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საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენების ასახვაფინანსურ 
ანგარიშგებაში 

გოგრიჭიანი ზეინაბ 
თსუ-ის უფროსი მასწავლებელი 

ფინანსური ანგარიשგების მომხმარებლები დაინტერესებული არიან სრული და ამომწურავი 
ინფორმაციით საწარმოების ეკონომიკური საქმიანობის שედეგებისა და ფინანსური მდგომა-
რეობის שესახებ, რაც საשუალებას მისცემს მათ მიიღონ დასაბუთებული ოპტიმალური გადა-
წყვეტილება. ფინანსური ანგარიשგების ინფორმაციის שესაბამის და სამართლიან წარდგენას 
უზრუნველყოფს ფინანსური ანგარიשგების მომზადების პრინციპები. ერთ-ერთი პრინციპია 
საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენების ასახვის მოთხოვნა. 
ფინანსური ანგარიשგების שედგენასა და მისი ინფორმაციის მომხმარებლებისადმი წარდგენის 
თარიღამდე პერიოდשი ხდება მოვლენები, რომელიც დამატებით ინფორმაციას იძლევა აქტი-
ვებისა და ვალდებულებების שესახებ. ამ მოვლენების שესწავლა, აღიარება და ასახვა არის 
ფინანსური ანგარიשგების საიმედო ინფორმაციის წარდგენის ერთ-ერთი პირობა.  

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაשორისო სტანდარტი (ბასს) 10 „საანგარიשგებო პერიოდის 
 ნული მოვლენები ორი სახისაა: მაკორექტირებელიשესაბამისად, აღნიש “ემდეგი მოვლენებისש
და არამაკორექტირებელი. მნიשვნელოვანია გარკვევა იმაשი, თუ რომელი მოვლენებით 
კორექტირდება ფინანსური ანგარიשგების ინფორმაცია, როგორია მათი ასახვის წესი, რომელი 
მოვლენები აისახება ფინანსური ანგარიשგების განმარტებით שენიשვნებשი. 

 

საკვანძო სიტყვები: საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენები: მაკორექტირებელი და 
არამაკორექტირებელი მოვლენები; არსებითი მოვლენები; ფუნქციონირებადობის დაשვება.  

 

 
უკანასკნელ წლებשი მიმდინარე პროცესებმა საგრძნობლად აამაღლა მოთხოვნები ფინანსური 

ანგარიשგების გამოქვეყნების ხარისხისადმი, რადგან მისი მომხმარებლები დაინტერესებული 
არიან მიიღონ სრული და ამომწურავი ინფორმაცია საწარმოების ეკონომიკური საქმიანობის 
 ესახებ. სწორედש ვნელოვანი საკითხებისשედეგების, ფინანსური მდგომარეობისა და სხვა მნიש
ფინანსური ანგარიשგება ასახავს რა საწარმოს ქონებრივ და ფინანსურ მდგომარეობას საან-
გარიשგებო თარიღისათვის, იგი წარმოადგენს ინფორმაციის ძირითად წყაროს მომხმარებელთა 
მიერ დასაბუთებული, ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღებისათვის [1]. 

 წლიური ფინანსური ანგარიשგების მომზადების პროცესი საკმაოდ שრომატევადი და 
პასუხსაგებია. ის დიდი რაოდენობით ინფორმაციის დამუשავებას მოითხოვს. ამის გამო ფინანსური 
ანგარიשგების שედგენასა და მისი ინფორმაციის მომხმარებლებისადმი წარდგენის თარიღამდე 
ზოგჯერ საკმაოდ დიდი დროა საჭირო. ამ პერიოდשი שეიძლება მოხდეს მოვლენები, რომელთა 
გამო წარდგენილი ფინანსური ანგარიשგება კარგავს აქტუალობას, ხდება ნაკლებ საიმედო, ხოლო 
რიგ שემთხვევებשი მომხმარებლები მიყავს ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების დროს 
 .ეცდომებამდეש

საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენები שეიძლება იძლეოდეს დამატებით 
ინფორმაციას, რაც იწვევს აქტივებისა და ვალდებულებების კორექტირების ან მათი აღიარების 
აუცილებლობას. ეს საשუალებას მისცემს მომხმარებლებს שეაფასონ წარსული, მიმდინარე ან 
მომავალი მოვლენები – დაადასტურონ ან დააზუსტონ ადრე გაკეთებული שენიשვნები. ამიტომ 
 გებო პერიოდისשეიძლება აღიარდეს საანგარიש ესწავლილი უნდა იქნეს ის ფაქტები, რომლებიცש
 ემდეგ მოვლენებად და განისაზღვროს როგორ უნდა აისახოს ეს მოვლენები ფინანსურש
ანგარიשგებაשი. 

საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ მომხდარი მოვლენების שესწავლას, მის აღიარება – 
ასახვისა და שეფასების საკითხებს განიხილავს ბასს 10 „საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი 
მოვლენები“ [2]. ბასს 10-ით საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ მოვლენებს მიეკუთვნება 
ფინანსური ანგარიשგების שედგენის თარიღიდან მისი წარდგენის ნებართვის თარიღამდე მომ-
ხდარი ყველა მოვლენა. ბასს 10 -ის მიზანი მდგომარეობს ამ მოვლენების პრინციპების 
განსაზღვრაשი. ამისათვის უნდა დადგინდეს:  

 როდის უნდა მოახდინოს საწარმომ ფინანსური ანგარიשგების კორექტირება იმ მოვლენების 
გათვალისწინებით, რომლებიც მოხდა საანგარიשგებო თარიღის שემდეგ; და 

 რომელი ინფორმაცია უნდა აისახოს განმარტებით שენიשვნებשი. 
ბასს 10 שესაბამისად, საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენები שეიძლება იყოს როგორც 

ხელსაყრელი, ისე არახელსაყრელი. ამავე დროს שეიძლება გამოიყოს ორი ტიპის მოვლენა: 
მაკორექტირებელი და არამაკორექტირებელი. ბასს 10 – ით განისაზღვრება რომელი მოვლენებით 
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უნდა მოხდეს ფინანსური ანგარიשგების კორექტირება და რომელი აისახება განმარტებით 
 .იשვნებשენიש

მაკორექტირებელია ისეთი მოვლენები, რომლებიც უზრუნველყოფენ დამატებითი მტკი-
ცებულებების მიღებას საანგარიשგებო პერიოდის ბოლოს ფინანსური ანგარიשგების שედგენის 
თარიღისათვის არსებულ პირობებთან שედარებით. ეს მოვლენები ადასტურებენ იმ პირობების 
არსებობას, რომლებიც საჭიროებენ ფინანსური ანგარიשგების მაჩვენებლებשი ცვლილებების 
 ეტანას. მაკორექტირებელი მოვლენების ასახვის მიზნით აუცილებელია საწარმომ მოახდინოსש
ფინანსურ ანგარიשგებაשი უკვე აღიარებული თანხების კორექტირება ან ისეთი მოვლენების 
აღიარება, რომლებიც მანამდე არ იყო აღიარებული. 

ბასს 10 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ მაკორექტირებელ მოვლენებს მიაკუთვნებს: 
 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ სასამართლო დავის გადაწყვეტა, რამდენადაც იგი 

ადასტურებს, რომ საწარმოს უკვე ჰქონდა მიმდინარე მოვალეობა საანგარიשგებო პე-
რიოდის ბოლოს; 

 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ ისეთი ინფორმაციის მიღება, რომელიც მიუთითებს, რომ 
აქტივი გაუფასურებული იყო საანგარიשგებო პერიოდის ბოლოს ან მანამდე, მაგალითად: 

 კლიენტის გაკოტრება საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ ადასტურებს, რომ ზარალი 
უკვე არსებობდა საანგარიשგებო პერიოდის ბოლოს სავაჭრო მოთხოვნების ანგარიשზე 
და საწარმოს ესაჭიროება სავაჭრო მოთხოვნების ანგარიשის საბალანსო ღირე-
ბულების კორექტირება [3]; 

 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გაყიდვამ 
-ესაძლოა მოგვცეს მტკიცებულება მათ ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებაზე საანש
გარიשგებო პერიოდის ბოლოს [4]; 

 საანგარიשგებო თარიღამდე שეძენილი აქტივების თვითღირებულების, ან აქტივების 
გაყიდვიდან ამონაგების განსაზღვრა საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ; 

 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ მოგების განაწილების, ან საპრემიო გადახდების სიდიდის 
განსაზღვრა, თუ საწარმოს საანგარიשგებო თარიღამდე მომხდარი მოვლენების שედეგად 

ჰქონდა ამგვარი გადახდების განხორციელების იურიდიული ან კონსტრუქციული 
მიმდინარე მოვალეობა საანგარიשგებო პერიოდის ბოლოს;  

 თაღლითობის და שეცდომების აღმოჩენა, რაც ადასტურებს, რომ ფინანსური ანგარიשგება 
არაკორექტული იყო.  

აღნიשნული მოვლენების კორექტირებით ფინანსური ანგარიשგება გახდება უფრო საიმედო, 
ამიტომ, საწარმომ აუცილებელია გაითვალისწინოს ბასს 10 – ის მოთხოვნები. 

არამაკორექტირებელია მოვლენები, რომელიც მიგვანიשნებს იმ პირობებზე, რაც שეიძლება 
წარმოიქმნას საანგარიשგებო თარიღის שედგენის שემდეგ პერიოდשი, მაგრამ გავლენას არ ახდენს 
ფინანსური ანგარიשგების שედგენის თარიღის დროს არსებული აქტივებისა და ვალდებულებების 
მდგომარეობაზე, ასევე მოგებისა და ზარალის ანგარიשგების მუხლებზე. ბასს 10 – ის שესაბამისად, 
არამაკორექტირებელ მოვლენებს მიეკუთვნება: 

 უმთავრეს საწარმოთა გაერთიანებები საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ, ან უმთავრესი 
 ;ვილობილი საწარმოს გასვლაש

 ოპერაციების שეწყვეტის გეგმის გამოცხადება; 
 აქტივების უმთავრესი שენაძენები, שესაბამისად, აქტივების სხვა გაყიდვები ან სახელ-

მწიფოს მიერ უმთავრესი აქტივების ექსპროპრიაცია; 
 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ ძირითადი საწარმოო მოწყობილობების ხანძრის მიერ 

განადგურება; 
 უმთავრესი რესტრუქტურიზაციის გამოცხადება ან დაწყება [5]; 
 უმთავრესი გარიგებები ჩვეულებრივ აქციებსა და პოტენციურ ჩვეულებრივ აქციებზე საან-

გარიשგებო პერიოდის שემდეგ;  
 უჩვეულოდ დიდი ცვლილებები აქტივის ფასებსა ან სავალუტო კურსებשი საანგარიשგებო 

პერიოდის שემდეგ; 
 საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ საგადასახადო განაკვეთებשი ან საგადასახადო კანონ-

მდებლობაשი ძალაשი שესული ან გამოცხადებული ცვლილებები, რომლებსაც მნიשვნე-
ლოვანი ეფექტი აქვს მიმდინარე და გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და ვალ-
დებულებებზე; 

 მნიשვნელოვანი ვალდებულებების ან პირობითი ვალდებულებების აღება, მაგალითად, 

მნიשვნელოვანი გარანტიების გამოשვება [5]; 
 მხოლოდ საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ მომხდარი მოვლენებიდან წარმოשობილი მნიש-

ვნელოვანი სასამართლო დავის დაწყება. 
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ბასს 10 – ის שესაბამისად, საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი არამაკორექტირებელი 
მოვლენებიდან ერთ – ერთი მნიשვნელოვანია ინვესტიციების საბაზრო ღირებულების დაცემა 
საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ, მაგრამ ფინანსური ანგარიשგების გამოსაცემად ნებართვის 
თარიღამდე. ინვესტიციების რეალური ღირებულების დაცემა ასახავს იმ გარემოებებს, რომლებიც 
წარმოიქმნა მომდევნო პერიოდשი. ამიტომ საწარმო არ ახდენს ფინანსურ ანგარიשგებაשი 
ინვესტიციებისათვის აღიარებული თანხების კორექტირებას. ასევე არ განაახლებს საანგარიש-
გებო პერიოდის ბოლოს განმარტებული ინვესტიციების თანხებს, მაგრამ שესაძლოა მას დასჭირ-
დეს დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნება განმარტებით שენიשვნებשი [6]. 

საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ არამაკორექტირებელ მოვლენებს მიეკუთვნება საწარმოს 
მიერ გასული ფინანსური წლისათვის დივიდენდების გამოცხადება. 

ბასს 10 – ის თანახმად, თუ დივიდენდები წილობრივი ინსტრუმენტების მფლობელთათვის 
გამოცხადებულია საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ, საწარმომ ეს დივიდენდები ვალდებულების 
სახით არ უნდა აღიაროს საანგარიשგებო პერიოდის ბოლოს. 

თუ დივიდენდები გამოცხადდება საანგარიשგებო თარიღის שემდეგ, მაგრამ ფინანსური 
ანგარიשგების დამტკიცებამდე, მაשინ ინფორმაცია დივიდენდების שესახებ უნდა აისახოს ფინა-
ნსური ანგარიשგების განმარტებით שენიשვნებשი. 

საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენები ფინანსურ ანგარიשგებაשი აისახება მხოლოდ 
იმ שემთხვევაשი, თუ ისინი საწარმოს მიერ აღიარებულია არსებითად. ამიტომ აუცილებელია 
საწარმოს ხელმძღვანელმა პროფესიული მსჯელობის საფუძველზე და კონკრეტული ეკონო-
მიკური სიტუაციიდან გამომდინარე განსაზღვროს მოვლენის არსებითობა, რამდენადაც ერთი 
საწარმოსათვის არსებითი მოვლენა მეორისათვის שეიძლება არაარსებითი იყოს.

თუ საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენების שედეგი არსებითია, მაשინ მისი დამა-
ხინჯებულად ასახვის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ამ მოვლენების שესახებ დამატებითი
ინფორმაციის წარმოდგენა ფინანსური ანგარიשგების განმარტებებשი. მაשასადამე, საანგარიשგებო 
პერიოდის שემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენების ასახვის მიზნით საწარმომ არ უნდა 
მოახდინოს ფინანსურ ანგარიשგებაשი აღიარებული თანხების კორექტირება, არამედ ისინი უნდა 
ასახოს ფინანსური ანგარიשგების განმარტებით שენიשვნებשი. 

ბასს 10-ის שესაბამისად, თუ საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი არამაკორექტირებელი მოვ-
ლენები იმდენად არსებითი იქნებოდა, რომ გავლენას მოახდენდა ფინანსური ანგარიשგების მომ-
ხმარებლების მიერ სათანადო שეფასებების გაკეთებისა და გადაწყვეტილებების שესაძლებლობაზე,
საწარმომ საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენების თითოეული
მნიשვნელოვანი კატეგორიისათვის განმარტებებשი უნდა გაამჟღავნოს שემდეგი ინფორმაცია:

 მოვლენის ხასიათი;
 მისი ფინანსური ეფექტის წინასწარი שეფასება ან განცხადება, რომ ასეთი წინასწარი

.ეუძლებელიაש ეფასების გაკეთებაש
ინფორმაციის მომხმარებლებისათვის მნიשვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როდის იყო ფი-

ნანსური ანგარიשგება ნებადართული გამოსაცემად, რადგან ფინანსური ანგარიשგება არ ასახავს 
წარდგენის თარიღის שემდეგ მომხდარ მოვლენებს. საწარმომ שენიשვნებשი უნდა მიუთითოს
თარიღი, როდესაც ფინანსური ანგარიשგება ნებადართული იყო წარდგენისათვის და ნებართვის
გამცემის ვინაობა.

ზოგჯერ საწარმომ שეიძლება მიიღოს საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ ინფორმაცია, რო-
მელიც ეხება საანგარიשგებო პერიოდשი არსებულ მდგომარეობას, მაשინ მან ახალი ინფორმაციის 
საფუძველზე უნდა განაახლოს განმარტებითი שენიשვნები. ზოგიერთ שემთხვევაשი ასეთი 
განახლება საჭიროა მაשინაც კი, როდესაც ინფორმაცია გავლენას არ ახდენს საწარმოს ფინანსურ
ანგარიשგებაשი აღიარებულ თანხებზე. ამის ერთ – ერთი მაგალითია საანგარიשგებო პერიოდის 
 ესახებ, რომელიც არსებობდაש ემდეგ მტკიცებულებების მიღება პირობითი ვალდებულებებისש
საანგარიשგებო პერიოდისათვის. ბასს 37 „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივების“ שესაბამისად, საწარმო მიღებული მტკიცებულებების საფუძველზე განაახლებს 
განმარტებით שენიשვნებს. 

ფინანსური ანგარიשგების ფორმირების ფუძემდებლური პრინციპია ფუნქციონირებადობის 
პრინციპი [1]. მაგრამ ბასს 10 – ის שესაბამისად, საწარმომ ფინანსური ანგარიשგება არ უნდა 
მოამზადოს ფუნქციონირებადობის საფუძველზე, თუ საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ მომხდარი
მოვლენები მიუთითებს, რომ ფუნქციონირებადობის დაשვება არ არის שესაფერისი, ასევე 
ხელმძღვანელობას განზრახული აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის שეწყვეტა ან არ 
არსებობს ასეთი ქმედების რეალური ალტერნატივა.

საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის გაუარესებით 
 ,ვება მიუღებელია. ამიტომשეიძლება დადასტურდეს, რომ საქმიანობის ფუნქციონირებადობის დაש
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ბასს 10 – ით მოითხოვება, რომ პრინციპულად שეიცვალოს აღრიცხვის წესი და არ მოხდეს 
ბუღალტრული აღრიცხვის თავდაპირველი საფუძველით აღიარებული თანხების კორექტირება.  

თუ ფინანსური ანგარიשგება არ არის მომზადებული ფუნქციონირებადობის საფუძველზე, ან 
ხელმძღვანელობისათვის ცნობილია არსებითი განუსაზღვრელობები, რაც საფუძვლიან ეჭვს 
ბადებს საწარმოს უნარსა და שესაძლებლობებზე საქმიანობა გააგრძელოს როგორც 
ფუნქციონირებადმა საწარმომ, მაשინ მან ფინანსური ანგარიשგების განმარტებით שენიשვნებשი 
უნდა ახსნას მიზეზები, რის გამოც საწარმო არ שეიძლება ჩაითვალოს ფუნქციონირებად 
საწარმოდ, როგორც ამას მოითხოვს ბასს 1 „ფინანსური ანგარიשგების წარდგენა“. 

 

დასკვნა  

ბასს 10 „საანგარიשგებო პერიოდის שემდეგი მოვლენების“ მოთხოვნების დაცვისათვის 
აუცილებელია:  

 სააღრიცხვო პილიტიკით ფინანსური ანგარიשგების განსახილველად წარდგენისა და დამ-
ტკიცების ზუსტი თარიღის დადგენა;  

 სააღრიცხვო პოლიტიკით არსებითობის ზღვარის დადგენა; 
 ფინანსური ანგარიשგების ძირითადი დაשვების – ფუნქციონირებადობის שეფასება, ვინაიდან თუ 

საწარმოს არ שეუძლია განახორციელოს უწყვეტი საქმიანობა, მაשინ მისი ფინანსური 
ანგარიשგება არ უნდა მომზადდეს ფუნქციონირებადობის დაשვებიდან გამომდინარე; 

 მაკორექტირებელი და არამაკორექტირებელი მოვლენების მკვეთრად გამიჯვნა და שესა-
ბამისად, ფინანსურ ანგარიשგებაשი ასახვა.  

 

 

ლიტერატურა 
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DISCLOSURES OF EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD 
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In order to fulfil the requirements of IAS 10 „Events after the Reporting Period” it is necessary to: 
 Fix the exact date of presentation and authorization of financial statements by the accounting policy 
 Determine materiality threshold by the accounting policy 
 Evaluate the main assumptions of financial statements – Going concern, whereas if an entity cannot con-

tinue continuous operation, financial statements are not prepared on the going concern assumption 
 Sharply separate adjusting and non-adjusting events and reflect accordingly in the financial statements 

 

Keywords: Events after the Reporting Period: adjusting and Non-adjusting events; Significant 
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