
ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური

სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან 
დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე

სუბიექტზე განსხვავებული იქნება, ამიტომ თითოეულმა საწარმომ და მომსახურე აუდიტორმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა 
გააანალიზონ, კონკრეტულად როგორ მოქმედებს შექმნილი სიტუაცია საწარმოზე და რეგულარულად გადახედონ თავიანთ შეფასებებს.

შეუძლებელია კორონავირუსის პანდემიის შემდგომი განვითარების, მისი ხანგრძლივობისა და გავლენის წინასწარ ზუსტი განჭვრეტა. 
ნებისმიერ შემთხვევაში, დამატებითი პანიკისა და კრიზისის დამძიმების პრევენციის მიზნით, ბუღალტრები და აუდიტორები თავადაც უნდა 
იყვნენ ინფორმირებულნი და სუბიექტების ხელმძღვანლობასაც შეძლებისდაგვარად უნდა გაუზიარონ ინფორმაცია სხვადასხვა სახის 
ეროვნული ინიციატივების შესახებ, რომლებიც მიზნად ისახავს სუბიექტების მდგომარეობის შემსუბუქებას.

ამ დოკუმენტში მოკლედ განვიხილავთ კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული გარემობების გავლენას:

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS), არსებული 
ვითარების გათვალისწინებით, გამოსცემს წინამდებარე სახელმძღვანელო მითითებებს იმ სირთულეებთან 
დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდნენ ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) 
ზეგავლენის შედეგად სუბიექტები, ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას.

ცალსახაა, რომ მიმდინარე კრიზისი მნიშვნელოვან ეკონომიკურ გავლენას ახდენს სუბიექტებზე, მაგალითად, იმის 
გამო, რომ  ბევრ სფეროში შემცირდა მოხმარება, წარმოება და ვაჭრობა და, ან იმის გამო, რომ აკრძალვები 
დაწესდა მგზავრობაზე, ღონისძიებების გამართვაზე და ა.შ. აღნიშნული გარემოება თავის მხრივ, გავლენას 
ახდენს სუბიექტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოებასა და მათ ფინანსურ თუ მმართველობის ანგარიშგებებზე.

ამ დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამოწვეული პოტენციური 
შედეგებიდან ზოგიერთზე - ყველაზე აქტუალურზე. თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ გავლენა სხვადასხვა 

იმ სუბიექტების აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე რომელთა საანგარიშგებო პერიოდი დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბრს;

იმ სუბიექტების აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე, რომელთა საანგარიშგებო პერიოდი დასრულდა ან სრულდება 2020 წელს;



კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული გარემობების გავლენა იმ სუბიექტების 
აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე, რომელთა საანგარიშგებო პერიოდი დასრულდა 2019 
წლის 31 დეკემბერს
სუბიექტებმა სრულად უნდა დაიცვან მათთვის კანონით განსაზღვრული ანგარიშგების სტანდარტები. (ფასს სტანდარტები და მსს ფასს 
სტანდარტი). 

გარდა ამისა, სუბიექტები არ უნდა შემოიფარგლონ მხოლოდ ამ სტანდარტების მოთხოვნებით და მოიფიქრონ, თუ როგორ უნდა მოახდინონ 
გონივრული და პრაქტიკული რეაგირება მათ წინაშე არსებულ აღრიცხვა-ანგარიშგების სპეციფიკურ პრობლემებზე, რომლებიც გამოიწვია 
კორონავირუსის პანდემიამ.

ფუნქციონირებადი საწარმო
კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული გარემობებით დაზარალებულმა სუბიექტებმა,  აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ 
ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსთან დაკავშირებული საკითხები. მათ  უნდა განიხილონ და გაანალიზონ აღნიშნული გარემოებების 
შემდგომი განვითარების სხვადასხვა სცენარები, რათა დაადგინონ, არის თუ არა რაიმე სახის არსებითი განუსაზღვრელობა, რომელიც 
დაკავშირებულია მათ უნართან, განაგრძონ საქმიანობა, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმოებმა. ამგვარი ანალიზის შედეგად, შესაძლოა 
აუცილებელი გახდეს დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნება ფინანსურ ანგარიშგებაში, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება 
არსებითი განუსაზღვრელობა. ზოგ შემთხვევაში, შესაძლოა აუცილებელი გახდეს იმის განხილვა, მიზანშეწონილია თუ არა ანგარიშგების 
მომზადება საწარმოს ფუნქციონირებადობის პრინციპის საფუძველზე. ამისათვის სუბიექტმა უნდა განიხილოს ყველანაირი ხელმისაწვდომი 
ინფორმაცია კორონავირუსის პანდემიის გავლენის შესახებ სუბიექტის მომავალ  საქმიანობაზე. აუცილებელია, რომ ანალიზმა მოიცვას, სულ 
მცირე საანგარიშგებო თარიღის ან ფინანსური ანგარიშგების ხელმოწერის თარიღის შემდგომი პირველი თორმეტი თვე მაინც. თუმცა, 
მიზანშეწონილი იქნება უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განხილვა. ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსის შეფასების განახლება უნდა 
ხდებოდეს მუდმივად, ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების თარიღამდე.

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი არამაკორექტირებელი მოვლენა
ზემოხსენებული სტანდარტების მოთხოვნაა, რომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი) ასახავდეს საანგარიშგებო პერიოდის 
ბოლო თარიღისთვის არსებულ მდგომარეობას. 2019 წლის 31 დეკემბერს ჩინეთმა გააფრთხილა  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იმის 
თაობაზე, რომ ქ. უჰანში გამოვლინდა უჩვეულო ფორმის პნევმონიის რამდენიმე შემთხვევა.  თუმცა, მხოლოდ 2020 წლის დასაწყისში 
გამოჩნდა არსებითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რაც ამჟამად უკვე იდენტიფიცირებულია, როგორც კორონავირუსი. აქედან გამომდინარე, 
სუბიექტებისთვის, რომელთა საანგარიშგებო პერიოდი დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს, კორონავირუსის უეცარი წარმოშობა 
არამაკორექტირებელი მოვლენაა, რადგან,  ვირუსის გავრცელება მსოფლიოში 2020 წლის იანვრის შუა რიცხვებში დაიწყო.
ინფორმაცია ნებისმიერი არსებითი არამაკორექტირებელი მოვლენის ხასიათისა და მისი ფინანსური ეფექტის წინასწარი შეფასების შესახებ 
უნდა გამჟღავნდეს ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნის საშუალებით. ამგვარად, სუბიექტებმა უნდა გაითვალისწინონ კორონავირუსის 
პანდემიის გავლენა მათ ბიზნესზე, რაც სხვადასხვა საწარმოსთვის განსხვავებული იქნება, იმ კონკრეტული გარემოებებისდა მიხედვით, 
რომელშიც ცალკეული საწარმო საქმიანობს. ეს მოთხოვნა გულისხმობს, რომ გამჟღავნებული ინფორმაცია უნდა ითვალისწინებდეს 
კორონავირუსის პანდემიის პოტენციურ ზემოქმედებას მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდზეც.



საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი ანალიზი 
„საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“ მოიცავს ყველა მოვლენას, რომელიც მოხდება ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად 
დამტკიცების თარიღამდე. მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების მომზადების პროცესში მნიშვნელოვანი 

ყურადღება დაეთმოს აღნიშნული მოვლენების ანალიზს.

დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნება მმართველობის ანგარიშგებაში
სუბიექტებმა ასევე უნდა განიხილონ საკითხი იმის თაობაზე, აუცილებელია თუ არა კორონავირუსის პანდემიის შესაძლო გავლენის შესახებ 
ინფორმაციის ჩართვა მმართველობის ანგარიშგებაშიც, კერძოდ, იმ ნაწილში, სადაც განხილულია სუბიექტთან დაკავშირებული ძირითადი 
რისკები და განუსაზღვრელობები. აღნიშნული ინფორმაციის ჩართვა ანგარიშგებაში აუცილებელია, როდესაც მოვლენის შესაძლო 
განვითარებამ შეიძლება განაპირობოს კომპანიის პროგნოზებიდან უარყოფითი გადახრები.

კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული გარემოებების გავლენა იმ სუბიექტების 
აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე, რომელთა საანგარიშგებო პერიოდი დასრულდა ან 
სრულდება 2020 წელს
დღითიდღე სულ უფრო მეტი ინფორმაცია ვლინდება კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბისა და მისი გავლენის შესახებ. 2020 წელს, 
შესაძლებელია, რომ საფუძვლიანი განსჯა გახდეს საჭირო საანგარიშგებო თარიღების მდგომარეობით არსებული პირობებისა და 
გარემოებების დასადგენად და, მაშასადამე, იმის შესაფასებლად, ახალი მოვლენები მაკორექტირებელი იქნება თუ არამაკორექტირებელი. 
როგორც წესი, კორონავირუსით გამოწვეული მოვლენები მაკორექტირებელი მოვლენებია ნებისმიერი საანგარიშგებო პერიოდისთვის, 
რომელიც დასრულდება 2020 წლის 31 იანვრის შემდეგ.

ფუნქციონირებადი საწარმოს სტატუსის გარდა, საწარმოებმა უნდა განიხილონ ანგარიშგების ყველა ისეთი სფერო/მუხლი, რომელთანაც 
დაკავშირებულია განსჯა და შეფასების განუსაზღვრელობა, მათ შორის:

სააღრიცხვო შეფასებები ;

რეალური ღირებულების შეფასებები;

აქტივების გაუფასურება;

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასებები (მათ შორის დებიტორები);

სხვა მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ინფორმაციის გამჟღავნებას, ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში.

ასევე მიზანშეწონილია ინფორმაციის გამჟღავნება სესხის ხელშეკრულების შემზღუდავი პირობების (კოვენანტების), წაგებიანი 
ხელშეკრულებების დებულებებისა და რესტრუქტურიზაციის გეგმების დარღვევების გავლენის შესახებ.
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მაგ. ამონაგების აღიარება; მარაგები; ძირითადი საშუალებები; ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში; ანარიცხები, პირობითი 
ვალდებულებები და პირობითი აქტივები და სხვ.
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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს მუდმივი კომუნიკაცია 
აქვს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოსთან (IASB), ფასს ფონდთან (IFRS 
Foundation), ევროკომისიის შესაბამის სამსახურთან, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა 
საერთაშორისო ფორუმთან (IFIAR) და სხვა წევრ სახელმწიფოთა ზედამხედველობის სამსახურებთან, 
პროფესიის წარმომადგენლებთან და   საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან.

სამსახური ყურადღებით ადევნებს თვალყურს და აფასებს მიმდინარე მოვლენებს და საჭიროების 
შემთხვევაში, განსაზღვრავს და გაატარებს აუცილებელ ზომებს.


