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პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

2

წინამდებარე პრეზენტაცია შესაძლოა შეიცავდეს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს რომლებიც ეფუძნება მიმდინარე
მოლოდინებს . მომავლზე ორიენტირებული განცხადებებისთვის დამახასიათებელია ის ფაქტი რომ ისინი უკავშირდება არა
მხოლოდ წარსულ ან მიმდინარე ფაქტებს, არამედ სამომავლო გეგმებს/მოლოდინებს. მომავლზე ორიენტირებული განცხადებები
ხშირად შეიცავს ისეთ სიტყვებს როგორებიცაა: მოსალოდნელი, მიზნობრივი, წინასწარ განსაზღვრული, სავარაუდო, და სხვა მსგავს
სიტყვებს. არ უნდა მოხდეს ასეთ განაცხადებზე გადაჭარბებული ნდობა, რადგან ეს განცხადებები , საკუთარი არსიდან გამომდინარე,

შეიცავენ რისკს და გაურკვევლობას. სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით სამომავლო რეალური შედეგები შესაძლოა მატერიალურად
განსხვავდებოდეს კომპანიის მიზნების, გეგმების და ასეთ მომავლზე ორიენტირებულ განცხადებებში გამოხატული
მოსაზრებებისგან.

არსებობს მრავალი ფაქტორი რომლის ზეგავლენითაც შესაძლოა რეალური შედეგები მატერიალურად განსხვავდებოს მომავალზე
ორიენტირებულ განცხადებების გამოხატული ან ნაგულისხმები შედეგებისა და მოსაზრებებისგან. ასეთ ფაქტორს განეკუთვნება
ისეთი მოვლენები როგორიცა გლობალური, პოლიტიკური , ეკონომიკური, სამართლებრივი, ბიზნესისა და სოციალური გარემოს
ცვლილებები. ამ პრეზენტაციაში არსებული მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები ეფუძნება დღევანდლე რეალობას. შპს
ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი არ იღებს ვალდებულებას შეასწოროს ან განაახლოს ის მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები
რომლებიც მოყვანილია ამ პრეზენტაციაში, მიუხედავად იმისა ექნება თუ არა ახალ ინფორმაციას ან მომავალ მოვლენებს გავლენა
ასეთ განაცხადებზე.
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სარჩევი

შეთავაზების ძირითადი პირობები
კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
საპრივატიზაციო ხელშეკრულება
ბაზრის მიმოხილვა
ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება
ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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ბაზრის მიმოხილვა
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ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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შეთავაზების ძირითადი პირობები

ემიტენტი შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

ობლიგაცია
არაუზრუნველყოფილი და არადაქავემდებარებული
ვალდებულება

მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება 5,000,000 (ხუთი მილიონი) ლარი

ობლიგაციების განაღდების (დაფარვის) თარიღი 2017 წლის აგვისტო

ობლიგაციების განთავსების თარიღი 2015 წლის აგვისტო

საპროცენტო სარგებელი (კუპონი)*
წლიური 12%-დან 14%-მდე ნომინალური
ღირებულებიდან

საპროცენტო სარგებლის (კუპონის) გადახდა წელიწადში ორჯერ

ლისტინგი საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიცალურ ლისტინგში

* 5% საშემოსავლო გადასახადი ერიცხება უმრავლესობა შემთხვევაში
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კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
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კომპანიის მიმოხილვა

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ წარმოადგენს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“ ჯგუფის, კერძო მფლობელობაში

მყოფი კომპანიის, შვილობილ კომპანიას, რომელიც ქალაქ თბილისის 1,2 მილიონ მცხოვრებს (საქართველოს მთელი

მოსახლეობის დაახლოებით 1/3) უწევს წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურებას;

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“ ჯგუფის შემოსავლების ყველაზე დიდი წყაროა

(დაახლოებით 90%);

„ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“ ჯგუფი შეიქმნა 2008 წელს მომხდარი პრივატიზაციის შედეგად, როდესაც ჯგუფმა

შეიძინა რუსთავწყალკანალი (რუსთავის წყალი), მცხეთაწყალკანალი (მცხეთის წყალი), საქწყალკანალი და თბილისის

წყალი (თბილისის წყალი);

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა:

• სასმელი წყლის მიწოდება - ლიდერი საქართველოს სასმელი წყლის ბაზარზე გაყიდვის თვალსაზრისით, ბაზრის
89%-ზე მეტი წილით;

• ელექტროენერგიის გამომუშავება – კომპანია ამუშავებს 3 ჰიდრო ელექტრო სადგურს (2 საკუთრებაში აქვს) 
მთლიანი დადგმული სიმძლავრით 143 მვ (ჟინვალი – 130 მვ, თეთრიხევი – 12 მვ და პშაველა 1 მვ). 
გამომუშავებული ელექტრო ენერგიის ნაწილი ხმარდება წყლის ბიზნესს, ხოლო დარჩენილი ნაწილი იყიდება
ბაზარზე;

• ჩამდინარე წყლების შეგროვება და დამუშავება – აღნისნულ საქმიანობას კომპანია ახორციელებს გარდაბანში
არსებული გამწმენდი ნაგებობის საშუალებით.
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მომხმარებელთა საერთო რაოდენობა მოიცავს როგორც იურიდიულ პირებს, ასევე მოსახლეობას:

• იურიდიული პირები: იურიდიულ პირები გამრიცხველიანებულ მომხმარებლებს განეკუთვნებიან. ისტორიულად
თანხების ამოღების პროცენტი იურიდიულ პირებს შორის 100%-ს უახლოვდება;

• მოსახლეობა: მათი უმეტესი ნაწილი ჯერ მრიცხველების გარეშეა. იმ მომხმარებლებისთვის დარიცხვა, რომლებსაც
მრიცხველები არ აქვთ, წარმოებს ოჯახში იმ არსებული წევრების რიცხვის შესაბამისად, რომლებიც საჯარო რეესტრში
ოფიციალურად არიან რეგისტრირებულნი. ისტორიულად თანხების ამოღება მოსახლეობაში შედარებით დაბალი
იყო იურიდიულ პირებთან შედარებით. თუმცა 2009 – 2011 წლებში შეიმჩნეოდა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება
(+42%). გაუმჯობესების მიზეზი ახალი კანონმდებლობის ამოქმედება გახდა, რომლის თანახმად
ელექტროგამანაწილებელ კომპანიას შეუძლია შეუწყვიტოს ელექტროენერგიის მიწოდება იმ მომხმარებლებს,
რომლებიც დროულად არ გადაიხდიან მოხმარებული წყლის საფასურს.

წყლის გაყიდვები მომხმარებლების მიხედვით 2014 წელი (%) თანხების ამოღების ტენდენციები 2009-2014 წლები

კომპანიის მიმოხილვა, გაგრძ.
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წყლის 

გაყიდვები –

88%

ელ. 

ენერგიის 

გაყიდვები –

9%

სხვა 

გაყიდვები –

3%

2014 წელს კომპანიის მთლიანმა შემოსავალმა
დაახლოებით 102 მილიონი ლარი შეადგინა. უდიდესი
ნაწილი - დაახლოებით 90,3 მილიონი ლარი -
მომდინარეობდა წყლის რეალიზაციიდან.

წყლის გაყიდვები – დაახლ. 90,3 მლნ ლარი
2014 წელი

 წყლის მოწოდება ხდება ჟინვალის წყალსაცავიდან (90%)
და მუხრანის/ნატახტარის წყლოვანი ჰორიზონტიდან
(10%). წყალი ხმარდება თბილისი წყალმომარაგებას.

ელ. ენერგიის გაყიდვები – დაახლ. 8.7 მლნ ლარი 2014
წელი

 ელექტროენერგიის საშუალო გამომუშავება - 450
გვტ/სთ-ს;

 წარმოებული ენერგიის დიდი ნაწილი ხმარდება წყლის
ბიზნესს (დაახლ. 280 გვტ/სთ წლიურად). დანარჩენი ელ.
ენერგია იყიდება მესამე პირებზე.

სხვა გაყიდვები – დაახლ. 2.9 მლნ ლარი
2014 წელი

 ტექნიკური მხარდაჭერიდან მიღებული შემოსავალი;

 მრიცხველების დამონტაჟებიდან მიღებული შემოსავალი;

 ქსელის რეკონსტრუქციიდან (გადახდა ხდება მერიის
მიერ), იჯარიდან და არაძირითადი საშუალებების
გასხვისებიდან მიღებული შემოსავალი.

კომპანიის მიმოხილვა, გაგრძ
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სარჩევი

შეთავაზების ძირითადი პირობები
კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
საპრივატიზაციო ხელშეკრულება
ბაზრის მიმოხილვა
ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება
ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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სადამფუძნებლო სტრუქტურა

რეზიდენტი ფიზიკური
პირები

არა–რეზიდენტი
პიზიკური პირები

US Utilities Ltd BVI
Garnet Services Limited 

BVI

15% 85%

Bank of Georgia Holdings PLC Garissa Ltd BVI

25% 75%

Georgian Global Utility

100%

Georgian Water and Power

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ 100% წილს ფლობს შპს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“. საბოლოოდ წილის
63,75% კონტროლდება არა–რეზიდენტი ფიზიკური პირების მიერ, 11,25% - რეზიდენტი ფიზიკური პირების
მიერ, ხოლო წილის 25% ახლახანს (2014 წლის დეკემბერში) შეისყიდა საქართველოს ბანკის ჰოლდინგურმა
კომპანიამ.
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სარჩევი

შეთავაზების ძირითადი პირობები
კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
საპრივატიზაციო ხელშეკრულება
ბაზრის მიმოხილვა
ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება
ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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2008 წელს საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და
ქალაქ თბილისის მთავრობამ „რუსთავწყალკანალის“, „მცხეთაწყალკანალის“, „საქწყალკანალისა“ და „თბილისის
წყლის“ 100% წილი მიჰყიდეს შპს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ ბი ვი-ს“ (ყოფილი შპს „მალტიპლექს ენერჯი“).

საპრივატიზაციო ხელშეკრულება

უწყვეტი წყალმომარაგება 
(24 სთ) მცხეთაში

ს აკანალიზაციო 
ს ისტემის რეაბილიტაცია 

გარდაბანში

უწყვეტი წყალმომარაგება 
( 24 სთ) თბილისში (ახალი 
ს აზღვრები)

მ დინარე მტკვარში
ჩ ამდინარე წყლების 

ჩ ადინების აღმოფხვრა

უწყვეტი 

წყალმომარაგება (24 სთ) 
თბილისში (ძველი 
ს აზღვრები)

გარდაბნის გამწმენდი 
ნ აგებობის რეაბილიტაცია

ივლისი, 2011 ნოემბერი, 2013

ივლისი, 2013 ივლისი, 2015

ივნისი, 2015

ნოემბერი, 2018

წყლის ხარისხის შესაბამისობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტებთან თბილისში და მცხეთაში

საინვესტიციო ვალდებულება არანაკლებ 220 მლნ აშშ დოლარისა

შესრულებული საინვესტიციო ვალდებულება

შესასრულებელი საინვესტიციო ვალდებულება

მაისი 2008

ხელშეკრულების 

გაფორმება
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სარჩევი

შეთავაზების ძირითადი პირობები
კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
საპრივატიზაციო ხელშეკრულება
ბაზრის მიმოხილვა
ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება
ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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ბაზრის მიმოხილვა, გაგრძ
საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის არ არის ხელმისაწვდომი წყალმომარაგებისა და წყალარინების

მოქმედი სისტემა. აზიის განვითარების ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, შესწავლილი საოჯახო

მეურნეობების 57% დაკავშირებულია წყალმომარაგების ქსელთან, 33%-ს აქვს საკუთარი წყალმომარაგება

ალტერნატიული წყაროებიდან, ხოლო 10%-ს არა აქვს წყალმომარაგება სახლებში და ისინი იღებენ წყალს ზედაპრული

წყლების წყაროებიდან. საოჯახო მეურნეობების მხოლოდ 40%-ია დაკავშირებული მოქმედ ცენტრალურ

საკანალიზაციო სისტემასთან;

ვინაიდან „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“ ემსახურება საქართველოს მოსახლეობის 30%-ს, რომელთა 87%-ს

მომსახურებას უწევს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (მთელი მოსახლეობის 26%), ჯგუფს და კომპანიას წამყვანი

ადგილი უჭირავთ სექტორში;

საწარმოები და მოსახლეობა, უმთავრესად, თავმოყრილია დედაქალაქში, აქედან გამომდინარე, კომპანიის მომსახურების

საზღვრები ყოველწლიურად ფართოვდება
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წყარო: ჯეოსტატი
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ბაზრის მიმოხილვა
საშუალო ტარიფი ($/მ3 გაყოდულ წყალზე)

წყლის მოხმარება (1 სულ მოსახლეზე 1 დღეში)

წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, The IBNET WSS Blue Book 2014 (მონაცემები შეგროვებულია სხვადასხვა წელს სხვადასხვა
ქვეყანაში 2005-2012 წლებში)

განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც წყალმომარაგებისა და
წყალარინების მომსახურება ხელმისაწვდომია
მოსახლეობის თითქმის 100%-ისთვის და სადაც სისტემა
კარგ მდგომარეობაშია და მუშაობს რაიმე მნიშვნელოვანი
წყვეტის გარეშე, ტარიფებიც მაღალია;

მომსახურების ტარიფის სიდიდის მიზეზს წარმოადგენს
ტექნიკური მომსახურების მაღალი კაპიტალური
დანახარჯები და დიდი ინვესტიციები, რომლებიც
დაკავშირებულია ახალი ტექნოლოგიების შემოტანასთან
სათანადო და გამართული მუშაობისთვის.

მოლდოვასთან და ალბანეთთან შედარებით
საქართველოში ფიქსირდება ყველაზე დაბალი
წყლის ტარიფი და ყველაზე მაღალი წყლის
მოხმარება, მეორე ადგილზე ვართ აშშ–ს შემდგომ;

მსგავსი მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ
ქვეყანაში არის როგორც ტარიფის ზრდის
პოტენციალი, ასევე ბიზნესის ეფექტურობის
გაუმჯობესების პოტენციალიც.
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სარჩევი

შეთავაზების ძირითადი პირობები
კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
საპრივატიზაციო ხელშეკრულება
ბაზრის მიმოხილვა
ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება
ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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მიღებული შემოსავლის გამოყენება

ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებულ
შემოსავალს კომპანია გამოიყენებს ორი მიზნის

მისაღწევად

რადგანაც ბიზნესი კაპიტალ ტევადია
მიღებულ შემოსავალს კომპანია გამოიყენებს

დროული და საჭირო ინვესტიციების
განსახორციელებლად

რადგანაც აქამდე კომპანიის კაპიტალური
დანახარჯების დაფინანსების წყაროს

კომპანიის მიერ დაგენერირებული
თავისუფალი ფული ან კომერციული

ბანკიდან აღებული სესხი წარმოადგენა, 
ეხლა კომპანიას ექნება საშუალება
მოახდინოს დაფინანსების წყაროს

დივესიფიკაცია
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სარჩევი

შეთავაზების ძირითადი პირობები
კომპანიის მიმოხილვა
სადამფუძნებლო სტრუქტურა
საპრივატიზაციო ხელშეკრულება
ბაზრის მიმოხილვა
ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება
ისტორიული ფინანსური მონაცემები
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ფინანსური მონაცემები

მოგება-ზარალის ანგარიშგება

  2014 2013 2012 

        

შემოსავალი         101,968           99,230           91,506  

სხვა შემოსავალი             5,595              5,029              3,411  

სავაჭრო მოთხოვნებისა  გაუფასურება            (1,127)           (1,517)           (2,032) 

ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი         (23,395)         (20,711)         (21,448) 

ცვეთა და ამორტიზაცია         (16,998)         (17,567)         (16,887) 

ელექტროენერგიისა და გადაცემის ხარჯი            (8,673)           (8,829)           (9,943) 

ნედლეული, საწვავი და სხვა            (5,036)           (4,740)           (3,891) 

ადმინისტრაციული             (2,594)           (2,179)           (2,662) 

ინფრასტრუქტურული აქტივების შეკეთება            (3,523)           (2,329)           (2,063) 

CIP-ის ჩამოწერა  -            (2,043)   

სხვა საოპერაციო ხარჯები         (14,535)         (11,425)           (9,751) 

საოპერაციო მოგება           31,682           32,919           26,240  

საფინანსო შემოსავალი                 667                 950              1,805  

საფინანსო ხარჯი            (5,836)           (2,105)           (1,148) 

მოგება დაბეგვრამდე           26,513           31,764           26,897  

მოგების გადასახადი            (5,509)           (7,191)           (6,739) 

მოგება           21,004           24,573           20,158  

სხვა ერთობლივი შემოსავალი  -   -    

სულ წლის მოგება           21,004           24,573           20,158  
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ფინანსური მონაცემები

საბალანსო ანგარიშგება

31-დეკ-14 31-დეკ-13 31-დეკ-12 31-დეკ-14 31-დეკ-13 31-დეკ-12

აქტივები

არ ა-მიმდინარ ე აქტივები კაპიტალი

ძირითადი საშუალებები 244,027 226,886 226,945 სააქციო კაპიტალი 208,469 208,469 208,469

არა-მიმდინარე სავაჭრო მოთხოვნები 571 1,667 2,320 აკუმულირებული დეფიციტი -97,020 -48,252 -45,614

გაცემული სესხები - 2,394 - გადაფასების რეზერვი 58,250 59,286 59,788

სხვა არა-მიმდინარე აქტივები 1,491 787 1,040 სულ კაპიტალი 169,699 219,503 222,643

საბანკო დეპოზიტი 2,460 2,460 - ვალდებულბები

სულ არ ა-მიმდინარ ე აქტივები 248,549 234,194 230,305 არ ა-მიმდინარ ე ვალდებულებები

მიმდინარ ე აქტივები გრძელვადიანი სესხი 78,573 11,788 3,916

სასაქონლო მატერიაულირი მარაგები 11,124 11,812 8,331
გადავადებული მოგების საგადასახადო 

ვალდებულებები
20,564 18,344 16,746

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 15,513 16,505 15,447 სულ არ ა-მიმდინარ ე ვალდებულებები 99,137 30,132 20,662

გაცემული სესხები 1,716 1,430 8,436 მიმდინარ ე ვალდებულებები

წინასწარ გადახდილი მიმდინარე 

მოგების გადასახადი
2,213 640 1712 მიმდინარე სესხები 356 8,544 4,475

შეზღუდული ფული  - 1,207  - სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 16,671 18,928 18,946

საბანკო დეპოზიცი  -  - 2460 ვალდებულების ანარიცხები 2,005 4,525 1,842

ფულადი სახსრები და მათ 

ექვივალენტები                  
9,486 16,336 3,751 სხვა გადასახდელი გადასახადები 733 492 1874

სულ მიმდინარ ე აქტივები 40,052 47,930 40,137 სულ მიმდინარ ე ვალდებულებები 19,765 32,489 27,137

სულ ატივები 288,601 282,124 270,442 სულ ვალდებლებები 118,902 62,621 47,799
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31 დეკემბერი 2014 

 
(ათასი ლარი) 

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 9,486 

დავალიანება 
 

მიმდინარე ნასესხები სახსრები  356 

არა-მიმდინარე ნასესხები სახსრები  78,573 

სულ ნასესხები სახსრები  78,929 

კაპიტალი 
 

სააქციო კაპიტალი  208,469 

აკუმულირებული დეფიციტი                                        (97,020) 

გადაფასების რეზერვი 58,250 

სულ კაპიტალი  169,699 

სულ კაპიტლიზაცია  248,628 

 

ფინანსური მონაცემები

კაპიტალიზაცია და დავალიანება


