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CqdlCSpGGsq qoq0QgcdgsQq roqogu.rgccog0cq qoQodGc go9 'cqogo qct.rQgcasQ qg0Qdsr4gc$
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ogGqgcAoG qoogcggtoS 9co9c oguiCqCQgrpqGqcg oq0goq' o,ilo89G{'bc cooqC'i8G qoStogcg
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qoqcGsCg 'co.bCqC?gqt4Gqcg cqr^r.)Cgc0dpg"bCq dc,bqCdcqgeqog qoqC9gogcQgc ogGqgcqoB

'qcqoQqGqG

;

t
I
I
I

t
t
t
I
t

cor.lq0q9c ,iG08$u.rgcQ cot-rgodOCg gc cooqocoo"bdcco r18c0o0g 9c 0o'i0gurg 'dc'iq0dcqgcqorg
qoq0QgogcQgc ogGqgsgoG oco0qo qSCggoog de"ibq0")o00c oQo Osq,)0gog 'Cq'bogQqraF cdog
'C0Cqc 'dcqogcqcqCg qoqCQgsdgcQq r,.rqogogccogCsrl qoqC?gogsQqe ogCqgcaoG CqegCedgc$
qso.5<ogsgcq cd sqsqCdcqgog qoqCQgogcggc ogGqgcAoG co.';)CqC?gqoqGqcg cqur'ilCgcSbpg'iCq

Cqcq6lgogcQge
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o,)Gg00og ogs988qcd es qogoQodGc o.b0q0do8Gogsd

'qCqsqCg qoqCqCgcSo"ii0ca 11c-r.bo9Qgo8 cdog'qc-r9t,rg coca'qCqcqCg qoqCqcooScq

c-rgs8r'r'i0gSgogg o,)og0gr^.rgdc dc?Cd0g qoQodGc cd cqq0dcS 'CgqcQeqsg qoQodGs gcoq0gog
coOcSogGgo8 gCCg dcor40 gccoq0qcooSsq s8qr1

")o89G{'dc

<ooq0"li8G qoScogcg

qCpcCQ

'CqcqCgqcqog')GgoQodGc
r1g08g dul.)oqg cogc8 oq.ir0q0?gqoqGqsg 9C8g Cgcq0,)Ggq0g cd cqcqoJ00d0qgcd0q
'CqcqC")Go9cg<.rg 11c-rQc,,dGc o9c8 og,iCqC?gqoqGqcq 9C8g'CqcqC?go9cQ9r
gCqgsgoB sqCggcqog cooQcqSr,-rgc9 ccoca 'Cqsqogcogpcq cd cqco0cg9r,.r89c-r
gGqgcAoG qoogsqgcoS qcqC.bGqC0t-rQg,bGgt,-'QodGs qogcgtcq <oqCSogoCarg
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების სრული შემოსავლის ინდივიდუალური ანგარიშგება
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
შენიშვნა
შემოსავალი დივიდენდებიდან

2017
4,630

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
სხვა საოპერაციო შემოსავალი და ხარჯი
საოპერაციო მოგება

11
12

(475)
(2,496)
1,659

ფინანსური შემოსავალი
ფინანსური ხარჯი
ზარალი დაბეგვრამდე

13
14

2,683
(20,183)
(15,841)

მოგების გადასახადის ხარჯი
წლის მთლიანი სრული ზარალი

(15,841)
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ფულადი ნაკადების მოძრაობის ინდივიდუალური ანგარიშგება
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
შენიშვნა
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები
მომწოდებლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები
თანამშრომლებისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები
მიღებული დივიდენდები
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები
გადახდილი პროცენტი
გადახდილი გადასახადები
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები, წმინდა

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან
ინვესტიციის გაზრდა შვილობილ კომპანიებში
გაცემული სესხების დაბრუნება
მიღებული საპროცენტო შემოსავლები
არამატერიალური აქტივების შესაძენად გადახდილი
ფულადი სახსრები
ფულადი ნაკადების გადინება საინვესტიციო საქმიანობიდან, წმინდა
ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან
მიღებული სესხები
მიღებული სესხების გადახდა
ფულადი ნაკადების გადინება ფინანსური საქმიანობისთვის, წმინდა
ცვლილება ფულისა და ფულის ეკვივალენტებში

2017

404
(419)
(6)
5,022
5,001
9

(1,669)
(11)
3,321

6

(3,644)
4
600
(12)
(3,052)

9
9

986
(1,592)
(606)
(337)

გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტი
ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში, წმინდა
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში

(1)
343

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს

5
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების საკუთარი კაპიტალის მოძრაობის ინდივიდუალური ანგარიშგება
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
შენიშვნა
01.01.2017
შვილობილი კომპანიის
რეალიზაციიდან მიღებული
მოგება
დამატებითი შენატანები
დამფუძნებლისგან
მთლიანი სრული ზარალი
31.12.2017

16
16

საწესდებო
კაპიტალი
3,916

დაგროვილი
ზარალი
(147,572)

სხვა
რეზერვები
47,921

სულ
კაპიტალი
(95,735)

-

6,206

-

6,206

22,319

-

-

22,319

26,235

(15,841)
(157,207)

47,921

(15,841)
(83,051)
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
1.

ზოგადი ინფორმაცია

შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი (შემდგომში – კომპანია) დაფუძნდა 2006 წლის 28
მარტს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანიის კაპიტალის 100%-იან მფლობელს
წარმოადგენს Chemexim International. კომპანიას საბოლოოდ აკონტროლებს ფიზიკური პირი დავით
ბეჟუაშვილი.
კომპანია დაფუძნებულია, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
კომპანია წარმოადგენს დედა კომპანიას იმ კომპანიებისთვის, რომელთა მთავარი ბიზნეს საქმიანობა
მოიცავს: ელექტროენერგიის გამომუშავებას და რეალიზაციას, ბუნებრივი აირის საბითუმო და საცალო
რეალიზაციას, ნახშირის მოპოვებას, საინვესტიციო ქონებების მშენებლობას და რეალიზაციას.
კომპანია მდებარეობს ქალაქ თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, გაზაფხულის ქ. #18.
კომპანიამ მოახდინა რეორგანიზაცია 2016 წელს. რეორგანიზაციის მიზანი იყო იმ მთავარი
საქმიანობების, შვილობილი კომპანიებისა და მეკავშირე საწარმოების შენარჩუნება, რომლებიც ქვემოთ
მოცემულ ცხრილშია წარმოდგენილი:
კომპანიის დასახელება
შპს საქართველოს ინდუსტრიული
ჯგუფი
შპს საქართველოს საერთაშორისო
ენერგეტიკული კორპორაცია
შპს საქნახშირი
შპს მტკვარი ენერჯი
სს ქართული ლუდის კომპანია
შპს ემ პაუერ
შპს ევროპული სკოლა
2.

31.12.2017
წილის
ფლობა

01.01.2017
წილის
ფლობა

შეძენის/
დაფუძნების
წელი

100.00%

100.00%

2012

100.00%

100.00%

2005

100.00%
100.00%
24.11%
-

100.00%
51.00%
24.11%
100.00%
100.00%

2006
1999
2011
2016
2006

ინდუსტრია
მმართველი კომპანია
ჰესები/ელექტროენერგიით
მომარაგება, რეალიზაცია
ქვანახშირის მოპოვება
ელექტროენერგიის წარმოება
ლუდის წარმოება
ელექტროენერგიის წარმოება
განათლება

მომზადების საფუძვლები

ანგარიშგების შესაბამისობა
წინამდებარე სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაცია მომზადდა
კომპანიის ფასს-ზე გადასვლის ხელშეწყობის მიზნით 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
კომპანიის სპეციალური დანიშნულების კონსოლიდირებული ფინანსური ინფორმაციის გამოშვება
მოხდა 2018 წლის 4 ივლისს.
აღნიშნული სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის მომზადებისთვის
მენეჯმენტმა გამოიყენა საუკეთესო გამოცდილება სტანდარტებისა და ინტერპრეტაციების, ფაქტების და
გარემოებების, ისევე როგორც სააღრიცხვო პოლიტიკების, რომლებიც გამოყენებული იქნება ფასს
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების პირველ სრულ პაკეტში 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით.
იმის გამო, რომ კომპანიის ფასს-ების პირველად გამოყენების თარიღი 2017 წლის 1 იანვარია, ფინანსურ
ინფორმაციაში არ არის წარმოდგენილი სპეციალური დანიშნულების სრული შემოსავლის, ფულადი
ნაკადების მოძრაობის, კაპიტალის ცვლილების ინდივიდუალური ანგარიშგების და შესაბამისი ახსნა
განამრტებითი შენიშვნების შესადარისი ინფორმაცია 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
შესაბამისად, მოცემული სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური და ინდივიდულუარი
ფინანსური ინფორმაცია არ წარმოადგენს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებების პირველ სრულ
პაკეტს.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
2. მომზადების საფუძვლები (გაგრძელება)
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაცია მომზადდა ფასს-ის
შესაბამისად მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებებისა და სააღრიცხვო პოლიტიკების გამოყენებით,
რომლებიც წარმოდგენილია მე-3 შენიშვნაში.
აღნიშნული სპციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაცია მომზადდა
საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად. შედეგად, არ არის გამოყენებადი სხვა მიზნებისთვის.
ფინანსური ინფორმაცია მოიცავს სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალურ ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებას 2017 წლის 31 დეკემბრის და 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, 2017
წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული პერიოდისთვის სპეციალური დანიშნულების წლის სრული
შემოსავლის ინდივიდუალურ ანგარიშგებას, სპეციალური დანიშნულების ფულადი სახსრების
მოძრაობის ინდივიდუალურ ანგარიშგებას და სპეციალური დანიშნულების საკუთარი კაპიტალის
ცვლილებების ინდივიდუალურ ანგარიშგებას ყველა მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე
მიმოხილვისა და სხვა განმარტებითი ინფორმაციას. კომპანიის საანგარიშგებო პერიოდი მოიცავს
კალენდარულ წელს 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.
ფასს-ზე გადასვლის თარიღამდე კომპანია ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებდა ადგილობრივ
პრაქტიკაში მიღებული სააღრიცხვო პრინციპების შესაბამისად, ფასს-ებზე გადასვლას არ გამოუწვევია
საწყისი ნაშთების კორექტირება.

წარდგენის საფუძველი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია ისტორიული
ღირებულების საფუძველზე, გარდა გადაფასებული ღირებულებით აღრიცხული ქონებისა, რომლებიც
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება რეალური ღირებულებით ან გადაფასებული ღირებულებით,
როგორც ეს აღნიშნულია მე-3 შენიშვნაში - „სააღრიცხვო პოლიტიკა“.

ახალი ფასს-ების მიღება, ცვლილებები სტანდარტებსა და ინტერპრეტაციებში
ა) 2017 წლის პირველი იანვრის შემდეგ ძალაში მყოფი ახალი სტანდარტები, ინტერპრეტაციები და
შესწორებები:
არც ერთ ახალ სტანდარტს, ინტერპრეტაციას ან შესწორებას, რომელიც ეფექტურია 2017 წლის 1
იანვრიდან არ ჰქონია კომპანიის ფინანსურ ინფორმაციაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა, თუმცა ბასს 7-ის
შესწორებასთან დაკავშირებით საჭირო გახდა ვალდებულებების რეკონსილაციის ახსნა-განმარტებითი
შენიშვნის მომზადება პირველად, იხ. შენიშვნა 9.

ბ) ახალი სტანდარტები, ინტერპრეტაციები და შესწორებები, რომლებიც გამოიცა, მაგრამ ჯერ არ არის
ძალაში შესული:
შემდეგ ახალ სტანდარტებს, ინტერპრეტაციებს და ცვლილებებს, რომლებიც ჯერ არ არის შესული
ძალაში და არ გამოყენებულა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, შესაძლოა ჰქონდეს გავლება
კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაზე:
•

ფასს 15 – შემოსავალი კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან

•

ფასს 9 – ფინანსური ინსტრუმენტები

•

ფასს 16 - იჯარა

ფასს 15 შემოსავალი კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან. 2014 წლის მაისში გამოიცა ფასს 15,
რომელიც მეწარმე პირებს კლიენტებთან გაფორმებული კონტრაქტებიდან მიღებული შემოსავლების
აღრიცხვის ერთიან, სრულ მოდელს სთავაზობს. ძალაში შესვლის შემდეგ ფასს 15 ჩაანაცვლებს
შემოსავლის აღიარების არსებულ პრინციპს, მათ შორის ბასს 18 – შემოსავლები, ბასს 11 – სამშენებლო
კონტრაქტები და მათთან დაკავშირებულ ინტერპრეტაციებს.
ფასს 15-ის ამოსავალი პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ პირმა შემოსავალი ისე უნდა აღიაროს, რომ
ამით ასახოს კლიენტებისათვის ნაკისრი საქონლისა თუ მომსახურების გადაცემა ისეთი თანხით,
რომელიც ასახავს ანაზღაურებას, რის მიღებასაც პირი ვარაუდობს ამ საქონლისა და მომსახურების
სანაცვლოდ. კერძოდ, სტანდარტი გვთავაზობს ერთ, პრინციპებზე დაფუძნებულ, ხუთეტაპიან მოდელს,
რომელიც კლიენტებთან გაფორმებულ ყველა კონტრაქტზე ვრცელდება:
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
2. მომზადების საფუძვლები (გაგრძელება)
ხუთეტაპიანი მოდელი წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
• კლიენტთან კონტრაქტის იდენტიფიცირება
• საკონტრაქტო ვალდებულებების დადგენა
• ტრანზაქციის ფასის განსაზღვრა
• ტრანზაქციის ფასის მიკუთვნება საკონტრაქტო ვალდებულებასთან
• შემოსავლის აღიარება, როდესაც (ან თუ) პირი საკონტრაქტო ვალდებულებას შეასრულებს
ფასს 15-ის მიხედვით, საწარმო შემოსავალს აღიარებს საკონტრაქტო ვალდებულების შესრულებისას, ანუ
მაშინ, როდესაც შესაბამის ვალდებულებასთან დაკავშირებულ საქონელსა თუ მომსახურებაზე
“კონტროლი” კლიენტს გადაეცემა. უფრო დირექტიული ხასიათის ინსტრუქცია დაემატა ისეთ თემებს,
როგორებიცაა, მაგალითად, შემოსავლის აღიარების მომენტი, ცვლადი ანაზღაურების აღრიცხვა,
კონტრაქტის შესრულებისა და მიღების ხარჯები და სხვა მსგავსი ასპექტები. ასევე შემოდის შემოსავლის
განმარტების ახალი მოთხოვნები.
კომპანია აფასებს მომავალში ფასს 15-ის გამოყენების გავლენას ფინანსურ ანგარიშგებაზე.
ფასს 9 - ფინანსური ინსტრუმენტები. 2009 წლის ნოემბერში გამოქვეყნებული ფასს 9 ახალ მოთხოვნებს
აწესებს ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციისა და გაზომვის თვალსაზრისით. 2010 წლის ოქტომბერში
ფასს 9-ში შევიდა შესწორება, რომელიც ითვალისწინებს მოთხოვნებს ფინანსური ვალდებულებების
კლასიფიკაციის, გაზომვისა და აღიარების გაუქმების თვალსაზრისით. 2013 წლის ნოემბერში კი მას
დაემატა ახალი მოთხოვნა ჰეჯირების ზოგად აღრიცხვასთან დაკავშირებით. 2014 წლის ივლისში
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ გამოაქვეყნა ფასს 9-ის საბოლოო
ვერსია. იგი მთლიანობაში მოიცავს ფინანსური აქტივების გაუფასურების მოთხოვნებსა და მცირე
შესწორებებს, რომლებიც ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციისა და გაზომვის მოთხოვნებს ეხება. ფასს 9
მიზნად ისახავს, ჩაანაცვლოს ბასს 39 – ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და გაზომვა.
ფასს 9-ის ძირითადი მოთხოვნები:
•

ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია და გაზომვა. ფინანსური აქტივები კლასიფიცირდება იმ
ბიზნეს-მოდელის მიხედვით, რომელშიც ხდება მათი ფლობა და საკონტრაქტო ფულადი
სახსრების მოძრაობის მახასიათებლების გათვალისწინებით. კერძოდ, სავალო ინსტრუმენტები,
რომლებსაც პირი ფლობის ისეთი ბიზნეს მოდელით, რომლის მიზანი საკონტრაქტო ფულადი
სახსრების შეკრებაა და რომელთა საკონტრაქტო ფულადი სახსრები მხოლოდ ძირითადი
თანხისა და მის დარჩენილ ნაწილზე დარიცხულ პროცენტს მოიცავს, თავდაპირველი აღიარების
შემდგომ გაიზომოს ამორტიზებული ღირებულებით. ფასს 9-ის 2014 წლის რედაქციაში
შემოტანილია სავალო ინსტრუმენტების აღრიცხვის ახალი კატეგორია “რეალური ღირებულება
სხვა სრული შემოსავალში”. აღნიშნული ეხება სავალო ინსტრუმენტებს, რომლებიც მოქცეულია
ისეთ ბიზნეს-მოდელში, რომლის მიზანი მიიღწევა საკონტრაქტო ფულადი ნაკადების
შეგროვებითა და ფინანსური აქტივების გაყიდვით. აღნიშნულ სავალო ინსტრუმენტებში
გათვალისწინებული უნდა იყოს ფინანსური აქტივის საკონტრაქტო პირობები, რომლებიც
კონკრეტულ დღეს წარმოშობს ისეთი ფულადი სახსრების მოძრაობას, რაც ძირითადი თანხის
გადახდებსაც წარმოადგენს და დარჩენილი თანხის პროცენტის გადახდებსაც. ამგვარი სავალო
ინსტრუმენტები, თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, იზომება რეალური ღირებულებით სხვა
სრულ შემოსავლებში. ყველა სხვა სავალო და წილობრივი ინსტრუმენტები იზომება რეალური
ღირებულებით. გარდა ამისა, ფასს 9-ის მიხედვით, პირს შეუძლია შეუქცევადად წარმოადგინოს
კაპიტალში ინვესტიციის (არა სავაჭროდ განკუთვნილისა) რეალური ღირებულების
რეტროსპექტიული ცვლილებები და მოგება-ზარალში მხოლოდ დივიდენდური შემოსავლები
ასახოს.

•

ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაცია და გაზომვა. ფინანსური ვალდებულებები ბასს 39-ის
მოთხოვნების მსგავსად კლასიფიცირდება. თუმცა, არსებობს განსხვავება მეწარმე პირის
საკრედიტო რისკის გაზომვის მოთხოვნებში. ფასს 9 ითხოვს, რომ ამ ვალდებულების საკრედიტო
რისკის ცვლილებით გამოწვეული რეალური ღირებულების ცვლილების ოდენობა
წარმოდგენილი იქნეს სხვა სრულ შემოსავლებში, თუ ვალდებულების საკრედიტო რისკის
ცვლილების შედეგების აღიარება სხვა სრულ შემოსავლებში საბუღალტრო შეუსაბამობას შექმნის
ან გაზრდის მას მოგება-ზარალში. ფინანსური ვალდებულების საკრედიტო რისკით გამოწვეული
რეალური ღირებულების ცვლილება შემდგომში მოგება-ზარალში არ რეკლასიფიცირდება.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
2. მომზადების საფუძვლები (გაგრძელება)
გაუფასურება. ფასს 9-ის 2014 წლის რედაქციაში შემოტანილია ფინანსური აქტივების
გაუფასურების გაზომვის “მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგის” მოდელი, რაც ბასს 39-ის
გაწეული საკრედიტო დანაკარგის მოდელის საპირისპიროა. მოსალოდნელი საკრედიტო
დანაკარგის მოდელი მეწარმე პირს ავალდებულებს, ყოველ საანგარიშო დღეს აღრიცხოს
მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგები და მათი ცვლილება ისე, რომ მან ასახოს საკრედიტო
რისკის ცვლილება თავდაპირველი აღიარების შემდგომ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აღარ არის
აუცილებელი საკრედიტო დანაკარგის აღიარებას წინ საკრედიტო ხდომილება უსწრებდეს.
•

ჰეჯირების აღრიცხვა. შემოტანილია ჰეჯირების აღრიცხვის ახალი მოდელი, რომელიც უფრო
კარგად შეესაბამება ფინანსური და არაფინანსური რისკის პოზიციების ჰეჯირებისას მეწარმის
რისკის მართვის ზომების ხასიათისას. ფასს 9 მეწარმეებს სთავაზობს უფრო მოქნილ მიდგომას
ჰეჯირების აღრიცხვის ტრანზაქციების ტიპებთან მიმართებაში. კერძოდ, გაფართოებულია იმ
ინსტრუმენტების სახეობათა რიგი, რომლებიც კლასიფიცირდება ჰეჯირების ინტრუმენტებად და
არასაფინანსო ერთეულების რისკის კომპონენტების ისეთი ტიპების რაოდენობა, რომლებიც
შეიძლება ჰეჯირების აღრიცხვისთვის გამოვიყენოთ. გარდა ამისა, ეფექტურობის ტესტი გაუქმდა
და ჩანაცვლდა “ეკონომიკური ურთიერთობის” პრინციპით. ასევე აღარ არის საჭირო ჰეჯირების
ეფექტურობის რეტროსპექტიული შეფასება. შემოტანილია განმარტების გაზრდილი მოთხოვნები
მეწარმის რისკის მართვის ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

•

აღიარების შეწყვეტა. ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტის
მოთხოვნები გადმოტანილია ბასს 39-დან.

სტანდარტი სავალდებულოდ ძალაში შედის 2018 წლის 1 იანვარს. დასაშვებია მისი ვადამდე ადრე
დანერგვაც. ფასს 9-ის გამოყენების შერჩეული მიდგომის გათვალისწინებით, სტანდარტზე გადასვლისას
შესაძლებელია, სხვადასხვა მოთხოვნა ანგარიშგების მომზადებისას ერთდროულად კი არ იქნეს
გათვალისწინებული, არამედ სხვადასხვა დროს.
კომპანია აფასებს მომავალში ფასს 9-ის გამოყენების გავლენას ფინანსურ ანგარიშგებაზე.
ფასს 16 - იჯარა - ფასს 16 იჯარა ჩაანაცვლებს არსებული იჯარის აღრიცხვის შემდეგ მეთოდურ
მითითებებს: ბასს 17 ლიზინგი, IFRIC 4 განვსაზღვროთ. შეიცავს თუ არა ხელშეკრულება იჯარას, SIC-15
საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება და SIC-27 გარიგების შინაარსის შეფასება, რომელიც შეიცავს იჯარის
სამართლებრივ ფორმას. იგი აუქმებს მოიჯარეთათვის არსებულ დღევანდელ ორმაგ სააღრიცხვო
პრინციპს, რომელიც განასხვავებს ბალანსზე აღრიცხულ ფინანსურ ლიზინგს და ბალანსზე აღურიცხავ
საოპერაციო ლიზინგს. სანაცვლოდ, რჩება ერთი ბალანსზე აღრიცხვის მოდელი, რომელიც ჰგავს
დღევანდელ ფინანსური ლიზინგის აღრიცხვის პრინციპს. იჯარით გამცემის აღრიცხვის პრინციპები
არსებული პრაქტიკის შესაბამისი რჩება - ე.ი. იჯარით გამცემი განაგრძობს ლიზინგის კლასიფიკაციას
ფინანსურ და საოპერაციო იჯარებად. ფასს 16 მოქმედებს ყოველწლიური საანგარიშგებო
პერიოდებისთვის, რომელიც იწყება 2019 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ. მისი ვადაზე ადრე
მიღება დაშვებულია, თუ ამავდროულად მიღებული იქნება ფასს 15 შემოსავალი მომხმარებელთან
არსებული კონტრაქტებიდან. კომპანია არ გეგმავს ამ სტანდარტის ადრე დანერგვას. ამჟამად, კომპანია
აფასებს ფასს 16-ის გამოყენების მოსალოდნელ გავლენას მის ფინანსურ ანგარიშგებებზე.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მუხლები წარმოდგენილია იმ ქვეყნის ვალუტაში, სადაც კომპანია
ფუნქციონირებს (საოპერაციო ვალუტა). ამგვარად, მოცემული სპეციალური დანიშნულების
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარებში, რომელიც კომპანიის
ფუნქციონალური და წარსადგენი ვალუტაა.
უცხოურ ვალუტაში ასახული მონეტარული აქტივები და ვალდებულებები გადაიანგარიშება
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ვალუტის გაცვლის ოფიციალური კურსის
შესაბამისად, წლის ბოლოსათვის. კონვერტაციის დროს წარმოშობილი კურსთაშორის სხვაობები
აისახება მოგებისა და ზარალის ანგარიშებზე. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული შედეგები აღირიცხება
ოპერაციის განხორციელების დღეს არსებული გაცვლის კურსის შესაბამისად. უცხოური ვალუტით
მიღებული არამონეტარული მუხლები შეფასებულია ოპერაციის დღის კურსით.
2017 წლის 31 დეკემბერს და 2017 წლის 1 იანვარს უცხოურ ვალუტაში არსებული ნაშთების
კონვერტაციისთვის გამოყენებული ბოლო გაცვლითი კურსი იყო შემდეგი:

კურსი 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის
კურსი 2017 წლის 1 იანვრისთვის

საქართველოს ეროვნული ბანკის
ოფიციალური კურსი
აშშ დოლარი
ევრო
2.5922
3.1044
2.6468
2.7940

ფინანსური ინსტრუმენტები
ა) ფინანსური აქტივები
კომპანია ფინანსურ აქტივებს ყოფს ქვემოთ მოცემულ კატეგორიებად, შეძენილი აქტივის
დანიშნულებიდან გამომდინარე. კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა თითოეული კატეგორიისთვის
შემდეგია:
თავდაპირველი აღიარება. ბასს 39-ის ფარგლებში ფინანსური აქტივები კლასიფიცირდება, როგორც
დაფარვამდე შენახული ფინანსური აქტივები რეალური ღირებულებით მოგების ან ზარალის, სესხების
და მოთხოვნების გათვალისწინებით, ან როგორც გასაყიდად ვარგისი ფინანსური აქტივები. კომპანია
ადგენს საკუთარი ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციის ტიპს თავდაპირველი აღიარებისას.
(ა) რეალური ღირებულება მოგებასა ან ზარალში ასახვით
ეს კატეგორია შედგება მხოლოდ ფულით წარმოებულებისგან. მათი მაჩვენებლები აისახება ფინანსური
მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგებაში რეალური ღირებულებით იმ ცვლილებების გათვალისწინებით,
რომლებიც აღიარებულია სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში ფინანსური შემოსავლის ან ხარჯის
ნაწილში. წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების გარდა, რომლებიც არ ითვლება ჰეჯირების
ინსტრუმენტებად, კომპანია არ ფლობს სხვა აქტივებს ვაჭრობისთვის და არც საკუთარი ინიციატივით
ახდენს აქტივების კლასიფიკაციას რეალური ღირებულებით მოგებასა ან ზარალში ასახვით.
(ბ) დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები
არაწარმოებული ფინანსური აქტივები ფიქსირებული ან ცალკეულ შემთხვევაში განსაზღვრადი
გადახდებით და ფიქსირებული დაფარვის ვადით კლასიფიცირდება, როგორც ფლობილი დაფარვამდე,
როდესაც კომპანიას გადაწყვეტილი აქვს და შეუძლია მათი განკარგვა დაფარვამდე. კომპანია არ ფლობს
დაფარვამდე ფლობილად კლასიფიცირებულ აქტივებს.
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სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები (გაგრძელება)
(გ) სესხები და მოთხოვნები
ეს აქტივები არის არაწარმოებული ფინანსური აქტივები, რომლებსაც გააჩნიათ ფიქსირებული ან
განსაზღვრული გადასახდელები და აქტიურ ბაზარზე მათი ფასი კოტირებული არ არის. ასეთი ტიპის
ფინანსური აქტივები, როგორც წესი, წარმოიშობა მომხმარებელთათვის საქონლის მიწოდებისა და
მომსახურების გაწევის, ან სესხების გაცემის დროს, მაგრამ მოიცავს ასევე სხვა ტიპის საკონტრაქტო
მონეტარულ აქტივებსაც. სესხებისა და მოთხოვნების თავდაპირველი აღიარება ხდება რეალურ
ღირებულებას დამატებული გარიგების დანახარჯები, რომელიც წარმოადგენს ფინანსური აქტივის
შესყიდვის, ემისიის ან რეალიზაციის პირდაპირ დანახარჯებს, ხოლო შემდგომი აღიარება ხდება
გაუფასურების რეზერვით შემცირებული ამორტიზებადი ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის მეთოდით.
ფინანსურ ანგარიშგებაში კომპანიის ფინანსური აქტივები წარმოდგენილია სავაჭრო და სხვა
მოთხოვნების და ფულისა და ფულის ეკვივალენტების სახით. ფული და ფულის ეკვივალენტები
მოიცავს ფულს სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე.
(დ) გასაყიდად გამიზნული
არაწარმოებული ფინანსური აქტივები, რომელიც არ შედის ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებში,
კლასიფიცირდება როგორც გასაყიდად გამიზნული და ძირითადად მოიცავს კომპანიის სტრატეგიულ
ინვესტიციებს საწარმოებში, რომლებიც არ კვალიფიცირდება როგორც ფილიალები, ასოცირებული ან
ერთობლივად კონტროლირებადი საწარმოები, ასევე კორპორატიულ ობლიგაციებს. ისინი აისახება
რეალური ღირებულებით, რომლის ცვლილებაც აღიარდება სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში და
აკუმულირდება გასაყიდად განკუთვნილ რეზერვში; გასაყიდად გამიზნული ფინანსური აქტივის
რეალური ღირებულების მნიშვნელოვანი ან ხანრგძლივი კლების შემთხვევაში (რაც წარმოადგენს
გაუფასურების ობიექტურ მტკიცებულებას), გაუფასურების სრული ოდენობა, წინათ სრულ
შემოსავალში აღიარებული თანხების ჩათვლით, აღიარდება მოგება–ზარალის ანგარიშგებაში.
გასაყიდად განკუთვნილი ფინანსური აქტივების შეძენა და რეალიზაცია აღიარდება ოპერაციის
ანაზღაურების დღეს ტრანზაქციის მოხდენის დღესა და თანხის უშუალო გადახდის დღეს შორის
აქტივის რეალური ღირებულების ცვლილების აღიარებით გასაყიდად გამიზნულ რეზერვებში.
რეალიზაციისას, აკუმულირებული მოგება ან ზარალი, აღიარებული სხვა სრული შემოსავლის
ანგარიშგებაში, რეკლასიფიცირდება გასაყიდად განკუთვნილი რეზერვიდან მოგება–ზარალში.
რეალური ღირებულება არის თანხა, რომლითაც შეიძლება აქტივი გაიცვალოს ან ვალდებულება
დაიფაროს საქმის მცოდნე და გარიგების მსურველ მხარეებს შორის ,,გაშლილი ხელის მანძილის
პრინციპით“.
აქტივის თვითღირებულება არის აქტივის შეძენის ან შექმნის დროს გადახდილი ფული ან ფულის
ექვივალენტების ან სხვა სახის საზღაურის რეალური ღირებულების თანხა და მოიცავს საოპერაციო
ხარჯებს.
ოპერაციის ღირებულება არის დამატებითი დანახარჯები, რომელიც პირდაპირ მიეკუთვნება ფინანსური
ინსტრუმენტების შესყიდვის, შექმნის ან გაყიდვის ღირებულებას. დამატებით დანახარჯებს ადგილი არ
ექნება, თუ არ მოხდება ოპერაცია. ოპერაციის თვითღირებულება მოიცავს აგენტებისთვის,
კონსულტანტებისთვის, ბროკერებისთვის, დილერებისთვის (თანამშრომლების ჩათვლით, რომლებიც
მუშაობენ როგორც გაყიდვის აგენტები), მარეგულირებელი ორგანოებისთვის, ფასიანი ქაღალდების
ბირჟაზე გადასახდელ საკომისიოებს, მოსაკრებლებს და გადასახადებს. ოპერაციის თვითღირებულება არ
მოიცავს ფასდათმობას, ფინანსურ ხარჯებს ან შიდა ადმინისტრაციულ ან შენახვის ხარჯებს.
ამორტიზებადი ღირებულება არის თანხა, რომლითაც ფინანსური ინსტრუმენტი იყო აღიარებული,
ნებისმიერი ძირითადი დაფარვის გამოკლებით, პლუს დარიცხული პროცენტი, ხოლო ფინანსური
აქტივებისთვის – ჩამოწერილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. დარიცხული პროცენტი მოიცავს
საწყის აღიარებაზე გადავადებულ ოპერაციის ღირებულების ცვეთას და ნებისმიერი პრემიის ან
ფასდათმობის ცვეთას ეფექტური საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით. დარიცხული საპროცენტო
შემოსავალი და დარიცხული საპროცენტი ხარჯი არ არის წარდგენილი ცალცალკე და შედის შესაბამისი
საბალნსო მუხლის მიმდინარე ღირებულებაში.
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სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა
კომპანია წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას როდესაც: ა) აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების
მიღების საკონტრაქტო უფლებებს ვადა გასდის ან ბ) კომპანია გადასცემს ფინანსური აქტივებიდან
მისაღებ ფულადი სახსრების საკონტრაქტო უფლებებს ან აწყობს გარიგებას (1) ასევე გადასცემს
არსებითად ყველა რისკს და აქტივის საკუთრებას ან (2) არსებითად არც გადასცემს და არც იტოვებს
ყველა რისკს და გადასცემს საკუთრებას, მაგრამ არა შენარჩუნებულ კონტროლს. კონტროლი
შენარჩუნებულია, თუ კონტრაგენტს არ აქვს პრაქტიკული შესაძლებლობა, მიჰყიდოს აქტივი
დამოუკიდებელ მესამე მხარეს ამგვარ გაყიდვის ოპერაციაზე დამატებითი შეზღუდვების არსებობის
გარეშე.
(ბ) ფინანსური ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებები კლასიფიცირებულია როგორც კომპანიის მიმართ არსებული
ვალდებულებები, მათ შორის მიღებული სესხები. ფინანსური ვალდებულებები თავდაპირველად
შეფასებულია რეალური ღირებულებით, შემცირებული ტრანზაქციების ხარჯებით. ფინანსური
ვალდებულებები შემდგომ აღიარდება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო
მეთოდის მიხედვით.
ეფექტური საპროცენტო მეთოდი წარმოადგენს ფინანსური ვალდებულების ამორტიზებული
ღირებულების გამოთვლისა და ასევე საპროცენტო ხარჯის შესაბამის პერიოდზე განაწილებისათვის
გამოყენებულ მეთოდს. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის განაკვეთი, რომელიც ზუსტად
ადისკონტირებს მომავალში გადასახდელ ფულად სახსრებს ფინანსური ვალდებულების მომსახურების
ვადის განმავლობაში, ან (სადაც საჭიროა) მოკლევადიანი პერიოდის განმავლობაში, საწყისი აღიარების
წმინდა საბალანსო ღირებულებამდე.
ფინანსური ვალდებულების აღიარების შეწყეტა
კომპანია ფინანსური ვალდებულებების აღიარებას წყვეტს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვალდებულება
სრულდება, უქმდება, ან გასდის ვადა. სადაც არსებული ფინანსური ვალდებულება ენაცვლება მეორეს
იმავე მსესხებლის მიმართ მნიშვნელოვნად განსხვავებული პირობებით, ან არსებული ვალდებულების
პირობები მნიშვნელოვნად იცვლება, ამგვარი ცვლილება ან მოდიფიკაცია ითვლება თავდაპირველი
ვალდებულების აღიარების შეწყვეტად და ახალი ვალდებულების აღიარებად, ხოლო სხვაობა საბალანსო
ღირებულებასა და გადახდილ ან გადასახდელ ანაზღაურებას შორის აისახება მოგებასა და ზარალში.
გ) გადაფარვა
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები არის გადაფარული და ნეტო თანხითაა წარმოდგენილი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მხოლოდ მაშინ როდესაც, არის კანონიერი უფლება, რომ
აგრეგირდეს აღიარებული თანხები და არის განზრახვა წარდგენილ იქნეს ნეტო თანხით ან გაიყიდოს
აქტივი და დაიფაროს ვალდებულება ერთდროულად.
(დ) ფასს 7 რეალური ღირებულების შეფასების იერარქია
ფასს 7 მოითხოვს განმარტებით შენიშვნებს რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური
აქტივების და ვალდებულებებისთვის იმ დაშვებების შესახებ, რაც გამოყენებულ იქნა რეალური
ღირებულების განსაზღვრისას. რეალური ღირებულების იერარქია მოიცავს შემდეგ დონეებს:
1.

იდენტური აქტივების და ვალდებულებების კოტირებული ფასი (დაუკორექტირებელი) აქტიურ
ბაზარზე (1-ლი დონე);

2. პირველ დონეში შემავალი კოტირებული ფასისგან განსხვავებული სხვა ინფორმაცია, რომელიც
არის დაკვირვებადი პირდაპირ ან არაპირდაპირ (მე-2 დონე); და
3. ინფორმაცია, რომელიც არ არის დაკვირვებადი აქტიურ ბაზარზე (მე-3 დონე).
რეალური ღირებულების იერარქია განისაზღვრება ყველაზე დაბალი დონის შესაბამისად, რომელიც
არსებით გავლენას ახდენს რეალური ღირებულების განსაზღვრაზე. ფინანსური აქტივები და
ვალდებულებები კლასიფიცირებულია ერთ-ერთ დონეში.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები (გაგრძელება)
კომპანიას არ გააჩნია რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები,
შესაბამისად, ისინი არაა წარმოდგენილი ფასს 7-ის მიხედვით რეალური ღირებულების იერარქიულად
შეფასების პრინციპით.
კომპანიის მენეჯმენტის შეფასებით ფინანსურ ინფორმაციაში ასახული ფინანსური ვალდებულებების
საბალანსო ღირებულებები არ განსხვავდება მათი რეალური ღირებულებებისგან.
ფულისა და ფულის ეკვივალენტების რეალური ღირებულება განსაზღვრულია 1-ლი დონის, სესხების მე2 დონით, ხოლო დანარჩენი ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების რეალური ღირებულებები მე-3
დონის მიხედვით.
ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთს სალაროში, ფულს ბანკში,
ფულს გზაში, დეპოზიტებს და ფასიან ქაღალდებს რომელთა თავდაპირველი ვადაც მაქსიმუმ 90 დღეა და
თავისუფალია ყოველგვარი საკონტრაქტო დატვირთვებისგან.
მეკავშირე საწარმოები
მეკავშირე საწარმოები არიან კომპანიები, რომლებზეც კომპანიას აქვს მნიშვნელოვანი პირდაპირი ან
არაპირდაპირი გავლენა, თუმცა არ აქვს კონტროლი. როგორც წესი, კომპანიას ასეთ საწარმოებში აქვს
20%-დან 50%-მდე ხმის უფლება. ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში აღირიცხება ისტორიული
ღირებულებით და კლასიფიცირდება, როგორც გრძელვადიანი აქტივები. ინვესტიციები მეკავშირე
საწარმოებში წარმოდგენილია ცალკე მუხლად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. ინვესტიციები
იტესტება გაუფასურებაზე ბასს 36-ის „აქტივების გაუფასურება“ მიხედვით, როგორც ცალკეული აქტივი,
თუკი გაუფასურების ინდიკატორები არსებობს ბასს 28-ის მიხედვით.
შვილობილი კომპანიები
კომპანიას გააჩნია კონტროლი საწარმოზე, როდესაც ის ექვემდებარება რისკებს, რომლებიც
დაკავშირებულია ინვესტირებულ საწარმოში მისი მონაწილეობიდან ცვალებადი შემოსავლების
მიღებასთან, ან გააჩნია ინვესტირებული საწარმოდან ცვალებადი შემოსავლების მიღების უფლება და
ასევე ამ შემოსავალზე ზემოქმედების შესაძლებლობა, ინვესტირებულ საწარმოსთან მიმართებით თავისი
უფლებამოსილების მეშვეობით.
შვილობილი კომპანიების აღრიცხვა ხდება ისტორიული ღირებულებით იმ მომენტიდან, როდესაც
კომპანია მათზე მოიპოვებს კონტროლს და აღირიცხება მანამ, სანამ მათზე კონტროლს დაკარგავს.
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები არის ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობის ფარგლებში გაწეული
სერვისის ან მიწოდებული საქონლის სანაცვლოდ მომხმარებლებისგან მისაღები თანხები. იმ
შემთხვევაში, თუ მოთხოვნის დაფარვა მოსალოდნელია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ თორმეტი
თვის განმავლობაში ან ნაკლებ პერიოდში (ან მიმდინარე საოპერაციო ციკლის მანძილზე, თუ ეს
ბიზნესისთვის დამახასიათებელია), წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი კლასიფიცირდება, როგორც
გრძელვადიანი აქტიცები.
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების აღიარება თავდაპირველად ხდება რეალური ღირებულებით, ხოლო
შემდგომ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით ამორტიზებადი ღირებულებით, გაუფასურების ანარიცხის
გამოკლებით.
ფინანსური აქტივები გაუფასურებულად ითვლება მაშინ, როდესაც არსებობს ობიექტური მტკიცებულება
იმისა, რომ ფინანსური აქტივის პირველადი აღიარების შემდეგ დამდგარმა ერთმა ან ერთზე მეტმა
მოვლენამ გავლენა მოახდინა მოთხოვნიდან მოსალოდნელ სამომავლო ფულად ნაკადებზე.
გაუფასურების ზარალის ოდენობა განისაზღვრება, როგორც სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა
და სამომავლო ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას შორის, რომელიც მიიღება ფინანსური
აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეშვეობით დისკონტირებით.
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების შემთხვევაში, გაუფასურების ხარჯი აღიარდება მოგება-ზარალში.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები (გაგრძელება)

ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალების ერთეულის საწყისი აღიარება ხდება თვითღირებულებით. თვითღირებულების
კომპონენტები მოიცავს შეძენის ფასსა და უშუალოდ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც
აუცილებელია აქტივის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად.
შემდგომი დანახარჯები ჩაირთვება აქტივის საბალანსო ღირებულებაში ან აღიარდება, როგორც
დამოუკიდებელი აქტივი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაძლებელია აღნიშნული ტიპის დანახარჯისაგან
მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ
განსაზღვრა. შეცვლილი კომპონენტის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ყველა სახის სხვა
დანახარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე ტიპის რემონტებთან, აღიარდება როგორც ხარჯი
მისი გაწევის პერიოდში.
ძირითადი საშუალებები აღირიცხება ისტორიულ ღირებულებას, დაგროვილ ცვეთასა და გაუფასურების
ზარალს შორის სხვაობის თანხით. ცვეთა ერიცხება აღნიშნულ აქტივთა ჯგუფს, მთლიანად მათი
სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. კომპანია იყენებს ცვეთის წრფივი დარიცხვის მეთოდს
ძირითადი საშუალებების ყველა ჯგუფისათვის. კომპანიის საკუთრებაში არსებულ მიწას ცვეთა არ
ერიცხება.

არამატერიალური აქტივები
კომპანიის არამატერიალური აქტივები ძირითადად მოიცავს განსაზღვრული სასარგებლო მომსახურების
ვადის მქონე სააღრიცხვო პროგრამებს.
ცალკე შეძენილი არამატერიალური აქტივები აღრიცხულია თვითღირებულებით დაგროვილი
ამორტიზაციისა და გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. ამორტიზება უნდა დაიწყოს მაშინ, როდესაც
შესაძლებელია აქტივის გამოყენება, მაგ., როდესაც ის იმყოფება იმ ადგილზე და იმ მდგომარეობაში,
როცა მისი გამოყენება შესაძლებელია ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნით. შეზღუდული
სასარგებლო მომსახურების ვადის მქონე არამატერიალური აქტივის ამორტიზებადი თანხა
სისტემატურად უნდა გადანაწილდეს მის სასარგებლო მომსახურების ვადაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ის
კლასიფიცირებული არაა ფასს 5-ის ,,გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი
ოპერაციების’’ შესაბამისად და როცა შეწყდება ამ აქტივის აღიარება.
არამატერიალურ აქტივებს ამორტიზაცია ერიცხებათ წრფივად სასარგებლო მომსახურების ვადის
განმავლობაში.

მარაგები
კომპანიის მარაგები თავდაპირველად აღირიცხება თვითღირებულებით, ხოლო შემდეგ ნეტო
სარეალიზაციო ღირებულებასა და თვითღირებულებას შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება
მოიცავს შესყიდვის ყველანაირ დანახარჯს და სხვა ხარჯებს, რომელიც გაწეულია მარაგების ახლანდელ
მდებარეობასა და მდგომარეობაში მოსაყვანად. მაგალითად, ტრანსპორტირების ხარჯი, საბაჟო
გადასახადი და სხვა პირდაპირ მიკუთვნებადი ხარჯები.

გადასახადები
პერიოდის საგადასახადო ხარჯი შედგება მიმდინარე და გადავადებული გადასახადების ხარჯისგან.
გადასახადის აღიარება ხდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მისი
წარმოშობა დაკავშირებულია სხვა სრულ შემოსავალში, ან კაპიტალში აღიარებულ მუხლებთან. ასეთ
შემთხვევაში, გადასახადის აღიარება ხდება შესაბამისად - სხვა სრულ შემოსავალში, ან კაპიტალში.
მიმდინარე მოგების გადასახადი გამოითვლება საანგარიშგებო თარიღისთვის მოქმედი იმ ქვეყნის
კანონმდებლობის მიხედვით, რომელშიც კომპანია ფუნქციონირებს. მენეჯმენტი პერიოდულად ახდენს
საგადასახადო მიდგომის გადახედვას, კანონმდებლობაში არსებული სხვადასხვა ინტერპრეტაციის
შესაბამისად. კომპანია ქმნის ანარიცხებს თანხებზე, რომელთა გადახდაც მოსალოდნელია საგადასახადო
ორგანოებისთვის.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები (გაგრძელება)
2016 წლის მაისში საქართველოს მთავრობამ მიიღო ცვლილება მოგების გადასახადით დაბეგვრის
შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა ყველა კომპანიისთვის, გარდა ფინანსური ინსტიტუტებისა, 2017 წლის
1 იანვრიდან. ახალი მოდელის მიხედვით გაუნაწილებელი მოგება არ იბეგრება, ხოლო განაწილებული
იბეგრება 15%-იანი მოგების გადასახადის განაკვეთით, ნაცვლად წინა პერიოდებისა, როდესაც 15%-იანი
მოგების გადასახადით იბეგრებოდა დაგროვილი მოგება განაწილების მიუხედავად. ცვლილების
შედეგად, აქტივების და ვალდებულებების საბალანსო და საგადასახადო ღირებულებებს შორის არ
არსებობს დროებითი სხვაობები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს გადავადებული საგადასახადო
აქტივების ან ვალდებულებების აღიარება.
გადასახადები გარდა მოგების გადასახადისა აღიარდება იმ საანგარიშგებო პერიოდში რა პერიოდშიც
წარმოიქმნება მავალდებულებელი მოვლენა. მავალდებულებელ მოვლენას წარმოადგენს ქმედება ან
ფაქტი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განაპირობებს გადასახადის გადახდას.

სესხები
სასესხო ვალდებულებების თავდაპირველი შეფასება ხდება რეალური ღირებულებით. საწყისი შეფასების
შემდგომ, კომპანია აფასებს ყველა ფინანსური ვალდებულებას ამორტიზებული ღირებულებით, ყველა
სხვაობა მიღებულ შემოსავალსა და გამოქვითვებს შორის აღიარდება პერიოდის მოგება-ზარალის
ანგარიშგებაში ეფექტური საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით

კაპიტალი
ავტორიზებული კაპიტალი აღიარდება როგორც საწესდებო კაპიტალი იმ მოცულობით, რა
მოცულობითაც კაპიტალი შევსებულია დამფუძნებლების მიერ. საწესდებო კაპიტალი აღიარდება
დამფუძნებლების შენატანების რეალური ღირებულებით და კლასიფიცირებულია, როგორც
წილობრივი ინსტრუმენტი.

შემოსავალი დივიდენდიდან
შემოსავალი დივიდენდიდან აღიარდება იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როცა ხდება მათი გამოცხადება
შვილობილ კომპანიებსა თუ მეკავშირე საწარმოებში. დივიდენდიდან მიღებული შემოსავალი
აღიარდება სრული სემოსავლის ანგარიშგებაში ცალკე არედ.

ხარჯების აღიარება
მოგება–ზარალის ანგარიშგებაში ხარჯები აღიარდება თუ ის იწვევს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის
შემცირებას, რომელიც დაკავშირებულია აქტივების შემცირებასთან ან ვალდებულების ზრდასთან და
შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება.
ხარჯები სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარდება დაუყონებლივ, თუ აღარ მოიტანს მომავალ
ეკონომიკურ სარგებელს, ან თუ ეკონომიკური სარგებელი არ აკმაყოფილებს ან შეწყვიტა დაკმაყოფილება
აქტივის აღიარების მოთხოვნისა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

დივიდენდები
დივიდენდები აღირიცხება, როგორც ვალდებულება და იქვითება კაპიტალიდან იმ პერიოდში, როდესაც
ხდება მათი გამოცხადება და დამტკიცება. ნებისმიერი დივიდენდი, რომელიც ცხადდება საანგარიშგებო
პერიოდის დასრულების შემდეგ და მანამ, სანამ გაიცემა ნებართვა ფინანსური ანგარიშგების
გამოშვებაზე, აღიარებულია ბალანსშემდგომი მოვლენების შენიშვნაში.

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები
ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები და ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაციის
თარიღამდე მომხდარი მოვლენები, რომლებიც დამატებით ინფორმაციას იძლევა ორგანიზაციის
ფინანსური პოზიციის შესახებ, აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში. ბალანსის შემდგომი მოვლენები,
რომლებიც გავლენას არ ახდენს ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობაზე ბალანსის შედგენის
თარიღისთვის, მაგრამ არსებითი მნიშნველობისაა, აისახება ფინანსური ანგარიშგების თანდართულ
შენიშვნებში.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
3. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები (გაგრძელება)

ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
პირობითი ვალდებულებები არ აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მოსალოდნელია ეკონონიკური სარგებლის გასვლა კომპანიიდან და შესაძლებელია ამ ვალდებულების
საიმედოდ შეფასება. პირობითი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში, გარდა ისეთი პირობითი ვალდებულებებისა, რომლებთან
დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის გასვლა კომპანიიდან არ არის მოსალოდნელი.
ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აისახება პირობითი აქტივები. მაგრამ ისეთი ფინანსური აქტივების შესახებ
ინფორმაცია, რომლებთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა კომპანიაში
შესაძლებელია, აისახება განმარტებით შენიშვნებში. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას აქვს რწუმენება, რომ
ეკონომიკური სარგებელი შემოვა კომპანიაში, მაშინ მასთან დაკავშირებული აქტივი და შემოსავალი
აისახება იმ პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში, როდესაც ადგილი ქონდა შეფასების ცვლილებას.
ანარიცხი წარმოადგენს ვალდებულებას, რომელიც დაკავშირებულია რაოდენობრივ და დროით
განუსაზღვრელობებთან. ვალდებულება წარმოადგენს კომპანიის მიმდინარე ვალდებულებას, რომელიც
წარმოიშვა წარსული მოვლენის შედეგად, და რომლის დაფარვა გამოიწვევს კომპანიიდან ეკონომიკური
სარგებლის გასვლას. მავალდებულებელი მოვლენა არის მოვლენა, რომელიც წარმოშობს სამართლებრივ
ან კონსტრუქციულ ვალდებულებას, რაც გულისხმობს, რომ კომპანიას არ გააჩნია სხვა რეალური
ალტერნატივა, და მან უნდა დაფაროს თავისი ვალდებულებები. სამართლებრივი ვალდებულება
გამომდინარეობს:
(ა)

გარიგებიდან
(ხელშეკრულებაში
გათვალისწინებით);

(ბ)

კანონმდებლობიდან; ან

(გ)

სხვა სამართლებრივი ქმედებიდან.

დაფიქსირებული

ან

ნაგულისხმევი

პირობების

კონსტრუქციული ვალდებულება გამომდინარეობს კომპანიის ქმედებიდან, სადაც:
(ა)

წარსულში დადგენილი პრაქტიკიდან, კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული პოლიტიკიდან ან
სპეციფიკური მიმდინარე ანგარიშგებიდან გამომდინარე, კომპანია მიანიშნებს სხვა მხარეებს, რომ
იგი იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობებს; და

(ბ)

შედეგად, მესამე მხარეს კომპანიასთან მიმართებაში გააჩნია გარკვეული მოლოდინი, რომ იგი
შეასრულებს ამ პასუხისმგებლობებს.
4.

ძირითადი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები

კომპანია ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი
პერიოდებისათვის. შეფასებები და გადაწყვეტილებები შემუშავებულია გამოცდილებასა და სხვა
ფაქტორებზე დაყრდნობით, რომელიც ითვალისწინებს კომპანიის ფუნქციონირებას განსაზღვრული
მომავლის პირობებში. მომავალ პერიოდებში მიღებული გამოცდილება შესაძლოა განსხვავებული იყოს ამ
შეფასებებისა და დაშვებებისაგან. ქვემოთ მოყვანილია ის შეფასებები და დაშვებები, რომლებიც მომდევნო
ფინანსურ წელში აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებში არსებითი ცვლილებების
რისკის მატარებელია.
ინვესტიციების გაუფასურება
კომპანია გაუფასურების ინდიკატორების არსებობის შემთხვევაში ახდენს ინვესტიციების ტესტირებას
გაუფასურებაზე ინვესტიციების საბალანსო ღირებულების შედარებით კომპანიის წილთან მეკავშირე
საწარმოს წმინდა აქტივევბში. იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება აღემატება
წმინდა აქტივებში კომპანიის წილს, კომპანია ახდენს ინვესტიციის გაუფასურებას.
2017 წლის 1 იანვრისა და 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებობდა გაუფასურების ინდიკატორები
მეკავშირე საწარმოს ინვესტიციაში - შპს „ჰოლდინგი საქართველოს ინდუტრიული ჯგუფი“. შესაბამისად,
გაკეთდა გაუფასურების ტესტირება და შედეგად აღიარდა გაუფასურების ხარჯი. დეტალები იხილეთ
მე-6 შენიშვნაში.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
4. ძირითადი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები (გაგრძელება)
საგდასახადაო კანონმდებლობა და საგადასახადო ანარიცხების აღრიცხვა
კომპანიის გაურკვეველ საგადასახადო მიდგომებს ხელახლა აფასებს ხელმძღვანელობა ყოველი
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. ვალდებულებები აღირიცხება გადასახადის იმ მიდგომებისთვის,
რომლებსაც ხელმძღვანელობის ვარაუდით საგადასახადო ორგანოები მაღალი ალბათობით დააკისრებენ
დამატებით გადასახადებს, იმ შემთხვევაში, თუკი აშნიშნულ პოზიციებს სადავოდ გახდიან. შეფასება
ეყრდნობა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის ძალაში შესულ ან არსებითად ძალაში შესულ
საგადასახადო კანონების ინტერპრეტაციას, აგრეთვე სასამართლოს ან სხვა რომელიმე ცნობილ
გადაწყვეტილებას აღნიშნულ საკითხებზე. ვალდებულებები მოგების გარდა სხვა გადასახადებთან
დაკავშირებულ ჯარიმებთან, პროცენტებთან ან გადასახადებთან მიმართებაში აღიარებულია
ხელმძღვანელობის მიერ იმ ხარჯების საუკეთესო შეფასების საფუძველზე, რომლებიც აუცილებელია
ვალდებულებების შესასრულებლად საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. რეალური ხარჯი მომავალში,
შესაძლოა განსხვავდებოდეს გაკეთებული შეფასებებისგან.
დაკავშირებულ მხარეებთან განხორციელებული ტრანზაქციების საწყისი აღიარება
ბიზნესი ჩვეული საქმიანობისას ახორციელებს ტრანზაქციებს დაკავშირებულ მხარეებთან. ბასს 39
მოითხოვს ფინანსური ინსტრუმენტების საწყის აღიარებას საბაზრო ფასით. როდესაც არ არსებობს
აქტიური ბაზარი აქტივისთვის, მენეჯმენტი იყენებს განსაზღვრებებს იმის დასადგენად განხორციელდა
თუ არა ტრანზაქცია საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით. განსაზღვრისას მენეჯმენტი ეყრდნობა
არადაკავშირებულ მხარესთან განხორციელებული მსგავსი ტრანზაქციების ღირებულებას და ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის ანალიზს. დაკავშირებულ მხარეებთან არსებული ნაშთების პირობები და
გარემოებები გამჟღავნებულია მე-18 შენიშვნაში.
5.

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში

კომპანიის ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში შედგება ინვესტიციისგან კომპანიაში - შპს "ქართული
ლუდის კომპანია". ინვესტიციის ღირებულება შეადგენს 13,629 ლარს 2017 წლის 31 დეკემბრისა და 1
იანვრისთვის.
6.

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ცვლილება
წილობრივ
მფლობელო
ბაში

შენატანები
ინვესტიციებში

631

-

2,058

2,467

3,540

1,586

20,981
24,261
4,971
3,540
56,851

26,509
30,049

3,644

01.01.2017
შპს საქართველოს
ინდუსტრიული
ჯგუფი
შპს საქართველოს
საერთაშორისო
ენერგეტიკული
კორპორაცია
შპს საქნახშირი
შპს მტკვარი ენერჯი
შპს ევროპული სკოლა
შპს ემ პაუერ
სულ

გასვლა

გაუფასურება*

-

(4,971)
(3,540)
(8,511)

31.12.2017

(1,803)

886

-

7,593

(1,803)

20,981
50,770
80,230
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
6. ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში (გაგრძელება)
* 2017 წლის 31 დეკემბრისა და 1 იანვრის მდგომარეობით, ბასს 36-ის – „აქტივების გაუფასურება“
თანახმად, მენეჯმენტის შეფასებით ინვესტიციაზე შვილობილ კომპანიაში შპს „საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფი“ გამოვლინდა გაუფასურების ნიშნები. კომპანიამ მოახდინა ინვესტიციების
საბალანსო ღირებულების შედარება კომპანიის წილთან შვილობილი კომპანიის წმინდა აქტივევბში
გაუფასურების ტესტირების მიზნებისთვის.
ტესტირებისას მენეჯმენტმა შეაფასა ინვესტიციის აღდგენითი ღირებულება. მომავალი ფულადი
ნაკადები იდენტიფიცირებული იქნა კომპანიის წმინდა აქტვივებიდან მომავალში მისაღები ფულადი
ნაკადების საფუძველზე. მომავალი ფულადი ნაკადები დადისკონტირდა კაპიტალის საშუალო შეწონილი
ღირებულების (WACC) გამოყენებით, რომელიც განისაზღვრა, როგორც 15%. გაუფასურებაზე
ტესტირებამ გამოავლინა პოზიტიური აღდგენითი ღირებულება, შესაბამისად 2016 წელს ინვესტიცია
3,009 ლარით გაუფასურდა.
ასევე, მთლიანად გაუფასურდა 2017 წელს მფლობელის მიერ
განხორციელებული დამატებითი შენატანი შვილობილი კომპანიის კაპიტალში. 2017 წელს
გაუფასურების ზარალმა შეადგინა 1,803 ლარს.
2017 წელს კომპანიამ მოახდინა შვილობილი კომპანიების - შპს „ემ პაუერი“ და შპს „ევროპული სკოლა“
რეალიზაცია. 2017 წლის დასაწყისში, შპს „ემ პაუერი“ გადაეცა შპს „საქართველოს საერთაშორისო
ენერგეტიკულ კორპორაციას“, როგორც შენატანი შვილობილი კომპანიის საწესდებო კაპიტალში და
საბოლოოდ შეუერთდა შპს „სიპაუერს“.
2017 წლის დეკემბერში კომპანიამ მოახდინა ერთ-ერთი თავისი შვილობილი კომპანიის - შპს „ევროპული
სკოლა“ რეალიზაცია მშობელ კომპანიზე -LTD „Chemexim International“ 11,178 კომპენსაციის სანაცვლოდ.
რეალიზაციის შედეგად წარმოქმნილი მოთხოვნის დაფარვა მოხდა სრულად მშობელი კომპანიასის
მიმართ არსებული საპროცენტო ვალდებულების გადაფარვით.
7.

გაცემული სესხები

გაცემული სესხები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
საპროცენტო
განაკვეთი
გრძელვადიანი
შპს ტელეკომპანია მზე
შპს ინდუსტრია კირი
შპს საქართველოს მედია ჰოლდინგი
შპს ერისიონი
სულ გრძელვადიანი გაცემული სესხები

15.00%
19.00%
15.00%
15.00%

საპროცენტო
განაკვეთი

31.12.2017
6,557
466
21
7,044

31.12.2017

01.01.2017
6,179
423
19
7,164
13,785

01.01.2017

მოკლევადიანი
შპს რუსთავი 2
15.00%
შპს ერისიონი
15.00%
შპს ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგი
13.00%
სს ხაშურის მინის ტარა
15.00%
ფიზიკური პირები
0.00%-16.00%
შპს ენერგომონტაჟი - 2011
16.00%
შპს დურნუკის ღორღის ქარხანა
15.00%
სულ მოკლევადიანი გაცემული სესხები
გაცემული სესხების გაუფასურების ანარიცხი
სულ მოკლევადიანი გაცემული სესხები, გაუაფასურების შემდეგ

8,696
7,026
1,274
995
244
65
2
18,302
(1,584)
16,718

5,553
1,203
927
232
59
2
7,976
(1,497)
6,479

სულ გაცემული სესხები, გაუფასურების შემდეგ

23,762

20,264
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
7. გაცემული სესხები (გაგრძელება)
მოძრაობა გაცემული სესხების გაუფასურების რეზერვში წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2017
გაუფასურების ანარიცხი 1 იანვარი
გაუფასურების ხარჯი

(1,497)
(87)

გაუფასურების ანარიცხი 31 დეკემბერი

(1,584)

8.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2017
ფინანსური მოთხოვნები
სავაჭრო მოთხოვნები
მისაღები დივიდენდები
გაუფასურების ანარიცხი

01.01.2017

9,919
150
(7,675)

14,322
542
(7,675)

ფინანსური მოთხოვნები, სულ
არაფინანსური მოთხოვნები
ავანსები

2,394

7,189

77

77

სულ

2,471

7,266

სავაჭრო და სხვა
ღირებულებისგან.

მოთხოვნების

რეალური

ღირებულება

არ

განსხვავდება

მათი

საბალანსო

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ვადაგადაცილება წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2017
მოთხოვნები, რომლებიც არ არის ვადაგადაცილებული და
გაუფასურებული

01.01.2017

1,676

6,385

ვადადამდგარი:
180-დან 360 დღემდე
360 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება

15
703

804

სულ ჯგუფურად შეფასებული მოთხოვნები გაუფასურებაზე

718

804

ინდივიდუალურად შეფასებული მოთხოვნები გაუფასურებაზე:
360 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება

7,675

7,675

სულ ინდივიდუალურად შეფასებული მოთხოვნები გაუფასურებაზე

7,675

7,675

(7,675)
2,394

(7,675)
7,189

გაუფასურების ანარიცხი
სულ
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
9.

მიღებული სესხები

მიღებული სესხები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
საპროცენტო განაკვეთი
გრძელვადიანი
არადაკავშირებული მხარეებისგან
მიღებული სესხები
სს თიბისი ბანკი
დაკავშირებული მხარეებისგან მიღებული
სესხები
LTD Chemexim International

01.01.2017

8.55%

12,074

14,150

8.00% - 12.00%

189,454

179,854

201,528

194,004

31.12.2017

01.01.2017

1,881

1,784

1,881

1,784

203,409

195,788

გრძელვადიანი სესხები, სულ
საპროცენტო განაკვეთი
მოკლევადიანი
არადაკავშირებული მხარეებისგან
მიღებული სესხები
სს თიბისი ბანკი

31.12.2017

8.55%

მოკლევადიანი სესხები, სულ
სესხები, სულ

მიღებული სესხების რეალური ღირებულება არ განსხვავდება მათი საბალანსო ღირებულებისგან. სს
თიბისი ბანკისგან მიღებული სესხები უზრუნველყოფილია:
- შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის, შპს ნეოგაზის, შპს რიცეულაჰესის
ძირითადი საშუალებებით ჯამური საბალანსო ღირებულებით 84,956 ლარი და 80,489 ლარი 2017 წლის 31
დეკემბრის და 1 იანვრის მდგომარეობით, შესაბამისად;
- შპს ნეოგაზის გარანტიით;
მიღებულ სესხებში განხორციელებული ფულადი და არაფულადი ცვლილებები, რომლებიც მიღებულია
ფინანსური აქტივობების შედეგად, შესაძლოა წარმოდგენილი იქნეს შემდეგნაირად:
2017 წლის 1 იანვრისთვის

195,788

ფულადი ნაკადები:
არაფულადი ნაკადები:
წლის განმავლობაში დარიცხული საპროცენტო ხარჯი
შეფასების ცვლილება
დარიცხული პროცენტის გადაფარვა
წმინდა ეფექტი სავალუტო ოპერაციებიდან

(2,275)
21,686
(8,578)
(11,790)
8,578

2017 წლის 31 დეკემბრისთვის

203,409
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
10. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2017
ფინანსური ვალდებულებები
სავაჭრო ვალდებულებები
გადასახდელი ხელფასები
ფინანსური ვალდებულებები, სულ
მომხმარებლებისგან მიღებული ავანსები
სულ

01.01.2017

718
718

704
3
707

8

8

726

715

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების რეალური ღირებულება არ განსხვავდება მათი საბალანსო
ღირებულებისგან.
11. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სხვა პროფესიული მომსახურებები
ცვეთა და ამორტიზაცია
ძირითადი საშუალებების საოპერაციო იჯარა
შრომის ანაზღაურება
სულ

2017
(398)
(59)
(9)
(9)
(475)

12. სხვა საოპერაციო ხარჯები
სხვა საოპერაციო ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2017
შვილობილ კომპანიაში ინვესტიციის გაუფასურება (შპს საქართველოს ინდუსტრიული
ჯგუფი)
გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა
გაცემული სესხების გაუფასურების ხარჯი
დახმარებები და ქველმოქმედება
მოთხოვნების/ვალდებულებების ჩამოწერა
სულ

(1,803)
(592)
(87)
(13)
(1)
(2,496)

13. ფინანსური შემოსავლები
ფინანსური შემოსავლები შედგება საპროცენტო შემოსავლისგან მიღებული სესხებიდან, რაც ჯამურად
შეადგენს 2,683 ლარს.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
14. ფინანსური ხარჯები
ფინანსური ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2017
(21,686)
8,578
(7,073)
(2)

საპროცენტო ხარჯი
დამფუძნებლის სესხის შეფასების ცვლილება
წმინდა ეფექტი სავალუტო ოპერაციებიდან
საბანკო ხარჯები
სულ

(20,183)

15. მოგების გადასახადის ხარჯი
2017 წლის 1 იანვრიდან მოგების გადასახადის ხარჯი აღიარდება იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც
კომპანია გამოაცხადებს დივიდენდს.
მოგების გადასახადის შესახებ ცვლილება ითვალისწინებს მოგების გადასახადით დაბეგვრას მოგების
განაწილების დროს. აღნიშნული ცვლილება ხელს შეუწყობს მიღებული მოგების რეინვესტირებას
არსებულ ან ახალ საქმიანობაში. საგადასახადო განაკვეთი წარმოადგენს კვლავ 15%-ს. ტექნიკურად
დასაბეგრი ობიექტის დაბეგვრა მოხდება 15%/85% განაკვეთით. მოგების გადასახადით მოხდება არა
წლიური შედეგების, არამედ ყოველთვიური შედეგის დაბეგვრა.
მოგების გადასახადის
წარმოადგენს:

ახალი

მოდელის

თანახმად

მოგების

გადასახადით

•

დივიდენდების გაცემა

•

სხვაობა ხელშეკრულების თანხასა და რეალურ ღირებულებას შორის

•

ხარჯები, რომლებიც არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას

•

უსასყიდლოდ გადაცემები და საჩუქრები

•

ლიმიტს ზემოთ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები

დაბეგვრის

საგანს

საქართველოს საგადასახადო სისტემის სპეციფიკურობის გათვალისწინებით, საანგარიშგებო
პერიოდისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს, საქართველოში რეგისტრირებული
კონპანიებისთვის აქტივების და ვალდებულებების საბალანსო და საგადასახადო ღირებულებებს შორის
არ არსებობს სხვაობები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს გადავადებული საგადასახადო აქტივების ან
ვალდებულებების აღიარება.
16. ცვლილება კომპანიის შვილობილი კომპანიების წილობრივ მფლობელობაში
2017 წლის დეკემბერში კომპანიამ მოახდინა შვილობილი კომპანიის - შპს „ევროპული სკოლა“
რეალიზაცია მშობელ კომპანიაზე - „Chemexim International“ LTD კომპენსაციით 11,178 ლარი.
რეალიზაციის შედეგად წარმოქმნილი მოთხოვნის დაფარვა მოხდა სრულად მშობელ კომპანიასთან
საპროცენტო ვალდებულების გადაფარვით. რადგანაც შპს „ევროპული სკოლის“ აქტივების საბალანსო
ღირებულება ტრანზაქციის დღეს წარმოადგენდა 4,972 ლარს, ტრანზაქციის შედეგად, კომპანიამ მიიღო
მოგება 6,206 ლარის ოდენობით, რომელიც აღიარდა პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში.
2017 წლის დეკემბერში კომპანიამ - “Chemexim International” LTD კომპანიის კაპიტალში შეიტანა
კომპანიის -შპს „ბიზნეს ცენტრი საბურთალო“ კაპიტალი 100%-ით 22,319 ლარის ღირებულებით. ასევე,
2017 წლის დეკემბერში კომპანიამ გაზარდა წილი შვილობილ კომპანიაში - შპს „მტვაკრი ენერჯი“ 51%დან 100% -მდე. კომპანიამ მისი კაპიტალის 49% შეიძინა კომპანიისგან - "Gardabani Holdings PP B.V"
(საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული კომპანია). გადაცემული კომპენსაცია წარმოადგენდა
კომპანიის - "შპს ბიზნეს ცენტრი საბურთალო" კაპიტალის 100%-ს.
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
17. ფინანსური ინსტრუმენტები - რისკების მართვა
კომპანიის ოპერაციებისთვის დამახასიათებელი ძირითადი რისკებია:
•

საბაზრო რისკი
- საპროცენტო რისკი
- უცხოური ვალუტის რისკი

•

საკრედიტო რისკი

•

ლიკვიდურობის რისკი

ფინანსური ინსტრუმენტების ძირითადი კატეგორიები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ფინანსური აქტივები
გაცემული სესხები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფინანსური აქტივები, სულ

31.12.2017

01.01.2017

23,762
2,394
5

20,264
7,189
343

26,161

27,796

203,409
718

195,788
707

204,127

196,495

ფინანსური ვალდებულებები
მიღებული სესხები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებები, სულ
ზოგადი მიზნები, პოლიტიკა და პროცესები
კომპანიის მენეჯმენტს გააჩნია საერთო პასუხისმგებლობა კომპანიის რისკების მართვის მიზნებისა და
პოლიტიკის განსაზღვრისთვის, ამასთანავე, პასუხისმგებლობის შენარჩუნებასთან ერთად, მიზნებისა და
პროცესების ეფექტურად დანერგვისთვის მას დელეგირებული აქვს პროცესების შემუშავებისა და
ოპერირების უფლება კომპანიის ფინანსური მხარისთვის.
კომპანიის მენეჯმეტი და შესაბამისი კომიტეტები დამატებით მიმოიხილავენ რისკების მართვის
პოლიტიკას, პროცესების ეფექტურობას.
მენეჯმენტის მთავარი მიზანი არის დაიცვას კომპანია რისკის მიუღებელი დონისაგან და საშუალება
მისცეს მას მიაღწიოს საქმიანობის მიზანს. აღნიშნულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული დამატებითი
ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ
საკრედიტო რისკი
საკრედიტო რისკი არის ფულადი ზარალის მიღების რისკი დებიტორის ან სხვა კონტრაგენტის მიერ
კრედიტორული დავალიანების არდაფარვის შემთხვევაში. კომპანიის საკრედიტო რისკი, ძირითადად
განპირობებულია სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებიდან, ფული და ფულის ეკვივალენტებიდან (გარდა
ნაღდი ფულისა) და გაცემული სესხებიდან.
ფინანსური აქტივების საბალანსო ღირებულება წარმოადგენს საკრედიტო რისკის მაქსიმალურ დონეს.
ფინანსური აქტივები
გაცემული სესხები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფინანსური აქტივები, სულ

31.12.2017
23,762
2,394
5

01.01.2017
20,264
7,189
343

26,161

27,796
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
17. ფინანსური ინსტრუმენტები - რისკების მართვა (გაგრძელება)
საბაზრო რისკი
საბაზრო რისკი არის ფინანსური ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების ცვლილების რისკი,
საბაზრო პირობების ცვლილების შედეგად.
კომპანიის საბაზრო რისკი წარმოიშვება პროცენტის მატარებელი, სავაჭრო და უცხოურ ვალუტაში
გამოხატული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენების შედეგად. მოცემული რისკი მდგომარეობს
ფინანსური ინსრუმენტების რეალური ღირებულების ან მათთან დაკავშირებული მომავალი ფულადი
შემოსავლების ცვლილებაში საპროცენტო განაკვეთების (საპროცენტო რისკი) და ვალუტის კურსის
(სავალუტო რისკი) ცვლილებების შედეგად.
•

საპროცენტო რისკი

საპროცენტო რისკი არის რისკი (ცვლადი ღირებულებით), რომელიც დაკავშირებულია პროცენტის
მატარებელ აქტივებთან/ვალდებულებებთან - სესხებთან, მათი ცვლადი განაკვეთიდან გამომდინარე.
კომპანიას მიმდინარე პერიოდში არ გააჩნია ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხი.
•

სავალუტო რისკი

სავალუტო რისკი არის უცხოური ვალუტის ცვლილების შედეგად ფინანსური ინსტრუმენტის
ღირებულების ცვლილების რისკი. სავალუტო რისკის წინაშე შეიძლება იდგეს კომპანიის ფინანსური
მდგომარეობა და ფულადი სახსრების მოძრაობა.
უცხოურ ვალუტაში არსებული ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება
წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ლარი
ფინანსური აქტივები
გაცემული სესხები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფინანსური აქტივები, სულ

-

8,696
8,696

23,762
2,394
5
26,161

716
716

202,388
2
202,390

1,021
1,021

203,409
718
204,127

16,749

(202,390)

7,675

ლარი
ფინანსური აქტივები
გაცემული სესხები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფინანსური აქტივები, სულ
ფინანსური ვალდებულებები
მიღებული სესხები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებები, სულ
ღია სავალუტო პოზიცია

31.12.2017

ევრო

15,066
2,394
5
17,465

ფინანსური ვალდებულებები
მიღებული სესხები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებები, სულ
ღია სავალუტო პოზიცია

დოლარი

დოლარი

01.01.2017

ევრო

14,711
7,189
97
21,997

246
246

5,553
5,553

20,264
7,189
343
27,796

705
705

195,788
2
195,790

-

195,788
707
196,495

21,292

(195,544)

5,553
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
17. ფინანსური ინსტრუმენტები - რისკების მართვა (გაგრძელება)
მგრძნლობელობა სავალუტო კურსის ცვლილების მიმართ
მოცემული ცხრილი წარმოადგენს კომპანიის მგრძნობელობას შესაბამისი უცხოური ვალუტების ლართან
მიმართებაში 20%-ით გაზრდაზე და შემცირებაზე. 20% არის მგრძნობიარობის განაკვეთი, რომელიც
გამოიყენება კომპანიის მენეჯმენტის მიერ სავალუტო რისკის შიდა კონტროლისთვის და წარმოადგენს
სავალუტო კურსის სხვაობის შეფასებას კომპანიის მენეჯენტის მიერ. მგრძნობელობის ანალიზი მოიცავს
მხოლოდ უცხოურ ვალუტაში გამოხატულ დაუფარავ ფულად მუხლებს და აკორექტირებს მათ
გადაფასებას პერიოდის ბოლოს სავალუტო კურსების გონივრულობის ფარგლებში მოსალოდნელი
ცვლილების მიხედვით.
გავლენა წმინდა მოგებაზე აქტივების ღირებულების მიხედვით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2017

მოგება/(ზარალი)
01.01.2017

მოგება/(ზარალი)

დოლარის ეფექტი

ევროს ეფექტი

ლარი/დოლარი

ლარი/დოლარი

20%
(40,478)

-20%
40,478

ლარი/ევრო
20%
1,535

დოლარის ეფექტი

ლარი/ევრო
-20%
(1,535)

ევროს ეფექტი

ლარი/დოლარი

ლარი/დოლარი

20%
(39,109)

-20%
39,109

ლარი/ევრო
20%
1,111

ლარი/ევრო
-20%
(1,111)

ლიკვიდურობის რისკი
ლიკვიდურობის რისკი წარმოიშობა კომპანიის მიერ თავისი საბრუნავი კაპიტალისა და ძირითადი
ვალდებულებების დაფარვის მართვასთან დაკავშირებით. რისკი მდგომარეობს იმაში, რომ კომპანია
შეიძლება წააწყდეს სირთულეებს ვალდებულებების დაფარვისას მათი გადახდის ვადის დადგომის
პერიოდში. კომპანია ახდენს ამ ტიპის რისკების კონტროლს ვადიანობის ანალიზის მიხედვით, და
განსაზღვრავს კომპანიის სტრატეგიას მომავალი ფინანსური პერიოდისთვის.
კომპანია ახდენს ლიკვიდობის რისკის მართვას სესხებზე წვდომის შენარჩუნებით და მუდმივი
პროგნოზირებისა და რეალური ფულადი ნაკადების მოძრაობის მონიტორინგის გზით. ფულადი
ნაკადების მოძრაობის პროგნოზირება ხორციელდება კომპანიის საოპერაციო ერთეულებში და ჯამდება
კომპანიის ფინანსების მიხედვით. ასეთი პროგნოზები ითვალისწინებენ კომპანიის რეფინანსირების
გეგმებს. კომპანიის ფინანსების განყოფილება მონიტორინგს უწევს კომპანიის ლიკვიდობის მოთხოვნებს
რომ უზრუნველყოს საკმარისი ფულის ქონა საკუთარი საოპერაციო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად
და დაიტოვოს საკმარისი არეალი იმისათვის, რომ არ დაარღვიოს სესხების ლიმიტები.
ლიკვიდურობის რისკის ანალიზი წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ფინანსური ვალდებულებები
მიღებული სესხები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებები, სულ
ფინანსური ვალდებულებები
მიღებული სესხები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებები, სულ

1 წლამდე
2,900
718
3,618
1 წლამდე
2,948
707
3,655

1-დან 5 წლამდე
201,297
201,297
1-დან 5 წლამდე
191,697
191,697

5 წლის
ზემოთ
3,383
3,383
5 წლის
ზემოთ
6,415
6,415

სულ
207,580
718
208,298
სულ
201,060
707
201,767
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
17. ფინანსური ინსტრუმენტები - რისკების მართვა (გაგრძელება)
ინფორმაცია კაპიტალის შესახებ
კომპანიის მიზნები კაპიტალის შენარჩუნებისას არის:
•

დაიცვას უწყვეტი ფუნქციონირების უნარი, რათა შეძლოს მომავალში მეწილეებზე დივიდენდების
გაცემა და;

•

შესთავაზოს მეწილეებს ადეკვატური დივიდენდი სერვისების ღირებულების განსაზღვრით რისკის
კანონზომიერი შეფარდებით.

კომპანია
ადგენს
აუცილებელი
კაპიტალის
რაოდენობას
რისკის
პროპორციულად
გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტის გათვალისწინებით, მართავს და აკორექტირებს კაპიტალის
სტრუქტურას მასში შემავალი აქტივების რისკის მახასიათებლების და ეკონომიკური პირობების
ცვლილებების გათვალისწინებით. გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი გამოითვლება შემდეგნაირად:
წმინდა ვალდებულებებს (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილი მიმდინარე და
გრძელვადიანი მიღებული სესხები) აკლდება ფული და ფულის ეკვივალენტები, მიღებული სესხები
იყოფა „სულ საკუთარ კაპიტალზე“.
გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი
მიღებული სესხები
მინუს: ფული და ფულის ეკვივალენტები
წმინდა ვალდებულებები
სულ საკუთარი კაპიტალი
სულ დაკორექტირებული კაპიტალი
გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტი (%)

31.12.2017
203,409
5
203,404
(83,051)
(83,051)

01.01.2017
195,788
343
195,445
(95,735)
(95,735)

-245%

-204%
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
18. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან
მაკონტროლებელი ურთიერთობები. კომპანიის უშუალო მშობელი კომპანიაა შპს „ჰოლდინგი
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი“, რომელიც კონტროლდება კომპანიის „Chemexim International
Limited B.V.“ მიერ, რომელიც დაარსებულია მარშალის კუნძულების კანონმდებლობის შესაბამისად. მისი
იურიდიული მისამართია, თრასთ ქომფანი კომპლექს, აჯელტაკეს ქუჩა, აჯელტაკეს კუნძული, მაჯურო,
მარშალის კუნულები MH96960. „Chemexim International Limited B.V.“ კონტროლდება ბატონი დავით
ბეჟუაშვილის მიერ, რომელიც კომპანიის საბოლოო მაკონტროლებელი პირია.
დაკავშირებული მხარეები და ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან ბასს 24 ,,დაკავშირებული
მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების“ მიხედვით, არის, როდესაც:
ა) მხარე პირდაპირ, ან ერთი ან მეტი შუალედური რგოლის საშუალებით, არაპირდაპირ:
აკონტროლებს საწარმოს, კონტროლდება საწარმოს მიერ, ან იმყოფება საერთო კონტროლის ქვეშ (ეს
მოიცავს სათავო და შვილობილ საწარმოებს); საწარმოში ისეთი წილის მფლობელია, რომ
მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია მასზე; და ერთობლივად აკონტროლებს საწარმოს;
ბ) მხარე არის საწარმოს, ან მისი სათავო საწარმოს, უმაღლესი ხელმძღვანელობის წევრი;
გ) მხარე არის (ა) და (ბ) პუნქტებით გათვალისწინებული პიროვნებების ოჯახის წევრი;
დ) მხარე არის საწარმო, რომელსაც აკონტროლებს, ერთობლივად აკონტროლებს, ან მასზე
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს (ბ) და (დ) პუნქტებში განსაზღვრულ რომელიმე პიროვნებას, ან,
რომელშიც მნიშვნელოვანი ხმის უფლებით პირდაპირ ან არაპირდაპირ სარგებლობენ ეს
პიროვნებები.
დაკავშირებულ მხარეებთან თითოეული შესაძლო კავშირის განხილვისას, ყურადღება უნდა
გამახვილდეს ოპერაციის ეკონომიკურ შინაარსზე, და არა მის სამართლებრივ მხარეზე. კომპანიისა და
მისი დაკავშირებული მხარეების არსებითი ურთიერთობის დეტალები მოცემულია ქვემოთ.
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახული ოპერაციების შედეგები დაკავშირებულ მხარეებთან
წარმოადგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2017
სავაჭრო მოთხოვნები
გაუფასურებამდე
გაუფასურების ანარიცხი
სავაჭრო მოთხოვნებზე
გაცემული სესხები
მიღებული სესხები
ინვესტიციები მეკავშირე
საწარმოებში

01.01.2017
სავაჭრო მოთხოვნები
გაუფასურებამდე
გაუფასურების ანარიცხი
სავაჭრო მოთხოვნებზე
გაცემული სესხები
მიღებული სესხები
ინვესტიციები მეკავშირე
საწარმოებში

მშობელი
კომპანია

შვილობილი
კომპანია

საერთო კონტროლს
დაქვემდებარებული
კომპანია

მეკავშირე
საწარმო

255

262

32

3,111

-

-

-

(1,507)

189,454

-

-

8,509
-

-

-

13,629

-

მშობელი
კომპანია

შვილობილი
კომპანია

საერთო კონტროლს
დაქვემდებარებული
კომპანია

მეკავშირე
საწარმო

255

262

32

7,608

-

-

-

(1,507)

179,854

-

-

8,532
-

-

-

13,629

-
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შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
სპეციალური დანიშნულების ინდივიდუალური ფინანსური ინფორმაციის შენიშვნები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 31 დეკემბერს
(ათას ლარში)
18. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან (გაგრძელება)
მშობელი
კომპანია

2017
ფინანსური ხარჯი
ფინანსური შემოსავალი
მიღებული დივიდენდები

(11,894)
-

შვილობილი
კომპანია

საერთო კონტროლს
დაქვემდებარებული
კომპანია

4,630

576
-

19. პირობითი ვალდებულებები
სამართლებრივი დავები. დროდადრო და ბიზნესის ჩვეულებრივი საქმიანობის პროცესში შეიძლება,
კომპანიის წინააღმდეგ პრეტენზიები იქნას წამოყენებული. საკუთარი შეფასების საფუძველზე, აგრეთვე
შიდა და გარე პროფესიული კონსულტაციების საფუძველზე, მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ არანაირი
არსებითი დანაკარგი არ იქნება გამოწვეული რაიმე სასამართლო დავის შედეგად. აქედან გამომდინარე,
ამ ცალკეულ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ გაკეთებულა არანაირი რეზერვი შესაძლო ჯარიმებთან
დაკავშირებით.
გადასახადები.
საქართველოს სამეწარმეო და საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებობს ისეთი
მუხლები, რომელთა ინტერპრეტაცია სხვადასხვაგვარადაა შესაძლებელი. ასევე არსებობს საგადასახადო
ორგანოების მიერ სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტიკა. აქედან გამომდინარე, იმ
შემთხვევაში, თუ რომელიმე კონკრეტული ქმედება, რომელიც ეფუძნება ხელმძღვანელობის მიერ
კომპანიის ბიზნეს საქმიანობის თავისებურად განსჯას, არ იქნება მოწონებული საგადასახადო
ორგანოების მიერ, კომპანიას შეიძლება დაერიცხოს დამატებითი გადასახადები, ჯარიმები და საურავები.
კომპანიის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მათ გადაიხადეს საგადასახადო კანონით მოთხოვნილი
გადასახადები და დამატებითი რეზერვების შექმნა შუალედურ შემოკლებულ ინდივიდუალურ
ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის საჭირო. საგადასახადო ორგანოებს კომპანიის შემოწმება შეუძლიათ
ბოლო სამი წლის განმავლობაში.
გარემოსდაცვითი საკითხები. – საქართველო, როგორც განვითარებადი ბაზარი, ხასიათდება ისეთი
რისკებით, მათ შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური, იურიდიული და საკანონმდებლო
რისკებით, რომლებიც არ არსებობს განვითარებულ ბაზარზე. წესები და კანონები, რომლებიც გავლენას
ახდენს ბიზნესზე საქართველოში, სწრაფად ვითარდება. საგადასახადო და მარეგულირებელ
კანონმდებლობას ახასიათებს სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია. საქართველოს ეკონომიკის მომავალი
მიმართულება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ხელისუფლების მიერ განხორციელებული
ეკონომიკური, ფისკალური და მონეტარული ღონისძიებების ეფექტურობაზე, საკანონმდებლო,
მარეგულირებელი და პოლიტიკური მოვლენების პარალელურად.
ვალდებულებების შესრულება. კომპანიას გააჩნია გარკვეული ვალდებულებები, რომლებიც ძირითადად
დაკავშირებულია სს თიბისი ბანკის სესხებთან. ასეთი ვალდებულებების შეუსრულებლობამ შესაძლოა
გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები კომპანიისთვის, მათ შორის, სესხის ღირებულების ზრდა და
დეფოლტის გამოცხადება. კომპანია 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ვერ ასრულებდა
ვალდებულებებს. კომპანიამ 2017 წლის 29 დეკემბერს მიიღო წერილი თიბისი ბანკისგან, რომელმაც უარი
განაცხადა ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ მოთხოვნებზე.
ეკოლოგიური საკითხები. გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის აღსრულება საქართველოში განვითარების
პროცესშია და რეგულარულად ხდება სახელმწიფო ორგანოების პოზიციების გადახედვა. კომპანია
პერიოდულად აფასებს თავის ვალდებულებებს, რომელიც გათვალისწინებულია გარემოსდაცვით
კანონმდებლობაში. ვალდებულებები განსაზღვრისთანავე უნდა იქნას აღიარებული. პოტენციური
ვალდებულებები, რომლებიც შესაძლოა წარმოიშვას არსებულ კანონმდებლობაში, სამოქალაქო
საქმეებთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებსა და წესებში განხორციელებული ცვლილებების
შედეგად, შეუძლებელია იქნებას შეფასებული, მაგრამ შესაძლებელია იყოს მნიშვნლოვანი. მოქმედი
კანონმდებლობის პირობებში, ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ არ არსებობს რაიმე
მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა გარემოსთვის მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით.
20. ბალანსის შემდგომი მოვლენები
საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ ადგილი არ ჰქონია ბალანსის შემდგომ მოვლენებს.
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