მთლიანი სრული შემოსავალი და მოგება 

ან ზარალი შეიძლება წარდგეს კონსოლიდირებულ სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 

შემდეგნაირად: 
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A საწარმოს კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება, 20X1 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 20X1 20X0 

 ფე ფე 

   

ამონაგები X X 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (X) (X) 

საერთო მოგება X X 

მიწოდების დანახარჯები (X) (X) 

ადმინისტრაციული ხარჯები (X) (X) 

…..            

მოგება დაბეგვრამდე X X 

მოგების გადასახადის ხარჯი (X) (X) 

მოგება წლის განმავლობაში X X 

სხვა სრული შემოსავალი:   

მუხლები, რომლებიც არ რეკლასიფიცირდება მოგებაში ან 

ზარალში: 

  

უცხოური ქვედანაყოფების ფინანსური ანგარიშგების 

გადაყვანასთან დაკავშირებული შემოსულობა (ზარალი) 

X (X) 

აქტუარული შემოსულობები (ზარალი) (X) X 

 X X 

მუხლები, რომლებიც შემდგომში შესაძლოა 

რეკლასიფიცირდეს მოგებაში ან ზარალში: 

  

ჰეჯირების ინსტრუმენტის რეალური ღირებულების 

ცვლილება 

X (X) 

სხვა სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში, გადასახადების 

გამოკლებით 

X X 

მთლიანი სრული შემოსავალი X X 

   

მოგება მისაკუთვნებელი:   

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე X X 

არამაკონტროლებელ წილზე X X 

 X X 

   

მთლიანი სრული შემოსავალი მისაკუთვნებელი:   

მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებზე X X 

არამაკონტროლებელ წილზე X X 

 X X 
 
 

9.22 მოგება ან ზარალი და სხვა სრული შემოსავლის თითოეული კომპონენტი განაწილდება 

სათავო საწარმოს მესაკუთრეებსა და არამაკონტროლებელ წილზე.  მთლიანი სრული 

შემოსავალი სათავო საწარმოს მესაკუთრეებსა და არამაკონტროლებელ წილებს 

მიეკუთვნება მაშინაც კი, თუ ეს გამოიწვევს არამაკონტროლებელი წილების უარყოფით 

ნაშთს. 
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შენიშვნები 
 

ზემოთ განსაზღვრული გამჟღავნება, ჩვეულებრივ, წარდგება საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგებაში. 55-ე მაგალითი წარმოადგენს ამგვარი გამჟღავნების 

ერთ-ერთ შესაძლო ფორმას. 
 
 

მაგალითი 
 

 

მაგ. 55 A საწარმოს გააჩნია 80%-იანი ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში (20%-ს ფლობს 

არამაკონტროლბელი წილი). მოგება ან ზარალი და სხვა სრული შემოსავლის 

თითოეული კომპონენტი, როგორც 54-ე მაგალითში ვიხილეთ, კონსოლიდირებულ 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებაში მშობელი საწარმოს მესაკუთრეებსა 

და არამაკონტროლებელ წილზე შესაძლოა განაწილდეს შემდეგნაირად: 

A საწარმოს კონსოლიდირებული საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის: 
 მშობელი საწარმოს აქციონერებზე მისაკუთვნებელი საკუთარი 

კაპიტალი 

არამაკონტროლე

ბელი წილი 

მთლიანი 

საკუთარი 

კაპიტალი 

 
  

 

სააქციო 

კაპიტალი 

უცხოურ 

ვალუტაში 

გადაყვანის 

რეზერვი 

 

 

აქტუარული 

რეზერვი 

 

 

ჰეჯირების 

რეზერვი 

 

 

გაუნაწილებელი 

მოგება 

 

 

სულ 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე ფე 

ნაშთი 20X1 წლის 1-

ელ იანვარს X X X X X X X X 

მოგება 20X1 წლის 

განმავლობაში     X X X X 

A საწარმოს  მიერ 

გამოცხადებული 

დივიდენდი     (X) (X)  (X) 

B საწარმოს  მიერ 

გამოცხადებული 

დივიდენდი       (X) (X) 

უცხოურ ვალუტაში 

გადაყვანის სხვაობა  X    X X X 

დადგენილგადასახ

დელიანი 

პროგრამის 

აქტუარული 

ზარალი   (X)   (X)  (X) 

უცხოურ 

ქვედანაყოფში 

წმინდა ინვესტიციის 

ჰეჯირებასთან 

დაკავშირებული 

შემოსულობა    X  X  X 

         

ნაშთი 20X1 წლის 31 

დეკემბერს X X X X X X X X 

 

შენიშვნები: (i) შესადარისი ინფორმაცია ასევე, წარდგენილი უნდა იყოს. 

 (ii) არამაკონტროლებელი წილის სვეტში თანხები შეტანილია მხოლოდ იმის 

გათვალისწინებით, რომ მუხლი გავლენას ახდენს შვილობილ საწარმოზე, რომელშიც 

არამაკონტროლებელ წილს გააჩნია წილი.  

 (iii) არ არის საჭირო სხვა სრული შემოსავლის თითოეული მუხლის ცალკე წარდგენა 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებაში; შეიძლება მათი გაერთიანება და 

ერთ მუხლად წარდგენა—ერთ სტრიქონში წარდგენა.  
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 
9.23 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გამჟღავნდეს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)  ის ფაქტი, რომ ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებას; 

(ბ) კონტროლის არსებობის დასკვნის გამოტანის საფუძველი, როდესაც სათავო საწარმო 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შვილობილი საწარმოების მეშვეობით არ ფლობს ხმის 

უფლების ნახევარზე მეტს; 

(გ) სათავო და იმ შვილობილი საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებების საანგარიშგებო 

თარიღებში არსებული ნებისმიერი განსხვავება, რომლებიც გამოყენებული იყო 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას; და 

(დ) შვილობილი საწარმოების შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი შეზღუდვების 

(მაგალითად, რომელიც გამოწვეულია სასესხო შეთანხმებებით ან 

მარეგულირებელი მოთხოვნებით) ხასიათი და მასშტაბი, გადასცენ ფულადი 

სახსრები სათავო საწარმოს ფულადი დივიდენდების სახით, ან დააბრუნონ სესხი. 

 

მაგალითი 
 

მაგ. 56 A საწარმოს გააჩნია სამი შვილობილი საწარმო (B საწარმო, C საწარმო და D საწარმო) და 

თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

ამზადებს. 9.23 პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაძლოა გამჟღავნდეს 

შემდეგნაირად: 
 

შენიშვნა 10 შვილობილი საწარმოები 
 

ეს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ასახავს A საწარმოსა და მისი სამი 

შვილობილი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებას (B საწარმო, C საწარმო  და D საწარმო).  

B საწარმო არის სრულ საკუთრებაში. მშობელი კომპანია ფლობს C საწარმოს ხმის 

უფლების 40%-ს, მაგრამ შეთანხმების საფუძველზე გააჩნია C საწარმოს ფინანსური და 

საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება. D საწარმო არის სრულ 

საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო, რომელიც საქმიანობს უცხო ქვეყანაში და 

გააჩნია ჯგუფის სხვა საწარმოებისგან განსხვავებული სამუშაო ვალუტა.   

A, B და C საწარმოებისთვის წელი 31 დეკემბერს სრულდება. D საწარმოსთვის 

ფინანსური წელი სრულდება 31 ოქტომბერს, იმ იურისდიქციის კანონმდებლობის 

შესაბამისად, რომელშიც ის საქმიანობს. 

D საწარმო საქმიანობს X იურისდიქციაში. X იურისდიქციაში არსებული 

კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ D საწარმოს წლის დასასრული არის 31 

ოქტომბერი. შესაბამისად, D საწარმო 31 დეკემბრისთვის ამზადებს წლიურ ფინანსურ 

ინფორმაციას, ამ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების მომზადების მიზნით.  

X იურისდიქციაში არსებული გაცვლის კონტროლის რეგულაციების შესაბამისად, D 

საწარმოს არ აქვს უფლება თავისი დაბეგვრის შემდგომი მოგების 10%-ზე მეტი 

გადაგზავნოს იურისდიქციის გარეთ.  

 

9.23ა   მე-11 განყოფილებით მოთხოვნილი ინფორმაციის გარდა, სათავო საწარმომ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში ან შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს იმ შვილობილ 
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საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების საბალანსო ღირებულების ჯამური 

თანხა საანგარიშგებო თარიღისთვის, რომლებიც არ კონსოლიდირდება (იხ. 9.3ა-9.3გ 

პუნქტები). 

 

მაგალითი 
 

მაგ. 57 9.23ა პუნქტით მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაძლოა გამჟღავნდეს შემდეგნაირად: 
 

შენიშვნა 8 წილობრივი ინსტრუმენტები (ამონარიდი) 

რეალური ღირებულებით აღიარებული წილობრივი ინსტრუმენტებისთვის (მოგებაში 

ან ზარალში ასახვით) 15,000 ფე-ში (20X4—7,400 ფე) შეტანილია 6,500 ფე (20X4—ნული), 

რაც მისაკუთვნებელია H საწარმოზე, რომელიც 20X5 წლის სექტემბერში შეძენილ იქნა, 

როგორც D ჯგუფის შეძენის ნაწილი. შეძენის შემდეგ დაუყოვნებლივ, დაიწყო 

მოლაპარაკებები H საწარმოს მყიდველის საპოვნელად. საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულის შემდეგ, დირექტორებმა დაასრულეს H  საწარმოს 6,500 ფე-ად გაყიდვა.      

 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 
 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 
 

9.24 წინამდებარე სტანდარტით ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა არ 

მოეთხოვება არც სათავო და არც შვილობილ საწარმოებს. 

 

შენიშვნები 
 

ზოგიერთ იურისდიქციაში მშობელ საწარმოებს მოეთხოვებათ ან  ირჩევენ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან ერთად ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას. ზოგჯერ ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენა ხდება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან 

ერთად და ზოგჯერ, როგორც ინდივიდუალური დოკუმენტის. 9.1 პუნქტში (რომელიც 

იმეორებს 1.7 პუნქტს) მოცემულია, რომ ‘თუ თვითონ მშობელ საწარმოს არ გააჩნია 

საჯარო ანგარიშვალდებულება, მას შეუძლია ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენა [მსს ფასს სტანდარტის] შესაბამისად იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენს ფასს სტანდარტების სრული 

ვერსიის, ან საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების 

(GAAP) სხვა პაკეტის შესაბამისად.’ 
 

სათავო საწარმო თავის ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში წინამდებარე 

სტანდარტის გამოყენების უფლებამოსილებას ადგენს საკუთარი სტატუსის 

შესაბამისად ისე, რომ არ ითვალისწინებს, ჯგუფის სხვა საწარმოებს ან მთლიანად 

ჯგუფს გააჩნია თუ არა საჯარო ანგარიშვალდებულება (იხ. 1.3 პუნქტი). 
 

 

9.25 ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება არის ფინანსური ანგარიშგების მეორე 

პაკეტი, რომელსაც საწარმო წარადგენს ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ანგარიშგების 

დამატებით: 

(ა) სათავო საწარმოს მიერ მომზადებული კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება; 
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(ბ) იმ სათავო საწარმოს მიერ მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც 

განთავისუფლებულია კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების მოთხოვნისგან 9.3გ პუნქტის მიხედვით; ან 

(გ) იმ საწარმოს მიერ მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც არ არის 

სათავო საწარმო, მაგრამ არის მეკავშირე საწარმოს ინვესტორი, ან ფლობს 

სრულუფლებიანი მონაწილის წილს ერთობლივ საქმიანობაში. 

 

შენიშვნები 
 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება არის ფინანსური ანგარიშგების მეორე 

პაკეტი 9.25 (ა)-(გ) პუნქტებში აღნიშნული ანგარიშგებების დამატებით.  

საწარმომ ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება შეიძლება წარადგინოს, როცა 

აირჩევს, ან როცა ადგილობრივი რეგულაციით (საგადასახადო მიზნებისთვის) 

მოეთხოვება, რომ ასე მოიქცეს. მსს ფასს სტანდარტი განსაზღვრავს როგორ უნდა 

მომზადდეს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, და ზოგიერთი განმარტებითი 

შენიშვნა, რომელიც შეტანილი უნდა იქნეს მასში, მაგრამ ის თავად არ მოითხოვს 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას. 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, თუ წარდგენილია, მომზადებულია 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ან სხვა ძირითადი ფინანსური 

ანგარიშგების დამატებით.   

9.26 პუნქტი განსაზღვრავს პოლიტიკებს, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისას, 

როდესაც საწარმო ნებაყოფლობით ამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებას ან მას ადგილობრივი რეგულაციებით მოეთხოვება ამის გაკეთება.  

თუ მშობელი საწარმო გათავისუფლებულია კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების გამოცემისგან, 9.3 პუნქტის თანახმად, და მას ასევე გააჩნია წილი 

მეკავშირე საწარმოში ან ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში, თავის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში იგი თავის ინვესტიციებს შვილობილ საწარმოებში, 

მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში,  

მე-9 განყოფილების მოთხოვნების ნაცვლად, მე-11 განყოფილების მოთხოვნების 

შესაბამისად აღრიცხავს.  ეს ფინანსური ანგარიშგება არ არის ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგება. 

 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 
 

9.26 როდესაც სათავო საწარმო, მეკავშირე საწარმოს ინვესტორი ან სრულუფლებიანი 

მონაწილე, რომელსაც წილი გააჩნია ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში, ამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას და აცხადებს, რომ იგი 

შეესაბამება მსს ფასს-ს, ეს ანგარიშგება უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტის ყველა 

მოთხოვნას, შემდეგის გარდა.  საწარმომ შვილობილ, მეკავშირე და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში  განხორციელებული ინვესტიციების 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღრიცხვისთვის უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი 

შემდეგი პოლიტიკა: 

(ა) თვითღირებულება, გაუფასურების ზარალის გამოკლებით;  
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(ბ) რეალური ღირებულება, რეალური ღირებულების ცვლილების მოგებაში ან 

ზარალში ასახვით; ან 

(გ) წილობრივი მეთოდის გამოყენება 14.8 პუნქტში აღწერილი პროცედურების 

შესაბამისად. 

საწარმომ ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკა უნდა გამოიყენოს ერთი კლასის 

ინვესტიციებისათვის (შვილობილი საწარმო, მეკავშირე საწარმო და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო), მაგრამ შეუძლია განსხვავებული 

პოლიტიკის არჩევა განსხვავებული კლასის ინვესტიციებისთვის. 

 

შენიშვნები 
 

9.26(ა) და (ბ) პუნქტებში მოცემული თვითღირებულებისა და რეალური ღირებულების 

სააღრიცხვო პოლიტიკის არჩევანი განსხვავდება მე-14 (იხ. 14.4 პუნქტი) და მე-15 

განყოფილებებში (იხ. 15.9 პუნქტი) განხილული თვითღირებულებისა და რეალური 

ღირებულების შეფასებისგან. მე-14 და მე-15 განყოფილებებში გამოყენებულია ერთი 

და იგივე მითითებები თვითღირებულებასა და რეალური ღირებულების შეფასებაზე.     

მე-9 განყოფილებისა და მე-14 და მე-15 განყოფილებების თვითღირებულებისა და 

რეალური ღირებულების შეფასების მოთხოვნების შედარება: 
 

სააღრიცხვო 

პოლიტიკის შერჩევა მე-9 განყოფილება მე-14 და მე-15 განყოფილებები 

თვითღირებულების 

მოდელი 

გაუფასურებით 

შემცირებული 

თვითღირებულება. 

გაუფასურებით შემცირებული 

თვითღირებულება, მაგრამ თუ 

ხელმისაწვდომია გამოქვეყნებული 

კოტირებული ფასი, ინვესტიცია შეფასდება 

რეალური ღირებულებით, ცვლილებების 

მოგებაში ან ზარალში აღიარებით. 

რეალური 

ღირებულების 

მოდელი 

რეალური ღირებულება, 

ცვლილებების მოგებაში 

ან ზარალში აღიარებით. 

რეალური ღირებულება, ცვლილებების 

მოგებაში ან ზარალში აღიარებით, მაგრამ თუ 

ამგვარი რეალური ღირებულების საიმედოდ 

შეფასება შეუძლებელია მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე, 

ინვესტიცია შეფასდება თვითღირებულების 

მოდელის გამოყენებით. 
 

მაგალითები—სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა 
 

მაგ. 58 A საწარმოს ჰყავს ორი შვილობილი საწარმო. A საწარმო თავის ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. A საწარმოს 

სურს თავის ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში მეკავშირე საწარმოებში 

განხორციელებული ინვესტიციების აღრიცხვისთვის გამოიყენოს შემდეგი სააღრიცხვო 

პოლიტიკები: 

 X იურისდიქციაში არსებული შვილობილი საწარმოსთვის - გაუფასურებით 

შემცირებული თვითღირებულება; და 

 Y იურისდიქციაში არსებული შვილობილი საწარმოსთვის - რეალური ღირებულება, 

რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში აღიარებით.  
 

A საწარმოს გააჩნია ორი შვილობილი საწარმო (ორი ერთი და იმავე კლასის ინვესტიცია); 

არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ისინი დაფუძნებულია სხვადასხვა გეოგრაფიულ 
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რეგიონში ან მათი განსხვავება შესაძლებელია რაიმე სხვა გზით. A საწარმომ უნდა 

გამოიყენოს ერთი და იგივე სააღრიცხვო პოლიტიკა შვილობილ საწარმოებში 

განხორციელებული ყველა ინვესტიციისთვის; მას არ შეუძლია გამოიყენოს 

განსხვავებული პოლიტიკა თითოეული შვილობილი საწარმოსთვის. უნდა აირჩიოს 

ერთი პოლიტიკა და გამოიყენოს ორივე ინვესტიციისთვის. პოლიტიკა უნდა იყოს ან: 

გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულება; ან რეალური ღირებულება, რეალური 

ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში აღიარებით; ან წილობრივი 

მეთოდი. 

 

მაგ. 59 A საწარმოს ჰყავს ერთი შვილობილი საწარმო და ერთი მეკავშირე საწარმო.  A საწარმო 

ამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით 

და სურს ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოიყენოს შემდეგი სააღრიცხვო პოლიტიკები: 

 ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში—გაუფასურებით შემცირებული 

თვითღირებულება; და 

 ინვესტიცია მეკავშირე საწარმოში—წილობრივი მეთოდის გამოყენებით.  

შვილობილ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის თვითღირებულება არის 100 

ფე (ინვესტიციასთან დაკავშირებით არ აღიარებულა გაუფასურება); საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრულისთვის მისი რეალური ღირებულება არის 160 ფე; და წილობრივი 

მეთოდის გამოყენება მას მიანიჭებდა 120 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას.  

მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის თვითღირებულება არის 50 ფე 

(ინვესტიციასთან დაკავშირებით არ აღიარებულა გაუფასურება); საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრულისთვის მისი რეალური ღირებულება არის 80 ფე; წილობრივი 

მეთოდის გამოყენება მას მიანიჭებდა 60 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას. 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, ინვესტიციების სხვადასხვა კლასებისთვის 

A საწარმოს შეუძლია აირჩიოს განსხვავებული სააღრიცხვო პოლიტიკები.  

შესაბამისად, სააღრიცხვო პოლიტიკის ის არჩევანი, რომლის გამოყენებაც A საწარმოს 

სურს, შესაფერისია.  

ამ მაგალითში, A საწარმო აღიარებს ინვესტიციას შვილობილ საწარმოში 

გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულებით (100 ფე) და ინვესტიციას 

მეკავშირე საწარმოში, წილობრივი მეთოდის გამოყენებით, 60 ფე-ით.  
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ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 
 

9.27 როდესაც სათავო საწარმო, მეკავშირე საწარმოს ინვესტორი ან სრულუფლებიანი 

მონაწილე, რომელსაც წილი გააჩნია ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ 

საწარმოში, ამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას, მის შენიშვნებში: 

(ა) აღნიშნული უნდა იყოს, რომ ანგარიშგება არის ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება; და  

(ბ) აღწერილი უნდა იყოს შვილობილ საწარმოებში, ერთობლივ კონტროლს 

დაქვემდებარებულ საწარმოებსა და მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციების აღრიცხვისათვის გამოყენებული მეთოდები; 

ასევე მითითებული უნდა იყოს კონსოლიდირებული ან სხვა ძირითადი (საწყისი) 

ფინანსური ანგარიშგება, რომელსაც უკავშირდება. 

 

მაგალითი — ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი 

შენიშვნები 

 
მაგ. 60 A საწარმოს გააჩნია სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო (B საწარმო).  

ჯგუფი ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას მსს ფასს სტანდარტის 

მე-9 განყოფილების გამოყენებით.  გარდა ამისა, A საწარმოს კანონით მოეთხოვება 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა.  

ამონარიდი A საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებიდან, რომელიც 

მომზადებულია მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით: 

….. 

შენიშვნა X მნიშვენლოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა (ამონარიდი) 

ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში (B საწარმო) 

B საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია აღირიცხება რეალური ღირებულებით, 

ინვესტიციის რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში 

აღიარებით.  

A საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია, მისი 20X1 

წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დამატებით. 

 

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება 
 

9.28 ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება არის საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული ორი ან 

მეტი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების ერთი პაკეტი (როგორც აღწერილია 19.2(ა) 

პუნქტში).  წინამდებარე სტანდარტი არ მოითხოვს ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებას. 

 

 შენიშვნები 

  

საერთო კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოთა გაერთიანებასთან მიმართებაში, 

19.2(ა) პუნქტი აღნიშნავს, რომ საერთო კონტროლი გულისხმობს, რომ ‘ყველა 

გაერთიანებული საწარმო ან სამეურნეო ერთეული, გაერთიანებამდეც და ამის 
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შემდეგაც კონტროლდება ერთი და იმავე მხარის ან მხარეების მიერ და ეს კონტროლი 

არ არის დროებითი’. 

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს ინფორმაციას ორი ან მეტი, საერთო 

კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოს შესახებ. ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება 

ხშირად მზადდება მაშინ, როდესაც მაკონტროლებელი ინვესტორი არ ამზადებს 

ფინანსურ ანგარიშგებას. მაგალითად, მაკონტროლებელი ინვესტორი შესაძლოა იყოს 

პიროვნება. ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადების კიდევ ერთი მიზეზია, 

ჯგუფის ნაწილის გამოყოფა დანარჩენი ჯგუფისგან, რადგან ფინანსური ინფორმაცია 

ჯგუფის ამ კონკრეტულ ნაწილზე, შესაძლოა ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებისთვის გადაწყვეტილებების მიღებისას სასარგებლო აღმოჩნდეს. 

მაგალითად, საკუთარი კაპიტალის პოტენციური ინვესტორი შესაძლოა განიხილავდეს 

საწარმოს მიმართულების ყიდვას (რომელიც შედგება ორი ან მეტი საწარმოსგან) და 

მოითხოვდეს ფინანსურ ინფორმაციას ჯგუფის მხოლოდ იმ კონკრეტული ნაწილის 

შესახებ.  

 

 

9.29 თუ ინვესტორი ამზადებს ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებას და იგი შეესაბამება მსს ფასს-
ს, ეს ანგარიშგება უნდა შეესაბამებოდეს ამ სტანდარტის ყველა მოთხოვნას. 

საწარმოთაშორისი ოპერაციები და ნაშთები უნდა გამოირიცხოს; ასევე უნდა 

გამოირიცხოს საწარმოთაშორის ოპერაციებთან დაკავშირებული მოგება ან ზარალი, 

რომელიც ასახულია ისეთი აქტივების საბალანსო ღირებულებაში, როგორიცაა მარაგი 

და ძირითადი საშუალებები. ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში შემავალ საწარმოთა 

ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებული უნდა იყოს ერთი და იმავე საანგარიშგებო 

თარიღისთვის, თუ ამის გაკეთება შეუძლებელი არ არის; ანალოგიური ოპერაციებისა და 

ერთსა და იმავე ვითარებაში მომხდარი სხვა მოვლენების მიმართ გამოყენებული უნდა 

იყოს ერთნაირი სააღრიცხვო პოლიტიკა. 

 

შენიშვნები 
 

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, მსს ფასს სტანდარტის ყველა 

მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს.  ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება უნდა 

წარმოადგენდეს ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტს 3.17–3.22 პუნქტების 

გამოყენებით. ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება წარადგენს იმ ორი ან მეტი საწარმოს 

აქტივებს, ვალდებულებებს, საკუთარ კაპიტალს, შემოსავალსა და ხარჯებს, 

რომლებსაც აკონტროლებს ერთი და იგივე მხარე, ან მხარეები, როგორც ერთ მთლიან 

ეკონომიკურ ერთეულს. 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მსგავსად, ნაერთი 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, საწარმოთაშორისი ოპერაციები და 

ბალანსები სრულად ელიმინირებულია.  ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც 

ერთი ინვესტორის საერთო კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებს მოიცავს, 

მაგრამ არ მოიცავს თავად მაკონტროლებელ ინვესტორს, ზოგადად არ აუქმებს 

ნებისმიერი გაერთიანებული საწარმოს კაპიტალს, თუ ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

შეყვანილი საწარმოები არ ფლობენ ერთმანეთის საკუთრების წილს. 

 

 

 

მაგალითი 
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მაგ. 61 ბატონი X ფლობს ორივე საწარმოს, A საწარმოსა და B საწარმოს მთლიან სააქციო 

კაპიტალს. საწარმოები საქმიანობენ Y ქვეყანაში. Y ქვეყანას კანონმდებლობით 

მოითხოვება ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა. ორივე, A საწარმო და B 

საწარმო, დაფუძნებულნი არიან 20X0 წლის 31 დეკემბერს. 20X1 ფინანსურ წელს, A 

საწარმოსა და B საწარმოს შორის არ განხორციელებულა ოპერაციები. 

A საწარმოსა და B საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებები 20X1 წლის 31 

დეკემბერს: 
 

 A საწარმო B საწარმო 

 20X1 20X0 20X1 20X0 

 ფე ფე ფე ფე 

აქტივები     

ძირითადი საშუალებები – – 500 – 

მარაგი 350 – 200 – 

სავაჭრო მოთხოვნები 280 – – – 

ფულადი სახსრები 400 100 680 300 

მთლიანი აქტივები 1,030 100 1,380 300 

     

ვალდებულებები     

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 300 – 700 – 

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი 100 100 300 300 

გაუნაწილებელი მოგება 630 – 380 – 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი 1,030 100 1,380 300 

 

 

A საწარმოსა და B საწარმოს სრული შემოსავლის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგებები 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 

 A 

საწარმო 

B 

საწარმო 

 ფე ფე 

ამონაგები 3,990 3,150 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (2,660) (2,320) 

საერთო მოგება 1,330 830 

ცვეთა – (100) 

სხვა ხარჯები (700) (350) 

მოგება წლის განმავლობაში 630 380 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისისთვის – – 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასასრულისთვის 630 380 
 

 

 

 

A საწარმოსა და B საწარმოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგებები 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის: 
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 A 

საწარმო 

B 

საწარმო 

 ფე ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   

მოგება წლის განმავლობაში 630 380 

არაფულადი ხარჯების კორექტირება:   

ძირითადი საშუალებების ცვეთა – 100 

ზრდა საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში:   

სავაჭრო მოთხოვნები (280) – 

მარაგები (350) (200) 

სავაჭრო ვალდებულებები 300 100 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 300 380 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წლის 

დასაწყისისთვის 

100 300 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წლის 

დასასრულისთვის 

400 680 

 

შენიშვნა: B საწარმოში ძირითადი საშუალებები (600 ფე) შეძენილი იყო მოკლევადიანი კრედიტით.  

ეს თანხა 20X1 წლის 31 დეკემბერს გადაუხდელი იყო. 

 

ნაერთი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

 A საწარმო B საწარმო ნაერთი 

   

 ფე ფე ფე 

აქტივები    

ძირითადი საშუალებები – 500 500 

მარაგი 350 200 550 

სავაჭრო მოთხოვნები 280 – 280 

ფულადი სახსრები 400 680 1,080 

მთლიანი აქტივები 1,030 1,380 2,410 

    

ვალდებულებები    

სავაჭრო ვალდებულებები 300 700 1,000 

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 100 300 400 

გაუნაწილებელი მოგება 630 380 1,010 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი 

1,030 1,380 2,410 

 

 

 

 

 

ნაერთი სრული შემოსავლის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 A საწარმო B საწარმო ნაერთი 
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 ფე ფე ფე 

ამონაგები 3,990 3,150 7,140 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება (2,660) (2,320) (4,980) 

საერთო მოგება 1,330 830 2,160 

ცვეთა – (100) (100) 

სხვა ხარჯები (700) (350) (1,050) 

მოგება წლის განმავლობაში 630 380 1,010 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისისთვის – – – 

გაუნაწილებელი მოგება წლის დასასრულისთვის 630 380 1,010 

 

 

 

A საწარმოსა და B საწარმოს ნაერთი ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 
 

 A საწარმო B საწარმო ნაერთი 

   

 ფე ფე ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

მოგება წლის განმავლობაში 630 380 1,010 

არაფულადი ხარჯების კორექტირება:    

ძირითადი საშუალებების ცვეთა – 100 100 

ზრდა საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში:    

სავაჭრო მოთხოვნები (280) – (280) 

მარაგები (350) (200) (550) 

სავაჭრო ვალდებულებები 300 100 400 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 300 380 680 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები წლის დასაწყისისთვის 100 300 400 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები წლის დასასრულისთვის 400 680 1,080 
 
შენიშვნა: B საწარმოში ძირითადი საშუალებები (600 ფე) შეძენილი იყო მოკლევადიანი კრედიტით.  

ეს თანხა 20X1 წლის 31 დეკემბერს გადაუხდელი იყო. 

ამ მაგალითში მოცემული A საწარმოსა და B საწარმოსთვის განკუთვნილი სვეტები არ იქნება 

წარდგენილი ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

საწარმოები დაარსდნენ 20X0 წლის ბოლო დღეს, ასე რომ, ვერ წარდგება შესადარისი ინფორმაცია. 

თუმცა, როგორც წესი, ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა ჩანდეს შესადარისი ინფორმაცია 3.14 

და 3.20 პუნქტების გამოყენებით.  

 

 

 

მაგ. 62 ფაქტები იგივეა, რაც 61-ე მაგალითში, გარდა იმისა, რომ A საწარმოსა და B საწარმოს 

შორის განხორციელდა შემდეგი ოპერაციები: 

 20X1 წლის განმავლობაში, B საწარმომ 1,000 ფე-ად შეიძინა მარაგი A საწარმოსგან.  

ცოტა ხნით ადრე, A საწარმოს მარაგი 800 ფე დაუჯდა. პერიოდის დასასრულამდე, B 

საწარმომ ყველა მარაგი 1,500 ფე-ად გაყიდა გარე მხარეზე. 
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 20X1 წლის განმავლობაში B საწარმომ იჯარით მიაქირავა საოფისე ფართი A 

საწარმოს, რომლის სანაცვლოდაც A საწარმომ B საწარმოს 100 ფე გადაუხადა.  

დავუშვათ, რომ B საწარმოს ამონაგები იყო 100 ფე-ით ნაკლები, ვიდრე მე-60 მაგალითში 

(ამ მაგალითში 3,150 ფე-ს ნაცვლად, ის 3,050 ფე-ს უტოლდება), ასე რომ, A საწარმოსგან 

მიღებული საიჯარო ქირის ასახვის შემდეგ, მოგება წლის განმავლობაში იგივეა, რაც მე-

60 მაგალითში. 

 

A საწარმოსა და B საწარმოს ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში 

შესრულებული გატარებებია: 

A საწარმო ფე ფე 

   

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,000  

კრ შემოსავალი—ამონაგები   1,000 

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 800  

კრ აქტივი—მარაგი  800 

B საწარმოზე მარაგის ფულადი სახსრებით გაყიდვის აღიარება. 

   

B საწარმო ფე ფე 

   

დბ აქტივი—მარაგი 1,000  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  1,000 

A საწარმოსგან მარაგის ფულადი სახსრებით შეძენის აღიარება. 

   

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,500  

კრ შემოსავალი—ამონაგები   1,500 

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 1,000  

კრ აქტივი—მარაგი  1,000 

მარაგის ფულადი სახსრებით გაყიდვის აღიარება. 

   

  

A საწარმო ფე ფე 

დბ ხარჯი—საიჯარო ქირა 100  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  100 

B საწარმოსთვის ფულადი სახსრებით გადახდილი საიჯარო ქირის აღიარება. 

   

B საწარმო ფე ფე 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 100  

კრ შემოსავალი—საიჯარო ქირა  100 

A საწარმოსგან ფულად სახსრებში მიღებული შემოსავლის აღიარება. 

 

 

20X1 წლის 31 დეკემბრის ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის, მარაგის 

შეძენასთან დაკავშირებული კორექტირებებია: 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  1,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  1,000 
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A საწარმოსა და B საწარმოს შორის ოპერაციების, რომლის ფარგლებშიც A საწარმომ გაყიდა 

მარაგი B საწარმოზე, შედეგების ელიმინირება. 

 

A საწარმო ასახავს 200 ფე-ის ოდენობის მოგებას (1,000 ფე-ის ოდენობის ამონაგები 

გაყიდული პროდუქციიდან, მინუს 800 ფე-ის ოდენობის გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება).  B საწარმო ასახავს 500 ფე-ის ოდენობის მოგებას (1,500 ფე-ის 

ოდენობის ამონაგები გაყიდული პროდუქციიდან, მინუს 1,000 ფე-ის ოდენობის 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება).  მთლიანი ასახული მოგება არის 700 ფე.  

სხვა სიტყვებით, მოგება, რომელიც ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა აღიარდეს, 

არის 700 ფე (გარე მხარეებზე გასაყიდ ფასს 1,500 ფე-ს, მინუს ჯგუფისთვის 

თვითღირებულება 800 ფე).  შესაბამისად, მოგებისთვის ან მარაგისთვის საჭიროა 

კორექტირება.  

 

20X1 წლის 31 დეკემბრის ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, 

შიდაჯგუფურ საიჯარო ქირასთან დაკავშირებული კორექტირებებია: 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—საიჯარო ქირა 100  

კრ ხარჯი—საიჯარო ქირა  100 

A საწარმოსა და B საწარმოს შორის ოპერაციების, რომლის ფარგლებშიც A საწარმომ გაყიდა მარაგი 

B საწარმოზე, შედეგების ელიმინირება. 

 

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება იქნება შემდეგნაირი:  

 

ნაერთი სრული შემოსავლის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 

 A საწარმო B საწარმო კორექტირებები ნაერთი 

    

 ფე ფე ფე ფე 

ამონაგები 3,990 3,050 (1,000) 6,040 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება 

(2,660) (2,320) 1,000 (3,980) 

საერთო მოგება 1,330 730  2,060 

სხვა შემოსავალი  – 100 (100) – 

ცვეთა – (100)  (100) 

სხვა ხარჯები (700) (350) 100 (950) 

მოგება წლის განმავლობაში 630 380  1,010 

გაუნაწილებელი მოგება წლის 

დასაწყისისთვის 

– –  – 

გაუნაწილებელი მოგება წლის 

დასასრულისთვის 

630 380  1,010 

 

B საწარმოს სხვა შემოსავალი ეხება საიჯარო ქირის შემოსავალს. 

ნაერთი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

 

 A საწარმო B საწარმო ნაერთი 

   

 ფე ფე ფე 
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 A საწარმო B საწარმო ნაერთი 

აქტივები    

ძირითადი საშუალებები  500 500 

მარაგი 350 200 550 

სავაჭრო მოთხოვნები 280  280 

ფულადი სახსრები 400 680 1,080 

მთლიანი აქტივები 1,030 1,380 2,410 

    

ვალდებულებები    

სავაჭრო ვალდებულებები 300 700 1,000 

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 100 300 400 

გაუნაწილებელი მოგება 630 380 1,010 

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი 

კაპიტალი 

1,030 1,380 2,410 

 
A საწარმოსა და B საწარმოს ნაერთი ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 

 A საწარმო B საწარმო ნაერთი 

   

 ფე ფე ფე 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    

მოგება წლის განმავლობაში 630 380 1,010 

არაფულადი ხარჯების კორექტირება:    

ძირითადი საშუალებების ცვეთა  100 100 

ზრდა საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში:    

სავაჭრო მოთხოვნები (280)  (280) 

მარაგები (350) (200) (550) 

სავაჭრო ვალდებულებები 300 100 400 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 300 380 680 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები წლის დასაწყისისთვის 100 300 400 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტები წლის დასასრულისთვის 

 

400 

 

680 

 

1,080 

 

შენიშვნა: B საწარმოს ძირითადი საშუალებები  (600 ფე) შეძენილი იყო მოკლევადიანი კრედიტით.  

ეს თანხა 20X1 წლის 31 დეკემბერს გადაუხდელი იყო. 

 

ამ მაგალითში მოცემული A საწარმოსა და B საწარმოსთვის განკუთვნილი სვეტები არ იქნება 

წარდგენილი ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 
 

9.30 ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში უნდა გამჟღავნდეს: 

(ა) ის ფაქტი, რომ ფინანსური ანგარიშგება არის ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება; 

(ბ) მიზეზი, თუ რატომ არის მომზადებული ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება; 

(გ) რის საფუძველზე განისაზღვრა, რომელი საწარმო უნდა შესულიყო ნაერთ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში; 

(დ) ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი; და 

(ე) ინფორმაცია დაკავშირებულ მხარეთა შესახებ, რომელიც მოითხოვება 33-ე 

განყოფილებით - „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“. 

 

მაგალითი 
 

მაგ. 63 ფაქტები იგივეა, რაც 62-ე მაგალითში. თუმცა, ამ მაგალითში B საწარმომ ბატონი X-ისგან 

შეიძინა მარაგი და მასვე მიაქირავა საოფისე ფართი (A საწარმოსგან შეძენის და მისთვის 

მიქირავების ნაცვლად). ბატონი X არის A საწარმოსა და B საწარმოს ერთადერთი 

მესაკუთრე. ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებაში გასამჟღავნებელი განმარტებითი 

შენიშვნები შესაძლოა წარდგენილ იქნეს შემდეგნაირად:  

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები 

ბატონი X არის A საწარმოსა და B საწარმოს ერთადერთი მესაკუთრე. Y ქვეყნის 

კანონმდებლობა, სადაც A საწარმო და B საწარმო ფუნქციონირებენ, მოითხოვს ამ 

საწარმოებისთვის ნაერთი ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას.  

ბატონი X არ აკონტროლებს არცერთ სხვა საწარმოს; ეს ნაერთი ფინანსური 

ანგარიშგება მოიცავს ყველა საწარმოს, რომელსაც აკონტროლებს ბატონი X. 

ეს ფინანსური ანგარიშგება არის ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება და წარმოადგენს 

ორი დამოუკიდებელი იურიდიული პირის, A საწარმოსა და B საწარმოს, ერთ 

საწარმოდ გაერთიანებას. ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია A 

საწარმოსა და B საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებების გამოყენებით, რომლებიც 

მომზადდა ერთი და იგივე საანგარიშგებო თარიღით. ორივე საწარმოს, A საწარმოსა და 

B საწარმოს ყველა აქტივი, ვალდებულება, საკუთარი კაპიტალი, შემოსავალი, ხარჯები 

და საკუთარი კაპიტალის ანგარიშები გაერთიანებულია.  ნაერთი ფინანსური 

ანგარიშგება მომზადებულია მე-2 შენიშვნაში მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენებით. 

 

…. 

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები (ამონარიდი) 

ბატონი X არის A საწარმოსა და B საწარმოს ერთადერთი მესაკუთრე და ის 

აკონტროლებს ორივე საწარმოს.   

20X1 წელს A საწარმოსა და B საწარმოს შორის განხორციელდა შემდეგი ოპერაციები: 

 ბატონმა X-მა 1,000 ფე-ად გაყიდა მარაგი B საწარმოზე. 20X1 წლის 31 

დეკემბრისთვის მისი მთლიანი მარაგი გაყიდული იყო დამოუკიდებელ მესამე 

მხარეებზე.   
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 ბატონმა X-მა B საწარმოსგან 100 ფე-ად იქირავა საოფისე ფართი. 

ამ ოპერაციებთან დაკავშირებით 20X1 წლის 31 დეკემბერს თანხა გადასახდელი არ 

იყო. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 

 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა 

ხშირად საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას.   ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

შეფასებისას.  შესაბამისად, 8.6  პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.    

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა 

და აგრეთვე საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული სხვა ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო 

ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.   
 

ის საკითხები, რომლებიც საჭიროებს მნიშვნელოვან შეფასებებსა და სხვა მსჯელობებს მე-9 

განყოფილების შესაბამისად, მოცემულია ქვემოთ. 

  

კონტროლი 

იმის შეფასების დროს, გააჩნია თუ არა საწარმოს კონტროლი მეორე საწარმოზე, პირველ 

რიგში დადგენილი უნდა იყოს გააჩნია თუ არა მაკონტროლებელ საწარმოს მეორე საწარმოს 

ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის მართვის უფლებამოსილება. იმ შემთხვევაში 

იგულისხმება, რომ კონტროლი არსებობს, როდესაც მშობელი საწარმო, პირდაპირ, ან 

არაპირდაპირ, შვილობილი საწარმოების მეშვეობით, ფლობს საწარმოს ხმის უფლების 

ნახევარზე მეტს.  თუმცა, გამონაკლის გარემოებებში, ამგვარი საკუთრება შესაძლოა არ 

გულისხმობდეს კონტროლს. 

9.5 პუნქტი განმარტავს გარემოებებს, როდესაც საწარმოს, რომელიც ფლობს მეორე საწარმოს 

ხმის უფლების ნახევარზე ნაკლებს, შესაძლოა მაინც გააჩნდეს კონტროლი. როდესაც 

კონტროლი არ დგინდება ხმის უფლებით, შესაძლოა საჭირო გახდეს მსჯელობის გამოყენება 

იმის განსაზღვრისთვის ახდენენ, თუ არა გავლენას სხვა ფაქტორები კონტროლზე. სხვა 

გასათვალისწინებელი ფაქტორები მოიცავს ხელშეკრულებას, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ 

მართავს საწარმოს ფინანსურ და საოპერაციო პოლიტიკებს; და მოცემული საწარმოს 

დირექტორთა საბჭოს ან ანალოგიური მმართველობითი ორგანოს წევრთა უმრავლესობის 

დანიშვნის ან გათავისუფლების უფლებამოსილების არსებობას.  
 

გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადა 

ხელმძღვანელობას მოეთხოვება გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასება. თუ 

ხელმძღვანელობა შეაფასებს, რომ სასარგებლო მომსახურების ვადა 10 წელზე მეტია, 

ხელმძღვანელობამ ასევე უნდა იმსჯელოს, ეს შეფასება საიმედოა თუ არა.  თუ მშობელ 

საწარმოს არ შეუძლია გუდვილის სასარგებლო მომსახურების ვადის საიმედო შეფასება, 

მომსახურების ვადამ არ უნდა გადააჭარბოს 10 წელს (იხ. 19.23(ა)). 
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კონსოლიდაციის პროცედურები 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, მსჯელობა უნდა იქნეს 

გამოყენებული აგრეგირების მიზნებისთვის არსებითად მიჩნეული თანხების განსაზღვრასთან 

დაკავშირებით. ეს აუცილებელია, რადგან არსებითად განხილული თანხები შვილობილი 

საწარმოს დონეზე შესაძლოა განსხვავდებოდეს ჯგუფის პოზიციიდან არსებითად მიჩნეული 

თანხებისგან.   

არსებითობის დამატებითი განხილვა უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ მშობელ საწარმოსა 

და შვილობილ საწარმოს ფინანსური წლის დასასრული განსხვავდება. ასეთ შემთხვევებში, 

აუცილებელია განისაზღვროს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას 

უნდა გაკეთდეს თუ არა და რა კორექტირებები უნდა გაკეთდეს. 

1შეფასება 

როდესაც მშობელი საწარმო ირჩევს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას 

9.25 პუნქტის გამოყენებით, თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საწარმომ შვილობილ 

საწარმოში ყველა ინვესტიცია უნდა შეაფასოს თვითღირებულების მოდელის, წილობრივი 

მეთოდის ან რეალური ღირებულების მოდელის გამოყენებით. 

 

თვითღირებულების მოდელი  

როდესაც გამოიყენება თვითღირებულების მოდელი ან წილობრივი მეთოდი, შვილობილ 

საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციების გაუფასურების აღრიცხვასთან 

დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მსჯელობებია: 

 შეფასება, არსებობს თუ არა რაიმე მინიშნება მეკაშირე საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის გაუფასურების შესახებ (იხ. 27.7 პუნქტი); და 

 თუ არსებობს ნიშანი, რომ მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია 

შეიძლება გაუფასურებული იყოს, ამ ინვესტიციის ანაზღაურებადი ღირებულების 

შეფასება (იხ. 27.11 პუნქტი). 

 

წილობრივი მეთოდი 

როდესაც გამოიყენება წილობრივი მეთოდი, მისი მოთხოვნების გამოყენებისთვის საჭიროა 

ბევრი მსჯელობა.  იხ. მე-14 მოდული დამატებითი განხილვისთვის.  

 

რეალური ღირებულების მოდელი 

როდესაც თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასებისთვის რეალური ღირებულების 

მოდელი გამოიყენება, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობები, რათა გადაწყდეს რომელი 

შეფასების მოდელი უნდა იყოს გამოყენებული და განისაზღვროს ამ მოდელისთვის საჭირო 

მონაცემები იმ შემთხვევებში, როდესაც საინვესტიციო პორტფელში შემავალი აქციები 

აქტიურ ბაზარზე არ არის კოტირებული. (რეალური ღირებულების შეფასებაზე გამოყენების 

მითითებებისთვის, იხ. 11.27–11.32 პუნქტები.) 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები 
 

საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისთვის საჭირო მსჯელობებისა და შეფასებისთვის, იხ. მე-

19 მოდული - „საწარმოთა გაერთიანება“. 
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, 

კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებების აღრიცხვისა და 

წარდგენის ძირითადი განსხვავებები ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (ფასს 3 - 

„საწარმოთა გაერთიანება“; ფასს 10 - „კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება“ და ბასს 

27 - „ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“) და მსს ფასს სტანდარტს შორის (მე-9 

განყოფილება - „კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებები“) 

შემდეგია.  

 

კონტროლი—რა უნდა კონსოლიდირდეს 

ორივე, ფასს სტანდარტების სრული ვერსია და მსს ფასს სტანდარტი, იყენებს ‘კონტროლს’ 

იმის განსაზღვრისთვის, თუ რა უნდა კონსოლიდირდეს. თუმცა, კონტროლის განმარტებები 

განსხვავებულია. მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი (ლექსიკონი) განმარტავს 

(საწარმოს) კონტროლს, როგორც ‘სხვა საწარმოს ფინანსური და საოპერაციო პოლიტიკის 

მართვის უფლებამოსილება, მისი საქმიანობიდან სარგებლის მიღების მიზნით.’  ფასს 10-ის ა 

დანართში, რომელიც გამოშვებულია 2011 წელს, საწარმოს კონტროლი განმარტებულია 

შემდეგნაირად: ‘ინვესტორი იმ შემთხვევაში აკონტროლებს ინვესტირებულ საწარმოს, 

როდესაც ის ექვემდებარება რისკებს, რომლებიც დაკავშირებულია ინვესტირებულ საწარმოში 

მისი მონაწილეობიდან ცვალებადი შემოსავლების მიღებასთან, ან გააჩნია ინვესტირებული 

საწარმოდან ცვალებადი შემოსავლების მიღების უფლება და ასევე ამ შემოსავალზე 

ზემოქმედების შესაძლებლობა, ინვესტირებულ საწარმოსთან მიმართებით თავისი 

უფლებამოსილების მეშვეობით’. სხვა სიტყვებით, ფასს 10-ის განმარტება მოიცავს სამ 

ელემენტს: უფლებამოსილებას; ცვალებადი შემოსავლების მიმართ დაქვემდებარებას; და 

ინვესტორის შესაძლებლობას გამოიყენოს უფლებამოსილება ცვალებადი შემოსავლების 

ოდენობაზე გავლენის მოსახდენად.   

მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით, კონტროლის შეფასებისას გათვალისწინებულია მხოლოდ 

მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი პოტენციური ხმის უფლება. ფასს 10-ის მიხედვით 

პოტენციური ხმის უფლება გათვალისწინებულია არსებითობის შემთხვევაში; სხვა 

სიტყვებით, მფლობელს უნდა გააჩნდეს უფლების გამოყენების პრაქტიკული შესაძლებლობა.  

ფასს 10-ის მიხედვით, პოტენციური ხმის უფლება შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს 

მაშინაც კი, თუ მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი არ არის.  

 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მოთხოვნა 

მშობელ საწარმოს, რომელიც იყენებს მსს ფასს სტანდარტს, არ ესაჭიროება 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, თუ მშობელი საწარმო თავად არის 

შვილობილი საწარმო და მისი საბოლოო მშობელი საწარმო (ან შუალედური მშობელი 

საწარმო) ამზადებს კონსოლიდირებულ საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას, 

რომელიც ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის ან მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისია. ფასს 10 

განსაზღვრავს პირობებს, რომლებიც აკონკრეტებს როდის არ სჭირდება მშობელ საწარმოს 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა, მათ შორის: 

 თუ მშობელი საწარმო თავად შვილობილი საწარმოა, ის სრულ საკუთრებაში მყოფი 

შვილობილი საწარმო უნდა იყოს, ან თუ ნაწილობრივ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი 

საწარმოა, შვილობილი საწარმოს ყველა სხვა მესაკუთრე ინფორმირებულნი იყვნენ, რომ 
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მშობელი საწარმო არ წარადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას და ამის 

წინააღმდეგ არ წასულან; და 

 საბოლოო მშობელმა საწარმომ (ან რომელიმე შუალედურმა მშობელმა საწარმომ) უნდა 

აწარმოოს კონსოლიდირებული საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება, 

რომელიც ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის შესაბამისი იქნება და არა მსს ფასს 

სტანდარტის.  

 

გუდვილი 

ორივე, ფასს სტანდარტების სრული ვერსია და მსს ფასს სტანდარტი, აღიარებს გუდვილს 

საწარმოთა გაერთიანების აღრიცხვისას. თუმცა, მნიშვნელოვანი სხვაობები არსებობს 

გუდვილის აღიარებულ თანხებსა და მის შემდგომ შეფასებაში (იხ. მე-19 მოდული - 

„საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“).   

 

არამაკონტროლებელი წილი 

მსს ფასს სტანდარტის 19.14 პუნქტის გამოყენებით, არამაკონტროლბელი წილი შეფასდება 

‘მისი პროპორციული წილის საფუძველზე შეძენილი საწარმოს წმინდა იდენტიფიცირებად 

აქტივებთან დაკავშირებით აღიარებულ თანხებში’. ამ მეთოდს ზოგჯერ პროპორციული 

წილის მეთოდს უწოდებენ. ამ მეთოდის გამოყენებით, არამაკონტროლებელ წილზე 

მისაკუთვნებელი გუდვილი არ აღიარდება. 

ფასს 3-ის (2008) - „საწარმოთა გაერთიანება“ - მე-19 პუნქტის გამოყენებით, 

არამაკონტროლბელი წილი ფასდება ან სრული გუდვილის მეთოდით, ან პროპორციული 

წილის მეთოდით. ამ ორ მეთოდს შორის განსხვავება ისაა, რომ სრული გუდვილის მეთოდით, 

საწარმოში არამაკონტროლბელი წილის ნაწილი შეფასებულია რეალური ღირებულებით და 

მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილ საწარმოში მისი ნაწილისთვის გადახდილ საზღაურთან 

ერთად ეს გამოიყენება შვილობილი საწარმოს 100%-თან დაკავშირებით წარმოშობილი 

გუდვილის გამოსათვლელად. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარდება 

სრული გუდვილი (რაც მოიცავს არამაკონტროლბელ წილზე მისაკუთვნებელ გუდვილს).   

თუ სრული გუდვილის მეთოდია გამოყენებული, მაშინ ნაწილობრივ საკუთრებაში მყოფი 

შვილობილი საწარმოს შეძენის თარიღისთვის, გუდვილიც და არამაკონტროლებელი წილიც 

განსხვავდება მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით გამოთვლილთაგან. 

 

უცხოური ქვედანაყოფის, რომელიც იყო შვილობილი საწარმო, გასვლა 

მსს ფასს სტანდარტი კრძალავს უცხოურ ქვედანაყოფთან დაკავშირებული საკურსო 

სხვაობების მთლიანი თანხის, რომელიც აღიარებული იყო სხვა სრულ შემოსავალში, 

საკუთარი კაპიტალიდან მოგებაში ან ზარალში რეკლასიფიკაციას (როგორც 

რეკლასიფიკაციის კორექტირება), როდესაც აღიარდება შემოსულობა ან ზარალი უცხოური 

ქვედანაყოფის გასვლასთან დაკავშირებით. ბასს 21 - „უცხოური ვალუტის კურსის 
ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები“ - მოითხოვს საკუთარი კაპიტალიდან თანხის 

მოგებაში ან ზარალში რეკლასიფიკაციას (იხ. ბასს 21-ის პუნქტი 48). 

 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 

როდესაც მშობელი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად მზადდება, საწარმომ  შვილობილ, მეკავშირე და ერთობლივ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციების 

აღრიცხვისთვის უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი პოლიტიკა, ან თვითღირებულების, გაუფასურების 
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ზარალის გამოკლებით, ან რეალური ღირებულების, რეალური ღირებულების ცვლილების 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, ან წილობრივი მეთოდის გამოყენება. 

თუმცა, ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებისას, გარკვეულ შემთხვევებში 

არსებობს დამატებითი ვარიანტებიც. საწარმოს შეუძლია აირჩიოს ინვესტიციის რეალური 

ღირებულების ცვლილებების წარდგენა სხვა სრულ შემოსავალში (მოგების ან ზარალის 

ნაცვლად). 

 

ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება 

მსს ფასს სტანდარტში აღნიშნულია, რომ ნაერთი ფინანსური ანგარიშგება არის საერთო 

კონტროლს დაქვემდებარებული ორი ან მეტი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების ერთი 

პაკეტი (როგორც აღწერილია 19.2(ა) პუნქტში). ფასს სტანდარტების სრული ვერსია არ ეხება 

ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებას. 
 
 

ერთნაირი საანგარიშგებო პერიოდი 

მსს ფასს სტანდარტის 9.16 პუნქტი მოითხოვს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებას მშობელი საწარმოსა და მისი შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგებების 

გამოყენებით, იმავე საანგარიშგებო თარიღით, ‘თუ ამის გაკეთება შეუძლებელი არ არის.’ თუ 

შეუძლებელია შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მშობელი 

საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის, ‘მშობელმა საწარმომ ამგვარი შვილობილი საწარმოს 

ფინანსური ინფორმაციის კონსოლიდაცია უნდა განახორციელოს შვილობილი საწარმოს 

ყველაზე ბოლო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე, რომელიც 

კორექტირებული იქნება იმ მნიშვნელოვანი ოპერაციებისა თუ მოვლენების შედეგების 

გათვალისწინებით, რომლებიც მოხდა ამ ფინანსური ანგარიშგების თარიღსა და 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების თარიღს შორის პერიოდში.’ ფასს 10-ს გააჩნია 

მსგავსი მოთხოვნები; ამას გარდა, ის განსაზღვრავს სამ თვეს, როგორც საანგარიშგებო 

თარიღებს შორის მაქსიმალურ სხვაობას, და მოითხოვება, რომ ნებისმიერი სხვაობა 

ფინანსური ანგარიშგებების თარიღებს შორის პერიოდიდან პერიოდამდე იყოს ერთნაირი. 

 

შეძენილი და გასაყიდად გამიზნული შვილობილი საწარმოები 

მსს ფასს სტანდარტის 9.3ა პუნქტში აღნიშნულია, რომ ‘შვილობილი საწარმო არ 

კონსოლიდირდება, თუ ის შეძენილია შეძენის თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში 

გაყიდვის ან გასვლის მიზნით.’ ამგვარი შვილობილი საწარმო აღირიცხება მე-11 

განყოფილების მოთხოვნების შესაბამისად (რეალური ღირებულებით, ცვლილებების 

მოგებაში ან ზარალში ასახვით, ან თუ მისი საიმედოდ შეფასება შეუძლებელია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე, გაუფასურებით შემცირებული 

თვითღირებულებით). ბასს 27 (2008) არ მოიცავს იმ შვილობილი საწარმოების 

კონსოლიდაციისგან გათავისუფლებას, რომლებიც შეძენილი და ფლობილია სპეციალურად 

გადაყიდვის მიზნით. ფასს სტანდარტების სრული ვერსიით, ამგვარი შვილობილი 

საწარმოები შეფასებულნი და წარდგენილნი უნდა იქნენ ფასს 5-ის შესაბამისად, თუ ისინი 

აკმაყოფილებენ გასაყიდად გამიზნულად კლასიფიცირებული გამსვლელი ჯგუფის 

კრიტერიუმს. (ფასს 5-ის - „გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი 
ოპერაციები“ - შესაბამისად, გასაყიდად გამიზნული გამსვლელი ჯგუფის აქტივები და 

ვალდებულებები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილი იქნება ცალკე და 

გამსვლელი ჯგუფი შეფასდება მის საბალანსო ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით 

შემცირებულ რეალურ ღირებულებას შორის უმცირესით).  
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ყოფილ შვილობილ საწარმოში დარჩენილი ინვესტიცია  

ფასს სტანდარტების სრული ვერსიის გამოყენებით, როდესაც მშობელი საწარმო წყვეტს მისი 

ყოფილი შვილობილი საწარმოს კონტროლს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აგრძელებს მასში 

ინვესტიციის ფლობას, ნებისმიერი ამგვარი ინვესტიცია შეფასდება რეალური ღირებულებით. 

შეფასება განიხილება, როგორც ფინანსური აქტივის რეალური ღირებულება მისი 

თავდაპირველი აღიარებისას ფასს 9-ის შესაბამისად, ან მეკავშირე ან ერთობლივ საქმიანობაში 

ინვესტიციის თვითღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას, თუ ის გამოყენებადია.  მსს 
ფასს სტანდარტის 9.19 პუნქტის მიხედვით, ‘იმ თარიღისთვის, როდესაც საწარმო აღარ 

კლასიფიცირდება შვილობილ საწარმოდ, საბალანსო ღირებულება უნდა განიხილებოდეს, 

როგორც ფინანსური აქტივის თვითღირებულება მისი თავდაპირველი შეფასებისას’, 

რომელიც აღირიცხება ფინანსურ აქტივად მე-11 ან მე-12 განყოფილების შესაბამისად, ან 

მეკავშირე საწარმოში ან ერთობლივ საქმიანობაში ინვესტიციად, რა შემთხვევაშიც 

გამოიყენება მე-14 ან მე-15 განყოფილება. 
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების მოთხოვნებთან დაკავშირებით.   

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

შვილობილი საწარმო არის: 

 (ა) საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა. 

 (ბ) საწარმო, მათ შორის არაიურიდიული პირიც, როგორიცაა ამხანაგობა, რომელსაც 

აკონტროლებს სხვა საწარმო (მშობელ საწარმოდ წოდებული). 

 (გ) საწარმო, რომელზეც ინვესტორს გააჩნია ერთობლივი კონტროლი. 

 (დ) საწარმო, რომელსაც გააჩნია ერთი ან მეტი მეკავშირე საწარმო. 

კითხვა 2 

A საწარმო ფლობს ხმის უფლების 30%-იან წილს Z საწარმოში და ფლობს Z საწარმოს მიერ 

გამოშვებულ კონვერტირებად სავალო ინსტრუმენტს ისე, რომ თუ A საწარმო აირჩევს მის 

კონვერტაციას ახლა, მას Z საწარმოში ექნება ხმის უფლების 60%-იანი წილი. უფლებები 

გამოყენებადია მიმდინარე პერიოდში. 

როგორ უნდა აღრიცხოს A საწარმომ თავისი ინვესტიცია Z საწარმოში, თავის მთავარ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში? 

 (ა) განახორციელოს Z საწარმოს კონსოლიდაცია. 

 (ბ) Z საწარმოში ინვესტიცია აღრიცხოს წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

 (გ) Z საწარმოში ინვესტიცია აღრიცხოს თვითღირებულებით. 
 

კითხვა 3 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 კითხვაში.  A საწარმო ამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებას, მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. თავის ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, A საწარმომ როგორ უნდა აღრიცხოს თავისი ინვესტიცია Z საწარმოში? A 

საწარმოს არ გააჩნია სხვა ინვესტიცია. 

 (ა) გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით. 
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 (ბ) რეალური ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებით. 

 (გ) წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

 (დ) A საწარმოს შეუძლია აირჩიოს (ა) ან (ბ) სააღრიცხვო პოლიტიკა. 

 (ე) A საწარმოს შეუძლია აირჩიოს (ა) ან (გ) სააღრიცხვო პოლიტიკა. 

 (ვ) A საწარმოს შეუძლია აირჩიოს (ა), (ბ) ან (გ) სააღრიცხვო პოლიტიკა. 
 

კითხვა 4 

A საწარმომ, მწარმოებელმა კომპანიამ, შეიძინა მაკონტროლებელი წილი რაგბის კლუბში.  A 

საწარმოს ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა რაგბის კლუბის გამორიცხვა კონსოლიდაციიდან 

იმის საფუძველზე, რომ მისი საქმიანობა განსხვავდება A საწარმოს ნორმალური 

საქმიანობისგან. თავის მთავარ ფინანსურ ანგარიშგებაში A საწარმომ როგორ უნდა აღრიცხოს 

თავისი ინვესტიცია რაგბის კლუბში? 

 (ა) რადგან რაგბის კლუბის საქმიანობა განსხვავდება A საწარმოს  საქმიანობისგან 

(წარმოება), ის აღირიცხება წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

 (ბ) რადგან რაგბის კლუბის საქმიანობა განსხვავდება A საწარმოს  საქმიანობისგან 

(წარმოება), ის აღირიცხება დაგროვილი გაუფასურებით შემცირებული 

თვითღირებულებით. 

 (გ) რაგბის კლუბი უნდა კონსოლიდირდეს.  არ არსებობს გამონაკლისი 

კონსოლიდაციიდან, მხოლოდ იმის გამო, რომ ინვესტორი და შვილობილი საწარმო 

განსხვავებულ საქმიანობებში იღებენ მონაწილეობას.  

კითხვა 5 

ჩამოთვლილთაგან რომელი პირობა არ ათავისუფლებს კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენისგან? 

 (ა) მშობელი საწარმო თავად არის შვილობილი საწარმო და მისი საბოლოო მშობელი 

საწარმო (ან რომელიმე შუალედური მშობელი საწარმო) აწარმოებს კონსოლიდირებულ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის ან მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისია. 

 (ბ) მშობელ საწარმოს არ გააჩნია შვილობილი საწარმოები გარდა იმისა, რომელიც მან 

შეიძინა ერთი წლის განმავლობაში გაყიდვის ან გასვლის მიზნით. 

 (გ) მშობელი საწარმო თავად არის შვილობილი საწარმო და მისი საბოლოო მშობელი 

საწარმო (ან რომელიმე შუალედური მშობელი საწარმო) აწარმოებს კონსოლიდირებულ 

საერთო დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც ადგილობრილი 

საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისია და 

გამოყენებადია იმ ქვეყანაში, რომელშიც მშობელი საწარმო საქმიანობს და რომელიც არ 

წარმოადგენს არც ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას, არც მსს ფასს სტანდარტს. 
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კითხვა 6 

B საწარმო არის სარისკო კაპიტალის ორგანიზაცია.  B საწარმო ფლობს ჩვეულებრივი აქციების 

70%-ს, რომლებსაც გააჩნიათ ხმის უფლებას C საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე. 

დამატებითი ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში, B საწარმომ თავის მთავარ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში: 

 (ა) უნდა განახორციელოს C საწარმოს კონსოლიდაცია. 

 (ბ) C საწარმოში თავისი ინვესტიცია უნდა აღრიცხოს რეალური ღირებულებით, რეალური 

ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში აღიარებით. 

 (გ) C საწარმოში თავისი ინვესტიცია უნდა აღრიცხოს რეალური ღირებულებით, რეალური 

ღირებულების ცვლილებების სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებით.  

 (დ) C საწარმოში თავისი ინვესტიცია უნდა აღრიცხოს გაუფასურებით შემცირებული 

თვითღირებულებით. 

 (ე) აირჩიოს ზემოთ მოცემულთაგან ნებისმიერი.  თუ B საწარმო გადაწყვეტს, რომ არ 

განახორციელოს C საწარმოს კონსოლიდაცია ((ა) ვარიანტი), უნდა გამჟღავნდეს ამ 

გადაწყვეტილების მიზეზები. 

კითხვა 7 

A საწარმო ფლობს ხმის უფლების 60%-იან წილს B საწარმოში. B საწარმო ფლობს ხმის 

უფლების 70%-იან წილს C საწარმოში. თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როგორ უნდა აღრიცხოს A საწარმომ თავისი ინვესტიცია C საწარმოში? 

 

 

(ა) განახორციელოს C საწარმოს კონსოლიდაცია. 

(ბ) C საწარმოში ინვესტიცია აღრიცხოს წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

 (გ) C საწარმოში ინვესტიცია აღრიცხოს იმ პოლიტიკით, რომელსაც იყენებს მეკავშირე 

საწარმოების აღრიცხვისთვის. 

კითხვა 8 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 კითხვაში.  განსაზღვრეთ, შეძენის შემდგომ C საწარმოს საკუთარი 

კაპიტალის ზრდაში A საწარმოს პროცენტული წილი. 

 

 

(ა) 70%. 

(ბ) 60%. 

 (გ) 42%. 

კითხვა 9 

A საწარმო ფლობს ხმის უფლების 60%-იან წილს B საწარმოში და ხმის უფლების 10%-იან 

წილს C საწარმოში. B საწარმო ფლობს ხმის უფლების 30%-იან წილს C საწარმოში. თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორ უნდა აღრიცხოს A საწარმომ თავისი 

ინვესტიცია C საწარმოში? 

 

 

(ა) როგორც შვილობილი საწარმო, რადგან A საწარმო აკონტროლებს C საწარმოს. 

(ბ) როგორც მეკავშირე საწარმო. 

 (გ) როგორც მეკავშირე საწარმო, თუ შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენის დადგენა. 
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კითხვა 10 

A საწარმო ფლობს ხმის უფლების 60%-იან წილს B საწარმოში და ხმის უფლების 10%-იან 

წილს C საწარმოში. B საწარმო ფლობს ხმის უფლების 50%-იან წილს C საწარმოში. თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, როგორ უნდა აღრიცხოს A საწარმომ თავისი 

ინვესტიცია C საწარმოში? 

 

 

(ა) როგორც შვილობილი საწარმო, რადგან A საწარმო აკონტროლებს C საწარმოს. 

(ბ) როგორც მეკავშირე საწარმო. 

 (გ) როგორც მეკავშირე საწარმო, თუ შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენის დადგენა. 

კითხვა 11 

A საწარმო ფლობს ხმის უფლების მქონე ჩვეულებრივი აქციების 100%-ს, რაც ატარებს ხმის 

უფლებას C საწარმოს აქციონერთა საერთო კრებაზე. C საწარმომ 125 ფე-ად მიყიდა მარაგი A 

საწარმოს (თვითღირებულებაზე 25%-იანი ფასნამატით). საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს A 

საწარმო ისევ ფლობს მარაგს. რა ოდენობით უნდა შეფასდეს მარაგის თვითღირებულება 

ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში? 

 (ა) 125 ფე. 

 (ბ) 100 ფე. 

 (გ) 75 ფე. 

 (დ) 150 ფე. 

კითხვა 12 

მშობელი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში (თუ წარდგენილია) 

ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში აღირიცხება:  

 (ა) გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულებით.  

 (ბ) წილობრივი მეთოდის გამოყენებით. 

 (გ) რეალური ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილებების სხვა სრულ 

შემოსავალში აღიარებით. 

 (დ) რეალური ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილებების მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებით. 

 (ე) გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულებით, ან წილობრივი მეთოდის 

გამოყენებით, ან რეალური ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილებების 

სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებით (სააღრიცხვო არჩევანი). 

 (ვ) გაუფასურებით შემცირებული თვითღირებულებით, ან წილობრივი მეთოდის 

გამოყენებით, ან რეალური ღირებულებით, რეალური ღირებულების ცვლილებების 

მოგებაში ან ზარალში აღიარებით (სააღრიცხვო არჩევანი). 

კითხვა 13 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა: 

 (ა) მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მოითხოვება მშობელი საწარმოსთვის. 
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 (ბ) მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მოითხოვება ინდივიდუალური შვილობილი 

საწარმოსთვის.  

 (გ) მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით არ მოითხოვება არც მშობელი საწარმოსთვის და არც 

ინდივიდუალური შვილობილი საწარმოებისთვის. 

კითხვა 14 

A საწარმო ფლობს B საწარმოს მთლიან გამოშვებულ სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს მას. 

B საწარმო ფლობს C საწარმოს გამოშვებული სააქციო კაპიტალის 70%-ს და აკონტროლებს მას. 

ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში არ არის შესაძლებელი, რომ A საწარმომ თავის 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოიყენოს მსს ფასს სტანდარტი? 

 (ა) არცერთ საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება და A საწარმო თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში იყენებს თავისი იურისდიქციის 

ადგილობრივ, საყოველთაოდ მიღებულ ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებს.  

 (ბ) B საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება და A საწარმო თავის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ 

ვერსიას. 

 (გ) A საწარმოს გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება და თავის კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში იყენებს ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიას. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1     (ბ) იხ. 9.4 პუნქტი და ლექსიკონი. 
კითხვა 2 (ა)—იხ. 9.6 პუნქტი. Z საწარმო არის A საწარმოს შვილობილი საწარმო. 

კითხვა 3 (ვ)—იხ. 9.26 პუნქტი. 

კითხვა 4 (გ)—იხ. 9.8 პუნქტი.  შვილობილი კონსოლიდაციიდან არ შეიძლება გამოირიცხოს 

იმის გამო, რომ მისი საქმიანობა განსხვავდება საწარმოთა ჯგუფში შემავალი სხვა 

საწარმოთა საქმიანობისგან. 

კითხვა 5 (გ)—იხ. 9.3 პუნქტი.  გამონაკლისი გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, თუ მშობელი 

საწარმო ან საბოლოო მშობელი საწარმო ამზადებს კონსოლიდირებულ საერთო 

დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც შეესაბამება ფასს 

სტანდარტების სრულ ვერსიას ან მსს ფასს სტანდარტს; ის არ გამოიყენება, თუ 

ანგარიშგება მზადდება ადგილობრივი საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების პირობებით.  

კითხვა 6 (ა)—იხ. 9.7 პუნქტი.  შვილობილი საწარმო კონსოლიდაციიდან არ შეიძლება 

გამოირიცხოს მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ინვესტორი არის სარისკო კაპიტალის 

ორგანიზაცია ან მსგავსი საწარმო. 

კითხვა 7 (ა)—იხ. 9.5 პუნქტი.  B საწარმოს კონტროლით A საწარმოს შეუძლია აკონტროლოს 

C საწარმო. 

კითხვა 8 (გ)—მიუხედავად იმისა, რომ A საწარმოს შეუძლია B საწარმოზე კონტროლით 

აკონტროლოს, მაგალითად, B საწარმო თავისი 70%-იანი აქციების პაკეტით როგორ 

აძლევს ხმას C საწარმოში, A საწარმოს ნაწილი C საწარმოს შეძენის შემდგომ 

მოგებაში 70%-ზე ნაკლებია—ვინაიდან, A საწარმო არ ფლობს B საწარმოს 

სრულად. C საწარმოს მიერ 100 ფე-ის განაწილების შემთხვევაში, მხოლოდ 70 ფე 

ერგება B საწარმოს და B საწარმომ რომ გაუნაწილოს ის თავის მესაკუთრეებს, A 

საწარმო მიიღებს მხოლოდ 60%-ს, 42 ფე-ს. 

კითხვა 9 (გ)—A საწარმოს ექნებოდა C საწარმოში ხმის უფლების 40%-ზე კონტროლი —

თავისი 10% წილი და 30% მისი კონტროლით B საწარმოში. იგულისხმება, რომ A 

საწარმო (მიუხედავად იმისა, რომ C საწარმოში ხმის უფლების ნახევარზე ნაკლებს 

ფლობს) არ აკონტროლებს C საწარმოს, C საწარმო მოსალოდნელია, რომ არის A 

საწარმოს მეკავშირე საწარმო—მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ A საწარმოს 

გააჩნია მნიშვნელოვანი გავლენა C საწარმოზე. 

კითხვა 10 (ა)—A საწარმო არაპირდაპირი გზით აკონტროლებს ხმის უფლების 60%-იან წილს 

C საწარმოში. ის პირდაპირი გზით აკონტროლებს 10%-ს და B საწარმოს 

კონტროლით აკონტროლებს დანარჩენ 50%-ს. 

კითხვა 11 (ბ)—იხ. 9.15 პუნქტი.  შიდაჯგუფური ოპერაციებით გამოწვეული მოგება, 

რომელიც აღიარებულია მარაგის საბალანსო ღირებულებაში, გამოირიცხება 

სრულად. C საწარმოს მარაგის თვითღირებულება იყო 100 ფე (125 ფე გაყოფილი 

125%-ზე, 25% არის ფასნამატი თვითღირებულებაზე). 

კითხვა 12 (ვ)—იხ. 9.26 პუნქტი. 

კითხვა 13 (გ)—იხ. 9.24 პუნქტი.  

კითხვა 14 (გ)—იხ. 9.1 პუნქტი.  მშობელ საწარმოს, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო 

ანგარიშვალდებულება, შეუძლია წარადგინოს თავისი ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგება მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მაშინაც კი, თუ ის 

წარადგენს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსიის ან ადგილობრივი საყოველთაოდ მიღებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპების გამოყენებით.  საწარმო—მშობელი ან არა მშობელი 

საწარმო—რომელსაც გააჩნია საჯარო ანგარიშვალდებულება, ნებადართული არ 
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არის, რომ წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება (კონსოლიდირებული ან 

სხვაგვარი) მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით. 
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული 

ცალკეული სიტუაციური მაგალითების ამოსახსნელად.   

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

20X1 წლის 1-ელ იანვარს A მსს-მ 900 ფე-ის ოდენობის ფულადი სახსრები გადახდით შეიძინა B 

მსს-ს ყველა ჩვეულებრივი აქცია, რომელთაც გააჩნიათ ხმის უფლება  აქციონერთა საერთო 

კრებაზე და ამავე თარიღში მოიპოვა B მსს-ზე კონტროლი. A მსს-სა და B მსს-ს ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებები შეძენის თარიღში შემდეგია: 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს: 

  A მსს B მსს  

  საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

საბალანსო 

ღირებულება 

ფე  

აქტივები     

გრძელვადიანი აქტივები     

შენობა-ნაგებობები  1,000 700  

ინვესტიცია B მსს-ში  900 –  

  1,900 700  

მოკლევადიანი აქტივები     

მარაგები  200 100  

სავაჭრო მოთხოვნები  400 300  

ფულადი სახსრები  500 150  

  1,100 550  

მთლიანი აქტივები  3,000 1,250  

     

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები     

საკუთარი კაპიტალი     

სააქციო კაპიტალი  800 600  

გაუნაწილებელი მოგება  1,400 200  

  2,200 800  

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

სავაჭრო ვალდებულებები  800 450  

  800 450  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი  3,000 1,250  
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ამ სიტუაციურ მაგალითში B მსს-ს აქტივებისა და ვალდებულებების რეალური 

ღირებულებები 20X1 წლის 1-ლი იანვრისთვის შემთხვევით აღმოჩნდა მათი შესაბამისი 

საბალანსო ღირებულებების ტოლი. 

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს: 

  A მსს  B მსს  

  საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

 

 

საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

 

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

შენობა-ნაგებობები  950  670  

ინვესტიცია B-ში  900  –  

  1,850  670  

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები  150  120  

სავაჭრო მოთხოვნები  300  350  

ფულადი სახსრები  1,050  500  

  1,500  970  

მთლიანი აქტივები  3,350  1,640  

      

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები      

საკუთარი კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი  800  600  

გაუნაწილებელი მოგება  1,650  590  

  2,450  1,190  

მოკლევადიანი ვალდებულებები      

სავაჭრო ვალდებულებები  900  450  

  900  450  

მთლიანი ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი  3,350  1,640  

      
 

სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლისთვის: 

  A მსს 

ფე  

B მსს 

ფე 

 

ამონაგები  650  750  

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  (300)  (380)  

საერთო მოგება  350  370  

სხვა შემოსავალი  50  100  

ადმინისტრაციული ხარჯები  (100)  (50)  

მიწოდების ხარჯები  (50)  (30)  

მოგება დაბეგვრამდე  250  390  

      

დავალება: 

A. მოამზადეთ კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება შეძენის 

თარიღით და გამოთვალეთ გუდვილი, რომელიც უნდა აღიარდეს, თუ ასეთი 

არსებობს. 
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B. მოამზადეთ კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და 

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის. 

შენიშვნა: ჩათვალეთ, რომ გუდვილისთვის ხელმძღვანელობის მიერ სასარგებლო 

მომსახურების ვადის საუკეთესო შეფასებაა 10 წელი და A მსს იყენებს ამორტიზაციის წრფივ 

მეთოდს. 

სიმარტივისთვის, ამ სიტუაციურ მაგალითში გადასახადი არ არის გათვალისწინებული. 
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

ნაწილი A 
 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 

 

 A მსს B მსს    

 საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

რეალური 

ღირებულება 

ფე 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

ფე 

  

კონსოლიდირებული 

ფე 

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

გუდვილი – – 100(ა) (ა) 100 

შენობა-ნაგებობები 1,000 700   1,700 

ინვესტიცია B მსს-ში 900 – (900)  – 

 1,900 700   1,800 

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები 200 100   300 

სავაჭრო მოთხოვნები 400 300   700 

ფულადი სახსრები 500 150   650 

 1,100 550   1,650 

მთლიანი აქტივები 3,000 1,250   3,450 

      

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები    

 

 

საკუთარი კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი 800 600 (600)  800 

გაუნაწილებელი მოგება 1,400 200 (200)  1,400 

 2,200 800   2 200 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებები    

 

 

სავაჭრო ვალდებულებები 800 450   1,250 

 800 450   1,250 

მთლიანი ვალდებულებები 

და საკუთარი კაპიტალი 3,000 1,250  

 

3,450 

      

 
(ა)  გუდვილთან დაკავშირებული გამოთვლები: 

 

გადახდილი საზღაური, საწარმოთა გაერთიანების დანახარჯი: 900 ფე 

შეძენილი წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების რეალური ღირებულება 

შეძენილი აქტივები, რეალური ღირებულებით, 1,250 ფე, მინუს სავაჭრო ვალდებულებები, 

რეალური ღირებულებით, 450 ფე 800 

გუდვილი 100 ფე 
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ნაწილი B 
 

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X1 წლის 31 დეკემბერს 
 

 A მსს B მსს    

 საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

საბალანსო 

ღირებულება 

ფე 

კონსოლიდაციის 

კორექტირებები 

ფე 

  

კონსოლიდირებული 

ფე 

აქტივები      

გრძელვადიანი აქტივები      

გუდვილი – – 90 (ა) 90 

შენობა-ნაგებობები 950 670   1,620 

ინვესტიცია B მსს-ში 900  (900)  – 

 1,850 670   1,710 

მოკლევადიანი აქტივები      

მარაგები 150 120   270 

სავაჭრო მოთხოვნები 300 350   650 

ფულადი სახსრები 1,050 500   1,550 

 1,500 970   2,470 

მთლიანი აქტივები 3,350 1,640   4,180 

      

საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები    

 

 

საკუთარი კაპიტალი      

სააქციო კაპიტალი 800 600 (600)  800 

გაუნაწილებელი მოგება 1,650 590 (210) (ბ) 2,030 

 2,450 1,190   2,830 

მოკლევადიანი ვალდებულებები      

სავაჭრო ვალდებულებები 900 450   1,350 

 900 450   1,350 

მთლიანი ვალდებულებები და 

საკუთარი კაპიტალი 3,350 1,640 – 

 

4,180 

 
(ა)  გუდვილთან დაკავშირებული გამოთვლები: 

90 ფე-ის გუდვილი = გუდვილი შეძენის თარიღით, 100 ფე, მინუს დაგროვილი ამორტიზაცია 10 ფე (100 ფე ÷ 

10 წელი). 
(ბ)  გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება: 

210 ფე = 200 ფე კორექტირება შეძენის თარიღით, პლუს 10 ფე გუდვილის ამორტიზაცია.  
 

 

 

 

 

 

 

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგება 20X1 წლისთვის: 
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A მსს 

ფე 

B მსს 

ფე 

გუდვილის 

ამორტიზაცია 

ფე 

 

კონსოლიდირებული 

ფე 

ამონაგები 650 750  1,400 

გაყიდული საქონლის 

თვითღირებულება (300) (380)  (680) 

საერთო მოგება 350 370  720 

სხვა შემოსავალი 50 100  150 

ადმინისტრაციული ხარჯები (100) (50) (10) (160) 

მიწოდების ხარჯები (50) (30)  (80) 

მოგება დაბეგვრამდე 250 390  630 
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სიტუაციური მაგალითი 2 

 
A მსს ფლობს B მსს-ს მთლიან სააქციო კაპიტალს და აკონტროლებს  მას. 20X1 წლის 

განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი შიდაჯგუფური ოპერაციები: 
 

1. 20X1 წელს B მსს-მ A მსს-ს მიყიდა მარაგი 10,000 ფე-ის ოდენობის ფულადი სახსრების 

სანაცვლოდ. ამ ოპერაციებთან დაკავშირებით B მსს-მ ასახა 2,000 ფე-ის ოდენობის მოგება 

დაბეგვრამდე. 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის A მსს-ს მარაგი მესამე მხარეებზე გაყიდული 

არ ჰქონდა.  
 

ოპერაციის აღრიცხვისთვის 20X1 წლის განმავლობაში A მსს-სა და B მსს-ს მიერ შემდეგი 

საჟურნალო გატარებები შესრულდა: 
 

A მსს ფე ფე 

დბ აქტივი—მარაგი 10,000  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  10,000 

   

B მსს ფე ფე 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 10,000  

კრ შემოსავალი—ამონაგები   10,000 

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 8,000  

კრ აქტივი—მარაგი  8,000 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი  400  

კრ ვალდებულება—მიმდინარე გადასახადი   400 

 

2. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, A მსს-მ B მსს-ს მიყიდა მარაგი 2,000 ფე-ის ოდენობის ფულადი 

სახსრების სანაცვლოდ. A მსს-ს ჩანაწერებში მარაგის საბალანსო ღირებულება იყო 1,600 

ფე.  20X1 წლის 31 დეკემბრამდე B მსს-ს გაყიდული ჰქონდა მარაგის ნახევარი 1,200 ფე-ის 

ოდენობის ფულადი სახსრების სანაცვლოდ, მესამე მხარეებზე.  
 

ოპერაციის აღრიცხვისთვის 20X1 წლის განმავლობაში A მსს-სა და B მსს-ს მიერ შემდეგი 

საჟურნალო გატარებები შესრულდა: 
 

A მსს ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი   

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 2,000  

კრ შემოსავალი—ამონაგები   2,000 

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 1,600  

კრ აქტივი—მარაგი  1,600 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი 80  

კრ ვალდებულება—მიმდინარე გადასახადი  80 

   

B მსს ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი   

დბ აქტივი—მარაგი 2,000  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  2,000 
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20X1  წლის განმავლობაში   

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 1,200  

კრ შემოსავალი—ამონაგები   1,200 

დბ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება 1,000  

კრ აქტივი—მარაგი  1,000 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი 40  

კრ ვალდებულება—მიმდინარე გადასახადი  40 

   

3. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს B მსს-მ A მსს-ს მიყიდა შენობა-ნაგებობა 100,000 ფე-ის ოდენობის 

ფულადი სახსრების სანაცვლოდ.  შენობა-ნაგებობის საბალანსო ღირებულება იყო 80,000 

ფე.  A მსს შენობა-ნაგებობას ცვეთას არიცხავს წლიური 5%-ით, წრფივი მეთოდით. 20X1 

წლის 1-ელ იანვარს შენობა-ნაგებობის ნარჩენი ღირებულება შეფასდა ნულის ტოლად. 

 
ოპერაციის აღრიცხვისთვის 20X1 წლის განმავლობაში A მსს-სა და B მსს-ს მიერ შემდეგი 

საჟურნალო გატარებები შესრულდა: 

 

A მსს ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი   

დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 100,000  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  100,000 

20X2 წლის 31 დეკემბერი   

დბ ხარჯი—ცვეთა  5,000  

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები  5,000 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი 1,000  

კრ ხარჯი—მოგების გადასახადი  1,000 

   

B მსს ფე ფე 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი   

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 100,000  

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები  80,000 

კრ შემოსავალი—ძირითადი საშუალებების 

გაყიდვიდან მიღებული მოგება  20,000 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი 4,000  

კრ ვალდებულება—მიმდინარე გადასახადი  4,000 

 

4. 20X1 წელს A მსს-მ B მსს-ს მიაქირავა საოფისე ფართი. A მსს-მ B მსს-ს გამოუწერა წლიური 

5,000 ფე-ის ანგარიშ-ფაქტურა. 20X1 წლის 31 დეკემბერს B მსს-ს გადახდილი არ ჰქონდა 

ანგარიშ-ფაქტურასთან დაკავშირებული თანხა.  

 

ოპერაციის აღრიცხვისთვის 20X1 წლის განმავლობაში A მსს-სა და B მსს-ს მიერ შემდეგი 

საჟურნალო გატარებები შესრულდა: 

 

A მსს ფე ფე 

დბ აქტივი—სავაჭრო მოთხოვნა 5,000  

კრ შემოსავალი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი 

კრ ვალდებულება—მიმდინარე გადასახადი 

 

 

1,000 

5,000 

 

1,000 
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B მსს ფე ფე 

დბ ხარჯი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა 5,000  

კრ ვალდებულება—სავაჭრო ვალდებულება 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი  

კრ ხარჯი—მოგების გადასახადი 

 

 

1,000 

 

5,000 

 

1,000 

 

 

 

5. 20X1 წლის დეკემბერში B მსს-მ გამოაცხადა და გადაიხადა 50,000 ფე-ის ოდენობის 

დივიდენდი მისი შეძენის-შემდგომი მოგებიდან. 

 
ოპერაციის აღრიცხვისთვის 20X1 წლის განმავლობაში A მსს-სა და B მსს-ს მიერ შემდეგი 

საჟურნალო გატარებები შესრულდა: 

 

A მსს ფე ფე 

დბ აქტივი—ფულადი სახსრები 50,000  

კრ შემოსავალი—დივიდენდები   50,000 

   

B მსს ფე ფე 

დბ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება 50,000  

კრ აქტივი—ფულადი სახსრები  50,000 

 

დავალება: 
ზემოთ მოცემულ საწარმოთაშორის ოპერაციებთან დაკავშირებით მოამზადეთ 

კონსოლიდაციის კორექტირებები, რომლებიც საჭიროა 20X1 წლის 31 დეკემბრის ჯგუფის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისთვის და ახსენით ამ 

კორექტირებების მიზეზები.   

 

ჩათვალეთ, რომ მოგების გადასახადის განაკვეთი 20%-ია, აქტივების გაყიდვით 

მიღებული ყველა შემოსავალი დასაბეგრია და ყველა გაწეული ხარჯი, ყოველწლიური 

ცვეთის ხარჯის ჩათვლით (გარდა თავდაპირველად კაპიტალის წილის შეძენაზე 

გაწეული ხარჯისა), გამოიქვითება დაბეგვრის მიზნებისთვის. სიმარტივისთვის, 

უგულებელყავით მოგების გადასახადი დივიდენდებზე.     
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

 

1. საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  10,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  8,000 

კრ აქტივი—მარაგი  2,000 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი  400  

კრ ხარჯი—მოგების გადასახადი   400 

პროდუქციის შიდაჯგუფური გაყიდვის და მასთან დაკავშირებული დაბეგვრის შედეგის 

ელიმინირება. 

 
ზემოთ მოცემული კორექტირებები აუქმებს მარაგის შიდაჯგუფური გაყიდვის გავლენას.  

ჯგუფის პოზიციიდან გარე მხარე არ ყოფილა ჩარეული ოპერაციაში და შესაბამისად, 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში გაყიდვა არ წარდგება.  

 

2,000 ფე-ის ოდენობის სხვაობა A მსს-ს მიერ საკუთარ ჩანაწერებში აღიარებული მარაგის 

თანხასა (10,000 ფე) და კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხას 

(8,000 ფე) შორის არის გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა (იხ. 29-ე განყოფილება - 

„მოგების გადასახადი“) და წარმოშობს 400 ფე (20% × 2,000 ფე) გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივებსა და შესაბამის შემცირებას მოგების გადასახადის ხარჯში.  

როდესაც მომავალში მარაგი ჯგუფის მიერ გაიყიდება მესამე მხარეზე, ეს დროებითი 

სხვაობა ანულირდება და საბოლოო ჯამში აღიარდება მასთან დაკავშირებული 

საგადასახადო ხარჯი. იმ ეტაპზე ასევე აღიარდება 2,000 ფე-ის მოგება.  

 

2. საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—ამონაგები  2,000  

კრ ხარჯი—გაყიდული საქონლის თვითღირებულება  1,800 

კრ აქტივი—მარაგი  200 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი 40  

კრ ხარჯი—მოგების გადასახადი  40  

პროდუქციის შიდაჯგუფური გაყიდვის და მასთან დაკავშირებული დაბეგვრის შედეგის 

ელიმინირება. 

 

A მსს-სა და B მსს-ს მიერ თავიანთ ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში 

მარაგთან დაკავშირებით ასახული მთლიანი გაყიდვები არის 3,200 ფე (2,000 ფე A-ს 

ამონაგები და 1,200 ფე B-ს ამონაგები). ჯგუფის გაყიდვები გარე მხარეებზე გაყიდულ 

მარაგებთან დაკავშირებით არის 1,200 ფე. 

 

A მსს-სა და B მსს-ს მიერ თავიანთ ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში 

მარაგთან დაკავშირებით ასახული გაყიდული საქონლის მთლიანი თვითღირებულება 

არის 2.600 ფე (1,600 ფე A-ს გაყიდული საქონლის თვითღირებულება და 1,000 ფე B-ს 

გაყიდული საქონლის თვითღირებულება). ჯგუფის მიერ გაყიდული საქონლის 
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თვითღირებულება არის 800 ფე (1,600 ფე-ის ─მარაგების შეძენის რეალური 

თვითღირებულება─50%). 

 

მარაგის 200 ფე კორექტირება ასახავს გადაცემული მარაგის გაყიდვით მიღებული 

მთლიანი მოგების იმ ნაწილს, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის 

ჯგუფის მარაგში რჩება (იმ მარაგთან დაკავშირებული საწარმოთაშორისი 

არარეალიზებული მოგება, რომელიც არ გაყიდულა მესამე მხარეზე).  

მარაგის საბალანსო ღირებულება შემცირდა 200 ფე-ით.  შესაბამისად, 40 ფე-ის 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი უნდა აისახოს კონსოლიდაციისას,  მოგების 

გადასახადის ხარჯზე შესაბამისი შედეგით. A მსს-სა და B მსს-ს მიერ თავიანთ 

ინდივიდუალურ ბუღალტრულ ჩანაწერებში მარაგთან დაკავშირებით ასახული 

მთლიანი საგადასახადო ხარჯი არის 120 ფე (80 ფე + 40 ფე). ჯგუფის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში მარაგთან დაკავშირებული მოგება არის 400 ფე (1,200 ფე-ს მინუს 800 ფე).  

ამ მოგების 20% გადასახადი არის 80 ფე, რომელიც ამ მარაგთან დაკავშირებით 

კონსოლიდაციის კორექტირების შემდეგ ჯგუფის კონსოლიდირებულ სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებული გადასახადია.   

 

3. პერიოდის დასასრულისთვის, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

კრ შემოსავალი—ძირითადი საშუალებების 

გაყიდვიდან მიღებული მოგება 20,000  

კრ აქტივი—ძირითადი საშუალებები  20,000 

დბ აქტივი—ძირითადი საშუალებები 1,000  

კრ ხარჯი—ცვეთა   1,000 

დბ აქტივი—გადავადებული გადასახადი 4,000  

კრ ხარჯი—მოგების გადასახადი  4,000 

დბ ხარჯი—მოგების გადასახადი  200  

კრ აქტივი—გადავადებული გადასახადი   200 

ძირითადი საშუალებების გაყიდვასთან დაკავშირებული შიდაჯგუფური მოგების, დამატებით 

აღიარებული ცვეთის ხარჯისა და დაკავშირებული დაბეგვრის შედეგების ელიმინირება. 

 

კორექტირებები აუქმებს ზრდას შენობა-ნაგებობის საბალანსო ღირებულებაში, რაც 

გამოწვეულია შიდაჯგუფური გაყიდვის ფასით (100,000 ფე), რომელიც მეტია B მსს-ს 

შენობა-ნაგებობის თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებასა (80,000 ფე) და B მსს-ში 

შენობა-ნაგებობის გაყიდვასთან დაკავშირებით აღიარებულ მოგებაზე. იმის გამო, რომ 

შენობა-ნაგებობის გადაცემით გამოწვეული საწარმოთაშორისი მოგების ელიმინირება 

ამცირებს მის საბალანსო ღირებულებას, ცვეთის ხარჯიც უნდა დაკორექტირდეს. A 

მსს-მ 5,000 ფე აღიარა ცვეთის ხარჯად,   100,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულების 

საფუძველზე, რომელიც მოიცავს საწარმოთაშორის მოგებას.  ჯგუფის ცვეთის ხარჯი 

არის 4,000 ფე 20X1 წლის 12-თვიანი საანგარიშგებო პერიოდისთვის (80,000 ფე 

თავდაპირველი საბალანსო ღირებულება გამრავლებული 5%-ზე).  შესაბამისად, 1,000 

ფე (A მსს-ს მიერ აღიარებული 5,000 ფე ცვეთა მინუს 4,000 ფე ჯგუფის ცვეთა) უნდა 

ელიმინირდეს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებიდან. 

 

შენობა-ნაგებობის საბალანსო ღირებულების 20,000 ფე-ით შემცირების გამო 

კონსოლიდაციისას უნდა აისახოს 4,000 ფე გადავადებული საგადასახადო აქტივი, 

მოგების გადასახადის ხარჯზე შესაბამისი შედეგით.  
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ცვეთის ხარჯის შემცირება (1,000 ფე) და შესაბამისი ზრდა ჯგუფის შენობა-ნაგებობის 

საბალანსო ღირებულებაში (ჯგუფის ცვეთის ხარჯის შემცირების შედეგად), 

წარმოშობს 200 ფე (1,000 ფე × 20%) დროებით საგადასახადო სხვაობას. შესაბამისად, 

ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში საგადასახადო ხარჯი 

შემცირდება და აღიარდება გადავადებული გადასახადის კრედიტი; აღიარდება, 

როგორც გადავადებული საგადასახადო აქტივის შემცირება, რადგან ეს არის 

კონსოლიდაციის კორექტირებებით შექმნილი, 4,000 ფე გადავადებული საგადასახადო 

აქტივის ნაწილობრივი ანულირება. 4,000 ფე ანულირდება 20 წლის განმავლობაში, 

ყოველწლიურად - 200 ფე. 

 

4. საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის, კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ ვალდებულება—სავაჭრო ვალდებულებები 5,000  

კრ აქტივი—სავაჭრო მოთხოვნა  5,000 

დბ შემოსავალი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა 5,000  

კრ ხარჯი—საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარა  5,000 

შიდაჯგუფური საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ელიმინირება. 

 

კონსოლიდაციის კორექტირებები აუქმებს A მსს-სა და B მსს-ს მიერ შესრულებულ 

საოპერაციო (ჩვეულებრივი) იჯარის ქირასთან დაკავშირებულ ყველა საჟურნალო 

გატარებას, რადგან მესამე მხარისთვის ‘მომსახურება’ არ გაწეულა. ჯგუფს ამ 

ოპერაციასთან დაკავშირებით არ გააჩნია სავაჭრო მოთხოვნა და სავაჭრო ვალდებულება; 

ასევე არ გააჩნია საიჯარო ქირის შემოსავალი და საიჯარო ქირის ხარჯები. აუცილებელი 

არ არის გადასახადის კორექტირება, რადგან ორივე საწარმო საქმიანობს ერთსა და იმავე 

იურისდიქციაში და ექვემდებარებიან ერთსა და იმავე საგადასახადო განაკვეთს. 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ორივე საწარმოს ინდივიდუალურ 

ბუღალტრულ ჩანაწერებში შესრულებული გატარებები გადაფარავს ერთმანეთს. 

 

5. პერიოდის დასასრულისთვის, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისთვის საჭირო კონსოლიდაციის კორექტირებებია: 

 

 ფე ფე 

დბ შემოსავალი—დივიდენდები 50,000  

კრ საკუთარი კაპიტალი—გაუნაწილებელი მოგება  50,000 

 

ჯგუფის პოზიციიდან დივიდენდები არ გადახდილა და დივიდენდის ამონაგები არ 

გამომუშავებულა.  

 

 


