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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (შემდგომში საბჭო) მიერ. ეს მოდული შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს IFRS for SMEs® სტანდარტის (შემდგომში 

სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® Foundation-ს. 

საავტორო უფლება © 2018 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

ელ-ფოსტა: Info@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org 

 

პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნით 

გამოყენებისთვის შესაფერისობის, საავტორო უფლებების დაურღვევლობისა და სიზუსტის გარანტია, გამორიცხულია იმ ზომით, რამდენადაც შესაძლებელია მათი 

გამორიცხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭო და ფონდი პირდაპირ იხსნიან ყველა პასუხისმგებლობას, 

რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულებით, სამოქალაქო სამართალდარღვევით ან სხვა მიზეზით (მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პასუხისმგებლობით  

დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, 

ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი 

მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების 

გამოყენება. შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის 

ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, 

მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან 

ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რჩევას, იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი 

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

ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოყენებული ნებისმიერი პირის, კომპანიის ან/და ადგილის დასახელება გამონაგონია და შემთხვევითია რეალურ ადამიანებთან, 

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

გამოყენების უფლება: მართალია, ფონდი ამ მოდულის საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენების მომხრეა, მაგრამ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს ქვემოთ 

მოცემული გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ 

შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის  მისაღებად, 

გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

უნდა დარწმუნდეთ, რომ სარგებლობთ ჩვენს ვებგვერდზე არსებული ყველაზე ახალი მასალებით. ამ მოდული გამოყენების უფლებას ვადა გაუვა მოდულის  

გამოყენების შეწყვეტის ან განახლების შემთხვევაში, ასეთ დროს, საჭიროა მისი გამოყენების ან/და მისი ხელმისაწვდომობის შეწყვეტა. თქვენი ინდივიდუალური 

პასუხისმგებლობაა დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია სტანდარტში შეტანილი 

ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

 

გამოყენების პირობები 

1) მომხმარებელს უფლება აქვს მოახდინოს ამ მოდულის სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუქცია ნაბეჭდი ან ერთეული ელექტრონული დოკუმენტის სახით, იმ 

პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

(ბ) არ იყენებთ და არ ახდენთ რეპროდუქციას და არ აძლევთ სხვა პირებს უფლებას გამოიყენონ ან მოახდინონ მოდულზე, ან მოდულში გამოსახული ფონდის 

ლოგოს რეპროდუქცია; 

(გ) არ იყენებთ და არ ახდენთ მოდულზე ან მოდულში წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშნების რეპროდუქციას, როდესაც სრულად, ან ნაწილობრივ  იყენებთ ამ 

მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

(დ) უფლება გაქვთ ეს მოდული სრულად განათავსოთ თქვენს ვებგვერდზე, თუ დაურთავთ ჩვენი ვებგვერდის მკაფიო ბმულს (დამატებითი ინფორმაციის  

მისაღებად თქვენი ვებგვერდის ჩვენს ვებგვერდთან ბმის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პირობების გვერდი). 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

3) ამ პუბლიკაციის ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

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

www.ifrs.org; 

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

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

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

 

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

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

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

 

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

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

 

 

სასაქონლო ნიშნები  

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

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

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.    

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


სარჩევი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  

 

შესავალი ________________________________________________________________ 1 
მსს ფასს  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? _________________________ 1 
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ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 
მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 
გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით.  
ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   
მსს ფასს სტანდარტის 32-ე განყოფილების - „საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 
მოვლენები“ -  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 32-ე განყოფილების ტექსტში. შენიშვნები და 
მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია საგანმანათლებლო გუნდის მიერ, არ არის 
მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები არ არის მსს ფასს 
სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 
 

 

შესავალი 
 

IFRS for SMEs®  სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

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

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

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

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

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

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 
 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

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

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1-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.  
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წინამდებარე მოდული 
 

აღნიშნული მოდული ეთმობა იმ მოვლენების აღრიცხვასა და წარდგენას, რომლებიც მოხდება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ და იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური 

ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდება მსს ფასს სტანდარტის 32-ე განყოფილების - 

„საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“ - შესაბამისად.  იგი წარადგენს საკითხს და 

ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და მაგალითებით, რომლებიც 

შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად. ეს მოდული განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან 

მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების 

აღსარიცხად.  ამასთან, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით 

დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და სიტუაციური 

მაგალითები, რაც იძლევა საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების მსს ფასს 

სტანდარტის შესაბამისად აღრიცხვასა და წარდგენასთან დაკავშირებით მოთხოვნების 

პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

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

ფარგლებში: 

 განსაზღვროთ ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების თარიღი; 

 განასხვავოთ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი და 

არამაკორექტირებელი მოვლენები ერთმანეთისგან; 

 განსაზღვროთ და აღრიცხოთ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი 

მოვლენები ფინანსურ ანგარიშგებაში; 

 განსაზღვროთ და გაამჟღავნოთ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი 

მოვლენები ფინანსურ ანგარიშგებაში; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგი მოვლენების აღსარიცხად.   

 

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;   
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 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის ძირითადი 

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

წლის შესწორებების საფუძველი; და    

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

სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც 

არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

 

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

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს. 

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

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

განყოფილება - „ამონაგები“ - მოიცავს დანართებს.     აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

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

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

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

 

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

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

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

არასავალდებულო დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ 

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

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

გამოცემის დროს (2018 წლის აგვისტო) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული 

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები.  
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შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 

32-ე განყოფილება განსაზღვრავს, თუ როდის უნდა დააკორექტიროს საწარმომ ფინანსური 

ანგარიშგება, რომ ასახოს საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები; და მიუთითებს 

განმარტებებზე, რომლებიც საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამტკიცების თარიღისა და საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების 

შესახებ. 

ეს განყოფილება საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მოვლენებს აჯგუფებს შემდეგნაირად: 

(ა)  მაკორექტირებელი მოვლენები - რომლებიც მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ პირობებზე; და 

(ბ)  არამაკორექტირებელი მოვლენები - რომლებიც მიგვანიშნებს იმ პირობებზე, რომლებიც 

წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ პერიოდში. 

 

მაკორექტირებელი მოვლენები ასახავს ახალ ინფორმაციას აქტივებსა და ვალდებულებებზე, 

რომლებიც აღიარებული იყო საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ან შემოსავალზე, ხარჯებსა ან 

ფულადი სახსრების მოძრაობაზე, რომლებიც აღიარებული იყო საანგარიშგებო პერიოდის 

განმავლობაში.  ფინანსური ანგარიშგების კორექტირება ასეთი ახალი ინფორმაციის ასახვის 

მიზნით, ზრდის მის შესაბამისობას, სანდოობასა და სისრულეს, და შესაბამისად მას უფრო 

სასარგებლოს ხდის. 

ვინაიდან არამაკორექტირებელი მოვლენები უკავშირდება პირობებს, რომლებიც წარმოიშვა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ პერიოდში, ისინი არ უნდა აისახოს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივებად და ვალდებულებებად 

აღიარებულ თანხებში, ამასთან, არც, საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში აღიარებულ 

შემოსავლის, ხარჯების ან ფულადი სახსრების მოძრაობის თანხებში.  თუმცა, ინფორმაცია იმ 

მნიშვნელოვან პირობებზე, რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების 

შემდეგ პერიოდში აუცილებელია საწარმოს მომავალი ფულადი ნაკადების განხილვისას, და, 

ამრიგად, მოითხოვება მათი გამჟღავნება, და არა კორექტირება. 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ  

 

2015 წლის შესწორებების შედეგად მსს ფასს სტანდარტის აღნიშნული განყოფილება არ 

შეცვლილა.  თუმცა, ეს მოდული შეიცავს სხვა უმნიშვნელო სარედაქციო ხასიათის 
ცვლილებებს. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 
 

32.1 წინამდებარე განყოფილებაში განმარტებულია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მოვლენები და მათი აღიარების, შეფასებისა და განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაციის 

გამჟღავნების პრინციპები. 
 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების განმარტება 
 

32.2 საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები არის როგორც ხელსაყრელი, ისე 

არახელსაყრელი მოვლენები, რომლებიც მოხდება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების 

შემდეგ და იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდება.  

არსებობს ორი ტიპის მოვლენა:  

(ა)  მოვლენები, რომლებიც მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საანგარიშგებო   პერიოდის 

ბოლოსთვის არსებულ პირობებზე (საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მაკორექტირებელი მოვლენები); და 

(ბ)   მოვლენები, რომლებიც მიგვანიშნებს იმ პირობებზე, რომლებიც წარმოიშვა                        

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ პერიოდში (საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენები). 
 

32.3 საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები მოიცავს ყველა მოვლენას, რომელიც 

მოხდება მანამ, სანამ ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდება, თუნდაც ეს 

მოვლენები მოხდეს მოგების ან ზარალის, ან სხვა შერჩეული ფინანსური ინფორმაციის 

საჯაროდ გამოცხადების შემდეგ, 

 

მაგალითები—მაკორექტირებელი მოვლენები 

მაგ. 1 პროდუქციის გაყიდვისას საწარმო მყიდველებზე გასცემს გარანტიებს.  20X5 წლის 31 

დეკემბერს, საწარმომ შეაფასა საკუთარი საგარანტიო ვალდებულება 100,000 ფე-ად.(1)  

წლიური ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა 20X6 წლის 1-ელ მარტს, თუმცა 

ამ თარიღამდე საწარმომ აღმოაჩინა ფარული დეფექტი ერთ-ერთი პროდუქციის ხაზში (ანუ 

დეფექტი, რომელიც არ იყო შესამჩნევი საფუძვლიანი ან ჩვეულებრივი შემოწმების დროს).   

ფარული დეფექტის აღმოჩენა არის საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი 

მოვლენა.  პირობა - ფარული დეფექტი - არსებობდა 20X5 წლის 31 დეკემბრამდე 

გაყიდულ პროდუქციაში.  შესაბამისად, საწარმომ თავიდან უნდა შეაფასოს მის მიერ 20X5 

წლის 31 დეკემბერს შეფასებული საგარანტიო ვალდებულება. 

მაგ. 2 20X0 წელს, კონკურენტმა სარჩელი შეიტანა საწარმოს წინააღმდეგ მისი ერთ-ერთი 

საპატენტო უფლების სავარაუდო დარღვევისთვის.  20X0 წლის განმავლობაში, საწარმო 

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

სიდიდეები გამოისახება „ფულადი ერთეულებით“ (ფე). 
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ასაჩივრებდა ბრალს და მიიჩნია, რომ ეს არის პირობითი ვალდებულება და, შესაბამისად, 

არ აღიარა ანარიცხები.  20X1 წლის 1-ელ თებერვალს, საწარმო დათანხმდა სარჩელის 

დაკმაყოფილებაზე.  20X1 წლის 1-ელ მარტს  გამოსაცემად დამტკიცდა საწარმოს 20X0 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება. 

შეთანხმების გაფორმება არის საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი 

მოვლენა.  ჩნდება დამატებითი მტკიცებულებები, რომ 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს 

ჰქონდა კონკურენტის მიმართ ვალდებულება, რის გამოც მოსალოდნელია საწარმოდან 

ეკონომიკური სარგებლის გასვლა (იხ. 32.2(ა) და 21.4 პუნქტები).  შესაბამისად, საწარმომ 

უნდა აღიაროს ანარიცხი ამ ვალდებულებისთვის. 

 
მაგალითი—არამაკორექტირებელი მოვლენები 
 

მაგ. 3 20X1 წლის 1-ელ მარტს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  20X0 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს 

ჰქონდა არსებითი არაჰეჯირებული სავალუტო რისკი. 20X1 წლის 20 თებერვალს  

გამოცემული ახალი კანონი, რომელიც ყველა ბირჟაზე მოვაჭრე და არამოვაჭრე კომპანიის 

აქციების საკონტროლო პაკეტის უცხოურ მფლობელობას კრძალავდა, გახდა საწარმოს 

სამუშაო ვალუტის სხვა ვალუტების მიმართ სავალუტო კურსის შემცირების მიზეზი.  20X1 

წლის 1-ლი მარტისთვის, საწარმომ მიიღო მნიშვნელოვანი ზარალი საწარმოს სამუშაო 

ვალუტის არსებითი გაუფასურების გამო იმ უცხოური ვალუტების მიმართ, რომლებსაც ის 

იყენებს. 

 

ჩვეულებრივ, სავალუტო კურსის შემცირება არ უკავშირდება საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოს არსებულ პირობებს, არამედ ასახავს გარემოებებს, რომლებიც წარმოიშვა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ (ანუ, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

სავალუტო კურსი გაითვალისწინებდა ამ თარიღისთვის არსებულ პირობებს).  აღნიშნულ 

გარემოებებში, სავალუტო კურსის შემცირება არ უკავშირდება საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოსთვის არსებულ პირობებს, არამედ უკავშირდება 20X1 წლის 20 თებერვალს 

გამოქვეყნებულ ახალ კანონს.  შესაბამისად, სავალუტო კურსის გაუარესება 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენაა და არ საჭიროებს 

კორექტირებას. 
 

მაგალითი—მოვლენები, რომლებიც არ არის საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 
მოვლენები 

 

მაგ. 4 ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში.  თუმცა, ფარული დეფექტი აღმოჩენილ იქნა 20X6 

წლის 31 მარტს, მას შემდეგ, რაც 20X5 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის წლიური 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად 20X6 წლის 1-ელ მარტს.   20X6 წლის 

აპრილში, საწარმომ გადაიხადა 150,000 ფე დამოუკიდებელი მესამე მხარისთვის 

ვალდებულების გადასაცემად. 

ვინაიდან დაშვებული შეცდომა აღმოჩენილი იქნა ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად 

დამტკიცების შემდეგ, ეს მოვლენა არ არის 32-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში.  

საგარანტიო ანარიცხების ვალდებულება 100,000 ფე-ის ოდენობით  შეფასდა და აღირიცხა 
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კეთილსინდისიერად საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბრის წლიურ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში.  დამატებით 50,000 ფე, რომელიც მოცემული არ იყო 20X5 წლის 31 

დეკემბერს, შესაბამისად, აისახება, როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება. იგი 

აღიარდება ხარჯად 20X6 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგებისა ან 

ზარალის განსაზღვრისას.  მაშასადამე, ის აისახება 20X6 წლის მოგების ან ზარალის 

ანგარიშგებაში (იხ. პუნქტი 10.16(ა)). 
 

მაგალითი—სხვა მოვლენები 
 

მაგ. 5 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში. გარდა იმისა, რომ 20X1 წლის 1-ელ თებერვალს, 

ნაცვლად შეთანხმებისა, სასამართლომ საწარმოს მიმართ გამოიტანა გამამტყუნებელი 

განაჩენი კონკურენტის მიერ შეტანილ სარჩელზე.   თუმცა, საწარმოს აქვს უფლება 

გაასაჩივროს სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში და საწარმოს 

იურიდიული მრჩევლები ფიქრობენ, რომ სავარაუდოა სასამართლოს გადაწყვეტილება 

უზენაეს სასამართლოში გაუქმდეს.  ამის გათვალისწინებით, საწარმომ გადაწყვიტა 

სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება.  
 

შეფასება, იმის შესახებ, რომ ეს არის პირობითი ვალდებულება, რჩება უცვლელი და, ამის 

გათვალისწინებით, სასამართლოს გადაწყვეტილება არამაკორექტირებელი მოვლენაა.  

საწარმოს გასაჩივრების უფლება, მრჩეველთა მოსაზრება და საწარმოს გადაწყვეტილება 

გასაჩივრების თაობაზე მიუთითებს, რომ 20X0 წლის 31 დეკემბერს კონკურენტის 

მოთხოვნა საწარმოს მიმართ კვლავ პირობითი ვალდებულებაა.  მსს ფასს სტანდარტის 

21.15 პუნქტი განსაზღვრავს პირობითი ვალდებულებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნებს. 

სასამართლოს გადაწყვეტილება მაგალითია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მოვლენის, რომელიც სხვა ფაქტებისგან დამოუკიდებლად მტკიცებულებებს 

უზრუნველყოფს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ პირობებზე.  თუმცა, 

ყველა სხვა არსებითი ფაქტის (იურიდიულ მრჩეველთა მოსაზრება და საწარმოს 

გადაწყვეტილება გასაჩივრებასთან დაკავშირებით) გათვალისწინებით, სასამართლოს 

გადაწყვეტილება მიიჩნევა არასაკმარისად დამაჯერებელ მტკიცებულებად, რომ 

გამოიწვიოს კორექტირება. 

 
 

აღიარება და შეფასება 
 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი მოვლენები 
 

32.4 საწარმომ უნდა დააკორექტიროს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული თანხები, მათ 

შორის შესაბამის განმარტებით შენიშვნებში წარმოდგენილი ინფორმაცია, 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხდარი მაკორექტირებელი 

მოვლენების ასახვის მიზნით. 

 

32.5 ქვემოთ განხილულია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი 

მოვლენების მაგალითები, რომლებიც საწარმოსგან მოითხოვს ფინანსურ ანგარიშგებაში 
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აღიარებული თანხების კორექტირებას, ან ისეთი მუხლების აღიარებას, რომლებიც 

მანამდე აღიარებული არ იყო: 

(ა)   საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ სასამართლო დავის გადაწყვეტა, 

რომელიც ადასტურებს, რომ საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის უკვე 

ჰქონდა მიმდინარე ვალდებულება.  საწარმო აკორექტირებს ამ სასამართლო 

პროცესთან დაკავშირებით უკვე აღიარებულ ანარიცხებს, 21-ე განყოფილების - 

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

ან აღიარებს ახალ ანარიცხებს.  საკმარისი არ არის მხოლოდ პირობითი 

ვალდებულების გამჟღავნება შენიშვნებში.  კერძოდ, სასამართლოს 

გადაწყვეტილების შედეგად ჩნდება დამატებითი მტკიცებულებები, რომლებიც 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს ანარიცხის განსაზღვრაში, რაც საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს უნდა აღიარდეს 21-ე განყოფილების მიხედვით. 

(ბ)   საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ ინფორმაციის მიღება, რომელიც 

მიანიშნებს, რომ აქტივი გაუფასურებული იყო საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოსთვის, ან მანამდე ამ აქტივთან დაკავშირებით აღიარებული გაუფასურების 

ზარალის თანხა საჭიროებს კორექტირებას.   მაგალითად: 

(i) მომხმარებლის გაკოტრება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, 

როგორც წესი, ადასტურებს, რომ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უკვე 

არსებობდა ზარალი სავაჭრო მოთხოვნების ანგარიშზე და საწარმოს 

ესაჭიროება სავაჭრო მოთხოვნების ანგარიშის საბალანსო ღირებულების 

კორექტირება; და 

(ii) საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მარაგის გაყიდვამ შესაძლოა 

მოგვცეს მტკიცებულება მათ გასაყიდ ფასზე საანგარიშგებო თარიღისთვის, ამ 

თარიღისთვის გაუფასურების შეფასების მიზნებისთვის. 

(გ)  საანგარიშგებო თარიღამდე შეძენილი აქტივების თვითღირებულების, ან აქტივების 

გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის განსაზღვრა საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების შემდეგ; 

(დ) მოგებაში მონაწილეობის პროგრამის მიხედვით გადასახდელი თანხების, ან 

გადასახდელი პრემიების სიდიდის განსაზღვრა საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების შემდეგ, თუ საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უკვე ჰქონდა 

ამგვარი გადასახდელების გადახდის იურიდიული ან კონსტრუქციული 

ვალდებულება საანგარიშგებო თარიღამდე მომხდარი მოვლენების შედეგად (იხ. 

28-ე განყოფილება - „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“);  

(ე)    თაღლითობის ან შეცდომების აღმოჩენა, რომელიც ადასტურებს, რომ ფინანსური 

ანგარიშგება მცდარია. 

შენიშვნები 

ზემოთ წარმოდგენილი მაგალითების გარდა, 3.8 პუნქტი ავალდებულებს საწარმოს 

ხელმძღვანელობას, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში შეაფასოს, აქვს 

თუ არა საწარმოს საქმიანობის გაგრძელების უნარი, როგორც ფუნქციონირებად საწარმოს.   

საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასებისას  ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს 

ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მომავლის შესახებ, რომელიც საანგარიშგებო 
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თარიღიდან სულ მცირე თორმეტ კალენდარულ თვეს მაინც მოიცავს, თუმცა 

შეზღუდული არ არის ამ პერიოდით.    

საწარმო მიიჩნევა ფუნქციონირებად საწარმოდ, თუ მის ხელმძღვანელობას განზრახული 

არ აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა და არც იძულებული არ არის, ასე 

რომ მოიქცეს.   თუ საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება არ მოუმზადებია 

ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში 

უნდა გაამჟღავნოს თავად ეს ფაქტი და განმარტოს საფუძველი, რის მიხედვითაც 

მომზადდა ფინანსური ანგარიშგება; ასევე ახსნას მიზეზი, რის გამოც მოცემული საწარმო 

არ მიიჩნევა ფუნქციონირებად საწარმოდ (იხ. 3.9 პუნქტი).   

თუ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, მაგრამ ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამტკიცებამდე, საწარმომ მიიჩნია, რომ ის ვერ შეძლებს საქმიანობის 

გაგრძელებას, მაშინ ის არ მოამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას ფუნქციონირებადი 

საწარმოს დაშვების საფუძველზე და შეცვლის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

საფუძველს. 

 

მაგალითები—მაკორექტირებელი მოვლენები 
 

მაგ. 6   ფაქტები იგივეა, რაც 1-ელ მაგალითში.  

როგორც განხილულია 1-ელ მაგალითში, ფარული დეფექტის აღმოჩენა არის 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი მოვლენა.  საწარმომ უნდა 

გადააფასოს მის მიერ 20X5 წლის 31 დეკემბერს შეფასებული საგარანტიო ხელშეკრულება.  

იმ დაშვებით, რომ გადახედვის შედეგად საგარანტიო ანარიცხი შეფასდა 150,000 ფე-ის 

ოდენობით, საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

ვალდებულება საგარანტიო ანარიცხისთვის უნდა განისაზღვროს 150,000 ფე-ად. 20X5 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლის მოგება დამატებით მცირდება 

50,000 ფე-ის ოდენობით. 

მაგ. 7 ფაქტები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში.  საწარმომ გააფორმა შეთანხმება 600,000 ფე-ად. 

შეთანხმების გაფორმება მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოსთვის არსებულ პირობებზე (იხ. 32.2(ა) პუნქტი), ანუ, მას ჰქონდა წარსული 

მოვლენის შედეგად წარმოქმნილი მიმდინარე ვალდებულება.  20X0 წლის 31 

დეკემბრისთვის საწარმომ უნდა აღრიცხოს 600,000 ფე-ის ოდენობის ვალდებულება, 20X0 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგების შესაბამისი კლების ასახვით. 

მაგ. 8 20X1 წლის 28 თებერვალს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  20X0 წლის 31 დეკემბრამდე, საწარმომ 

მომხმარებელს მიყიდა ზოგიერთი პროდუქტი კრედიტით.  20X0 წლის 31 დეკემბერს, 

საწარმოს ხელმძღვანელობას ეჭვქვეშ არ დაუყენებია მომხმარებლის შესაძლებლობა 

გადაეხადა 200,000 ფე-ის ოდენობის დაუფარავი სავაჭრო მოთხოვნები.  თუმცა, 20X1 წლის 

თებერვალში, ფინანსური ანგარიშგების მზადების დასრულებისას, საწარმომ შეიტყო, რომ 

მომხმარებელი აპირებდა ლიკვიდაციას, რადგან მას ჰქონდა დიდი ოდენობის ვალი, 
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თითქმის არანაირი ფულადი სახსრების შემოდინება და მისი ბუღალტრული ჩანაწერები 

იყო შეუსაბამოდ წარმოებული.  ამ გარემოებების გამო, სავაჭრო მოთხოვნები მიჩნეულ იქნა 

ღირებულებადაკარგულად.   

ამ მაგალითში, დიდი ოდენობის ვალი და შეუსაბამოდ წარმოებული ბუღალტრული 

ჩანაწერები ადასტურებს, რომ მომხმარებელი 20X0 წლის 31 დეკემბერს ფინანსურად 

რთულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.  შესაბამისად, სავაჭრო მოთხოვნების მთლიანი 

ოდენობისთვის უნდა შეიქმნას უიმედო ვალების ანარიცხი 200,000 ფე-ის ოდენობით, 

შესაბამისი 200,000 ფე-ის ოდენობის ზარალის აღრიცხვით მოგებაში ან ზარალში.  

მომხმარებლის გაკოტრება წლის დასრულების შემდეგ, თითქმის ყველა შემთხვევაში, 

წლის ბოლომდე დაწყებული თანმიმდევრული მოვლენების საბოლოო შედეგია, რაც 

მიუთითებს, რომ სავაჭრო მოთხოვნები გაუფასურებული იყო 20X0 წლის 31 დეკემბერს.   

თუმცა, თუ დებიტორის ფინანსურად არასტაბილური მდგომარეობა წარმოიქმნებოდა 

20X0 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ (ანუ, დებიტორის ფინანსური მდგომარეობა მყარი იყო 

20X0 წლის 31 დეკემბერს), მაშინ ეს მოვლენა იქნებოდა არამაკორექტირებელი.  

მაგალითად, თუ  საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, მაგრამ ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამტკიცებამდე, დებიტორის სამეურნეო საქმიანობა განადგურდებოდა 

მიწისძვრის შედეგად და ამის გამო დებიტორი გაკოტრდებოდა, საწარმოს ზარალი 

გამოწვეული იქნებოდა 20X0 წლის 31 დეკემბერს შემდეგ მომხდარი მოვლენით და არ 

დაუკავშირდებოდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ პირობებს.  ეს 

მოვლენა ჩაითვლებოდა არამაკორექტირებელ მოვლენად. 

მაგალითი—სხვა მოვლენები 

მაგ. 9 20X5 წლის 1-ელ მარტს, 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე ერთი კვირით ადრე, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ 

20X2 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მარაგები შეცდომით 

იყო აღრიცხული და იწვევდა შესაბამისი წლისთვის შემოსავლის გადამეტებულად 

წარმოჩენას.  20X3 წლის 31 დეკემბერს ასახულ მარაგებში შეცდომა არ იყო დაშვებული.  

შესაბამისად, შეცდომის შედეგი 20X2 წლის მოგებაზე „აღდგენილ“ იქნა 20X3 წლის მოგების 

განსაზღვრისას. 

მე-3 განყოფილების - „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა “ - გამოყენებით, საწარმოს 

მოეთხოვება წარადგინოს შესადარისი ინფორმაცია მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა რიცხობრივი მონაცემისთვის.  20X4 წლის ფინანსური 

ინფორმაციის შესადარისად წარმოდგენილი 20X3 წლის ფინანსური ინფორმაცია 

გადაანგარიშდება, მიუხედავად იმისა, რომ შეცდომას შედეგი არ ჰქონია არც 20X4 წელზე 

და არც 20X4 წლის 1-ლი იანვრისთვის წარმოდგენილ გაუნაწილებელ მოგებაზე.  ამგვარი 

გადაანგარიშება იქნება შეცდომის შესწორება (განხილული მსს ფასს სტანდარტის მე-10 

განყოფილებაში) და არა 32-ე განყოფილებაში განხილული საანგარიშგებო პერიოდის 

შემდეგი მოვლენა. 
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საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენები 
 

32.6 საწარმომ უნდა დააკორექტიროს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული თანხები, 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენების ასახვის 

მიზნით. 
 

32.7 საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენების მაგალითებია:  

(ა)  ინვესტიციების საბაზრო ღირებულების დაცემა საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების შემდეგ იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება 

გამოსაცემად დამტკიცდება.  საბაზრო ღირებულების დაცემა, როგორც წესი, 

დაკავშირებული არ არის ინვესტიციების მდგომარეობასთან საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს, არამედ ასახავს გარემოებებს, რომლებიც წარმოიშვა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ.  აქედან გამომდინარე, საწარმო 

არ აკორექტირებს ფინანსურ ანგარიშგებაში ამ ინვესტიციებისთვის აღიარებულ 

თანხებს.  ანალოგიურად, საწარმო არ განაახლებს ამ ინვესტიციებთან 

დაკავშირებით განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებულ თანხებს, თუმცა, 

შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ინფორმაციის განმარტება ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში, 32.10 პუნქტის შესაბამისად; 

(ბ)    თანხა, რომელიც მისაღები გახდა საწარმოს სასარგებლოდ სასამართლო დავის 

გადაჭრის შედეგად საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ, მაგრამ ფინანსური 

ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების თარიღამდე.  საანგარიშგებო 

თარიღისთვის ეს იქნებოდა პირობითი აქტივი (იხ. პუნქტი 21.13) და შესაძლოა 

საჭირო გახდეს ინფორმაციის გამჟღავნება განმარტებით შენიშვნაში 21.16 პუნქტის 

შესაბამისად.  თუმცა, შეთანხმება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზარალის 

ანაზღაურების თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო საანგარიშგებო თარიღამდე, 

მაგრამ არ აღიარებულა, რადგან შეუძლებელი იყო მისი სიდიდის საიმედოდ 

შეფასება, შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მაკორექტირებელ მოვლენად. 

 

შენიშვნები 
 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული თანხები არ კორექტირდება მაშინ, როდესაც 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები არის არამაკორექტირებელი.   

საწარმომ რეგულარულად უნდა შეამოწმოს, გახდა თუ არა პირობითი აქტივი ისეთი 

აქტივი, რომელიც აკმაყოფილებს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარების კრიტერიუმებს.  

21.13 პუნქტის გამოყენებით, პირობითი აქტივი არ აღიარდება ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

თუ საეჭვო აღარ არის, რომ საწარმოში შემოვა ეკონომიკური სარგებელი, მაშინ, აქტივი და 

დაკავშირებული შემოსავალი აღიარდება იმ პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 

როდესაც ცვლილება მოხდება.  შესაბამისად, თუ საანგარიშგებო პერიოდის 

დასასრულისთვის არსებობს პირობითი აქტივი და  საწარმოში ეკონომიკური სარგებლის 

შემოსვლა საეჭვო აღარ არის მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ 

ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე, აქტივი არ აღიარდება ფინანსურ 

ანგარიშგებაში.  აქტივი აღიარდება მხოლოდ მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში.  მეორე 

მხრივ, ეს რომ ყოფილიყო პირობითი ვალდებულება, მომდევნო პერიოდის მოვლენა 

მიიჩნეოდა მაკორექტირებელ მოვლენად და აღიარდებოდა ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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მაგალითები—არამაკორექტირებელი მოვლენები 

 

მაგ. 10 ფაქტები იგივეა, რაც მე-3 მაგალითში.  

როგორც განხილულ იქნა მე-3 მაგალითში, სავალუტო კურსის გაუარესება საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენაა. შესაბამისად, საწარმო წლის 

განმავლობაში აღიარებულ თანხებს არ აკორექტირებს სავალუტო კურსის ცვლილების 

გამო.  ანალოგიურად, საწარმო არ ცვლის საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს განმარტებით 

შენიშვნებში უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრულ ვალდებულებებთან (და აქტივებთან) 

დაკავშირებით გამჟღავნებულ თანხებს.  თუმცა, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი 

ინფორმაციის განმარტება ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, 32.10 პუნქტის 

შესაბამისად. 

მაგ. 11 20X1 წლის 28 თებერვალს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  20X1 წლის 20 თებერვალს, ხანძარმა 

გაანადგურა საწარმოს საკუთრებაში მყოფი ქაღალდის მწარმოებელი ერთ-ერთი ქარხანა, 

რომელსაც, 20X0 წლის 31 დეკემბერს, ჰქონდა 2,000,000 ფე საბალანსო ღირებულება.  

საწარმო არ ფლობს ხანძრისგან გამოწვეული დაზიანების დაზღვევას.   საწარმო რჩება 

ფუნქციონირებად საწარმოდ. 

ხანძრის შედეგად ქარხნის განადგურება არის საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

არამაკორექტირებელი მოვლენა.  ხანძარი არის პირობა, რომელიც წარმოიშვა 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ (იხ. 32.2(ბ) პუნქტი). ამრიგად, საწარმოს 

მოეთხოვება, რომ არ დააკორექტიროს მის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული 

თანხები. თუმცა, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ინფორმაციის განმარტება 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, 32.10 პუნქტის შესაბამისად. 

მაგ. 12 ფაქტები იგივეა, რაც მე-7 მაგალითში, გარდა იმისა, რომ ამ მაგალითში, საკითხი 

გაანალიზებულია კონკურენტის პოზიციიდან.    

თუ საანგარიშგებო თარიღისთვის (31 დეკემბერი 20X0 წელი) კონკურენტმა შეაფასა, რომ 

ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა საწარმოში მოსალოდნელია, მაგრამ, ფაქტობრივად, 

გარკვეული არ არის, მაშინ ის პირობითი აქტივია. სასამართლო დავის გადაწყვეტა 

ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე, მიიჩნევა არამაკორექტირებელ 

მოვლენად 32.7(ბ) პუნქტის მიხედვით. აქტივი და დაკავშირებული შემოსავალი 

აღიარდება იმ პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში, როდესაც ფაქტობრივად გაირკვევა, 

რომ საწარმოში შემოვა ეკონომიკური სარგებელი. ამ შემთხვევაში, კონკურენტი აღიარებს 

აქტივს და დაკავშირებულ შემოსავალს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

თუ საანგარიშგებო თარიღისთვის, კონკურენტმა მისთვის ხელმისაწვდომ სათანადო 

ფაქტებსა და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შეაფასა, რომ ეკონომიკური სარგებლის 

საწარმოში შემოსვლა ფაქტობრივად გარკვეულია და, მაშასადამე, აღიარა აქტივი 20X0 

წლის 31 დეკემბრისთვის შედგენილ ფინანსური ანგარიშგების პროექტში, მაშინ, 

სასამართლო დავის გადაწყვეტა მიიჩნევა მაკორექტირებელ მოვლენად, იმ დაშვებით, რომ 
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თავდაპირველად აღიარებული თანხები განსხვავდება საბოლოოდ დაფარული 

თანხებისგან. 

მაგ. 13 20X1 წლის 28 თებერვალს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  20X0 წლის 31 დეკემბერს  საწარმოს 

ინვესტიციის რეალური ღირებულება სხვა საწარმოს ჩვეულებრივ აქციებში, რომლებიც 

საჯაროდ იყიდება ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, იყო 20,000 ფე. ინვესტიცია აღირიცხება 

მე-11 განყოფილების - ,,ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ 11.14(გ)(i) პუნქტის 

შესაბამისად რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით.    

20X1 წლის 28 თებერვალს, აქციების რეალური ღირებულება იყო 15,000 ფე. 

ზოგადად, აქტიურ ბაზარზე საჯაროდ გაყიდვადი აქციების რეალური ღირებულების 

ცვლილება საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენაა.  

რეალური ღირებულების ცვლილება არის, როგორც წესი, იმ პირობების შედეგი, 

რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ (იხ. 32.2(ბ) 

პუნქტი).  საბაზრო ღირებულების შემცირება ჩვეულებრივ არ უკავშირდება 

ინვესტიციების მდგომარეობას საანაგრიშგებო პერიოდის ბოლოს, არამედ ასახავს 

გარემოებებს, რომლებიც წარმოიშვა შემდგომ პერიოდში.  ამრიგად, საწარმოს 

მოეთხოვება, რომ არ დააკორექტიროს მის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული 

თანხები.  თუმცა, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ინფორმაციის განმარტება 

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, 32.10 პუნქტის შესაბამისად. 

ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა ყოველთვის მართებული არ არის. არსებით ფაქტებსა და 

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, თუ აქციები იყიდება ბაზარზე, რომელიც არ არის 

აქტიური, საანგარიშგებო თარიღის გასვლისთანავე გარიგებები ან ვაჭრობა შეიძლება 

მიუთითებდეს ამ საანგარიშგებო თარიღისთვის აქციების რეალურ ღირებულებაზე. 

 
დივიდენდები 
 

32.8 თუ საწარმო თავისი წილობრივი ინსტრუმენტების მლობელობისათვის დივიდენდებს 

გამოაცხადებს საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, მან საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს ეს დივიდენდები არ უნდა აღიაროს ვალდებულების სახით.  

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს დივიდენდების თანხა შეიძლება წარმოდგენილი 

იყოს როგორც გაუნაწილებელი მოგების შემადგენელი კომპონენტი. 

 

მაგალითები—დივიდენდები 
 

მაგ. 14 20X1 წლის 1-ელ მარტს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  20X1 წლის 28 თებერვალს, საწარმომ 

გამოაცხადა 100,000 ფე-ის ოდენობის საბოლოო დივიდენდი 20X0 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებულ წელს გამომუშავებული მოგებიდან.    

დივიდენდის გამოცხადება არის საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

არამაკორექტირებელი მოვლენა.  20X0 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს არ ჰქონდა 

დივიდენდის გაცემის ვალდებულება და, მაშასადამე, მას არ შეუძლია აღიაროს 

ვალდებულება დივიდენდების გაცემაზე 20X0 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.  
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დივიდენდები იქამდე არ აკმაყოფილებენ 21-ე განყოფილებით - „ანარიცხები, პირობითი 
ვალდებულებები და  პირობითი აქტივები“ - გათვალისწინებულ აღიარების 

კრიტერიუმებს, სანამ არ მოხდება მათი სათანადოდ დამოწმება და დამტკიცება და მათი 

გადახდა აღარ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ საწარმოს შეხედულებაზე. 
 

მაგ. 15 20X1 წლის 1-ელ მარტს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  20X1 წლის 28 თებერვალს, საწარმომ 

თავის აქციონერებს გადაუხადა 100,000 ფე-ის ოდენობის საბოლოო დივიდენდი 20X0 წლის 

31 დეკემბრით დასრულებულ წელს გამომუშავებული მოგებიდან.  საწარმომ დივიდენდი 

20X0 წლის 31 დეკემბერს გამოაცხადა და იმავე დღეს მოხდა მისი სათანადოდ დამოწმება და 

დამტკიცება. 

20X0 წლის 31 დეკემბერს ვალდებულების არსებობა დამოკიდებული არ არის 

დივიდენდის გადახდაზე.  20X0 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს ჰქონდა ვალდებულება 

გადაეხადა დივიდენდი, თუ ის არის სათანადოდ დამოწმებული და დამტკიცებული და 

მათი გადახდა აღარ არის დამოკიდებული მხოლოდ საწარმოს შეხედულებაზე. 

შესაბამისად, 20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ უნდა აღიაროს ვალდებულება 100,000 ფე 

-ის ოდენობით აღნიშნული დივიდენდებისთვის. 

განმარტებითი შენიშვნები 

 

შენიშვნები 
 

მსს ფასს სტანდარტის 32-ე განყოფილებას არ აქვს კონკრეტული მოთხოვნები 

მაკორექტირებელი მოვლენების გამჟღავნების შესახებ, რადგან საწარმოს მოეთხოვება მის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული თანხების, მათ შორის განმარტებითი შენიშვნების, 

დაკორექტირება მაკორექტირებელი მოვლენის შედეგით (იხ. 32.4 პუნქტი).   
 

ფინანსური ანგარიშგების გამოცემის ნებართვის გაცემის თარიღი 
 

32.9 საწარმომ უნდა მიუთითოს თარიღი, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად 

დამტკიცდა და ორგანო, რომელმაც დაამტკიცა.  თუ საწარმოს მესაკუთრეებს ან სხვებს 

აქვთ ფინანსურ ანგარიშგებაში ცვლილების შეტანის უფლებამოსილება მისი გამოცემის 

შემდეგ, საწარმომ ეს ფაქტიც უნდა გაამჟღავნოს. 

 

შენიშვნები 
 

საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების პროცესი  

განსხვავებული იქნება ხელმძღვანელობის სტრუქტურის, საკანონმდებლო 

მოთხოვნებისა და ფინანსური ანგარიშგების მზადების და დასრულების 

პროცედურების გამო. მაგალითად, როცა საწარმოს მოეთხოვება, რომ გამოცემის 

შემდეგ ფინანსური ანგარიშგება  დასამტკიცებლად წარუდგინოს თავის აქციონერებს, 

მაშინ ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად მტკიცდება გამოშვების თარიღით და არა 

იმ თარიღით, როცა აქციონერები დაამტკიცებენ ფინანსურ ანგარიშგებას. 
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საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენები 
 

32.10 საწარმომ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენების 

თითოეული კატეგორიისთვის უნდა გაამჟღავნოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა)    მოვლენის ხასიათი; და 

(ბ)   საწარმოს ფინანსურ მაჩვენებლებზე მისი გავლენის შეფასება, ან განაცხადოს, რომ 

შეუძლებელია ასეთი შეფასების განსაზღვრა. 
 

32.11 ქვემოთ მოყვანილია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი 

მოვლენების მაგალითები, რომლებიც, როგორც წესი, განმარტებით შენიშვნებში 

აისახება. განმარტებით შენიშვნებში აისახება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ცნობილი 

გახდა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ იმ თარიღამდე, როდესაც 

ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა: 

(ა)  მნიშვნელოვანი საწარმოთა გაერთიანებები ან მსხვილი შვილობილი საწარმოს 

გაყიდვა; 

(ბ)    ოპერაციის (საქმიანობის) შეწყვეტის გეგმის გამოცხადება; 

(გ)  მნიშვნელოვანი აქტივების შესყიდვები ან საწარმოდან გასვლა, ან აქტივების 

გაყიდვის გეგმები, ან სახელმწიფოს მიერ საწარმოს აქტივების დიდი ნაწილის 

ექსპროპრიაცია; 

(დ)   ძირითადი საწარმოო მოწყობილობების განადგურება ხანძრის შედეგად; 

(ე)    მსხვილმასშტაბიანი რესტრუქტურიზაციის გამოცხადება ან დაწყება; 

(ვ)    საწარმოს წილობრივი ან სავალო ინსტრუმენტების გამოშვება ან გამოსყიდვა; 

(ზ)   უჩვეულოდ დიდი ცვლილებები აქტივის ფასებში ან სავალუტო კურსებში; 

(თ)  ცვლილებები საგადასახადო განაკვეთებში ან საგადასახადო კანონმდებლობაში, 

რომელიც ძალაში შესულია ან გამოცხადებულია და მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს მიმდინარე და გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და 

ვალდებულებებზე; 

(ი) მნიშვნელოვანი ვალდებულებების ან პირობითი ვალდებულებების აღება, 

მაგალითად მნიშვნელოვანი გარანტიების გაცემისას; და 

(კ) მხოლოდ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხდარი მოვლენებიდან 

წარმოშობილი მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესის დაწყება. 

 
მაგალითი—არამაკორექტირებელი მოვლენების(2) გამჟღავნება 

 

მაგ. 16 20X1 წლის 1-ელ მარტს, საწარმოს 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.   

საწარმომ, 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში მისი არაჰეჯირებული გრძელვადიანი ვალდებულება 2,000,000 უფე(3) 

                                                             
(2) შემდგომი მაგალითების ალტერნატიულად, საწარმომ შესაძლებელია გაამჟღავნოს ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად 

დამტკიცების თარიღი სხვა განმარტებით შენიშვნებში (მაგალითად, განმარტებითი შენიშვნა 1)  და გაამჟღავნოს 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები საკითხის შესაბამის განმარტებით შენიშვნაში (მაგალითად, საწყობში 

გაჩენილი ხანძარი შესაძლებელია გამჟღავნდეს ძირითადი საშუალებების განმარტებითი შენიშვნების ფარგლებში). 
(3) ამ მაგალითში, უცხოური ვალუტა გამოსახულია „უცხოური ფულადი ერთეულით“ (უფე). 
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შეაფასა 4,000,000 ფე-ად, ვინაიდან 20X0 წლის 31 დეკემბერს სპოტ სავალუტო კურსი  იყო 

2ფე:1უფე. 

20X1 წლის 1-ელ მარტს, სავალუტო კურსი იყო 2.5ფე:1უფე.  

განმარტებითი შენიშვნა 20-—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები  
20X1 წლის 1-ელ მარტს, მაშინ როდესაც სავალუტო კურსი იყო 2.5 ფე:1 უფე, ფინანსური 

ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  სავალუტო კურსის გაუარესებამ, რომელიც 20X0 

წლის 31 დეკემბერს იყო 2 ფე:1 უფე, გაზარდა უფე-ში განსაზღვრული ვალდებულების 

მოსალოდნელი დასაფარი თანხა 1,000,000 ფე-ით. 

 

მაგ. 17 ფაქტები იგივეა, რაც მე-11 მაგალითში. 

დამატებით იმის დაშვებით, რომ განადგურებულ ქარხანას არ აქვს ღირებულება და ის 

ჩანაცვლდება ახალი ქარხნით, რომლის შეფასებული დანახარჯია  3,000,000 ფე.   

განმარტებითი შენიშვნა 20-—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები 
20X1 წლის 20 თებერვალს, საწარმოს მფლობელობაში მყოფი ქაღალდის მწარმოებელი 

ერთ-ერთი დაუზღვეველი ქარხანა გაანადგურა ხანძარმა, შედეგად ქარხანა, რომლის 

საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბრისთვის  იყო 2,000,000 ფე, 20X1 წლის 

განმავლობაში გაუფასურდა 0 ფე-მდე.  ქარხანა ჩანაცვლდება ახალი ქარხნით, რომლის 

შეფასებული დანახარჯია 3,000,000 ფე. 

 

მაგ. 18 20X1 წლის 15 მაისს, საწარმოს 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად.  საწარმოს აქვს პროდუქტის სამი ძირითადი ხაზი: A, 

B და C.   

20X1 წლის 1-ელ მაისს, საწარმომ გამოაცხადა, რომ ის გეგმავს შეწყვიტოს A პროდუქტის 

წარმოება A რეგიონში. 20X1 წლის 31 მარტს A პროდუქტის წარმოების ოპერაციები A 

რეგიონში  არ აკმაყოფილებს შეწყვეტილი ოპერაციები კლასიფიკაციის კრიტერიუმებს. 

20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის განმავლობაში, A რეგიონში A პროდუქტის 

წარმოებამ გამოიმუშავა საოპერაციო მოგება 20,000 ფე.  20X1 წლის 31 მარტს, A რეგიონში A 

პროდუქტთან დაკავშირებული ოპერაციების წმინდა აქტივების საბალანსო ღირებულებამ 

შეადგინა 0.5 მილიონი ფე. 

A პროდუქტთან დაკავშირებული ოპერაციების შეწყვეტის შესახებ განცხადება არის 

არამაკორექტირებელი მოვლენა.  აღნიშნული პირობა არ არსებობდა 20X1 წლის 31 მარტს.  

ეს არამაკორექტირებელი მოვლენა უნდა გამჟღავნდეს საწარმოს 20X1 წლის 31 მარტისთვის 

მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

განმარტებითი შენიშვნა 20-—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები 
20X1 წლის 1-ელ მაისს, საწარმომ გამოაცხადა A რეგიონში A პროდუქტის წარმოების 

დახურვა. 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის განმავლობაში, ამ რეგიონში A 

პროდუქტის წარმოებიდან მიღებულმა საოპერაციო მოგებამ შეადგინა 20,000 ფე.  20X1 

წლის 31 მარტს, A რეგიონში A პროდუქტთან დაკავშირებული ოპერაციების წმინდა 

აქტივების საბალანსო ღირებულებამ შეადგინა 0.5 მილიონი ფე.  
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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.  

 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მაკორექტირებელი მოვლენები 
 

უმეტეს შემთხვევაში, საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხდარი 

მაკორექტირებელი მოვლენების ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებში ასახვისას 

კორექტირების განსაზღვრის ეტაპზე მცირე სირთულე წარმოიშობა.  ანალოგიურად, უმეტეს 

შემთხვევაში, მცირე სირთულე წარმოიშობა საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

არამაკორექტირებელი მოვლენების ფინანსური შედეგის გასამჟღავნებლად შეფასებისას.   

თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, საჭიროა მნიშვნელოვანი მსჯელობა, რომ შეფასდეს 

მაკორექტირებელი მოვლენებისგან გამოწვეული კორექტირებები და, რომ შეფასდეს 

არამაკორექტირებელი მოვლენების ფინანსური შედეგი.  შეფასების ეს სირთულეები, 

ძირითადად, გამოწვეულია ძირითადი კომპონენტების განსაზღვრისას განუსაზღვრელობის 

შეფასებით და არა თავად მოვლენებით.  ამის მაგალითია, საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

იმ მოვლენების განხილვა, რომლებიც გავლენას ახდენს რეალური ღირებულებით შეფასებულ 

აქტივებზე, როდესაც ასეთი აქტივებისთვის აქტიური ბაზარი არ არსებობს.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 

 

2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის,  

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებში 

ძირითადი განსხვავება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასა (იხ. ბასს 10 - „საანგარიშგებო 
პერიოდის შემდეგი მოვლენები“) და მსს ფასს სტანდარტს (იხ. განყოფილება 32 - 

„საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“) შორის არის: 
 

 ფასს სტანდარტების სრული ვერსია, მათ შორის ფასიკ 17 - „არაფულადი აქტივების 
განაწილება მესაკუთრეებზე“, იძლევა მეტ მითითებას, იმის შესახებ, თუ როდის უნდა 

აღიარდეს გადასახდელი დივიდენდი ფინანსურ ანგარიშგებაში; 

 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია; 

 

 მითითება საწარმოს ფუნქციონირებადობაზე კონკრეტულად მოცემულია ბასს 10-ში, 

მაშინ როდესაც მსს ფასს სტანდარტში ეს საკითხი გვხვდება მე-3 განყოფილებაში - 

„ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“.    
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 

 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების აღრიცხვისა და წარდგენის 

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 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები განიმარტება, როგორც: 

 (ა)  მოვლენები, როგორც ხელსაყრელი, ისე არახელსაყრელი, რომლებიც მოხდება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, მაგრამ საწარმოს შემდეგი წლიური 

ფინანსური ანგარიშგების თარიღამდე. 

 (ბ)  მოვლენები, როგორც ხელსაყრელი, ისე არახელსაყრელი, რომლებიც მოხდება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, მაგრამ საწარმოს შემდეგი შუალედური 

(ან წლიური) ფინანსური ანგარიშგების თარიღამდე. 

 (გ)  მოვლენები, როგორც ხელსაყრელი, ისე არახელსაყრელი, რომლებიც მოხდება 

საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ და იმ თარიღამდე, როდესაც ფინანსური 

ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდება. 

კითხვა 2 

მსს ფასს სტანდარტის 32-ე განყოფილებას აქვს კონკრეტული მოთხოვნები შემდეგ საკითხზე: 

 (ა)  საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მოვლენებზე, მათ შორის მოვლენებზე, რომლებიც 

მოსალოდნელია ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების შემდეგ და, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ საწარმოს ფუნქციონირებადობაზე. 

 (ბ)  იმ შეცდომების კორექტირებაზე, რომლებიც გამოვლინდა საანგარიშგებო პერიოდის 

შემდეგ, მაგრამ, ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე. 

 (გ)  საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მოვლენებზე, რომლებიც ან მიგვანიშნებს იმ 

პირობებზე, რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, ან 

მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ 

პირობებზე. 

კითხვა 3 

მაკორექტირებელი მოვლენები: 
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 (ა)  მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის არსებულ 

პირობებზე. 

 (ბ)  მიგვანიშნებს იმ პირობებზე, რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების შემდეგ პერიოდში. 

 (გ)  არის როგორც ხელსაყრელი, ისე არახელსაყრელი და მიგვანიშნებს იმ პირობებზე, 

რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ პერიოდში. 

კითხვა 4 

როცა, საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ პერიოდში, წარმოიშვა მოვლენა, 

რომელიც მიგვანიშნებს იმ პირობებზე, რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულების შემდეგ: 

 (ა)  საწარმო ამჟღავნებს მოვლენის ეკონომიკურ შინაარსსა და შედეგს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში. 

 (ბ)  საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებაში აკორექტირებს მასთან დაკავშირებულ აღიარებულ 

თანხებს. 

 (გ)  ორივე ზემოთ მოცემული დებულება სწორია. 

კითხვა 5 

20X1 წლის 15 მარტს, საწარმომ 20X0 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგება დაამტკიცა გამოსაცემად.   

20X1 წლის 10 მარტს, საწარმოს ქარხანა და აღჭურვილობის რამდენიმე ერთეული დააზიანა 

მიწისძვრამ.  

მოვლენა (მიწისძვრისგან გამოწვეული დაზიანება): 

 (ა)  არის საანგარიშგებო პერიოდის, 20X0 წლის 31 დეკემბრის, შემდეგი მაკორექტირებელი 

მოვლენა. 

 (ბ)  არის საანგარიშგებო პერიოდის, 20X0 წლის 31 დეკემბრის, შემდეგი 

არამაკორექტირებელი მოვლენა. 

 (გ) არც საანგარიშგებო პერიოდის, 20X0 წლის 31 დეკემბრის, შემდეგი მაკორექტირებელი 

მოვლენაა და არც საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენა. 

კითხვა 6 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

არამაკორექტირებელი მოვლენა, რომელიც საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს 20X5 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში?   

თითოეულ შემთხვევაში, 20X5 წლის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად არ დამტკიცებულა. 

 

 

 

(ა)  საწარმოს აქვს აქციების პორტფელი კოტირებული საბაზრო ფასით.  ისინი აღირიცხება 

რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით მე-11 განყოფილების - 
,,ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები“ - თანახმად.  საანგარიშგებო პერიოდის 



მოდული 32—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მოვლენები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  21 

დასრულების შემდეგ პერიოდში საფონდო ბირჟაზე აღინიშნებოდა არსებითი ვარდნა.  

საწარმოს აქციების პორტფელის რეალური ღირებულება საგრძნობლად შემცირდა. 

 

 

(ბ)  20X5 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს გამოშვებული აქციების 100%-ს ფლობდა ერთი 

პირი.  20X6 წლის თებერვალში ამ პირმა თავისი აქციების 80% მიყიდა სხვა მხარეს. 

 (გ)  20X5 წლის 31 დეკემბერს, მშობელი საწარმო სრულად ფლობს ორ შვილობილს, A 

საწარმოსა და B საწარმოს. ორივე განიხილება მშობელი საწარმოს ძირითად 

შვილობილად.  20X6 წლის 2 თებერვალს, მშობელმა საწარმომ გაყიდა B საწარმოში მისი 

საკუთრების მთლიანი წილი.   

 (დ)  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 
 

კითხვა 7 

20X4 წლის 25 მარტს, საწარმომ აღმოაჩინა, რომ 20X3 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

საანგარიშგებო წლის ცვეთის ხარჯი გამოთვლისას შეცდომის დაშვების გამო გაზრდილი იყო 

29,000 ფე-ით.   

საწარმოს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაშვებად დამტკიცდა 20X4 

წლის 1-ელ აპრილს.   

საწარმომ უნდა: 

 (ა)  შეასწოროს 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება მათ გამოშვებამდე. 

 (ბ)  20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ცვეთა შეამციროს 29,000 ფე-ით 

(პერსპექტიულად გადანაწილება, ანუ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება). 

 (გ)  გადაიანგარიშოს (შეასწოროს) 20X4 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში  ცვეთის 

ხარჯისთვის წარმოდგენილი შესადარისი ციფრები 20X3 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისათვის (ანუ, გასული პერიოდის შეცდომის რეტროსპექტული 

გადაანგარიშება). 

კითხვა 8 

მოცემული მოვლენებიდან, რომელი არ შედის 32-ე განყოფილების მოქმედების სფეროში? 

 (ა)  20X8 წლის 31 მარტის ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცებამდე A 

კომპანიას ძირითადმა მომხმარებელმა-C საწარმომ  გამოაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ 

შეწყვეტდა კომერციულ ოპერაციებს.  A კომპანიის სავაჭრო მოთხოვნების მესამედი 

წარმოადგენს C საწარმოს მიმართ მოთხოვნას. 

 (ბ)  20X7 წლის 2 თებერვალს, 20X6 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად 

დამტკიცებამდე 1 კვირით ადრე, A საწარმომ თითოეულ გამოშვებულ და მიმოქცევაში 

მყოფი აქციისთვის გამოაცხადა ფულადი დივიდენდი 2.50 ფე-ის ოდენობით, რომელიც 

გადახდილ იქნება  20X7 წლის 30 ივნისს. 

 (გ)  D საწარმოს 20X5 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა 

გამოსაცემად 20X6 წლის 1-ელ მარტს.   20X6 წლის 12 აპრილს, D საწარმოს ერთ-ერთი 

ძირითადი საწარმოო ქარხანა დაინგრა მიწისძვრის გამო. 

 (დ)  20X4 წლის 15 იანვარს, აგროტექნიკის მწარმოებელმა B საწარმომ გაყიდა ნელა 

რეალიზებადი მარაგების დარჩენილი ნაწილი თვითღირებულებაზე 30%-ით ნაკლებ 
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ფასად. 20X3 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა 20X4 

წლის 20 თებერვალს. 
 

კითხვა 9 

ქვემოთ მოცემული შემთხვევებიდან რომელი გამოიწვევდა 20X9 წლის 17 მარტს გამოსაცემად 

დამტკიცებულ A საწარმოს 20X8 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების კორექტირებას? 

 (ა)  A საწარმოს სარჩელი სამართალწარმოებაშია საანგარიშგებო თარიღისთვის და ის A 

საწარმომ შეაფასა პირობით აქტივად, მაგრამ სამართალწარმოება A საწარმოს 

სასარგებლოდ დასრულდა 20X9 წლის 1-ელ მარტს. 

 

 

(ბ)  20X9 წლის 25 იანვარს საწარმოს დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა წლიური ბონუსის 

თანხის ოდენობა, რაზეც საწარმო ხელშეკრულებით ვალდებულია გასცეს მის 

თანამშრომლებზე.  დამტკიცებული თანხის ოდენობა განსხვავდება საანგარიშგებო 

თარიღისათვის დარიცხული თანხისაგან. 

 

 

(გ)  20X9 წლის 5 მაისს, ახალმა ბუღალტერმა აღმოაჩინა შეცდომა 20X8 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლის ცვეთის ხარჯში. 

კითხვა 10 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, 32-ე განყოფილების თანახმად, რომლის გამჟღავნება არ 
მოითხოვება? 

 

 

(ა)  თუ ფინანსური შედეგის შეფასება ვერ კეთდება, ახსნა თუ რატომ ვერ კეთდება ის 

თითოეული გამჟღავნებული არამაკორექტირებელი მოვლენის კატეგორიისთვის. 

 (ბ)  თარიღი, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამტკიცდა და ორგანო, 

რომელმაც დაამტკიცა. 

 

 

(გ)  თუ საწარმოს მესაკუთრეებს ან სხვებს აქვთ  ფინანსურ ანგარიშგებაში ცვლილების 

შეტანის უფლებამოსილება მისი გამოცემის შემდეგ,   საწარმომ ეს ფაქტი უნდა 

გაამჟღავნოს. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1  (გ) იხ. 32.2 პუნქტი. 

კითხვა 2  (გ) იხ. 32.2 პუნქტი.  საწარმოს ფუნქციონირებადობა რეგულირდება მე-3 

განყოფილებით - „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“, მაშინ როდესაც 

შეცდომების კორექტირება რეგულირდება მე-10 განყოფილებით - „სააღრიცხვო 
პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“. 

კითხვა 3  (ა) იხ. 32.2(ა) პუნქტი. 

კითხვა 4  (ა) იხ. 32.6 და 32.10 პუნქტები. 

კითხვა 5  (ბ) პირობა (მიწისძვრისგან გამოწვეული დაზიანება) არ არსებობდა საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს (20X0 წლის 31 დეკემბერს). 

კითხვა 6 (დ) იხ. 32.2(ბ), 32.7 და 32.11 პუნქტები. 

კითხვა 7  (ა) იხ. 32.2(ა) და 32.4 პუნქტები. 

კითხვა 8  (გ) იხ. 32.2 პუნქტი. 

კითხვა 9 (ბ) იხ. 32.4 და 32.5 პუნქტები. 

კითხვა 10  (ა) იხ. 32.9 და 32.11 პუნქტები.  
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გამოიყენეთ ცოდნა 

 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების 

წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური 

მაგალითების ამოსახსნელად.       

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით.  

 

სიტუაციური მაგალითი 1 

 

20X8 წლის 29 თებერვალს, როცა A საწარმოს ხელმძღვანელობა ასრულებდა 20X7 წლის 

წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას, მან შეაგროვა ინფორმაცია და/ან იყო 

ინფორმირებული ქვემოთ მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მოვლენებზე: 

 მოვლენა 1. საწარმოს საგადასახადო დეპარტამენტთან და გარე იურიდიულ მრჩეველთან 

საკითხის განვითარებაზე ყოვლისმომცველი დისკუსიის შემდეგ, ხელმძღვანელობამ 

შეაფასა რომ შესაძლებელია საწარმოს საგადასახადო ორგანოსთან წაეგო დღგ-სთან 

დაკავშირებით არსებული დავა.  საწარმოს საგადასახადო და იურიდიულმა გუნდმა 

გადასახდელი თანხა შეაფასა 120,000 ფე-ად.  საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში ჯერ არ უღიარებია ანარიცხები. 

 მოვლენა 2.  20X8 წლის 2 თებერვალს, საწარმომ მოიგო პატენტთან დაკავშირებით 

კონკურენტის წინააღმდეგ აღძრული სასამართლო დავა.  საწარმოს მიენიჭა 45,000 ფე-ის 

მიღების უფლება.   20X6 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში საწარმომ  ამ სასამართლო 

დავასთან დაკავშირებით განმარტებით შენიშვნებში ასახა ინფორმაცია  პირობით 

აქტივთან დაკავშირებით. 

 მოვლენა 3.  თებერვლის შუა რიცხვებში, საწარმოს ერთ-ერთმა ძირითადმა 

მომხმარებელმა გამოაცხადა გაკოტრების შესახებ, როდესაც მისი მთავარი საწარმო 

განადგურდა წყალდიდობის გამო.  20X7 წლის დასასრულისთვის, საწარმოს სავაჭრო 

მოთხოვნების მეათედი, რომელიც შეადგენს 85,000 ფე-ს, წარმოადგენს ამ ძირითადი 

მომხმარებელის მიმართ მოთხოვნას. 

 მოვლენა 4.  მოცულობითი და გრძელვადიანი ფინანსური შეთანხმების 

უზრუნველყოფისთვის, 20X8 წლის 31 იანვარს საწარმომ გასცა  გარანტია  სესხისთვის, 

რომელიც მის სრულ საკუთრებაში მყოფმა შვილობილმა საწარმომ აიღო ბანკისგან.  

სესხის ოდენობა იყო 1 მილიონი ფე. 

 

გაანალიზეთ როგორ არის გათვალისწინებული საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი თითოეული 

მოვლენა A საწარმოს 20X7 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  თუ საჭიროა მოამზადეთ 

ბუღალტრული გატარებები რომ აღრიცხოთ ამ მოვლენების შედეგები.  
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სიტუაციური მაგალითი 1 - პასუხი 

 

მოვლენა 1 

21-ე განყოფილება მოითხოვს, რომ ანარიცხი აღიარებული იყოს, მაშინ, როცა საანგარიშგებო 

თარიღისთვის საწარმოს აქვს წარსული მოვლენის შედეგად წარმოქმნილი ვალდებულება, რომ 

ვალდებულების დაფარვა გახდება საჭირო და  შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის 

საიმედოდ შეფასება (იხ. 21.4 პუნქტი). სხვა არსებითი ფაქტების უქონლობის შემთხვევაში, 

მიუხედავად იმისა, რომ შეფასება მოხდა საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, შეფასება 

ადასტურებს, რომ ვალდებულება არსებობდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის.   

ვინაიდან ეს არის მაკორექტირებელი მოვლენა, საწარმომ უნდა აღიაროს ანარიცხი 20X7 წლის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში.   

 

ბუღალტრული გატარებები 20X7 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 

 

დებეტი მოგება ან ზარალი (ხარჯი) 120,000 ფე   

 კრედიტი  ანარიცხები (ვალდებულება)   120,000 ფე 

საგადასახადო დავისგან წარმოქმნილი ანარიცხების აღიარება 

 

მოვლენა 2 

თანხა, რომელიც მისაღები გახდა საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ საწარმოს სასარგებლოდ 

სასამართლო დავის გადაწყვეტის შედეგად  არამაკორექტირებელი მოვლენაა (იხ. 32.7(ბ) 

პუნქტი).  სასარგებლოდ გადაჭრილი დავა კვალიფიცირდება პირობით აქტივად 

საანგარიშგებო თარიღისთვის.  32.10 და 21.16 პუნქტებში მოცემული გამჟღავნების 

მოთხოვნების თანახმად, საწარმო გაამჟღავნებს ფაქტს სასარგებლოდ გადაჭრილ დავაზე, მის 

ეკონომიკურ შინაარსსა და წინასწარ შეფასებულ ფინანსურ შედეგზე. Aსაწარმოს 20X7 წლის 

ფინანსურ ანგარიშგებებში არ არის საჭირო ბუღალტრული გატარება.  

 

მოვლენა 3 

მომხმარებლის მომდევნო პერიოდში გაკოტრება არამაკორექტირებელი მოვლენაა.  ეს ასეა, 

რადგან სხვა არსებითი ფაქტების უქონლობისას, მოვლენა არ არის საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოს არსებული პირობების მანიშნებელი.  საწარმოს მოთხოვნების ანაზღაურების საკითხი 

ეჭვქვეშ დგება მხოლოდ მაშინ, როცა მომხმარებელმა გამოაცხადა გაკოტრების შესახებ, 

კონკრეტული მოვლენის, წყალდიდობის გამო, რომელიც გამოწვეული იყო საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგ. სხვა ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, შეიძლება 

გამოიყენებოდეს 32.10 პუნქტში მოცემული გამჟღავნების მოთხოვნები. Aსაწარმოს 20X7 წლის 

ფინანსურ ანგარიშგებებში არ არის საჭირო ბუღალტრული გატარება. 

 

მოვლენა 4 

ფინანსური გარანტიის გაცემა საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, არ ახდენს გავლენას 

საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე ამ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის.  ეს არის 

არამაკორექტირებელი მოვლენა.  საწარმოს შეფასებებზე დაყრდნობით (არის თუ არა 
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ფინანსური გარანტიის და ფინანსური შეთანხმების გამჟღავნება სასარგებლო ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებების მიღებისას მისი ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელთათვის) 

შეიძლება გამოიყენებოდეს 32.10 პუნქტში მოცემული გამჟღავნების მოთხოვნები.   

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დონეზე, ფინანსური გარანტიის 

ხელშეკრულება A საწარმოსა და მის შვილობილ საწარმოს შორის არ არის არსებითი ფაქტორი.  

თუ ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მზადდება, A საწარმოს 20X7 წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში არ არის საჭირო ბუღალტრული გატარება.   

   



მოდული 32—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მოვლენები 
 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2018-08)  27 

სიტუაციური მაგალითი 2 

 

J მსს-ს (მცირე და საშუალო საწარმო) 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

წლიური ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაცემად 20X5 წლის 28 თებერვალს. 

 

20X5 წლის 1-ელ თებერვალს, როცა J მსს-ს საქმიანობა შეჩერებული იყო ეროვნული 

დღესასწაულის გამო, J მსს-ს საწყობს ერთ-ერთმა პირმა წაუკიდა ცეცხლი. საწყობი Jმსს-ს მიერ 

აშენებული იყო 20X0 წელს 1,000,000 ფე-ად.  იგი გამოსაყენებლად მზად იყო 20X1 წლის 1-ელ 

იანვარს. 

 

ხანძრის მიერ გამოწვეული კონსტრუქტიული დაზიანების გამო, 20X5 წლის 2 იანვარს J მსს-მ 

საწყობთან დაკავშირებით გააკეთა შემდეგი შეფასებები: 

 

 საწყობის ანაზღაურებადი ღირებულება შეფასდა 600,000 ფე-ად; 

 ხანძრის თარიღიდან საწყობის დარჩენილი სასარგებლო მომსახურების ვადა შემცირდა 30 

წლიდან 20 წლამდე; 

 წრფივი მეთოდი დარჩა შესაფერის ცვეთის მეთოდად; და 

 ნარჩენი ღირებულება დარჩა 0 ფე.   

 

მარაგები, 100,000 ფე საბალანსო ღირებულებით განადგურდა ხანძრის შედეგად. 

 

J მსს მარაგების დანაკარგს აზღვევს თითოეული შემთხვევისთვის მაქსიმუმ 50,000 ფე-ის 

ოდენობით.  საწყობის დაზიანება არ არის დაზღვეული. 

 

20X5 წლის 31 იანვარს, J მსს-მ შეისყიდა მისი ყველაზე მსხვილი კონკურენტის (K მსს) 

კაპიტალის 60% 3,000,000 ფე-ად, როცა K მსს-ს აქტივების და ვალდებულებების რეალური 

ღირებულება იყო შესაბამისად 4,800,000 ფე და 2,000,000 ფე.  საწარმოთა გაერთიანებამ 

თითქმის გააორმაგა J მსს ჯგუფის წმინდა აქტივები და მოსალოდნელია, რომ სინერგიული 

ეფექტები მნიშნელოვნად გაზრდის კონსოლიდირებული საწარმოს მომგებიანობას.  

 

20X5 წლის 15 თებერვალს, J მსს-მ, K მსს-ს შეძენის ნაწილობრივ დასაფინანსებლად, არსებული 

აქციონერებისთვის გამოუშვა 200,000 ცალი აქცია თითო 10 ფე-ად მათი არსებული წილების 

პროპორციულად. 

 

20X5 წლის 27 თებერვალს, J მსს-მ გამოაცხადა საბოლოო დივიდენდი  500,000 ფე-ის 

ოდენობით (ანუ, აქციაზე 1 ფე) 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებულ წელთან 

დაკავშირებით. 

 

მოამზადეთ განმარტებითი შენიშვნა, რომ გაამჟღავნოთ საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მოვლენები J მსს-ს 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

   



მოდული 32—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 

მოვლენები 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 

 

J მსს  

განმარტებითი შენიშვნები 20X4 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლის ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის. 

 

განმარტებითი შენიშვნა 25-—საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები(ა) 

 

დირექტორთა საბჭომ ფინანსური ანგარიშგება დაამტკიცა გამოსაცემად 20X5 წლის 28 თებერვალს.   

20X5 წლის 1-ელ იანვარს, ხანძარმა კონსტრუქტიული ზიანი მიაყენა კომპანიის ერთ-ერთ საწყობს.  საწყობი 

არ არის დაზღვეული და ხანძრის შედეგად გამოწვეული გაუფასურების ზარალი წინასწარი შეფასებით 

266,667 ფე-ია(ბ).  შესაბამისად, კომპანიამ გადახედა საწყობის დარჩენილ სასარგებლო მომსახურების ვადას და 

ის 26 წლიდან 16 წლამდე შეამცირა.  გარდა ამისა, ხანძრის მიერ განადგურდა 100,000 ფე-ის ოდენობის 

მარაგები.  მარაგების დაზღვევიდან მიღებული კომპენსაცია წინასწარი შეფასებით იქნება 50,000 ფე.  

გაუფასურების ზარალი და სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება აღიარდება 20X5 წლის 31 

დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

20X5 წლის 31 იანვარს, კომპანიამ შეისყიდა მისი ყველაზე მსხვილი კონკურენტის (K მსს) კაპიტალის 60% 

3,000,000 ფე-ად, როცა K მსს-ს აქტივების და ვალდებულებების რეალური ღირებულება იყო შესაბამისად 

4,800,000 ფე და 2,000,000 ფე.   

20X5 წლის 15 თებერვალს, კომპანიამ, K მსს-ს შეძენის ნაწილობრივ დასაფინანსებლად გამოუშვა 200,000 ცალი 

აქცია თითო 10 ფე-ად. 

20X5 წლის 27 თებერვალს, კომპანიამ გამოაცხადა 500,000 ფე-ის ოდენობის დივიდენდი. 

ქვემოთ მოცემული გამოთვლები და ახსნა-განმარტებები არ წარმოადგენს ამ სიტუაციური მაგალითის პასუხის 

ნაწილს. 

(ა)  ხანძარი, K მსს-ს შეძენა, აქციების გამოშვება და დივიდენდის გამოცხადება - ყველა ეს მოვლენა, არის საანგარიშგებო 

პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენა. ალტერნატიულად, საწარმომ შესაძლებელია გაამჟღავნოს 

ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამტკიცების თარიღი სხვა განმარტებით შენიშვნებში (მაგალითად, 

განმარტებითი შენიშვნა 1) და გაამჟღავნოს საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები საკითხის შესაბამის 

განმარტებით შენიშვნაში (მაგალითად, საწყობში გაჩენილი ხანძარი შესაძლებელია გამჟღავნდეს ძირითადი 

საშუალებების განმარტებითი შენიშვნების ფარგლებში). 

(ბ) 20X5 წლის 1-ელ იანვარს არსებული საბალანსო ღირებულება 866,667 ფე(გ)  გამოკლებული 600,000 ფე ანაზღაურებადი 

ღირებულება 20X5 წლის 1-ელ იანვარს = 266,667 ფე წინასწარი შეფასებით დადგენილი გაუფასურების ზარალი 20X5 

წლის 1-ლი იანვრისთვის.  

(გ) თვითღირებულება 1,000,000 ფე გამოკლებული 133,332 ფე (4 წელი x 33,333(დ) ფე-ის ოდენობის ცვეთაზე) = 866,667 ფე 

საბალანსო ღირებულება 20X4 წლის 31 დეკემბერს. 

(დ) თვითღირებულება 1,000,000 ფე ÷ 30 წელი (სასარგებლო მომსახურების ვადა) = წლიური ცვეთა 33,333 ფე. 

 

 

 


