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დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მფლობელებს და მენეჯმენტს
ჩვენ შევამოწმეთ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ თანდართული ფინანსური ანგარიშები,
რომლებიც წარმოადგენს ანგარიშს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით და ანგარიშებს მოგება-ზარალის, საერთო მოგების, კაპიტალში ცვლილებებისა და
ფულადის სახსრების მოძრაობის შესახებ აღნიშნული წლისათვის, აგრეთვე შენიშვნებს, რომლებიც
მოიცავს საბუღალტრო აღრიცხვის ძირითადი პრინციპების შეჯამებას და განმარტებით
ინფორმაციას.

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშებზე
მენეჯმენტი პასუხისმგებელია აღნიშნული ფინანსური ანგარიშების მომზადებაზე და სრულად და
ზუსტად წარმოდგენაზე ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ასევე
ისეთი შიდა კონტროლის განხორციელებაზე, როგორც თავად მენეჯმენტი მიიჩნევს აუცილებლად
ფინანსური ანგარიშების რაიმე თაღლითობით ან შეცდომებით გამოწვეული მნიშვნელოვანი
უზუსტობების გარეშე წარდგენისათვის.
აუდიტორის პასუხისმგებლობა
ჩვენ ვალდებულნი ვართ, გამოვხატოთ ჩვენი აზრი წარმოდგენილ ფინანსურ ანგარიშებთან
დაკავშირებით ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე. აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული სტანდარტები მოითხოვს, რომ ჩვენ
დავაკმაყოფილოთ ეთიკური მოთხოვნები და აუდიტი ისე დავგეგმოთ და ჩავატაროთ, რომ
მივიღოთ დასაბუთებული გარანტია იმისა, წარმოდგენილია თუ არა ფინანსური ანგარიშები რაიმე
მნიშვნელოვანი უზუსტობების გარეშე.
აუდიტი მოიცავს პროცედურების ჩატარებას აუდიტორული დამადასტურებელი ფაქტების
მოსაპოვებლად ფინანსურ ანგარიშებში წარმოდგენილ თანხებსა და ინფორმაციასთან
დაკავშირებით. პროცედურები შეირჩა აუდიტორის გადაწყვეტილებისამებრ და მოიცავს ფინანსურ
ანგარიშებში მნიშვნელოვანი უზუსტობების (იქნება ეს გამოწვეული თაღლითობით თუ
შეცდომებით) რისკების შეფასებას. აღნიშნული რისკების შეფასებისას აუდიტორი ითვალისწინებს
საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშების მომზადებასთან და კეთილსინდისიერად წარმოდგენასთან
დაკავშირებულ შიდა კონტროლს, რათა აუდიტის პროცედურები მოცემული პირობების
შესაბამისად დაგეგმოს, და არა იმისთვის, რომ გამოთქვას მოსაზრება საწარმოს შიდა კონტროლის
ეფექტიანობაზე. აუდიტი ასევე მოიცავს საბუღალტრო აღრიცხვის გამოყენებული პოლიტიკისა და
მენეჯმენტის მიერ განხორციელებული წინასწარი შეფასებების შესაბამისობის შეფასებას, ასევე
ფინანსური ანგარიშების სრულად წარმოდგენის შეფასებას.
ჩვენი აზრით, ჩვენს მიერ მოპოვებული აუდიტორული მონაცემები საკმარისი და შესატყვისია
იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი აუდიტორული დასკვნის საფუძვლად.

დასკვნა
ჩვენი აზრით, ფინანსური ანგარიშები ყველა არსებითი ასპექტით კეთილსინდისიერად
წარმოადგენს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ფინანსურ მდგომარეობას 2014 წლის 31
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
ანგარიში ფინანსური მდგომარეობის შესახებ
2014 წლის 31
დეკემბერი

2013 წლის 31
დეკემბერი

8
11
7
9
12

244,027
571
1,491
2,460
248,549

226,886
1,667
2,394
787
2,460
234,194

10
11
7

11,124
15,513
1,716
2,213
9,486
40,052

11,812
16,505
1,430
640
1,207
16,336
47,930

288,601

282,124

208,469
(97,020)
58,250

208,469
(48,252)
59,286

169,699

219,503

78,573
20,564

11,788
18,344
30,132

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
შენიშვნა
აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
გრძელვადიანი სავაჭრო დებიტორული დავალიანება
გაცემული გრძელვადიანი სესხი
სხვა გრძელვადიანი აქტივები
დეპოზიტი ბანკში
სულ გრძელვადიანი აქტივები
მიმდინარე აქტივები
მარაგები
სავაჭრო დებიტორული და სხვა დავალიანება
გაცემული სესხები
წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი
შეზღუდული ფულადი სახსრები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
სულ მიმდინარე აქტივები

26
13

სულ აქტივები
საკუთარი კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი
გაუნაწილებები მოგება\ზარალი
გადაფასების რეზერვი

14
14
14

სულ საკუთარი კაპიტალი
ვალდებულებები
გრძელვადიანი ვალდებულებები
გრძელვადიანი სესხები
გადავადებული მოგების გადასახადი
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები
მიმდინარე ვალდებულებები
მიმდინარე სესხები
სავაჭრო კრედიტორული და სხვა დავალიანება
ვალდებულებებისა და გადასახადების რეზერვი
სხვა გადასახდელი გადასახადები
სულ მიმდინარე ვალდებულებები

15
25

99,137

15
16
17

356
16,671
2,005
733
19,765

8,544
18,928
4,525
492
32,489

სულ ვალდებულებები

118,902

62,621

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

288,601

282,124

დამტკიცებულია და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით 2015 წლის 29 აპრილს:

__________________________
გიორგი ცხადაძე
გენერალური დირექტორი

__________________________
გიორგი ვახტანგიშვილი
ფინანსური დირექტორი

5-19 გვერდებზე მოცემული თანდართული შენიშვნები წარმოადგენს ამ ფინანსური ანგარიშების განუყოფელ ნაწილს.
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
ანგარიში მოგება-ზარალისა და საერთო შემოსავლის შესახებ

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
შენიშვნა

2014

2013

შემოსავალი
სხვა შემოსავალი

18
19

101,968
5,595

99,230
5,029

სავაჭრო დებიტორული დავალიანების რეზერვი
ხელფასები და სარგებელი
ცვეთა და ამორტიზაცია
ელექტროენერგიისა და გადაცემის ხარჯები
ნედლეული, საწვავი და სხვა სახარჯი მასალები
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები
ინფრასტრუქტურული აქტივების ტექ. მომსახ. ხარჯები
მშენებარე ობიექტების ჩამოწერა
სხვა საოპერაციო ხარჯები
მოგება ძირითადი საქმიანობიდან

11
20
8,9

(1,127)
(23,395)
(16,998)
(8,673)
(5,036)
(2,594)
(3,523)
(14,535)
31,682

(1,517)
(20,711)
(17,567)
(8,829)
(4,740)
(2,179)
(2,329)
(2,043)
(11,425)
32,919

ფინანსური შემოსავალი
ფინანსური ხარჯები

23
24

667
(5,836)

950
(2,105)

26,513

31,764

(5,509)

(7,191)

21,004

24,573

წლის სხვა საერთო მოგება

-

-

სულ წლის საერთო მოგება

21,004

24,573

21
8
22

მოგება გადასახადის გადახდამდე
მოგების გადასახადის ხარჯი

წლის მოგება

25
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
ანგარიში კაპიტალში ცვლილების შესახებ

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
გადაფასების
რეზერვი

საწესდებო
კაპიტალი

დაგროვილი
დეფიციტი

208,469

(45,614)

59,788

222,643

წლის მოგება
რეალიზებული გადაფასების რეზერვი,
გადავადებული გადასახადის
გამოკლებით

-

24,573

-

24,573

-

502

(502)

-

წლის მთლიანი საერთო მოგება
გამოცხადებული დივიდენდები

-

25,075
(27,713)

(502)
-

24,573
(27,713)

208,469

(48,252)

59,286

219,503

წლის მოგება
რეალიზებული გადაფასების რეზერვი,
გადავადებული გადასახადის
გამოკლებით

-

21,004

-

21,004

-

1,036

(1,036)

-

წლის მთლიანი საერთო მოგება
გამოცხადებული დივიდენდები
დივიდენდების განაწილება მომავალი
პერიოდებისთვის

-

22,040
(22,869)

(1,036)
-

21,004
(22,869)

-

(47,939)

-

(47,939)

208,469

(97,020)

58,250

169,699

ნაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისთვის

ნაშთი 2013 წლის 31 დეკემბრისთვის

ნაშთი 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის

სულ
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
ანგარიში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
2014

2013

26,513

31,764

16,998
1,127
(2,520)
(355)
2,417
(667)
2,959

17,567
1,517
1,776
183
2,043
875
(950)
1,157

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან სამუშაო კაპიტალში
ცვლილებებამდე
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების შემცირება/(ზრდა)
სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანების შემცირება/(ზრდა)
სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანების შემცირება/(ზრდა)
გადასახდელი გადასახადების ზრდა /(შემცირება)
შეზღუდული ფულადი სახსრების შემცირება/(ზრდა)
მიღებული პროცენტები
გადახდილი მოგების გადასახადი

46,472
688
1,125
(2,338)
241
1,207
246
(5,769)

55,932
(3,481)
(1,584)
4,037
(1,701)
(1,207)
343
(3,844)

საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადის სახსრების მოძრაობა, სუფთა

41,872

48,495

(35,032)
1,302
(946)

(22,724)
647
(2,132)

(34,676)

(24,209)

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

17,633
(7,795)
(21,655)

(15,148)

(11,817)

1,102

116

ფულისა და ფულის ეკვივალენტების სუფთა (შემცირება/)ზრდა

(6,850)

12,585

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში

16,336

3,751

9,486

16,336

შენიშვნა

ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
მოგება დაბეგვრამდე

კორექტირებები:
ცვეთა და ამორტიზაცია
რეზერვი სავაჭრო დებიტოული დავალიანების გაუფასურებისთვის
რეზერვის ანარიცხები/(გაუქმება)
ძირითადი საშუალებების გასხვისებით გამოწვეული (მოგება)/ზარალი
მშენებარე ობიექტების ჩამოწერა
საკურსო ზარალი
საპროცენტო შემოსავალი
საპროცენტო ხარჯი

საინვესტიციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების მოძრაობა
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების შეძენა
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი
სესხების გაცემა

8,9
11
17,22
19
8
24
23
24

8,9
7

საინვესტიციო საქმიანობისთვის გამოყენებული სუფთა ფულადი სახსრები
ფულადი სახსრების ნაკადი ფინანსური საქმიანობიდან
მიღებული სესხები
სესხების დაფარვა
კომპანიის მფლობელისთვის გადახდილი დივიდენდები
ფინანსური საქმიანობისთვის გამოყენებული სუფთა ფულადი სახსრები
კურსთაშორის სხვაობის ცვლილებების ეფექტი ფულსა და ფულის
ეკვივალენტებზე

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

15
15
14

იმ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ საჭიროებდა ფულისა და ფულის ეკვივალენტების
გამოყენებას და არ იქნა შეტანილი ფულადი ნაკადების შესახებ ანგარიშში, იხ. შენიშვნა 7.
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

1

კომპანია და მისი საქმიანობა

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშები მომზადდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, შპს „ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაუერისთვის" (შემდგომში „კომპანია“).
კომპანია დაფუძნდა 1997 წლის 23 მაისს თბილისის მუნიციპალიტეტის დადგენილების საფუძველზე და
ჩამოყალიბდა როგოც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად. კომპანია დაფუძნდა და მოქმედებს საქართველოში.

ძირითადი საქმიანობა. 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.
2008 წელს კომპანია პრივატიზებული იქნა და შპს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ ბი ვი-მ“ (ყოფილი
შპს „მალტიპლექს ენერჯი ბი-ვი“) შეისყიდა კომპანიის 100%-იანი წილი, რომელსაც ფლობდა ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტი.
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანიის საბოლოო მშობელი კომპანია იყო “Garnet Services Limited BVI
Fund“ (2014 წლის 31 დეკემბრისთვის: "Sirus Privates Equity Fund") და კომპანია ძირითადად
იმართებოდა ბ–ნი ანდრეი ნ. რაპაპორტის მიერ. არც კომპანიის უშუალო დამფუძნებელი და არც
საბოლოო მშობელი კომპანია საჯაროდ ხელმისაწვდომს არ ხდის ფინანსურ ანგარიშებს.
2014 წლის 23 დეკემბერს შპს „გარისა ბი-ვი-აიმ“, შპს „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ ბი-ვი-აი-ს“ (GGU)
ერთპიროვნულმა აქციონერმა, ხელი მოაწერა წილის ნასყიდობის ხელშეკრულებას საქართველოს ბანკის
ჰოლდინგურ კომპანიასთან და გადასცა GGU-ს წილის 25%-ის საკუთრების უფლება. წილის ნასყიდობის
ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს ბანკის ჰოლდინგურ კომპანიას უფლება აქვს, აღნიშნული
გარიგების დადებიდან 10 თვის განმავლობაში დამატებით შეისყიდოს GGU-ს წილის 24.9%. გარიგების
საერთო თანხამ 52 მილიონი ლარი შეადგინა.
2014 წელს კომპანიის თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 2,003 (2013: 1,853) ადამიანს.

რეგისტრირებული ოფისი და საქმიანობის წარმოების ადგილი . კომპანიის რეგისტრირებული ოფისი
მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, თბილისი 0179, კოსტავას ქ. პირველი შესახვევი #33ა.

ვალუტა. ფინანსური ანგარიშები წარმოდგენილია ლარებში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.

2

კომპანიის სამუშაო გარემო

საქართველო ხასიათდება განვითარებადი ბაზრის გარკვეული მახასიათებლებით. საგადასახადო,
სავალუტო და საბაჟო კანონმდებლობა ექვემდებარება განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს და ხელს
უწყობს საქართველოში მოქმედი კომპანიების წინაშე პრობლემების წარმოქმნას. საქართველოს
სამომავლო ეკონომიკური მიმართულება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებულია ხელისუფლების მიერ
გახორციელებული ეკონომიკური, ფინანსური და მონეტარული ღონისძიებების ეფექტიანობაზე,
საგადასახადო, საკანონმდებლო, მარეგულირებელ და პოლიტიკურ სფეროებში განვითარებასთან
ერთად.
კომპანიის ხელმძღვანელობას არ შეუძლია გააკეთოს ყველა იმ მოვლენის პროგნოზი, რამაც შესაძლოა
ზემოქმედება მოახდინოს ბიზნეს-სექტორზე და ზოგადად ეკონომიკაზე და, შესაბამისად, მათ
შედეგებზე (ამგვარის არსებობის შემთხვევაში), რამაც შესაძლოა იმოქმედოს კომპანიის სამომავლო
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ფინანსურ მდგომარეობაზეც. ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ იგი იღებს ყველა აუცილებელ ზომას
კომპანიის საქმიანობის სტაბილურობისა და განვითარების ხელშესაწყობად.

3

მომზადების საფუძველი და საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკა

მომზადების საფუძველი. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშები მომზადდა ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების (“ფასს”) შესაბამისად. ანგარიშები მომზადდა თავდაპირველი
ღირებულების მეთოდით, ფინანსური ინსტრუმენტების თავდაპირველ აღიარებაში ცვლილებების
შეტანით მათ სამართლიან ღირებულებაზე დაყრდნობით და გარკვეული ძირითადი საშუალებების
(მიწა, უძრავი ქონება და ინფრასტრუქტურული აქტივები) გადაშეფასებით, რომლებიც მითითებულია
გადაფასებული ღირებულებით. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშების მომზადებისას გამოყენებული
საბუღალტრო აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები მითითებულია ქვემოთ.
თუ სხვაგვარად არ იქნა განსაზღვრული, ყველა წარმოდგენილ პერიოდთან მიმართებაში გამოყენებული
იქნა აღნიშნული პრინციპები (იხ. შენიშვნა 5).

ფინანსური ინსტრუმენტები - შეფასების ძირითადი პირობები. მათი კლასიფიკაციის მიხედვით
ფინანსური ინსტრუმენტები ფასდება სამართლიანი ღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით,
როგორც ეს ქვემოთ არის აღწერილი.
სამართლიანი ღირებულება წარმოადგენს ღირებულებას, რომელიც შეიძლება მიღებული იქნეს აქტივის
გაყიდვის შედეგად ან გადახდილი იქნეს ვალდებულების გადაცემისთვის ბაზრის მონაწილეებს შორის
ჩვეულებრივი გარიგებისას შეფასების თარიღზე. სამართლიანი ღირებულების საუკეთესო
მტკიცებულებაა ფასი აქტიურ ბაზარზე. აქტიურია ბაზარი, რომლის პირობებშიც აქტივთან თუ
ვალდებულებასთან დაკავშირებული გარიგებები საკმარისი სიხშირითა და მოცულობით ხორციელდება
იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის შესახებ ინფორმაცია რეგულარულ საფუძველზე.
შეფასების მეთოდები, როგორიცაა დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდი ან დამოუკიდებელ
მხარეებს შორის ბოლოდროინდელ გარიგებებზე დაფუძნებული მეთოდები ან ინვესტიციის მიმღების
შესახებ ინფორმაციის გათვალისწინება, გამოიყენება იმ გარკვეული ფინანსური ინსტრუმენტების
სამართლიანი ღირებულების დასადგენად, რომლებთან დაკავშირებითაც უცხოური ბაზრების ფასების
შესახებ არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. სამართლიანი ღირებულების შეფასებების გაანალიზება
ხდება სამართლიანი ღირებულების იერარქიაში მათი დონის მიხედვით: (i) პირველი დონის შეფასებებია
შეფასებები აქტიურ ბაზრებზე კოტირებულ (არაკორექტირებულ) ფასებად იდენტური აქტივების ან
ვალდებულებებისთვის, (ii) მეორე დონის შეფასებებია შეფასების მეთოდები, რომლებშიც აღინიშნება
ყველა მატერიალური დანახარჯი აქტივის ან ვალდებულებისთვის, პირდაპირი (როგორიც არის ფასები)
ან არაპირდაპირი გზით (ანუ ფასებიდან გამოყვანილი), და (iii) მესამე დონის შეფასებებია შეფასებები,
რომლებიც არ ემყარება მხოლოდ არსებულ საბაზრო მონაცემებს (ანუ შეფასება საჭიროებს მნიშვნელოვან
ხელმიუწვდომელ საბაზრო მონაცემებს). მიიჩნევა, რომ ტრანსფერები სამართლიანი ღირებულების
იერარქიის დონეებს შორის მოხდა საანგარიშო პერიოდის ბოლოს. იხ. შენიშვნა 28.

გარიგებასთან დაკავშირებული დანახარჯები არის დამატებითი ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ
უკავშირდება ფინანსური ინსტრუმენტის შეძენას, გამოშვებას ან გასხვისებას. დამატებითი ხარჯებია ის
ხარჯები, რომლებიც არ შეიძლება გაწეული იქნეს, თუ არ ხორციელდება გარიგება. გარიგებასთან
დაკავშირებული დანახარჯები მოიცავს აგენტებისთვის (იმ თანამშრომლების ჩათ ვლით, რომლებიც
მოქმედებენ როგორც გაყიდვების აგენტები), მრჩევლებისთვის, ბროკერებისა და დილერებისთვის
გადახდილ საკომისიოსა და ანაზღაურებას, მარეგულირებელი სააგენტოებისა და საფონდო ბირჟების
მოსაკრებლებს და გადარიცხვის გადასახადებსა და მოსაკრებლებს. გარიგებასთან დაკავშირებული
დანახარჯები არ მოიცავს სავალო პრემიებს ან ფასდაკლებებს, ფინანსირების ხარჯებს ან შიდა
ადმინისტრაციულ ან მარაგების შენახვის ხარჯებს.
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ამორტიზებული ღირებულება წარმოადგენს თანხას, რომლითაც ფინანსური ინსტრუმენტი იქნა
თავდაპირველად აღიარებული, ძირითადი თანხის ნებისმიერი დაფარვის გამოკლებით, მაგრამ
დაგროვილი პროცენტების დამატებით, ხოლო ფინანსური აქტივებთან მიმართებაში – გაუფასურებით
გამოწვეულ ზარალზე ნებისმიერი ჩამოწერილი თანხების გამოკლებით. დაგროვილი პროცენტები
მოიცავს თავდაპირველი აღიარებისას გადავადებული გარიგებასთან დაკავშირებული დანახარჯების და
ნებისმიერი პრემიის თუ დისკონტის ამორტიზებას ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის
გამოყენებით. დაგროვილი პროცენტებით მიღებული შემოსავალი და ზარალი, დაგროვილი კუპონების
შემოსავლისა და ამორტიზირებული დისკონტისა ან პრემიის ჩათვლით (წარმოშობისას გადავადებული
მოსაკრებლების ჩათვლით, მათი არსებობის შემთხვევაში), არ არის წარმოდგენილი დამოუკიდებლად
და არ არის გათვალისწინებული შესაბამისი პუნქტების საბალანსო ღირებულებაში ფინანსური
მდგომარეობის შესახებ ანგარიშში.

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდი არის საპროცენტო შემოსავლის ან საპროცენტო ხარჯების
შესაბამის პერიოდზე იმგვარად გადანაწილების მეთოდი, რომ მიღწეული იქნეს მუდმივი პერიოდული
საპროცენტო განაკვეთი (ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი) საბალანსო ღირებულებასთან
დაკავშირებით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის განაკვეთი, რომლის საშუალებითაც ზუსტად
ხორციელდება სამომავლო საანგარიშო ნაღდი ანგარიშსწორებების ან მიღებების დისკონტირება
(სამომავლო საკრედიტო დანაკარგების გამოკლებით) ფინანსური ინსტრუმენტის სავარაუდო
მოქმედების ვადის ან უფრო მოლე პერიოდის განმავლობაში (შესაბამის შემთხვევებში), ფინანსური
ინსტრუმენტის სუფთა საბალანსო ღირებულებასთან დაკავშირებით. ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის საშუალებით ხორციელდება სხვადასხვა საპროცენტო ინსტრუმენტის ფულადი ნაკადების
დისკონტირება პროცენტის ხელახალი შეფასების მომდევნო თარიღისთვის, პრემიისა და იმ
ფასდაკლების გამოკლებით, რომელიც ასახავს საკრედიტო "სპრედს" ინსტრუმენტში განსაზღვრულ
მცურავ განაკვეთთან მიმართებაში, ან სხვა ცვლადებს, რომლებიც არ დგინდება საბაზრო განაკვეთებთან
დაკავშირებით. ამგვარი პრემიებისა ან დისკონტების ამორტიზება ხორციელდება ინსტრუმენტის
მთელი მოქმედების ვადის განმავლობაში. წინამდებარე კალკულაცია მოიცავს ხელშეკრულების
მხარეებს შორის გახორციელებულ ყველა სახის გადახდილ თუ მიღებულ ანაზღაურებას, რომლებიც
წარმოადგენს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის განუყოფელ ნაწილს (იხ. შემოსავლისა და გასავლის
აღიარების მეთოდი).

ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია. კომპანიის ყველა ფინანსური აქტივი იყოფა სესხებისა და
დებიტორული დავალიანებების შეფასების კატეგორიად.

სესხები და დებიტორული დავალიანებები არ წარმოადგენს დერივაციულ ფინანსურ აქტივებს
ფიქსირებული ან განსაზღვრას დაქვემდებარებული გადასახადებით, რომლებიც არ არის კოტირებული
მოქმედ ბაზარზე და რომელთა გაყიდვას კომპანია არ გეგმავს ახლო მომავალში. ისინი შედის მიმდინარე
აქტივებში, გარდა იმ სესხების და დებიტორული დავალიანებებისა, რომელთა დაფარვის ვადა აღემატება
12 თვეს საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან. ეს უკანასკნელები კლასიფიცირებულია როგორც
გრძელვადიანი აქტივები.

ფინანსური

ვალდებულებების კლასიფიკაცია. კომპანიის ყველა ფინანსური

კლასიფიცირებულია როგორც სხვა ფინანსური
ღირებულებით.

3

ვალდებულება
ვალდებულებები და აღირიცხება ამორტიზებული

მომზადების საფუძველი და საბუღალტრო აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები

ფინანსური ინსტრუმენტების თავდაპირველი აღიარება. სავაჭრო ინვესტიციები თავდაპირველად
აღრიცხულია სამართლიანი ღირებულებით, ხოლო ყველა სხვა ფინანსური აქტივი და ვალდებულება სამართლიან ღირებულებას დამატებული ოპერაციული დანახარჯებით. სამართლიანი ღირებულება
თავდაპირველი აღიარებისას სათანადოდ არის დასაბუთებული გარიგების ფასით. მოგება ან ზარალი
თავდაპირველი აღიარებისას აღირიცხება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს განსხვავება
სამართლიან ღირებულებასა და გარიგების ფასს შორის, რომლის დასაბუთებაც შესაძლებელია იმავე
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ინსტრუმენტთან დაკავშირებული სხვა მიმდინარე საბაზრო გარიგებების საშუალებით, ან შეფასების
ისეთი მეთოდებით, რომლებიც მხოლოდ ბაზარზე დაკვირებვებების შედეგად მიღებულ მონაცემებს
მოიცავს.
ფინანსური აქტივების ყიდვა–გაყიდვა, რომელიც შესაბამისი წესების ან ბაზრის შესახებ კონვენციის
(„სტანდარტული წესით“ ყიდვა-გაყიდვა) თანახმად მოითხოვს დადგენილ ვადებში მიწოდებას,
აღირიცხება გარიგების დღით, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს თარიღს, როდესაც კომპანია იღებს
ფინანსური აქტივის მიწოდების ვალდებულებას. ყველა სხვა სახის შესყიდვების აღიარება
ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც იურიდიული პირი ხდება ინსტრუმენტთან დაკავშირებით
გაფორმებული ხელშეკრულების მხარე.
კომპანია იყენებს დისკონტირებული ფულადი ნაკადების შეფასების მეთოდს, რომ განსაზღვროს
დაკავშირებული მხარეებზე გაცემული იმ სესხების სამართლიანი ღირებულება, რომლებიც არ არის
წარმოდგენილი აქტიურ ბაზარზე. შეიძლება გაჩნდეს განსხვავებები თავდაპირველი აღიარების დროს
სამართლიან ღირებულებას, რომელიც ტრანზაქციის ღირებულებად არის მიჩნეული, და იმ თანხას
შორის, რომელიც თავდაპირველი აღიარების დროს განისაზღვრა მე-3 დონის საწყისი მონაცემების
გამოყენებით. ნებისმიერი ასეთი განსხვავების ამორტიზება წრფივი მეთოდით ხდება, დაკავშირებული
მხარეების მიმართ სესხის ვადის განმავლობაში. განსხვავებებს დაუყოვნებლივ აღიარებენ მოგებაში ან
ზარალში თუ შეფასებისას გამოიყენება მხოლოდ 1 ან 2 დონის საწყისი მონაცემები.

ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა. კომპანია წყვეტს ფინანსური აქტივების აღიარებას, როდესაც
(ა) აქტივები გამოსყიდულია ან აქტივებიდან მიღებულ ფულად ნაკადებზე უფლებები სხვაგვარადაა
შეწყვეტილი, ან (ბ) კომპანიამ გადასცა უფლებები ფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებულ ფულად
ნაკადებზე ან დადო სპეციალური ტრანზიტული შეთანხმება, რომლის თანახმად (i) კომპანიამ გადასცა
აქტივების ფლობასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა რისკი და სარგებელი ან (ii) კომპანიას არ
გადაუცია და არც შეუნარჩუნებია აქტივების ფლობასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა რისკი და
სარგებელი, და არც მათზე კონტროლი შეუნარჩუნებია.
კონტროლი ნარჩუნდება მაშინ, როდესაც მეორე მხარეს პრაქტიკულად არ შეუძლია სრულად მიყიდოს
აქტივი არადაკავშირებულ მესამე მხარეს, გაყიდვაზე დამატებითი შეზღუდვების დაწესების გარეშე.

ძირითადი

საშუალებები. 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; გადაფასების რეზერვი საკუთარ კაპიტალში გადაიტანება პირდაპირ გაუნაწილებელ
მოგებაში, როდესაც გადაფასებით მიღებული ნამეტის რეალიზება ხორციელდება აქტივის ამოღების ან
ლიკვიდაციისთვის. 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 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.
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, მმართველი გუნდი ახდენს შეფასებას, ხომ არ შეინიშნება
ძირითადი საშუალებების გაუფასურება. ამგვარი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში მმართველი გუნდი
აფასებს ასანაზღაურებელ თანხას, რომელიც განისაზღვრება შემდეგნაირად: აქტივის უმაღლეს
სამართლიან ღირებულებას გამოკლებული რეალიზაციის დანახარჯები და მისი სამომხმარებლო
ღირებულება. საბალანსო ღირებულება მცირდება ასანაზღაურებელ თანხამდე და ღირებულების
შემცირებით გამოწვეული ზარალის აღიარება ხორციელდება მოგებასა ან ზარალში მოცემული წლისთვის
იმ პირობით, რომ იგი უნდა აჭარბებდეს უწინდელ, გადაფასებით მიღებულ შემოსავალს საკუთარ
კაპიტალში და სხვა საერთო მოგებაში. წინა წლებში აღიარებული აქტივის გაუფასურების ზარალი
დაექვემდებარება რევერსირებას იმ შემთხვევაში, თუ შეიცვლება აქტივის სამომხმარებლო ღირებულების
განსაზღვრისთის გამოყენებული შეფასებითი მაჩვენებლები, ან სამართლიან ღირებულებას გამოკლებული
რეალიზაციის ხარჯები. ძირითადი საშუალებების ამოღების ან ლიკვიდაციის შედეგად წარმოქმნილი
მოგება და ზარალი მიეთითება მოცემული წლის მოგებაში ან ზარალში .

ცვეთა. მიწა არ ექვემდებარება ამორტიზაციას. მიმდინარე მშენებლობა არ ექვედმებარება ცვეთას, სანამ,
აქტივი ხელმისაწვდომი არ გახდება გამოსაყენებლად. ძირითადი საშუალებების ცვეთა წრფივი მეთოდით
გამოიანგარიშება, რომ მათი გადაფასებული ღირებულება მათსავე ნარჩენ ღირებულებებზე
გადანაწილდეს, მათი სავარაუდო საექსპლუატაციო ვადების განმავლობაში.
სასარგებლო გამოყენების ვადები, წლების მიხედვით
უძრავი ქონება
ინფრაქსტრუქტურული აქტივები
საწარმოო და საოფისე მოწყობილობები 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 საორიენტაციო 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.

ოპერაციული 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 სარებლის შემოდინება, რომელიც
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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.

მოგების გადასახადები. მოგების გადასახადები წარმოდგენილია ფინანსურ ანგარიშებში საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც მოქმედებს ან არსებითად მოქმედებს ანგარიშგების პერიოდის
ბოლოსთვის. მოგების გადასახადის ხარჯი/(აქტივი) 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.
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 აქტივები გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებისთვის და გადავადებული
საგადასახადო ზარალისთვის აღირიცხება მხოლოდ იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც არის იმის
ალბათობა, რომ მომავალში ხელმისაწვდომი იქნება დასაბეგრი მოგება, რომელიც შესაძლებელს გახდის
სხვადასხვა გამოქვითვის გამოყენებას.
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.

გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციები. კომპანიის გაურკვეველ საგადასახადო პოზიციებს ხელახლა
აფასებს მმართველო გუნდი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. ვალდებულებები აღირიცხება
მოგების გადასახადის იმ პოზიციებისთვის, რომლებსაც მმართველი გუნდის ვარაუდით საგადასახადო
ორგანოები მაღალი ალბათობით დააკისრებენ დამატებით გადასახადებს, თუკი აღნიშნულ პოზიციებს
სადავოდ გახდიან. შეფასება ეყრდნობა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ძალაშ შესული ან არსებითად
ძალაში შესულ საგადასახადო კანონების ინტერპრეტაციას, აგრეთვე სასამართლოს ან სხვა რომელიმე
ცნობილ გადაწყვეტილებას აღნიშნულ საკითხებზე. ვალდებულებები მოგების გარდა სხვა
პოზიციებთან დაკავშირებულ ჯარიმებთან, პროცენტებთან ან გადასახადებთან დაკავშირებით,
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აღიარებულია მმართველი გუნდის მიერ იმ ხარჯების საუკეთესო შეფასების საფუძველზე,
რომლებიც აუცილებელია ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო პერიოდის ბოლოს.
მოგების გადასახადის გაურკვეველი პოზიციების კორექტირება აღირიცხება დარ იცხულ მოგების
გადასახადის ფარგლებში.

სასაქონლო–მატერიალური

მარაგები.

სასაქონლო–მატერიალური მარაგები ტარდება დაბალი
ღირებულებით და სუფთა რეალიზაციის ღირებულებით. ღირებულება მოიცავს უშუალოდ მასალების და
შესაბამის შემთხვევებში უშუალოდ შრომის დანახარჯებს და იმ ზედნადებ ხარჯებს, რომლებიც გაწეული
იქნა სასაქონლო–მატერიალური მარაგების მათ თავდაპირველ მდგომარეობაში მოსაყვანად. სასაქონლო–
მატერიალური მარაგების ღირებულება გამოითვლება საშუალო შეწონილი ღირებულების მეთოდით.
სუფთა რეალიზაციის ღირებულება არის სავარაუდო გასაყიდ ღირებულებას გამოკლებული
დასრულებისა და რეალიზაციის ხარჯები.

წინასწარი ანგარიშსწორება. 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.

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება აისახება
ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური პროცენტის მეთოდის გამოყენებით.

ამორტიზებული ღრებულებით გატარებული ფინანსური აქტივების გაუფასურება. გაუფასურებით
მიღებული ზარალი ტარდება მოგებასა ან ზარალში, როდესაც იგი მიიღება იმ ერთი ან რამოდენიმე
მოვლენის შედეგად, რომლებიც თავს იჩენს ფინანსური აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ და
რომელიც ზემოქმედებას ახდენს იმ ფინანსური აქტივის ან ფინანსური აქტივების ჯგუფის სამომავლო
საანგარიშო ფულადი ნაკადების ოდენობასა ან ვადებზე, რომლებიც შესაძლებელია სარწმუნოდ იქნეს
შეფასებული. თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ არ არსებობს არანაირი ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ
ადგილი ჰქონდა მნიშნელოვან თუ უმნიშვნელო გაუფასურებას ინდივიდუალურად შეფასებულ ფინანსურ
აქტივთან დაკავშირებით, ეს ჩართავს აქტივს ფინანსური აქტივების იმ ჯგუფში, რომელთაც გააჩნიათ
მსგავსი საკრედიტო რისკის მახასიათებლები და ხდება მათი კოლექტიური შეფასება გაუფასურებისთვის.
უპირველესი ფაქტორები, რომლებსაც კომპანია იმის განსაზღვრის დროს ითვალისწინებს, მოხდა თუ არა
ფინანსური აქტივის გაუფასურება, არის მისი ვადაგადაცილებული სტატუსი და შესაბამისი
უზრუნველყოფის ლიკვიდურობა, თუ ასეთი არსებობს. ქვემოთ მოცემულია სხვა ძირითადი ფაქტორები,
რომლებიც კომპანიამ უნდა გაითვალისწინოს იმის განსასაზღვრად, არის თუ არა ფინანსური აქტივი
გაუფასურებული:





კუთვნილი გადასახდელი ან მისი ნაწილი დაგვიანებულია (15 დღეზე მეტი ხნით) და
დაგვიანებული გადახდის მიზეზი ვერ მიეწერება ანგარიშსწორების სისტემებს;
კონტრაგენტი სერიოზულ ფინანსურ სიძნელეებს განიცდის და ეს დადასტურებულია მისი
ფინანსური ინფორმაციით, რომელიც კომპანიამ მოიპოვა;
კონტრაგენტი გაკოტრების ან ფინანსური რეორგანიზაციის წინაშე იმყოფება;
კონტრაგენტის გადამხდელუნარიანობამ ნეგატიური ცვლილება განიცადა ეროვნული ან
ადგილობრივი ეკონომიკური პირობების შეცვლის გამო, რამაც გავლენა მოახდინა მასზე.
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
გაუფასურების კოლექტიური შეფასების მიზნით, ფინანსური აქტივები ჯგუფდება მსგავსი საკრედიტო
რისკის მახასიათებლების საფუძველზე. აღნიშნული მახასიათებლები ასევე უკავშირდება ამგვარი
აქტივების ჯგუფისთვის სამომავლო ფულადი ნაკადების შეფასებას იმით, რომ მიუთითებს დებიტორის
შესაძლებლობაზე – გადაიხადოს გადახდას დაქვემდებარებული ყველა თანხა შეფასებულ აქტივთან
დაკავშირებული სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად. სამომავლო ფულადი ნაკადები იმ ფინანსური
აქტივების ჯგუფში, რომლებიც კოლექტიურად ფასდება გაუფასურებასთან მიმართებაში, ფასდება
აქტივების შეთანხმებული ფულადი ნაკადების (მაგ. რესტრუქტურირებული დებიტორული
დავალიანების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად) და მმართველი გუნდის გამოცდილების მიხედვით
იმასთან დაკავშირებით, თუ წარსულში მიღებული სხვადასხვა ზარალის საფუძველზე რა თანხები
გახდება ვადაგადაცილებული და როგორია ვადაგადაცილებული თანხების ამოღების წარმატებული
პრაქტიკა. წარსული გამოცდილება რეგულირდება ხელმისაწვდომი მონაცემების საფუძველზე იმ
მიმდინარე გარემოებების ზემოქმედების განსასაზღვრად, რომელთაც არ მოუხდენიათ ზემოქმედება
გასულ პერიოდებზე და იმ წარსული შემთხვევების შედეგების გასანეიტრალებლად, რომლებიც არ
არსებობს მოცემული მომენტისთვის.
თუ გაუფასურებული ფინანსური აქტივის პირობები, რომლებიც ამორტიზებული ღირებულებით არის
აღრიცხული, ხელახლა შეთანხმდება ან სხვავარად იცვლება მეორე მხარის ფინანსური სირთულეების
გამო, გაუფასურება იზომება საწყისი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც პირობების
შეცვლამდე მოქმედებდა. ხელახლა შეთანხმებული აქტივის აღიარება შეწყდება და მოხდება ახალი
აქტივის აღიარება სამართლიანი ღირებულებით, იმის გათვალისწინებით, რომ აქტივის რისკები და
სარგებელი არსებითად შეიცვალა. ჩვეულებრივ, ამას ადასტურებს არსებითი განსხვავება საწყისი
ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებასა და მოსალოდნელ ახალ ფულად ნაკადებს შორის.
გაუფასურების ზარალის აღიარება ყოველთვის ხდება საეჭვო ვალის რეზერვის ანგარიშში, რათა აქტივის
საბალანსო ღირებულება ჩამოიწეროს იმ მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებაზე,
რომლებიც დისკონტირებულია აქტივის ჩვეულებრივი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით.
თუ შემდგომ პერიოდში გაუფასურების ზარალის თანხა შემცირდება და შემცირება შესაძლებელია
ობიექტურად მიეკუთვნოს იმ მოვლენას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გაუფასურების აღიარების შემდეგ,
თავდაპირველად აღიარებული გაუფასურების ზარალი იცვლება საეჭვო ვალის რეზერვის ანგარიშის
კორექტირების გზით მოგების ან ზარალის მეშვეობით.
უიმედო აქტივები ჩამოიწერება შესაბამისი გაუფასურების ზარალის რეზერვთან მიმართებაში მას შემდეგ,
რაც დასრულდება ყველა ის პროცედურა, რაც საჭიროა აქტივის საკომპენსაციოდ და განისაზღვრება
ზარალის ოდენობა. მანამდე ჩამოწერილი თანხების შემდგომი კომპენსაცია ტარდება გაუფასურების
ზარალის ანგარიშში, ზარალსა ან მოგებაში. დებიტორული დავალიანების გაუფასურებასა და
ჩამოწერასთან დაკავშირებული შეფასებების დამატებითი დეტალებისთვის იხ. შენიშვნა 11.

ფული და ფულის ეკვივალენტები. ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს სალაროში,
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 ფულიდან და ფულის ეკვივალენტებიდან, 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.

საწესდებო და განცხადებული 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
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
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.

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 ინვოისის მიღების შემდეგ, მაგრამ იგი ექვემდებარება დაბრუნებას
მხოლოდ აღნიშნული ინვოისის 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.

სესხები. სესხები ტარდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის
გამოყენებით.
სესხების კაპიტალიზაცია. იმ აქტივების შეძენასთან, აგებასთან ან წარმოებასთან დაკავშირებული სესხების
კაპიტალიზაცია, რომლებიც დადგენილი მიზნით გამოსაყენებლად ან გასაყიდად მზადყოფნისთვის
(კვალიფიცირებული აქტივი) დიდ დროს საჭიროებენ, ხორციელდება როგორც აღნიშნული აქტივების
ღირებულების ნაწილი, თუ კაპიტალიზაციის დაწყების თარიღი მოდის 2009 წლის 1 იანვარზე, ან ამ
თარიღის შემდეგ.
კაპიტალიზაციის დაწყების თარიღია: (ა) კომპანიის მიერ კვალიფიცირებულ აქტივზე ხარჯის გაწევა; (ბ)
სესხის აღებაზე ხარჯის გაწევა; და (გ) ისეთი სამუშაოს შესრულება, რომელიც საჭიროა აქტივის
მოსამზადებლად დადგენილი მიზნით გამოსაყენებლად ან გასაყიდად.
სესხის აღების ხარჯების კაპიტალიზაცია იმ თარიღამდე გაგრძელდება, როდესაც აქტივები არსებითად
მზად იქნება დადგენილი მიზნით გამოსაყენებლად ან გასაყიდად.
კომპანია ახდენს სესხის აღების ხარჯების კაპიტალიზაციას, რომელთა თავიდან აცილებაც შეიძლებოდა,
მას რომ კვალიფიცირებულ აქტივებზე კაპიტალური ხარჯები არ გაეწია. სესხის აღების კაპიტალიზებული
ხარჯები
გამოანგარიშდება კომპანიის მიერ სესხების მოზიდვის საშუალო ღირებულებით
(კვალიფიცირებული აქტივების ხარჯებზე გამოიყენება საშუალო შეწონილი პროცენტის ღირებულება),
იმის გათვალისწინებით, რომ სესხების აღება კონკრეტულად კვალიფიცირებული აქტივის შესყიდვის
მიზნით ხდება. როდესაც ასეთი შემთხვევაა, ხდება სესხის აღების ფაქტიური ხარჯების კაპიტალიზაცია,
აღნიშნული სესხების დროებითი ინვესტირებით მიღებული რაიმე საინვესტიციო მოგების გამოკლებით.
სახელმწიფო სუბსიდია. სახელმწიფო სუბსიდია, რომელიც ძირითადი საშუალებების შესყიდვას
უკავშირდება, გამოიქვითება აქტივის საბალანსო ღირებულების გაანგარიშების დროს. სუბსიდიის
აღიარება მოგებაში ან ზარალში ხდება ცვეთას დაქვემდებარებული აქტივის ექსპლუატაციის ვადის
განმავლობაში როგორც შემცირებული ცვეთის ხარჯი.

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება გროვდება
მაშინ, როდესაც მეორე მხარე ასრულებს თავის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს და ისინი ტარდება
ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.

ვალდებულებებისა 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
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
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.
უცხოური ვალუტის კონვერტაცია. კომპანიის ოფიციალურ ვალუტას წარმოადგენს იმ ეკონომიკური
გარემოს ვალუტა, სადაც კომპანია საქმიანობს. შესაბამისად კომპანიის ოპერაციების და
წარმომადგენლობით ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ოფიციალური ვალუტა – ლარი.
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაიყვანება ლარში,
საანგარიშო პერიოდის დასრულების თარიღისთვის მოქმედი, საქართველო ეროვნული ბანკის მიერ
განსაზღვრული კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში გახორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა
ხორციელდება ოპერაციის გახორციელების თარიღისთვის მოქმედი სავალუტო კურსით.
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული არაფულადი აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც
მითითებულია თავდაპირველი ღირებულებით, გადაიყვანება ლარში, ოპერაციის თარიღისთვის მოქმედი
სავალუტო კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული არაფულადი აქტივები და
ვალდებულებები, რომლებიც მითითებულია სამართლიანი ღირებულებით, გადაიყვანება ლარში,
სამართლიანი ღირებულებების განსაზღვრის თარიღისთვის მოქმედი სავალუტო კურსის შესაბამისად.
ამგვარი ოპერაციებიდან და უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი აქტივებისა და
ვალდებულებების კონვერტირებით მიღებული მოგება და ზარალი აღირიცხება მოგებასა ან ზარალში.
2014 წლის 31 დეკემბრისთვის, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული ოფიციალური
სავალუტო კურსი იყო 1 აშშ დოლარი = 1.8636 ლარი (2013 წლის 31 დეკემბრისთვის: 1 აშშ დოლარი = 1.7363
ლარი). გაცვლის ძირითადი საშუალო კურსი 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის იყო 1
აშშ დოლარი = 1.7659 ლარი (2013: 1 აშშ დოლარი = 1.6634). დღეისათვის, ქართული ლარი საქართველოს
ფარგლებს გარეთ უმეტეს ქვეყანაში არ წარმოადგენს თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტას.

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.

შემოსავლის აღიარება. შემოსავალი, რომლიდანაც გამოირიცხება დღგ, წარმოადგენს საქმიანობის
ჩვეულებრივად გახორციელებისას გაწეული მომსახურებისთვის მისაღები შემოსავლის სამართლიან
ღირებულებას. შემოსავლის აღიარება იმ მოცულობით ხორციელდება, რა მოცულობითაც სავარაუდოა,
რომ კომპანია მიიღებს ეკონომიკურ მოგებას და შესაძლებელი იქნება შემოსავლის სარწმუნოდ შეფასება.
შემოსავლის აღიარება მანამდე არ ხდება, სანამ მომხმარებელს არ გაეწევა მომსახურება. როდესაც
ბარტერული გარიგების შედეგად მიღებული საქონლის სამართლიანი ღირებულება სარწმუნოდ ვერ
ფასდება, შემოსავალი განისაზღვრება გაცემული საქონლის ან მომსახურებების სამართლიანი ფასით.
საპროცენტო შემოსავალის აღიარება ხდება დროში განაწილების პრინციპის გათვალისწინებით.
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.
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
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ფიზიკური პირების რაოდენობის მიხედვით (მრიცხველის გარეშე), ძირითადი მოსახლეობისთვის
თითოეულ სულზე განსაზღვრული ტარიფის გამოყენებით.
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.

პერსონალის დანახარჯები. სახელფასო ანაზღაურება, კუთვნილი წლიური შვებულებები და
საავადმყოფო ფურცლები, პრემიები და სხვა სარგებელი დაირიცხება იმ პერიოდში, როდესაც
აღნიშნული მომსახურება გაწეულია კომპანიის თანამშრომლების მიერ.

ცვლილებების შეტანა ფინანსურ ანგარიშებში მათი გამოშვების შემდეგ. ნებისმიერი ცვლილების შეტანა
წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშებში მათი გამოშვების შემდეგ საჭიროებს კომპანიის მმართველი გუნდის
მიერ დამტკიცებას, რომელიც იძლევა აღნიშნული ფინანსური ანგარიშების გამოცემის ნებართვას.
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არსებითი ბუღალტრული შეფასებები და დასკვნები სააღრიცხვო პოლიტიკის
გამოყენებასთან დაკავშირებით

კომპანია აკეთებს შეფასებებს და აყენებს ვარაუდებს, რომლებიც გავლენას ახდენს ფინანსურ
ანგარიშებში აღიარებულ თანხებზე, აგრეთვე აქტივებისა და ვალდებულებების მიმდინარე საბალანსო
ღირებულებებზე მომავალი ფინანსური წლის განმავლობაში. შეფასებები და დასკვნები მუდმივად
კონტროლდება და ეყრდნობა მმართველი გუნდის გამოცდილებას და სხვა ფაქტორებს, მათ შორის
მომავალში მოსახდენი მოვლენების მოლოდინს, რაც გონივრულად არის მიჩნეული არსებულ
ვითარებაში. საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკის გამოყენების პროცესში მმართველი გუნდი იმ
დასკვნების გარდა, რომლებიც შეფასებებს მოითხოვს, აკეთებს, აგრეთვე, სხვა დასკვნებს. დასკვნები,
რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ამ ფინანსურ ანგარიშებში აღიარებულ
თანხებზე და შეფასება, რომელსაც შეუძლია აქტივების და ვალდებულებების საბალანსო
ღირებულების მნიშვნელოვანი კორექტირება გამოიწვიოს მომდევნო ფინანსურ წელს, მოიცავს:

საწარმოს საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპი. მმართველმა გუნდმა ეს ფინანსური ანგარიშები მოამზადა
საწარმოს საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპის საფუძველზე გაითვალისწინა რა კომპანიის ფინანსური
პოზიცია, არსებული, ოპერაციების რენტაბელურობა და ფინანსური რესურსებზე წვდომა,
ვალდებულებების შესრულების და ახლო მომავალში ბიზნესის შეუფერხებლად წარმოების უნარი.
ძირითადი საშუალებების სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრა. ბასს 16 თანახმად მმართველმა
გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ძირითადი საშუალებების გადაფასება იყო საჭირო (ბოლო გადაფასება 2010
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შესრულდა). კომპანიის გარკვეული ძირითადი საშუალებების
სამართლიანი ღირებულების და ექსპლუატაციის დარჩენილი ვადის განსაზღვრა დამოუკიდებელი
შემფასებლის მიერ განხორციელდა 2010 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. კომპანიის ძირითადი
აქტივების უმეტესი ნაწილი სპეციფიკური ხასიათისაა და ღია ბაზარზე იშვიათად იყიდება გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც ისინი იყიდება როგორც ბიზნესის შემადგენელი ნაწილი. საქართველოში არ
არის მსგავსი ძირითადი საშუალებების აქტიური ბაზარი, რომელიც საკმარის მონაცემებს უზრუნველყოფს
მათი გაყიდვების შესახებ, გამოდგება შესადარებლად და გამოყენებული იქნება საბაზრო ღირებულებაზე
დაყრდნობით მათი სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრისთვის.
შესაბამისად, ძირითადი
საშუალებების სამართლიანი ღირებულება თავდაპირველად განისაზღვრა შეცვლის ამორტიზებული
ხარჯების გამოყენებით. ეს მეთოდი გულისხმობს ძირითადი საშუალების აღდგენის ან შეცვლის
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ღირებულებას, კორექტირებულს ფიზიკური, ფუნქციური ან ეკონომიკური და მორალური ცვეთის
გათალისწინებით. შეგროვდა დიდძალი გამოქვეყნებული ინფორმაცია, კატალოგები, სტატისტიკური
მონაცემების და ა.შ. დამყარდა კავშირი დარგის ექსპერტებთან და ძირითადი საშუალებების
მომწოდებლებთან საქართველოში და საზღვარგარეთ. ძირითადი საშუალებების ნარჩენ ღირებულებაზე
გავლენას ახდენს შეცვლის ღირებულების შეფასება, ამორტიზებული შეცვლის ღირებულება და
ექსპლუატაციის დარჩენილი ვადა.

თავდაპირველი აღიარება ან დაკავშირებულ მხარეთა ტრანზაქციები. ჩვეულებრივი საქმიანობის დროს
კომპანია ატარებს ტრანზაქციებს დაკავშირებულ მხარეებთან.
მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოებისთვის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 39 (ფასს მსს-თვის) მოითხოვს
ფინანსური ინსტრუმენტების თავდაპირველ აღიარებას მათი სამართლიანი ღირებულებით.
პირობითი შეფასება გამოიყენება იმის განსაზღვრისთვის, თუ როგორ დადგინდა ტრანზაქციის ფასი საბაზრო თუ არასაბაზრო საპროცენტო განაკვეთით. შეფასების საფუძველია დაუკავშირებელ
მხარეებთან მსგავსი ტიპის ტრანზაქციების ფასწარმოქმნა და ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის
ანალიზი. დაკავშირებული მხარეების ნაშთები და ტრანზაქციების პირობები მოცემულია შენიშვნაში
#7.

ინფრასტრუქტურული აქტივების საკუთრების უფლება და აღიარება. კომპანიის ძირითად საშუალებებში
შედის სპეციფიკური ობიექტები, როგორიც არის წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელების
მილგაყვანილობა, სატუმბო სადგურები და სხვა ინფრასტრუქტურული აქტივები, რომლებსაც კომპანია
ტრადიციულად იყენებდა წყალმომარაგების და წყალარინების მომსახურების გასაწევად და კომპანიას
გადაეცა პრივატიზაციის შედეგად. საჭირო დოკუმენტების არარსებობის და რეგისტრაციის
კონკრეტული ვადის გამო კომპანიამ ვერ შეძლო საკუთრების უფლების მოპოვება ზოგიერთ ძირითად
საშუალებაზე, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ აქტივებზე ამ ფინანსური ანგარიშების თარიღის
მდგომარეობით. თუმცა შენიშვნაში # 26 მითითებული ხელშეკრულების დებულებებზე დაყრდნობით
მმართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ რამდენადაც ინფრასტრუქტურული აქტივები მოიცავს სპეციფიკურ
ობიექტებს, რომლებსაც ტრადიციულად კომპანია იყენებდა და მხოლოდ მის მიერ შეიძლება იქნეს
გამოყენებული (როგორც თბილისისთვის წყალმომარაგების და წყალარინების მომსახურების
ერთადებრთი მიმწოდებლის მიერ), დიდი ალბათობაა, რომ კომპანია გააგრძელებს ინფრასტრუქტურული
აქტივების ექსპლუატაციას მომავალში და მოიპოვებს საკუთრების კანონიერ უფლებას. ამ დასკვნაზე
დაყრდნობით და რამდენადაც კომპანიის წინააღმდეგ არ აღძრულა საქმე და არ გამართულა
სასამართლო
დავა
საკუთრების
უფლების
გამო,
მმართველი
გუნდი
აღიარებს
ინფრასტრუქტურულ აქტივებს კომპანიის ძირითად საშუალებებში.

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სასარგებლო გამოყენების ვადა. ძირითადი
საშუალებების სასარგებლო გამოყენების ვადის შეფასება მმართველი გუნდის ვარაუდს ეყრდნობა,
რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება მისსავე გამოცდილებას მსგავს აქტივებთან მიმართებაში. აქტივის
სასარგებლო გამოყენების ვადის განსაზღვრისას მმართველი გუნდი ითვალისწინებს მოსალოდნელ
გამოყენებას, პირობით ტექნიკურ ცვეთას, ფიზიკურ ცვეთას და იმ გარემოს, სადაც აქტივის გამოყენება
ხდება. ნებისმიერი ამ პირობის ან შეფასების ცვლილება იწვევს მომავალი ცვეთის ნორმების
კორექტირებას (შენიშვნა # 8).

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებების გაუფასურება. დებიტორული დავალიანებების
გაუფასურების უზრუნველყოფა ეყრდნობა კომპანიის შეფასებას, კონკრეტული აბონენტებისგან
დებიტორული დავალიანების ამოღების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. თუ მსხვილი
მომხმარებლების კრედიტუნარიანობა გაუარესდება, ან თუ ფაქტიური გადაუხდელობა პირობით შეფასებებს
გადააჭარბებს, ფაქტიური დებიტორული დავალიანება შეიძლება განსხვავებული იყოს აღნიშნული
შეფასებებისგან. თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ გააუფასურება შეეხო ინდივიდუალურად შეფასებულ
დებიტორულ დავალიანებებს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აღნიშნული, ის
შეიტანს დებიტორულ დავალიანებას ისეთი დებიტორული დავალიანებების ჯგუფში, რომლებსაც მსგავსი
საკრედიტო რისკი ახასიათებთ და კოლექტიურად შეაფასებს მათ გაუფასურებაზე.
გაუფასურების კოლექტიური შეფასებისთვის დებიტორულ დავალიანებებს აჯგუფებენ მსგავსი
საკრედიტო რისკების მახასიათებლების მიხედვით. აღნიშნული მახასიათებლები გამოდგება ასეთი
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
აქტივების ჯგუფების მომავალი ფულადი ნაკადების შესაფასებლად,
რამდენადაც მიუთითებს
დებიტორების უნარზე გადაიხადონ ყველა კუთვნილი თანხა შესაფასებელი აქტივების
სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად. ის სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები, რომლებსაც
შეფასების თანახმად არ ემუქრება ინდივიდუალური გაუფასურება, კოლექტიურად ფასდება
გაუფასურებაზე კომპანიის გამოცდილებაზე დაყრდნობით მსგავსი ხანდაზმულობის დებიტორული
დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებით. სავაჭრო დებიტორული დავალიანების რეზერვები
კეთდება ამოღების მაჩენებლების ისტორიულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით გარკვეული
ხანდაზმულობის კატეგორიაში. გაუფასურების უზრუნველყოფის ღირებულება სენსიტიურია
გამოყენებული კონკრეტული პროცენტების მიმართ.
იხილეთ შენიშვნა 11, რომელშიც განმარტებულია მმართველი გუნდის მიერ გამოყენებული ვარაუდები და
შეფასებები სავაჭრო დებიტორული დავალიანების ნაშთების ამოღებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე
მმართველი გუნდის დასკვნებში შეტანილი ცვლილება, რასაც წარსული და მიმდინარე მოვლენების და
ვითარებების ანალიზი მოყვა.
მმართველი გუნდის შეფასებები შეიძლება კვლავაც გადაიხედოს, ან ნეგატიურად ან პოზიტიურად, იმის
მიხედვით, თუ როგორია შედეგები ან მოლოდინი, თითოეულ გამჟღავნებასთან დაკავშირებული ფაქტების
მიხედვით.

წყლის მიწოდების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლის აღიარება.

აბონენტებისგან მიღებული
შემოსავალი, რომელთა მოხმარება მრიცხველით იზომება (ძირითადად იურიდიული პირები), საანგარიშო
პერიოდში ფასდება მრიცხველის ბოლო ჩვენების თარიღიდან წლის ბოლომდე, წარსულ მონაცემებზე და
მოხმარების სტატისტიკაზე დაყრდნობით. მრიცხველების ჩვენებების აღება ციკლურ საფუძველზე
ხდება და კომპანია პირობითი მოხმარების საფუძველზე აღიარებს შემოსა ვალს დაურიცხავ
თანხებზე, ბოლო დარიცხვიდან ფინანსური წლის ბოლომდე(ჩათვლით). პირობითი მოხმარება
ეყრდნობა წარსულ მონაცემებს და ვარაუდებს. ფაქტიური მონაცემები შეიძლება განსხვავდებოდეს
ამ შეფასებებისგან, რასაც საოპერაციო შემოსავლის კორექტირება მოყვება იმ პერიოდ ისთვის,
როდესაც შეფასებების გადახედვაა განსაზღვრული.
წყლის საფასურის დარიცხვა უმრიცხველო აბონენტებისთვის ხორციელდება ოჯახის წევრების
სულადობის მიხედვით, რომლებიც ოფიციალურად არიან რეგისტრირებული სამოქალაქო რეესტრში, და
სულადობის შესაბამისი ყოველთვიური ფიქსირებული ტარიფის გამოყენებით. მოსახლეობის ფაქტიური
რაოდენობა, რომელიც
წყალმომარაგების და წყალარინების მომსახურებას იყენებს, შეიძლება
განსხვავებული იყოს ოფიციალურად რეგისტრირებული
პირების რაოდენობისგან. შესაბამისად
მოსახლეობაზე დარიცხული შემოსავალი სენსიტიურია სამოქალაქო რეესტრის მონაცემების სიზუსტისა
და სრულფასოვნების მიმართ, რომელიც არ ექვემდებარება კომპანიის მმართველი გუნდის კონტროლს.
დეტალებისთვის იხ. შენიშვნა 18.

ვადებულებებისა და ხარჯების რეზერვი. კომპანიის ვარაუდები ვალდებულებებისა და ხარჯების
რეზერვებთან დაკავშირებით ეფუძნება დღეისათვის ხელმისაწვდომ ფაქტებს და მომავლში
ვალდებულებების დაფარვის შესაძლებლობების შეფასებას. ფაქტიური შედეგები შესაძლებელია
განსხვავდებოდეს შეფასებებისგან და მმართველი გუნდის შეფასებები შესაძლებელია შემდგომში
გადახედილ იქნას (და შეფასდეს უარყოფითად ან დადებითად) მიღებულ ან საპროგნოზო შედეგებზე
დაყრდნობით, იმ ფაქტების საფუძველზე, რომლებიც უკავშირდება თითოეულ ამგვარ ზემოქმედებას.(იხ.
შენიშვნა 17)

საგადასახადო კანონმდებლობა.

საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობა საქართველოში
მნიშვნელოვანწილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციის ხარისხს და ჩვეულებრივ, შეიძლება დავის საგნად
იქცეს საგადასახადო ორგანოების მხრიდან.
ვალდებულებები აღრიცხულია მოგების გადასახადის
პოზიციებთან მიმართებაში, რომლებიც მართველი გუნდის განმარტებით შესაძლოა დამატებითი
გადასახადების
დაკისრების საფუძველი გახდეს, თუკი საგადასახადო ორგანოები აღნიშნულ
პოზიციებს სადაოდ გახდის. შეფასება ეყრდნობა იმ საგადასახადო კანონების ინტერპრეტაციას,
რომლებიც ძალაში შევიდა ან არსებითად ძალაში შევიდა საანგარიშო პერიოდის ბოლოს , და
ნებისმიერ ცნობილ სასამართლო ან სხვა გადაწყვეტილებას აღნიშნულ საკითხებზე. ვალდებულებები
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
მოგების გარდა სხვა პოზიციებთან დაკავშირებულ ჯარიმებთან, საურავებთან, პროცენტებთან ან
გადასახადებთან მიმართებაში, აღიარებულია მმართველი გუნდის მიერ იმ ხარჯების საუკე თესო
შეფასების საფუძველზე, რომლებიც აუცილებელია ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს.

5

ახალი და შესწორებული სტანდარტებისა და განმარტებების მიღება

2014 წლის 1 იანვრიდან კომპანიისთვის ძალაში შევიდა შემდეგი ახალი სტანდარტები და განმარტებები:

„ფინანსური აქტივების და ფინანსური ვალდებულებების ურთიერთჩათვლა” - ბასს ( IAS) 32 შესწორება
(გამოცემულია 2011 წლის დეკემბერში და მოქმედებს 2014 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ
დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის). აღნიშნული შესწორებით ბასს ( IAS) 32 დაემატა მითითება
ჩათვლის ზოგიერთი კრიტერიუმის გამოყენებისას გამოვლენილი შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად. ამაში
შედის მნიშვნელობის განმარტება „ამჟამად აქვს ჩათვლის განხორციელების იურიდიული უფლება“ და
ანგარიშსწორების ზოგიერთი ბრუტო სისტემა შეიძლება განხილული იქნეს, როგორც ანგარიშსწორების
ნეტო სისტემების ეკვივალენტური. სტანდარტმა განმარტა, რომ ჩათვლის საკვალიფიკაციო უფლება (ა) არ
უნდა იყოს დამოკიდებული მომავალში განვითარებულ მოვლენაზე (ბ) იურიდიული ძალა უნდა ჰქონდეს
შემდეგ ვითარებაში: (i) ჩვეულებრივი ბიზნესის წარმართვის დროს, (ii) დეფოლტის შემთხვევაში და (iii)
გადახდისუუნარობის ან გაკოტრების შემთხვევაში. შესწორებულ სტანდარტს არ მოუხდენია
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებზე.

„ფასს 10, ფასს 12 და ბასს 27 შესწორებები - საინვესტიციო კომპანიები” (გამოცემულია 2012 წლის 31
ოქტომბერს და მოქმედებს 2014 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ დაწყებული წლიური
პერიოდებისთვის). შესწორებით შემოტანილი იქნა საინვესტიციო კომპანიის განმარტება, როგორც
კომპანიისა, რომელიც (i) მოიპოვებს სახსრებს ინვესტორებისგან იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოს ისინი
ინვესტიციის მართვის მომსახურებით, (ii) კისრულობს ვალდებულებას თავისი ინვესტორების მიმართ,
რომ მოახდენს სახსრების ინვესტირებას მხოლოდ კაპიტალის ღირებულების გაზრდის ან საინვესტიციო
მოგების მიზნებისთვის და (iii) ზომავს და აფასებს თავის ინვესტიციებს სამართლიანი ღირებულების
საფუძველზე. საინვესტიციო კომპანიას მოეთხოვება აღრიცხოს თავისი შვილობილი კომპანიები
სამართლიანი ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში და მოახდინოს მხოლოდ იმ შვილობილი კომპანიების
კონსოლიდაცია, რომლებიც უზრუნველყოფენ კომპანიის საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებულ
მომსახურებას. ფასს 12 შესწორდა არაკონსოლიდირებული შვილობილი კომპანიისთვის ახალი ტიპის
გამჟღავნებების გასაცნობად, რაც მოიცავს ნებისმიერ მნიშვნელოვან დასკვნას, გაკეთებულს იმის
განსაზღვრის მიზნით, არის თუ არა კომპანია საინვესტიციო კომპანია და ინფორმაციას ფინანსური ან სხვა
სახის მონაცემების შესახებ, რომელიც შვილობილ კომპანიას უნდა გადაეცეს ან უკვე გადაეცა. შესწორებულ
სტანდარტს არ მოუხდენია მნიშვნელოვანი ზემოქმედება კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებზე.

ფასს 21 – „გადასახდელები” (გამოცემულია 2013 წლის 20 მაისს და მოქმედებს 2014 წლის 1 იანვარს
დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის). განმარტება აზუსტებს, თუ როგორ უნდა აღრიცხოს
გადასახდელების გადახდის ვალდებულება, რომელიც არ წარმოადგენს მოგების გადასახადს.
ვალდებულების დამაკისრებელი შემთხვევა არის ისეთი შემთხვევა, რომლის იდენტიფიცირებაც
კანონმდებლობის საფუძველზე მოხდა, რამაც წარმოშვა გადასახდელის გადახდის ვალდებულება. ის
ფაქტი, რომ საწარმო ეკონომიკურად იძულებულია გააგრძელოს საქმიანობა მომავალ პერიოდში ან
ამზადებს თავის ფინანსურ ანგარიშებს საწარმოს საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპზე, არ წარმოშობს
ვალდებულებას. აღიარების იგივე პრინციპები მიესადაგება შუალედურ და წლიურ ფინანსურ ანგარიშებს.
ინტერპრეტაციის მისადაგება ვალდებულებების მიმართ, რომლებიც წარმოიშვება ემისიების კვოტებთან
დაკავშირებით,
შეხედულებისამებრ ხდება.
შესწორებულ ინტერპრეტაციას არ მოუხდენია
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებზე.

ბასს
36 შესწორებები – „ჩასათვლელი (დაბრუნებადი) თანხების გამჟღავნება არაფინანსური
აქტივებისთვის” (გამოცემულია 2013 წლის მაისში და მოქმედებს 2014 წლის 1 იანვარს დაწყებული წლიური
პერიოდებისთვის; უფრო ადრეული გამოყენება ნებადართულია თუ იგივე სააღრიცხვო და შესადარებელი
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
პერიოდისთვის გამოყენებული იყო ფასს 13). აღნიშნული შესწორებები აუქმებს მოთხოვნას ჩასათვლელი
თანხების გამჟღავნების შესახებ, როდესაც ფულის გენერირების ერთეული შეიცავს გუდვილს ან
განუსაზღვრელი დროის არამატერიალურ აქტივს, მაგრამ ადგილი არ აქვს გააუფასურებას. შესწორებულ
სტანდარტს არ მოუხდენია მნიშვნელოვანი ზემოქმედება კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებზე.

ბასს 39 შესწორებები – „დერივატივების გადაცემა და ჰეჯირების აღრიცხვა“ (გამოცემულია 2013 წლის
ივნისში და და მოქმედებს 2014 წლის 1 იანვარს დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის). შესწორებები
ჰეჯირების აღრიცხვის გაგრძელების საშუალებას იძლევა ისეთ ვითარებაში, როდესაც ხდება დერივატივის
გადაცემა, რომელიც გამიზნული იყო ჰეჯირების ინსტრუმენტად (მაგ. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ახლით
შეცვალონ თავიანთი თავდაპირველი კონტრაგენტი), რომ მოახდინონ ანგარიშსწორება ძირითად
კონტრაგენტთან რომელიმე კანონის ან რეგულაციის ძალით, თუ კონკრეტული პირობები შესრულდა.
შესწორებულ სტანდარტს არ მოუხდენია მნიშვნელოვანი ზემოქმედება კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებზე.

6 ბუღალტრული აღრიცხვის ახალი წესები
გამოცემული იქნა გარკვეული ახალი სტანდარტები და განმარტებები, რომლებიც სავალდებულოა
კომპანიის იმ საანგარიშო პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2015 წლის 1 იანვარს ან 2015 წლის 1
იანვრის შემდეგ და რომლებიც კომპანიას ადრე არ გამოუყენებია:

ფასს 9, ფინანსური ინსტრუმენტები: კლასიფიკაცია და შეფასება (ცვლილება შეტანილია 2014 წლის
ივლისში და ძალაშია იმ წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2018 წლის 1 იანვარს ან მის
შემდეგ). ახალი სტანდარტების ძირითადი მახასიათებლებია:


ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია უნდა გახორციელდეს სამ კატეგორიად: შემდგომში
ამორტიზებული ღირებულებით შესაფასებელ აქტივებად; შემდგომში სამართლიანი
ღირებულებით შესაფასებელ აქტივებად სხვა მთლიან მოგებაში (FVOCI); და შემდგომში
სამართლიანი ღირებულებით შესაფასებელ აქტივებად მოგება ზარალში (FVPL).



სავალო ინსტრუმენტების კლასიფიკაციას სუბიექტის ფინანსური აქტივების მართვის ბიზნესმოდელი განსაზღვრავს, და ის, თუ სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები რამდენად
წარმოადგენს მხოლოდ ძირითადი თანხის და პროცენტის გადახდას (SPPI). თუ სავალო
ინსტრუმენტს მხოლოდ ამოღების მიზნით ფლობენ, შესაძლებელია მისი ამორტიზებული
ღირებულებით აღრიცხვა, თუ ის SPPI მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. სავალო ინსტრუმენტები,
რომლებიც SPPI მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და ინახება პორტფელში, სადაც სუბიექტი ინახავს,
აგრეთვე, მოსაკრები აქტივების ფულად ნაკადებს და სარეალიზაციო აქტივებს, შესაძლებელია
მათი კლასიფიკაცია როგორც FVOCI. ფინანსური აქტივები, რომლებიც არ შეიცავს SPPI ფულად
ნაკადებს უნდა გაიზომოს FVPL საშუალებით (მაგ. დერივატივები). ჩაშენებული დერივატივების
გამოყოფა აღარ ხდება ფინანსური აქტივებისგან, მაგრამ მათ გაითვალისწინებენ SPPI პირობის
შეფასების დროს.



ინვესტიციები საკუთარი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ყოველთვის იზომება სამართლიანი
ღირებულებით. ამასთან მმართველ გუნდს შეუძლია უპირობო არჩევანი გააკეთოს, რომ
სამართლიანი ღირებულების ცვლილებები სხვა საერთო მოგებაში წარმოადგინოს, იმ პირობით,
რომ განსახილველი ინსტრუმენტი არ ინახება სავაჭრო მიზნებისთის. თუ საკუთარი კაპიტალის
ინსტრუმენტს სავაჭრო მიზნებისთვის ფლობენ, სამართლიანი ღირებულების ცვლილება
წარმოდგენილია მოგებაში ან ზარალში.



ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაციასა და შეფასებასთან დაკავშირებული ბასს 39–ის
მოთხოვნების უმეტესობა შეუცვლელად იქნა გადატანილი ფასს 9–ში. ძირითადი ცვლილება
არის ის, რომ სუბიექტი ვალდებულია წარმოადგინოს სამართლიანი ღირებულებით
განსაზღვრული საკუთარი ფინანსური ვალდებულებების საკრედიტო რისკთან დაკავშირებული
ცვლილებების შედეგები მოგებისა ან ზარალის საშუალებით სხვა საერთო მოგებაში.



ფასს 9-ს შემოაქვს ახალი მოდელი გაუფასურების ზარალის აღიარებისთვის – მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალი (ECL). არსებობს „სამ საფეხურიანი მიდგომა“, რომელიც ეფუძნება
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ფინანსური აქტივის კრედიტუნარიანობის ცვლილებას თავდაპირველი აღიარების შემდეგ.
პრაქტიკაში ახალი წესები ნიშნავს იმას, რომ სუბიექტებმა უშალო ზარალი, რომელიც 12-თვიანი
საკრედიტო ზარალის ტოლია, უნდა აღრიცხონ ფინანსური აქტივის თავდაპირველ აღიარებაში,
რომლებსაც არ აქვთ გაუფასურებული კრედიტუნარიანობა (ან დებიტორული დავალიანების
მოქმედების ვადაში მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში) თუკი ადგილი ჰქონდა საკრედიტო
რისკის მნიშვნელოვან გაზრდას, გაუფასურება იზომება მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალით
მოქმედების ვადის და არა 12-თვიანი ECL-ს მიხედვით. მოდელი ითვალისწინებს იჯარის და
სავაჭრო დებიტორული დავალიანების ოპერაციულ გამარტივებას.


ჰეჯირების აღრიცხვის მოთხოვნები შესწორდა, აღრიცხვის და რისკების მართვის
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. სტანდარტი ითვალისწინებს, რომ სუბიექტებს, რომლებსაც
შეუძლიათ არჩევანი გააკეთონ, ჰეჯირების აღრიცხვისთვის შეუძლიათ გამოიყენონ ფასს 9
სააღრიცხვო მოთხოვნები ან გააგრძელონ ბასს 39-ის გამოყენება, რადგან ამჟამად სტანდარტი არ
ითვალისწინებს მაკროჰეჯირების საკითხების დარეგულირებას.

ჯგუფი ამჟამად აფასებს მის ფინანსურ ანგარიშებზე ახალი სტანდარტის ზეგავლენას.
არ არის მოსალოდნელი, რომ ქვემოთ მითითებულმა სხვა ახალმა საბუღალტრო წესებმა, როდესაც ისინი
მიიღება, რაიმე არსებითი ზეგავლენა მოახდინოს კომპანიაზე:


ცვლილებები ბასს 19-ში - „საპენსიო გეგმები დადგენილი გაცემებით: დასაქმებულთა
შენატანები“ (გამოცემულია 2013 წლის ნოემბერში და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის,
რომლებიც იწყება 2014 წლის 1 ივლისს).



ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური გაუმჯობესებები 2012
(გამოცემულია 2013 წლის დეკემბერში და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც
იწყება 2014 წლის 1 ივლისს ან მას შემდეგ).



ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური გაუმჯობესებები 2013
(გამოცემულია 2013 წლის დეკემბერში და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც
იწყება 2014 წლის 1 ივლისს ან მას შემდეგ).



ფასს 14, ტარიფის გადავადებული კორექტირებების ანგარიშები (გამოცემულია 2014 წლის
იანვარში და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2016 წლის 1 იანვარს ან
მას შემდეგ).



საბუღალტრო აღრიცხვა ერთობლივ ოპერაციებში წილის შესყიდვისთვის - ცვლილებები ფასს
11-ში (გამოცემულია 2014 წლის 6 მაისს და მოქმედებს პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2016
წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ).



ცვეთისა და ამორტიზაციის მისაღები მეთოდების განმარტება - ცვლილებები ბასს 16-ში და ბასს
38-ში (გამოცემულია 2014 წლის 12 მაისს და მოქმედებს პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება
2016 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ).



ფასს 15, შემოსავალი აბონენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან (გამოცემულია 2014 წლის
28 მაისს და მოქმედებს პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2017 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ).



სოფლის მეურნეობა: მსხმოიარე მცენარეები - ცვლილებები ბასს 16-ში და ბასს 41-ში
(გამოცემულია 2014 წლის 30 ივნისს და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც
იწყება 2016 წლის 1 იანვარს).



წილობრივი მონაწილეობის მეთიდი ცალკეულ ფინანსურ ანგარიშებში - ცვლილებები ბასს 27ში (გამოცემულია 2014 წლის 12 აგვისტოს და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც
იწყება 2016 წლის 1 იანვარს).



ინვესტორსა და მის ასოცირებულ კომპანიას ან ერთობლივ საწარმოს შორის აქტივების გაყიდვა
ან კაპიტალის დაბანდება - ცვლილებები ფასს 10-ში და ბასს 28-ში (გამოცემულია 2014 წლის 11
სექტემბერს და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც იწყება 2016 წლის 1 იანვარს
ან მას შემდეგ).
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური გაუმჯობესებები 2014
(გამოცემულია 2014 წლის 25 სექტემბერს და მოქმედებს წლიური პერიოდებისთვის, რომლებიც
იწყება 2016 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ).

არ არის მოსალოდნელი, რომ ახალმა სტანდარტებმა და განმარტებებმა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა
მოახდინონ კომპანიის ფინანსურ ანგარიშებზე.

7 ბალანსები და ტრანზაქციები დაკავშირებულ მხარეებთან
მხარეები ძირითადად განიხილებიან დაკავშირებულად, თუ ერთ–ერთ მხარეს შეუძლია აკონტროლოს
მეორე მხარე, ან გამოიყენოს მნიშნელოვანი ზეგავლენა მეორე მხარეზე ფინანსური თუ საქმიანი
გადაწყვეტილებების მიღებისას. დაკავშირებულ მხარესთან თითოეული შესაძლო ურთიერთობის
გათვალისწინებისას, ყურადღება უნდა მიექცეს არა მხოლოდ იურიდიულ ფორმას, არამედ
ურთიერთობის არსს.
დაკავშირებულ მხარესთან დავალიანების ნაშთები მოცემულია ქვემოთ:
2014 წლის
31 დეკემბერი

2013 წლის
31 დეკემბერი

სხვა დაკავშირებული მხარეები

3,634

314

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

1,716

3,824

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

7,149

7,551

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

(5,174)

(4,722)

724
(78,600)

-

(533)

(1,822)

ურთიერთობები
ფულადი სახსრები და ფულადი
სახსრების ექვივალენტები
გაცემული სესხეები
სავაჭრო და სხვა დებიტორული
დავალიანებები
სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებების რეზერვი
წინასწარი ანგარიშსწორება
გრძელვადიანი აქტივებისათვის
სესხები (შენიშვნა 15)

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

სხვა დაკავშირებული მხარეები
სავაჭრო კრედიტორული
დავალიანებები

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

2014 წელს კომპანიამ შპს „მცხეთის წყალზე“ 142 ლარის სესხი გასცა 11% წლიური საპროცენტო განაკვეთით
(დაფარვის თარიღი 2016 წლის 31 დეკემბერი).
2014 წელს 1,527 აშშ დოლარის (2,887 ლარში) გადასახდელი დივიდენდები ჩაითვალა სესხის ანგარიშში, რომელიც
გაცემული იყო „ტარა ინთერნეშენელ ბი-ვისთვის“. იხ. შენიშვნა 14.
2014 წელს კრედიტი მიღებული შპს „რუსთავის წყალისაგან“ ჩაირიცხა დებიტორული დავალიანების ანგარიშზე 809
ლარის თანხით.

დაკავშირებული მხარეების შემოსავლების და ხარჯების პუნქტები იყო შემდეგი:
ურთიერთობა

2014

2013

შემოსავალი
შემოსავალი

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

სხვა შემოსავალი

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

იჯარიდან მიღებული შემოსავალი
საპროცენტო შემოსავალი

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

2,666

1,252

927

1,198

795
404

432
204
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იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ
მფლობელი

საპროცენტო შემოსავალი

-

208

ხარჯები
საპროცენტო ხარჯები

სხვა დაკავშირებული მხარეები

(1,751)

-

საწარმოო ხარჯები

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

(1,422)

(785)

დებიტორული დავალიანების რეზერვი

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

(384)

(399)

საპროცენტო ხარჯები

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

(154)

-

სხვა ხარჯები

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

(46)

(90)

იურიდიული პირები საერთო
კონტროლის ქვეშ

(1,904)

(6,968)

სხვა ტრანზაქციები
ძირითადი საშუალებების შეძენა და კაპიტალური
ხარჯები

დირექტორების კომპენსაცია. ხელმძღვანელი კადრებისთვის (კომპანიის გენერალური დირექტორის
ჩათვლით) სრულ განაკვეთზე, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობისთვის ანაზღაურების გადახდა
ხორციელდება ხელფასის სახით, წამახალისებელი პრემიები კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის
მიხედვით და სხვა კომპენსაცია – დაბინავების ხარჯების, სამივლინებო თანხების, კომუნიკაციისა და
სხვა ხარჯების ანაზღაურების ფორმით. საერთო მოგება-ზარალის ანგარიშში და საერთო მოგებაში
მოცემული კომპენსაციის საერთო თანხა შეადგენს 466 და 515 ლარს 2014 და 2013 წლების 31 დეკემბრით
დასრულებული წლებისთვის შესაბამისად.

8. ძირითადი საშუალებები
მოძრაობა ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებაში იყო შემდეგნაირი:

გადაფასებული
ღირებულება 2012
წლის 31
დეკემბერისათვის
დაგროვილი
ამორტიზაცია და
ცვეთა
საბალანსო
ღირებულება 2012
წლის 31
დეკემბრისათვის
დანამატები
გადარიცხვები
გასხვისება

მიწა

უძრავი
ქონება

ინფრ.
აქტივები

სატრანსპ.
საშ.

არმატურ
ა და
ფიტინგე
ბი

CIP და
სხვა*

სულ

64,539

15,034

166,617

4,975

802

8,317

260,284

-

(1,764)

(29,606)

(1,557)

(412)

-

(33,339)

64,539

13,270

137,011

3,418

390

8,317

226,945

20
65
(662)

762
605
(13)

12,724
8,913
(4,315)

534
(31)

178
66
(2)

10,716
(10,183)
(2,043)

24,400
(7,066)
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საამორტიზაციო
ანარიცხები
საბალანსო
ღირებულება 2013
წლის 31
დეკემბრისათვის

-

(846)

(15,446)

(861)

(240)

-

63,962

13,778

138,887

3,060

392

6,807

(17,393)

226,886

გადაფასებული
ღირებულება 2013
წლის 31
დეკემბერისათვის
დაგროვილი
ამორტიზაცია და
ცვეთა

63,962

16,387

183,757

5,435

1,038

6,807

-

(2,609)

(44,870)

(2,375)

(646)

-

(50,500)

საბალანსო
ღირებულება 2013
წლის 31
დეკემბრისათვის

63,962

13,778

138,887

3,060

392

6,807

226,886

13
(193)
(1,036)
-

880
261
(7)
(948)

6,935
13,074
(73)
(14,891)

623
2,086
(137)
(748)

305
256
(3)
(230)

26,668
(15,484)
(210)

35,424
(1,466)
(16,817)

62,746

13,964

143,932

4,884

720

17,781

244,027

გადაფასებული
ღირებულება 2014
წლის 31
დეკემბერისათვის
დაგროვილი
ამორტიზაცია და
ცვეთა

62,746

17,519

203,627

7,913

1,556

17,781

311,142

-

(3,555)

(59,695)

(3,029)

(836)

-

(67,115)

საბალანსო
ღირებულება 2014
წლის 31
დეკემბრისათვის

62,746

13,964

143,932

4,884

720

17,781

244,027

790

10,888

153,695

1,560

336

6,807

803

11,366

154,084

3,410

144

17,781

დანამატები
გადარიცხვები
გასხვისება
საამორტიზაციო
ანარიცხები
საბალანსო
ღირებულება 2014
წლის 31
დეკემბრისათვის

თავდაპირველი
საბალანსო
ღირებულება
2013 წლის 31
დეკემბრისათვის
2014 წლის 31
დეკემბრისათვისat 31

277,386

174,076
187,588

(*)CIP და სხვა – მიმდინარე მშენებლობა და სხვა დაუმონტაჟებელი მოწყობილობა

ინფრასტრუქტურული აქტივები წარმოადგენს სისტემების ქსელს, რომელიც მოიცავს დაუმუშავებელი
წყლის აკვედუკებს, მაგისტრალურ მილსადენებსა და ჭებს, დაგროვილი და გადაქაჩული
დაუმუშავებელი წყლის შესანახ რეზერვუარებსა და შლამის მილსადენებს. საინვესტიციო დანახარჯები
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ინფრასტრუქტურულ აქტივებზე, რაც დაკავშირებულია ქსელის მუშაუნარიანობის შენარჩუნების
მიზნით, ქსელის მოცულობის გაზრდასთან ან გაფართოებასთან და სხვადასხვა საშუალებების
გამოცვლასთან, განიხილება, როგორც დამატება და გატარებულია ხარჯებში, ხოლო შეკეთებისა და ტექ.
მომსახურების დანახარჯები, რომლებიც არ ზრდის აქტივის საფუძველს, გატარებულია, როგორც
მიმდინარე დანახარჯები.
2014 წელს კომპანიამ მოიპოვა 9,668 ლარის (2013: GEL 855) სახელმწიფო
რეაბილიტაციისათვის და ინფრასტრუქტურული აქტივების განვითარებისათვის,
გამოიქვითა აქტივების საბალანსო ღირებულებიდან.

გრანტები
რომელიც

იხ. შენიშვნა 26, კომპანიის ძირითადი საშუალებებისათვის აღებული ვალდებულებების
დეტალებისათვის, დაგირავებული ძირითადი საშუალებების თანხაზე აღებული სესხების და
საგადასახადო ვალდებულებისათვის.

9. სხვა გრძელვადიანი აქტივები
2014 წლის 31 დეკემბერი

2013 წლის 31 დეკემბერი

633

არამატერიალური აქტივები
წინასწარი გადახდები გრძელვადიანი აქტივებისთვის

534
253

3,819

სულ გრძელვადიანი აქტივები

1,491

787

წლის განმავლობაში საამორტიზაციო დანარიცხები არამატერიალურ აქტივებზე, პროგრამული
უზრუნველყოფის ლიცენზიის ჩათვლით შეადგენდა 181 ლარს (2013: GEL 174).

10. სასაქონლო–მატერიალური მარაგები

2014 წლის 31 დეკემბერი

2013 წლის 31
დეკემბერი

3,868
611
6,645

7,302
220
4,290

11,124

11,812

ნედლეული და სახარჯი მასალები
სასაქონლო მარაგები დაუმთავრებელი მშენებლობისთვის
სხვა სასაქონლო - მატერიალური მარაგები
სულ სასაქონლო -მატერიალური მარაგები

11. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები
2014 წლის 31 დეკემბერი

2013 წლის 31
დეკემბერი

641

879

169
(239)

1,617
(829)

571

1,667

25,061

26,208

12,572

11,477

გრძელვადიანი
მოსახლეობის დებიტორული დავალიანება
წყალმომარაგების მომსახურებისთვის

დებიტორული დავალიანება წყალმზომების
მონტაჟიდან
საამორტიზაციო ზარალის რეზერვის გამოკლებით
სულ გრძელვადიანი სავაჭრო დებიტორული
დავალიანებები, წმინდა
მიმდინარე
მოსახლეობის დებიტორული დავალიანება
წყალმომარაგების მომსახურებისთვის
იურიდიული პირების მიერ გადასახდელი დებიტორული
დავალიანებები წყალმომარაგების მომსახურებისთვის
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წყლის მრიცხველების დამონტაჟების დებიტორული
დავალიანება
იურიდიული პირების მიერ გადასახდელი საჯარიმო
თანხები წყალმომარაგების მომსახურებისთვის
დებიტორული დავალიანება ტექნიკური
მომსახურებისთვის

2,713

4,773

1,017

1,342

1,163

380

69
(33,120)

368
(33,886)

სულ, მიმდინარე დებიტორული დავალიანება, წმინდა

9,475

10,662

დაკავშირებული მხარეების დებიტორული დავალიანება

1,975
1,634
697
907
825

2,829
319
478
2,217

15,513

16,505

დებიტორული დავალიანება ელექტროენერგიის
რეალიზაციისათვის
დებიტორული დავალიანების რეზერვი

ავანსად გადახდილი გადასახადები
სხვა დებიტორული დავალიანებები
დებიტორული დავალიანება სადაზღვევო კომპანიიდან
ავანსად გადახდილი ხარჯები
სულ სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანებები

კომპანიის დებიტორული და სხვა დავალიენებების საბალანსო ღირებულება უტოლდება მათ
სამართლიან ღირებულებას და დენომინირებულია ლარში.
თუ გადავხედავთ გასულ პერიოდებს, კომპანიას მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს მომხმარებლებისგან,
განსაკუთრებით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისგან ფულის ამოღებასთან დაკავშირებით. კომპანიის
ჩანაწერებში დაფიქსირებულია მომხმარებლები, რომელთაც არასოდეს არ გადაუხდიათ მომსახურების
საფასური და თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხელმძღვანელობა აანალიზებს ძველ
ინფორმაციას (დარიცხვა - თანხების ამოღება), რათა შეაფასოს უიმედო ვალების დაფარვის
შესაძლებლობები და ჩამოწეროს უიმედო ვალები (მაგ. მომხმარებლები, რომელთაც არასოდეს არ
გადაუხდიათ მომსახურების საფასური).
შესაბამისად შემოსავალი არ არის აღიარებული დარიცხული მომსახურებისათვის 396 ლარის თანხაზე
(2013: 514 ლარი)მომხმარებლებისათვის, რომლებსაც არასოდეს გადაუხდიათ თანხა.
მიმდინარე დებიტორული დავალიანების საკრედიტო ხარისხის ანალიზი შემდეგია:
2014 წლის 31 დეკემბერი

2013 წლის 31დეკემბერი

იურიდიული პირები - ტექ. მომსახურებისთვის და
ელ.ენერგიისთვის
იურიდიული პირები - წყალმომარაგების მომსახურებისთვის
მოსახლეობა - წყალმომარაგების მომსახურებისთვის

1,163
729
619

380
835
409

იურიდიული პირები - ელექტროენერგიის
გაყიდვებისათვის
სულ არა ვადაგადაცილებული, არა გაუფასურებული

69
2,580

368
1,992

1,664
488
2,491
1,563
3,408
31,211
40,825

5,322
497
2,592
1,474
2,236
32,931
45,052

(33,359)

(34,715)

10,046

12,329

არა ვადაგადაცილებული, არა გაუფასურებული

დებიტორული დავალიაბენის ხანდაზმულობის ანალიზი
- არავადაგადაცილებული
- 30 დღეზე ნაკლებით ვადაგადაცილებული
- 30 - 90 დღემდე ვადაგადაცილებული
- 90 - 180 დღემდე ვადაგადაცილებული
- 180 - 360 დღემდე ვადაგადაცილებული
- 360ზე მეტი დღით ვადაგადაცილებული
სულ, ხანდაზმული და გაუფასურებული
გაუფასურების რეზერვი

სულ სვაჭრო დებიტორული დავალიანება, წმინდა
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სხვა დებიტორული დავალიანებები არ მოიცავს გაუფასურებულ აქტივებს. ანგარიშგების თარიღისთვის
საკრედიტო რისკისადმი მაქსიმალური დაქვემდებარებულობა წარმოადგენს ზემოთმითითებული
დებიტორული დავალიანების თითოეული კლასის სამართლიან ღირებულებას. კომპანია არ ფლობს
არანაირ გირაოს უზრუნველყოფის სახით.
დებიტორულ დავალიანებასთან დაკავშირებულ გაუფასურების რეზერვში მოძრაობა შემდგნაირია:

გაუფასურების რეზერვი 1 იანვრისათვის
გაუფასურების რეზერვი წლის განმავლობაში
ჩამოწერილი უიმედო ვალები
გაუფასურების რეზერვი 31 დეკემბრისთვის

2014

2013

34,715

35,891

1,548
(2,904)

2,157
(3,333)

33,359

34,715

2014

2013

დებიტორული დავალიანებების დაფარვა შემდეგნაირია::

ადრე ჩამოწეერილი დებიტორული დავალიანებების
დაფარვა
გაუფასურების რეზერვი
მოგებიდან ჩამოწერილი უიმედო ვალების დღგ–ს
ნაწილი
სულ დებიტორული დავალიანების დაფარვა

492
(1,548)
(71)

731
(2,157)
(91)

(1,127)

(1,517)
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12. დეპოზიტები ბანკში
2014 წლის 31 დეკემბერი

2013 წლის 31 დეკემბერი

2,460 ლარი განთავსებულია 2011 წლის 7 თებერვალს
წლიური საპროცენტო განაკვეთით 7.5% და
დაფარვის თარიღია 2016 წლის 7 თებერვალი

2,460

2,460

სულ დეპოზიტები ბანკში

2,460

2,460

დეპოზიტები ბანკში

ანაბრები ბანკში ჩადებულ იქნა გირაოს სახით დაუფარავი სესხის (შენიშვნა 15) და „თიბისი ბანკთან“
დამფუძნებელი კომპანიის სახელით გაფორმებული საგარანტიო ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად
(შენიშვნა 26). ყველა დეპოზიტი ბანკში კლასიფიცირებულია, როგორც გრძელვადიანი და არა
გაუფასურებული.

13. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალნტები
2013 წლის 31
დეკემბერი

2014 წლის 31 დეკემბერი

მიმდინარე ანგარიშები ბანკებში- ლარებში
მიმდინარე ანგარიშები ბანკებში- აშშ დოლარებში
მიმდინარე ანგარიშები ბანკში- ევროში

9,419
20
47

სულ ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

9,486

14,401
1,868
67
16,336

ყველა ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ნაშთები კლასიფიცირებულია,
როგორც მიმდინარე და არა გაუფასურებული.

14. საწესდებო კაპიტალი
2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას მთლიანად გადახდილი აქვს საწესდებო კაპიტალი
208,469 ლარის ოდენობით (2013: GEL 208,469).
მთლიანი დივიდენდები 70,808 ლარის ოდენობით გამოცხადებული იყო 2014 წლის განმავლობაში (2013:
27,713 ლარი), მათ შორის 47,939 ლარი (25 მილიონი აშშ დოლარი) მომავალი პერიოდიებისათვის. 2014
წლის პერიოდში მფლობელისათვის მთლიანმა გადახდილმა დივიდენდმა შეადგინა 71,190 და 2,887
ლარი, რომელიც ჩაითვალა სესხის ანგარიშში, რომელიც გაცემული იყო იურიდიული პირისათვის
საერთო კონტროლის ქვეშ (შენიშვნა 7).

15. სესხები
2014 წლის 31 დეკემბერი

საქართველოს ეროვნული ბანკი (i)
სს საქართველოს ბანკი (ii)
სს „თი-ბი-სი“ ბანკი (iii)
შპს „რუსთავის წყალი“
სულ სესხები

2013 წლის 31 დეკემბერი

მოკლევადიანი
ვალდებულებებ
ი

გრძელვადიან
ი
ვალდებულებ
ები

მოკლევადიან
ი
ვალდებულებ
ები

6
339
11
356

323
78,250
78,573

17
3,214
5,313
8,544

გრძელვადიანი
ვალდებულებე
ბი

77
4,485
7,226
11,788
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(i)

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ეროვნული ბანკიდან კომპანიას მიეცა სესხი რკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის ენერგო–
სექტორის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც დაფინანსდა "Kreditanstalt fur Wiederaufbau"–ს
(KfW) კრედიტით. 2003 წლის 1 დეკემბერს კომპანიამ 190 ევრო მიიღო ორი თანაბარი გადახდის პირობით
წლის განმავლობაში 0.75 % წლიური საპროცენტო განაკვეთით. დაფარვის ვადა 2036 წლის 25 ივნისია.
(ii)

სს „საქართველოს ბანკი“

2013 წლის 27 ივნისს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაურმა“ სს „საქართველოს ბანკიდან“ აიღო 5,000 აშშ დოლარის სესხი წლიური 9.77%
საპროცენტო განაკვეთით (აშშ 6 თვიანი Libor - 0.42%+9.35%), რომელიც ყოველთვიურად უნდა
გადაეხადა. აღნიშნული სესხი მთლიანად იქნა დაფარული წლის განმავლობაში მისი დაფარვის ვადამდე
2016 წლის 1 ივლისი.
2014 წლის 19 ივნისს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაურმა“სს „საქართველოს ბანკიდან“ მიიღო 13,500 ლარის სესხი წლიური 7.9%
საპროცენტო განაკვეთით (საპროცენტო განაკვეთი 4%+ რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც
დადგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ), რომელიც გადახდილი იქნება საშეღავათო 3
წლიანი პერიოდის განმავლობაში ძირითადი თანხის დასაფარად „თი-ბი-სი“ ბანკის სესხის და
კაპიტალური ხარჯების რეფინანსირების მიზნით. აღნიშნული სესხის დაფარვის ვადაა 2019 წლის 19
ივნისი.
2014 წლის 19 ივნისს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაურმა“სს „საქართველოს ბანკიდან“ მიიღო 6,100 აშშ დოლარის სესხი წლიური 7.5%
საპროცენტო განაკვეთით +ექვსი თვე აშშ Libor, რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს ყოველთვიურად
საშეღავათო 3 წლიანი პერიოდის განმავლობაში ძირითადი თანხის დასაფარად „თი-ბი-სი“ ბანკის
სესხის რეფინანსირების მიზნით. აღნიშნული სესხის დაფარვის ვადაა 2019 წლის 19 ივნისი.
2014 წლის 19 ივნისს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს „ჯორჯიან
უოთერ ენდ ფაურმა“ სს „საქართველოს ბანკიდან“ მიიღო 3,645 აშშ დოლარის სესხი წლიური 7.5%
საპროცენტო განაკვეთით +ექვსი თვე აშშ Libor, რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს ყოველთვიურად
საშეღავათო 3 წლიანი პერიოდის განმავლობაში ძირითადი თანხის დასაფარად „თი-ბი-სი“ ბანკის
სესხის რეფინანსირების მიზნით. აღნიშნული სესხის დაფარვის ვადაა 2019 წლის 19 ივნისი.
2014 წლის 5 დეკემბერს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს
„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაურმა“სს „საქართველოს ბანკიდან“ მიიღო 25,000 აშშ დოლარის წლიური 7.5%
საპროცენტო განაკვეთით +ექვსი თვე აშშ Libor, რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს ყოველთვიურად 3
წლიანი პერიოდის განმავლობაში ძირითადი თანხის დასაფარად დივიდენდის ფინანსირების მიზნით.
აღნიშნული სესხის დაფარვის ვადაა 2021 წლის 3 დეკემბერი.
იხ. შენიშვნა 26, დაგირავებული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების მუხლები, როგორც
უზრუნველყოფა სესხებისათვის.

(iii)

სს „თი-ბი-სი“ ბანკი

2010 წლის 22 დეკემბერს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს
„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაურმა“ მიიღო 5,100 აშშ დოლარის სესხი სს „თი-ბი-სი“ ბანკიდან წლიური 8.8%
საპროცენტო განაკვეთით (აშშ 6 თვიანი Libor - 0.3%+8.5%), რომელიც გადახდილი უნდა იყოს
ყოველთვიურად. აღნიშნული სესხი მთლიანად იქნა დაფარული წლის განმავლობაში მისი დაფარვის
ვადამდე 2015 წლის 22 დეკემბერი, სს „საქართველოს ბანკიდან“ მიღებული სესხის რეფინანსირების
საშუალებით.
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
2013 წლის 7 ოქტომბერს ხელმოწერილი ვადიანი საკრედიტო ხელშეკრულების შესაბამისად, შპს
„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაურმა“ მიიღო 5,000 აშშ დოლარის სესხი სს „თი-ბი-სი“ ბანკიდან წლიური
9.37% საპროცენტო განაკვეთით (აშშ 6 თვიანი Libor - 0.37%+9%) %), რომელიც გადახდილი უნდა იქნეს
ყოველთვიურად. აღნიშნული სესხი მთლიანად იქნა დაფარული წლის განმავლობაში მისი დაფარვის
ვადამდე 2016 წლის 7 ოქტომბერს სს „საქართველოს ბანკიდან“ მიღებული სესხის რეფინანსირების
საშუალებით.

2014 წლის 31 დეკემბრისათვის
შეადგინა (2013: 20,332 ლარი).

სესხების სავარაუდო სამართლიანმა ღირებულებამ 78,929 ლარი

16 სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანებები

დებიტორებისგან მიღებული ავანსები

კრედიტორული დავალიანება
გრძელვადიანი აქტივების გადახდასთან დაკავშირებული კრედიტორული
დავალიანება

თანამშრომლებისათვის გადასახდელი ვალდებულება
სულ კრედიტორული და სხვა დავალიანებები

2014 წლის 31
დეკემბერი

2013
წლის 31
დეკემბერ
ი

6,885
6,802

10,992
5,864

2,355
629

1,597
475

16,671

18,928

17 ვალდებულებებისა და გადასახადების რეზერვები
ვალდებულებებისა და გადასახადების რეზერვებში მოძრაობა გამოიყურება შემდეგნაირად:
გადასახადების გადახდის
რეზერვი

კანონიერი
მოთხოვნები

სულ

საბალანსო ღირებულება 2012 წლის 31
დეკემბრისათვის

1,594

248

1,842

დარიცხული რეზერვი

2,677

6

საბალანსო ღირებულება 2013 წლის 31
დეკემბრისათვის

4,271

254

4,525

(3,672)

1,152
-

1,152
(3,672

599

1,406

2,005

დარიცხული რეზერვი

რეზერვის აღდგენა
საბალანსო ღირებულება 2014 წლის 31
დეკემბრისათვის

2,683

ყველა ზემოთაღნიშნული კლასიფიცირებულია, როგორც კომპანიის მიმდინარე ვალდებულებები,
რადგან კომპანიას არ გააჩნია უპირობო უფლება ერთ წელზე მეტი ხნით გადაავადოს ანგარიშსწორება.

რეზერვი გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციებისა და დაკავშირებული ჯარიმებისა და
პროცენტებისთვის. 2014 წლის იანვარში საქართველოს ფინანსთა სამინისტოს შემოსავლების სამსახურმა
დაიწყო კომპანიის შემოწმება. შემოწმება მოიცავდა პერიოდს 2008 წლის 29 თებერვლიდან 2014 წლის 1
იანვრამდე. როგორც განსაზღვრულია 2014 წლის დეკემბრის საგადასახადო შემოწმების ანგარიშში,
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შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
შენიშვნები ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით - 2014 წლის 31 დეკემბერი

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
დამატებითი გადასახდელი გადასახადები შეადგენს 28.9 მილიონ ლარს, საგადასახადო ჯარიმების და
პირგასამტეხლოების ჩათვლით. აღნიშნული განსაკუთრებით ეხება მოგების გადასახადს. კომპანიამ
დააგირავა ძირითადი საშუალებები აღნიშნულ მოთხოვნასთან მიმართებაში, რომელიც შეფასებული
იქნა შემოსავლების სამსახურის მიერ. 2014 წლის დეკემბერში კომპანიის ხელმძღვანელობამ წარადგინა
შესაბამისი მოთხოვნა ფინანსთა სამინისტროში დაბეგვრის გაუქმების მიზნით, რომელიც 2014 წლის 31
დეკემბრისათვის მიმდინარე იყო. ხელმძღვანელობამ დააგროვა 599 ლარის ოდენობის მაქსიმალური
თანხა, ვინაიდან ის თვლის, რომ აღნიშნული თანხა საკმარისია საგადასახადო ვალდებულების
დასაფარად. 2014 წლის 14 აპრილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა
მიიღო გადაწყვეტილება #11738, რომლის თანახმად ზემოაღნიშნული გადასახადი გაუქმებული იქნა
კომპანიის სასარგებლოდ და საწყისი დამატებითი გადასახადები ანულირებული იქნა.

კანონიერი მოთხოვნის უფლება. კანონიერი მოთხოვნის უფლებები უკავშირდება 26-ე შენიშვნაში
წარმოდგენილ პრეტენზიებს. ხელმძღვანელობა თვლის, რომ შეუძლებელია იმის ზუსტი შეფასება, თუ
როდის იქნება მოთხოვნა სრულად რეალიზებული, სასამართლო მოსმენებისა და სააპელაციო
წარმოების სხვადასხვა ეტაპების გათვალისწინებით, რომლებსაც შესაძლოა დაექვემდებაროს მოთხოვნა.
თუმცა, სავარაუდოდ ყველა საქმე გადაწყდება მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში. ამასთან, მაინც
რჩება გაურკვეველი სიტუაცია თითოეული ინდივიდუალური მოთხოვნის არსთან და თითოეულ
მოთხოვნასთან დაკავშირებული სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში.
შესაბამისი იურიდიული კონსულტაციის მიღების შემდეგ, ხელმძღვანელობა თვლის, რომ აღნიშნული
მოთხოვნების შედეგები არ გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზარალს წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშებში
წარმოდგენილ თანხებთან მიმართებაში.

18 შემოსავლები

იურიდიული პირების წყალმომარაგებიდან მიღებული შემოსავლები
მოსახლების წყალმომარაგებიდან მიღებული შემოსავლები
ელ.ენრეგიის გაყიდვით მიღებული შემოსავლები

მიერთების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები
მრიცხველების მონტაჟიდან მიღებული შემოსავლები
სულ შემოსავლები

2014

2013

63,113
27,264
8,673
2,600
318

60,652
26,910
4,905
2,726
4,037

101,968

99,230

19 სხვა შემოსავლები
2014

2013

წმინდა შემოსავალი ქსელის რეკონსტრუქციიდან
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან მიღებული წმინდა შემოსავალი
სხვა შემოსავლები

2,765
1,205
355
305
115
28
(106)
928

1,099
(183)
305
109
2,624
1,075

სულ სხვა შემოსავლები

5,595

5,029

გადასახადების რეზერვი აღდგენა
იჯარიდან მიღებული შემოსავალი
ძირითადი საშუალებები გასხვისებით მიღებული წმინდა შემოსავალი/ზარალი
მართვის ჰონორარი
ხელშეკრულებების დარღვევისთვის გამყიდველებისთვის დაწესებული ჯარიმები

20 ხელფასები და ანაზღაურებები
ხელფასები
ბონუსები

2014

2013

22,615
760

20,148
548
34
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20

15

23,395

20,711

2014

2013

932
545
451
226
280
120
40

925
258
454
219
222
60
41

2,594

2,179

2014

2013

3,555
2,045
1,759
1,339
1,089
869
779
759
679
245
169
99
1,149

3,904
1,126
740
1,099
803
618
440
191
1,776
61
144
523

14,535

11,425

2014

2013

საპროცენტო შემოსავალი

667

950

სულ ფინანსური ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი

667

950

2014

2013

2,959
2,417
460

1,157
875
73

თანამშრომელთა სხვა ანაზღაურებები
სულ ხელფასები და აანაზღაურებები

21 საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

უსაფრთხოების ხარჯები
კომუნალური მომსახურების ხარჯები
კომუნიკაციის ხარჯები
საოფისე ხარჯები
სარეკლამო ხარჯები
სამივლინებო ხარჯები
სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები

22 სხვა საოპერაციო ხარჯები

სხვა გადასახადები მოგების გადასახადის გარდა
გაწეული მომსახურებისაგან მიღებული ზარალი
საწარმოო ხარჯები
სპეციალისტების მართვის ჰონორარი
ქვითრების დამუშავების ხარჯები
უიმედო ვალების ამოღების ხარჯები
ტრანსპორტის შენახვის ხარჯები
საიჯარო ხარჯები
ჯარიმები და პირგასამტეხლოები
რეზერვის ხარჯები
სადაზღვევო ხარჯები
საპოხი მასალები
სხვა ხარჯები
სულ სხვა საექსპლუატაციო ხარჯები

23 ფინანსური ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი

24 ფინანსური ხარჯები

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

5,836

2,105

2014

2013

მიმდინარე გადასახადი
გადავადებული გადასახადი

3,289
2,220

5,593
1,598

მოგების გადასახადის ხარჯი

5,509

7,191

25 მოგების გადასახადები

ქვემოთ მოცემულია შედარება მოსალოდნელ და ფაქტიურ საგადასახადო მოსაკრებლებს შორის:

მოგება დაბეგვრამდე
მოგების გადასახადის დარიცხვა საგადასახადო განაკვეთით
კომერციული დანაკარგებზე დარიცხული მოგების გადასახადი

საგადასახადო რეზერვის აღდგენა/დარიცხვა
არაღიარებული გადავადებული გადასახადი, რომელიც დაკავშირებულია
უიმედო და საეჭვო ვალების დაფარვასთან
იმ მუხლების საგადასახადო ეფექტი, რომლებიც არ ექვემდებარება
დაბეგვრას/(გამოსაქვითი)
მოგების გადასახადის ხარჯები

2014

2013

26,513

31,764

(3,977)
(1,308)
907

(4,765)
(1,369)
(907)

(228)

(305)

(903)

155

(5,509)

(7,191)

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:
გატარებულია/(და
რიცხულია)
მოგება-ზარალში

2013 წლის
დეკემბერი
დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი
სხვაობების საგადასახადო ეფექტი
ვალდებულებებისა და გადასახადების რეზერვი

სესხები
საგადასახადო გამოქვითვას
დაქვემდებარებული კრედიტორული
დავალიანება სხვადასხვა პერიოდში
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივის
საერთო თანხა
დაბეგვრას დაქვემდებარებული დროებითი
სხვაობების საგადასახადო ეფექტი

სხვაობა ძირითადი საშუალებების
სააღრიცხვო და საგადასახო ღირებულებას
შორის
სხვადასხვა პერიოდში დასაბეგრი სავაჭრო
და სხვა დებიტორული დავალიანება
გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულების საერთო თანხა

2014 წლის 31
დეკემბერი

38
(38)
106

173
89
45

211
51
151

106

307

413

(18,355)

(2,312)

(20,667)

(95)

(215)

(310)

(18,450)

(2,527)

(20,977)

36

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

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
(18,344)

გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულების საერთო თანხა, წმინდა

(2,220)

გატარებულია/(დარი
ცხულია) მოგებაზარალში

2012 წლის 31
დეკემბერი

(20,564)

2013 წლის 31
დეკემბერი

დაქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი
სხვაობების საგადასახადო ეფექტი

ვალდებულებების და გადასახადების
რეზერვი
საგადასახადო გამოქვითვას
დაქვემდებარებული კრედიტორული
დავალიანება სხვადასხვა პერიოდში

37

1

38

226

(120)

106

263

(119)

144

(16,935)
(42)

(1,420)
4

(18,355)
(38)

(32)

(63)

(95)

გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულების საერთო თანხა

(17,009)

(1,479)

(18,488)

გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულება, წმინდა

(16,746)

(1,598)

(18,344)

საერთო გადავადებული მოგების გადასახადის
აქტივი
დაბეგვრას დაქვემდებარებული დროებითი
სხვაობების საგადასახადო ეფექტი

სხვაობა ძირითადი საშუალებების
სააღრიცხვო და საგადასახო ღირებულებას
შორის

სესხები
საგადასახადო გამოქვითვას
დაქვემდებარებული სავაჭრო და სხვა
დებიტორული დავალიანება სხვადასხვა
პერიოდში

კომპანიას არ აუღიარებია გადავადებული გადასახადი დებიტორული დავალიანებებთან და უიმედო
ვალების ჩამოწერასთან დაკავშირებულ, გაუფასურებით მიღებულ ზარალთან მიმართებაში (შენიშვნა
11). 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.
კომპანიის ხელმძღვანელობა თვლის, რომ 18,117 ლარის (2013: 15,855 ლარი) გადავადებული
საგადასახადო ვალდებულებები ანაზღაურებული იქნება საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 12-ზე
მეტი თვის შემდეგ.
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26 გაუთვალისწინებელი ხარჯები და ვალდებულებები
სასამართლო პროცედურები. საქმიანობის ჩვეულებრივად წარმართვისას, კომპანია წარმოადგენს
სასამართლო პროცესის მხარეს. ანგარიშგების თარიღისთვის, გარდა ქვემოთ განსაზღვრულისა,
ხელმძღვანელობისთვის არ არის ცნობილი კომპანიის წინააღმდეგ შეტანილი რაიმე მიმდინარე,
შეჩერებული თუ სამომავლო სარჩელის თაობაზე, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვნად იმოქმედოს
კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. სასამართლო პროცესები და სარჩელები:
2014 წლის 31 დეკემბერი
მოსახლეობა
იურიდიული პირები
სულ სასამართლო პროცესები

2013 წლის 31 დეკემბერი

899
507

254

1,406

254

საგადასახადო კანონმდებლობა. საგადასახადო სისტემა საქართველოში შედარებით ახალია და
ხასითდება კანონმდებლობაში, ოფიციალური განცხადებებსა და სასამართლოს გადაწყვეტილებებში
ხშირად გახორციელებული ცვლილებებით, რომლებიც ხშირად გაუგებარი და ურთიერთგამომრიცხავია
და ექვემდებარება სხვადასხვა საგადასახადო ორგანოების მხრიდან სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას.
გადასახადები ექვემდებარება იმ რიგი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან გადახედვას და გამოკვლევას,
რომლებიც უფლებამოსილნი არიან დააწესონ მკაცრი სანქციები, ჯარიმები და გადასახდელი
პროცენტები. საგადასახადო წელი მომდევნო ხუთი კალენდარული წლის განმავლობაში რჩება ღია,
საგადასხადო ორგანოების მიერ შემოწმების მიზნით, თუმცა, გარკვეულ გარემოებებში, საგადასახადო
წელი შესაძლებელია ღიად დარჩეს უფრო დიდი ხნის განმავლობაშიც.
2013 წლის 18 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დაამტკიცა დადგენილება
საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ. დებულებაში მოცემულია
სახელმძღვანელო მითითებები სატრანსფერო ფასწარმოქმნის წესების და პირნციპების მიმართ (ერთად
„TP კანონმდებლობა“), წარმოდგენილი 2011 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი საქართველოს ახალი
საგადასახადო კოდექსით.
TP კანონმდებლობა ტექნიკურად ჩამოყალიბებულია და შესაბამისობაშია საერთაშორისო სატრანსფერო
ფასწარმოქმნის პრინციპებთან, რომლებიც დადგენილია ეკონომიკური თანამშრომლობის და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ და აძლევს საგადასაზადო ორგანოებს სატრანსფერო
ფასწარმოქმნის მორგების და დამატებითი საგადასახადო ვალდებულებების დაკისრების საშუალებას
კონტროლირებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით (ტრანზაქციები დაკავშირებულ და კავშირის არ
მქონე მხარეებთან), თუ ტრანზაქციის ფასი არ არის კომერციული გარიგების.
ხელმძღვანელობა ფიქრობს, რომ მან დაადგინა, რომ შიდა კონტროლი უნდა იყოს შესაბამისობაში TP
კანონმდებლობასთან. იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული სატრანსფერო ფასწარმოქმნის წესები
პრაქტიკაში ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, კომპანიის სატრანსფერო ფასწარმოქმნის რაიმე გამოწვევის
სარწმუნოდ შეფსება ჯერ შეუძლებელია; მიუხედავად ამისა, იგი შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს
ფინანსური პირობებისთვის და/ან კომპანიის მთლიანი მუშაობისთვის.
დამატებული საგადასახადო დებულებების დეტალებისთვის იხ. შენიშვნა 17.

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 2014 და 2013 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით.

ვალდებულებები. 2008 წლის 14 მაისით დათარიღებული (და 2009 წლის 22 დეკემბერს მასში შეტანილი
ცვლილებებით) წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების შესაბამისად (შემდეგში "ხელშეკრულება")
(კომპანიისა და სხვა სამი იურიდიული პირის 100%–იანი წილის შესყიდვა), მყიდველი (შპს "Georgian
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
Global Utilities BVI", ყოფილი შპს "Multiplex Energy BVI") იღებს შემდეგ ვალდებულებებს კომპანიის
წინაშე:


წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტებს და არ
უნდა იყოს შეთანხმების თარიღისთვის ქ. თბილისში წყლის ხარისხის დონეზე უარესი;
 ქ. თბილისის წყალმომარაგება უნდა გახორციელდეს უწყვეტად, 24 საათის განმავლობაში 2013 წლის
1 იანვრიდან ძველი საზღვრების ფარგლებში და 2015 წლის 1 იანვრიდან ახალი საზღვრების
ფარგლებში. თუმცა, აღნიშნულ თარიღებამდე, წყალმომარაგების ხარისხი არ უნდა გაუარესდეს
შეთანხმების თარიღისთვის ქ. თბილისში წყლის არსებულ ხარისხის დონესთან შედარებით.
კომპანიამ დაიქირავა დამოუკიდებელი კონსულტანტი (Grant Thornton LLC) წყალმომარაგების
სტატუსის ანალიზის ჩასატარებლად თბილისის ძველ საზღვრებში. დამოუკიდებელმა ექსპერტმა
დაამტკიცა უწყვეტი 24-საათიანი წყალმომარგების არსებობა თბილისის ძველ საზღვრებში 2013
წლის 1 იანვრიდან, როგორც ამას მოითხოვდა ხელშეკრულება. რაც შეეხება ვალდებულებას წყლის
მიწოდებასთან დაკავშირებით ახალ საზღვრებში, Grant Thornton LLC ამჟამად მუშაობს მის
შემწომებაზე. ხელმძღვანელობა ფიქრობს, რომ კომპანია შესაბამისობაშია ზემოთ აღწერილ
ვალდებულებებთან.
 თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებიდან გამდინარე და საკანალიზაციო წყლების მდ.
მტკვარში ჩადინება უნდა შეწყდეს 2014 წლის 1 იანვრისთვის. სსიპ „ლევან სამხარაულის სახ.
ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროს“ 2014 წლის 22 სექტემბრის ანგარიშის თანახმად, ვალდებულება
შესრულებულია.
 შეთანხმების თარიღიდან (2008 წლის 14 მაისი) მომდევნო პირველი ხუთი წლის განმავლობაში,
წყალმომარაგება ჟინვალის რეზერვუარიდან შენარჩუნდება წამში არანაკლებ 30 კუბ/წმ მოცულობის
საშუალო გადინებით. თბილისის მერიის 2013 წლის 13 ნოემბრის #28.40.1396 დადგენილების
თანახმად, კომპანია შესაბამისობაშია ნაკისრ ვალდებულებასთან.
 გამყიდველთან კეთილსინდისიერი თანამშრომლობა, მისი სამუშაოების დაგეგმილი პროგრამის
ფარგლებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და განვითარების პროექტების გახორციელების
მიზნით, როგორც ეს მითითებულია გამყიდველის მიერ და შესაბამისი წესით წინასწარ იქნა
მიწოდებული შეტყობინება გამყიდველის მიერ.
 ხელშეკრულების თანახმად, მყიდველი ვალდებულია განახორციელოს ინვესტიცია, არა ნაკლებ, 220
მლნ აშშ დოლარის ეკვივალენტისა ლარში იმისათვის, რომ შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები
კომპანიის და სამი სხვა ერთეული პრივატიზაციასთან დაკავშირებით.
 გარდა ამისა, ხელშეკრულების თანახმად, მყიდველს არა აქვს უფლება, გამყიდვლის წინასწარი
წერილობითი თანხმობის გარეშე, გაყიდოს ან დააგირაოს კომპანიის ის ქონება, რომელიც
ხელშეკრულების გაფორმების დღეს, უშუალოდ იყო დაკავშირებული წყლის მიწოდების და
ჩამდინარე წყლების შეგროვების მომსახურებასთან და რომლებიც მოითხოვება ვალდებულების
შესარულების მიზნით ინფრასტრუქტური ქსელის მუშაობის მიზნით.
 „თიბისი ბანკთან“ 2010 წლის 14 იანვარს გაფორმებული სარეზერვო შეთანხმების საფუძველზე,
კომპანია იღებს სრულ პასუხისმგებლობას „თიბისი ბანკის“ წინაშე, დამფუძნებელი კომპანიის – შპს
"Georgian Global Utilities"–ს სახელით, საქართველოს მთავრობასთან მიმართებით აღებული
ვალდებულებების შესრულების გარანტიაზე "SPA"–ს შესაბამისად ვალდებულებების შესრულების
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ვალდებულებების შესრულების გარანტიის ღირებულება
შეადგენს 6 მილიონ აშშ დოლარს (ეკვივალენტურად 11,182 ლარი) ( (შენიშვნები 8 და 12).
გარანტიები. გარანტიები წარმოადგენს გამოუხმობ მტკიცებას იმისა, რომ კომპანია განახორციელებს
გადახდებს, თუ მეორე მხარე ვერ შეძლებს ვალდებულებების შესრულებას. კომპანიამ დაადგინა
გარანტიები შემდეგი ვალდებულებების მიმართ:
2014

2013

კრედიტთან დაკავშირებული ვალდებულებები:
Time and Motion General Trading LLC
Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret A.S
Hidroplastic San.Tic A.S

-

47
284
87

ექსპლუატაციის გარანტია:
AS Georgia LLC

-

618

შენიშვნა
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
JSC Calik Enerji Sanayi ve ticaret საქართველოს ფილიალი
გლდანის რ-ნის ადგილობრივი ადმინისტრაცია
სამგორის რ-ნის ადგილობრივი ადმინისტრაცია
საბურთალოს რ-ნის ადგილობრივი ადმინისტრაცია

-

100
2,238
2,763
582

სულ გარანტიები

-

6,719

დაგირავებული და გაყინული აქტივები. კომპანიას შემდეგი აქტივები აქვს გაყინული და
დაგირავებული უზრუნველყოფის სახით: :
შენიშვნა
ძირითადი
საშუალებები
გაყინული
ფულადი სახსრები

სულ

8, 15, 17

2014 წლის 31 დეკემბერი
დაკავშირ.
დაგირ. აქტივი
ვალდებულ.

2013 წლის 31 დეკემბერი
დაკავშირ.
დაგირ. აქტივი
ვალდებულ.

244,027

79,188

23,938

20,238

-

-

1,207

-

244,027

79,188

25,145

20,238

ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება, რომელიც უდრის 244,027 ლარს, დაგირავებულია
599 ლარი ოდენობის დარუცხული საგადასახადო ვალდებულების და სს „საქართველოს ბანკიდან“
78,589 ლარის სესხების უზრუვნელყოფის მიზნით.

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.

დაზღვევა.

საქართველოში სადაზღვევო სფერო განვითარების სტადიაშია და მსოფლიოში
გავრცელებული სადაზღვევო დაცვის ბევრი სხვა ფორმა ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი.
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას სრულად აქვს დაზღვეული მისი უძრავი ქონება და სატრანსპორტო
საშუალებები, მესამე მხარის პასუხისმგებლობა და კომპანიის ხელმძღვანელობის უკანონო ქმედებები,
პროდუქტთან დაკავშირებული რისკი და სხვა მასთან დაკავშირებული ზიანი არ არის ჯერ კიდევ
დაზღვევით მოცული, ამგვარი სადაზღვევო პროდუქტების არარსებობის გამო. სანამ კომპანია მიიღებს
შესაბამის სადაზღვევო უზრუნველყოფას, დაუზღვეველი რისკებით გამოწვეულმა ზარალმა შესაძლოა
მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს კომპანიის საქმიანობასა და ფინანსურ
მდგომარეობაზე.
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27 ფინანსური რისკების მართვა
კომპანიაში რისკების მართვა ხორციელდება ფინანსურ, ოპერაციულ და იურიდიულ რისკებთან
დაკავშირებით. ფინანსური რისკი მოიცავს საბაზრო რისკს (სავალუტო რისკის, საპროცენტო განაკვეთის
რისკის და ფასთან დაკავშირებული სხვა რისკების ჩათვლით), საკრედიტო რისკსა და ლიკვიდურობის
რისკს. ფინანსური რისკის მართვის ძირითადი მიზანია რისკის ფარგლების დადგენა და შემდეგ იმის
უზრუნველყოფა, რომ რისკისადმი დაქვემდებარებულობა შენარჩუნდეს აღნიშნულ ფარგლებში.
ოპერაციული და იურიდიული რისკების მართვა განკუთვნილია შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების
შესაბამისი წესით გახორციელების უზრუნველსაყოფად, ოპერაციული და იურიდიული რისკების
შემცირების მიზნით.

საკრედიტო რისკი. კომპანია ექვემდებარება საკრედიტო რისკს, რომელიც წარმოადგენს რისკს, როდესაც
ფინანსურ ინსტრუმენტთან დაკავშირებული ერთი მხარე მიაყენებს ფინანსურ ზარალს მეორე მხარეს
ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად. საკრედიტო რისკისდამი დაქვემდებარებულობა თავს
იჩენს კომპანიის მიერ მომსახურებების კრედიტით გახორციელებისას და მეორე მხარეებთან ფინანსურ
ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული სხვა სახის გარიგებებისას. საკრედიტო რისკისადმი კომპანიის მაქს.
დაქვემდებარებულობა აქტივების კლასების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება:
2014 წლის 31 დეკემბერი

2013 წლის 31 დეკემბერი

10,046
3,579
1,716

12,329
3,307
3,824

9,486
2,460
-

16,336
2,460
1,207

27,287

39,463

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალეანებები
(შენიშვნა 11)
- მიმდინარე და გძელვადიანი დებიტორული
დავალიანებები
- სხვა დებიტორული დავალინებები
- გაცემული სესხები

ნაღდი ფული და მისი ეკვივალენტები
(შენიშვნები 12 and 13)
- საბანკო ბალანსი გაადსახდელი მოთხოვნისას
- დეპოზიტი ბანკში
- შეზღუდული ფულადი სახსრები
სულ მაქსიმალური დაქვემდებარება საკრედიტო
რისკზე

კომპანია ახორციელებს საკრედიტო რისკის დონეების სტრუქტირებას შეზღუდვების დაწესებით რისკის
იმ მოცულობასთან მიმართებაში, რომელიც უკავშირდება მეორე მხარეებს ან მეორე მხარეთა ჯგუფებს.
ამგვარი რისკების მონიტორინგი ხორციელდება პერიოდულად და ექვემდებარება ყოველწლიურ ან
უფრო ხშირ შემოწმებას.
კომპანიის ხელმძღვანელობა აკონტროლებს ვადაგაცილებული დებიტორული დავალიანებების
ვადიანობის ანალიზს და ასევე თვალყურს ადევნებს ვადაგადაცილებულ ნაშთებს. აქედან გამომდინარე,
ხელმძღვანელობა შესაბამისად თვლის ვადიანობისა და სხვა ინფორმციის მიწოდებას საკრედიტო
რისკთან დაკავშირებით, როგორც ეს წარმოდგენილია მე-11 შენიშვნაში.

საკრედიტო რისკების კონცენტრაცია. კომპანია არ ხასიათდება საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი
კონცენტრაციით, რადგან კლიენტების პორტფელი მოიცავს მომხმარებელთა დიდ რაოდენობას, როგორც
კერძო პირების, ასევე კომპანიების სახით. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკურმა ფაქტორებმა შესაძლოა
ზემოქმედება მოახდინონ დებიტორული დავალიანების დაფარვაზე, ხელმძღვანელობა თვლის, რომ ეს
არ წარმოადგენს ზარალის მნიშვნელოვან რისკს კომპანიისთვის უკვე დაწერილი დებულებების
ფარგლებს გარეთ.
ნაღდი ფული თავსდება იმ ფინანსურ დაწესებულებებში, რომლებიც თანხის შეტანის მომენტისთვის
განიხილება როგოც მინიმალური საკრედიტო რისკის მქონე. ყველა მნიშნელოვანი საბანკო ანგარიშების
ბალანსები და ვადიანი დეპოზიტები არ არის არც ვადაგადაცილებული და არც გაუფასურებული და
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ისინი განთავსებულია საქართველოს 10 წამყვან ბანკში, რომლებიც "Fitch"-ის მიხედვით შეფასებულია,
როგორც “BB-” და “B+”.

საბაზრო რისკი. კომპანია ექვემდებარება საბაზრო რისკებს. საბაზრო რისკები ძირითადად
უკავშირდება კომპანიისთვის დაწესებულ ტარიფებს და ზემოქმედებას ახდენს შეძენილი ელ.ენერგიის
ფასზე და იმ ფასზე, რომელიც შესაძლოა დადგინდეს მომხმარებლებისთვის წყლისა და ელ.ენერგიის
მიწოდების მომსახურებებისთვის. ტარიფებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება
სცილდება მის კომპეტენციის ფარგლებს, ამასთან პოლიტიკური ფაქტორებიც ზემოქმედებას ახდენს
აღნიშნული ტარიფების საბოლოო ჩამოყალიბებაზე. ამასთან, კომპანიას გაჩნია ღია პოზიციები
საპროცენტო განაკვეთსა და სავალუტო პოზიციებთან დაკავშირებით, რომლებიც ექვემდებარება
ბაზრის საერთო და სპეციფიურ კონიუნქტურას. ხელმძღვანელობას განსაზღვრული აქვს ფარგლები
რისკის მაჩვენებელთან მიმართებაში, რაც შესაძლებელია იქნას მიღებული და რომელიც
რეგულარულად კონტროლდება. თუმცა, ამგვარი მიდგომის გამოყენება ვერ უზრუნველყოფს
აღნიშნულ ფარგლებს გარეთ ზარალის თავიდან აცილებას, ბაზრის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი
კონიუნქტურის შემთხვევაში.
ქვემოთგანხილული, საბაზრო რისკებისადმის დამოკიდებულებები ეფუძნება კოეფიციენტის
ცვლილებას, მაშინ როცა ყველა სხვა ფაქტორი რჩება უცვლელი. პრაქტიკაში ეს ნაკლებად
მოსალოდნელია და ზოგიერთი ფაქტორის ცვლილებაც შესაძლებელია დარეგულირდეს – მაგალითად,
ცვლილებები სავალუტო განაკვეთში და უცხოური ვალუტის კურსებთან დაკავშირებით.

სავალუტო რისკი. სავალუტო რისკი ძირითადად წარმოიშობა აშშ დოლარებში გაცემულ სესხებთან
დაკავშირებით. საქართველოში ფინანსური ინსტრუმენტების განუვითარებელი ბაზრის გამო,
ხელმძღვანელობა არ ახორციელებს კომპანიის უცხოური ვალუტის კურსის რისკის ჰეჯირებას.
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, თუ ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში დაიწევს/გამყარდება 10
პროცენტით და ყველა სხვა ცვლადი დარჩება იგივე, დაბეგვრის შემდგომი ზარალი 2014 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული წლისთვის იქნებოდა 6,502 (2013: GEL 1,707) ლარით მაღალი/დაბალი,
ძირითადად აშშ დოლარში გამოხატული საბანკო ანგარიშების ნაშთებისა და სესხების ტრანზაქციებთან
დაკავშირებული უცხოური ვალუტის კურსის დადებითი/უარყოფითი სხვაობის შედეგად.

საპროცენტო განაკვეთის რისკი. კომპანია ექვემდებარება ბაზარზე გავრცელებული საპროცენტო
განაკვეთების ცვალებადობის ზემოქმედებას მის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფულადი სახსრების
ნაკადებთან დაკავშირებით. კომპანიის საპროცენტო შემოსავლის მომტანი აქტივები მოიცავს ბანკის
ვადიან ანაბარებს, მათი არსებობის შემთხვევაში. ბანკის ვადიანი ანავრები არის მოკლევადიანი და
კლასიფიცირებულია, როგორც ფული და ფულის ექვივალენტები, თუ მათი თავდაპირველი დაფარვის
ვადა შეადგენს სამ თვეს ან ნაკლებ პერიოდს, ან კლასიფიცრებულია დამოუკიდებლად, როგორც
დეპოზიტები – თუ მათი თავდაპირველი დაფარვის ვადა აჭარბებს სამ თვეს. კომპანიის საპროცენტო
განაკვეთის რისკი ძირითადად წარმოიშობა სესხებთან დაკავშირებით. ფიქსირებული და ცვალებადი
კურსით გაცემული სესხების შემთხვევაში კომპანია ექვემდებარება სამართლიანი საპროცენტო
განაკვეთის რისკს.
კომპანია მუდმივად ახორციელებს საპროცენტო განაკვეთისადმი მისი დაქვემდებარებულობის ანალიზს
ძირითადად ხელმისაწვდომ ალტერნატიულ ფინანსურ წყაროებთან მიმართებაში. 2014 წლის 31
დეკემბრისთვის თუ საპროცენტო განაკვეთები მოცემული თარიღისთვის იყო 100 საბაზისო პუნქტით
მაღალი/დაბალი და ყველა სხვა ცვლადი დარჩა უცვლელი, დაბეგვრის შემდგომი ზარალი 2014 წლის
31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის იქნებოდა 320 ლარით (2013: GEL 105) დაბალი/მაღალი.

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
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ნასესხები, კომპანიებისა და კლიენტების წინასწარი ანგარიშსწორების თანხებისგან.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ვალდებულებები 2014 წლის 31დეკემბრისთვის და 2013
წლის 31 დეკემბრისთვის, მათი სახელშეკრულებო, დარჩენილი დაფარვის ვადის მიხედვით. ცხრილში
მოცემული თანხები წარმოადგენს შეთანხმებულ არადისკონტირებულ ფულად ნაკადებსა და საერთო
საკრედიტო ვალდებულებებს. ამგვარი არადისკონტირებული ფულადი ნაკადები განსხვავდება
ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშში მოცემული თანხისგან, რადგან აღნიშნული თანხა
ეფუძნება დისკონტირებულ ფილად ნაკადებს.
ქვემოთ მოცემულია ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის ვადების ანალიზი:

1 წელზე
ნაკლები

1 და 2 წელს
შორის

2 და 5 წელს
შორის

5 წელზე
მეტი

2014 წლის 31 დეკემბრისთვის
სესხები
კრედიტორული დავალიანება

5,957
9,157

11,058
-

63,364
-

22,658
-

საერთო სამომავლო გადახდები

15,114

11,058

63,364

22,658

2013 წლის 31 დეკემბრისთვის
სესხები
კრედიტორული დავალიანება

8,906
7,461

9,085
-

4,757
-

114
-

საერთო სამომავლო გადახდები

16,367

9,085

4,757

114

კაპიტალის მართვა. კაპიტალის მართვისას კომპანიის მიზანია კომპანიას მიეცეს შესაძლებლობა
მომავალშიც განაგრძოს საქმიანობა აქციონერებისა და სხვა დაინტერესებული პირების შემოსავლით
უზრუნველყოფისა და კაპიტალის ოპტიმალური სტრუქტურის შესანარჩუნებლად, კაპიტალის
ღირებულების შემცირების მიზნით. კაპიტალის სტრუქტურის შენარჩუნების ან დარეგულირების
მიზნით, კომპანიამ შესაძლოა გადახედოს აქციონერებისთვის გადახდილი დივიდენდების თანხებს,
დაუბრუნოს კაპიტალი აქციონერებს, გამოუშვას ახალი აქციები ან გაყიდოს აქციები ვალის
შესამცირებლად.
კაპიტალიზაციის კოეფიციენტი გამოითვლება სუფთა ვალის საერთო კაპიტალზე გაყოფით. სუფთა
ვალი გამოითვლება მთლიან ნასესხებ სახსრებსა და სხვა ფინანსურ ვალდებულებებს გამოკლებული
ფული და ფულის ექვივალენტები. მთლიანი კაპიტალი გამოითვლება საკუთარ კაპიტალს (როგორც ეს
მითითებულია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშში) პლუს სუფთა ვალი.
კაპიტალიზაციის კოეფიციენტები იყო შემდეგი:

სულ სესხები
სხვა ფინანსური ვალდებულებები
ბანკში დეპოზიტების გამოკლებით

გაყინული ფულადი სახსრების გამოკლებით
ფულისა და ფულის ექვივალენტების გამოკლებით
სუფთა ვალი
მთლიანი საკუთარი კაპიტალი
მთლიანი კაპიტალი
კაპიტალიზაციის კოეფიციენტი

2014 წლის 31 დეკებმერი

2013 წლის 31 დეკემბერი

78,929
9,786
(2,460)
(9,486)
76,769
169,699
246,468

20,332
7,936
(2,460)
(1,207)
(16,336)
8,265
219,503
227,768

31%

4%
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28 ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება
სამართლიანი ღირებულების ანალიზი ხორციელდება სამართლიანი ღირებულების დონეების
იერარქიის მიხედვით შემდეგნირად: (i) პირველ დონეზე განიხილება შეფასება კვოტირებული ფასებით
(შესწორებების გარეშე) იდენტური აქტივების ან ვალდებულებების აქტიურ ბაზრებზე; (ii) მეორე
დონეზე განიხილება შეფასებები, რომლებიც წარმოადგენს შეფასების ტექნიკას აქტივების ან
ვალდებულებებისთვის არსებული ყველა მატერიალური ხარჯებით პირდაპირ (ანუ როგორც ფასები) ან
არაპირდაპირ (ანუ გამოყვანილი ფასებიდან); და (iii) მესამე დონეზე განიხილება შეფასებები, რომლებიც
წარმოადგენს იმგვარ შეფასებებს, რომლებიც არ ეფუძნება შესამჩნევ საბაზრო მონაცემებს (ანუ
შეუმჩნეველი საწყისი მონაცემები). ხელმძღვანელობა განიხილავს ფინანსური ინსტრუმენტების
კატეგორიზებას სამართლიანი ღირებულების იერარქიის გამოყენებით. თუ სამათლიანი ღირებულების
შეფასებისას გამოიყენება თვალსაჩინო საწყისი მონაცემები, რომლებიც მოითხოვენ სერიოზულ
შესწორებას, რომ შეფასება არის მე-3 დონის. შეფასების საწყისი მონაცემის მნიშვნელობა შეფასებულია
სამართლიანი ღირებულების შეფასებით მთლიანობაში.

ა) მრავალჯერადი სამართლიანი ღირებულების შეფასებები
მრავალჯერადი სამართლიანი ღირებულების შეფასებები, რომლებსაც მოითხოვს საბუღალტრო
აღრიცხვის სტანდარტები ან უშვებს მის გამოყენებას ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშის ყოველი
საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში.
ქვემოთ მოყვანილია სამართლიანი ღირებულების იერარქიის
კლასიფიცირებულია სამართლიანი ღირებულების შეფასება:

დონე 1
არამატერიალური აქტივები
- ძირითადი საშუალებები

სულ აქტივები
მრავალჯერადი
სამართლიანი ღირებულების
შეფასებები

2014
დონე 2 დონე 3

-

-

-

-

ის

დონეები,

რომლებშიც

2013
დონე 2 დონე 3

სულ

დონე 1

244,027

244,027

-

-

244,027

244,027

-

-

სულ

226,886

226,886

226,886

226,886

ქვემოთ მოცემულია შეფასების ტექნკა, საწყისი მონაცემები, გამოყენებული სამართლიანი ღირებულების
შეფასებაში მე-3 დონის შეფასებისთვის და შესაბამისი სენსიტიურობა გონივრულად შესაძლებელი
ცვლილებების მიმართ ამ საწყის მონაცემებში 2014 წლის 31 დეკემბრისთვის:

სამართლია შეფასების გამოყენებულ
ნი
ტექნიკა
ი საწყისი
ღირებულებ
მონაცემები
ა

საწყისი
მონაცემები
ს
საზღვრები
(შეწონილი
საშუალო)

გონივრულ
ი
ცვლილება

სამართლიანი
ღირებულების
შეფასების
სენსიტიურობა

სამართლიანი
ღირებულების აქტივები
არამატერიალური
აქტივები
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- ძირითადი საშუალებები

244,027

სულ მრავალჯერადი
სამართლიანი
ღირებულების შეფასებები
მე-3 დონეზე

244,027

დისკონტი
რებული
ფულადი
ნაკადები
(“DCF”)

WACC;
მომავალი
ფულადი
ნაკადები

13.16%

±1%

± [23,000]

მე-3 დონის მრავალჯერადი სამართლიანი ღირებულების შეფასების ტექნიკაში არ ყოფილა ცვლილებები
2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებულ წელს (2013: არ ყოფილა).

ბ) შეფასების პროცესები მრავალჯერადი და არამრავალჯერადი მე-3 დონის სამართლიანი
ღირებულების შეფასებისას
მე-3 დონის შეფასებები განიხილება ყოველწლიურად კომპანიის ფინანსური დირექტორის მიერ,
რომელიც ყოველ კვარტალში ანგარიშს აბარებს დირექტორთა საბჭოს. ფინანსური დირექტორი
განიხილავს შეფასების მოდელის საწყისი მონაცემების შესაბამისობას და, ასევე, შეფასების შედეგს,
რომლის დროსაც გამოიყენებს შეფასების სხვადასხვა მეთოდსა და ტექნიკას.
გ) აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც არ არის შეფასებული სამართლიანი ღირებულებით, მაგრამ
რომლებისთვისაც გამომჟღავნებულია სამართლიანი ღირებულება
ქვემოთ მოყვანილია დონეების მიხედვით გაანალიზებული სამართლიანი ღრებულება სამართლიანი
ღირებულების იერარქიაში და აქტივების და ვალდებულებების წმინდა კაპიტალი, რომლებიც არ არის
შეფასებული სამართლიანი ღირებულებით:
2014 წლის 31 დეკემბერი
წმინდა
დონე დონე 2 დონე 3
კაპიტალ
1
ი

2013 წლის 31 დეკემბერი
დონე 1 დონე 2 დონე 3
წმინდა
კაპიტალ
ი

აქტივები

სხვა ფინანსური აქტივები
- ფული და მისი ეკვივალენტები
- შეზღუდული ფული
- დეპოზიტი ბანკებში
- ვაჭრობის და სხვა
დებიტორული დავალიანებები
- გაცემული სესხები

სულ აქტივები

9,486
-

-

-

9,486
-

16,336
1,207

-

-

16,336
1,207

2,460

-

-

2,460

2,460

-

-

2,460

-

13,625

-

13,625

-

15,636

-

15,636

-

-

1,716

1,716

-

-

3,824

3,824

11,946

13,625

1,716

27,287

20,003

15,636

3,824

39,463

-

78,929

-

78,929

-

20,332

-

20,332

-

9,786

-

9,786

-

7,461

-

7,461

ვალდებულებები
სესხები
- სესხები

სხვა ფინანსური
ვალდებულებები
- ვაჭრობის და სხვა
დებიტორული
დავალიანებები
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სულ ვალდებულებები

-

88,715

88,715

-

27,793

-

27,793

სამართლიანი ღირებულებები მათი იერარქიის მე-2 და მე-3 დონეზე შეფასდა დისკონტირებული
ფულადი ნაკადის შეფასების ტექნიკით. მერყევი საპროცენტო განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტების
სამართლიანი ღირებულება, რომელიც არ იყო კოტირებული აქტიურ ბაზარზე, შეფასდა როგორც მათი
სააღრიცხვო ღირებულების თანაბარი. არაკოტირებული ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე
ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება შეფასდა დაახლოებით გამოთვლილი მომავალი ფულადი
სახსრების ნაკადების მიხედვით, რომლეთა მიღება მოსალოდნელია დისკონტირებული სახით
მიმდინარე საპროცენტო განაკვეთით ახალი ინსტრუმენტებისთვის მსგავსი სარკრედიტო რისკით და
დაფარვისთვის დარჩენილი ვადით.
საქართველოში კვლავ შეინიშნება განვითარებადი ბაზრისთვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ნიშანი და
ეკონომიკური გარემო კვლავ შეზღუდულია ფინანსურ ბაზრებზე საქმიანობის მოცულობის
თვალსაზრისით. საბაზრო ფასები შესაძლოა იყოს მოძველებული ან ასახავდეს აღწერილი საკუთრების
გაყიდვის ტრანზაქციებს და შესაბამისად არ წარმოადგენდეს ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიან
ღირებულებას. ხელმძღვანელობამ გამოიყენა ბაზრის შესახებ ხელმისაწვდომი მთელი ინფორმაცია
ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ფასის დასადგენად.

ამორტიზებული ღირებულებით ასახული ფინანსური აქტივები. მერყევი საპროცენტო განაკვეთის მქონე
ინსტრუმენტების სამართლიან ღირებულებას, ჩვეულებრივ, წარმოადგენს მათი სააღრიცხვო
ღირებულება. ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტების საანგარიშო
სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრება სამომავლო მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების
საფუძველზე, რომლებიც მსგავსი საკრედიტო რისკისა და დარჩენილი ვადის მქონე ახალი
ინსტრუმენტებისთვის იქნება დისკონტირებული მიმდინარე საპროცენტო განაკვეთების შესაბამისად.
გამოყენებული სააღრიცხვო განაკვეთები დამოკიდებულია მეორე მხარის საკრედიტო რისკზე.
გადახდამდე შეკავებული ინვესტიციის სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრა კოტირებული
სატენდერო ფასებით.

ამორტიზებული ღირებულებით ასახული ვალდებულებები . დაფარვის დადგენილი ვადის მქონე,
ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთიანი იმ ინსტრუმენტების საანგარიშო სამართლიანი ღირებულება,
რომლებისთვისაც არ არის განსაზღვრული კოტირებული საბაზრო ფასი, შეფასდა სამომავლო
მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების საფუძველზე, რომლებიც მსგავსი საკრედიტო რისკისა და
დარჩენილი ვადის მქონე ახალი ინსტრუმენტებისთვის
იქნება დისკონტირებული მიმდინარე
საპროცენტო განაკვეთების შესაბამისად. დებიტორული დავალიანებებისა და სხვა ფინანსური
ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება დაახლოებით უტოლდება სამართლიან ღირებულებას, მათი
დაფარვის მოკლე ვადის გამო.
მე-2 და მე-3 შეფასების ღირებულების შეფასების მეთოდში არ შესულა ცვლილებები იმ აქტივების და
ვალდებულებების, რომლებიც არ ყოფილა შეფასებული სამართლიანი ღირებულების მიხედვით 2014
წლის 31 დეკემბერს დასრულებულ წელს (2013: არ გაკეთებულა).
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29 ფინანსური ინსტრუმენტები შეფასების კატეგორიების მიხედვით
შეფასების მიზნებისთვის, ბასს 39-ის – "ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება"" მიხედვით,
ფინანსური აქტივები იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: (ა) სესხები და დებიტორული დავალიანებება; (ბ)
გასაყიდად ხელმისაწვდომი ფინანსური აქტივები; (გ) ვადამდე ფლობილი აქტივები და (დ)
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები, ასახული მოგებასა ან ზარალში
(“FVTPL”). სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები, ასახული მოგებასა ან
ზარალში იყოფა ორ ქვე–კატეგორიად: (i) ასეთად მიჩნეული თავდაპირველი აღიარებისას; (ii) აქტივები,
რომლებიც კლასიფიცირებულია, როგორც გასაყიდად ხელმისაწვდომი. კომპანიის ყველა ფინანსური
კატეგორია გაერთიანებულია სესხების და დებიტორული დავალიანებების კატეგორიაში. კომპანიის
ყველა ფინანსური ვალდებულება ასახულია ამორტიზებული ღირებულებით.

30 მოვლენები საანგარიშო პერიოდის დასრულების შემდეგ
დადგენილი იქნა შემდგომი გამომდინარე მოვლენები:
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშების თარიღზე ვალუტის გაცვლის კურსი შეადგენდა 2.3087 ლარს 1
დოლარისათვის.
2015 წლის 24 მარტს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ და შპს „რუსთავის წყალმა“ ხელი მოაწერეს
ერთობლივ საკრედიტო ხელშეკრულებას სს „პაშაბანკ ჯორჯიასთან“ 22.5 მილიონი ლარის სესხის
თაობაზე წლიური 12 % საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც ყოველთვიურად უნდა იქნეს გადახდილი
და სესხის გაცემიდან 36 თვის განმავლობაში იქნება დაფარული ძირითადი თანხის გადახდის სამთვიანი
საშეღავათო პერიოდის დაწესებით. ბანკმა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ 12.5 მილიონი ლარი
გამოუყო, ხოლო შპს „რუსთავის წყალს“ 10 მილიონი ლარი. ხელშეკრულების თანახმად, აღნიშნული
სესხის დანიშნულებაა შპს „საქართველოს ბანკის“ აშშ დოლარებში დენომინირებული სესხების
რეფინანსირება.
2015 წლის 2 აპრილს შპს „რუსთავის წყალმა“ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ გამოუყო 4.46 მილიონი
აშშ დოლარის სესხი, 10.1 % წლიური საპროცენტო განაკვეთით.
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(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)
ქვეშენ ელექტროენე
იშვნა
რგიის
წარმოება

შემოსავალი
სხვა შემოსავალი
სავაჭრო დებიტორული დავალიანების
უზრუნველყოფა
ხელფასები და სარგებელი
ცვეთა და ამორიზაცია
ელექტროენერგიის და გადაცემის
ხარჯები
ნედლეული, საწვავი და სხვა სახარჯო
მასალები
საერთო და ადმინისტრაციული
ხარჯები
ინფრასტრუქტურის აქტივების
ტექნიკური მომსახურების ხარჯები
სხვა საოპერაციო ხარჯები
მოგება საქმიანობიდან
ფინანსური შემოსავალი
ფინანსური ხარჯები

წლის შემოსავალი
მოგების კოეფიციენტი*

ამოსაღები
ჩანაწერები

სულ

13,676

93,295

(5,003)

101,968

-

5,595

-

5,595

2

(1,326)
(1,223)

(1,127)
(22,069)
(15,775)

-

(1,127)
(23,395)
(16,998)

1

-

(13,676)

5,003

(110)

(4,926)

-

(5,036)

(127)

(2,467)

-

(2,594)

(84)
(460)
10,346

(3,439)
(14,075)
21,336

-

(3,523)
(14,535)
31,682

31
(379)

636
(5,457)

-

667
(5,836)

9,998

16,515

-

26,513

(2,077)

(3,432)

-

(5,509)

7,921

13,083

-

21,004

58%

13%

-

20%

1

3
3

მოგება დაბეგვრამდე
მოგების გადასახადის ხარჯი

წყალმომარაგების
და ჩამდინარე
წყლების
შეგროვების
მომსახურებები

4

(8,673)

* მოგების კოეფიციენტი = წლის მოგება / (შემოსავალი + სხვა შემოსავალი)

შემოსავალი და ხარჯების განაწილების პრინციპები
შემოსავლის და ხარჯების ელემენტების უმრავლესობა მიკუთვნებული იქნა სათანადო სეგმენტებისთვის
ფინანსური ინფორმაციის ფაქტიური შედეგების საფუძველზე. ხელმძღვანელობის მიერ შემოსავლის და
ხარჯების იმ ელემენტებისთვის გამოყენებული განაწილების პრინციპები და მეთოდები, რომელთა
პირდაპირ მიკუთვნება ვერ მოხერხდა რომელიმე სეგმენტისთვის, მოცემულია ქვემოთ:
1. შემოსავალი – 2014 წლის განმავლობაში GWP-მ მოიხმარა კომპანიაში წარმოებული (ჟინვალჰესი და
თეთრიხევჰესი) 273,372 ათასი კვტ/სთ ელექტროენერგია. წინამდებარე ფინანსური ინფორმაციის
მიზნებისთვის, შემოსავალი კომპანიაში მოხმარებული ელექტროენერგიიდან ჩაიწერა ტარიფით 1.83 თეთრი
კვტ/სთ-ზე 18% დღგ-ს გამოკლებით ელექტროენერგიის გენერაციის სეგმენტისთვის. ზემოთ მოყვანილი
ტარიფი დადგენილია სემეკ-ის მიერ (დადგენილება # 33, 2008 წლის 4 დეკემბერი). შესაბამისი ფასი
ელექტროენერგიის წყალმომარგებისა და ჩამდინარე წყლების მოგროვების მომსახურებების სეგმენტისვის
გაზრდილია იგივე ოდენობით.
2. ხელფასები და სარგოები – ხელფასსა და სხვა სარგოებზე (გარდა ადმინისტრაციის თანამშრომლებისა)
გაწეული ხარჯი მიკუთვნებული იქნა პირდაპირ სათანადო სეგმენტებისთვის ფაქტიური ხარჯების
48

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
ფინანსური შედეგები საქმიანობის სეგმენტების მიხედვით

(თანხები გამოსახულია ათას ლარებში)

მიხედვით. ადმინისტრაციის თანამშრომლების ხელფასები და სარგოები განაწილებული იქნა
პროპორციულად თანამშრომელთა რაოდენობების გათვლისწინებით თითოეულ მომუშავე სეგმენტში.
3. ფინანსური შემოსავალი და დაფინანსების ხარჯები მიკუთვნებული იქნა თითოეული სეგმენტისთვის
პროპორციულად თითოეული მომუშავე სეგმენტის მთლიანი შემოსავლის გათვალისწინებით.
4. მოგების გადასახადის ხარჯი – მოგების გადასახადის ხარჯი პროპორციულად განაწილდა სეგმენტებზე
თითოეული მომუშავე სეგმენტის დაბეგვრამდე მოგების გათვალისწინებით.

დამტკიცებულია გამოსაცემად და ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის სახელით 2015 წლის 29 აპრილს:

________________________
გიორგი ცხადაძე,
გენერალური დირექტორი

________________________
გიორგი ვახტანგიშვილი,
ფინანსური დირექტორი
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