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ბასს 7-ის - „ფულადი ნაკადების ანგარიშგება“ - შესწორებები 

დაემატა 44ა-44ე პუნქტები და შესაბამისი სათაურები. ასევე დაემატა მე-60 პუნქტი. 

ცვლილებები საფინანსო საქმიანობიდან  წარმოშობილ ვალდებულებებში  

44ა.   საწარმომ  ისეთი ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს, რომელიც ფინანსურ ანგარიშგების მომხმა-
რებლებს საშუალებას მისცემს, შეაფასონ საფინანსო საქმიანობიდან წარმოშობილ ვალ-
დებულებებში მომხდარი ცვლილებები, მათ შორის ცვლილებები, რომლებიც განპირობებულია 
ფულადი  ნაკადებით, ასევე ცვლილებები, რომლებიც განპირობებული არ არის ფულადი 
ნაკადებით. 

44ბ. საწარმომ საფინანსო საქმიანობიდან წარმოშობილ ვალდებულებებში მომხდარ ცვლილებებთან 
დაკავშირებით ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს  შემდეგი ცვლილებების  შესახებ ისეთი მოცუ-
ლობით, რაც აუცილებელია  44ა პუნქტის მოთხოვნის შესასრულებლად:  

ა) საფინანსო საქმიანობის ფულადი ნაკადებით  განპირობებული ცვლილებები;  

ბ) შვილობილ საწარმოებზე ან სხვა სამეურნეო ერთეულებზე კონტროლის აღებით ან 
დაკარგვით  გამოწვეული ცვლილებები; 

გ) სავალუტო კურსების ცვლილებების გავლენა;  

დ) რეალურ ღირებულებებში მომხდარი ცვლილებები; და 

ე) სხვა ცვლილებები. 

44გ. საფინანსო საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებულებები ისეთი ვალდებულებებია,  რომელთა 
ფულადი ნაკადები ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში კლასიფიცირებული იყო, ან მომავალში 
კლასიფიცირებული იქნება როგორც „ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან“. გარდა 
ამისა, ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ 44ა პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა ეხება 
ფინანსურ აქტივებში (როგორიცაა, მაგალითად აქტივები, რომლებიც გამოიყენება საფინანსო 
საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებულებების ჰეჯირებისთვის)  მომხდარ ცვლილებებსაც, თუ 
ამგვარი ფინანსური აქტივებიდან წარმოშობილი ფულადი ნაკადები ასახული იყო, ან ამგვარ 
ფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებული მომავალი ფულადი ნაკადები მომავალში აისახება 
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოშობილ ფულადი ნაკადების შემადგენლობაში. 

44დ. ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ 44ა პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის შესრულების 
ერთ-ერთი გზაა შემაჯერებელი ინფორმაციის გამჟღავნება საფინანსო საქმიანობიდან წარმო-
შობილი ვალდებულებების საწყისი და საბოლოო ნაშთების შესახებ, რომლებიც ასახულია 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, მათ შორის ინფორმაცია 44ბ პუნქტით 
გათვალისწინებული ცვლილებების შესახებ. ამგვარი შემაჯერებელი ინფორმაციის 
გამჟღავნებისას საწარმომ საკმარისი ინფორმაცია უნდა წარმოადგინოს იმისათვის, რომ 
ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებმა შეძლონ შემაჯერებელ ცხრილში შეტანილი 
მუხლების დაკავშირება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებასა და ფულადი ნაკადების 
ანგარიშგებასთან. 

44ე.  თუ საწარმო 44ა პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას ამჟღავნებს სხვა აქტივებისა და 
ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად, მან საფინანსო საქმია-
ნობიდან წარმოშობილი ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია ამგვარი სხვა 
აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებებისგან განცალკევებით უნდა წარმოადგინოს.  
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ძალაში შესვლის თარიღი 
 ...	 

60 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „ინიციატივა ინფორმაციის გამჟღავნების 
სფეროში“ (ბასს 7-ის შესწორებები) -  გამოიწვია 44ა–44ე პუნქტების დამატება. საწარმომ 
ზემოაღნიშნული ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2017 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ 
დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის. ნებადართულია ვადამდელი გამოყენება. მოცემული 
ცვლილებების პირველად გამოყენების შემთხვევაში საწარმოს არ ევალება წინა პერიოდების 
შესადარისი ინფორმაციის წარმოდგენა. 


