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დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ხელმძღვანელობას და მონაწილეებს –
ჩვენ ჩავატარეთ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ თანდართული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც
მოიცავს 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, ასევე
მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგებას და ფულადი
ნაკადების ანგარიშგებას ამავე თარიღით დასრულებული წლისათვის, ასევე მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის
მიმოხილვასა და სხვა განმარტებით ინფორმაციას.

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე
ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე და ხელმძღვანელობის მიერ
განსაზღვრულ შიდა კონტროლზე, რომელიც საჭიროა წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად და
რომელშიც არ იქნება უნებლიე თუ განზრახ დაშვებული არსებითი უზუსტობები და შეცდომები.

აუდიტორის პასუხისმგებლობა
ჩვენ ვალდებულნი ვართ, ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე გამოვთქვათ მოსაზრება აღნიშნულ
ფინანსურ ანგარიშგებაზე. აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული
სტანდარტები მოითხოვს ეთიკური ნორმების დაცვას, აგრეთვე, აუდიტის იმგვარად დაგეგმვასა და ჩატარებას, რათა
უზრუნველყოფილ იქნას გარანტია, რომ ფინანსური ანგარიშგება არ შეიცავს მნიშვნელოვან უზუსტობას.
აუდიტი გულისხმობს ისეთი პროცედურების ჩატარებას, რომლებიც გამიზნულია მტკიცებულების მოპოვებაზე
ფინანსურ ანგარიშგებაში მოყვანილი თანხებისა და მონაცემების თაობაზე. შერჩეული მეთოდიკა დამოკიდებულია
აუდიტორთა მოსაზრებაზე, მათ შორის, არსებითი უზუსტობის რისკის შეფასების თაობაზე, მიუხედავად იმისა,
იქნება მსგავსი უზუსტობა დაშვებული უნებლიედ თუ განზრახ. იმისათვის, რომ შეიმუშაოს ვითარებისა და
გარემოების შესატყვისი პროცედურები, რისკების შეფასებისას აუდიტორი ითვალისწინებს შიდა კონტროლის
არსებულ სისტემებს, რომლებიც ქმნის შესაბამის პირობებს ორგანიზაციის მიერ ფინანსური ანგარიშგების
მომზადებისა და სამართლიანი წარდგენისათვის. აღნიშნულის მიზანს არ წარმოადგენს მოსაზრების გამოხატვა
ორგანიზაციის შიდა კონტროლის სისტემების ეფექტურობაზე. აუდიტი ასევე მოიცავს ხელმძღვანელობის მიერ
გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის და სააღრიცხვო შეფასებების სისწორისა და მთლიანად ფინანსური
ანგარიშგების წარდგენის შეფასებას.
დარწმუნებულნი ვართ, რომ აუდიტის პროცესში მოპოვებული რწმუნება საკმარის და სათანადო საფუძველს
გვაძლევს აუდიტორული დასკვნისათვის.

დასკვნა
ჩვენი აზრით, ფინანსური ანგარიშგება სამართლიანად ასახავს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ფინანსურ
მდგომარეობას 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და ფინანსური შედეგებსა და ფულად ნაკადებს ამავე
თარიღით დასრულებული წლისათვის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

სხვა საკითხი
კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებები 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის და ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგება 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აუდიტურად შეამოწმა სხვა აუდიტორმა რომელმაც
წარმოადგინა დასკვნა შენიშვნების გარეშე აღნიშნულ ანგარიშგებებზე 2015 წლის 29 აპრილს.
შპს იუაი საქართველო
2016 წლის 26 სექტემბერი
„ერნსტ ენდ იანგ გლობალ ლიმითედ“–ის წევრი ფირმა
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შენიშვნა
აქტივები
არამიმდინარე აქტივები
ძირითადი საშუალებები
საინვესტიციო ქონება
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები
გაცემული სესხები
შეზღუდული ფულადი სახსრები
სხვა არამიმდინარე აქტივები
სულ არამიმდინარე აქტივები
მიმდინარე აქტივები
მატერიალურ–საწარმოო მარაგები
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები
გაცემული სესხები
მიმდინარე მოგების საგადასახადო აქტივები
წინასწარ გადახდილი გადასახადები მოგების
გადასახადის გარდა
წინასწარი გადახდები
ფულადი სახსრები ბანკში
სულ მიმდინარე აქტივები

ვალდებულებები
არამიმდინარე ვალდებულებები
სესხები
გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულებები
სულ არამიმდინარე ვალდებულებები
მიმდინარე ვალდებულებები
სესხები
მიღებული ავანსები
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების და გადასახადების რეზერვები
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულებები
სხვა გადასახადელი გადასახადები
სულ მიმდინარე ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

*

31 დეკემბერი
2013
(ხელახლა

ფორმულირებული)

ფორმულირებული*)

8
9
12
26
26
10

265,947
18,394
284
10,889
2,545
2,387
300,446

255,697
18,394
571
8,500
2,460
1,588
287,210

228,938
19,642
1,667
9,052
3,667
791
263,757

11
12
26

2,379
13,425
29
765

2,386
8,645
−
3,012

3,450
9,710
−
−

4,626
2,746
6,807
30,777

1,704
3,802
9,486
29,035

319
5,524
16,336
35,339

331,223

316,245

299,096

208,469
(142,458)
145,676
211,687

208,469
(160,522)
145,925
193,872

208,469
(121,092)
147,274
234,651

14

47,317

78,573

11,788

24

27,573
74,890

23,654
102,227

19,966
31,754

14

24,943
6,364
11,487
1,318
−
534
44,646
119,536

356
6,883
9,763
1,406
−
1,738
20,146
122,373

8,544
11,000
7,920
4,525
163
539
32,691
64,445

331,223

316,245

299,096

26

სულ აქტივები
კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი
დაგროვილი დეფიციტი
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი
სულ კაპიტალი

31 დეკემბერი
2015

31 დეკემბერი
2014
(ხელახლა

13

15
16
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განხორციელებულ კორექტირებებსა და რეკლასიფიკაციებს, იხილეთ შენიშვნა 5.

ხელმოწერილია და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის სახელით 2016 წლის 26 სექტემბერს.

__________________________
გიორგი ცხადაძე
გენერალური დირექტორი

__________________________
გიორგი ვახტანგიშვილი
მთავარი ფინანსური დირექტორი
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მოგება–ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება
2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
(თანხები გამოხატულია ლარში)
2014
(ხელახლა

შენიშვნა

შემოსავალი წყალმომარაგებიდან
შემოსავლები ელექტროენერგიის გაყიდვიდან
შემოსავლები ქსელის რეალიზაციიდან
სხვა შემოსავალი
სულ შემოსავალი

17

ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი
ელექტროენერგიის და გადაცემის ხარჯები
ნედლეული, საწვავი და სხვა სახარჯი მასალები
ტექნიკური მომსახურებების ხარჯები
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
გადასახადები მოგების გადასახადის გარდა
პროფესიული საქმიანობის ანაზღაურება
დებიტორული დავალიანების გაუფასურების რეზერვის /
(რეზერვი) აღდგენა
(გადასახადი) / რეზერვის აღდგენაზე
ქსელის რეალიზაციის ხარჯი
სხვა შემოსავალი
სხვა საოპერაციო ხარჯები

19

18

20

12
16
21
22

2015

ფორმულირებული*)

94,663
13,271
−
4,735
112,669

90,377
8,673
11,728
4,428
115,206

(19,117)
(9,826)
(4,551)
(4,090)
(2,764)
(3,051)
(2,140)

(17,714)
(8,673)
(5,510)
(4,302)
(2,645)
(4,216)
(1,043)

169
(168)
−
643
(6,303)
(51,198)

(5,197)
3,119
(9,668)
1,070
(7,350)
(62,129)

61,471

53,077

1,662
(21,783)
(573)
(16,004)

1,657
(3,785)
(2,051)
(13,363)

24,773

35,535

(6,711)

(5,537)

18,062

29,998

EBITDA მოგება პროცენტის, გადასახადის და ამორტიზაციის
დარიცხვამდე

საპროცენტო შემოსავალი
დაფინანსების ხარჯები
უცხოური ვალუტის გადაცვლით მიღებული წმინდა ზარალი
ცვეთა და ამორტიზაცია

23
8, 10

მოგება მოგების გადასახადის ხარჯამდე
მოგების გადასახადის ხარჯი
მოგება და სხვა სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში

*

24
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კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
(თანხები გამოხატულია ლარში)

ნაშთი 2013 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით
შეცდომის შესწორების კორექტირება
(გადასახადის გარეშე) (შენიშვნა 5)
2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
(ხელახლა ფორმულირებული*)
მოგება 2014 წლის ფინანსური ანგარიშგებებში
წარმოდგენილ პერიოდში
შესწორება შეცდომის კორექტირებაზე
(გადასახადის გარეშე) (შენიშვნა 5)
მოგება წლის განმავლობაში (ხელახლა
ფორმულირებული*)
ძირითადი საშუალებების რეალიზებული
გადაფასების რეზერვი, გადავადებული
გადასახადის გარეშე (ხელახლა
ფორმულირებული*)
სულ სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში
გამოცხადებული დივიდენდები (შენიშვნა 13)
ნაშთი 2014 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით (ხელახლა
ფორმულირებული*)

ძირითადი
საშუალებების
გადაფასების
რეზერვი

საწესდებო
კაპიტალი

დაგროვილი
დეფიციტი

208,469

(48,252)

59,286

219,503

−

(72,840)

87,988

15,148

208,469

(121,092)

147,274

234,651

−

21,004

−

21,004

−

8,994

−

8,994

−

29,998

−

29,998

−
−

1,349
31,347

−

(70,777)

−

208,469

(160,522)

145,925

193,872

−

18,062

(1,349)
(1,349)

მოგება წლის განმავლობაში
ძირითადი საშუალებების რეალიზებული
გადაფასების რეზერვი, გადავადებული
გადასახადის გარეშე
სულ სრული შემოსავალი წლის განმავლობაში

−

18,062

−
−

249
18,311

გამოცხადებული დივიდენდები (შენიშვნა 13)
ნაშთი 2015 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით

−

(247)

−

208,469

(142,458)

145,676

*

სულ

(249)
(249)

−
30,840
(70,777)

−
18,062
(247)
211,687
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ფულადი ნაკადების ანგარიშგება
2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
(თანხები გამოხატულია ლარში)
2014
(ხელახლა

შენიშვნა
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
მოგება მოგების გადასახადამდე

ფორმულირებული*)

2015
24,773

35,535

16,004
(169)
168
196
−
573
(1,662)
21,783

13,363
5,197
(3,119)
−
173
2,051
(1,657)
3,785

ცვლილება მატერიალურ–საწარმოო მარაგებში
ცვლილება სავაჭრო და სხვა დებიტორულ დავალიანებებში
ცვლილებები წინასწარ გადახდილ გადასახადებში მოგების გადასახადის გარდა
ცვლილება წინასწარ გადახდებში
ცვლილება სავაჭრო და სხვა კრედიტორულ დავალიანებებში
ცვლილება მიღებულ ავანსებში
ცვლილება სხვა საგადასახადო ვალდებულებებში
ცვლილება შეზღუდულ ფულად ნაკადებში
მიღებული პროცენტი, წმინდა
გადახდილი მოგების გადასახადი

7
(8,026)
(2,922)
1,056
2,303
(519)
(1,204)
(85)
122
(546)

1,064
(2,719)
(1,385)
1,722
1,085
(4,117)
1,199
1,207
246
(5,768)

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

51,852

47,862

ფულადი ნაკადები საინვესტივიო საქმიანობიდან
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შესყიდვა
საინვესტიციო ქონების შესყიდვა
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები
საინვესტიციო ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები
სესხების გაცემა
გაცემული სესხების დაფარვა
საინვესტიციო საქმიანობებში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები

(27,958)
−
263
−
(445)
80
(28,060)

(40,796)
(28)
−
1,103
(945)
−
(40,666)

ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან
შემოსავლები სესხებიდან
სესხების დაფარვა
კომპანიის მფლობელისთვის გადახდილი დივიდენდი
ფინანსურ საქმიანობებში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები

66,549
(92,331)
(247)
(26,029)

98,798
(42,756)
(71,190)
(15,148)

კორექტირებები შემდეგთან დაკავშირებით:
ცვეთა და ამორტიზაცია
(რეზერვის აღდგენა)/დებიტორული დავალიანებების გაუფასურების რეზერვი
(აღდგენა)/რეზერვების გადასახადი
ძირითადი საშუალებების გასხვისებით გამოწვეული წმინდა ზარალი
საინვესტიციო ქონების გასხვისებით გამოწვეული ზარალი
უცხოური ვალუტის გადაცვლით მიღებული წმინდა ზარალი
საპროცენტო შემოსავალი
დაფინანსების ხარჯები

8, 9
11
15
22
21

23

საოპერაციო ფულადი ნაკადები სამუშაო კაპიტალში ცვლილების განხორციელებამდე

სავალუტო კურსის ცვლილების გავლენა ფულსა და ფულის ექვივალენტებზე
წმინდა (კლება)/ზრდა ფულსა და ფულის ექვივალენტებში

13

(442)

1,102

(2,679)

(6,850)

ფული და ფულის ექვივალენტები წლის განმავლობაში

9,486

16,336

ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს

6,807

9,486

*
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6

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

1.

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ („კომპანია“) დაფუძნდა 1997 წლის 23 მაისს თბილისის მუნიციპალიტეტის
კაბინეტის დადგენილების საფუძველზე და ჩამოყალიბდა, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
2008 წელს კომპანია პრივატიზებული იქნა და შპს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ ბი ვი აი-მ“ (ყოფილი შპს
„მალტიპლექს ენერჯი ბი-ვი-აი“) შეისყიდა კომპანიის 100%-იანი წილი, რომელსაც ფლობდა ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტი.
კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე წყლების შეგროვების
მომსახურების გაწევა იურიდიული პირებისა და ქალაქ თბილისისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის.
კომპანია ფლობს და ექსპლუატაციას უწევს წყლისა და ჩამდინარე წყლების ინფრასტრუქტურულ აქტივებს,
რომლებიც გამოიყენება წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე წყლების შეგროვებისთვის. კომპანია ასევე ფლობს
ჰიდროელექტროსადგურებს, რომლებიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას საკუთარი მოხმარებისთვის და
ელექტროენერგიის ბაზარზე გასაყიდად.
კომპანიის რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, თბილისი 0179, კოსტავას ქ.
პირველი შესახვევი #33ა.
2014 და 2015 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის აქციების 100%-ს ფლობს შპს „ჯორჯიან გლობალ
იუთილითიზ ბი ვი აი“ (“GGU” ან “უშუალო მშობელი კომპანია”), რომელსაც საბოლოოდ მართავდა ბ–ნი ანდრეი ნ.
რაპაპორტი.
2014 და 2015 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით შპს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ ბი ვი აი“-ს (“GGU”)
აქციების 25%-ს ფლობს BGEO Group PLC (მანამდე ცნობილი Bank of Georgia Holdings plc - საქართველოს ბანკის
ჰოლდინგური კომპანია).
2016 წლის ივლისში BGEO Group PLC („BGEO“) გახდა კომპანიის საბოლოო მშობელი კომპანია 100% საკუთრების
წილით. იხილეთ შენიშვნა 28. BGEO მითითებულია ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ ლისტინგში; არცერთი
ცალკეული აქციონერი არ ფლობს BGEO-ს აქციების 15%-ზე მეტს.

2.

სამუშაო გარემო

კომპანიის საქმიანობა კონცენტრირებულია საქართველოში. საქართველო, როგორც განვითარებადი ქვეყანა, არ
ფლობს მაღალგანვითარებულ ბიზნესს და რეგულირების ინფრასტრუქტურას, რომელიც ზოგადად არსებობს
უფრო განვითარებულ ბაზარზე.
საქართველოში საქმიანობები შესაძლოა მოიცავდეს რისკებს, რომლებიც ტიპიურად დაკავშირებულია
განვითარებულ ქვეყნებში არსებულ რისკებთან (მათ შორის რისკი იმისა, რომ საქართველოს ვალუტა (ლარი) არ
არის თავისუფლად კონვერტირებადი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და განუვითარებელ სავალო და წილობრივი
ბაზრები). თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოს მთავრობამ განახორციელა მთელი რიგი ცვლილებები,
რომელიც დადებით გავლენას ახდენს ქვეყნის საერთო საინვესტიციო კლიმატზე, კონკრეტულად რეფორმების
განხორციელება, რომელიც საჭიროა საბანკო, სასამართლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი სისტემების
შექმნისთვის. ეს ითვალისწინებს კანონმდებლობის ახალი კრებულის (მათ შორის საგადასახადო კოდექსის და
საპროცესო სამართალი) მიღებას. ხელმძღვანელობას მიაჩნია, აღნიშნული ნაბიჯები ხელს შეუწყობს საქართველოში
საქმიანობის რისკების შერბილებას.
არსებული ტენდენციები, რომლის მიზანია სამუშაო გარემოს მთლიანი გაუმჯობესება, სავარაუდოდ გაგრძელდება.
საქართველოს სამომავლო ეკონომიკური სტაბილურობა მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ხელისუფლების მიერ
გახორციელებული ეკონომიკური, ფინანსური და მონეტარული ღონისძიებების ეფექტიანობაზე, ცვლილებებზე და
აღნიშნულ რეფორმებზე. თუმცა, საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენას ახდენს მსოფლიო ეკონომიკის
განვითარების ტემპის შემცირება და საბაზრო ვარდნა.
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3.

მომზადების საფუძველი
კომპანიის წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგებები 2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის,
მომზადდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (“ფასს”) და ფინანსური ანგარიშგების
ინტერპრეტაციის საერთაშორისო კომიტეტის (ფაისკ) ინტერპრეტაციების შესაბამისად, რომელიც გამოცემულია 2015
წლისთვის მოქმედი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ბასს) მიერ.
ფინანსური ანგარიშგებები მომზადდა თავდაპირველი ღირებულების მეთოდის გამოყენებით, საინვესტიციო
ქონების და ძირითადი საშუალებების გარდა, რომელიც შეფასებულია სამართლიანი ღირებულებით.
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში („ლარი“), თუ სხვაგვარად არ იქნა მითითებული.

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა
ახალი ან შესწორებული სტანდარტების და ინტერპრეტაციების მიღება.
წლის განმავლობაში ახალ ან შესწორებულ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (“ფასს”) გავლენა
არ მოუხდენია კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე ან საქმიანობაზე. აღნიშნული პოლიტიკა ერთგვარად
გამოიყენება ყველა წარმოდგენილ პერიოდში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.

სამართლიანი ღირებულების შეფასება
თითოეული ბალანსის შედგენის დღეს კომპანია სამართლიანი ღირებულებით აფასებს ფინანსურ ინტრუმენტებს,
როგორიცაა სავაჭრო და საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები, წარმოებულებები და არაფინანსური აქტივები,
როგორიცაა საინვესტიციო ქონება. ასევე ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება, რომელიც
ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, წარმოდგენილია შენიშვნაში 26.
სამართლიანი ღირებულება არის ფასი, რომელიც მიღებული იქნება აქტივის გასაყიდად ან გადახდილი იქნება
ვალდებულების გადასაცემად ბაზრის მონაწილეებს შორის ჩვეულებრივი ოპერაციის დროს შეფასების დღეს.
სამართლიანი ღირებულების შეფასება ეფუძნება დაშვებებს, რომ აქტივის გაყიდვის ან ვალდებულების გადაცემის
ოპერაცია ხორციელდება:
►

აქტივებისა ან ვალდებულების მთავარ ბაზარზე; ან

►

მთავარი ბაზრის არარსებობისას, აქტივისა ან ვალდებულების ყველაზე ხელსაყრელ ბაზარზე.

მთავარი ან ყველაზე ხელსაყრელი ბაზარი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კომპანიის მიერ. აქტივის ან ვალდებულების
სამართლიანი ღირებულება ფასდება იმ ვარაუდების გამოყენებით, რომელსაც ბაზრის მონაწილეები გამოიყენებენ
აქტივის ან ვალდებულებების ფასის განსაზღვრისას, იმ ვარაუდით, რომ ბაზრის მონაწილეები იმოქმედებენ
თავიანთი საუკეთესო ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. არაფინანსური აქტივის სამართლიანი
ღირებულების შეფასება ითვალისწინებს ბაზრის მონაწილის შესაძლებლობას მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი
აქტივის საუკეთესოდ და ეფექტურად გამოყენებით ან მისი ბაზრის სხვა მონაწილეებისთვის მიყიდვით, რომელიც
გამოიყენებს ამ აქტივს ყველაზე ეფექტურად და საუკეთესოდ..
კომპანია იყენებს შეფასების მერთოდებს, რომელიც შესაფერისია აღნიშნულ გარემოებებში და
რომელთან
დაკავშირებითაც არსებობს სამართლიანი ღირებულების შეფასებისთვის საჭირო საკმარისი მონაცემები, შესაბამის
დაკვირვებას დაქვემდებარებული მონაცემების მაქსიმუმამდე გაზრდით და არადაკვირვებადი მონაცემების
მინიმუმამდე შემცირებით.
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შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)

სამართლიანი ღირებულების შეფასება (გაგრძელება)
ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომლისთვისაც სამართლიანი ღირებულება ფასდება ან წარმოდგენილია
ფინანსურ ანგარიშგებებში ფასდება სამართლიანი ღირებულების ქვემოთ წარმოდგენილი იერარქიის ფარგლებში,
ყველაზე დაბალი დონის მონაცემების საფუძველზე, რომელიც მნიშვნელოვანია სამართლიანი ღირებულების
მთლიანობაში შესაფასებლად:
►

დონე 1 - კოტირებული (არაკორექტირებული) ფასები აქტიურ ბაზრებზე იდენტური აქტივებისა და
ვალებულებებისთვის

►

დონე 2 - შეფასების მეთოდები, რომლის ყველა ქვედა დონის მონაცემები, რომელიც მნიშვნელოვანია
სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ექვემდებარება დაკვირვებას.

►

დონე 3 – შეფასების მეთოდი, რომლის ყველაზე ქვედა დონის მონაცემები, რომელიც მნიშვნელოვანია
სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად, არ არის წარმოდგენილი.

ფინანსურ ანგარიშგებებში აქტივებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომლებიც აღიარებულია განმეორების
საფუძველზე, კომპანია განსაზღვრავს მოხდა თუ არა გადარიცხვები თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს
იერარქიაში დონეებს შორის კატეგორიზაციის გადაფასებით (ყველაზე დაბალი დონის საფუძველზე, რომელიც
მნიშვნელოვანია მთლიანობაში სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად).

ფინანსური აქტივები
კომპანიის ყველა ფინანსური აქტივი, მათ შორის სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები, გაცემული სესხები,
შეზღუდული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრები ბანკში, მოქცეულია სესხებისა და დებიტორული
დავალიანებების შეფასების კატეგორიაში.
სესხები და დებიტორული დავალიანებები არაკოტირებული, არა-წარმოებული ფინანსური აქტივებია, რომელთაც
გააჩნიათ ფიქსირებული ან განსაზღვრადი გადასახადი, მათ გარდა, რომლის გაყიდვასაც გეგმავს კომპანია უახლოეს
მომავალში. ისინი შეტანილია მიმდინარე აქტივებში, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც დაფარვის ვადა აღემატება 12
თვეს ანგარიშგების პერიოდის დასრულების შემდეგ. ისინი კლასიფიცირებულია, როგორც არამიმდინარე აქტივები.
სესხები და დებიტორული დავალიანებები თავდაპირველად აღიარებულია სამართლიანი ღირებულებით პლუს
საოპერაციო ხარჯები და შედეგად აღირიცხება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის
მეთოდის გამოყენებით. ეს გაანგარიშება მოიცავს ხელშეკრულების მხარეებს შორის განხორციელებულ ყველა
გადახდილ და მიღებულ საკომისიოს, რომელიც წარმოადგენს მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის, ტრანზაქციის
ხარჯების და ყველა სხვა საპრემიო შენატანის თუ დისკონტის განუყოფელ ნაწილს. მოგება და ზარალი შესულია
მოგება-ზარალის უწყისში, როდესაცსესხები და დებიტორული დავალიანებები არ არის აღიარებული ან
გაუფასურებულია, ასევე ამორტიზაციის პროცესში.
.

სესხებისა და დებიტორული დავალიანებების გაუფასურება
კომპანია თითოეულ ანგარიშგებსი დღეს აფასებს არის თუ არა ობიექტური მონაცემები იმისა, რომ ფინანსური აქტივი
ან ფინანსური აქტივების ჯგუფი გაუფასურებულია.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები ან ფინანსური აქტივების ჯგუფი ითვლება გაუფასურებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
არსებობს რაიმე ერთი ფაქტის ან ფაქტების შედეგად გამოწვეული გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება,
რომელსაც ადგილი ჰქონდა აქტივების თავდაპირველი აღიარების შემდეგ (განცდილი ‘ზარალის შემთხვევა’) და
როდესაც ზარალის შემთხვევა (ან შემთხვევები) ზეგავლენას ახდენს ფინანსური აქტივებისა თუ ფინანსური
აქტივების ჯგუფის სავარაუდო სამომავლო ფულად ნაკადებზე, რომელთა სარწმუნოდ განსაზღვრაც შესაძლებელია.
გაუფასურების მტკიცებულება შეიძლება მოიცავდეს, რომ:
►

ნებისმიერი ნაწილის ან შენატანის გადახდა ვადაგადაცილებულია და დაგვიანებული გადახდა არ შეიძლება
დაკავშირებული იყოს ანგარიშსწორების სისტემებით გამოწვეულ დაგვიანებასთან.

►

მხარეს გააჩნია მნიშვნელოვანი ფინანსური სირთულეები, რაც დასტურდება კომპანიის მიერ მოპოვებული
ფინანსური ინფორმაციით;

►

მხარე განიხილავს გაკოტრების ან ფინანსური რეორგანიზაციის საკითხს;

►

მხარის გადახდის სტატუსში არსებობს უარყოფითი ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია ცვლილებებით
ეროვნულ ან ადგილობრივ ეკონომიკურ პირობებში, რაც გავლენას ახდენს მხარეზე.

უპირველეს ყოვლისა კომპანია აფასებს არსებობს თუ არა ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანი ფინანსური აქტივების
გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, ან ერთობლივად განსაზღვრავს იმ ფინანსური აქტივებისთვის,
რომლებიც არ არის ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანი. თუ კომპანია დაადგენს რომ არ არსებობს
ინდივიდუალურად შეფასებული ფინანსური აქტივების გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება, მიუხედავად
იმისა მნიშვნელოვანია თუ არა ისინი, აქტივის ჩართვა ხდება ისეთი ფინანსური აქტივების ჯგუფში, რომელთაც
გააჩნიათ ანალოგიური საკრედიტო რისკები, და ამის შემდეგ ხდება მათი გაუფასურების შეფასება ერთობლივი
წესით. აქტივები, რომელთა გაუფასურების შეფასება ხდება ინდივიდუალურად და რომელთათვისაც გაუფასურების
ზარალი არის (ან იქნება) აღიარებული, არის შეტანილი გაუფასურების ერთობლივ შეფასებაში.
თუ არსებობს გაუფასურების ზარალის წარმოშობის ობიექტური მტკიცებულება, ზარალის თანხა აღირიცხება
როგორც სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და სამომავლო ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებას
შორის (კრედიტებზე მოსალოდნელი სამომავლო დანაკარგების გამოკლებით, რომელსაც ჯერ ადგილი არ ჰქონია).
აქტივის საბალანსო ღირებულება მცირდება გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის გამოყენებით, ხოლო ზარალის
თანხა ჩათვლილია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. საპროცენტო შემოსავალი კვლავ ერიცხება შემცირებულ
საბალანსო ღირებულებას აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. სესხების და
მათთან დაკავშირებული რეზერვების ჩამოწერა ხდება მაშინ როდესაც მათი ამოღება აღარ არის რეალურად
მოსალოდნელი და მოხდა ყოველგვარი გირაოს უზრუნველყოფის რეალიზება ან გადაცემა კომპანიისთვის. თუ
მომდევნო წელს მცირდება ან იზრდება მოსალოდნელი გაუფასურებით მიყენებული ზარალის ოდენობა იმ
შემთხვევის გამო, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ გაუფასურების აღიარების შემდეგ, მანამდე აღიარებული
გაუფასურების ზარალი იზრდება ან მცირდება გაუფასურების რეზერვის კორექტირებით. თუ მომავალში
მოხერხდება ჩამოწერილი თანხის ამოღება, იგი კრედიტდება მოგება-ზარალში დებიტორული დავალიანებების
გაუფასურების რეზერვში, უარყოფითი ნიშნით როგორც გაუფასურების რევერსირება.
მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულების დისკონტირება ხდება ფინანსური
აქტივების თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები (გაგრძელება)
გაუფასურების ერთობლივი წესით შეფასების მიზნით ფინანსური აქტივები ჯგუფდება კომპანიის შიდა საკრედიტო
რანჟირების სისტემაზე დაყრდნობით, სადაც გათვალისწინებულია საკრედიტო რისკის მახასიათებლები, როგორიცაა
დავალიანების კლასი, ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა და ასევე აქვს თუ არა კომპანიას უნარი
ითანამშრომლოს ენერგომომწოდებლებთან ვალის ინკასირების მიზნით.
გაუფასურების კუთხით ერთობლივი წესით შეფასებული ფინანსური აქტივების სამომავლო ფულადი ნაკადები
განსაზღვრულია მსგავსი საკრედიტო რისკის მახასიათებლების მქონე აქტივებზე მიღებული ზარალის ისტორიული
მონაცემების საფუძველზე. ზარალის ისტორიული მონაცემების კორექტირება ხდება არსებულ მონაცემებზე
დაყრდნობით, რათა ასახულ იქნას მიმდინარე არსებული პირობების გავლენა, რომელთაც მანამდე გავლენა არ
მოუხდენიათ ზარალის ისტორიულ მონაცემებზე, და ასევე არ იქნას გათვალისწინებული გამოცდილების
საფუძველზე დადგენილი ის გარემოებები, რომლებიც ამჟამად აღარ არსებობს. სამომავლო ფულადი ნაკადების
სავარაუდო ცვლილებები ასახავს და მიზანმიმართულად შეესაბამება მასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემების
ცვლილებებს წლიდან წლამდე (როგორიცაა უმუშევრობის დონის, ქონების ფასის, საქონლის ფასის, გადახდის
სტატუსის, ან სხვა ფაქტორების ცვლილებები, რაც მიანიშნებს ჯგუფში ან მათ მასშტაბებში განცდილ ზარალზე).
სამომავლო ფულადი ნაკადების შეფასების მეთოდოლოგიის და დაშვებების შესწორება ხდება რეგულარულად,
მოსალოდნელ და ფაქტობრივ ზარალს შორის სხვაობის შემცირების მიზნით.
გაუფასურების ზარალი ყოველთვის აღიარებულია რეზერვის ანგარიშის მეშვეობით, აქტივის საბალანსო
ღირებულების შემცირების მიზნით მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებამდე,
რომელიც დისკონტირებულია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით.
არაინკასირებადი აქტივები ჩამოიწერება გაუფასურების რეზერვის ანგარიშზე აქტივის ამოღებისთვის საჭირო ყველა
პროცედურის დასრულების და ზარალის ოდენობის განსაზღვრის შემდეგ. გარდა ამისა, მომხმარებელს შეუძლია
წარუდგინოს განცხადება მარეგულირებელს - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ
ეროვნულ კომისიას (“GNERC”) – 3 წელზე მეტი ხნით ვადაგადაცილებული დავალიანების აღიარების შეწყვეტისთვის.
თუ აღნიშნულ განცხადებას დაამტკიცებს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ
ეროვნულ კომისია (“GNERC”), კომპანია ვალდებულია შეწყვიტოს დავალიანების აღიარება კანონის მიხედვით. იხილეთ
შენიშვნა 12 დამატებითი დეტალებისთვის დებიტორული დავალიანებების გაუფასურებასთან და ჩამოწერასთან
დაკავშირებით გამოყენებული შეფასებებისა და გამოთვლების შესახებ.

რესტრუქტურიზებული დავალიანებები
რესტრუქტურიზებული დავალიანებები მოიცავს ფინანსური აქტივების საბალანსო ღირებულებას, რომელიც
სხვაგვარად გადავადდება ან გაუფასურდება, რომლის პირობები გადაიხედება. მხოლოდ წყალმომარაგების
მომსახურებებთან და წყლის მრიცხველების დამონტაჟებასთან დაკავშირებული დებიტორული დავალიანებების
რესტრუქტურიზაცია. რესტრუქტურიზაცია გამოწვეულია კომპანიის კონტრაგენტის ფინანსური სირთულეებით, და
ითვლება თავდაპირველი ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტად და ახალი ფინანსური აქტივის აღიარებად, და
სხვაობა შესაბამის საბალანსო ღირებულებებს შორის აღიარებულია მოგება/ზარალში.
პირობების გადახედვის შემდეგ, დავალიანება აღარ ითვლება ვადაგადაცილებულად. ხელმძღვანელობა მუდმივად
განიხილავს
რესტრუქტურიზებული
დავალიანებებს,
რათა
დარწმუნდეს,
რომ
ყველა
კრიტერიუმი
დაკმაყოფილებულია და რომ სამომავლო გადახდების შესრულება მოსალოდნელია. რესტრუქტურიზებული
დავალიანებები კვლავ დაექვემდებარება გაუფასურების შეფასებას, როგორც დებიტორული დავალიანებები.
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4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები (გაგრძელება)
ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარების შეწყვეტა
ფინანსური აქტივები
ფინანსური აქტივის (ან, სადაც შესაძლებელია, ფინანსური აქტივის ნაწილის ან მსგავსი ფინანსური აქტივების
ჯგუფის ნაწილის) ჩამოწერა ხდება როდესაც:
►

ამოიწურა აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების უფლება;

►

კომპანიამ გადასცა აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების უფლება, ან შეინარჩუნა ეს უფლება მაგრამ
ხელშეკრულების თანახმად აიღო ამ ფულადი სახსრების მესამე მხარისთვის სრულად და დაყოვნების გარეშე
გადაცემის ვალდებულება; და

►

კომპანიამ (ა) გადასცა აქტივთან დაკავშირებული ყველა რისკი და სარგებელი, ან (ბ) არც გადაუცია და არც
შეუნარჩუნებია აქტივთან დაკავშირებული ყველა რისკი და სარგებელი, არამედ გადასცა აქტივის მართვის
უფლება.

იმ შემთხვევაში თუ კომპანიამ გადასცა აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების უფლება, და არც გადაუცია და არც
შეუნარჩუნებია აქტივთან დაკავშირებული ყველა რისკი და სარგებელი და არ გადაუცია არც აქტივის მართვის
უფლება, აქტივის აღიარება მოხდება იმ შემთხვევაში თუ კომპანია მომავალშიც გამოიყენებს ამ აქტივს. აქტივის
მომავალში გამოყენება, რომელიც იღებს გადაცემულ აქტივზე ერთგვარი გარანტიის ფორმას, განისაზღვრება აქტივის
თავდაპირველ საბალანსო ღირებულებასა და იმ მაქსიმალურ თანხას შორის უმცირესით, რომლის გადახდაც
შესაძლოა დასჭირდეს კომპანიას.

ფინანსური ვალდებულებები
კომპანიის ყველა ფინანსური ვალდებულება, მათ შორის სესხები და კრედიტორული და სხვა დავალიანებები,
აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით.
კომპანიის სასესხო სახსრები მოიცავს გამოშვებულ სავალო ფასიან ქაღალდებს და სესხებს საქართველოს ფინანსური
დაწესებულებებიდან და კომპანიებიდან.
ფინანსური ვალდებულების ჩამოწერა ხდება მაშინ როდესაც მასთან დაკავშირებული ნაკისრი მოვალეობები
შესრულდება, გაბათილდება ან ამოიწურება.
თუ არსებულ ფინანსურ ვალდებულებას ჩაანაცვლებს ამავე კრედიტორის მიმართ სხვა ვალდებულება არსებითად
განსხვავებული პირობებით, ან თუ მოხდება არსებული ვალდებულების პირობების არსებითად შეცვლა, ამგვარი
ჩანაცვლება ან ცვლილება ხორციელდება საწყისი ვალდებულების ჩამოწერით და ახალი ვალდებულების ასახვით,
ხოლო სხვაობა შესაბამის საბალანსო ღირებულებებს შორის აისახება მოგება-ზარალის უწყისში.

ძირითადი საშუალებები
ინფრასტრუქტურული აქტივები მოიცავს სისტემების ქსელს, რომელიც შედგება ნედლი წყლის მილსადენებისგან,
მთავარი და საკანალიზაციო მილებისგან, აკუმულირებული და ამოტუმბული ნედლი წყლის შესანახი
რეზერვუარებისგან და სალექი მილსადენებისგან. საინვესტიციო დანახარჯი ინფრასტრუქტურულ აქტივებზე,
რომელიც დაკავშირებულია ქსელის გამტარუნარიანობის ზრდასთან ან გაუმჯობესებასთან და აქტივის შეცვლასთან
ქსელის საოპერაციო შესაძლებლობების შენარჩუნების მიზნით, განიხილება დამატებად და თავდაპირველად
აღირიცხება თვითღირებულებით, ხოლო სარემონტო და ტექნიკური მომსახურების ხარჯი, რომელიც არ
აუმჯობესებს საბაზისო აქტივებს, აღირიცხება როგორც საოპერაციო ხარჯი.
.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
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4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
ძირითადი საშუალებები (გაგრძელება)
კომპანიის ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია გადაფასებული ღირებულებით, მინუს აკუმულირებული
ცვეთა და გაუფასურების რეზერვი, საჭიროების შემთხვევაში. გადაფასებისას
წარმოშობილი საბალანსო
ღირებულების ზრდა იწერება სხვა საერთო მოგებაში, ხოლო გადაფასებისას მიღებული შემოსავლის ზრდა კი –
საკუთარ კაპიტალში. იმ შემცირებების აღიარება, რომლებიც ახდენს იმავე აქტივთან დაკავშირებული უწინდელი
ზრდის კომპენსაციას, ხორციელდება სხვა საერთო მოგებაში, ხოლო უწინ აღიარებული გადაფასების ნამეტის
შემცირებები კი – საკუთარ კაპიტალში; ყველა სხვა კლება აღირიცხება მოგება/ზარალში წლის განმავლობაში.
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი საკუთარ კაპიტალში გადაიტანება პირდაპირ გაუნაწილებელ
მოგებაში, როდესაც გადაფასებით მიღებული ნამეტის რეალიზება ხორციელდება აქტივის ჩამოწერის ან
გასხვისების საფუძველზე. ნებისმიერი დაგროვილი ამორტიზაცია, რომელიც გაერთიანებულია გაუფასურების
ზარალთან გადაფასების თარიღისთვის იშლება აქტივის საერთო ღირებულებიდან და სუფთა თანხა ხელახლა
მიეთითება აქტივის გადაფასებულ ღირებულებასთან მიმართებაში. როდესაც ხდება აქტივის აღიარების შეწყვეტა,
გადაფასებით მიღებული შემოსავალი გადაიტანება პირდაპირ დაგროვილ დეფიციტში.
მიწა და უძრავი ქონება და ინფრასტრუქტურული აქტივები ექვემდებარება რეგულარულ გადაფასებას.
გადაფასების სიხშირე დამოკიდებულია ხალახლა შესაფასებელი აქტივის სამართლიან ღირებულებაში
მოძრაობაზე. კომპანია აღრიცხავს ძირითად საშუალებებთან დაკავშირებულ გადავადებულ საგადასახადო
ვალდებულებებს პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში და სხვა საერთო მოგებაში.
მცირე რემონტების და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების აღრიცხვა მათი გაწევის შემდეგ ხდება. ხდება ძირითადი
საშუალებების მნიშვნელოვანი კომპონენტების შეცვლის ღირებულების კაპიტალიზაცია, ხოლო შეცვლილი ნაწილი
ჩამოიწერება.
აქტივების ცვეთა ირიცხება იმ თარიღიდან, როდესაც ხდება აქტივი მზად არის და ხელმისაწვდომია
გამოყენებისთვის. ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდით, ძირითადი საშუალებების სასარგებლო
მომსახურების ვადის შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით.

სასარგებლო
გამოყენების ვადა
წლების
მიხედვით
უძრავი ქონება
ინფრასტრუქტურული აქტივები
საწარმოო/საოფისე მოწყობილობა და ინვენტარი
სატრანსპორტო საშუალებები

50 წელი
10-40 წელი
3 წელი
10 წელი

აქტივის ნარჩენი ღირებულება წარმოადგენს საანგარიშო თანხას, რომელიც შესაძლოა მოცემული
დროისთვის მიიღოს კომპანიამ აქტივის გასხვისებიდან, მინუს გასხვისების შეფასებული ხარჯები, თუ
აქტივი უკვე მოძველებულია და სასარგებლო საექსპლუატაციო ვადის დასრულებისთვის მოსალოდნელ
მდგომარეობაში იმყოფება. აქტივების ნარჩენი ღირებულებები და სასარგებლო საექსპლუატაციო ვადები
საჭიროების შემთხვევაში გადაიხედება და რეგულირდება თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის
ბოლოს.
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4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
საინვესტიციო ქონება
საინვესტიციო ქონება არის მიწა და შენობები, რომელიც არ გამოიყენება ჯგუფის მიერ ან კომპანიის ოპერაციებში,
ასევე გასაყიდად საქმიანობის ჩვეულებრივ რეჟიმში, არამედ გამოიყენება საიჯარო შემოსავლის მიღების, კაპიტალსი
ზრდის ან მომავალი განვითარებისთვის, გამოყენების ზუსტი დეტალებსი განსაზღვრამდე.
საინვესტიციო ქონება თავდაპირველად აღირიცხება თვითღირებულებით, ტრანზაქციის ხარჯების ჩათვლით;
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საინვესტიციო ქონება ფასდება სამართლიანი ღირებულებით და ასახავს
საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საბაზრო პირობებს. საინვესტიციო ქონების სამართლიან ღირებულებაში
ცვლილებების შედეგად მიღებული მოგების ან ზარალის ასახვა ხდება მოგება-ზარალის უწყისში იმ პერიოდში,
რომელშიც ისინი წარმოიშვა. შეფასებები ხორციელდება იმ სიხშირით, რომელიც საკმარისია იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ გადაფასებული აქტივის სამართლიანი ღირებუელბა არსებითად არ განსხვავდებოდეს
მისი საბალანსო ღირებულებისგან. საინვესტიციო ქონების ბოლო გადაფასება განახორციელა დამოუკიდებელმა
შემაფსებელმა 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. შედეგად კომპანიამ თავად განახორციელა საინვესტიციო
ქონების შეფასება.
საინვესტიციო ქონება ჩამოიწერება მათი გასხვისების ან მუდმივად მათი ექსპლუატაციიდან ამოღების ან იმ
შემთხვევაში, თუ მათი გასხვისებით არანაირი მომავალი ეკონომიკური სარგებელი არ არის მოსალოდნელი. აქტივის
გასხვისებიდან წმინდა შემოსავლებსა და საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა აღიარებულია მოგება-ზარალში
ჩამოწერის პერიოდში.

პირობითი ვალდებულებები
პირობითი ვალდებულებები არ არის აღიარებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, მაგრამ
წარმოდგენილია, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც სახსრების გადინების შესაძლებლობა მათი დაფარვის შედეგად,
ნაკლებსავარაუდოა. პირობითი აქტივი არ არის აღიარებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, მაგრამ
წარმოდგენილია მაშინ როდესაც ეკონომიკური სარგებელის შემოდინება შესაძლებელია.
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4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
საოპერაციო იჯარა
თუკი კომპანია მოიჯარეს წარმოადგენს იმ ტიპის იჯარის შემთხვევაში, როდესაც მეიჯარის მხრიდან არ ხდება
კომპანიისთვის საკუთრებასთან დაკავშირებული არსებითად ყველა რისკისა და სარგებლის გადაცემა, საერთო
საიჯარო გადასახადის მითითება ხდება მოცემული წლის მოგებასა ან ზარალში, წრფივი მეთოდით, იჯარის მთელ
ვადასთან მიმართებაში. იჯარის პერიოდი არის პერიოდი, რომელიც არ ექვემდებარება შეწყვეტას, რომელთან
დაკავშირებითაც მოიჯარეს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება აქტივის იჯარაზე, ნებისმიერი შემდგომი
პირობებით, რომელთა მიხედვითაც მოიჯარეს შეუძლია განაგრძოს აქტივის იჯარა შემდგომი ანგარიშსწორებით ან
მის გარეშე, როდესაც იჯარის დასაწყისშივე აშკარაა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ამ უფლებას.
როდესაც აქტივის იჯარით გაცემა ხორციელდება ოპერაციული იჯარის საშუალებით, საიჯარო გადასახადის აღიარება
ხორციელდება საიჯარო შემოსავლის სახით, წრფივი მეთოდით, იჯარის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივები, რომლებიც შეძენილია კომპანიის მიერ და რომელთა სასარგებლო საექსპლუატაციო
ვადა განსაზღვრულია, აისახება თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზაციის გამოკლებით. არამატერიალური
აქტივები მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენილ ლიცენზიებს და მათი ამორტიზაცია ხორციელდება
წრფივი მეთოდით მათი საანგარიშო საექსპლუატაციო ვადის განმავლობაში (3-5 წელი), დაწყებული იმ თარიღიდან,
როდესაც აქტივი ხელმისაწვდომი გახდა მოხმარებისთვის.
განვითარების ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება კომპანიის კონტროლირებად უნიკალურ პროგრამულ
უზრუნველყოფას, რომელიც იდენტიფიცირებას ექვემდებარება, აღირიცხება როგორც არამატერიალური აქტივები,
თუ მოსალოდნელია მზარდი ეკონომიკური სარგებელის შემოდინება, რომელიც აჭარბებს ხარჯებს.
კაპიტალიზებული ხარჯები მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ჯგუფში შემავალი პერსონალის
ხარჯებს და შესაბამის ზედნადებ ხარჯებს.
ყველა სხვა ხარჯი, რომელიც კომპიუტერების პროგრამულ
უზრუნველყოფას უკავშირდება, მაგ. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, აღირიცხება მათი გაწევის
კვალობაზე.
გაუფასურების შემთხვევაში არამატერიალური აქტივების საბალანსო ღირებულება შემცირდება მისი გამოყენების
შედეგად მიღებული ღირებულებას და სამართლიან ღირებულებას შორის უფრო მაღალ ღირებულებამდე,
გაყიდვის ხარჯის გამოკლებით.

მოგების გადასახადები
მოგების გადასახადები წარმოდგენილია ფინანსურ ანგარიშებში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,
რომელიც მოქმედებს ან არსებითად მოქმედებს ანგარიშგების პერიოდის ბოლოსთვის. მოგების გადასახადის
ხარჯი/(შეღავათი) მოიცავს მიმდინარე გადასახადს და გადავადებულ გადასახადს და იგი აღიარებულია წლის
მოგებასა ან ზარალში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იგი აღიარებულია სხვა საერთო მოგებაში ან პირდაპირ
საკუთარ კაპიტალში, რადგან იგი უკავშირდება ოპერაციებს, რომლებიც იმავე ან განსხვავებულ პერიოდში
აღიარებულია სხვა საერთო მოგებაში ან პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში.
მიმდინარე

გადასახადი

არის

თანხა,

რომლის

გადახდაც

ან

საგადასახადო

ორგანოებიდან დაბრუნებაც

მოსალოდნელია დასაბეგრ მოგებასა ან ზარალთან მიმართებაში, მიმდინარე ან წინა პერიოდებისთვის. დასაბეგრი
მოგება
ან
ზარალი საპროგნოზო ხასიათისაა, თუკი ფინანსური ანგარიშების ავტორიზება შესაბამისი
საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენამდე მოხდა. მოგების გარდა სხვა გადასახადები ტარდება ოპერაციულ
ხარჯებში.
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მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
მოგების გადასახადები (გაგრძელება)
გადავადებული მოგების გადასახადი წარმოდგენილია საბალანსო უწყისის ვალდებულებების მეთოდის
გამოყენებით გადავადებულ საგადასახადო ზარალთან და შესაბამის დროებით სხვაობებთან მიმართებაში, რომლებიც
აქტივებისა და ვალდებულებების დასაბეგრ ბაზებსა და მათ საბალანსო ღირებულებებს შორის წარმოიშობა
ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის. თავდაპირველი აღიარებიდან გათავისუფლების შესაბამისად,
გადავადებული გადასახადები არ ტარდება აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების დროებით
სხვაობებზე ოპერაციებში (გარდა კომპანიების გაერთიანების ოპერაციისა), თუ ოპერაცია თავდაპირველი
აღიარებისას გავლენას არ ახდენს არც ბუღალტრულ აღრიცხვაზე და არც დასაბეგრ მოგებაზე. გადავადებული
საგადასახადო ნაშთები ფასდება მოქმედი ან არსებითად მოქმედი საგადასახადო განაკვეთებით საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს, რომლებიც მოსალოდნელია გამოყენებულ იქნას იმ პერიოდისთვის, როდესაც მოხდება
დროებითი სხვაობების რევერსირება ან გაიხარჯება წინა წლებიდან გადმოტანილი საგადასახადო ზარალი.
გადავადებული საგადასახადო აქტივები დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობებისთის
და წინა
პერიოდში გადატანილი საგადასახადო ზარალისთვის ტარდება მხოლოდ მაშინ, თუ სავარაუდოდ ხელმისაწვდომი
იქნება სამომავლო დასაბეგრი მოგება, რომელთან მიმართებაშიც შეიძლება დაქვითვების გამოყენება.
გადავადებული საგადასახადო აქტივების და ვალდებულებების ჩათვლა მაშინ ხდება, როდესაც არსებობს მიმდინარე
საგადასახადო აქტივებისა და მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების ურთიერთჩათვლის კანონიერი უფლება და
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივები და ვალდებულებები ეხება იგივე საგადასახდო ორგანოს მიერ იგივე
დასაბეგრი საწარმოსთვის ან სხვა დასაბეგრი საწარმოებისთვის იმ განზრახვით დაკისრებულ მოგების გადასახადს,
რომ შესაბამისი დავალიანებები დაიფაროს ურთიერთჩათვლის გზით. გადავადებული საგადასახადო აქტივების და
ვალდებულებების ურთიერთჩათვლა ხდება მხოლოდ კომპანიის შემადგენლობაში გაერთიანებულ ინდივიდუალურ
კომპანიებს შორის

მატერიალურ-საწარმოო მარაგები
მატერიალურ-საწარმოო მარაგები აღირიცხება დაბალი ღირებულებით და სუფთა რეალიზაციის ღირებულებით.
ღირებულება მოიცავს უშუალოდ მასალების და შესაბამის შემთხვევებში უშუალოდ შრომის დანახარჯებს და იმ
ზედნადებ ხარჯებს, რომლებიც გაწეული იქნა მატერიალურ-საწარმოო მარაგების მათ თავდაპირველ მდგომარეობაში
მოსაყვანად. მატერიალურ-საწარმოო მარაგების ღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი ღირებულების
მეთოდით. სუფთა რეალიზაციის ღირებულება არის სავარაუდო გასაყიდ ღირებულებას გამოკლებული დასრულებისა
და რეალიზაციის ხარჯები.
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მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
წინასწარი გადახდები
სხვადასხვა სახის წინასწარი ანგარიშსწორება აისახება ფაქტიური ღირებულებით, რომელსაც აკლდება
გაუფასურების რეზერვი. წინასწარი ანგარიშსწორება კლასიფიცირებულია, როგორც გრძელვადიანი, როდესაც
წინასწარ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული საქონელი და მომსახურება სავარაუდოდ შეძენილი იქნება ერთი
წლის შემდეგ ან როდესაც წინასწარი ანგარიშსწორება უკავშირდება აქტივს, რომელიც თავდაპირველი აღიარებისას
თვითონაა კლასიფიცირებული, როგორც გრძელვადიანი. აქტივების შესაძენად განხორციელებული წინასწარი
ანგარიშსწორება გადაიტანება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში, როდესაც კომპანია იძენს აქტივზე კონტროლის
უფლებას და როდესაც სავარაუდოა, რომ აქტივთან დაკავშირებულ სამომავლო ეკონომიკურ სარგებელს კომპანია
მიიღებს. სხვა სახის წინასწარი ანგარიშსწორება ჩამოიწერება მოგებასა ან ზარალში, როდესაც ანგარიშსწორებასთან
დაკავშირებული საქონელი და მომსახურება მიღებულია.
თუ არსებობს მინიშნება, რომ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული აქტივები, საქონელი ან მომსახურება არ იქნება
მიღებული, წინასწარი ანგარიშსწორების საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება და შესაბამისი გაუფასურების ზარალი
გატარდება წლის მოგებასა ან ზარალში.

ფულადი სახსრები ბანკში
ფულადი სახსრები ბანკში მოიცავს მოთხოვნამდე ანაბრებს ბანკში და სხვა მოკლევადიან, მაღალლიკვიდურ
ინვესტიციებს, რომელთა თავდაპირველი დაფარვის ვადა შეადგენს სამ თვეს ან უფრო ნაკლებ პერიოდს და
რომლებიც ექვემდებარება ღირებულების ცვლილებასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელო რისკს. ფული და ფულის
ეკვივალენტები ტარდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.
შეზღუდული ნაშთები გამოირიცხება ბანკის ფულადი სახსრებიდან ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშის
მიზნებისთვის. ნაშთები, რომელთა გაცვლა ან გამოყენება ვალდებულებების დასაფარად აკრძალულია საანგარიშო
პერიოდის დასრულებიდან სულ მცირე თორმეტი თვის განმავლობაში, მიკუთვნებულია სხვა გრძელვადიანი
აქტივებისთვის.
ყველა ფული ბანკის ბალანსებზე კლასიფიცირებულია როგორც მიმდინარე და არაგაუფასურებული.

საწესდებო და გადახდილი კაპიტალი
კომპანიის ნებადართული საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება კომპანიის წესდებით. კომპანიის წესდებაში
ცვლილებების შეტანა (საწესდებო კაპიტალთან, საკუთრებასთან და ა.შ. დაკავშირებული ცვლილებების
ჩათვლით) ხორციელდება კომპანიის მფლობელთა გადაწყვეტილების საფუძველზე. ნებადართული კაპიტალის
კომპანიის საკუთარ კაპიტალში აღიარება საწესდებო კაპიტალის სახით ხორციელდება იმ მოცულობით, რა
მოცულობითაც მისი შეტანა მოხდა კომპანიის მფლობელების მიერ.
ყველა სხვა, კომპანიის მფლობელების მიერ ფულადი ან ნატურით გახორციელებული შენატანები, რომლებიც
განკუთვნილი იყო კომპანიის საწესდებო კაპიტალის გასაზრდელად, მაგრამ არ იყო ასახული კომპანიის წესდებაში
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის, ტარდება საკუთარ კაპიტალში, გადახდილი კაპიტალის სახით.

დივიდენდები
დივიდენდები ტარდება როგორც ვალდებულება და იქვითება საკუთარი კაპიტალიდან იმ პერიოდში, როდესაც ხდება
მათი გამოცხადება და დამტკიცება. ნებისმიერი დივიდენდი, რომელიც ცხადდება საანგარიშო პერიოდის
დასრულების შემდეგ და მანამდე, სანამ გაიცემა ნებართვა ფინანსური ანგარიშების გამოშვებაზე, აღიარებულია
შემდგომი მოვლენების შენიშვნაში.
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მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
დამატებული ღირებულების გადასახადი
გაყიდვებთან დაკავშირებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი („დღგ”) ექვემდებარება საგადასახადო
ორგანოებისთვის გადახდას მას შემდეგ, რაც საქონელი იქნება მოწოდებული, ან მომსახურება გაწეული. გადახდილი
დღგ–ს აღიარება ხორციელდება მომწოდებლისგან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის მიღების შემდეგ, მაგრამ იგი
ექვემდებარება დაბრუნებას მხოლოდ აღნიშნული ანგარიშ-ფაქტურის გადახდის შემდეგ. საგადასახადო
კანონმდებლობით ნებადართულია დღგ–ს გადახდა ნეტო–საფუძველზე. შესაბამისად, ყიდვა–გაყიდვებთან
დაკავშირებული დღგ, რომლის გადახდაც გახორციელდა საანგარიშო პერიოდის დასრულებისას, მიეთითება
ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშში ნეტო–საფუძველზე. როდესაც იქმნება დებიტორული დავალიანების
გაუფასურების რეზერვი, გაუფასურების ზარალი აღირიცხება დებიტორის საერთო თანხასთან დაკავშირებით, დღგ–ს
ჩათვლით.

სასესხო ხარჯები
სასესხო ხარჯები მოიცავს საპროცენტო ხარჯს, რომელიც გამოთვლილია ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის
გამოყენებით და საკურსო სხვაობებს, რომელიც წარმოიქმნება უცხოურ ვალუტაში სესხებიდან იმ პირობით, რომ ისინი
განიხილება კორექტირებად საპროცენტო ხარჯებში.
სასესხო ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულია იმ აქტივის შეძენასთან და მშენებლობასთან, რომლებიც
საჭიროებს დროის მნიშვნელოვან პერიოდს მისი დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად ან გასაყიდად
მზადყოფნისთვის, კაპიტალიზებულია როგორც აღნიშნული აქტივების ღირებულების ნაწილი. სხვა სასესხო ხარჯები
დაიხარჯება იმ პერიოდში, რომელშიც ისინი წარმოიშვა.
კაპიტალიზაციისთვის შესაბამისი სასესხო ხარჯების ოდენობა განისაზღვრება, როგორც შესაბამისი ქონების
განვითარების ფაზის პერიოდში სესხზე გაწეული ფაქტობრივი სასესხო ხარჯები.

ვალდებულებების და ხარჯების რეზერვები
ვალდებულებებისა და ხარეჯების რეზერვები წარმოადგენს განუსაზღვრელი ვადის ან ოდენობის მქონე
არაფინანსურ ვალდებულებებს. ისინი წარმოიშობა მაშინ, როდესაც კომპანიას გააჩნია მიმდინარე კანონიერი ან
ფორმალური ვალდებულება წარსული მოვლენების შედეგად, არის იმის ალბათობა, რომ ვალდებულების
შესასრულებლად საჭირო გახდება ეკონომიკური სარგებლის მომტანი რესურსების გადინება, და ვალდებულების
თანხა შეიძლება სარწმუნოდ განისაზღვროს
როდესაც არსებობს რიგი მსგავსი ვალდებულებები, ვალდებულების დასაფარად საჭირო რესურსების გადინების
აუცილებლობის ალბათობა განისაზღვრება ვალდებულებების კლასის, როგორც ერთი მთლიანის გათვალისწინებით.
როდესაც კომპანია ვარაუდობს ხარჯების ანაზღაურებას, მაგალითად, სადაზღვევო ხელშეკრულების საფუძველზე,
ანაზღაურების აღიარება ხდება ცალკე აქტივის სახით, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ანაზღაურება პრაქტიკულად
ეჭვს არ იწვევს.

EBITDA - მოგება პროცენტის, გადასახადის, ცვეთის და ამორტიზაციის დარიცხვამდე
კომპანია ცალკე წარმოადგენს EBITDA-ს (მოგება პროცენტის, გადასახადის, ცვეთის და ამორტიზაციის დარიცხვამდე)
მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის ანგარიშგების ტექსტში. EBITDA-ს (მოგება პროცენტის, გადასახადის,
ცვეთის და ამორტიზაციის დარიცხვამდე) არ არის განსაზღვრული ფასს-ში, მაგრამ განსაზღვრულია კომპანიის მიერ
როგორც მოგება პროცენტის, გადასახადის, ცვეთის და ამორტიზაციის დარიცხვამდე და მიიღებს, როგორც კომპანიის
მოგება მოგების გადასახადის ხარჯამდე, მაგრამ შემდეგი პუნქტების გამოკლებით: ცვეთა და ამორტიზაცია,
საპროცენტო შემოსავალი, დაფინანსების ხარჯები და უცხოური ვალუტის გადაცვლით მიღებული წმინდა ზარალი.
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ჩათვლა
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები ურთიერთჩათვლას ექვემდებარება და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
ანგარიშში სუფთა თანხა ტარდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს კანონით განსაზღვრული უფლება, რომ მოხდეს
აღიარებული თანხების ურთიერთჩათვლა და არსებობს განზრახვა, რომ ან ჩათვლა განხორციელდეს ნეტო–
საფუძველზე, ან მოხდეს აქტივის რეალიზება და ამის პარალელურად დაკმაყოფილდეს ვალდებულება.

ფუნქციონალური და საანგარიშგებო ვალუტები და უცხოური ვალუტის კონვერტაცია
ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რაც კომპანიის ფუნქციონალურ და წარმომადგენლობით
ვალუტას წარმოადგენს. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციების თავდაპირველი აღრიცხვა ხდება
ფუნქციონალურ ვალუტაში, რომელიც კონვერტირდება ტრანზაქციის დღეს არსებული გაცვლითი კურსით. უცხოურ
ვალუტაში დენომინირებული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები კონვერტირდება ფუნქციონალურ ვალუტაში
ანგარიშგების დღეს მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. არა-ფულადი საშუალებები, რომლებიც განისაზღვრება
ისტორიული ღირებულებით უცხოურ ვალუტაში, კონვერტირდება საწყისი ტრანზაქციების დღეს დადგენილი
გაცვლითი კურსით.
სესხებთან დაკავშირებით უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციების კონვერტაციით მიღებული მოგება
და ზარალი აღიარებულია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, დაფინანსების ხარჯების ფარგლებში; სხვა უცხოურ
ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციების კონვერტაციით მიღებული მოგება და ზარალი აღიარებულია მოგებაზარალში უცხოური ვალუტის გადაცვლით მიღებული წმინდა ზარალის ფარგლებში.
კონკრეტული ტრანზაქციების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გაცვლით კურსსა და „სებ“-ის მიერ ტრანზაქციის
განხორციელების დღეს დადგენილ გაცვლით კურსს შორის სხვაობები შედის უცხოური ვალუტის გადაცვლით
მიღებულ ზარალში, მოგების გამოკლებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2015
წლის 31 დეკემბრის, 2014 წლის 31 დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შესაბამისად იყო:
2.3949,1.8636 და 1.7363 ლარი 1 აშშ დოლართან მიმართებაში.
უცხოური ვალუტის გაცვლით მიღებული ზარალის საერთო ოდენობა მოგება-ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში
2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის შეადგენს 14,440 ლარს (2014: 2,416 ლარს), რომელიც
მოიცავს უცხოური ვალუტის გაცვლით მიღებულ წმინდა ზარალს სესხებთან დაკავშირებით, რომელიც შეადგენს
13,867 ლარს (2014: 365 ლარი), შეტანილია დაფინანსების ხარჯებში და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან
დაკავშირებულ უცხოური ვალუტის გაცვლით მიღებულ წმინდა ზარალს რომელიც შეადგენს 573 ლარს (2014: 2,051
ლარს), წარმოდგენილია მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის შესაბამის მუხლში.

შემოსავლის და ხარჯის აღიარება
შემოსავლის აღიარება იმ მოცულობით ხორციელდება, რა მოცულობითაც სავარაუდოა, რომ კომპანია მიიღებს
ეკონომიკურ მოგებას და შესაძლებელი იქნება შემოსავლის სარწმუნოდ შეფასება. შემოსავლის და აღიარებამდე ასევე
უნდა მოხდეს აღიარების კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება.

იურიდიული პირების წყალმომარაგებიდან მიღებული შემოსავალი
მოიცავს იურიდიული პირებისთვის წყლის მოხმარებისთვის მრიცხველების ჩვენების საფუძველზე ან პირობითად
დარიცხულ თანხებს, მიწოდებული წყლის თითოეული ერთეულისთვის განსაზღვრული მომსახურების ტარიფის
მიხედვით.
მრიცხველის
ჩვენების
აღება
ციკლურად
ხორციელდება
და
არაფაქტურირებული
თანხებისთვის შემოსავლის აღიარებას კომპანია ახორციელებს ბოლო მომსახურების გადასახადის საშუალებით
განსაზღვრული სავარაუდო მომხარების საფუძველზე, ფინანსური წლის ბოლომდე.
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შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
შემოსავლის და ხარჯის აღიარება (გაგრძელება)
მოსახლეობის წყალმომარაგებიდან მიღებული შემოსავალი
მოიცავს მოსახლეობიდან ყოველთვიურად მიღებულ თანხებს (მრიცხველის ჩვენების მიხედვით) მოხმარებული წყლის
მოცულობის საფუძველზე და მიწოდებული წყლის თითოეული ერთეულისთვის განსაზღვრული შესაბამისი
ტარიფების გამოყენებით ან

თითოეულ

მისამართზე

ქალაქის

მუნიციპალიტეტის

მიერ

რეგისტრირებული

მაცხოვრებელი ფიზიკური პირების რაოდენობის მიხედვით (მრიცხველის გარეშე), ძირითადი მოსახლეობისთვის
თითოეულ სულზე განსაზღვრული ტარიფის გამოყენებით.

წყლის მრიცხველების მონტაჟიდან მიღებული შემოსავალი
მოიცავს

მოსახლეობისთვის საქართველოს ელექტროენერგიის

და

წყალმომარაგების

მარეგულირებელი

ეროვნული კომისიის მოქმედი წესების მიხედვით დარიცხულ თანხებს. შემოსავლის აღიარება მოხდება წყლის
მრიცხველების ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის დამონტაჟების სამუშაოთა დასრულების შემდეგ.

ელ. ენერგიის გაყიდვით მიღებული შემოსავალი
მისი

აღიარება

ხორციელდება

გადაცემული

ელექტროენერგიის მრიცხველით აღრიცხული მოცულობის

საფუძველზე.

მიერთების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი
მისი აღიარება

ხდება

ცალკეული მომხმარებლებისთვის

მიერთების

მომსახურების

გაწევასთან

დაკავშირებული

სამუშაოების განხორციელების საფუძველზე. გრძელვადიანი ხელშეკრულებების შემთხვევაში

მოგების აღიარება ხდება წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების ღირებულების საფუძველზე, მთლიანი
რეალიზაციის ღირებულების გათვალისწინებით და აღნიშნული ხელშეკრულებების დასრულების ეტაპის საფუძველზე.

შემოსავალი ქსელის რეალიზაციიდან
მოიცავს

თბილისის

მერიისთვის

დარიცხულ

თანხებს

თბილისის

რაიონებში

წყალსადენის

ქსელის

მშენებლობისთვის. დარიცხული თანხები მოიცავს კონტრაქტორების მიერ ქსელის მშენებლობის ღირებულებას და
სატენდერო ხელშეკრულების შესაბამისად გამოთვლილ მარჟას. შემოსავალი აღიარებულია ქსელის რეალიზაციის
საფუძველზე, მშენებლობის დასრულების შემდეგ.
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4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
შემოსავლის და ხარჯის აღიარება (გაგრძელება)
პროცენტი და მსგავსი შემოსავალი და ხარჯები
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული ყველა ფინანსური ინსტრუმენტისთვის და სავაჭრო კლასიფიცირების
მქონე და გასაყიდად ხელმისაწვდომი საპროცენტო სარგებლის მქონე ფასიანი ქაღალდებისთვის, საპროცენტო
შემოსავლის და ხარჯის აღრიცხვა ხდება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც ახდენს მოსალოდნელი
სამომავლო ფულადი გადახდების ან ფინანსური ინსტრუმენტების ხანგრძლივობის ან უფრო მოკლე პერიოდის
განმავლობაში მიღებული სასარგებლო მომსახურების ზუსტ დისკონტირებას ფინანსური აქტივის ან ფინანსური
ვალდებულების

წმინდა

საბალანსო

ღირებულებამდე,

შესაძლებლობის

ფარგლებში.

გაანგარიშების

დროს

გათვალისწინებულია ფინანსურ ინსტრუმენტთან დაკავშირებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა
პირობა (მაგალითად, წინასწარი გადახდის შესაძლებლობები) და ის მოიცავს ნებისმიერ საკომისიო თანხას ან ნამატ
ხარჯებს რომელიც უშუალოდაა დამახასიათებელი ფინანსური ინსტრუმენტისთვის და წარმოადგენს ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის განუყოფელ ნაწილს, გარდა სამომავლო საკრედიტო ზარალისა. ფინანსური აქტივის ან
ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებულება კორექტირდება იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია დააკორექტირებს
მის მიერ მისაღები სარგებლისა თუ გადასახადების სავარაუდო ოდენობას. კორექტირებული საბალანსო
ღირებულების გამოთვლა ხდება საწყისი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე და საბალანსო
ღირებულების ცვლილება აღირიცხება როგორც საპროცენტო შემოსავალი ან ხარჯი.
როდესაც ფინანსური აქტივის ან მსგავსი ფინანსური აქტივების ჯგუფის ღირებულება მცირდება გაუფასურებისგან
მიყენებული ზარალის გამო, საპროცენტო შემოსავლის ბალანსზე აყვანა ხდება საწყისი ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის გამოყენებით, რომელიც ვრცელდება ახალ საბალანსო ღირებულებაზე

პერსონალის ანაზღაურება
ხელფასები, სარგოები, წლიური შვებულებების და ავადმყოფობის დახმარება, პრემიები და სხვა სარგებელი
დაირიცხება იმ პერიოდში, როდესაც აღნიშნული მომსახურებები გაწეულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ.

ქსელის რეალიზაციის ხარჯი
მოიცავს ხარჯებს თბილისის რაიონებში წყალსადენის ქსელის მშენებლობისთვის. ხარჯები აღიარებულია
სამუშაოების დასრულების და კონტრაქტორის მიერ ფაქტობრივი ხარჯების გამოწერის საფუძველზე.
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4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
სტანდარტები, რომლებიც გამოშვებულია, მაგრამ ჯერ ძალაში არ შესულა
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების დამტკიცების თარიღამდე, გამოქვეყნდა კონკრეტული ახალი
სტანდარტები, ინტერპრეტაციები და ცვლილებები არსებულ სტანდარტებში, რომლებიც ჯერ ძალაში არ შესულა
მიმდინარე ანგარიშგების პერიოდში და კომპანიას ადრე არ მიუღია. ასეთი ტიპის სტანდარტები, რომლებმაც
შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს კომპანიაზე და მიმდინარე თარიღით არის ხელმისაწვდომი შემდეგია:

ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები
2014 წლის ივლისში, ბასს-მა გამოუშვა ფასს 9 `ფინანსური ინსტრუმენტების” საბოლოო ვერსია, რომელიც ცვლის ბასს
39-`ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება-ს და ფასს 9-ის ყველა ადრინდელ ვერსიას. ამ სტანდარტს
შემოაქვს ახალი მოთხოვნები კლასიფიკაციასთან და შეფასებასთან, გაუფასურებასა და ჰეჯირების აღრიცხვასთან
დაკავშირებით. ფასს 9 ძალაში შედის 2018 წლის 1 იანვარს ან შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდიდან, დროზე
ადრე გამოყენების უფლებით. ჯგუფი გეგმავს ახალი სტანდარტის მიღებას მოთხოვნილ ძალაში შესვლის დღეს და
ამჟამად აფასებს ფასს 9-ის ზეგავლენას.

ფასს 15 კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან შემოსავლები
ფასს 15 გამოიცა 2014 წლის მაისში და განსაზღვრავს ახალ ხუთ-ეტაპიან მოდელს, რომელიც გამოიყენება
კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან შემოსავლის მიმართ. ფასს 15-ის შესაბამისად შემოსვალი
აღიარებულია იმ მოცულობით, რომელიც ასახავს კონსოლიდაციას, რომლის უფლებაც ორგანიზაციას
მოსალოდნელია რომ ექნება საქონლისა ან მომსახურებების კლიენტისთვის გადაცემის სანაცვლოდ. ეს ახალი
სტანდარტი ცვლის ფასს-ით გათვალისწინებულ ყველა მოქმედ მოთხოვნას შემოსავლებსი აღიარებასთან
დაკავშირებით. სრული ან შეცვლილი რეტროსპექტული გამოყენება უნდა მოხდეს 2018 წლის 1 იანვარს ან შემდეგ
დაწყებული წლიური პერიოდისთვის, როდესაც ბასსს დაასრულებს ცვლილებებს ფასს 15-ის ძალაში შესვლის
თარიღის ერთი წლით გადავადების შესახებ. დაშვებულია დროზე ადრე მიღება. ჯგუფი ამჟამად აფასებს ფასს 15-ის
ზეგავლენას.

ცვლილებები ბასს 16-ში და ბასს 38-ში: ცვეთის და ამორტიზაციის მისაღები მეთოდების განმარტება
ეს ცვლილება განმარტავს ბასს 16-ში და ბასს 38-ში მოცემულ პრინციპს, რომ შემოსავალი ასახავს ეკონომიკური
სარგებელის ნიმუშს, რომელიც წარმოიქმნება ბიზნესის წარმოების შედეგად (რომლის ნაწილიც არის აქტივი) და არა
იმ ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც მიიღება აქტივის გამოყენების მეშვეობით. შედეგად შემოსავალზე
დაფუძნებული მეთოდი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძირითადი საშუალებების ცვეთასთან დაკავშირებით და
შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ მეტად შეზღუდულ გარემოებებში არამატერიალური აქტივების
ამორტიზაციასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ცვლილებები ძალაშია წლიურ პერიოდებში, რომელიც იწყება 2016
წლის 1 იანვარს ან შემდეგ, დროზე ადრე მიღების უფლებით. მოცემული ცვლილებები სავარაუდოდ გავლენას არ
მოახდენს ჯგუფზე, რამდენადაც ჯგუფი არ იყენებს შემოსავალზე დაფუძნებულ მეთოდს თავისი არამიმდინარე
აქტივების ცვეთასთან დაკავშირებით.

წლიური გაუმჯობესებები 2012-2014 წლების ციკლი
ეს გაუმჯობესებები ძალაშია წლიურ პერიოდებში, რომელიც იწყება 2016 წლის 1 იანვარს ან შემდეგ, ისინი მოიცავს:

ფასს 5 გასაყიდად ფლობილი არასაბრუნავი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები
აქტივების რეალიზაცია ხდება ზოგადად გაყიდვის ან მფლობელებზე განაწილების საშუალებით. ცვლილებები
აზუსტებს, რომ ერთერთი ამ გაყიდვის მეთოდის სხვა მეთოდით შეცვლა არ უნდა ჩაითვალოს გაყიდვის ახალ
გეგმად, რადგან ეს უფრო თავდაპირველი გეგმის გაგრძელებაა. ამიტომ ფასს 5-ში არ არის გამოყენების შეწყვეტის
მოთხოვნები. ეს ცვლილება გამოყენებული უნდა იყოს მომავალში.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა (გაგრძელება)
სტანდარტები, რომლებიც გამოშვებულია, მაგრამ ჯერ ძალაში არ შესულა (გაგრძელება)
წლიური გაუმჯობესებები 2012-2014 წლების ციკლი (გაგრძელება)
ფასს 7 ფინანსური ინსტრუმენტები: გამოქვეყნებული ინფორმაცია
(i) მომსახურების კონტრაქტები
აღნიშნული ცვლილება აზუსტებს, რომ მომსახურების კონტრაქტები, რომელიც მოიცავს ანაზღაურებას, შეიძლება
წარმოადგენდეს გაგრძელებულ მონაწილეობას ფინანსურ აქტივში. ნებისმიერმა ორგანიზაციამ უნდა შეაფასოს
ანაზღაურების ხასიათი და შეადაროს ფასს 7 პარაგრაფებში გაგრძელებულ მონაწილეობას საიმისოდ, რომ შეფასდეს
საჭიროა თუ არა ინფორმაციის წარმოდგენა. ეს ცვლილება გამოყენებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ შეფასება
რომელი მომსახურების კონტრაქტი წარმოადგენს გაგრძელებულ მონაწილეობას უნდა შესრულდეს
რეტროსპექტულად. თუმცა ინფორმაციის წარმოდგენა არ იქნება საჭირო ნებისმიერი პერიოდისთვის, რომელიც
იწყება იმ წლიურ პერიოდამდე, რომელშიც ორგანიზაცია პირველად იყენებს ამ ცვლილებებს.
(ii) ფასს 7-ში ცვლილებების გამოყენება შეკვეცილ შუალედურ ფინანსურ ანგარიშგებებთან დაკავშირებით.
ეს ცვლილება განმარტავს, რომ ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნები არ ვრცელდება შეკვეცილ შუალედურ
ფინანსურ ანგარიშგებებზე, თუ ასეთი გამჟღავნება მნიშვნელოვან შესწორებას არ შეიტანს ბოლო წლიურ ანგარიშში
წარმოდგენილ ინფორმაციაში. ეს ცვლილება გამოყენებული უნდა იყოს რეტროსპექტულად.

ბასს 19 თანამშრომლების ანაზღაურება
ბასს 19-ის ცვლილება აზუსტებს, რომ მაღალი ხარისხის კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის სიღრმე ფასდება იმ
ვალუტის საფუძველზე, რომელშიც ვალდებულება არის დენომინირებული, და არა იმ ქვეყნის საფუძველზე, სადაც
ვალდებულება არის განთავსებული. თუ არ არის ღრმა ბაზარი მაღალი ხარისხის კორპორტიული ობლიგაციებისთვის
აღნიშნულ ვალუტაში, გამოყენებული უნდა იყოს სახელმწიფოი ობლიგაციების განაკვეთები. ეს ცვლილება
გამოყენებული უნდა იყოს რეტროსპექტულად.

ცვლილება ბასს 1-ში: ინფორმაციის გამჟღავნების ინიციატივა
ცვლილება ბასს 1-ში ფინანსური ანგარიშგების პრეზენტაცია, განმარტავს (მნიშვნელოვანი ცვლილების გარდა)
არსებულ ბასს 1-ის მოთხოვნებს. აღნიშული ცვლილება ასახავს შემდეგს:
►
►

►

►

მატერიალურობის მოთხოვნები ბასს 1-ში.
კონკრეტული პოზიციები მოგების ან ზარალის ანგარიშგებ(ებ)ში და OCI და ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში შესაძლოა დაიყოს.
ორგანიზაციებს აქვთ რიგითობის მოქნილი სისტემა, სადაც ისინი წარმოადგენენ შენიშვნებს ფინანსურ
ანგარიშგებებში.
მეკავშირე საწარმოების და ერთობლივი საწარმოების OCI-ს აქციები, რომლებიც აღირიცხება წილობრივი
მეთოდის გამოყენებით, წარმოდგენილი უნდა იყოს მთლიანობაში ერთ პოზიციად, და კლასიფიცირებულ
იქნას იმ პოზიციებს შორის, რომლებიც შემდგომ რეკლასიფიცირდება ან არ რეკლასიფიცირდება მოგებაში ან
ზარალში.

გარდა ამისა, აღნიშნული ცვლილება განმარტავს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც გამოიყენება დამატებითი შუალედური
თანხის წარმოდგენისას ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და მოგება/ზარალის ანგარიშგებ(ებ)ში და OCI-ში.
აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შევა წლიურ პერიოდებში, რომელიც იწყება 2016 წლის 1 იანვარს ან შემდეგ, დროზე
ადრე მიღების უფლებით. მოცემული ცვლილებები სავარაუდოდ არსებით გავლენას არ მოახდენს კომპანიაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
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5.

წინა წლების ნაშთების კორექტირებები და რეკლასიფიკაციები
ფინანსური ანგარიშგებების მომზადების დროს 2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის, კომპანიამ
განახორციელა შემდეგი კორექტირებები და რეკლასიფიკაციები შედარებით ინფორმაციაში:

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2014წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

როგორც
აღრიცხულია
მანამდე

კორექტირება/
რეკლასიფიკაცია

კორექტირებული/
რეკლასიფიცირებუ
ლი

ძირითადი საშუალებები (A, B, C, D)
საინვესტიციო ქონება (D)
გაცემული არამიმდინარე სესხები (G)
სხვა არამიმდინარე აქტივები (E)
შეზღუდული ფულადი სახსრები (I)
დეპოზიტი ბანკში (I)
მატერიალურ-საწარმოო მარაგები (C, F)
დებიტორული და სხვა დავალიანებები (G)
წინასწარი გადახდები (I)
გაცემული სესხები (G)
წინასწარ გადახდილი გადასახადები, მოგების
გადასახადის გარდა (H, I)
მიმდინარე მოგების გადასახადის აქტივები (H)

244,027
−
1,491
−
2,460
11,124
15,513
−
1,716
−
2,213

1,704
799

1,704
3,012

სულ აქტივები

288,601

27,644

316,245

20,564
16,671
−
2,005
733

3,090
(6,908)
6,883
(599)
1,005

23,654
9,763
6,883
1,406
1,738

სულ ვალდებულებები

118,902

3,471

122,373

დაგროვილი დეფიციტი (A)
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი (A)

(97,020)
58,250

(63,502)
87,675

(160,522)
145,925

სულ კაპიტალი

169,699

24,173

193,872

გადავადებული მოგების საგადასახადო
ვალდებულებები (H)
კრედიტორული და სხვა დავალიანებები (I)
მიღებული ავანსები (I)
ვალდებულებებისა და ხარჯების რეზერვები (H)
სხვა გადასახდელი გადასახადები (H)

11,670
18,394
8,500
97
2,460
(2,460)
(8,738)
(6,868)
3,802
(1,716)

255,697
18,394
8,500
1,588
2,460
−
2,386
8,645
3,802
-

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი
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5.

წინა წლების ნაშთების კორექტირებები და რეკლასიფიკაციები (გაგრძელება)
მოგება-ზარალის და სრული შემოსავლის ანგარიშგება 2014 როგორც აღრიცხულია
წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
მანამდე
შემოსავალი (I)
შემოსავალი წყალმომარაგებიდან (I)
შემოსავალი ქსელის რეალიზაციიდან (J)
შემოსავალი ელექტროენერგიის გაყიდვებიდან (I)
სხვა შემოსავლები (I)
ხელფასები და სარგებელი (B)
ქსელის რეალიზაციის ხარჯი (J)
ნედლი მასალა, საწვავი და სხვა სახარჯი მასალები (F, I)
ტექნიკური მომსახურების ხარჯი (I)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები (I)
გადასახადები მოგების გადასახადის გარდა (I)
პროფესიული საქმიანობის ანაზღაურება (I)
დებიტორული დავალიანებების გაუფასურების რეზერვი (G, J)
რეზერვების რევერსირება (I)
სხვა შემოსავალი (I)
სხვა საოპერაციო ხარჯები (H, I, J)
ცვეთა და ამორტიზაცია (A, B, D)
საპროცენტო შემოსავალი (G)
დაფინანსების ხარჯები (I)
უცხოური ვალუტის გაცვლით მიღებული წმინდა ზარალი (I)
მოგების გადასახადის ხარჯი (H)
მოგება წლის განმავლობაში

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

101,968
−
−
−
−
(23,395)
−
(5,036)
(3,523)
(2,594)
−
−
(1,127)
−
5,595
(14,535)
(16,998)
667
(5,836)
−
(5,509)
21,004

როგორც აღრიცხულია
მანამდე

კორექტირება/
რეკლასიფიკაცია
(101,968)
90,377
11,728
8,673
4,428
5,681
(9,668)
(474)
(779)
(51)
(4,216)
(1,043)
(4,070)
3,119
(4,525)
7,185
3,635
990
2,051
(2,051)
(28)
8,994

კორექტირება/
რეკლასიფიკაცია

კორექტირებული/
რეკლასიფიცირებული
−
90,377
11,728
8,673
4,428
(17,714)
(9,668)
(5,510)
(4,302)
(2,645)
(4,216)
(1,043)
(5,197)
3,119
1,070
(7,350)
(13,363)
1,657
(3,785)
(2,051)
(5,537)
29,998

კორექტირებული/
რეკლასიფიცირებული

ძირითადი საშუალებები (A, C, D)
საინვესტიციო ქონება (D)
გაცემული არამიმდინარე სესხები (G)
სხვა არამიმდინარე აქტივები (I)
შეზღუდული ფულადი სახსრები (I)
დეპოზიტი ბანკში (I)
მატერიალურ-საწარმოო მარაგები (C)
დებიტორული და სხვა დავალიანებები (G)
წინასწარ გადახდილი გადასახადები, მოგების გადასახადის
გარდა (I)
წინასწარი გადახდები (I)
გაცემული სესხები (G)
მიმდინარე მოგების გადასახადის აქტივები (H)

226,886
−
2,394
787
1,207
2,460
11,812
16,505

2,052
19,642
6,658
4
2,460
(2,460)
(8,362)
(6,795)

228,938
19,642
9,052
791
3,667
−
3,450
9,710

−
−
1,430
640

319
5,524
(1,430)
(640)

319
5,524
−

სულ აქტივები

282,124

16,972

299,096

გადავადებული მოგების საგადასახადო ვალდებულებები (H)
მიღებული ავანსები (I)
კრედიტორული და სხვა დავალიანებები (I)
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულებები (H)
სხვა გადასახდელი გადასახადები (H)

18,344
−
18,928
−
492

1,622
11,000
(11,008)
163
47

19,966
11,000
7,920
163
539

სულ ვალდებულებები

62,621

1,824

64,445

დაგროვილი დეფიციტი (A, H)
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი (A)

(48,252)
59,286

(72,840)
87,988

(121,092)
147,274

სულ კაპიტალი

219,503

15,148

234,651

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

5.

წინა წლების ნაშთების კორექტირებები და რეკლასიფიკაციები (გაგრძელება)

(A)

კომპანიამ დაადგინა, რომ მისი ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებები, რომლებიც აღრიცხულია
გადაფასების მოდელის საფუძველზე კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, არსებითად
განსხვავდება მათი სამართლიანი ღირებულებებისგან 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. შესაბამისად,
კომპანიამ შეასრულა თავისი ძირითადი საშუალებების გადაფასება აღნიშნული თარიღისთვის, შემდეგი
კორექტირებით: 13,332 ლარი 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და 14,111 ლარი 2013 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით, შესაბამისი ეფექტით ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვზე და
გაუნაწილებელ მოგებაზე კაპიტალის ფარგლებში, შესაბამის შემთხვევაში. გადაფასების კორექტირებამ
გამოიწვია გაუფასურების ხარჯის შემცირება 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის 3,553
ლარით.

(B)

კომპანიამ დაადგინა, რომ თავდაპირველი აღიარებისას, თავისი ძირითადი საშუალებების კონკრეტული
ელემენტების ღირებულება არ მოიცავდა ადგილზე აქტივების მიტანასთან და ხელმძღვანელობის მიერ
დაგეგმილი ფორმით კომპანიის ოპერირებისთვის საჭირო პირობებში მოყვანასთან პირდაპირ დაკავშირებულ
ხარჯებს. შედეგად ძირითადი საშუალებების წმინდა ნარჩენი ღირებულება შემცირდა 5,548 ლარით 2014 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით, ხელფასები და სარგებელი გაიზარდა 82 ლარით 2014 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის.

(C)

კომპანიამ დაადგინა, რომ 2014 წლის 31 დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მატერიალურ
საწარმოო მარაგებად კლასიფიცირებული დაუმონტაჟებელი მოწყობილობის კონკრეტული ელემენტები,
რომლის ღირებულება შეადგენდა 8,353 ლარს და 8,362 ლარს შესაბამისად, აკმაყოფილებდა ძირითადი
საშუალებების განსაზღვრებას. კომპანიამ განახორციელა შესაბამისი რეკლასიფიკაცია, რასაც არსებითი
ზემოქმედება არ მოუხდენია მოგება-ზარალზე.

(D)

კომპანიამ დაადგინა, რომ 2014 წლის 31 დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითად
საშუალებებად კლასიფიცირებული კონკრეტული შენობები, რომელთა ღირებულება შეადგენდა 18,394 ლარს
და 19,642 ლარს შესაბამისად, აკმაყოფილებდა საინვესტიციო ქონების განსაზღვრებას, ვინაიდან აღნიშნული
აქტივები ფლობილი იყო გრძელვადიანი კაპიტალის ზრდისთვის და არ ყოფილა გამოყენებული კომპანიის
ოპერაციებში.

(E)

კომპანიამ აღიარა არამატერიალური აქტივი, რომლის წმინდა ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 97 ლარს,
რომელიც გამოტოვებული იყო კომპანიის წიგნებში 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

(F)

კომპანიამ დაადგინა, რომ მატერიალურ-საწარმოო მარაგები, 375 ლარის ოდენობით, იყო მოძველებული 2014
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, და აღიარა შესაბამისი ჩამოწერა მოგება-ზარალის და სხვა სრული
შემოსავლის ანგარიშგებაში 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის.

(G)

კომპანიამ დაადგინა, რომ მისი შეფასება დაკავშირებული მხარისგან დაუფარავი დებიტორული დავალიანების
ამოღებასთან დაკავშირებით არ იყო ადეკვატური 2014 წლის 31 დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით არსებულ გარემოებებში. შედეგად კომპანიამ მოახდინა დებიტორული დავალიანების
რეზერვის თანხის კორექტირება აღნიშნულ ნაშთთან დაკავშირებით, 4,297 ლარით 2014 წლის 31 დეკემბრის და
2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. გარდა ამისა, ტრანზაქციის ბუნების უკეთ ასახვის მიზნით,
კომპანიამ მოახდინა ნაშთის კორექტირებული საბალანსო ღირებულების რეკლასიფიკაცია 5,228 ლარის
ოდენობით, არამიმდინარე სესხებზე და აღიარა საპროცენტო შემოსავალი სესხზე 990 ლარის ოდენობით,
საპროცენტო შემოსავლის ფარგლებში 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის მოგება-ზარალის
და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. გარდა ამისა კომპანიამ დაადგინა, რომ მათ შეამცირეს სხვა
დებიტორული დავალიანების რეზერვის თანხა 2014 წლის 31 დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით. შედეგად კომპანიამ დაარიცხვა სხვა დებიტორული დავალიანებების დამატებითი რეზერვი
223 ლარის ოდენობით 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და 424 ლარის ოდენობით 2013 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

5.

წინა წლების ნაშთების კორექტირებები და რეკლასიფიკაციები (გაგრძელება)
(H)

კომპანიამ დაადგინა სხვადასხვა ცდომილებები თავის საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებში, მათ
შორის გაურკვეველი საგადასახადო სტატუსებთან დაკავშირებული რეზერვები 2014 წლის 31 დეკემბრის და
2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, რომელიც წარმოიქმნა მოცემული თარიღისთვის არსებული
საგადასახადო კანონმდებლობის არასწორი გამოყენების შედეგად. გარდა ამისა, გადავადებულ და მიმდინარე
მოგების გადასახადის ხარჯზე 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის გავლენა მოახდინა
ზემოთ მითითებულმა შეცდომების საგადასახადო ეფექტებმა. ამასთან, საქართველოს ფინანსთა სამინსიტროს
შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული საგადასახადო წესების შესაბამისად, დივიდენდზე გადასახდელი
გადასახადი 2014 წლის 31 დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემცირდა 2,178 ლარით და
452 ლარით. გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება კორექტირდა 2014 წლის 31 დეკემბრის და
2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, რომელიც ასახავს ცდომილებების კორექტირებებს 2014 წლის 31
დეკემბრის და 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

(I)

კომპანიამ გადახედა კონკრეტული პუნქტების პრეზენტაციას ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და
მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, და მოახდინა შედარებითი ინფორმაციის
რეკლასიფიკაცია მიმდინარე წლის პრეზენტაციასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.

(J)

კომპანიამ დაადგინა რომ შემოსავალი ქსელის რეალიზაციიდან და შესაბამისი ხარჯები არასწორად იყო
აღიარებული ნეტო საფუძველზე 2014 წელს. შეცდომის გამოსწორების შედეგად ქსელის რეალიზაციის
შემოსავალი და ხარჯი აღიარებულ იქნა 7,623 ლარის და 9,668 ლარის ოდენობით შესაბამისად. გარდა ამისა,
შემოსავალი აღნიშნული ტრანზაქციიდან თავდაპირველად ნაჩვენები იყო შესაბამისი დებიტორული
დავალიანებების გაუფასურების გარეშე და კომპანიამ აღიარა გაუფასურების ზარალი 4,105 ლარის ოდენობით
ქსელის რეალიზაციიდან შემოსავალზე შესაბამისი ზემოქმედებით.
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6.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები
კომპანია აკეთებს შეფასებებსა და ვარაუდებს, რომლებიც გავლენას ახდენს მომდევნო ფინანურს წელსფინანსურ
ანგარიშგებებში აღიარებულ თანხებზე და აქტივებისა და ვალდებულებების
საბალანსო ღირებულებებზე.
შეფასებები და დაშვებები მუდმივად ფასდება და ეფუძნება ხელმძღვანელობის გამოცდილებასა და სხვა ფაქტორებს,
მათ შორის მომავალ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ მოლოდინებს, რომლებიც არსებულ გარემოებებში ითვლება
გონივრულად.
სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში, გარდა შეფასებებისა, ხელმძღვანელობა ასევე
აკეთებს გარკვეულ დაშვებებს. დაშვებები, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ფინანსურ ანგარისგებებში
აღიარებულ თანხებზე და შეფასებებზე, რომლებსაც შეუძლია გამოიწვიოს მომდევნო ფინანსურ წელს აქტივებისა და
ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების მნიშვნელოვანი კორექტირებები მოიცავს:

ძირითადი საშუალებების სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრა
კომპანიამ აირჩია ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის გადაფასებული საფუძველი.
ბასს 16
ძირითადი
საშუალებები მოითხოვს, რომ კომპანიამ რეგულარულად განახორციელოს გადაფასებები, იმის საგარანტიოდ, რომ
საბალანოს ღირებულება ძირითადად არ განსხვავდებოდეს იმ საბალანსო ღირებულებისგან, რომელიც
განსაზღვრული იქნება
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის სამართლიანი ღირებულების გამოყენებით.
ძირითადი საშუალებების ბოლო გადაფასება განხორციელდა 2013 წლის 31 დეკემბერს. სამართლიანი ღირებულება
და კომპანიის გარკვეული ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების დარჩენილი ვადები განისაზღვრა
დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. კომპანიის ძირითადი საშუალებების
უმრავლესობა თავისი ხასიათით სპეციფიკურია და იშვიათად იყიდება როგორც ხანგრძლივი საქმიანი აქტივობის
ნაწილი ღია ბაზარზე. მსგავსი ძირითადი საშუალებების ბაზარი არ არის აქტიური საქართველოში, და ამიტომ
სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრისთვის ბაზარზე დაფუძნებული მიდგომის გამოსაყენებლად არ ხდება
შესადარისი ძირითადი საშუალებების მნიშვნელოვანი რაოდენობის გაყიდვა. ამიტომ ძირითადი საშუალებების
სამართლიანი ღირებულება ძირითადად განისაზღვრა ჩანაცვლების ამორტიზირებული ხარჯების გამოყენებით. ეს
მეთოდი ითვალისწინებს ძირითადი საშუალებების ჩანაცვლების ღირებულებას, რომლებიც შეიცვალა ფიზიკური,
ფუნქციური ან ეკონომიკური ცვეთის გამო და მოძველებულია. გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან, კატალოგებიდან,
სტატისტიკური მონაცემებიდან და სხვა მოგროვდა სხვადასხვა საბაზრო მონაცემი. მოხდა დაკავშირება ძირითადი
საშუალებების მწარმოებელა ექსპერტებთან და მომწოდებლებთან საქართველოში და საზღვარგარეთ. ძირითადი
საშუალებების საბალანოს ღირებულებასა და ამორტიზაციაზე გავლენა მოახდინა
ჩანაცვლების ხარჯებმა,
ამორტიზებული ჩანაცვლების ღირებულებამ და სასარგებლო გამოყნების დარჩებილმა ვადებმა.

ინფრასტრუქტურული აქტივების მფლობელობა და აღიარება
კომპანიის ძირითადი საშუალებები მოიცავს გარკვეულ კონკრეტულ აქტივებს, როგორიცაა წყალმომარაგებისა და
ჩამდინარე წყლების ქსელის მილგაყვანილობა, სატუმბი სადგურები და სხვა ინფრასტრუქტურული აქტივები,
რომლებსაც იყენებდა კომპანია წყლამომარგებისა და ჩამდინარე წყლების მომსახურებებისთვის და რომლებიც
გადაეცა კომპანიას პრივატიზაციის შედეგად. საჭირო დოკუმენტაციის ნაკლებობისა და
რეგისტრაციისთვის
არასაკმარისი დროის გამო, კომპანიამ
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების თარიღისთვის ვერ მოიპოვა
გარკვეულ ფიქსირებულ აქტივებზე, მათ შორის ინსტრასტუქტურულ აქტივებზე კანონიერი მფლობელობა. თუმცა
1 შენიშვნაში მითითებული პრივატიზაციის ხელშეკრულების დებულებების საფუძველზე, ხელმძღვანელობამ
გამოიყენა დაშვება და გაითვალისწინა, რომ ინტრასტრუქტურული აქტივები მოიცავს ისეთ აქტივებს, რომლებსაც
ადრე იყენებდა კომპანია და შეიძლება გამოყენებული იყოს კომპანიის მიერ (როგორც წყლის და წყლის მიწოდების
მომსახურების ერთადერთი პროვაიდერი თბილისში), და არსებობს მაღალი ალბათობა, რომ კომპანია მომავალში
გააგრძელებს ინფრასტრუქტურული აქტივების გამოყენებას და მოიპოვებს მათზე კანონიერი მფლობელობის
უფლებას. ამ დაშვების საფუძველზე და იმის გამო, რომ არ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი კომპანიის
წინააღმდეგ ან დავა მის მფლობელობის უფლებასთან დაკავშირებით, ხელმძღვანელობამ აღიარა
ინფრასტრუქტურული აქტივები როგორც კომპანიის ძირითადი საშუალებები.
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6.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები (გაგრძელება)
ძირითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების ვადები
ძითითადი საშუალებების სასარგებლო გამოყენების ვადები
არის
მსგავს აქტივებთან დაკავშირებულ
გამოცდილებაზე დაფუძნებული ხელმძღვანელობის
დაშვება. ნებისმიერი აქტივის სასარგებლო გამოყენების
ვადის განსაზღვრისას, ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს მოსალოდნელ გამოყენებას, შეფასებულ ტექნიკურად
მოძველებას, ფიზიკურად გაცვეთილ ფიზიკურ გარემოს, რომელშიც ეს აქტივი მუშაობს. რომელიმე ამ პირობაში ან
შეფასებაში ცვლილებები შეიძლება დაკორექტირდეს მომავალი ცვეთის განაკვეთების გათვალისწინებით.

სავაჭრო და სხვა ოპერაციებთან დაკავშირებული დებიტორული დავალინებების გაუფასურება
დებიტორული დავალიანების გაუფასურების დებულება ეფუძნება
კონკრეტული მომხმარებლის ანგარიშების
კომპანიის მიერ ამოღების შეფასებას. თუ მთავარი კლიენტის კრედიტუნარიანობა გაუარესებულია ან ფაქტობრივი
ვალდებულების შეუსრულებლობა აღემატება შეფასებებს, ფაქტობრივი დებიტორული დავალიანებების ანგარიშები
შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ შეფასებებისგან. თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ არ არსებობს ობიექტური
მტკიცებულება, რომ გაუფასურება მოხდა
ინდივიდუალურად შეფასებულ დებიტორული დავალინების
ანგარიშებთან დაკავშირებით, (იქნება ეს მნიშვნელოვანი თუ არა), ის შეიყვანს
მსგავსი საკრედიტო რისკის
მახასიათებლების დებიტორული დავალიანებების ანგარიშს, რომელიმე ჯგუფში და კოლექტიურად შეაფასებს მათ
გაუფასურებას.
გაუფასურებული კოლექტიური შეფასებისთვის დებიტორული დავალიანებები დაჯგუფებულია
მსგავსი
საკრედიტოს რისკის მახასიათებლების საფუძველზე. ეს მახასიათებლები
ასეთი აქტივების ჯგუფებისთვის
მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასების რელევანტურია და მიუთითებს დებოტორების უნარზე გადაიხადოს
შეფასებული აქტივების საკონტრაქტო პირობების შესაბამისად ყველა გადასახდელი თანხა. სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებები, რომლებიც ინდივიდუალურად შეფასებულია როგორც არა გაუფასურებული, გაუფასურებასთან
დაკავშირებით
კოლექტიურად შეფასებულია მსგავსი ხანდაზმულობის დებიტორული დავალებინებების
კომპანიის მიერ ადრინდელი ამოღების გამოცდილების გამოყენებით. სავაჭრო დებიტირულ დავალიანებებთან
დაკავშირებული დებულებები ეფუძნება კონკრეტულ
ხანდაზმულობის კატეგორიაში ანგარიშებიდან თანხის
დაფარვის დონეების გამოცდილებას.
ხელმძღვანელობის შეფასებები შეიძლება დამატებით გადაიხედოს მომავალში, შეფასდეს
ნეგატურად ან
პოზიტიურად, რაც დამოკიდებულია თვითოეული მონაცემის გარშემო არსებულ ფაქტებზე დაყდნობით მიღებულ
შედეგებსა და მოლოდინებზე.

7.

ინფორმაცია სეგმენტის შესახებ
ხელმძღვანელობის თვალსაზრისით, პროდუქტებისა და მომსახურებების საფუძველზე, კომპანია დაფუძნებულია
ორ შემდეგ მოქმედ სეგმენტად:

ელექტროენერგიის წარმოება
კომპანია ფლობს
ჰიდროელექტროსადგურებს,
რომლებიც
მოხმარებისთვის და ელექტროენერგიის ბაზრისთვის მისაყიდად.

აწარმოებენ

ელექტროენერგიას

საკუთარი

წყლის მიწოდებასა და ჩამდინარე წყლების მოგროვების მომსახურება
კომპანია უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას და ჩამდინარე წყლის მოგროვებას იურიდიული პირებისთვის და
ზოგადად ქალაქ თბილისისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის. ის მოიცავს წყლის წარმოებას,
დამუშავებას, ტრანსპორტირებას, დისტრიბუციას და ჩამდინარე წყლის მოგროვებას. კომპანია ფლობს და ამუშავებს
წყალმომარაგებასა და ჩამდინარე წლის მოგროვებაში გამოყენებულ
წყლისა და ჩამდინარე წყლის
ინფრასტრუქტურულ აქტივებს.
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7.

ინფორმაცია სეგმენტის შესახებ (გაგრძელება)

წყლის მიწოდებასა და ჩამდინარე წყლების მოგროვების მომსახურება (გაგრძელება)
ხელმძღვანელობა აკონტროლებს მისი სეგმენტების მუშაობას ცალცალკე, რათა მიიღოს გადაწყვეტილებები
რესურსის განაწილებისა და მწარმოებლურობის შეფასებასთან დაკავშირებით. სეგმენეტის მწარმოებლურობა,
როგორც ქვემოთ არის აღწერილია, იზომება იგივე წესით რა წესითაც ხდება ფინანსურ ანგარიშგებებში მოგება ან
ზარალი. ხელმძღვანელობა არ აკონტროლებს მთლიან აქტივებს, მთლიან ვალდებულებებს და არამიმდინარე
აქტივებს თვითოეული სეგმენტისთვის, არამედ ახორციელებს მის ანალიზსს კომპანიის დონეზე.
საოპერაციო სეგმენტებს შორის გარიგებები ხორციელდება კომერციულ საფუძველზე,
მხარეებთან გარიგებების დროს.

ისევე როგორც მესამე

კომპანიის ოპერაციები კონცენტრირებულია საქართველოში.
კომპანიის ყველა გრძელვადიანი აქტივი მდებარეობს საქართველოში.
2015 ან 2014 წლებში ერთ გარეშე კლიენტთან ან პარტნიორთან გარიგებებიდან მიღებული შემოსავალი არ
შეადგენდა კომპანიის მთლიანი შემოსავლის 10%-ს ან მეტს.
წყალმომარაგება
და ჩამდინარე
წყლის
ელექტროენერგიის
მოგროვების
სეგმენტებს შორის
წარმოება,
მომსახურებები
გარიგებები,
შენიშ.
შემოსავალი წყალმომარაგებიდან
შემოსავალი ელექტროენერგიის
გაყიდვიდან
სხვა შემოსავალი
სულ შემოსავალი
ხელფასები და სარგებელი
ელექტრონერგიისა და გადაცემის
ხარჯები
ნედლეული, საწვავი და სხვა მასალა
ტექმომსახურების ხარჯები
საერთო და ადმინისტრაც. ხარჯები
საშემოსავლოს გარდა სხვა გადასახადები
სპეციალისტების ჰონორარი
სავაჭრო დებიტ. დავალიანების
გაუფასურების რეზერვის აღდგენა
რეზერვის ხარჯი
სხვა შემოსავალი
სხვა საოპერაციო ხარჯები
EBITDA
საპროცენტო შემოსავალი
ფინანსური ხარჯები
უცხოური ვალუტის გადაცვლით
გამოწვეული წმინდა ზარალი
ცვეთა და ამორტიზაცია
მოგების გადასახადის ხარჯამდე მოგება
მოგების გადასახადი ხარჯი
წლის მოგება და სხვა ყოვლისმომცველი
შემოსავალი

2015

2015

2015

სულ,
2015

−

94,663

18,359
−

−
4,735

(5,088)
−

13,271
4,735

18,359

99,398

(5,088)

112,669

(1,448)

(17,669)

−

(19,117)

1

(122)
(105)
(67)
(105)
(206)
(49)

(14,792)
(4,446)
(4,023)
(2,659)
(2,845)
(2,091)

5,088
−
−
−
−
−

(9,826)
(4,551)
(4,090)
(2,764)
(3,051)
(2,140)

2

−
−
13
(279)
15,991

169
(168)
630
(6,024)
45,480

−
−
−
−
−

169
(168)
643
(6,303)
61,471

3

19
(3,434)

1,643
(18,349)

−
−

1,662
(21,783)

4
3

(39)
(1,953)

(534)
(14,051)

−
−

(573)
(16,004)

10,584

14,189

−

24,773

(2,864)

(3,847)

−

(6,711)

7,720

10,342

−

18,062

1

−

94,663
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7.

ინფორმაცია სეგმენტის შესახებ (გაგრძელება)
წყალმომარაგება
და ჩამდინარე
წყლის
ელექტროენერგიის
მოგროვების
სეგმენტებს შორის
წარმოება,
მომსახურებები
გარიგებები,
შენიშ.
2014
2014
2014
შემოსავალი წყალმომარაგებიდან
შემოსავალი ელექტროენერგიის
გაყიდვიდან
შემოსავალი ქსელის რეალიზაციიდან
სხვა შემოსავალი
სულ შემოსავალი
ხელფასები და სარგებელი
ელექტრონერგიისა და გადაცემის ხარჯები
ნედლეული, საწვავი და სხვა მასალა
ტექმომსახურების ხარჯები
საერთო და ადმინისტრაც. ხარჯები
საშემოსავლოს გარდა სხვა გადასახადები
სპეციალისტების ჰონორარი
სავაჭრო დებიტ. დავალიანების
გაუფასურების რეზერვი
რეზერვების ლიკვიდაცია
ქსელის რეალიზაციის ხარჯები
სხვა შემოსავალი
სხვა საოპერაციო ხარჯები
EBITDA
საპროცენტო შემოსავალი
ფინანსური ხარჯები
უცხოური ვალუტის გადაცვლით
გამოწვეული წმინდა ზარალი
ცვეთა და ამორტიზაცია
მოგების გადასახადის ხარჯამდე მოგება
მოგების გადასახადი ხარჯი
წლის მოგება და სხვა ყოვლისმომცველი
შემოსავალი

−

90,377

13,676
−
−

−
11,728
4,428

(5,003)
−
−

8,673
11,728
4,428

13,676

106,533

(5,003)

115,206

(1,326)
−
(110)
(86)
(127)
(176)
(56)

(16,388)
(13,676)
(5,400)
(4,216)
(2,518)
(4,040)
(987)

−
5,003
−
−
−
−
−

(17,714)
(8,673)
(5,510)
(4,302)
(2,645)
(4,216)
(1,043)

2

−
−
−
−
(227)
11,568

(5,197)
3,119
(9,668)
1,070
(7,123)
41,509

−
−
−
−
−
−

(5,197)
3,119
(9,668)
1,070
(7,350)
53,077

3

31
(379)

1,626
(3,406)

−
−

1,657
(3,785)

4
3

−
(1,223)

(2,051)
(12,140)

−
−

(2,051)
(13,363)

9,997

25,538

−

35,535

(2,077)

(3,460)

−

(5,537)

7,920

22,078

−

29,998

1
1

−

სულ,
2014
90,377

შემოსავლისა და ხარჯების ელემენტების უმრავლესობა მიკუთვნებულ იქნა შესაბამისი სეგმენტებისთვის ფასს ანგარიშებში
არსებული ფაქტობრივი შედეგების საფუძველზე.
შემოსავლისა და დანახარჯების ელემენტებისთვის ხელმძღვანელობის მიერ
გამოყენებული განაწილების პრინციპები და მეთოდები , რომლებიც პირდაპირ ვერ იქნება მიკუთვნებული შესაბამისი საოპერაციო
სეგმენტისთვის, წარმოდგენილია ქვემოთ. კერძოდ:
1.

შემოსავალი −2015 და 2014 წელებში კომპანიამ მოიხმარა ჟინვალი ჰესისა და თეთრიხევი ჰესის შიდა წარმოებული
ელექტრონერგია. ფასს ანგარიშებთან დაკავშირებით შიდა გამოყენებული ელექტროენერგიიდან შემოსავალი დაფიქსირდა
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი
რეგულირებადი ტარიფით (2008 წლის 4 დეკემბრით დათარიღებული დადგენილება #33). წყალმომარაგების და ჩამდინარე
წყლის მოგროვების მომსახურებების სეგმენტისთვის შესაბამისი ელექტროენერგიის ღირებულება იზრდება იმავე
მოცულობით. .

2.

ხელფასები და სარგებლები−ადმინისტრაციული პერსონალის გარდა
ხელფასებისა და სარგებლების ხარჯები
მიკუთვნებული იქნა შესაბამის სეგმენტს ფაქტობრივი დანახარჯების საფუძველზე. ადმინისტრაციული პერსონალის
ხელფასები და სარგებლები განაწილდა პროპორციულად თვითოეულ საოპერციო სეგმენტში თანამშრომლების რაოდენობის
საფუძველზე.

3.

საპროცენტო შემოსავალი და ფინანსური ხარჯები განაწილდა თვითოეულ სეგმენტზე პროპორციულად თვითოეული
საოპერაციო სეგმენტის მთლიანი შემოსავლის საფუძველზე.

4.

საშემოსავლო გადასახდის ხარჯი − შემოსავლის გადასახადის ხარჯები განაწილდა სეგმენტებს შორის პროპორციულად
თვითოეული საოპერაციო სეგმენტის საშემოსავლო გადასახადის გადახდამდე მოგების საფუძველზე. .

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

8.

ძირითადი საშუალებები
2015 წლის 31 დეკემბრისთვის ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებაში მოძრაობა
შემდეგნაირი იყო:

უძრავი
ქონება

მიწა
გადაფასებული ღირებულება
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)
დანამატებეი
გასხვისება
გადარიცხვები
2015 წლის 31 დეკემბერი

86,908
−
(62)
−
86,846

ინფრ.
აქტივები

სატრანსპ.
საშ.

არმატურა
და
ფიტინგები

14,085
−
−
776
14,861

138,825
7,604
(193)
26,610
172,846

6,040
−
(293)
1,481
7,228

1,133
97
(2)
469
1,697

11,155
13,766
(79)
24,842

1,254
1,101
(144)
2,211

217
396
(1)
612

CIP

სულ

21,830
18,629
−
(29,336)
11,123

268,821
26,330
(550)
−
294,601

დაგროვილი ამორტიზაცია
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)
საამორტიზაციო ანარიცხები
გასხვისებები
2015 წლის 31 დეკემბერი

−
−
−
−

498
491
−
989

სუფთა საბალანსო ღირებულება
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)

86,908

13,587

127,670

4,786

916

21,830

255,697

2015 წლის 31 დეკემბერი

86,846

13,872

148,004

5,017

1,085

11,123

265,947

−
−
−
−

13,124
15,754
(224)
28,654

(*) ძირითადი საშუალებები ხელახლა ფორმულირებულია და არ შეესაბამება 2014 წლის ფინანსურ ანგარიშგებებში მოცემულ

მაჩვენებლებს , როგორც ეს წარმოდგენილია შენიშვნაში 5.

2014 წლის 31 დეკემბრისთვის ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებაში მოძრაობა
შემდეგნაირი იყო:
უძრავი
ქონება

მიწა
გადაფასებული ღირებულება
2013 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)
დანამატებეი
გასხვისება
გადარიცხვები
2014 წლის 31 დეკემბერი
(ხელახლა ფორმულირებული*)

ინფრ.
აქტივები

სატრანსპ.
საშ.

არმატურა
და
ფიტინგები

515
368
(6)
256

CIP

სულ

11,270
26,254
(210)
(15,484)

228,938
40,564
(681)
−

21,830

268,821

86,852
341
(92)
(193)

12,614
1,224
(14)
261

114,462
11,557
(268)
13,074

3,225
820
(91)
2,086

86,908

14,085

138,825

6,040

დაგროვილი ამორტიზაცია
2013 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)
საამორტიზაციო ანარიცხები
გასხვისებები
2014 წლის 31 დეკემბერი
(ხელახლა ფორმულირებული*)

−
−
−

−
498
−

−
11,191
(36)

−
1,263
(9)

−
218
(1)

−
−
−

−
13,170
(46)

−

498

11,155

1,254

217

−

13,124

სუფთა საბალანსო ღირებულება
2013 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
(ხელახლა ფორმულირებული*)

86,852

12,614

114,462

3,225

515

11,270

228,938

86,908

13,587

127,670

4,786

916

21,830

255,697

1,133

(*) ძირითადი საშუალებები ხელახლა ფორმულირებულია და არ შეესაბამება 2014 წლის ფინანსურ ანგარიშგებებში მოცემულ

მაჩვენებლებს , როგორც ეს წარმოდგენილია შენიშვნაში 5.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

8.

ძირითადი საშუალებები (გაგრძელება)
კომპანიამ დააგირავა თავისი მიწის ნაკვეთები და უძრავი ქონება, მათ შორის ძირითადი საშუალებები მისი სესხების
უზრუნველყოფის სახით. დაგირავებული მიწის ნაკვეთებისა და უძრავი ქონები საბალანსო ღირებულება 2015 წლის
31 დეკემბრისთვის იყო 2,557 ლარი (2014: 12,047 ლარი).
თუ
ძირითადი საშუალებები იზომებოდა ღირებულების მოდელის გამოყენებით, ძირითადი საშუალებების
საბალანსო ღირებულება 2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის იქნებოდა შემდეგი:

უძრავი
ქონება

მიწა
გადაფასებული თანხა 2014
წლის 31 დეკემბრისთვის
დაგროვილი ამორტიზაცია
სუფთა საბალანსო
ღირებულება 2014 წლის 31
დეკემბრისთვის

995
−

995

გადაფასებული თანხა 2015
წლის 31 დეკემბრისთვის
დაგროვილი ამორტიზაცია
სუფთა საბალანსო
ღირებულება 2015 წლის 31
დეკემბრისთვის

932
−

932

სატრანსპ.
საშ.

არმატურა
და
ფიტინგები

243,270

8,117

2,366

(2,435)

(65,193)

(1,241)

(1,133)

10,196

178,077

6,876

1,233

ინფრ.
აქტივები

სატრანსპ.
საშ.

სულ

CIP

12,631

უძრავი
ქონება

მიწა

ინფრ.
აქტივები

21,830
−

21,830

289,209
(70,002)

219,207

არმატურა
და
ფიტინგები
სულ

CIP

13,407

277,328

9,307

2,930

(3,091)

(82,731)

(1,790)

(1,596)

10,316

194,597

7,517

1,334

11,123
−

11,123

315,027
(89,208)

225,819

კომპანიის ყველა უძრავი ქონება 2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის შეტანილია სამართლიანი შეფასების მე-3
დონეში, რომელი მეთოდიც იყენებს შეფასებაში დაკვირვებას არდაქვემდებარებულ მონაცემებს.
შეფასების მეთოდი, ძირითადი საშუალებების სამართლიანი ღირებულების შეფასებაში გამოყენებული მონაცემები,
რომლებიც მიკუთვნებულია იერარქიის მე-3 დონეს, და ამ მონაცემებში გონივრული შესაძლო დაკავშირებული
ცვლილებების მიმათ მგრძნობელობა 2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის შესაბამისად შემდეგია :

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

8.

ძირითადი საშუალებები (გაგრძელება)

სამართლიანი
ღირებულება
20145წლის 31
ძირითადი
დეკემბრისთვი
საშუალებების კლასი
ს
მიწის ნაკვეთები

86,846

უძრავი ქონება

13,872

148,004

ინფრასტრუქტურულ
ი აქტივები

სატრანსპორტო
საშუალებები

არმატურა და
ფიტინგები

სულ ძირითადი
საშუალებები, CIP ისა და სხვა
გამოკლებით

5,017

1,085

254,824

შეფასების
მეთოდი

მნიშვნელოვანი
დაკვირვებას არ
დაქვემდებარებ
ული
გამოყენებული შეწონილი
მონაცემები
საშუალო

ტიპი

სულ
სამართლიანი
ტერიტორია,
ღირებულების მიმართ
კვადრატული გონივრული
მონაცემების
მეტრი
ცვლილება
მგრძნობელობა

0.002

მიწა

31,327,617

±1%

ერთ მეტრ კვადრატის
ფასის 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 868
ლარით ზრდას (კლებას)

WACC;
დისკონტირებ
ული ფულის ტერმინალური
პერიოდის
ნაკადები
ზრდის ტემპი
(“DCF”)

17.6%

შენობა

91,826

±1%

ტერმინალური ზრდის
ტემპის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 28
ლარით ზრდას
(კლებას); WACC -ში 1%
ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 226
ლარით ზრდას (კლებას)

WACC;
დისკონტირებ
ული ფულის ტერმინალური
პერიოდის
ნაკადები
ზრდის ტემპი
(“DCF”)

17.6%

მილები და
ჭები,
მოწყობილ
ობა

ა/გ

±1%

ტერმინალური ზრდის
ტემპის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 296
ლარით ზრდას
(კლებას);WACC -ში 1%
ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 2,412
ლარით ზრდას (კლებას)

14

სატრანსპო
რტო
საშუალებე
ბი

ა/გ

±1%

შესადარისი ფასის 1%
ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 50
ლარით ზრდას
(კლებას);

17.6%

არმატუ
რა და
ფიტინგ
ები

ა/.გ

±1%

ტერმინალური ზრდის
ტემპის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 2 ლარით
ზრდას (კლებას);WACC
-ში 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 18
ლარით ზრდას (კლებას)

საბაზრო
მიდგომაh

საბაზრო
მიდგომა

ფასი ერთ
კვადრატულ
მეტრზე

შესადარისი
ფასბეი

WACC;
დისკონტირებ
ული ფულის ტერმინალური
პერიოდის
ნაკადები
ზრდის ტემპი
(“DCF”)

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

8.

ძირითადი საშუალებები (გაგრძელება)

ძირითადი
საშუალებების
კლასი

მნიშვნელოვანი
სამართლიანი
დაკვირვებას არ
ღირებულება
დაქვემდებარებ
2014 წლის 31
ული
დეკემბრისთვი შეფასების გამოყენებული შეწონილი
ს
მეთოდი
მონაცემები
საშუალო

მიწის ნაკვეთები

86,908

უძრავი ქონება

13,587

127,670

ინფრასტრუქტურუ
ლი აქტივები

სატრანსპორტო
საშუალებები

არმატურა და
ფიტინგები

სულ ძირითადი
საშუალებები,
CIP -ისა და სხვა
გამოკლებით

4,786

916

233,867

ტიპი

სულ
სამართლიანი
ტერიტორია,
ღირებულების მიმართ
კვადრატული გონივრული
მონაცემების
მეტრი
ცვლილება
მგრძნობელობა

0.002

მიწა

31,327,617

±1%

ერთ მეტრ კვადრატის
ფასის 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 868
ლარით ზრდას (კლებას)

WACC;
დისკონტირე
ტერმინალური
ბული
პერიოდის
ფულის
ზრდის ტემპი
ნაკადები
(“DCF”)

17.6%

შენობა

91,826

±1%

ტერმინალური ზრდის
ტემპის 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 27 ლარით
ზრდას (კლებას); WACC
-ში 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 221
ლარით ზრდას (კლებას)

WACC;
დისკონტირე
ტერმინალური
ბული
პერიოდის
ფულის
ზრდის ტემპი
ნაკადები
(“DCF”)

17.6%

მილები და
ჭები,
მოწყობილო
ბა

ა/გ

±1%

ტერმინალური ზრდის
ტემპის 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 255
ლარით ზრდას
(კლებას);WACC -ში 1%
ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 2,081
ლარით ზრდას (კლებას)

14

სატრანსპორ
ტო
საშუალებებ
ი

ა/გ

±1%

შესადარისი ფასის 1%
ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 48 ლარით
ზრდას (კლებას);

17.6%

არმატურ
ა და
ფიტინგე
ბი

ა/.გ

±1%

ტერმინალური ზრდის
ტემპის 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 2 ლარით
ზრდას (კლებას);WACC ში 1% ზრდა (კლება)
გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 15 ლარით
ზრდას (კლებას)

საბაზრო
მიდგომა

საბაზრო
მიდგომა

ფასი ერთ
კვადრატულ
მეტრზე

შესადარისი
ფასები

WACC;
დისკონტირე
ტერმინალური
ბული
პერიოდის
ფულის
ზრდის ტემპი
ნაკადები
(“DCF”)

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

9.

საინვესტიციო ქონება
საინვესტიციო ქონება მოიცავს:

2015

მიწა
1 იანვრისთვის და 31 დეკემბრისთვის

16,125

შენობები
2,269

სულ
18,394

2015 წელს საინვესტიციო ქონებაში ცვლილებები არ ყოფილა. .
ქვემოთ ცხრილი გვიჩვნებს 2014 წელს საინესტიციო ქონებაში ცვლილებებს :
2014

მიწა

შენობები

სულ

1 იანვრისთვის
დანამატები
გასხვისებები

17,401
−
(1,276)

2,241
28
−

19,642
28
(1,276)

31 დეკემბრისთვის

16,125

2,269

18,394

კომპანიამ დააგირავა თავისი საინვესტიციო ქონება მისი სესხების უზრუნველყოფის სახით. დაგირავებილი
საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულება 2015 წლის 31 დეკემებრისთვის იყო 15,484 ლარი (2014: 11,263 ლარი).

სამართლიანი ღირებულების შეფასება
საინვესტიციო ქონება წარმოდგენილია სამართლიანი ღირებულებით. სამართლიან ღირებულებად მიჩნეულია
ფასი, რომლითაც გაიყიდება აქტივი ან გადახდილი იქნებ კომპენსაცია
შეფასების თარიღისთვის ბაზრის
მონაწილეებს შორის ვალდებულების გადაცემისთვის.
დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ განხორციელებული
შეფასების ყველაზე ბოლო ვადა არის 2013 წლის 31 დეკემბერი. შეფასება გაკეთდა დამოუკიდებელი შემფასებლის
მიერ. გამოყენებული იქნა შეფასების სტანდარტების საერთაშორისო კომიტეტის მიერ რეკომედებული შეფასების
მოდელები და შეესაბამება ფასს 13-ში წარმოდგენილ პრინციპებს. შემდეგში კომპანიამ თვითონ განახორციელა
საინვესტიციო ქონების შეფასება.
გამოყენებული მეთოდი წარმოადგენს საბაზრო მიდგომას.

საბაზრო მიდგომა
ეს მეთოდი ეფუძნება განსახილველი ქონების პირდაპირ შედარებას სხვა ქონების ობიექტთან, რომელიც გაიყიდა ან
შეტანილი იქნა გაყიდვის რეესტრში. შეფასების ეს მეთოდი ანალოგიურია სატრანსპორტო საშუალებებსა ან მიწის
ნაკვეთებთან დაკავშირებით. ღირებულების კორექტირება
განისაზღვრება ძირითადად შემდეგ მოსაზრებების
საფუძველზე: 1) ფიზიკური მდგომარეობა; 2) მდებარეობა; 3) გამოყენების წესი; 4) ინსტალაციის ხარჯები; 5)
ტრანსპორტირების კოეფიციენტი (ტრანსპორტისთვის).
შეფასების მეთოდი, ძირითადი საშუალებების სამართლიანი ღირებულების შეფასებაში გამოყენებული მონაცემები,
რომლებიც მიკუთვნებულია იერარქიის მე-3 დონეს, და ამ მონაცემებში გონივრული შესაძლო დაკავშირებული
ცვლილებების მიმათ მგრძნობელობა 2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის შესაბამისად შემდეგია:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

9.

საინვესტიციო ქონება (გაგრძელება)

ძირითადი
საშუალებების
კლასი

მიწის ნაკვეთები

შენობები

სულ
საინვესტიციო
ქონება

ძირითადი
საშუალებების
კლასი

მიწის ნაკვეთები

შენობები

სულ
საინვესტიციო
ქონება

მნიშვნელოვანი
სამართლიანი
დაკვირვებას არ
ღირებულება
დაქვემდებარებ
2015 წლის 31
ული
დეკემბრისთვი შეფასების გამოყენებული შეწონილი
ს
მეთოდი
მონაცემები
საშუალო

ტიპი

სულ
სამართლიანი
ტერიტორია,
ღირებულების მიმართ
კვადრატული გონივრული
მონაცემების
მეტრი
ცვლილება
მგრძნობელობა

16,125

საბაზრო
მიდგომა

ერთი
კვადრატული
მეტრის ფასი

0.054

მიწა

295,625

±1%

ერთ მეტრ კვადრატის
ფასის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 161
ლარით ზრდას
(კლებას)

2,269

საბაზრო
მიდგომა

ერთი
კვადრატული
მეტრის ფასი

0.458

სენობა

4,952

±1%

ერთ მეტრ კვადრატის
ფასის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 22
ლარით ზრდას
(კლებას)

18,394
მნიშვნელოვანი
სამართლიანი
დაკვირვებას არ
ღირებულება
დაქვემდებარებ
2015 წლის 31
ული
დეკემბრისთვი შეფასების გამოყენებული შეწონილი
ს
მეთოდი
მონაცემები
საშუალო

ტიპი

სულ
სამართლიანი
ტერიტორია,
ღირებულების მიმართ
კვადრატული გონივრული
მონაცემების
მეტრი
ცვლილება
მგრძნობელობა

16,125

საბაზრო
მიდგომა

ერთი
კვადრატული
მეტრის ფასი

0.054

მიწა

295,625

±1%

ერთ მეტრ კვადრატის
ფასის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 161
ლარით ზრდას
(კლებას)

2,269

საბაზრო
მიდგომა

ერთი
კვადრატული
მეტრის ფასი

0.458

შენობა

4,952

±1%

ერთ მეტრ კვადრატის
ფასის 1% ზრდა
(კლება) გამოიწვევს
სამართლიანი
ღირებულების 22
ლარით ზრდას
(კლებას)

18,394

არ ყოფილა ცვლილებები შეფასების მეთოდში მე-3 დონესთან დაკავშირებით 2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
დასრულებულ წლებში სამართლიანი ღირებულების ხელახალი შეფასებებით.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

10.

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

31 დეკემბერი
2015
არამატერიალური აქტივები
წინასწარი გადახდები გრძელვადიანი აქტივებისთვის

სულ გრძელვადიანი აქტი

31 დეკემბერი
2014
(ხელახლა

ფორმულირებული*)

1,312

731

1,075

857

2,387

1,588

(*) არამატერიალური აქტივების მოცულობა ხელახლა გადაითვალა და აე შეესაბამება 2014 წლის ფინანსურ ანგარიშგებებში

მითითებულ ციფრებს რადგან გაკეთდა კორექტირებები, რაც დეტალურად მითითებულია შენიშვნაში 5.

არამატერიალური აქტივების და დაგროვილი ამორტიზაციის მთლიანი საბალანსო ღირებულება 2015 წლის 31
დეკემბრისთვის შეადგენდა შესაბამისად 2,719 ლარს და 1,407 ლარს (2014: 1,888 ლარი და 1,157 ლარი).
არამატერიალური აქტივების შესყიდვა მიკუთვნებული იქნა 2015 წლის განმავლობაში მთლიან საბალანსო
ღირებულებაში ცვლილებას.
არამატერიალურ აქტივებზე , მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიებზე, წლის განმავლობაში
ამორტიზაციული ანარიცხები 2015 წელს შეადგენდა 250 ლარს (2014: 193 ლარი).

11.

სასაქონლო–მატერიალური მარაგები
31 დეკემბერი
2015

31 დეკემბერი
2014

ნედლეული
სხვა სასაქონლო - მატერიალური მარაგები

2,331
48

2,386
−

სხვა სასაქონლო - მატერიალური მარაგები

2,379

2,386

2014 წელს სულ 475 ლარის სასაქონლო-მატერიალური მარაგები ჩამოიწერა ინვენტარიზაციის შედეგად.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

12.

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება
31 დეკემბერი
2015

31 დეკემბერი
2014

გრძელვადიანი
მოსახლეობის დებიტორული დავალიანება წყალმომარაგების
მომსახურებისთვის

დებიტორული დავალიანება წყალმზომების მონტაჟიდან
საამორტიზაციო ზარალის რეზერვის გამოკლებით
სულ გრძელვადიანი სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები, წმინდა

690
34
724

641
169
810

(440)

(239)

284

571

24,818

19,887

10,183
817
4,753
357
40,928

13,589
2,713
1,163
69
37,421

(27,615)
13,313

(28,788)
8,633

მიმდინარე
მოსახლეობის დებიტორული დავალიანება წყალმომარაგების
მომსახურებისთვის
იურიდიული პირების მიერ გადასახდელი დებიტორული დავალიანებები
წყალმომარაგების მომსახურებისთვის
წყლის მრიცხველების დამონტაჟების დებიტორული დავალიანება
დებიტორული დავალიანება ტექნიკური მომსახურებისთვის

დებიტორული დავალიანება ელექტროენერგიის რეალიზაციისათვის
დებიტორული დავალიანების რეზერვი
სულ, მიმდინარე დებიტორული დავალიანება, წმინდა

სხვა დებიტორული დავალი
სულ სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები

112

12

13,425

8,645

კომპანიის დებიტორული და სხვა დავალიანებების საბალანსო ღირებულება უტოლდება მათ
სამართლიან ღირებულებას და დენომინირებულია ლარში.
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებების საკრედიტო ხარისხის მიხედვით ანალიზი შემდეგია:
არც
ვადაგადაცილებუ
ლი, არც
გაუფასურებული
31 დეკემბერი 2015

ვადაგადაცილებულ
ი, მაგრამ
ინდივიდუალურად ინდივიდუალურად
არ გაუფასურებული გაუფასურებული 31
სულ
31 დეკემბერი 2015 დეკემბერი 2015 31 დეკემბერი 2015

გრძელვადიანი სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებები
მიმდინარე სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებები
სხვა დებიტორული დავალიანებები

−

724

−

724

7,087
112

33,631
−

210
−

40,928
112

სულ

7,199

34,355

210

41,764

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

12. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება (გაგრძელება)
არც
ვადაგადაცილებულ
ვადაგადაცილებუ
ი, მაგრამ
ლი, არც
ინდივიდუალურად ინდივიდუალურად
გაუფასურებული არ გაუფასურებული გაუფასურებული 31
სულ
31 დეკემბერი 2014 31 დეკემბერი 2014 დეკემბერი 2014 31 დეკემბერი 2014

გრძელვადიანი სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებები
მიმდინარე სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებები
სხვა დებიტორული დავალიანებები

−

810

−

810

2,580
12

33,177
−

1,664
−

37,421
12

სულ

2,592

33,987

1,664

38,243

ვადაგადასულ, მაგრამ ინდივიდუალურად არ გაუფასურებელ კატეგორიაში შედის დებიტორული დავალიანებები
რომლებიც ვადაგადაცილებულია სულ მცირე ერთი დღე და არ არის გაუფასურებაზე შეფასებული
ინდივიდუალურად ანარიცხების შეფასების შესახებ კომპანიის პოლიტიკის შესაბამისად.
თვითოეული დებიტორული დავალიანების კლასის მიხედვით ვადაგადასული, მაგრამ ინდივიდუალურად არ
გაუფასურებული სესხების ხანდაზმულობის ანალიზი შემდეგია:

30 დღეზე
31 დეკემბერი 2015

ნაკლები

360 დღეზე
30 - 90 დღე

91 - 180 დღე 181- 360 დღე

მეტი

სულ

გრძელვადიანი სავაჭრო
დებიტორული
დავალიანებები
მოკლევადიანი სავაჭრო
დებიტორული
დავალიანებები

−

−

−

−

724

724

307

2,504

2,003

3,202

25,615

33,631

სულ

307

2,504

2,003

3,202

26,339

34,355

30 დღეზე
31 დეკემბერი 2014

ნაკლები

360 დღეზე
30 - 90 დღე

91 - 180 დღე 181- 360 დღე

მეტი

სულ

გრძელვადიანი სავაჭრო
დებიტორული
დავალიანებები
მოკლევადიანი სავაჭრო
დებიტორული
დავალიანებები

−

−

−

−

810

810

488

2,491

1,563

3,408

25,227

33,177

სულ

488

2,491

1,563

3,408

26,037

33,987

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებების გაუფასურების რეზერვში ცვლილება შემდეგია:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

12. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება (გაგრძელება)
გრძელვადიანი
სავაჭრო
დებიტორული
დავალიანებები

13.

1 ინვარი 2014
ანარიცხი/(რევერსირება)
ჩამოწერილი უიმედო ვალები
31 დეკემბერი 2014

829
(590)
−
239

ანარიცხი/(რევერსირება)
ჩამოწერილი უიმედო ვალები

201
−

31 დეკემბერი 2015

440

მიმდინარე სავაჭრო
დებიტორული
დავალიანებები

სულ

29,589
5,787
(6,588)
28,788

30,418
5,197
(6,588)

(370)
(803)

(169)
(803)

27,615

29,027

28,055

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი
2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას მთლიანად გადახდილი აქვს საწესდებო კაპიტალის
208,469 ლარი.

დივიდენდები
2014 წელს გამოცხადდა მთლიანობაში 70,777 ლარის დივიდენდი. მფლობელისთვის გადახდილი მთლიანი
დივიდენდი შეადგენდა 71,190 ლარს, ხოლო 2,887 ლარი ჩაითვალა საერთო კონტროლის ქვეშ არსებული საწარმოს
მიერ გაცემული სეხის ანგარიშში. დივიდენდზე გადახდილი გადასახადი გადახდის წყაროსთან შეადგენდა 3,702
ლარს.
2015 წელს გამოცხადდა და გადახდილი იქნა მთლიანად 247 ლარის დივიდენდი.

ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი
გამოიყენება
ძირითადი საშუალებების სამართლიან
ღირებულებაში ზრდისა და კლების დასაფიქსირებლად იმ პირობით, რომ ასეთი კლება უკავშირდება ადრე
კაპიტალში აღიარებულ იმავე აქტივზე ზრდას.

კაპიტალის მართვა
კაპიტალის მართვისას ჯგუფის მიზნებია:
►

დაიცვას კომპანიის შესაძლებლობა გააგრძელოს საქმიანობა, რათა მან გაგრძელოს უკუგების უზრუნველყოფა
აქციონერებისთვის და სარგებლები სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის;

►

იქონიოს საკმარისი ზომა საიმისოდ, რომ კომპანიის საქმიანობა იყოს ხარჯი-ეფექტური.

ამ მიზნების მისაღწევად კომპანია ახორციელებს კაპიტალის სტრუქტურის დეტალურ ანალიზს ნასესხები სახსრების
ღირებულებისა და საკუთარი კაპიტალის არსებული დონის გათვალისწინებით.
კომპანიამ შეასრულა კაპიტალის სტრუქტურის მიმართ თავისი შიდა მინიმალური მოთხოვნები 2015 და 2014 წელბში.
არ არსებობს კაპიტალთან დაკავშირებული გარეშე მოთხოვნები, რომელსაც კომპანია უნდა დაექვემდებაროს.
2015 წლის და 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლების განმავლობაში არ ყოფილა ცვლილებებთან
დაკავშირებით კაპიტალის მართვას მიზნებში, პოლიტიკასა ან პროცესებში.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

14.

სესხები
31 დეკემბერი 2015

31 დეკემბერი 2014

მოკლევადიანი
გრძელვადიანი
მოკლევადიანი
გრძელვადიანი
ვალდებულებები ვალდებულებები ვალდებულებები ვალდებულებები

სესხები საქართველოს ფინანსური
ინსტიტუტებიდან და ქართული
კომპანიებიდან
გაცემული სავალო ფასიანი ქაღალდები

24,812
131

38,760
8,557

356
−

78,573
−

სულ სესხები

24,943

47,317

356

78,573

2015 წელს, ჯგუფმა დაასრულა 8,688 ლარის 2-წლიანი ადგილობრივი ობლიგაციების გამოშვება. ეს ობლიგაციები
გაიცა 12-14% ნომინალური საბალანსო ფიქსირებული და მცურავი კუპონის კურსით და NBG+7.5% -ით წელიწადში,
რომელთა გადახდა მოხდა დროულად.
2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სესხები მოიცავდა ლარში დენომინირებულ სესხებს საერთო კონტროლის
ქვეშ არსებული და სხვა დაკავშირებული მხარეებისგან შესაბამისად ფიქირებული და მცურავი 18%-იანი და
NBG+4% განაკვეთებით (2014: ლარსა და აშშ დოლარში დენომინირებული სესხები სხვა დაკავშირებული
მხარეებისგან შესაბამისად NBG+4% და 7.5%+6m LIBOR მცურავი კურსებით). დაკავშირებული მხარეებისგან
სესხები საშუალოდ დასაფარია 1,104 დღეში (2014: 2,166 დღეში).
ზოგიერთი სესხი მიიღება გარკვეული ფინანსური ვალდებულებების შემდეგ, როგორიცაა სხვადასხვა ლიმიტების
უზრუნველყოფა EBITDA -ის კოეფიციენტის დებეტისთვის, კაპიტალური ინვესტიციებისათვის და სხვა. 2015 და 2014
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიამ, შეასრულა გამსესხებლის ყველა ეს ვალდებულება.
ძირითადი საშუალებებისა და სესხისთვის უზრუნველყოფის სახით დაგირავებული საინვესტიციო ქონების
საბალანსო ღირებულება იხილეთ შენიშვნაში 8 და შენიშვნაში 9.

15.

სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები
31 დეკემბერი
2015
სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება

31 დეკემბერი
2014

7,958

6,779

თანამშრომლებისათვის გადასახდელი ვალდებულება
სხვა გადასახდელები

1,776
1,687
66

2,355
629
−

სულ სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები

11,487

9,763

გრძელვადიანი აქტივების გადახდასთან დაკავშირებული კრედიტორული
დავალიანება

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

16.

ვალდებულებებისა და გადასახადების რეზერვები
ვალდებულებებისა და გადასახადების რეზერვებში მოძრაობა გამოიყურება შემდეგნაირად:
გადასახადების
გადახდის რეზერვი
საბალანსო ღირებულება 2013 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით
დანამატები აღირიცხება მოგებასა ან ზარალში
რეზერვების აღდგენა აღიარებულია მოგებასა ან ზარალში
საბალანსო ღირებულება 2014 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით
დანამატები აღირიცხება მოგებასა ან ზარალში
რეზერვების აღდგენა აღიარებულია მოგებასა ან ზარალში
საბალანსო ღირებულება 2015 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით

4,271
−
(4,271)
−
−
−
−

კანონიერი
მოთხოვნები

გადასახადების
გადახდის რეზერვი

254
1,152
−

4,525
1,152
(4,271)

1,406

1,406
−
(88)

−
(88)
1,318

1,318

გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციების რეზერვი და დაკავშირებული მხარეების საურავები და
პროცენტი
2013 წლის და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანია ახორციელებდა მოლაპარაკებებს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან („შემოსვალების სამსახური“) საგადასახადო აუდიტის საფუძველზე
შეფასებულ გარკვეულ დამატებით გადასახადებთან და დაკავშირებულ საურავებთან და ჯარიმებთან დაკავშირებით.
დაკავშირებული საგადასახო რეზერვები აღიარებული იყო ხელმძღვანელობის მიერ ორივე თარიღისთვის.
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
საგადასახდო რეზერვი მოიცავს გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციასთან
დაკავშირებულ რეზერვის აღდგენას 907 ლარის მოცულობით (შენიშვნა 25). .
აღნიშნული რეზერვი კლასიფიცირებულია როგორც მიმდინარე ვალდებულებები, რადგან კომპანიას არ აქვს
უპირობო უფლება გადადოს ანგარიშსწორება ერთ წელზე მეტი ხნით.
2015 წლის 14 აპრილს შემოსავლების სამსახურმა გამოსცა გადაწყვეტილება #11738, რომელიც აუქმებს ზემოთ
მითითებულ გადასახადო შეფასებას კომპანიის სასარგებლოდ; ამის შედეგად დამატებითი საგადასახადო შეფასება
გაუქმდა და დაკავშირებული რეზერვი აღდგა.

სამართლებრივი მოთხოვნები
საქმიანობის ნომინალურ კურსის პირობებში კომპანია არის სასარჩელო მოთხოვნების მხარე. ზემოთ მითითებულის
გარდა სხვა ანგარიშგების თარიღისთვის,
ხელმძღვანელობისთვის უცნობია
კომპანიის წინააღმდეგ რაიმე
ფაქტობრივი, მიმდინარე ან მოსალოდნელი საარჩელების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენა მოახდენდა
კომპანიის ფინანსურ პოზიციაზე.
ხელმძღვანელობა არ მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია ზუსტი შეფასებას, თუ რეზერვი სრულად იქნება გამოყენებული,
იმ პირობით, რომ განხილვა მოხდება სხვადასხვა დონეზე სასამართლო მოსმენასა და აპელაციის პროცესთან
დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა მოყვეს თვითოეულ სარჩელს. თუმცა
მოსალოდნელია, რომ ყველა
შემთხვევასთან დაკავშირებით ვალი დაიფარება მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, კვლავ რჩება
გაურკვეველი თვითოული ინდივიდუალური სარჩელთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება და თვითოეულ
სარჩელთან დაკავშირებით სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. სათანადო კონსულტაციის შემდეგ,
ხელმძღვანელობა თვლის, რომ ამ სამართლებრივი მოთხოვნების შედეგები გამოიწვევს წინამდებარე ფინანსურ
ანგარიშგებებში დაგროვილი თანხების გარდა რომელიმე სხვა მნიშვნელოვან დანაკარგს.
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის რეზერვის უზრუნველყოფა 3,119 ლარის მოცულობით მოიცავს სამართლებრივი
მოთხოვნებთან დაკავშირებით სადაზღვევო კომპანიებიდან ანაზღაურებას 907 ლარის ოდენობით. 2015 წელს
სამართლებრივი მოთხოვნების რეზერვები და შესაბამისი ანაზღაურებები ჩამოიწერა 88 ლარის და 256 ლარის
ოდენობით, მოგება ზარალის ანგარიშგებასა და სხვა ყოვლისმომცველ შემოსავალში 168 ლარის თანხის აღიარებით.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
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17.

შემოსავალი წყალმომსარგებიდან
2015
იურიდიული პირების წყალმომარაგებიდან მიღებული შემოსავლები
მოსახლების წყალმომარაგებიდან მიღებული შემოსავლები

სულ შემოსავალი წყალმომარაგებიდან

18.

2014

67,215
27,448

63,113
27,264

94,663

90,377

სხვა შემოსავლები
2015
მიერთების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი
იჯარიდან მიღებული შემოსავალი

19.

2014

3,126

2,600

ხელმძღვანელობის ჰონორარები
წყლის მრიცხველების დაყენებიდან მიღებული შემოსავალი

1,224
350
35

1,205
305
318

სულ სხვა შემოსავალი

4,735

4,428

ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი
2015

20.

2014

ხელფასები
ბონუსები
თანამშრომლის სხვა სარგებელი

17,244
1,873
−

16,934
760
20

სულ ხელფასები და სარგებელი

19,117

17,714

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
2015
უსაფრთხოების ხარჯები
კომუნალური მომსახურების ხარჯები
საოფისე ხარჯები
წარმომადგნელობის ხარჯები
საკომუნიკაციო ხარჯები
სარეკლამო ხარჯები
სამივლინებო ხარჯები
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

21.

2014
919
597
536
338
229
107
38

932
451
280
596
226
120
40

2,764

2,645

სხვა შემოსავალი
2015

2014

მოგება დღგ-ს დავალიანების წარმოშობაზე
კონტრაქტების დარღვევის გამო მომწოდებლებზე დაკისრებული
ჯარიმები
ანაზღაურება სადაზღვევო კომპანიებიდან
სხვა შემოსავალი

360

438

13
4
266

115
166
351

სულ სხვა შემოსავალი

643

1,070

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

22.

სხვა საოპერაციო ხარჯები
2015
ჩამდინარე წყლის დამუშავების ხარჯების ღირებულება
ქვითრების დამუშავების ხარჯები
საიჯარო ხარჯები
მართვის ჰონორარი
ძირითადი საშუალებების გასხვისებიდან მიღებული სუფთა დანაკარგი
სადაზღვევო ხარჯები
ჯარიმები და საურავები
ქველმოქმედების ხარჯები
ინვენტარის გაყიდვიდან მიღებული სუფთა დანაკარგი
უიმედო ვალების ამოღების ხარჯები

1,561
1,528
691
534
196
278
239
180
41

1,303
1,089
759
618
−
169
679
12
106

−
−

869
173

1,055

1,573

6,303

7,350

საინვესტიციო ქონების გასხვისებიდან მიღებული სუფთა დანაკარგი
სხვა ხარჯები
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯები

23.

2014

ფინანსური ხარჯები
2015

2014

ზარალი კურსთაშორის სხვაობის შედეგად, მოგების გამოკლებით
საპროცენტო ხარჯები
ბანკის მოსაკრებლები და ხარჯები

13,867
7,844
72

365
2,960
460

სულ ფინანსური ხარჯები

21,783

3,785

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

24.

მოგების გადასახადი
2015

2014

მიმდინარე გადასახადი
გადავადებული გადასახადი

2,792
3,919

1,849
3,688

მოგების გადასახადის ხარჯები

6,711

5,537

კომპანიის მოგების მიმართ გამოყენებული კანონით დადგენილი მოგების გადასახდის განაკვეთი 2015 და 2014
წლებში არის 15%.
მოგების გადასახადის ეფექტური განაკვეთი განსხვავდება კანონით დადგენილი მოგების გადასახადის
განაკვეთებისაგან. 2015 წლის 31 დეკემბრისთვის და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის მოგების გადასახადის ხარჯის
შედარება ფაქტობრივ ხარჯთან კანონით დადგენილი განაკვეთის საფუძველზე შემდეგია:
2015
2014
მოგება დაბეგვრამდე
კანონით დადგენილი საგადასახადო განაკვეთი
თეორიული მოგების გადასახადის ხარჯები კანონით დადგენილი
განაკვეთით
კომერციული დანაკარგისთვის პირობითად დარიცხული გადასახადები
გაურკვეველი საგადასახდო პოზიციის რეზერვის აღდგენა (შენიშვნა 16)
მოგების გადასახადის კორექცია
არაღიარებული გადავადებული გადასახადი, რომელიც დაკავშირებულია
უიმედო და საეჭვო ვალების დაფარვასთან
გაცემული დივიდენდების საგადასახადო შედეგები
იმ მუხლების საგადასახადო ეფექტი, რომლებიც არ ექვემდებარება გამოქვითვას

მოგების გადასახადის ხარჯები

24,773
15%

35,535
15%

(3,716)

(5,330)

(3)
−
−

(1,308)
907
1,440

(4,145)
(1,713)
2,866

(223)
−
(1,023)

(6,711)

(5,537)

განსხვავება ფასს-სა და შესაბამის კანონიერ საგადასახადო წესებს შორის წარმოშობს დროებით სხვაობას
აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებს შორის ფინანსური ანგარიშგების
მიზნებისთვის და მათი საგადასახადო საფუძველისთვის. აღნიშნულ დროებით სხვაობებთან
დაკავშირებული საგადასახადო ეფექტი დეტალურადაა წარმოდგენილი ქვემოთ და იგი
დაფიქსირებულია 15%–იანი განაკვეთით:

31 დეკემბერი
2014

გატარებულია/(დარ
იცხულია) მოგებაზარალში

31 დეკემბერი
2015

დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობების
საგადასახადო ეფექტი
სასამართლო საქმეების რეზერვი
სესხები
კრედიტორული დავალიანებები
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივის საერთო თანხა

211
51
151

(13)
(51)
234

198
−
385

413

170

583

დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობების
საგადასახადო ეფექტი
ძირითადი საშუალებები
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულების საერთო
თანხა
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულების საერთო
თანხა, წმინდა

(23,757)
(310)

(4,199)
110

(27,956)
(200)

(24,067)

(4,089)

(28,156)

(23,654)

(3,919)

(27,573)

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

25.

მოგების გადასახადი (გაგრძელება)

31 დეკემბერი
2013

გატარებულია/(დარ
იცხულია) მოგებაზარალში

31 დეკემბერი
2014

დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობების
საგადასახადო ეფექტი

სასამართლო საქმეების რეზერვი
სესხები
კრედიტორული დავალიანებები

38
−
106

173
51
45

211
51
151

144

269

413

გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივის საერთო
თანხა
დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობების
საგადასახადო ეფექტი

ძირითადი საშუალებები
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები
სესხები
გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულების საერთო თანხა
გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულების საერთო თანხა, წმინდა

(19,977)
(95)
(38)

(3,780)
(215)
38

(23,757)
(310)
−

(20,110)

(3,957)

(24,067)

(19,966)

(3,688)

(23,654)

კომპანიას არ აუღიარებია გადავადებული გადასახადი დებიტორული დავალიანებებთან და უიმედო ვალების
ჩამოწერასთან დაკავშირებულ, გაუფასურებით მიღებულ ზარალთან მიმართებაში (შენიშვნა 12). მაშინ, როცა
უიმედო ვალი წარმოადგენს დასაშვებ ხარჯებს მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად,
აუცილებელია, რომ კომპანიამ პირველ რიგში წამოიწყოს სასამართლო პროცედურები მოვალის წინააღმდეგ და
შემდეგ, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საგადასახადო მიზნებისთვის პრეტენზია განაცხადოს
უიმედო ვალების დაფარვის რეზერვზე, რომელიც განხილულ იქნა, როგორც არაპრაქტიკული, მომხმარებლების
დიდი რაოდენობის გამო.
2016 წლის ივნისში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კორპორატიულ მოგების გადასახადთან დაკავშირებით
საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც ნებისმიერი საწარმო პასუხისმგებელია მოგების
გადახდაზე მანამ, სანამ საწარმო არ გაანაწილებს თავის მოგებას მფლობელებზე ან წარმოქმნის ასეთ ხარჯებს ან
უზრუნველყოფს გადახდებს, რომლებიც ექვემდებარება კორპორატიული მოგების გადასახადს. იხილე შენიშვნა 28.

25.

გაუთვალისწინებელი ხარჯები და ვალდებულებები
ვალდებულებები
2010 წლის 14 იანვრით დათარიღებული თიბისი ბანკთან დადებული სარეზერვო ხელშეკრულების შესაბამისად,
კომპანია პასუხისმგებელია თავისი სახელით ყველა ვალდებულებაზე, რომელიც აქვს შპს Georgian Global Utilities BVIს საქართველოს მთავრობის მიერ გაცემული გარანტიის მიმართ, რათა უზრუნველყოს ვალდებულებების შესრულება
აღნიშნული ხელშეკრულების შესაბამისად. შესრულების გარანტია 2015 წლის 31 დეკემბრისთვის შეადგენს 7,185
ლარს (3 მილიონის აშშდ-ის ეკვივალენტი) (2014: 11,182 ლარი (6 მილიონი აშშ დოლარი)

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

24.

გაუთვალისწინებელი ხარჯები და ვალდებულებები (გაგრძელება)
შესაბამისობა შეთანხმებებთან
კომპანიას გააჩნია გარკვეული შეთანხმებები, დაკავშირებული, ძირითადად, მის სესხებთან. შეუსაბამობას ამგვარ
შეთანხმებებთან შეიძლება მოყვეს უარყოფითი შედეგები კომპანიისთვის, მათ შორის, სასესხო ხელშეკრულების
შეწყვეტა და სესხის თანხის ან სხვა ნაწილის დაკავება. კომპანია შესაბამისობაშია შეთსნხმებებთან 2015 და 2014
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

გარემოსდაცვითი საკითხები
გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა საქართველოში ნელ–ნელა ვითარდება და ამასთან დაკავშირებით
რეგულარულად ხდება სახლისუფლებო ორგანოების პოზიციის გადახედვა. კომპანია პერიოდულად ახორციელებს
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული მისი ვალდებულებების შეფასებას. როგორც კი განისაზღვრება ვალდებულება,
იგი დაუყოვნებლივ უნდა იქნას აღიარებული. პოტენციური ვალდებულებები, რომლებიც შესაძლებელია წარმოიშვას
არსებულ კანონმდებლობაში, სამოქალაქო საქმეებთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებსა და წესებში
გახორციელებული ცვლილებების შედეგად, შეუძლებელია იქნას შეფასებული, მაგრამ შესაძლებელია იყოს
მნიშვნელოვანი. მოქმედი კანონმდებლობის პირობებში, კომპანიის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ არ
არსებობს რაიმე მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა გარემოსთვის მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით.

25.

ფინანსური ინსტრუმენტები
ფინანსური ინსტრუმენტების მიმოხილვა
გამოყენებაში შეზღუდული ფულადი სახსრები
2015 წლისა და 2014 წლის 31 დეკემებრისთვის გამოყენებაში შეზღუდულ ფულად სახსრებში შედის საქართველოს
ბანკში მიმდინარე ანგარიშზე ბლოკირებული სახსრები. ეს სახსრები დაგირავებულია უზრუნველყოფის სახით
კომპანიის უშუალო ხელმძრვანელისთვის იმავე ბანკის მიერ გაცემული გარანტიის შესაბამისად.

გაცემული სესხები
2015 წლის და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის გაცემული გრძელვადიან და მოკლევადიან სესხებში შედის საერთო
კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებისთვის გაცემული სესხები. იხილეთ შენიშვნა 27. შესაბამისი სესხები
წარმოდგენილია ლარში 11%-დან 19%-მდე საპროცენტო განაკვეთით. 2015 წლის 31 დეკემბრისთვის გაცემული
მუდმივმოქმედი სესხები მოიცავს სესხებს, რომელთა დაფარვის ვადაა 931 დღე და შეთანხმებული დაფარვის დღის
გარეშე სესხს.

ფულადი სახსრები ბანკში
ფულადი სახსრები ბანკში 2015 და 2014 წლების 31 დეკემბრისთვის მოიცავს საქართველოს ბანკებში მინდინარე
ანგარიშებზე განთავსებულ სახსრებს.
2015 და 2014 წლების 31 დეკემბრისთვის კომპანიას არ ჰქონდა რაიმე მნიშვნელოვანი ფინანსური აქტივები,
რომლებიც ვადაგასულია, მაგრამ არა გაუფასურებული, გარდა სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებებისა.
იხილეთ შენიშვნა 12.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

26.

ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება)
სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრა
გაცემული სესხების გარდა ყველა ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელსაც ფლობს კომპანია 2015 წლისა და 2014 წლის
31 დეკემბრისთვის, ფასდება სამართლიანი ღირებულებით, რომელიც ფასდება შეფასების მეთოდის გამოყენებით,
რომელთა საწყისი მონაცემები შეინიშნება აქტიურ ბაზრებზე.
2015 წლისა და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანიის მიერ გაცემული სესხები მიეკუთვნება სამართლიანი
ღირებულების იერარქიის მე-3 დონეს.
მე-3 დონის შეფასების მეთოდში არ ყოფილა ცვლილებები, რომელიც გაიმეორებს სამართლიანი ღირებულების
შეფასებას 2015 და 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის განმავლობაში.
სამართლიანი ღირებულების იერარქიის მრ-2 და მე-3 დონეში სამართლიანი ღირებულებები შეფასდა
დისკონტრირებული ფულადი ნაკადების შეფასების მეთოდის გამოყენებით. მცურავი კურსის ინსტრუმენტების
სამართლიანი ღირებულება, რომელიც არ არის კვოტირებული აქტიურ ბაზარზე შეფასებულია როგორც მათი
საბალანსო ღირებულების ტოლი. არაკვოტირებული ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტების
სამართლიანი ღირებულება შეფასდა მომავალი შეფასებული ფულადი ნაკადების საფუძველზე, რომელთა მიღება
მოსალოდნელია დისკონტირებულად მსგავსი საკრედიტო რისკისა და დარჩენილი დაფარვის ვადის ახალი
ინსტრუმენტებისთვის არსებული საპროცენტო განაკვეთით.

ფინანსური ინსტრუმენტებიდან წარმოქმნილი რისკი
თავისი ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში კომპანიას ემუქრება სავალუტო, საპროცენტო განაკვეთის,
საკრედიტო და სალიკვიდაციო რისკები. კომპანიის ხელმძღვანელობა თვალყურს ადევნებს ამ რისკების მართვას.

სავალუტო რისკი
სავალუტო რისკი არის რისკი, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულება განიცდის მერყეობას გაცვლით კურსში
არსებული ცვლილებების შედეგად.
2015 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანიას არ ჰქონდა რაიმე მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტრუმენტი უცხოურ
ვალუტაში.
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის სავალუტო რისკი წარმოიქმნება აშშ დოლარში დენომინირებული სესხებიდან. 2015
წელს კომპანიამ შეარბილა სავალუტო რისკი
აშშ დოლარში დენომინირებული სესხის ქართულ ლარში
კონვერტაციით.
ქვემოთ ცხრილში გაანგარიშებულია
ქართულ ლართან მიმართებაში აშშ დოლარის გონივრულად შესაძლო
ცვლილების ეფექტი, სხვა დანარჩენი ყველა ცვლადის უცვლელად შენარჩუნებით. სავალუტო კურსში პოზიტიური
ცვლილება წარმოადგენს აშშ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მოლოდინს. მოგების
გადასახადის ხარჯებამდე მოგებაზე ნეგატიური ეფექტი ასახავს მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში პოტენციურ სუფთა
კლებას, რაც გამოწვეულია აშშ დოლარში კომპანიის მოკლე პოზიციის გადაფასებით.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

27.

ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება)

აშშ დოლარი

ცვლილება
სავალუტო კურსში
%-ში
მოგებაზე გავლენა

2014
2014

+4.16%
-4.16%

(2,709)
2,709

საპროცენტო განაკვეთის რისკი
საპროცენტო განაკვეთის რისკი წარმოიქმნება იმ შესაძლებლობიდან, რომ საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებები
გავლენას მოახდენს ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიან ღირებულებაზე ან მომავალი ფულადი ნაკადები
გავლენას მოახდენს ფინანსურ ინსტრუმენტებზე. კომპანიას აქვს მცურავ საპროცენტო განაკვეთიანი სესხები,
რომლებიც მიბმულია LIBOR -სა და საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთებთან და ამიტომ
ემუქრება საპროცენტო განაკვეთის რისკი. ქვემოთ ცხრილი ასახავს მგრძნობელობას გონივრული შესაძლო
ცვლილების მიმართ.

ზრდა/კლება
%-ში

მოგებაზე გავლენა

2015

2015

ვალუტა
ლარი
ლარი

-1.25%
+1.25%

(618)
618

ზრდა/კლება
%-ში

მოგებაზე გავლენა

2014

2014

ვალუტა
ლარი
ლარი
აშშდ
აშშდ

-4%
+4%
-0.48%
+0.48%

(541)
541
(311)
311

საკრედიტო რისკი
საკრედიტო რისკი არის რისკი, რომ კომპანიას მიადგება ზარალი იმის გამო, რომ კლიენტებმა, მომხმარებლებმა ან
პარტნიორებმა ვერ შეასრულეს თავიანთი საკონტრაქტო ვალდებულებები. კომპანია მართავს და აკონტროლებს
საკრედიტო რისკს, რომელიც მას წარმოექმენება კონტრაგენტთან ან კონტრაგენტთა ჯგუფებთან დაკავშირებით
მიღებული რისკების მოცულობაზე ლიმიტების დადგენით. ასეთი რისკები მოწმდება მუდმივად და ექვემდებარება
ყოვეწლიურ ან უფრო ხშირ შემოწმებას. .
2015 და 2014 წლების 31 დეკემბრისთვის კომპანიას არ აქვს სხვა მნიშვნელოვანი ფინანსური აქტივები, რომელიც
ექვემდებარება საკრედიტო რისკს, გარდა:
►

ბანკში არსებული სახსრებისა და გამოყენებაში შეზღუდული სახსრებისა: 2015 წლის 31 დეკემბრისთვის
მთლიანი
9,352 ლარის (2014: 11,946) მოცულობის ბანკში არსებული სახსრებიდან და გამოყენებაში
შეზღუდული სახსრებიდან, 7,164 ლარი (2014:6,673) ინახებოდა Standard & Poor’ის “BB-/bb-” რეიტინგის და
Moody-ს “B1/NP” (FC) & “Ba3/NP” (LC) -ს და Fitch Ratings-ს “BB-/bb-” რეიტინგების მქონე ბანკებში;

►

საერთო კონტროლის ქვეშ გაცემული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სესხებისა (იხილეთ შენიშვნა 27).

►

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებებისა (იხილეთ შენიშვნა 12) .

ყველა ფინანსური აქტივის საკრედიტო ხარისხი, რომელიც არც ვადაგადასულია და არც გაუფასურებულია
სათანადოა და მუდმივად კონტროლდება, რათა გამოვლინდეს ნებისმიერი პოტენციური უარყოფითი ცვლილება
საკრედიტო ხარისხში. არ არის მნიშვნელოვანი ფინანსური აქტივები, რომლებსაც აქვთ გადახედული პირობები,
რომელიც სხვაგვარად აღნიშნული გადახედვის გარეშე, იქნებოდა ვადაგადაცილებული ან გაუფასურებული.
2015 და 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის ფინანსური ინსტრუმენტების საბალანსო ღირებულება საუკეთესოდ ასახავს
მათ მაქსიმალურ საკრედიტო რისკს.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

28.

ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება)
ლიკვიდურობის რისკი
ლიკვიდურობის რისკი არის რისკი, რომ პირი წააწყდება სიძნელეებს ფინანსურ ვალდებულებებთან დაკავშირებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისას. კომპანია ყოველდღიურად ამოწმებს მის ხელთ არსებულ ფულად
სახსრებს. ხელმძღვანელობა აკონტროლებს კომპანიის ფულადი სახსრების მოძრაობის ყოველთვიურ მცოცავ
პროგნოზებს. კომპანია ცდილობს შეინარჩუნოს სტაბილური ფინანსირების საფუძველი, რომელიც ძირითადად
შედგება სხვა ბანკებიდან ნასესხები, კომპანიებისა და კლიენტების წინასწარი ანგარიშსწორების თანხებისგან.
ქვემოთ ცხრილი აჩვენებს 2015 და 2014 წლების 31 დეკემბრისთვის არსებულ ფინანსურ ვალდებულებებს
საკონტრაქტო არადისკონტირებული გადახდის ვალდებულებების საფუძველზე.

1 წელზე ნაკლები

სულ

2015 წლის 31 დეკემბრისთვის
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სესხები
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები

24,474
11,487

52,842
−

77,316
11,487

სულ მომავალი გადახდები

35,961

52,842

88,803

5,957
9,763

97,080
−

103,037
9,763

15,720

97,080

112,800

2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სესხები
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები
სულ მომავალი გადახდები

29.

1 წელზე მეტი

დაკავშირებული მხარის გამჟღავნებული ინფორმაცია
ბასს 24 დაკავშირებული მხარის გამჟღავნებული ინფორმაცია -ის შესაბამისად, მხარეები ითვლება დაკავშირებულად
, თუ ერთ მხარეს აქვს შესაძლებლობა აკონტროლოს მეორე მხარე ან შეუძლია მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინოს
მეორე მხარეზე ფინანსური ან საოპერაციო გადაწყვეტილებების მიღებისას. თვითოეული დაკავშირებული მხარის
ურთიერთობის გათვალისწინებისას ყურადღება ექცევა ურთიერთობის შინაარს და არა უბრალოდ იურიდიულ
ფორმას.
დაკავშირებულ მხარეებს შეუძლიათ შევიდნენ გარიგებებში, რომელში შესვლაც არდაკავშირებულ მხარეებს არ
შეუძლიათ, და გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებს შორის არ შეიძლება გაფორმდეს ისეთივე პირობებით და
მოცულობებით როგორც არდაკავშირებულ მხარეებს შორის. ყველა დაკავშირებულ მხარესთან გარიგება, რომელიც
წარმოდგენილია ქვემოთ განხორციელდა კომერციულ საფუძველზე.

საერთო კონტროლის ქვეშ ორგანიზაციები

შედგება კომპანიის
კონტროლდება უშუალოდ ერთი ხელმძღვანელი ორგანიზაციის მიერ.

პარტნიორი

კომპანიებისგან,

რომლებიც

სხვა დაკავშირებული მხარეები წარმოდგენილია საერთო კონტროლს დაქვემდებარებულ ორგანიზაციების გარდა
სხვა BGEO -ს წევრების მიერ.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

29.

დაკავშირებული მხარის გამჟღავნებული ინფორმაცია (გაგრძელება)
დაკავშირებული მხარის გარიგებების მოცულობები, გადაუხდელი ნაშთები წლის ბოლოს, და დაკავშირებული
ხარჯები და მოგება წლისთვის შემდეგია:
31 დეკემბერი 2015
31 დეკემბერი 2014
ორგანიზაციები
სხვა
ორგანიზაციები
სხვა
საერთო
დაკავშირებული
საერთო
დაკავშირებული
კონტროლის ქვეშl
მხარეები
კონტროლის ქვეშl
მხარეები

ფული და ფულის ეკვივალენტები
1 იანვრისთვის გადაუხდელი სესხები
წლის განმავლობაში გაცემული სესხები
სესხების დაბრუნება წლის განმავლობაში
სავაჭრო დებიტორული დავალიანებების
რეორგანიზაცია
31დეკემბრისთვის გადაუხდელი სესხები
სავაჭრო და სხვა დებიტორული
დავალიანებები
გრძელვადიანი აქტივების წინასწარ გადახდა

−
8,500
445
(80)

−

3,634

−

6,658
945
−

−

2,053

897

10,918

8,500

112
1,101

სესხები 1 იანვრისთვის
შემოსავლები სესხებიდან
სესხის დაბრუნება წლის განმავლობაში
სავაჭრო დებიტირული დავალიანებების
კომპენსირება

−
(9,977)
123

სესხები 31 დეკემბრისთვის

(7,567)

სავაჭრო და სხვა კრედიტორული
დავალიანებები

371

2,287

(807)

−
−
(78,600)
(22,031)
87,090
−
(13,541)

−

12
724
−
−
−
−
−

(533)

−
−
(7,699)
(86,798)
15,897
−
(78,600)

−

31 დეკემბერი 2015
31 დეკემბერი 2014
ორგანიზაციები
სხვა
ორგანიზაციები
სხვა
საერთო
დაკავშირებული
საერთო
დაკავშირებული
კონტროლის ქვეშl
მხარეები
კონტროლის ქვეშl
მხარეები

მოგება და ხარჯები
შემოსავალი წყალმომარაგებიდან
შემოსავალი ელექტროენერგიის გაყიდვიდან
სხვა შემოსავალი
სხვა მოგება
პროცენტიდან მოგება
წარმოების ხარჯები
საპროცენტო ხარჯები
საიჯარო ხარჯები
სხვა ხარჯები

301
4,105
769
704
1,540
(1,559)
(1,403)
(7)
(174)

−
−
−
−
−
−
(2,521)
−
−

384
2,282
795
927
404
(1,422)
(154)
(2)
(44)

−
−
−
−
−
−
(1,751)
−
−

O

დაკავშირებული მხარის გარიგებების მოცულობების გარდა, ასევე არსებობდა გარიგებები ძირითადი საშუალებების
შესყიდვასთან დაკავშირებით და კაპიტალური დანახარჯები 2015 და 2014 წლების 31 დეკემბერს დასრულებული
წლებისთვის საერთო კონტროლის ქვეშ არსებული ორგანიზაციებიდან შესაბამისად შეადგენდა 1,904 ლარს და 6,968
ლარს.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

29.

დაკავშირებული მხარის გამჟღავნებული ინფორმაცია (გაგრძელება)
დირექტორების კომპენსაცია
ხელმძღვანელობისთვის (მოიცავს გენერალურ დირეტქორს და კომპანიის მარტველი საბჭოს 5 წევრს) გადახდილი
კომპენსაცია სრულ შტატში ხელმძღვანელობის პოზიციაზე მათ მიერ განხორციელებული მომსახურებისთვის
შედგება ხელფასისგან, კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე მასტიმულირებელი პრემიებისგან და
სხვა კომპენსაციისგან საცხოვრებელის, მივლინებების, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯების ანაზღაურების ფორმით.
მთლიანი კომპენსაცია, რომელიც შეტანილია მოგების ან ზარალის ანგარიშგებაში და სხვა ყოვლისმომცველ მოგებაში
2015 და 2014 წლების 31 დეკემბერს დასრულებული წლებისთვის შეადგენდა შესაბამისად 464 ლარს და 466 ლარს.

30.

მოვლენები საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდეგ
2016 წლის მარტში კომპანიამ განახორციელა გრძელვადიანი სესხების რეფინანსირება 16,113 ლარის მოცულობით,
რამაც შეამცირა საპროცენტო განაკვეთი NBG + 7% -დან NBG + 5%-მდე, და გაახანგრძლივა დაფარვის ვადა 2018
წლის მარტიდან 2010 წლის მარტამდე.
2016 წლის ივნისში საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც მოგების
გადასახადის დაბეგვრის არსებული რეგულაცია შეიცვლება განაწილებული მოგების მოდელის საფუძველზე
გადასახადით, რომელიც ძალაში შევა 2017 წლის 1 იანვარს. მოგების გადასახადის განაკვეთი არ შეცვლილა. ახალი
კანონმდებლობა სავარაუდოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს კომპანიის გადასახადებზე, რომელთა შეფასება
დაიწყება 2017 წლის 1 იანვრიდან და გავლენას მოახდენს გადავადებულ გადასახადების თანხებზე და 2016 წლის 31
დეკემბრისთვის და ამ თარიღისთვის დასრულებული წლისთვის არსებულ მოგების გადასახადის ხარჯებზე.
2016 წლის ივლისში BGEO-მ შეიძინა დარჩენილი 75% წილი GGU -ში. ამ გამოსყიდვის შედეგად BGEO გახდა
კომპანიის უპირობო მშობელი კომპანია 100% საკუთრების უფლებით. გარიგება დასრულდა 2016 წლის ივლისში.
როგორც ანგარიშსწორების ნაწილი კომპანიამ გამოაცხადა და გადაუხადა 13,000 ლარის დივიდენდი გამყიდველ
მფლობელებს.
2016 წლის სექტემბერში კომპანიამ განახორციელა გრძელვადიანი სესხების რეფინანსირება 26,917 ლარის
მოცულობით, რამაც შეამცირა ფიქსირებული და მცურავი 14%, NBG + 7% და NBG + 8% განაკვეთები NBG + 5%,
განაკვეთებამდე, და გაახანგრძლივა დაფარვის ვადა 2017-2020 წლებიდან 2020 წლის სექტემბრამდე.

