
COVID-19 ის გავლენა 
ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე 



ძირითადი თემები:

■ ფუნქციონირებადი საწარმოს შეფასება 

■ ფინანსურ ინსტრუმენტები (IFRS 9) 

■ არა ფინანსური აქტივების გაუფასურება 

■ სალიზინგო ხელშეკრულებები  (IFRS 16)

■ სახელმწიფო გრანტები 

■ აქტივების სამართლიანი ღირებულების შეფასება 

■ დამატებითი მოთხოვნები ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით 
შენიშვნებზე.



ფუნქციონირებადი საწარმოს 
შეფასება:

■ ფუნქციონირებადი საწარმოს შეფასება ფინანსური ანგარიშგების გამოშვების 
თარიღისთვის არსებული ყველა ინფორმაციის გათვალისწინებით

■ მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობის ანალიზი და ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში მისი სათანადოდ გამჟღავნება ფინანსურ ანგარიშგებაში

■ მენეჯმენტის მიერ მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობის შეფასება და 
მსჯელობა/პოზიცია ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების 
ადეკვატურობაზე.



ფინანსური ინსტრუმენტები
გავლენა ბიზნეს მოდელებზე

■ ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია და ბიზნეს მოდელების შეფასება

მაგალითი 1: 

კომპანია ფლობს ფასიან ქაღალდებს სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მიღების 
მიზნით. კოვიდ-19-დან გამომდინარე მოხდა ფინანსური აქტივის საკრედიტო რისკის 
ცვლილება და კომპანიამ გაყიდა აღნიშნული ფასიანი ქაღალდი.

მაგალითი 2:

კოვიდ-19-დან გამომდინარე, კომპანიამ, რომელიც ფლობს ფასიან ქაღალდებს 
სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მიღების მიზნით, მოახდინა ფასიანი ქაღალდების 
გაყიდვა კომპანიის ლიკვიდურობის პრობლემიდან გამომდინარე.

წარმოადგენს, თუ არა, აღნიშნული ცვლილება ბიზნეს მოდელის ცვლილებას?



ფინანსური ინსტრუმენტები
ფინანსური ვალდებულებების მოდიფიკაცია

■ ცვლილებები ფინანსური ვალდებულებების სახელშეკრულებო პირობებში

თუ მნიშვნელოვნად შეიცვალა ფინანსური ინსტრუმენტის პირობები* , მაშინ პირობების 
შეცვლა განიხილება, როგორც სავალო ინსტრუმენტის გაუქმება და  ნებისმიერი 
წარმოშობილი დანახარჯები, თუ საზღაური უნდა აღიარდეს, როგორც გაუქმების 
შედეგად მიღებული შემოსულობა ან ზარალი.

თუ სავალო ინსტრუმენტების პირობების შეცვლა არ განიხილება, როგორც გაუქმება, 
მაშინ ის წარმოადგენს „მოდიფიკაციას“ და ნებისმიერი წარმოქმნილი დანახარჯები თუ 
საზღაური აკორექტირებს ვალდებულების საბალანსო ღირებულებას და ამორტიზდება
მოდიფიცირებული ვალდებულების დარჩენილი ვადის განმავლობაში.

* 10% ტესტი



ფინანსური ინსტრუმენტები
ფინანსური აქტივების მოდიფიკაცია

■ ცვლილებები ფინანსური აქტივების სახელშეკრულებო პირობებში

ცვლილება რამდენად წარმოადგენს ფინანსური აქტივის გაუქმებას არ არის მკაცრად 
გაწერილი ფასს 9-ის მიხედვით და დამოკიდებულია კომპანიის სააღრიცხვო 
პოლიტიკაზეც.

თუ პირობების შეცვლა განიხილება, როგორც ფინანსური აქტივის გაუქმება, ნებისმიერი 
წარმოშობილი დანახარჯები თუ საზღაური უნდა აღიარდეს, როგორც გაუქმების შედეგად 
მიღებული შემოსულობა ან ზარალი.

თუ ფინანსური აქტივის პირობების შეცვლა არ განიხილება, როგორც გაუქმება, მაშინ ის 
წარმოადგენს „მოდიფიკაციას“ და ნებისმიერი წარმოქმნილი დანახარჯები თუ საზღაური 
აკორექტირებს აქტივის საბალანსო ღირებულებას და ამორტიზდება მოდიფიცირებული 
აქტივის დარჩენილი ვადის განმავლობაში.

მაგალითი: კოვიდ-19-დან გამომდინარე, ბანკების მიერ შემოთავაზებული საშეღავათო 
პერიოდები გადახდაზე.



ფინანსური ინსტრუმენტები
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი

■ კოვიდ-19 ის გავლენა საკრედიტო აქტივების ხარისხზე და საკრედიტო 
ზარალის შეფასებაზე

■ საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდის განსაზღვრა/შეფასება - არ აქვს 
ავტომატური გადაწყვეტა და დაფუძნებულია მენეჯმენტის მსჯელობაზე/დაშვებებზე.

■ მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს 
მიუკერძოებელ და ალბათობებით შეწონილ ოდენობას, რომელიც 
განისაზღვრება შესაძლო შედეგების დიაპაზონის შეფასებით

■ მნიშნველოვანი განუსაზღვრელობა კოვიდ-19-ის პირობებში კიდევ უფრო 
კრიტიკულია - საჭიროა მენეჯმენტის მიერ გამოყენებული 
დაშვებების/ანალიზის გამჭვირვალედ გამჟღავნება



ფინანსური ინსტრუმენტები
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი

■ ინდივიდუალური და კოლექტიური შეფასება

■ პორტფელების/აქტივების რესეგმენტაცია

■ გადეფოლტების ალბათობის კორექტირება

■ საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდის განსაზღვრა და კალათებში მოძრაობა

■ დამატებითი „ჩარევები“ მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის განსაზღვრისას

■ განახლებული მაკრო-ეკონომიკური ინფორმაციის გამოყენება და სტანდარტული 
სცენარების შეწონვითი წონების გადახედვა

■ განმარტებითი შენიშვნების ფართოდ აღწერა/მათ შორის შუალედური ფინანასური 
ანგარიშგების დროს.

მაგალითი: კოვიდ-19-დან გამომდინარე ბანკების მიერ შემოთავაზებული საშეღავათო 
პერიოდები გადახდაზე.



არა-ფინანსური აქტივების გაუფასურება

სამართლიან ღირებულებას გასაყიდი ხარჯის გამოკლებით  და აქტივის გამოყენებით 
ღირებულებას შორის უდიდესი.

■ გუდვილი და არამატერიალური აქტივები განუსაზღვრელი ვადით - გაუფასურების 
ტესტი

■ სხვა აქტივები - გაუფასურების ინდიკატორების ანალიზი  

კოვიდ-19-დან გამომდინარე განსაკუთრებით კრიტიკულია არა მარტო შიდა ფაქტორების, 
არამედ გარე ფაქტორების ანალიზი, რომელიც მიანიშნებს გაუფასურებაზე ან 
ინდიკატორების არსებობაზე.

გამოყენებითი ღირებულებისთვის კომპანიას უნდა ქონდეს შემუშავებული რამდენიმე 
სცენარი და უნდა მოახდინოს ამ სცენარების საშუალო შეწონილი ალბათობებით შეწონვა.

განმარტებით შენიშვნებში მენეჯმენტის მიერ გამოყენებული დაშვებების/შეფასებების 
დეტალური გამჟღავნება. აგრეთვე, ბასს-34  დროს ბოლო საანგარიშგებო წელთან 
მიმართებაში და ასევე, ნაჩვენები უნდა იყოს როდესაც ხდება შუალედური ანგარიშგების 
გამოქვეყნება (უნდა იყოს დეტალურად გახსნილი ცვლილებები).



სამართლიანი ღირებულების შეფასება

■ ფასს-13 მკაცრად განსაზღვრავს, რომ სამართლიანი ღირებულების შეფასება არის
„ბაზარზე“ ორიენტირებული მიდგომა და არა საწარმო სუბიექტზე მორგებული 
მიდგომა.

მაგალითი: 

კომპანია ფლობს უძრავ ქონებას გაყიდვის მიზნით ან საინვესტიციო ქონებას. კოვიდ -19-
ის მიერ გამოწვეულმა მოვლენებმა გამოიწვია უძრავი ქონების ფასების შემცირება. 
კომპანიას არ აქვს ლიკვიდურობის პრობლემა და მენეჯმენტმა გადაწყვიტა დროებით 
თავი შეიკავოს უძრავი ქონების გაყიდვიდან მანამ სანამ არ მოხდება ფასების 
კორექტირება.

რა არის ფასს -13 ის მოთხოვნა?  შესაძლოა, თუ არა, მოხდეს კომპანიის სტრატეგიის 
გათვალისწინება?



სამართლიანი ღირებულების შეფასება

■ კოვიდ-19-ის გამო ბაზარზე შესაძლებელია მოხდეს ტრანზაქციების შემცირება.

■ უნდა იყოს, თუ არა, შემცირებული ტრანზაქციებით მიღებული ინფორმაცია 
სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრისას? და თუ კი, რა შემთხვევაში?

■ შესაძლოა მოხდეს აქტივების და ვალდებულების სამართლიანი ღირებულებების 
იერარქიების ცვლილება და შესაბამისად შეიცვალოს სამართლიანი ღირებულების 
შეფასებისას გამოყენებული მეთოდები/დაშვებები.

■ სავალდებულოა ცვლილებების გამჭვირვალე და დეტალური გამჟღავნება ფინანსურ 
ანგარიშგებაში.



კოვიდ-19-ის გავლენა სხვა ანგარიშებზე

■ მარაგები - ღირებულებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება მოახდინოს, როგორც 
კომპანიის ოპერაციების ასევე, მომხმარებლის მოთხოვნის ცვლილებამ. 

ცვლილება წმინდა გასაყიდ ღირებულებაში შესაძლებელია გამოწვეული იყოს, როგორც 
ფასების ცვლილებით (მომხმარებლის მხარე) ასევე, კომპანიაში მომხდარი საწარმოო 
ცვლილებების ხარჯზე - რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების (cost) ცვლილება.

■ კოვენანტების დარღვევა/ გადავადება  და ვალდებულების კლასიფიკაცია 
მოკლევადიან და გრძელვადიან ვალდებულებებად.

■ ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივების, აქტივების გამოყენების 
უფლების (ROUA) სასიცოცხლო ვადების გადახედვა . 



კოვიდ-19 და ბალანსს შემდგომი მოვლენები

■ ბალანსს შემდგომი მოვლენები- განსაზღვრება, თუ რომელი მოვლენა წარმოადგენს 
მაკორექტირებელ მოვლენას და რომელი ბალანსის შემდგომ მოვლენას, რომელიც არ 
საჭიროებს ფინანსური ინფორმაციის კორექტირებას. 

■ კოვიდ-19-მა აჩვენა, რომ არსებობს რისკი, რომ შემდგომ საანგარიშგებო წლისთვის  
მოხდეს აქტივების და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების მნიშნველოვანი 
ცვლილება. 

მაგალითად: სასტუმრო, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის საინვესტიციო ქონებას. რა 
არის კოვიდ-19-ის გავლენა მის სამართლიან ღირებულებაზე 2019 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით? 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით?



სახელმწიფო გრანტები

■ სახელმწიფო გრანტი არის სახელმწიფოს მიერ გაწეული დახმარება საწარმოსათვის 
რესურსების გადაცემის სახით, საწარმოს სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული 
წარსულში შესრულებული ან მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების 
სანაცვლოდ. 

■ სახელმწიფო დახმარება, როგორიცაა მაგალითად, შეღავათიანი სესხის მიცემა, 
შეღავათი გადასახადებზე უნდა იყოს გაანალიზებული/აღიარებული შესაბამისი 
სტანდარტის მიხედვით (მაგალითის შემთხვევაში: ფასს 9, ბასს -12) და ის არ 
წამოადგენს სახელმწიფო გრანტს, რომელსაც არეგულირებს ბასს-20.

■ მნიშვნელოვანია მოხდეს სწორი ანალიზი წარმოადგენს, თუ არა, მიღებული 
დახმარება სახელმწიფო გრანტს, რომელსაც არეგულირებს ბასს-20-ის, თუ სხვა 
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების მიხედვით. 



სალიზინგო ხელშეკრულებები

სალიზინგო ხელშეკრულების მოდიფიკაცია არის:

■ სალიზინგო ხელშეკრულების შინაარსის ცვლილება:

წარმოადგენს ცვლილებას, როდესაც ხდება აქტივის გამოყენების უფლების ცვლილება, 

■ საიჯარო საზღაურის ცვლილება:

მაგალითი 1: მეიჯარემ მისცა 3 თვის საშეღავათო პერიოდი მოიჯარეს და აღნიშნული 
საიჯარო ქირის გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგი 3 თვის მერე  ყოველთვიური გადახდების 
ზრდის ხარჯზე. 

მაგალითი 2: მეიჯარემ 2020 წლის ივნისიდან 2021 წლის ივნისამდე გადაუვადა საიჯარო 
ქირის გადახდა მოიჯარეს, თუმცა აღნიშნულ საშეღავათო პერიოდში მოიჯარეს 
დამატებით ერიცხება საპროცენტო ხარჯი გადაუხდელ საიჯარო თანხაზე. 

წარმოადგენს, თუ არა, ეს  სალიზინგო ხელშეკრულების ცვლილებას?



სალიზინგო ხელშეკრულებები

სალიზინგო ხელშეკრულების მოდიფიკაციისას მნიშნველოვანია სალიზინგო 
ხელშეკრულების დეტალური ანალიზი

მაგალითი 1:  საიჯარო ხელშეკრულებაში გაწერილია, რომ მოიჯარეს შეუძლია არ 
გადაიხადოს საიჯარო გადასახადი, თუ მოხდება სავაჭრო ცენტრის დახურვა მთავრობის 
გადაწყვეტილებით, 

წარმოადგენს, თუ არა, ამ პერიოდში გაუქმებული გადახდა საიჯარო ხელშეკრულების 
მოდიფიკაციას ფასს 16-ის მიხედვით?

მაგალითი 2: საიჯარო ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილება, რომ ნაცვლად ფიქსირებული 
30 დოლარისა 1 მ2-ზე მეიჯარე გადაიხდის 10 დოლარს მ2-ზე და ასევე, დამატებით 
ყოველთვიური გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლის 3%-ს?

წარმოადგენს, თუ არა, აღნიშნული ცვლილება საიჯარო ხელშეკრულების მოდიფიკაციას 
ფასს 16-ის მიხედვით?



სალიზინგო ხელშეკრულებები

სალიზინგო ხელშეკრულების ცვლილება სახელმწიფო გადაწყვტილებიდან გამომდინარე

მაგალითად, თუ იჯარის გაუქმება გამოწვეულია სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი 
კანონმდებლობით, უნდა ჩაითვალოს, თუ არა, აღნიშნული ცვლილება მოდიფიკაციად?

1. კი 

2. არა

საჭიროა სააღრიცხვო პოლიტიკაში კომპანიის მიერ არჩეული მიდგომის დეტალურად 
გამჟღავნება.



სალიზინგო ხელშეკრულებები

2020 წლის 28 მაისს დამტკიცდა ცვლილება, COVID-19 Related Rent Concession Amendment 

to IFRS 16 Leases (the amendment) 

რომელიც მოიჯარეს საშუალებას აძლევს კოვიდ-19-ის დროს მომხდარი ცვლილებები 
სალიზინგო ხელშეკრულებებში არ განიხილოს, როგორც „მოდიფიკაცია“, რაც საჭირო 
იქნებოდა ფასს-16-ის სტანდარტული მოთხოვნების მიხედვით.

აღნიშნული ცვლილება ეფექტურია 1 ივნისი 2020 წლიდან და მისი გამოყენება გარკვეული 
კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაშია შესაძლებელი:

- სალიზინგო გადახდების ცვლილება ან ახლოს არის ძველ სალიზინგო გადახდებთან 
ან მასზე ნაკლებია 

- ცვლილებები სალიზინგო გადახდებში ეხება 2021 წლის 30 ივნისამდე პერიოდს

- სხვა მნიშნველოვანი ცვლილებები სალიზინგო ხელშეკრულებაში არ მომხდარა



სარასის მოთხოვნები - კოვიდ-19-თან 
მიმართებაში

■ ბალანსს შემდგომ მოვლენებში დეტალური ანალიზი

■ ფუნქციონირებადი საწარმოს დეტალური ანალიზი

■ კოვიდ-19-ის გავლენის ასახვა კომპანიის მმართველობით ანგარიშგებაში



კითხვები 


