ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური

ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის
შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები

გამოცემა პირველი - 2018-2019 წლების (ფასს) ფინანსური ანგარიშგებები

შესავალი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა (შემდგომში - სამსახური) „ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ევროკავშირის
პრაქტიკის გამოყენებით დაიწყო საწარმოთა მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების სიღრმისეული განხილვის პროცესი,
ფასს სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დასადგენად. აღნიშნული პროცესის მეტი გამჭვირვალობისთვის სამსახურმა 2020 წლის 26
ნოემბერს თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო დოკუმენტი „2019-2020 წლების ანგარიშგების განხილვის
პრიორიტეტები“1, რომელშიც აისახა ინფორმაცია წარდგენილი ან/და გასაჯაროებული ანგარიშგებების განსახილველად შერჩევის
კრიტერიუმებისა და წარდგენილ ან/და გასაჯაროებულ ანგარიშგებებში ფასს სტანდარტებთან შეუსაბამობების გამოვლენისა და მათი
გასწორების შესახებ.

დოკუმენტის მიზანი და პერიოდულობა
წინამდებარე დოკუმენტში შეჯამებულია სამსახურის მიერ ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის
პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები. სამსახურის ხედვით, აღნიშნული ინფორმაციის გასაჯაროება ხელს შეუწყობს
სამსახურში წარდგენილი ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის ხარისხის ამაღლებას. სამსახური გეგმავს ამ
დოკუმენტის გარკვეული პერიოდულობით გამოცემას, წინასწარი ვარაუდით წელიწადში სულ მცირე ორჯერ მაინც.

შერჩეული სიმრავლე და შეზღუდვები
საწყის ეტაპზე სიღრმისეული განხილვისთვის სამსახურმა შეარჩია I კატეგორიის საწარმოების საერთო რაოდენობიდან დაახლოებით
15%-ის, ხოლო სდპ კატეგორიის საწარმოების საერთო რაოდენობიდან დაახლოებით 10%-ის მიერ ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებული და წარდგენილი 2018-2019 წლების ანგარიშგებები. დოკუმენტში ასახულია განხილვის
შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები, რაც შესაძლოა უფრო მრავალ ასპექტს და დეტალს მოიცავდა, რომ არა
სამსახურის რესურსებისა და ინფორმაციაზე წვდომის თვალსაზრისით არსებული შეზღუდვები. შემდგომ ეტაპებზე სამსახური გეგმავს
სხვა კატეგორიის საწარმოების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგებების განხილვასაც.
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გამოვლენილი შეუსაბამობების შეჯამება:
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ბასს 7

ბასს 2

ბასს 23

ბასს 1 - ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
განხილული ანგარიშგებების 34%-ში გამოვლინდა ბასს 1-თან შეუსაბამობები, კერძოდ:
ფუნქციონირებადობა
საწარმოთა 7%-მა ფუნქციონირებადობის მაჩვენებლების გაანგარიშება არასათანადოდ და არასაკმარისად წარმოაჩინა ფინანსურ
ანგარიშგებაში2:
საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე
საწარმოთა 4%-მა ანგარიშგებაში არ გაამჟღავნა ინფორმაცია საბოლოო მაკონტროლებელი მხარის შესახებ3.
შესადარისი ინფორმაცია
საწარმოთა 4%-მა საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებაში, მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის
ანგარიშგებაში, ასევე ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების განმარტებით შენიშვნებში არ წარმოადგინა გასული
პერიოდის შესადარისი ინფორმაცია4.
სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგების მუხლები
საწარმოთა 11%-მა მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში არ წარმოადგინა სხვა სრული შემოსავლის
შესაბამისი მუხლები, თუმცა, ანგარიშგებიდან აშკარად ჩანს, რომ საწარმოს გააჩნია შესაბამისი ოპერაციები.
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების გამიჯვნა
საწარმოთა 16%-ის ფინანსურ ანგარიშგებებში გამოყოფილი არ არის გრძელვადიანი ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი, ბასს 1-ის
71-ე და 72-ე მუხლების შესაბამისად.
სხვა ტექნიკური ხარვეზები
საწარმოთა 8%-ის მიერ წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში, შინაარსობრივ საკითხებთან ერთად, გამოვლინდა ტექნიკური
ხარვეზებიც, როგორიცაა:
ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებისა და განმარტებითი შენიშვნების შეუსაბამო ნუმერაცია;
ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებებში და, რიგ შემთხვევებში, განმარტებით შენიშვნებში მითითებული არასწორი საანგარიშგებო
თარიღი. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, როდესაც საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს, საანგარიშგებო პერიოდის
დასრულების თარიღად, 31 დეკემბრის ნაცვლად, ფიქსირდება მომდევნო წლის 1-ლი იანვარი.
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დამატებითი დეტალებისთვის გთხოვთ იხილოთ სამსახურის სახელმძღვანელო მითითება: https://www.saras.gov.ge/Content/files/COVID-19_IMPACT_ON_FI
NANCIAL_AND_MANAGEMENT_REPORTS_GEO.pdf
დადგენილია ასევე ბასს 24-ის მიერ.
აღნიშნული ხარვეზი, ბასს 1-თან ერთად, მოიცავს ასევე ბასს 16-ის მუხლებს.
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ბასს 24 - დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები
დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების წარუდგენლობა
საწარმოთა 20%-ს წარმოდგენილი არ აქვს ბასს 24-ის მე-13 მუხლის შესაბამისად მომზადებული განმარტებითი შენიშვნები
დაკავშირებულ მხარეთა შესახებ.

ფასს 9 - ფინანსური ინსტრუმენტები
განხილული ანგარიშგებების 14%-ში გამოვლინდა შეუსაბამობები ფასს 9-თან:
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი
საწარმოთა 7%-ის მიერ წარდგენილ ანგარიშგებაში გამოვლინდა გაცემულ სესხებთან დაკავშირებული გარკვეული საკომისიო
შემოსავლების არასწორი აღიარება ფასს 15-ის მიხედვით, ფასს 9-ის 5.4.1 და ბ5.4.2 პუნქტების ნაცვლად.
სავაჭრო მოთხოვნების ანარიცხები
საწარმოთა 11%-ის ანგარიშგებებში გამჟღავნებული არ არის სავაჭრო მოთხოვნების ანარიცხების შესადარისი ინფორმაცია და
შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკა.
არასაბაზრო საპროცენტო განაკვეთით მოზიდული ნასესხები სახსრები
საწარმოთა 4%-ის ანგარიშგებებში გამჟღავნებული სესხის საპროცენტო განაკვეთი გაცილებით დაბალია, ვიდრე იმ პერიოდში
არსებული საბაზრო განაკვეთი. ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის გამჟღავნებული ფასს 9-ის ბ5.1.2ა პუნქტით მოთხოვნილი
ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას სამართლიან ღირებულებასა და გარიგების ღირებუ¬
ლებას შორის სხვაობა უნდა აღიაროს, როგორც შემოსულობა ან ზარალი.

ფასს 16 - იჯარა
ზღვრული სასესხო განაკვეთი
საწარმოთა 4%-ის ანგარიშგებებში არ არის გამჟღავნებული ინფორმაცია, ამ სტანდარტის გ12 მუხლის შესაბამისად, მოიჯარის
ზღვრული სასესხო განაკვეთის საშუალო შეწონილი მნიშვნელობის შესახებ, რომელიც გამოიყენება საიჯარო ვალდებულების
გაანგარიშებისას.
სააღრიცხვო პოლიტიკა
საწარმოთა 8%-ის ანგარიშგებებში სათანადოდ არ არის აღწერილი და ახსნილი ფასს 16-ის შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკა და
სტანდარტზე გადასვლის ეფექტი.
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ბასს 7 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
მუხლების არასწორი წარდგენა საქმიანობის სახეების მიხედვით
საწარმოთა 5%-ს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მუხლები საქმიანობის სახეების მიხედვით შეცდომით აქვთ წარმოდგენილი.
მაგალითად, საკუთარი კაპიტალის ცვლილების მუხლი შეცდომით არის წარმოდგენილი საინვესტიციო საქმიანობაში, მაშინ როდესაც
ბასს 7-ის მე-6 მუხლი მის ასახვას მოითხოვს საფინანსო საქმიანობაში. ასევე, ამავე სტანდარტის 33-ე მუხლის თანახმად, იმ
შემთხვევაში თუ გადახდილი/მიღებული საპროცენტო ხარჯი/შემოსავალი არ კლასიფიცირდება როგორც საოპერაციო საქმიანობა,
კლასიფიცირებული უნდა იყოს, როგორც ფინანსური და საინვესტიციო საქმიანობა, შესაბამისად და არა პირიქით.

ბასს 2 - მარაგები
მარაგების გაუფასურება
საწარმოთა 4%-ის ანგარიშგებებში სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული სტანდარტის მოთხოვნა ნეტო სარეალიზაციო
ღირებულების გაანგარიშების მეთოდთან დაკავშირებით. კერძოდ, ბასს 2-ის 36-ე მუხლის (ა) ქვეპუნქტის მოთხოვნა გამოყენებული
თვითღირებულების ფორმულის გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.

ბასს 23 - ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები
დანახარჯები, რომლებიც ექვემდებარება კაპიტალიზაციას
საწარმოთა 4%-ის მიერ არ ხორციელდება განსაკუთრებულ აქტივებთან დაკავშირებული ნასესხები სახსრების დანახარჯების
კაპიტალიზაცია.
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