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 შენიშვნა 2013 2012 
     

აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

ძირითადი საშუალებები 15 132,212 182,291 

არამატერიალური აქტივები 16 2,012 3,094 
რესტრუქტურიზებული დებიტორული დავალიანება, 

გრძელვადიანი ნაწილი 17 5,527 4,917 

გაცემული სესხები 18 - 6,957 

სულ გრძელვადიანი აქტივები  139,751 197,259 
     

მიმდინარე აქტივები    

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 19 10,545 11,502 

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება 17 35,257 30,783 

გადახდილი ავანსები   20 935 739 

წინასწარ გადახდილი მოგების მიმდინარე გადასახადი  - 1,500 

ფულადი სახსრები, რომელთა გამოყენებაც შეზღუდულია 21 3,609 1,513 

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 21 38,517 44,199 

სულ მიმდინარე აქტივები  88,863 90,236 

სულ აქტივები  228,614 287,495 
     

კაპიტალი და ვალდებულებები    

საკუთარი კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 22 112,429 112,429 

დამატებითი შენატანები კაპიტალში 22 25,747 25,747 

აკუმულირებული ზარალი  (51,507) (13,624) 

სულ საკუთარი კაპიტალი  86,669 124,552 
     

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

პროცენტიანი სესხები და თამასუქები 23 33,057 38,882 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები 14 672 6,058 

სახელმწიფო გრანტები 24 2,328 2,840 

მომხმარებლებისაგან მიღებული აქტივები  84 - 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები  36,141 47,780 
     

მიმდინარე ვალდებულებები    

პროცენტიანი სესხები და თამასუქები 23 5,801 7,651 

სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება 25 74,140 87,790 

მიღებული ავანსები  10,680 6,579 

სახელმწიფო გრანტები 24 423 440 

მოგების გადასახადის მიმდინარე გადასახდელები  832 – 

სხვა საგადასახადო დავალიანება 26 12,423 11,807 

რეზერვები 11 1,505 896 

სულ მიმდინარე ვალდებულებები  105,804 115,163 
    

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები  228,614 287,495 
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 2013 2012 

    

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   

მომხმარებლებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები 305,014 304,992 

შესყიდულ ელექტროენერგიაზე მომწოდებლებისთვის 

გადახდილი ფულადი სახსრები (131,471) (135,804) 

თანამშრომლებისთვის და მათი სახელით გადახდილი ფულადი 

სახსრები (51,597) (52,105) 

დღგ და სხვა გადასახადები, გადახდილი მოგების გადასახადის 

გარდა (42,069) (44,204) 

სხვა გადახდილი საოპერაციო ხარჯები (40,424) (15,350) 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი სახსრები 39,453 57,529 

    

მოგების გადახდილი გადასახადი (7,165) (16,097) 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული წმინდა ფულადი 

სახსრები   32,288 41,432 

    

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან   

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების 

შეძენა (დღგ-ს ჩათვლით) (27,044) (15,753) 

გამოყენების შეზღუდული უფლების მქონე ფულადი სახსრების 

ზრდა EBRD-ის ანგარიშზე (2,327) (863) 

ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი 23 3 

საბანკო ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი 1,908 2,342 

საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი 

სახსრები (27,440) (14,271) 

    

ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან   

აქციების ემისიით მიღებული სახსრები – 147 

სესხებისა და გადასახდელი ანგარიშების დაფარვა (9,329) (1,801) 

გადახდილი პროცენტი (1,691) (2,413) 

ფინანსურ საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი 

სახსრები (11,020) (4,067) 

    

სავალუტო კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და 

მათ ეკვივალენტებზე 490 (147) 

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა 

(კლება)/ზრდა (5,682) 22,947 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები წლის დასაწყისში 

(21-ე შენიშვნა) 44,199 21,252 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები წლის ბოლოს  

 (21-ე შენიშვნა) 38,517 44,199 
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მნიშვნელოვანი არაფულადი ოპერაციები: 
 

2013 წლის ფინანსური და საინვესტიციო საქმიანობა, რომლისთვისაც საჭირო არ გამხდარა 

ფულადი სახსრების ან მათი ეკვივალენტების გამოყენება: 

► 413 ლარის (2012 წ.: 517 ლარი) ღირებულების დემონტირებული ძირითადი საშუალებების 

გადატანა ძირითადი საშუალებებიდან სასაქონლო მატერიალურ მარაგებში; 

► 567 ლარის (2012 წ: 331 ლარი) სამართლიანი ღირებულების ძირითადი საშუალებების 

უსასყიდლოდ მიღება მომხმარებლებისგან (მე-8 შენიშვნა ); 

► შპს „მტკვარი ენერგეტიკაზე“ გაცემული სესხები 8,199 ლარის ოდენობის საბალანსო 

ღირებულებით გამოიქვითა შპს „მტკვარი ენერგეტიკისათვის“ გადასახდელი 

კრედიტორული დავალიანებიდან, 8,497 ლარის ოდენობით, და 298 ლარის ოდენობის 

სხვაობა აღიარებულ იქნა სხვა ფინანსური მოგების სახით (მე-18 და 25-ე შენიშვნები). 
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სააქციო 

კაპიტალი 

დამატებითი 

შენატანები 

კაპიტალში 
აკუმულირებუ-

ლი ზარალი სულ 

      

2012 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით 81,148 – (38,582) 42,566 

      

წლის მთლიანი სრული  

შემოსავალი – – 24,958 24,958 

აქციების გამოშვება  

 (22-ე შენიშვნა) 31,281 25,747 – 57,028 

2012 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 112,429 25,747 (13,624) 124,552 

      

წლის მთლიანი სრული  

შემოსავალი – – (37,883) (37,883) 

2013 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 112,429 25,747 (51,507) 86,669 
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1 ინფორმაცია „კომპანიის“ შესახებ 

 

სს „თელასი“ (შემდგომში „კომპანია“) არის საქართველოში დაფუძნებული სააქციო 

საზოგადოება. „კომპანიის“ ოფიციალური იურიდიული მისამართია ვანის ქ. 3, თბილისი,  

0154, საქართველო.  
 

„კომპანიის“ ძირითადი საქმიანობაა ელექტროენერგიის შესყიდვა და განაწილება 

საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორების მომხმარებლებზე თბილისში, საქართველო. 

„კომპანია“ შედგება ერთი საოპერაციო სეგმენტისგან. „კომპანიის“ საოპერაციო შედეგების 

ანალიზს ხელმძღვანელობა ახორციელებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების (შემდგომში „ფასს“) მიხედვით მომზადებული ფინანსური ინფორმაციის 

საფუძველზე.   
 

„კომპანიის“ აქციების საკონტროლო პაკეტს (75.11%) ფლობს Silk Road Holdings B.V (შემდგომში 

„მშობელი კომპანია“), ხოლო მისი საბოლოო მშობელი კომპანიაა ღსს „ინტერ რაო“ (შემდგომში 

„საბოლოო მშობელი კომპანია“).  
 

საქართველოს მთავრობა აქციების 24.53%-ს ფლობს სს "პარტნიორობის ფონდის" მეშვეობით, 

ხოლო დანარჩენი 0.36% კერძო პირების საკუთრებაშია. 
 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ს აკონტროლებს რუსეთის ფედერაციის მთავრობა. 

 

 

2 მომზადების საფუძველი 

 

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების მეთოდის 

მიხედვით. ფინანსურ ანგარიშგებაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში და 

დამრგვალებულია ათასამდე, თუ სხვა რამე არ არის მითითებული. 

 

 

3 ფუნქციონირებადი საწარმო  

 

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით „კომპანიის“ მიმდინარე ვალდებულებები აღემატება 

მის მიმდინარე აქტივებს 16,941 ლარით. „კომპანიამ“ მოახდინა წმინდა დანაკარგების 

გენერირება 37,883 ლარის ოდენობით, რომელშიც 64,270 ლარს წარმოადგენს ძირითადი 

საშუალებების გაუფასურების შედეგს. „კომპანიის“ მიერ 2013 წლის განმავლობაში ოპერაციების 

შედეგად გენერირებული ნაღდი ფულადი სახსრები დადებითია 32,288 ლარის ოდენობით. 
 

„კომპანიის“ ვალდებულებები დაკავშირებულ მხარეთა მიმართ წარმოიქმნა 2012 წლის 1 

იანვრამდე პერიოდში და შეეხება ადრეულ პერიოდებს, როდესაც „კომპანიის“ ფინანსური 

მდგომარეობა არასტაბილური იყო. ასეთმა გადახდის ვადაგასულმა თანხებმა შეადგინა,  

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 37,939 ლარი (2012: 46,568). „კომპანია“ მიმდინარე 

ვალდებულებებს ფარავს ყველა კონტრაგენტის მიმართ, გადახდის ვადის  
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3 ფუნქციონირებადი საწარმო (გაგრძელება) 

 

დადგომის მიხედვით. ვადაგასული ვალდებულებების დაფარვა დაკავშირებული მხარეების 

მიმართ ხორციელდება პერიოდულად, თავისუფალი ფულადი სახსრების არსებობიდან და 

„საბოლოო მშობელი კომპანიის“ ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე. 

„კომპანიას“ 2014 წლის 27 იანვარს მიღებული აქვს წერილი „საბოლოო მშობელი კომპანიისგან“, 

რომ საერთო კონტროლს დაქვემდებარებული პირები არ მოითხოვენ მიმდინარე 

ვალდებულებების დაფარვას, თუ ეს საფრთხეს შეუქმნის „კომპანიის“ ფინანსურ 

სტაბილურობას. „კომპანიის“ მიმდინარე აქტივები მესამე მხარეების მიმართ 2013 წლის  

31 დეკემბრის მდგომარეობით 33,684 ლარით აჭარბებს მის მიმდინარე ვალდებულებებს მესამე 

მხარეების მიმართ.  

 

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია იმ დაშვების საფუძველზე, რომ „კომპანია“ 

მომავალშიც დარჩება ფუნქციონირებად საწარმოდ და მოახდენს თავისი აქტივების 

რეალიზაციასა და ვალდებულებების დაფარვას ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში. 

 

 

4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები 

 

(ა) უცხოური ვალუტა 

 

„კომპანიის“ სამუშაო ვალუტაა ლარი, რადგანაც ეს არის იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს 

ვალუტა, რომელშიც „კომპანია“ ეწევა საქმიანობას. 

 

უცხოურ ვალუტაში შესრულებული ოპერაციების თავდაპირველ აღრიცხვას „კომპანია“ 

აწარმოებს ოპერაციის თარიღისთვის დადგენილი ფუნქციონალური ვალუტის კურსის 

შესაბამისად. 

 

უცხოურ ვალუტებში გამოხატული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია 

საანგარიშგებო თარიღისთვის ფუნქციონალური ვაულტის სპოტ გაცვლითი კურსის 

შესაბამისად. სხვაობების აღიარება ხდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. 

 

უცხოურ ვალუტაში გამოხატული და პირვანდელი ღირებულებით ასახული არაფულადი 

მუხლები გადაყვანილია თავდაპირველი ოპერაციების თარიღებისათვის მოქმედი სავალუტო 

კურსების შესაბამისად.  
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(ბ) ძირითადი საშუალებები 

 
(i) აღიარება და შეფასება 
 

ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია ისტორიული ღირებულებით, საიდანაც გამოკლებულია 

დაგროვილი ცვეთა და/ან გაუფასურების შედეგად დარიცხული ზარალი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში. ასეთი ხარჯები მოიცავს ძირითადი საშუალების ნაწილის შეცვლისა და სესხით 

სარგებლობის ხარჯებს გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტების შემთხვევაში, თუ აღიარების 

კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია. როდესაც ძირითადი საშუალებების მნიშვნელოვანი 

ნაწილის პერიოდული შეცვლა ხდება აუცილებელი, „კომპანია“ ასეთ ნაწილებს აღიარებს 

დამოუკიდებელ აქტივად სასარგებლო გამოყენების კონკრეტული ვადით და შესაბამისად 

არიცხავს ცვეთას. ანალოგიურად, როდესაც ტარდება ფართომასშტაბიანი ინსპექცია, მისი 

ხარჯის აღიარება ხორციელდება ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების 

ოდენობაში ჩანაცვლების ღირებულების სახით, აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 

შემთხვევაში. ყველა დანარჩენი შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების დანახარჯი 

გაწევისთანავე აისახება მოგებაში ან ზარალში.  

 

ძირითადი საშუალების ნაწილის შეცვლის ხარჯის აღიარება ხდება ამ ძირითადი საშუალების 

საბალანსო ღირებულებაში თუ მოსალოდნელია, რომ „კომპანია“ მიიღებს ამ ნაწილის თანმდევ 

სამომავლო ეკონომიკურ სარგებელს და თუ შესაძლებელია მისი ხარჯის სარწმუნოდ შეფასება. 

შეცვლილი ნაწილის საბალანსო ღირებულების აღიარება წყდება.  

 
(ii) ცვეთა 
 

ცვეთის აღიარება მოგებაში ან ზარალში ხდება ძირითადი საშუალებების თითოეული ნაწილის 

სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაზე ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდით, რადგან 

იგი ყველაზე ზუსტად ასახავს აქტივიდან მიღებული სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის 

მოსალოდნელ ათვისებას. ცალკეული აქტივის მნიშვნელოვანი კომპონენტები ფასდება და თუ 

ამ კომპონენტს აქტივის დანარჩენი ნაწილისგან განსხვავებული სასარგებლო გამოყენების ვადა 

აქვს, მისი ცვეთა განსხვავებულად ხორციელდება. მიწის ცვეთა არ ხდება.  

 

სასარგებლო გამოყენების სავარაუდო ვადაა:  
 

შენობა-ნაგებობები 50 წლამდე 

მანქანები და მოწყობილობები 15-30 წლამდე 

საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი 5-15 წლამდე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 5-20 წლამდე 
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(ბ) ძირითადი საშუალებები (გაგრძელება) 

 
(iii) აღიარების შეწყვეტა 
 

თავდაპირველად აღიარებული ამა თუ იმ ძირითადი საშუალებისა და მისი ნებისმიერი 

მნიშვნელოვანი ნაწილის აღიარება წყდება მისი გასხვისების დროს ან მაშინ, როდესაც მისი 

ექსპლუატაციიდან ან გასხვისებიდან სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მიღება აღარაა 

მოსალოდნელი. აქტივის აღიარების შეწყვეტის შედეგად მიღებული მოგება თუ ზარალი 

(რომელიც გამოითვლება, როგორც გასხვისებიდან წმინდა შემოსულობასა და აქტივის 

საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა) აისახება მოგებაში ან ზარალში აქტივის აღიარების 

შეწყვეტისთანავე.  

 

აქტივების ნარჩენი ღირებულება, სასარგებლო გამოყენების ვადა და ცვეთის დარიცხვის 

მეთოდები გადაისინჯება ყოველწლიურად და, საჭიროების შემთხვევაში, კორექტირდება 

შესაბამისად.  

 

(გ) არამატერიალური აქტივები 

 

ცალკე შეძენილი არამატერიალური აქტივები თავდაპირველი აღიარებისას ფასდება 

თვითღირებულებით, რასაც აკლდება დარიცხული ამორტიზაცია და გაუფასურებით 

გამოწვეული დანაკარგები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. „კომპანიის“ შიგნით წარმოქმნილი 

არამატერიალური აქტივების კაპიტალიზაცია, გარდა კაპიტალიზებული კვლევა-განვითარების 

ხარჯებისა, არ ხდება და ხარჯი აისახება იმ წლის მოგებაში ან ზარალში, რომლის 

განმავლობაშიც ეს ხარჯი იქნა გაწეული. 

 

არამატერიალური აქტივების სასარგებლო გამოყენების ვადა ფასდება სასრულად და 

შეზღუდულია 4-5 წლამდე.  

 

სასრული სასარგებლო ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების ამორტიზება ხდება 

სასარგებლო გამოყენების ვადის პერიოდში და გაუფასურების ოდენობის დასადგენად 

გადაფასდება მაშინ, როდესაც რამე მიანიშნებს ამ არამატერიალური აქტივის შესაძლო 

გაუფასურებაზე. ამორტიზაციის პერიოდი და მეთოდი სასარგებლო გამოყენების სასრული 

ვადის მქონე არამატერიალური აქტივის შემთხვევაში მინიმუმ ყოველი ანგარიშგების პერიოდის 

ბოლოს გადაისინჯება. მოსალოდნელი სასარგებლო გამოყენების ვადის ან აქტივიდან  

 

მიღებული სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მოსალოდნელი ათვისების ცვლილება 

აღირიცხება ამორტიზაციის პერიოდის ან მეთოდის შესაბამისად შეცვლით და განიხილება, 

როგორც სააღრიცხვო შეფასებებში მომხდარი ცვლილება. სასრული ვადის მქონე 

არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის ხარჯის აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში 

არამატერიალური აქტივების ფუნქციების შესაბამის ხარჯის კატეგორიაში.  

 

„კომპანია“ არ ფლობს სასარგებლო გამოყენების შეუზღუდავი ვადის მქონე არამატერიალურ 

აქტივებს. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(გ) არამატერიალური აქტივები (გაგრძელება) 

 

არამატერიალური აქტივების აღიარების შეწყვეტის შედეგად მიღებული მოგება ან ზარალი 

ფასდება, როგორც გასხვისების შედეგად მიღებულ წმინდა შემოსავალსა და აქტივის საბალანსო 

ღირებულებას შორის სხვაობა და მისი აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში, როდესაც აქტივის 

აღიარება წყდება. 

 

(დ) სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 

 

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და წმინდა სარეალიზაციო 

ღირებულებას შორის უმცირესით. სასაქონლო-მატერიალური მარაგის თვითღირებულება 

ეყრდნობა საშუალო შეწონილი ღირებულების პრინციპს და მოიცავს მარაგების შეძენის 

ხარჯებს, ასევე წარმოების და დამუშავების ხარჯს, წარმოების თვითღირებულებას და სხვა 

ხარჯებს, რომელთა გაწევაც გახდა საჭირო მარაგების არსებულ მდებარეობამდე და 

მდგომარეობამდე მისაყვანად.  

 

წმინდა სარეალიზაციო ღირებულება არის ჩვეულებრივ სამეურნეო პროცესში სავარაუდო 

გასაყიდი ფასი, პროდუქციის დასრულების მიახლოებითი ხარჯებისა და გაყიდვისათვის 

საჭირო დანახარჯების გამოკლებით.  
 

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები 
 

(i) ფინანსური აქტივები 
 

თავდაპირველი აღიარება და შემდგომი შეფასება 
 

ბასს (IAS) 39-ის მიხედვით, ფინანსური აქტივები შემდეგ კატეგორიებს მიეკუთვნება: მოგებასა 

და ზარალში ასახული და სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, 

სესხები და მისაღები ანგარიშები, დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები, გასაყიდად 

არსებული ფინანსური აქტივები, ან წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები საჭიროების 

შემთხვევაში ჰეჯირებისთვის. „კომპანია“ თავისი ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციას 

განსაზღვრავს მათი თავდაპირველი აღიარებისას. 
 

ყველა ფინანსური აქტივის აღიარება თავდაპირველად ხდება სამართლიანი ღირებულებით, 

რასაც ემატება პირდაპირ მიკუთვნებადი გარიგების დანახარჯები იმ თარიღისთვის, რომლითაც 

„კომპანია“ გახდა ინსტრუმენტთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების მხარე.   
 

ყველა ის ფინანსური აქტივი, რომელსაც „კომპანია“ 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

ფლობს, მიეკუთვნება სესხებისა და მისაღები ანგარიშების კატეგორიას და მოიცავს: სავაჭრო და 

სხვა დებიტორულ დავალიანებას (მე-17 შენიშვნა), რესტრუქტურიზებულ დებიტორულ 

დავალიანებას (მე-17 შენიშვნა), ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებს (21-ე შენიშვნა). 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება) 

 

(i) ფინანსური აქტივები (გაგრძელება) 
 

შემდგომი შეფასება დამოკიდებულია ფინანსური აქტივის კლასიფიკაციაზე.  
 

სესხები და მისაღები ანგარიშები არის არაწარმოებული ფინანსური აქტივები, ფიქსირებული  

ან განსაზღვრული გადახდებით, რომლებიც არ არის კოტირებული აქტიურ ბაზარზე. 

თავდაპირველი შეფასების შემდეგ ასეთი ფინანსური აქტივების შემდგომი შეფასება 

ხორციელდება ამორტიზებული ღირებულების შესაბამისად, ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით (EIR), გაუფასურების გამოკლებით. ამორტიზებული 

ღირებულება გამოანგარიშებულია ნებისმიერი შესყიდვისას დისკონტის ან ნამეტი თანხის, 

აგრეთვე იმ საკომისიო გადასახდელებისა თუ ხარჯების გათვალისწინებით, რომლებიც 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის განუყოფელი ნაწილია. ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით დარიცხული ცვეთა აისახება მოგებაში ან ზარალში, ფინანსური 

საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების ნაწილში. სესხებთან დაკავშირებული გაუფასურებით 

გამოწვეული ზარალის აღიარება ხდება ფინანსურ საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯების 

ნაწილში, ხოლო სხვა ფინანსური აქტივების გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი აისახება 

საოპერაციო ხარჯებში.  
 

აღიარების შეწყვეტა 
 

„კომპანია“ წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას, როდესაც იწურება ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული უფლებები აქტივიდან ფულადი სახსრების ნაკადების მიღებაზე ან 

როდესაც გადასცემს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლებას ფინანსური აქტივიდან 

ფულადი სახსრების მიღებაზე ისეთი გარიგების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც ამ 

ფინანსური აქტივების საკუთრებასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა რისკისა და 

სარგებელის გადაცემა ხდება. ნებისმიერი მონაწილეობა გადაცემულ ფინანსურ აქტივში, 

რომელიც შექმნა ან შეინარჩუნა „კომპანიამ“ აღიარებული უნდა იყოს ცალკე აქტივის ან 

ვალდებულების სახით. 

 

რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანება   
 

ვადაგადაცილებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანების ამოსაღებად „კომპანია“ 

პერიოდულად აფორმებს ვადაგადაცილებული დებიტორული დავალიანების 

რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულებებს, რათა მომხმარებლებმა შეძლონ მათი ნაწილ-ნაწილ, 

ყოველთვიურად გადახდა. „კომპანია“ რესტრუქტურიზებულ დებიტორულ დავალიანებას 

პროცენტს არ არიცხავს; შესაბამისად, რესტრუქტურიზაციის შედეგად მიღებულ ზარალს იგი 

ასახავს იმ თანხის სახით, რომელიც რესტრუქტურიზაციამდე ვადაგასული დებიტორული 

დავალიანების წმინდა საბალანსო ღირებულებასა და რესტრუქტურიზაციის თარიღით მის 

სამართლიან ღირებულებას შორის არსებული განსხვავების ტოლია. რესტრუქტურიზებული 

დებიტორული დავალიანების სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრება მსგავსი 

სესხებისათვის არსებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება) 

 
(i) ფინანსური აქტივები (გაგრძელება) 
 
გაუფასურება 
 

თითოეული საანგარიშგებო თარიღისათვის, „კომპანია“ აფასებს ფინანსური აქტივის 

გაუფასურების ობიექტური ნიშნების არსებობას. ფინანსური აქტივი გაუფასურებულად  

 

განიხილება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს გაუფასურების ობიექტური 

მტკიცებულება ერთი ან მეტი მოვლენის შედეგად, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აქტივის 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ („ზარალის დადგომის შემთხვევა“), და ზარალის დადგომის 

ეს შემთხვევა გავლენას ახდენს ფინანსური აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების 

მოსალოდნელ მომავალ ნაკადებზე, რომელთა სარწმუნოდ შეფასებაც შესაძლებელია.  
 

გაუფასურების არსებობის ობიექტური ნიშანი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ მევალე ან 

მევალეთა ჯგუფი განიცდის მნიშვნელოვან ფინანსურ სირთულეებს, არღვევს სესხის 

პროცენტის ან ძირითადი თანხის გადახდის ვალდებულებას, არსებობს გაკოტრების ან სხვა 

სახის ფინანსური რეორგანიზაციის მაღალი ალბათობა და ხელთ არსებული მონაცემები 

მიუთითებს ფულადი სახსრების მოსალოდნელი მომავალი ნაკადების შემცირებაზე, 

მაგალითად, როგორიცაა ცვლილებები ვადაგადაცილებული გადახდების დონეში ან 

ეკონომიკურ პირობებში, რომლებიც ურთიერთქმედებაშია ვალდებულებების 

შეუსრულებლობასთან.  

  

„კომპანია“ ინდივიდუალურად აფასებს თითოეული თავისი ფინანსური აქტივის 

გაუფასურებას.  
 

თუ არსებობს ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ გაუფასურების შედეგად წარმოიქმნა 

ზარალი, ზარალის ოდენობა განისაზღვრება როგორც სხვაობა აქტივის საბალანსო 

ღირებულებასა და ფულადი სახსრების მომავალი შეფასებული ნაკადების მიმდინარე 

ღირებულებას შორის. სავარაუდო სამომავლო ფულადი სახსრების ნაკადების მიმდინარე 

ღირებულება დისკონტირებულია ფინანსური აქტივის თავდაპირველი მოქმედი ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთით. 

  

აქტივების საბალანსო ღირებულება მცირდება გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის 

საშუალებით, ხოლო ზარალის თანხის აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში. საპროცენტო 

შემოსავლის დარიცხვა გრძელდება შემცირებულ საბალანსო ღირებულებაზე იმ განაკვეთით, 

რომელიც გამოიყენება სამომავლო ფულადი ნაკადების დისკონტირებისთვის გაუფასურების 

ზარალის შესაფასებლად. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება) 

 
(i) ფინანსური აქტივები (გაგრძელება) 
 

საპროცენტო შემოსავალი აისახება ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ნაწილში, 

მოგებაში ან ზარალში. სესხები და მისაღები ანგარიშები, მათთან დაკავშირებულ რეზერვთან 

ერთად ჩამოიწერება მაშინ, როდესაც მომავალში მათი ამოღების რეალური პერსპექტივა არ 

არსებობს, უზრუნველყოფის ყველა საგანი რეალიზებული ან გადაცემულია „კომპანიისთვის“. 

თუ მომდევნო წლის განმავლობაში გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი გაიზრდება ან 

შემცირდება გაუფასურების აღიარების შემდგომ დამდგარი მოვლენის გამო, მანამდე 

აღიარებული გაუფასურების ზარალი იზრდება ან მცირდება გაუფასურების რეზერვის 

ანგარიშის კორექტირებით. თუ ჩამოწერების ამოღება მომავალში მოხერხდა, იგი აისახება 

მოგებაში ან ზარალში ფინანსურ საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯების ნაწილში. 

 
(ii) ფინანსური ვალდებულებები 
 

თავდაპირველი აღიარება და შეფასება 
 

ფინანსური ვალდებულებები ბასს (IAS) 39-ის შესაბამისად კლასიფიცირებულია, როგორც 

სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული და მოგებაში ან ზარალში ასახული ფინანსური 

ვალდებულებები, სესხები და გადასახდელი ანგარიშები, ან როგორც წარმოებული 

ვალდებულებები, რომლებიც განკუთვნილია ჰეჯირების ინსტრუმენტებად ეფექტური 

ჰეჯირების  

 

განხორციელების დროს. „კომპანია“ თავისი ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაციას 

განსაზღვრავს მათი თავდაპირველი აღიარებისას.  
 

ყველა ფინანსური ვალდებულების აღიარება თავდაპირველად ხდება სამართლიანი 

ღირებულებით, ხოლო სესხებისა და გადასახდელი ანგარიშების შემთხვევაში, შემდგომი 

აღრიცხვა ხდება ამორტიზებული ღირებულებით. ამას ემატება გარიგებასთან უშუალოდ 

დაკავშირებული ხარჯები.  
 

„კომპანიის“ ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც მიეკუთვნება სესხებისა და გადასახდელი 

ანგარიშების კატეგორიას, მოიცავს სესხებსა და გადასახდელ ანგარიშებს და სავაჭრო და სხვა 

კრედიტორულ დავალიანებას. სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება ასევე მოიცავს 

კრედიტორულ დავალიანებას ჩართული წარმოებული ინსტრუმენტებით, რომლებიც 

კლასიფიცირებულია მოგებასა და ზარალში ასახული და სამართლიანი ღირებულებით 

შეფასებული ფინანსური ვალდებულების სახით. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება) 

 
(ii) ფინანსური ვალდებულებები (გაგრძელება) 
 
შემდგომი შეფასება 
 

სესხები და კრედიტები 
 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, სესხებისა და კრედიტების შემდგომი შეფასება ხდება 

ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. 

მოგებისა და ზარალის აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში ვალდებულების აღიარების 

შეწყვეტის შემთხვევაში, აგრეთვე ამორტიზაციის პროცესში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდის (EIR) გამოყენებით.     

 
ამორტიზებული ღირებულება გამოანგარიშებულია შესყიდვის ნებისმიერი დისკონტის ან 

ნამეტი თანხის, აგრეთვე საკომისიოების თუ ხარჯების გათვალისწინებით, რომლებიც 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის განუყოფელი ნაწილია. ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდით დარიცხული ცვეთა აისახება მოგებაში ან ზარალში, ფინანსურ 

საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯების ნაწილში.  
 

მოგებასა და ზარალში ასახული და სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული ფინანსური 
ვალდებულებები 
 

მოგებასა და ზარალში ასახული და სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული ფინანსური 

ვალდებულებები მოიცავს სავაჭრო კრედიტორულ დავალიანებას ჩართული წარმოებული 

ინსტრუმენტებით. ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის ფარგლებში „კომპანია“ 

პერიოდულად აფორმებს ხელშეკრულებებს, რომლის მიხედვითაც სავალდებულო ან 

შესაძლებელია მომავალში გარკვეული რაოდენობის ელექტროენერგიის მიწოდება წინასწარ 

განსაზღვრულ ფასად. ვინაიდან, „კომპანიას“ არ შეუძლია ჩართული წარმოებული 

ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება სარწმუნოდ განსაზღვროს იმის გამო, რომ იგი 

ელექტროენერგიის სამომავლო ღირებულებაზეა დამოკიდებულია, რომლის დადგენაც 

საქართველოში ელექტროენერგიის თავისუფალი ბაზრის არარსებობის გამო შეუძლებელია, 

ჩართული წარმოებული ინსტრუმენტის შემცველი მთლიანი ინსტრუმენტი ფასდება 

სამართლიანი ღირებულებით და აისახება მოგებასა და ზარალში.  

 

ჩართული წარმოებული ინსტრუმენტის მქონე სავაჭრო კრედიტორული დავალიანების 

შედეგად მიღებული მოგების ან ზარალის აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში, საოპერაციო 

ხარჯების ნაწილში. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 
 

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება) 
 

(ii) ფინანსური ვალდებულებები (გაგრძელება) 
 

აღიარების შეწყვეტა 
 

„კომპანია“ ფინანსური ვალდებულების აღიარებას წყვეტს სახელშეკრულებო ვალდებულებების 

შესრულების, გაუქმების ან ამოწურვის შემთხვევაში. 
 

როდესაც არსებული ფინანსური ვალდებულება ჩანაცვლდება სხვა ვალდებულებით იმავე 

კრედიტორის წინაშე, არსებითად განსხვავებული პირობებით, ან არსებული ვალდებულების 

პირობების მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში, ასეთი ჩანაცვლება ან ცვლილება 

მიჩნეულ უნდა იქნეს საწყისი ვალდებულების აღიარების შეწყვეტად და ახალი ვალდებულების  

აღიარებად, ხოლო სხვაობა შესაბამის საბალანსო ღირებულებებს შორის აისახება მოგებაში ან 

ზარალში. 
 

(iii) ფინანსური ინსტრუმენტების ურთიერთგაქვითვა   
 

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ჩათვლა ხორციელდება და წმინდა თანხა აისახება 

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიშგებაში მხოლოდ მაშინ, როდესაც „კომპანიას“ აქვს 

სამართლებრივი უფლება ჩათვალოს თანხები და აპირებს განახორციელოს შემხვედრი 

მოთხოვნების ურთიერთგაქვითვა, ან ერთდროულად მოახდინოს აქტივების რეალიზაცია და 

ვალდებულებების დაფარვა. 

 

(ვ) სამართლიანი ღირებულების შეფასება 
 

„კომპანია“ ფინანსური ინსტრუმენტების და არაფინანსური აქტივების შეფასებას ახორციელებს 

სამართლიანი ღირებულების შესაბამისად, საბალანსო ანგარიშის შედგენის თითოეული 

თარიღისათვის. აგრეთვე იმ ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება, 

რომლებიც შეფასებულია ამორტიზირებული ღირებულებით, მოცემულია 28-ე შენიშვნაში. 
 

სამართლიანი ღირებულება არის ფასი, რომლის მიღება შესაძლებელია აქტივის გაყიდვის 

შემთხვევაში ან რომელიც გადახდილი უნდა იყოს ვალდებულების გადაცემის შემთხვევაში 

ჩვეულებრივი გარიგების დროს ბაზრის მონაწილეთა შორის, შეფასების თარიღის 

მდგომარეობით.  
 

სამართლიანი ღირებულების შეფასება ეფუძნება ვარაუდს, რომ აქტივის გაყიდვასთან ან 

ვალდებულებების გადაცემასთან დაკავშირებულ გარიგებას ადგილი აქვს: 

► აქტივის ან ვალდებულების ძირითად ბაზარზე; ან  

► ძირითადი ბაზრის არარსებობის შემთხვევაში, აქტივის ან ვალდებულებისათვის ყველაზე 

ხელსაყრელ ბაზარზე.  
 

როგორც ძირითადი, ისე ყველაზე ხელსაყრელი ბაზარი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

„კომპანიისათვის“.  



სს „თელასი“ 
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(ვ) სამართლიანი ღირებულების შეფასება (გაგრძელება) 
 

აქტივის ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულების შეფასება ხორციელდება იმ დაშვების 

საფუძველზე, რომ ბაზრის მონაწილეები აქტივის ან ვალდებულების შეფასებისას იმოქმედებენ 

საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით. არაფინანსური 

აქტივის სამართლიანი ღირებულების შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ბაზრის 

მონაწილის შესაძლებლობები მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი აქტივის გამოყენების შედეგად 

მისი მაქსიმალური სარგებლით გამოყენებით, ან ბაზრის სხვა მონაწილისათვის მიყიდვით, 

რომელიც ამ აქტივს გამოიყენებს მაქსიმალური სარგებლით.      
 

ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომელთა სამართლიანი ღირებულება შეფასებულია ან 

წარმოდგენილია ფინანსურ ანგარიშგებაში, დაჯგუფებულია სამართლიანი ღირებულების 

ქვემოთ მოცემული იერარქიის მიხედვით, ყველაზე დაბალი დონის მდგენელის საფუძველზე, 

რომელიც მნიშვნელოვანია სამართლიანი ღირებულების შეფასებებისას:        

► დონე 1 – იდენტური აქტივების ან ვალდებულების კოტირებული (არაკორექტირებული) 

საბაზრო ფასები აქტიურ ბაზრებზე;  

► დონე 2 – ღირებულების შეფასების მეთოდები, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია 

სამართლიანი ღირებულების შეფასებისთვის აუცილებელი ყველაზე დაბალი დონის 

მდგენელის პირდაპირი ან არაპირდაპირი განსაზღვრა; 

► დონე 3 − ღირებულებითი შეფასების მეთოდები, რომელთა მიხედვითაც შეუძლებელია 

სამართლიანი ღირებულების შეფასებისთვის აუცილებელი ყველაზე დაბალი დონის 

მდგენელის განსაზღვრა. 
 

„კომპანია“ განსაზღვრავს ფინანსურ ანგარიშგებაში რეგულარულად აღიარებული აქტივებისა 

და ვალდებულებების ერთი იერარქიიდან მეორეში გადასვლის ფაქტს კატეგორიზაციის 

განმეორებითი შეფასებით (მთლიანი სამართლიანი ღირებულების შეფასებისთვის 

აუცილებელი ყველაზე დაბალი დონის მდგენელის საფუძველზე).   
 

სამართლიანი ღირებულების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით, „კომპანიამ“ 

განსაზღვრა აქტივებისა და ვალდებულებების კლასები მათი დანიშნულების, მახასიათებლების 

და რისკების, ასევე სამართლიანი ღირებულების ზემოაღნიშნულ იერარქიაში მათი დონის 

საფუძველზე. 

 

(ზ) სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები 
 

სესხით სარგებლობის ხარჯები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ისეთი აქტივის 

შეძენასთან, მშენებლობასთან ან წარმოებასთან, რომელიც საჭიროებს საშუალოდ 6 თვეს 

აქტივის დანიშნულებისამებრ გამოყენებისათვის მოსამზადებლად ან გასაყიდად, 

კაპიტალიზდება ამ აქტივის ღირებულების ნაწილის სახით. სესხებთან დაკავშირებული ყველა 

სხვა ხარჯი აისახება მათი გაწევის პერიოდში. 
  
სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები შედგება პროცენტისგან და სხვა 

დანახარჯებისგან, რომლებსაც „კომპანია“ გაიღებს სესხის მისაღებად. 



სს „თელასი“ 
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(თ) არაფინანსური აქტივების გაუფასურება 

 
ანგარიშგების თითოეული თარიღისთვის „კომპანია“ აფასებს, არსებობს თუ არა აქტივის 

გაუფასურების ნიშნები. ასეთი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში „კომპანია“ განსაზღვრავს 

აქტივის აღდგენით ღირებულებას. აქტივის აღდგენითი ღირებულება არის აქტივის ან ფულადი 

სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ სამართლიან 

ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას შორის უდიდესი და განისაზღვრება ცალკეული 

აქტივისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აქტივიდან ხდება ფულადი სახსრების 

შემოდინება, რომლებიც მეტწილად დამოუკიდებელია სხვა აქტივებიდან ან აქტივების 

ჯგუფიდან მიღებული ფულადი სახსრებისგან. როდესაც აქტივის ან ფულადი სახსრების 

წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულება აჭარბებს მის აღდგენით ღირებულებას, 

აქტივი ითვლება გაუფასურებლად და ჩამოიწერება მის აღდგენით ღირებულებამდე. 

გამოყენების ღირებულების შესაფასებლად მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირება 

მიმდინარე ღირებულებამდე ხდება დაბეგვრამდელი დისკონტირების განაკვეთის 

გამოყენებით, რომელიც ასახავს ფულის დროითი ღირებულების არსებულ საბაზრო შეფასებებს 

და აქტივისთვის დამახასიათებელ რისკებს. გაყიდვის ხარჯებით შემცირებული სამართლიანი 

ღირებულების გაანგარიშება ხორციელდება ბოლოდროინდელი საბაზრო გარიგებების (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებით. ასეთი გარიგებების არარსებობის შემთხვევაში 

გამოიყენება შეფასების სხვა შესაბამისი მეთოდი. ამ გამოთვლების დასაბუთება ხდება 

შეფასების კოეფიციენტებით ან სამართლიანი ღირებულების სხვა ხელმისაწვდომი 

მაჩვენებლებით.  

  

„კომპანია“ გაუფასურებას გაანგარიშებას ახორციელებს დეტალური ბიუჯეტებისა და 

ფინანსური პროგნოზების საფუძველზე. ასეთი ბიუჯეტები და ფინანსური პროგნოზები 

ჩვეულებრივ ხუთწლიან პერიოდს მოიცავს. უფრო ხანგრძლივი პერიოდისთვის გამოითვლება 

გრძელვადიანი ზრდის ტემპი, რომელიც გამოიყენება ფულადი ნაკადების 

პროგნოზირებისთვის მეხუთე წლის შემდეგ.  

 

უწყვეტი ოპერაციების გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი, მათ შორის სასაქონლო-

მატერიალური მარაგების გაუფასურების აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში, 

გაუფასურებელი აქტივის ფუნქციის შესაბამის ხარჯის კატეგორიებში. 

 

თითოეული საანგარიშო თარიღისათვის ხორციელდება წინა პერიოდში აღიარებული ს 

ზარალის შეფასება, რაიმე ნიშნის არსებობის გამოვლენის მიზნით, რომ ზარალი შემცირდა ან 

აღარ არსებობს. ასეთი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში, „კომპანია“ აფასებს აქტივის ან 

ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აღდგენით ღირებულებას. ადრე აღიარებული 

გაუფასურების ზარალის შებრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

გაუფასურების ზარალის ბოლო აღიარების შემდეგ აქტივის აღდგენითი ღირებულების 

განსაზღვრისათვის გაკეთებულ დაშვებებში ცვლილებებია შეტანილი. შებრუნება 

შეზღუდულია ისეთნაირად, რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება არ აღემატება მის აღდგენით 

ღირებულებას, ასევე არ აღემატება იმ საბალანსო ღირებულებას, რომელიც განისაზღვრება 

ცვეთის გამოკლებით, წინა წლებში აქტივის გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი რომ არ 

ყოფილიყო აღიარებული. 
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(ი)  გადასახადები 
 

(i) მოგების მიმდინარე გადასახადი 
 

მოგების მიმდინარე საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები წარმოადგენს საგადასახადო 

ორგანოებისათვის გადასახდელ ან მათ მიერ დასაბრუნებელ თანხას. ამ თანხის 

გამოსათვლელად გამოიყენება ანგარიშგების თარიღისთვის მოქმედი საგადასახადო 

განაკვეთები და კანონები.  
 

(ii) გადავადებული გადასახადი 
 

გადავადებული გადასახადის დარიცხვა ხორციელდება ვალდებულებების მეთოდის 

შესაბამისად აქტივების და ვალდებულებების საგადასახადო ბაზასა და მათ საბალანსო 

ღირებულებებს შორის დროებითი სხვაობების განსაზღვრის საშუალებით ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით. 
 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებების აღიარება ხდება ყველა დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობის შემთხვევაში, შემდეგის გარდა: 

► როდესაც გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება წარმოიქმნება გუდვილის, 

აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებისას ისეთ გარიგებაში, რომელიც არ 

წარმოადგენს საწარმოთა გაერთიანებას და გარიგების დროისათვის არ ახდენს გავლენას 

არც სააღრიცხვო მოგებაზე და არც დასაბეგრ მოგება-ზარალზე; 

► შვილობილ, მეკავშირე კომპანიებში და ერთობლივ საწარმოში წილობრივ მონაწილეობაში 

დაბანდებულ ინვესტიციებთან დაკავშირებული დროებითი დასაბეგრი სხვაობების 

შემთხვევაში, როდესაც ამ დროებითი სხვაობების შებრუნების დროის კონტროლი 

შეიძლება და შესაძლებელია, რომ ახლო მომავალში დროებითი განსხვავებების აღდგენა 

არ მოხდეს. 
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება ხდება ყველა გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობის, მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდზე გადატანილი გამოუყენებელი საგადასახადო 

კრედიტისა და ზარალის შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია დასაბეგრი მოგების მიღება, 

საიდანაც გამოიქვითება დროებითი სხვაობები და მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდზე 

გადატანილი გამოუყენებელი საგადასახადო კრედიტი და ზარალი, ქვემოთ ჩამოთვლილი 

შემთხვევების გარდა: 

► თუ გამოქვითვად დროებით სხვაობებთან დაკავშირებული გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი წარმოიშობა აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებისას ისეთ 

გარიგებაში, რომელიც არ წარმოადგენს საწარმოთა გაერთიანებას და გარიგების 

დროისათვის არ ახდენს გავლენას არც სააღრიცხვო მოგებაზე და არც დასაბეგრ მოგება-

ზარალზე; 

► შვილობილ, მეკავშირე კომპანიებში და ერთობლივ საწარმოში წილობრივ მონაწილეობაში 

დაბანდებულ ინვესტიციებთან დაკავშირებული გამოქვითვადი დროებითი სხვაობების 

შემთხვევაში, გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, 

თუ მოსალოდნელია, რომ დროებითი სხვობები შებრუნდება ახლო მომავალში და 

მოსალოდნელია დასაბეგრი მოგების მიღება, საიდანაც გამოიქვითება დროებითი 

სხვაობები.  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
 
 

20 

4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 
 

(ი)  გადასახადები (გაგრძელება) 

 

(ii) გადავადებული გადასახადი (გაგრძელება) 
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივების საბალანსო ღირებულება გადაფასდება ყოველი 

ანგარიშგების თარიღისთვის და შემცირდება, თუ მოსალოდნელი აღარ არის საკმარისი 

დასაბეგრი მოგების მიღება, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება გადავადებული 

საგადასახადო აქტივების მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენება. აუღიარებელი 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები გადაფასდება ყოველი ანგარიშგების თარიღისთვის და 

მათი აღიარება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია სამომავლო დასაბეგრი მოგების 

მიღება, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება გადავადებული საგადასახადო აქტივების 

ამოღება.   
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები ფასდება საგადასახადო 

განაკვეთით, რომელიც სავარაუდოდ იმოქმედებს აქტივის რეალიზაციის ან ვალდებულების 

გასტუმრების წელს, იმ საგადასახადო განაკვეთების (და საგადასახადო კანონების) 

საფუძველზე, რომლებიც მოქმედებს ან არსებითად მოქმედებს ანგარიშგების თარიღისთვის.  

 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები 

დაექვემდებარება ურთიერთგაქვითვას თუ არსებობს მიმდინარე საგადასახადო აქტივების და 

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების გაქვითვის კანონით მინიჭებული უფლება და თუ 

გადავადებული გადასახადები უკავშირდება ერთსა და იმავე დაბეგვრად ეკონომიკურ 

ერთეულს და ერთსა და იმავე საგადასახადო ორგანოს.  
 

(iii) დამატებული ღირებულების გადასახადი 
 

შემოსავლების, ხარჯებისა და აქტივების აღიარება ხდება დამატებითი ღირებულების 

გადასახადის თანხის გამოკლებით, ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევების გარდა: 

► თუ აქტივების ან მომსახურების შესყიდვაზე დარიცხული დამატებითი ღირებულების 

გადასახადი არ ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოსგან დაბრუნებას, რა შემთხვევაშიც 

დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღიარება მოხდება აქტივის შესყიდვაზე 

გაწეულ დანახარჯებში ან ხარჯის მუხლში, კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე. 

► დებიტორული და კრედიტორული დავალიანება, რომელიც მოიცავს დამატებითი 

ღირებულების გადასახადს. 
 

საგადასახადო ორგანოსგან მიღებული ან მისთვის გადასახდელი დამატებითი ღირებულების 

გადასახადის აქტივის ან ვალდებულების წმინდა თანხა ასახულია ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების სხვა საგადასახადო დავალიანების მუხლში. დამატებითი ღირებულების 

გადასახადის გარკვეული თანხა, რომელიც წარმოიქმნა 2006 წლამდე, მხოლოდ მაშინ 

ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდას თუ მიიღება ან ჩამოიწერება 

შესაბამისი დებიტორული დავალიანება. ასეთი დამატებითი ღირებულების გადასახადი 

აღირიცხება, როგორც გადავადებული დამატებითი ღირებულების გადასახადი ნომინალური 

გადასახდელი ოდენობით.   
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(კ) ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 
 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთებს და საბანკო 

ანაბრებს, რომელთა დაფარვის თავდაპირველი ვადა სამი თვე ან უფრო ნაკლებია.  
 

(ლ) ანარიცხები 
 

ანარიცხების აღიარება ხდება მაშინ, თუ წარსულში მომხდარი მოვლენის შედეგად „კომპანიას“ 

აქვს მიმდინარე იურიდიული ან კონსტრუქციული ვალდებულება, რომლის წინასწარი 

შეფასებაც სარწმუნოდ შეიძლება და ვალდებულების დასაფარად შესაძლოა ეკონომიკური 

სარგებლის გადინება გახდეს საჭირო. ანარიცხის განსაზღვრა ხდება მოსალოდნელი სამომავლო 

ფულადი სახსრების ნაკადების დაბეგვრამდელი განაკვეთით დისკონტირებით, რომელიც 

ასახავს ფულის დროითი ღირებულების არსებულ საბაზრო შეფასებებს და 

ვალდებულებისთვის დამახასიათებელ რისკებს. დისკონტირების გაუქმების აღიარება 

აღირიცხება ფინანსურ ხარჯად. 
 

(მ) შემოსავლები 
 

შემოსავლების ასახვა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც „კომპანიაში“ ეკონომიკური 

სარგებელის შემოდინების ალბათობა მაღალია. ამასთან, შესაძლებელია შემოსავლების 

სარწმუნოდ შეფასება მიუხედავად იმისა, თუ როდის განხორციელდება გადახდა. 

შემოსავლების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები თანხის სამართლიანი ღირებულებით, 

გადახდის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით და გადასახადებისა 

და მოსაკრებლების გამოკლებით. „კომპანია“ შემოსავლებთან დაკავშირებულ თავის 

შეთანხმებებს სპეციალურ კრიტერიუმებს ადარებს, რათა განსაზღვროს ამ შეთანხმებებში იგი 

პრინციპალად გამოდის თუ პრინციპალის აგენტ მხარედ. „კომპანიამ“ დაასკვნა, რომ იგი 

მოქმედებს პრინციპალის სახით შემოსავლებთან დაკავშირებულ ყველა შეთანხმებაში. 

შემოსავლების აღიარებამდე უნდა დაკმაყოფილდეს აღიარების შემდეგი სპეციალური 

კრიტერიუმები. 
 

(i) ელექტროენერგიის გაყიდვა 
 

ელექტროენერგიის გაყიდვის აღიარება ხდება საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო 

სექტორების მომხმარებელთა მიერ ელექტროენერგიის აღრიცხული მოხმარების საფუძველზე.  
 

მრიცხველის ჩვენებების წაკითხვის თარიღსა და სააღრიცხვო პერიოდის ბოლო თარიღს შორის 

დროითი სხვაობის გამო, ანგარიშგების ნებისმიერი თარიღისათვის „კომპანიას“ გაყიდული აქვს 

გარკვეული რაოდენობის ელექტროენერგია, რომელიც რეალურად მოხდა, მაგრამ 

რომლისთვისაც ჯერ არ არის წარდგენილი ანგარიშები მომხმარებლებზე. ისეთი შემოსავლების 

გამოანგარიშება, რომლებიც „კომპანიამ“ გამოიმუშავა, მაგრამ მათზე ქვითრები ჯერ არ 

წარუდგენია, ეყრდნობა ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრულ თარიღამდე მიწოდებული 

ელექტროენერგიის მოცულობის, სხვადასხვა რაოდენობის მომხმარებელთა შორის მისი 

განაწილებისა და მიწოდებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დანაკარგების შეფასებას 

ანგარიშგების თარიღისათვის. ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ განსხვავება ფაქტობრივ 

შემოსავლებს და სავარაუდო შემოსავლებს შორის, რომლებზეც ქვითრები ჯერ არ არის 

წარდგენილი, უმნიშვნელოა. 
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(მ) შემოსავლები (გაგრძელება) 

 

(ii) მომსახურების გაწევა 
 

მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც 

მომსახურება გაწეულია და ანაზღაურების მიღების ალბათობა მაღალია. სხვადასხვა სახის 

მომსახურება, რომელსაც „კომპანია“ უზრუნველყოფს თავისი მომხმარებლებისათვის, 

დეტალურად არის განხილული მე-7 და მე-8 შენიშვნებში.   

 

(iii) საპროცენტო შემოსავალი 
 

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის შემთხვევაში 

საპროცენტო შემოსავლების ან ხარჯების აღრიცხვა ხორციელდება ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის გამოყენებით (EIR), რომელიც ზუსტად ახორციელებს ფულადი სახსრების 

მომავალი მოსალოდნელი გადახდების ან შემოდინებების დისკონტირებას ფინანსური აქტივის 

ან ვალდებულების წმინდა საბალანსო ღირებულებამდე ფინანსური ინსტრუმენტის სავარაუდო 

ვადის ან, საჭიროების შემთხვევაში, უფრო მოკლე პერიოდის განმავლობაში. საპროცენტო 

შემოსავალი აისახება მოგებაში ან ზარალში, ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 

ნაწილში, გარდა იმ შემოსავლისა, რომელიც უკავშირდება რესტრუქტურიზებულ დებიტორულ 

დავალიანებაზე დარიცხული დისკონტის ამორტიზაციიდან სარგებელს, რომელიც სხვა 

შემოსავლის ნაწილში შედის. 

 

(iv) შემოსავალი გარიგებებიდან მომხმარებლების მიერ გადაცემულ აქტივების გამოყენებით  
 

როდესაც „კომპანია“ მომხმარებლებისგან იღებს ძირითადი საშუალებების ერთეულს, იგი ჯერ 

აფასებს აკმაყოფილებს თუ არა ეს ერთეული აქტივის განსაზღვრებას. თუ „კომპანია“ დაასკვნის, 

რომ აქტივის განსაზღვრება დაკმაყოფილებულია, იგი გადმოცემულ აქტივს ძირითადი 

საშუალებების ერთეულად აღიარებს და თავდაპირველი აღიარებისას მის ღირებულებას 

აფასებს სამართლიანი ღირებულებით.   

 

ფაისკ (IFRIC) 18-ის „მომხმარებლებისგან აქტივების გადმოცემა“ შესაბამისად, ასეთი ოპერაცია 

განიხილება შემოსავლების წარმომქმნელ ოპერაციად. „კომპანია“ ჯერ განსაზღვრავს მიღებული 

აქტივის სანაცვლოდ გაწეული მომსახურების სახეობას, შემდეგ მიღებული ან მისაღები 

ანაზღაურების სრული ოდენობის სამართლიან ღირებულებას, ამის შემდეგ კი მომსახურების 

თითოეული სახეობისათვის გამოიყენება შემოსავლების აღიარების კრიტერიუმები.  
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(ნ) სახელმწიფო გრანტები 

 

სახელმწიფო გრანტების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც არსებობს სათანადო საფუძველი 

ვარაუდისა, რომ ასეთი გრანტი მიღებული იქნება. იმ შემთხვევაში, როდესაც გრანტების მიღება 

დაკავშირებულია გარკვეულ პირობებთან, მისი აღიარება ხორციელდება ასეთი პირობების 

დაკმაყოფილების გარანტიის არსებობის შემთხვევაში. როდესაც გრანტი შეეხება ხარჯების 

მუხლს, მისი აღიარება ხდება შემოსავლის სახით იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც 

საჭიროა გრანტის სისტემატური მისადაგებისთვის იმ ხარჯებთან, რომელთა 

ასანაზღაურებლად არის განკუთვნილი. როდესაც გრანტი შეეხება აქტივს, მისი აღიარება 

ხორციელდება გადავადებული შემოსავლის სახით და აისახება მოგებაში ან ზარალში თანაბარი 

რაოდენობებით შესაბამისი აქტივის სავარაუდო სასარგებლო გამოყენების განმავლობაში.  

 

როდესაც „კომპანია“ იღებს არაფულად გრანტს, ეს აქტივი და გრანტი აისახება მიღებული 

არაფულადი აქტივების მთლიანი სამართლიანი ღირებულებით.  

 

(ო) აქციების გამოშვება 

 

აქციების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები აისახება აქციების გამოშვებასთან უშუალოდ 

დაკავშირებული ყველა ხარჯის გამოკლებით. ახლად გამოშვებული აქციების ნომინალური 

ღირებულების ზემოთ მიღებული სახსრები აისახება კაპიტალში დამატებითი შენატანების 

სახით.  

 

ახლად გამოშვებული აქციების სანაცვლოდ არა ფულადი სახსრების, არამედ სხვა ფინანსური 

აქტივების მიღების შემთხვევაში, ამ ფინანსური აქტივების აღიარება თავდაპირველად ხდება 

სამართლიანი ღირებულებით, რაც ასევე წარმოადგენს აქციების გამოშვების ღირებულებას. 

სხვაობა გამოშვებული აქციების ნომინალურ ღირებულებასა და მიღებული ფინანსური 

აქტივების სამართლიან ღირებულებას შორის აღირიცხება კაპიტალში დამატებითი შენატანების 

სახით.  

 

როდესაც ახლად გამოშვებული აქციები „კომპანიის“ აქციონერების მიმართ არსებული 

ვალდებულებების დასაფარად გამოიყენება, „კომპანია“ ამ აქციების გამოშვებას აფასებს 

დაფარული ვალდებულებების წმინდა საბალანსო ღირებულებით აქციების გამოშვების 

თარიღისთვის. სხვაობა გამოშვებული აქციების ნომინალურ ღირებულებასა და დაფარული 

ვალდებულებების წმინდა საბალანსო ღირებულებას შორის აღირიცხება კაპიტალში 

დამატებითი შენატანების სახით. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
 
 

24 

4 სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება) 

 

(პ) აქტივებისა და ვალდებულებების კლასიფიკაცია მიმდინარედ და გრძელვადიანად 

 

„კომპანია“ აქტივებსა და ვალდებულებებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარმოადგენს მათი მიმდინარედ და გრძელვადიანად კლასიფიკაციის საფუძველზე. აქტივი 

მიმდინარეა, როდესაც: 

► მოსალოდნელია მისი რეალიზება ან გადაწყვეტილია მისი გაყიდვა ან მოხმარება 

ჩვეულებრივი საოპერაციო ციკლის განმავლობაში; 

► ფლობის ძირითადი მიზანია ვაჭრობა; 

► მოსალოდნელია მისი რეალიზება საანგარიშგებო პერიოდიდან თორმეტი თვის ვადაში;  

► აქტივი წარმოადგენს ფულად სახსრებს და მათ ეკვივალენტებს, თუ არ არის შეზღუდული 

მისი გადაცვლა ან გამოყენება ვალდებულების დასაფარად მინიმუმ თორმეტი თვის 

განმავლობაში ანგარიშგების პერიოდის შემდეგ. 

 

ყველა სხვა აქტივი გრძელვადიანია.  

  

ვალდებულება მიმდინარეა, როდესაც: 

► მოსალოდნელია მისი დაფარვა ნორმალურ სამუშაო რეჟიმში;  

► ფლობის ძირითადი მიზანია ვაჭრობა; 

► დასაფარია ანგარიშგების პერიოდიდან თორმეტი თვის განმავლობაში;  

► არ არსებობს ვალდებულების დაფარვის ანგარიშგების პერიოდის შემდეგ მინიმუმ 

თორმეტი თვით გადავადების უპირობო უფლება. 

 

ყველა დანარჩენ ვალდებულებას „კომპანია“ გრძელვადიან კატეგორიას მიაკუთვნებს.  

 

გადავადებული აქტივები და ვალდებულებები მიეკუთვნება გრძელვადიან აქტივებსა და 

ვალდებულებებს. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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5 ახალი და შეცვლილი სტანდარტები 

 

(ა) ახალი და შეცვლილი სტანდარტების მიღება 
 

მიღებული სააღრიცხვო პოლიტიკა შეესაბამება წინა ფინანსური წლის პოლიტიკას გარდა 

შემდეგი ახალი და შეცვლილი ფასს და ფაისკ ინტერპრეტაციებისა, რომლებიც 2013 წლის 

განმავლობაში შევიდა ძალაში: 

 

ფასს (IFRS) 13 „სამართლიანი ღირებულებით შეფასება“ 
 
ფასს 13 განსაზღვრავს „ფასს“-ის თანახმად სამართლიანი ღირებულების შეფასებების ერთ 

მეთოდს. ფასს 13 არ ცვლის სამართლიანი ღირებულებით შეფასების აუცილებლობის 

დადგომის წესს, იგი მხოლოდ ფასს-ის შესაბამისად სამართლიანი ღირებულებით შეფასების 

მეთოდიკას განსაზღვრავს. ფასს 13 სამართლიან ღირებულებას განსაზღვრავს გასვლის ფასის 

სახით. ფასს 13 აგრეთვე ითვალისწინებს ინფორმაციის დამატებით განმარტებით შენიშვნებს.  

 

ფასს 13-ის გამოყენებამ არ იქონია მნიშვნელოვანი გავლენა „კომპანიის“ მიერ სამართლიანი 

ღირებულების შეფასებაზე. დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია ცალკეულ შენიშვნებში, 

რომლებიც ეხება იმ აქტივებსა და ვალდებულებებს, რომელთა სამართლიანი ღირებულება 

განსაზღვრულ იქნა ამგვარი საჭიროებისამებრ.  

 

ბასს (IAS) 1 "სხვა სრული შემოსავლის მუხლების წარმოდგენა" – ბასს 1-ში შესული ცვლილება 
 

ბასს 1-ში შესული ცვლილებები სხვაგვარად აჯგუფებს სხვა სრული შემოსავლების 

ანგარიშგებაში წარმოდგენილ მუხლებს. მუხლები, რომელთა მოგებაში ან ზარალში 

რეკლასიფიკაციაც შესაძლებელია მომავალში (მაგალითად, გასაყიდად არსებულ ფინანსურ 

აქტივებზე წმინდა ზარალი ან შემოსულობა) წარმოდგენილი იქნება განცალკევებით იმ 

მუხლებისგან, რომელთა რეკლასიფიკაციაც არასდროს მოხდება (მაგალითად, მიწისა და 

შენობა-ნაგებობების გადაფასება). ეს ცვლილება მხოლოდ წარმოდგენაზე მოქმედებს და 

„კომპანიის“ ფინანსურ მდგომარეობაზე ან შედეგებზე არ აისახება.   

 

ბასს (IAS) 1 „შესადარის ინფორმაციასთან მიმართებით მოთხოვნების დაზუსტება“ (ცვლილება) 
 

წინამდებარე ცვლილებებით განისაზღვრება სხვაობა ნებაყოფლობით წარმოდგენილ 

დამატებით შესადარის ინფორმაციასა და მინიმალურ სავალდებულო შესადარის ინფორმაციას 

შორის. საწარმო ვალდებულია ჩართოს შესადარისი ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგების 

შესაბამის შენიშვნებში, როდესაც ის ნებაყოფლობით წარმოადგენს შესადარის ინფორმაციას იმ 

მოცულობით, რომელიც აღემატება მინიმალური მოთხოვნილი შესადარისი პერიოდის 

ფარგლებს. წინამდებარე შესწორებების თანახმად, ფინანსური მდგომარეობის საწყის ანგარიშს 

(„კომპანიის“ შემთხვევაში, 2011 წლის 31 დეკემბრისთვის), რომელიც წარმოდგენილ იქნა 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მუხლების რეტროსპექტული გადაანგარიშების ან რეკლასიფიკაციის 

შედეგად, შეიძლება არ ახლდეს შესადარისი ინფორმაცია შესაბამის შენიშვნებში. აქედან 

გამომდინარე, „კომპანიამ“ არ ჩართო შესადარისი ინფორმაცია 2011 წლის 31 დეკემბრისათვის 

ფინანსური მდგომარეობის თავდაპირველი ანგარიშის შესახებ. ცვლილებები ეხება მხოლოდ 

წარმოდგენას და არ ახდენს ზეგავლენას „კომპანიის“ ფინანსურ მდგომარეობასა და საქმიანობის 

შედეგებზე. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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5 ახალი და შეცვლილი სტანდარტები (გაგრძელება) 

 

(ა) ახალი და შეცვლილი სტანდარტების მიღება (გაგრძელება) 

 

ბასს (IAS) 16 «დამხმარე აღჭურვილობის კლასიფიკაცია“ - ბასს (IAS) 16-ის ცვლილებები 
 
წინამდებარე ცვლილებების თანახმად, ძირითადი სათადარიგო ნაწილები და დამხმარე 

აღჭურვილობა, რომლებიც შეესაბამება ძირითადი საშუალებების განსაზღვრებას, არ 

წარმოადგენენ მარაგებს და ექვემდებარებიან მიმდინარე აქტივების სახით კლასიფიკაციას. 

წინამდებარე შესწორების საფუძველზე, „კომპანიამ“ განახორციელა იმ სათადარიგო ნაწილების 

ხელახალი კლასიფიცირება, რომლებიც ადრე ასახულ იქნენ მარაგებში ძირითადი 

საშუალებების სახით. წინამდებრე ცვლილებამ არ მოახდინა არსებითი გავლენა „კომპანიის“ 

ფინანსურ მდგომარეობაზე. 

 

(ბ) ახალი და შეცვლილი სტანდარტები, რომლებიც ჯერ ძალაში არ შესულა 
 

სტანდარტები, რომლებიც გამოიცა, მაგრამ არ არის ძალაში შესული „კომპანიის“ მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის თარიღისათვის, განხილულია ქვემოთ. ეს იმ გამოცემული 

სტანდარტებისა და ინტერპრეტაციების სიაა, რომლებიც „კომპანიის“ საფუძვლიანი 

მოსაზრებით მომავალში გამოიყენება და რომლებიც გავლენას მოახდენს „კომპანიის“ ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე.  

 

ფასს (IFRS) 9 „ფინანსური ინსტრუმენტები“ 
 
ფასს 9 გამოცემული სახით ასახავს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

საბჭოს (ბასსს) მიერ გაწეულ მუშაობას ბასს 39-ის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით და შეეხება 

ფინანსური აქტივების და ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაციასა და შეფასებას ბასს 39-

ის მიხედვით. სტანდარტები თავდაპირველად 2013 წლის 1 იანვარს ან შემდგომ დაწყებულ 

წლიურ პერიოდებზე ვრცელდებოდა, მაგრამ 2011 წლის დეკემბერში ფასს 9-ში შესული 

ცვლილებებით "ფასს 9-ს ძალაში შესვლის სავალდებულო თარიღი და გარდამავალი 

განმარტებითი შენიშვნები", ძალაში შესვლის სავალდებულო თარიღმა 2015 წლის 1 იანვრამდე 

გადაიწია.შემდეგ ეტაპებზე ბასსს მიმართავს ფინანსური აქტივების ჰეჯირების აღრიცხვას და 

გაუფასურებას. 

 

ბასს (IAS) 32 "ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების ურთიერთგაქვითვა" - 
ბასს 32-ში შესული ცვლილებები 
 

ეს ცვლილებები განმარტავს იმას, თუ რას ნიშნავს "ამჟამად აქვს გაქვითვის იურიდიული 

უფლება". ცვლილებები ასევე განმარტავს ბასს 32-ის ურთიერთგაქვითვის კრიტერიუმების 

გამოყენების წესს ანგარიშსწორების ისეთ სისტემებში (მაგ. ცენტრალური საკლირინგო 

დაწესებულების მქონე სისტემები), რომელიც მიმართავს ბრუტო (გამოქვითვის გარეშე) 

ანგარიშსწორების არათანადროულ მექანიზმებს. „კომპანიის“ აზრით ეს ცვლილებები არ 

მოახდენს გავლენას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე ან შედეგებზე და ძალაში შედის 2014 წლის 

1 იანვრით დაწყებული ან შემდგომი წლიური პერიოდებისთვის. 



სს „თელასი“ 
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6 მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო მოსაზრებები, შეფასებები და დაშვებები 

 

„კომპანიის“ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ხელმძღვანელობისაგან მოითხოვს 

მოსაზრებების, შეფასებებისა და დაშვების გაკეთებას, რაც გავლენას ახდენს საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოს წარმოდგენილი შემოსავლების, ხარჯების, აქტივებისა და ვალდებულებების 

თანხებზე და პირობითი ვალდებულებების განმარტებით შენიშვნებზე. თუმცა ამ დაშვებებისა 

და შეფასებების სუბიექტური ხასიათის გამო შეიძლება მნიშვნელოვანი კორექტივების შეტანა 

გახდეს საჭირო მომავალი პერიოდების აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულებაში. 

 

(ა) მოსაზრებები 
 

„კომპანიის“ სააღრიცხვო პოლიტიკის გატარების პროცესში, ხელმძღვანელობამ გამოთქვა 

შემდეგი მოსაზრებები, რომლებიც ყველაზე მეტად მოქმედებს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებულ თანხებზე: 

 
(i)  მომხმარებლებისაგან მიღებული აქტივების სანაცვლოდ გაწეული მომსახურების 
განსაზღვრა 
 

„კომპანია“ თავისი მომხმარებლებისგან იღებს ძირითადი საშუალებების ერთეულებს, 

რომლებიც გამოყენებული უნდა იყოს აღნიშნული მომხმარებლების ქსელთან მისაერთებლად, 

აგრეთვე მათთვის ელექტროენერგიის მისაწოდებლად. „კომპანიამ“ უნდა შეიმუშაოს მიდგომა 

მიღებული აქტივების სანაცვლოდ მომხმარებლებისათვის გაწეულ მომსახურებასთან 

დაკავშირებით. ყველა ფაქტისა და გარემოების ანალიზის შემდეგ, „კომპანია“ დარწმუნებულია, 

რომ მომხმარებელთათვის გაწეული მომსახურება მათ მიერ გადმოცემული აქტივების 

სანაცვლოდ მთლიანად დაკავშირებულია მიერთებასთან და, შესაბამისად, მათი აღიარება 

ხდება „კომპანიისათვის“ აქტივების გადაცემის და მომხმარებლის ქსელთან მიერთების 

დასრულების შემდეგ. გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებულ მიდგომას მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედება აქვს შემოსავლების ასახვის დროზე. 2013 წელს მომხმარებელთა მიერ 

გადმოცემული აქტივებიდან აღიარებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 567 ლარი  

 (2012 წ.: 331 ლარი) (მე-8 შენიშვნა). 

 
(iii) სახელმწიფო გრანტების აღიარება 
 

„კომპანია“ სახელმწიფო გრანტებს სხვადასხვა ფორმით იღებს. გრანტების უმეტესობის 

გადაცემა ხდება ისეთი არაფულადი აქტივის სახით, როგორიცაა მიწა და ელექტროგადამცემი 

მოწყობილობა. გადაცემას, როგორც წესი, გარკვეული პირობებიც ახლავს თან, ძირითადად 

„კომპანიის“ მიერ დამატებითი ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ან გადაცემული აქტივების 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით (24-ე და 29-ე შენიშვნები). „კომპანიას“ ასევე აქვს 

სახელმწიფოსგან ნაპატიები დავალიანება, რომელიც ასევე სახელმწიფო გრანტად ითვლება, 

რადგანაც პატიება გულისხმობს „კომპანიის“ ვალდებულებას, განავითაროს ინფრასტრუქტურა.  
 

სახელმწიფო გრანტების აღიარება ხელმძღვანელობისგან მოითხოვს გადაწყვეტილებების 

მიღებას იმის თაობაზე, შეუძლია თუ არა „კომპანიას“ მათი თანმდევი პირობების 

დაკმაყოფილება. ამ გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს გრანტებთან 

დაკავშირებული შემოსავლის აღიარებასა და აღიარების დროზე. 
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(ბ) შეფასებები და დაშვებები 
 

მომავალთან დაკავშირებით გაკეთებული ძირითადი დაშვებები და შეფასები და ასევე სხვა 

განუსაზღვრელობები საანგარიშო თარიღისათვის, რომელთა გამოც მომავალ ფინანსურ წელს 

შეიძლება საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი კორექტირების შეტანა აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებაში, აღწერილია ქვემოთ. „კომპანიამ“ თავისი 

დაშვებებისა და შეფასებების საფუძვლად გამოიყენა ის ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი 

იყო ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს. თუმცა არსებული გარემოებები და 

დაშვებები მომავალ მოვლენებთან დაკავშირებით შეიძლება შეიცვალოს ბაზარზე ან 

გარემოებებში ისეთი ცვლილებების გამო, რაც არ ექვემდებარება „კომპანიის“ კონტროლს. ასეთი 

ცვლილებები დაშვებებში აისახება დადგომისთანავე. 
 

(i)  სავარაუდო სამომავლო ტარიფები 
 

2012 წლის 27 დეკემბერს „სემეკმა“ მიიღო N23 დადგენილება ელექტროენერგიის ტარიფების 

შეცვლის შესახებ, რომლის მიხედვითაც 2013 წლის 1-ლი კვარტალის ტარიფები დროებით 

შემცირდა. 2013 წლის 3 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი კომისიის N3 ბრძანებით შემცირებული ტარიფების მოქმედების ვადა 

გაგრძელდა 2013 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.   

 

ტარიფების კიდევ უფრო შემცირებამ შეიძლება გარკვეულწილად შეცვალოს ხელმღვანელობის 

შეფასებები გრძელვადიანი აქტივების აღდგენით ღირებულებასთან (მე-15 შენიშვნა) და 

მოქმედი საწარმოს დაშვებასთან (მე-3 შენიშვნა) დაკავშირებით. 
 

(ii) არაფინანსური აქტივების შემოწმება გაუფასურებაზე 
 

გაუფასურება ხდება მაშინ, როდესაც აქტივის ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის 

საბალანსო ღირებულება აჭარბებს მის აღდგენით ღირებულებას, რომელიც წარმოადგენს 

აქტივის გასვლასთან დაკავშირებული დანახარჯებით შემცირებულ სამართლიან 

ღირებულებასა და გამოყენების ღირებულებას შორის უდიდესს. გამოყენების ღირებულების 

გაანგარიშება ხდება დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდით. ფულადი ნაკადები 

მიიღება ბიუჯეტიდან და არ მოიცავს რესტრუქტურიზაციას, რომელთა ვალდებულებაც 

„კომპანიას“ ჯერ არ აუღია ან მნიშვნელოვან სამომავლო ინვესტიციებს, რომლებიც 

გააუმჯობესებს შემოწმებული ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის, როგორც 

აქტივის ეფექტურობას. აღდგენითი ღირებულება მგრძნობიარეა დისკონტირებული ფულადი 

ნაკადებისა და სამომავლო მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების მეთოდებში გამოყენებული 

დისკონტირების განაკვეთის და ექსტრაპოლაციის მეთოდში გამოყენებული ზრდის ტემპის 

მიმართ. აღდგენითი ღირებულების განსაზღვრისთვის გაკეთებული ძირითადი დაშვებები, 

მგრძნობელობის ანალიზის ჩათვლით, უფრო დაწვრილებით მე-15 შენიშვნაშია განმარტებული. 
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(ბ) შეფასებები და დაშვებები (გაგრძელება) 

 
(iii) მისაღები ანგარიშების გაუფასურების რეზერვი  
 
„კომპანია“ თითოეული საანგარიშგებო თარიღისათვის აფასებს ფინანსური აქტივის 

გაუფასურების ობიექტური ნიშნების არსებობას. ასეთი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში, 

აქტივის საბალანსო ღირებულება მცირდება გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის მეშვეობით და 

დანაკარგის თანხა აისახება მიმდინარე პერიოდის ხარჯებში.  

 

ხელმძღვანელობის შეფასებით 92,084 ლარის (2012 წ.: 97,814 ლარი) ოდენობის შექმნილი 

რეზერვი ყველაზე მეტი სიზუსტით ასახავს დებიტორული დავალიანების გაუფასურებით 

გამოწვეულ შესაძლო ზარალს (მე-17 შენიშვნა). 

 
(iv) რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანება   
 

დებიტორული დავალიანების ამოღების ხელშესაწყობად „კომპანია“ დროდადრო აფორმებს 

ხელშეკრულებებს ვადაგადაცილებული დებიტორული დავალიანების რესტრუქტურიზაციის 

მიზნით, რომლის მიხედვითაც მომხმარებლები დავალიანებას ნაწილ-ნაწილ, ყოველთვიური 

შენატანების სახით გადაიხდიან. „კომპანია“ რესტრუქტურიზებულ სავაჭრო დებიტორულ 

დავალიანებას რესტრუქტურიზაციის დღეს აღიარებს სამართლიანი ღირებულებით, რომელიც 

მიიღება მოსალოდნელი ყოველთვიური ფულადი ნაკადის შემოდინებების დისკონტირებით იმ 

პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საშუალო საბაზრო განაკვეთის 

გამოყენებით (საქართველოს ეროვნული ბანკის პერიოდული ბიულეტენის მიხედვით). 

პროცენტის საბაზრო განაკვეთი და მომავალში მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები დიდ 

გავლენას ახდენს რესტრუქტურიზაციის დღეს ამ დებიტორული დავალიანების სამართლიანი 

ღირებულების განსაზღვრაზე (მე-17 შენიშვნა).   

 

(v) ფინანსური ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება 
 

იმ შემთხვევაში, თუ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახული ფინანსური 

ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრა შეუძლებელია აქტიური ბაზრების 

საფუძველზე, მათი სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრება შეფასების მეთოდების 

გამოყენებით, მათ შორის დისკონტირებული ფულადი ნაკადებისა და ყველაზე მოსალოდნელი 

შედეგის მეთოდებით. ამ მეთოდებისთვის ინფორმაცია აიღება ბაზრიდან, რამდენადაც ეს 

შესაძლებელია, მაგრამ თუ ეს შეუძლებელია, სამართლიანი ღირებულება შეფასების 

საფუძველზე განისაზღვრება. შეფასებისას ხდება ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, 

როგორიცაა ლიკვიდურობის რისკი, საკრედიტო რისკი და მერყეობა. ამ ფაქტორებთან 

დაკავშირებულ დაშვებებში მომხდარმა ცვლილებამ შეიძლება იმოქმედოს ფინანსური 

ინსტრუმენტების აღრიცხულ სამართლიან ღირებულებაზე (28-ე შენიშვნა). 
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7 შემოსავალი გაყიდვებიდან 

 

 2013 2012 

    

საყოფაცხოვრებო სექტორისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება 112,115 120,018 

კომერციული და სამრეწველო სექტორისთვის ელექტროენერგიის 

მიწოდება 112,680 105,635 

სახელმწიფო სექტორისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება 17,707 17,776 

ელექტროენერგიის ტრანზიტი 8,068 8,212 

სულ შემოსავალი გაყიდვებიდან 250,570 251,641 

 

ელექტროენერგიის ტარიფებს საქართველოში არეგულირებს „სემეკი“. კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო მომხმარებლებისათვის დადგენილი დიფერენცირებული 

ტარიფი დამოკიდებულია მომხმარებლის ქსელში ჩართვის ძაბვაზე, და საყოფაცხოვრებო 

სექტორის შემთხვევაში, თვის განმავლობაში მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზეც.   

 

2012 და 2013 წლებში „სემეკმა“ მიიღო რამდენიმე ცვლილება ელექტროენერგიის ტარიფის 

შესახებ. ეს ცვლილებები შეეხო კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს, რომლებიც 

მოიხმარენ 220/380 ვოლტის ძაბვის 100 კვტ.სთ-ზე ნაკლებს. 2013 წლის 31 დეკემბრით და 2012 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლებისათვის „კომპანიისთვის“ დამტკიცებული 

ტარიფები ასეთი იყო: 

 

მიერთების ძაბვა მოხმარება სექტორი 
2013 წ. 

ლარი 

2012 წ. 

ლარი 

6000/10,000 ვოლტი 

 კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო 

და სამრეწველო 0.12618 0.12618 

35/110,000 ვოლტი 

 კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო 

და სამრეწველო 0.07280 0.07280 

220/380 ვოლტი  სამრეწველო 0.13560 0.13560 

220/380 ვოლტი 
პირველ 100 კვტ/სთ-მდე კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო 0.08034 0.11424 

220/380 ვოლტი 
101 კვტ/სთ-დან  300 კვტ/სთ-მდე კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო 0.10560 0.13560 

220/380 ვოლტი 

 

300 კვტ/სთ ზემოთ კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო 0.14998 0.14998 

 

მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ტრანზიტიდან მიღებული შემოსავალი წარმოადგენს 

„კომპანიის“ მიერ დარიცხულ თანხას იმ ელექტროენერგიის ტრანზიტისათვის, რომელსაც 

მომხმარებლები პირდაპირ მომწოდებლებისგან ყიდულობენ „კომპანიის“ ქსელების 

საშუალებით. „სემეკის“ მიერ „კომპანიისთვის“ დადგენილი ტრანზიტის ტარიფი 2013 და  

2012 წლებში შეადგენდა მვტ/სთ-ზე 0.0241 ლარს. 
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8 სხვა შემოსავალი 
 

 2013 2012 

    

სამონტაჟო და სარემონტო მომსახურება (ა) 6,098 3,322 

სარგებელი რესტრუქტურიზებულ დებიტორულ დავალიანებაზე 

დარიცხული დისკონტის ამორტიზაციიდან (მე-17 შენიშვნა)  2,062 2,369 

მოსაკრებლების შეგროვების საფასური (ბ) 1,678 1,678 

სახელმწიფო გრანტები (24-ე შენიშვნა) 529 564 

მომხმარებლებისგან მიღებული აქტივები 567 331 

სხვა შემოსავალი 249 576 

სულ სხვა შემოსავლები 11,183 8,840 

 

(ა) საინსტალაციო და სარემონტო მომსახურება 

 

მომხმარებლები, რომლებსაც არა აქვთ შესაბამისი ტექნიკური ცოდნა, მიმართავენ „კომპანიას“ 

საინსტალაციო და სარემონტო მომსახურების მისაღებად. ჩვეულებრივ, ამგვარი საინსტალაციო 

და სარემონტო სამუშაოები არ ატარებს გრძელვადიან ხასიათს და მიღებული შემოსავლები 

დამოკიდებულია შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და სირთულეზე.   

 

(ბ) მოსაკრებლების შეგროვების საფასური 

 

მოსაკრებლების შეგროვების საფასური დაკავშირებულია შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ და 

თბილისის დასუფთავების სამსახურისთვის მოსაკრებლების შეგროვებისათვის გაწეულ  

 

მომსახურებასთან, რაც ელექტროენერგიის საფასურის გადასახდელი ქვითრით ხორციელდება, 

რადგან „კომპანიას“ კომუნალური მომსახურების სხვა მომწოდებლებზე უკეთესი ბილინგის 

სისტემა და ინფრასტრუქტურა აქვს, სხვა მომწოდებლებისთვის უფრო მოსახერხებელია 

ბილინგის და მოსაკრებლის შეგროვების ფუნქციების აუთსორსინგი „კომპანიაზე“.   

 

9 შესყიდული ელექტროენერგია 

 

 2013 2012 

    

შესყიდული ელექტროენერგია 96,268 99,425 

ელექტროენერგიის გადაცემა და დისპეტჩერიზაცია 20,519 18,615 

ენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორისთვის (ესკო) 

გადასახდელი სარეზერვო სიმძლავრის გადასახადი 10,172 11,722 

სულ შესყიდული ელექტროენერგია 126,959 129,762 

 

„კომპანია“ ელექტროენერგიას ძირითადად ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საწარმოებისგან ყიდულობდა (30-ე შენიშვნა). 
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10 გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა 
 

 2013 2012 

    

ქონების გადასახადი 1,234 1,475 

ელექტროენერგიის დანაკარგებთან დაკავშირებული 

დამატებული ღირებულების გადასახადი (ა)   225 550 

სხვა  82 82 

სულ გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა 1,541 2,107 

 

 

(ა)  ელექტროენერგიის დანაკარგებთან დაკავშირებული დამატებული ღირებულების 

გადასახადი 

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (“სსკ”) თანახმად ელექტროენერგიის დანაკარგები არ 

უნდა აღემატებოდეს 12.4%-ს (დანაკარგის მისაღები დონე). ფაქტობრივი დანაკარგები 

წარმოადგენს სხვაობას „კომპანიის“ მიერ მოცემულ თვეში მიღებული ელექტროენერგიის 

რაოდენობასა და „კომპანიის“ მიერ კონკრეტულ თვეში მომხმარებლებისთვის მიწოდებული 

ელექტროენერგიის რაოდენობას შორის. თუ ფაქტობრივი დანაკარგები აღემატება 12.4%, სსკ-ის 

მოთხოვნების შესაბამისად დაუშვებელია დამატებითი დანაკარგების აღიარება დაბეგვრის 

მიზნებისთვის. ამგვარად, სსკ-ის თანახმად, ნებისმიერი სხვაობა ფაქტობრივ დანაკარგებსა და 

12.4% შორის განიხილება, როგორც „კომპანიის“ მიერ განხორციელებული დასაბეგრი მიწოდება 

და, შესაბამისად, ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრასა და დასაბეგრი მოგების კატეგორიაში 

შეტანას მოგების გადასახადის მიზნებისთვის.   

 

„კომპანიის“ საშუალო წლიურმა დანაკარგმა 2013 წელს დაახლოებით 7.54% (2012 წ.: 9.41%) 

შეადგინა, თუმცა 2013 წლის გარკვეულ თვეებში დანაკარგები აჭარბებდა 12.4%-ს. ამან 

გამოიწვია დამატებითი დღგ ვალდებულებების დარიცხვა, რაც „კომპანიას“ არ მოუკრებია 

თავისი მომხმარებლებისგან, შესაბამისად, ეს ვალდებულებები პირდაპირ აისახა სხვა სრული 

შემოსავლის ხარჯების ნაწილში. 
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11 ანარიცხები და რეზერვები, წმინდა 
 

2013 და 2012 წლებში ანარიცხებსა და რეზერვებში მოძრაობის ანალიზი ასეთია: 
 

 

სავაჭრო 

დებიტორული   

დავალიანების 

რეზერვი  

(ა) 

რესტრუქტუ-

რიზებული 

სავაჭრო 

დებიტორული 

დავალიანების 

რეზერვი 

(ა) 

რეზერვი 

გადახდილი 

ავანსებისათვის 

(ბ) 

რეზერვი 

იურიდიული  

სარჩელე-

ბისთვის 

(გ) 

სხვა 

დებიტორული  

დავალიანების 

რეზერვი  

(ა) 

წინასწარ 

გადახდილი 

გადასახადების 

რეზერვი, 

მოგების 

გადასახადის 

გარდა  

(დ) სულ 

         

2012 წ 1 იანვარი 97,303 573 150 837 5,819 3,259 107,941 

დამატებითი 

დანარიცხები / 

(ამოტრიალება) 

პერიოდისათვის (2,421) 313 2,786 59 75 – 812 

პერიოდის 

განმავლობაში 

გამოყენებული (3,840) – – – (8) – (3,848) 

2012 წ. 31 დეკემბერი 91,042 886 2,936 896 5,886 3,259 104,905 

         

დამატებითი 

დანარიცხები / 

(ამოტრიალება) 

პერიოდისათვის (4,253) (96) (2,043) 609 (12) - (5,795) 

პერიოდის 

განმავლობაში 

გამოყენებული (1,369) - - - - - (1,369) 

2013 წ 31 დეკემბერი 85,420 790 893 1,505 5,874 3,259 97,741 
 

 

(ა) სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანების რეზერვი  
 

დებიტორული დავალიანების რეზერვი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც არსებობს ობიექტური 

მტკიცებულება იმისა, რომ მომხმარებელი ვერ აკმაყოფილებს გადახდის ვალდებულებებს, 

რასაც უმეტეს შემთხვევაში საფუძვლად უდევს აღნიშნული მომხმარებლის 

ვადაგადაცილებული დებიტორული დავალიანების არსებობა (მე-17 შენიშვნა).  
 

(ბ) რეზერვი გადახდილი ავანსებისათვის 
 

2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით Poyry Energy-სთვის საქართველოში მდინარე ხრამზე 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მიზანშეწონილობის ანალიზისთვის გადახდილი 

ავანსის 2,023 ლარის ოდენობის ანარიცხების აღიარება მოხდა. 2013 წელს განხორციელდა 

ანარიცხების სტორნირება, Poyry Energy-საგან აღნიშნული მომსახურების მიღების შედეგად. 

ვინაიდან „კომპანიამ“ მიიღო გადაწყვეტილება, არ გააგრძელოს ჰიდროსადგურის პროექტი, 

შესაბამისი თანხა ჩართულ იქნა სხვა საოპერაციო ხარჯებში.  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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11 ანარიცხები და რეზერვები, წმინდა (გაგრძელება) 
 

(გ) რეზერვი იურიდიული სარჩელებისთვის 
 

„კომპანია“ აფასებს უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას როგორც 

არსებულ, ასევე წარმოებაში მიღებულ სასამართლო საქმეებთან დაკავშირებით, სადაც 

„კომპანია“ გამოდის მოსარჩელე მხარედ. თუ „კომპანიის“ აზრით უარყოფითი 

გადაწყვეტილების გამოტანის რეალური რისკი არსებობს, იგი ახორციელებს შესაბამისი 

რეზერვის ფორმირებას. ყველა სხვა ცნობილი საქმე განხილულია პირობითი ვალდებულებების 

კატეგორიაში, 29-ე შენიშვნაში.   

 

მოქალაქე არმენ დავითიანი, რომელიც 2005 წელს სს „თელასის“ მაღალი ძაბვის ქვეშ მოხვედრის 

შედეგად უნარშეზღუდულია, 2012 წელს სს "თელასის" წინააღმდეგ სარჩელი აღძრა და 

ფიზიკური და მორალური ზიანისთვის 3,616 ლარის ანაზღაურება მოითხოვა. აღნიშნულზე 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2012 წლის 21 ნოემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის 

საფუძველზეც 2012 წელს აღიარებული იქნა 896 ლარის რეზერვი. 2013 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, აღიარებული რეზერვი იგივეა, რადგან თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა არმენ დავითიანის მიერ და საქმე კვლავ წარმოებაშია.   

 

2013 წლის 16 აგვისტოს, შპს „ბერკეტმა“ „კომპანიის“ წინააღმდეგ შეიტანა სარჩელი 

ელექტროენერგიის გადაცემის მიზნით შპს „ბერკეტი“-ს საკუთრებაში არსებული კაბელის 

უკანონო გამოყენებისათვის და 150 ლარის გადახდა მოითხოვა. აღნიშნულ საქმეზე 

სასამართლო პროცესი კვლავაც წარმოებაშია. 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 

„კომპანიამ“ აღიარა 150 ლარის ოდენობის რეზერვები აღნიშნულ დავასთან მიმართებით.  

 

2012 წელს „კომპანიამ“ სამსახურიდან დაითხოვა რიგი თანამშრომლები, რომლებმაც შემდეგ 

სარჩელი შეიტანეს „კომპანიის“ წინააღმდეგ. 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, შეიქმნა 

რეზერვი 459 ლარის ოდენობით, გათავისუფლებული თანამშრომლებისათვის სავარაუდო 

კომპენსაციებისთვის. 

 

(დ) წინასწარ გადახდილი გადასახადების რეზერვი   
 

რეზერვი დაკავშირებულია „კომპანიის“ მიერ დღგ-ის დაბრუნების მოთხოვნასთან, რაზეც მას 

საქართველოს საგადასახადო ორგანოების მიერ უარი ეთქვა „კომპანიის“ მიერ 

მომწოდებლებისგან მიღებულ დღგ-ს დეკლარაციებში არსებული ხარვეზების გამო. 

„კომპანიის“ აზრით ამ საგადასახადო აქტივების წარმატებული ამოღება საეჭვოა  

 (მე-20 შენიშვნა). 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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12 სხვა საოპერაციო ხარჯები 
 

 2013 2012 

    

ჯარიმები, საურავები და პირგასამტეხლოები (ა) 27,475 339 

პროფესიული მომსახურება (გ) 4,177 680 

რემონტი და ტექნიკური მომსახურება 4,013 5,019 

რესტრუქტურიზებული დებიტორული დავალიანების 

თავდაპირველი ასახვით მიღებული ზარალი (მე-17 შენიშვნა) 3,201 3,692 

კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯები 2,274 2,431 

ოფისის იჯარა და ტექნიკური მომსახურება 1,378 1,558 

საწევრო შენატანები (ბ) 999 1,417 

მგზავრობის და წარმომადგენლობითი ხარჯები 842 544 

საქველმოქმედო და სოციალური ხარჯები 788 826 

საკანცელარიო საქონელი 259 303 

ძირითადი საშუალებების ჩამოწერასთან დაკავშირებული 

დანაკარგები 254 566 

დაზღვევა 96 1,630 

სხვა 1,460 2,879 

სულ სხვა საოპერაციო ხარჯები 47,216 21,884 

 

ა) 2013 წლის 8 მაისს „კომპანიამ“ გააფორმა საგადასახადო შეთანხმება საქართველოს 

შემოსავლების სამსახურთან (სშს) 2007 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 1 იანვრამდე 

პერიოდებზე. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე „კომპანიამ“ დაადეკლარირა და 

გადაიხადა შემდეგი გადასახადები: საშემოსავლო გადასახადი - 27,106 ლარი, სხვა 

გადასახადები – 8 ლარი. საქართვლოს კანონმდებლობის თანახმად, საგადასახადო 

შეთანხმებით გათვალისწინებული პერიოდები ითვლება შემდგომი გადახედვისათვის 

დახურულად. შესაბამისად, „კომპანიის“ საგადასახადო სტატუსი 2013 წლის 1 იანვრამდე 

მდგომარეობით არ ექვემდებარება „სშს“-ს მიერ გადახედვას. 

ბ) საწევრო შენატანები მოიცავს „სემეკის“ განაწილების ლიცენზიის მოსაკრებელს და „ესკოს“ 

საკომისიო მოსაკრებელს. 2013 წლის განმავლობაში „სემეკმა“ შეამცირა განაწილების 

ლიცენზიის მოსაკრებლის ოდენობა რეგულირებული მომსახურების ღირებულების  

0.4%-დან 0.25%-მდე. 

გ) „კომპანიამ“ მიიღო 3,479 ლარის ღირებულების მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებდა 

საქართველოში, მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის 

ტექნიკური განხორციელებადობის შესწავლას. მოგვიანებით, „კომპანიის“ მიერ მიღებულ 

იქნა გადაწყვეტილება ჰესის პროექტის შეჩერების შესახებ (მე-11 შენიშვნა). 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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13 ფინანსური შემოსავლები და ხარჯები 
 

 2013 2012 

ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი   

საპროცენტო შემოსავალი ანაბრებზე 1,908 2,342 

საპროცენტო შემოსავალი სესხებზე (მე-18 შენიშვნა) 988 704 

შემოსავალი შპს „მტკვარი ენერგეტიკაზე“ გაცემული სესხის და 

შპს „მტკვარი ენერგეტიკის“ მიმართ დავალიანების 

გაქვითვიდან (მე-18 შენიშვნა) 298 - 

სულ ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი 3,194 3,046 

 
ფინანსურ საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯები   

საპროცენტო ხარჯი (23-ე შენიშვნა) (1,781) (6,793) 

სესხებზე მისაღები მომავალი ფულადი ნაკადების გადაფასებით 

მიღებული ზარალი (მე-18 შენიშვნა) –  (2,181) 

სულ ფინანსურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები (1,781) (8,974) 

 

კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული შემოსულობა ძირითადად მიეწერება „კომპანიის“ აშშ 

დოლარსა და ევროში გამოხატული აქტივებისა და ვალდებულებების გადაფასებას. სავალუტო 

რისკის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 27-ე შენიშვნა.   

 

 

14 მოგების გადასახადი 

 

31 დეკემბრით დასრულებული 2013 და 2012 წლების სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 

აღიარებული მოგების გადასახადის ხარჯის უმთავრესი კომპონენტებია: 

 
 2013 2012 

    

მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი 9,490 8,560 

დროებითი სხვაობების წარმოქმნასა და აღდგენასთან 

დაკავშირებული გადავადებული გადასახადი (5,386) 3,623 

მოგების გადასახადი წლის განმავლობაში 4,104 12,183 

 



სს „თელასი“ 
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14 მოგების გადასახადი (გაგრძელება) 

 

მოგების გადასახადის ხარჯისა და სააღრიცხვო მოგების საქართველოს შიდა საგადასახადო 

განაკვეთზე ნამრავლის შეჯერება 31 დეკემბრით დასრულებული 2013 და 2012 წლებისთვის 

ასეთია: 

 
 2013 2012 

    

(ზარალი)/მოგება მოგების გადასახადის გადახდამდე (33,779) 37,141 

   
თეორიული საგადასახადო (შეღავათი)/დანარიცხი 15%-ით (5,067) 5,571 

დამატებით დასაბეგრი მოგება ზენორმატიული ტექნიკური 

დანაკარგების შედეგად (ა) 189 458 

ტექნიკურ დანაკარგებზე დარიცხული დღგ, რომელიც არ 

ექვემდებარება გამოქვითვას (ა)   34 82 

„მშობელი კომპანიის“ სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი 

და კურსთაშორისი სხვაობა (ბ) –  3,155 

შპს "მტკვარი ენერგეტიკისგან" მისაღებ სასესხო 

ვალდებულებაზე დარიცხული საპროცენტო შემოსავალი და 

კურსთაშორისი სხვაობა (გ) 3,882 2,140 

შპს "მტკვარი ენერგეტიკისგან" მისაღები სასესხო 

ვალდებულების გადაფასება (მე-13 შენიშვნა)  –  327 

საგადასახადო შეთანხმების საფუძველზე გადახდილი 

გადასახადების საგადასახადო ეფექტი (მე-12 შენიშვნა) 4,067 – 

საგადასახადო მიზნით გაქვითვას არდაქვემდებარებული 

პროფესიული მომსახურების საგადასახადო ეფექტი (მე-12 

შენიშვნა) 522  – 

დაბეგვრის ზემოქმედება სხვა მუხლებზე, რომლებიც არ 

ექვემდებარება გაქვითვას ან შეფასებას მოგების გადასახადის 

მიზნებისათვის 477 450 

მოგების გადასახადი წლის განმავლობაში 4,104 12,183 

 

 

(ა) დამატებით დასაბეგრი მოგება ზენორმატიული ტექნიკური დანაკარგების შედეგად 
 

10.ა შენიშვნის შესაბამისად, „კომპანიას“ აქვს ზენორმატიული ტექნიკური დანაკარგები. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, „კომპანია“ ვალდებულია აღიაროს 

ელექტროენერგიის ზენორმატიული დანაკარგების პოტენციური გაყიდვები, რაც წარმოქმნის 

დასაბეგრ მოგებას, რომელიც არ აისახება ფასს-ის შესაბამისად. „კომპანია“ ასევე ვალდებულია 

დღგ-ით დაბეგროს ასეთი პოტენციური შემოსავლები, რაც ასევე წარმოადგენს ხარჯებს, 

რომელიც არ ექვემდებარება გამოქვითვას.  



სს „თელასი“ 
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(ბ) „მშობელი კომპანიისგან“ მიღებული სესხი   

 

„მშობელი კომპანიისგან“ მიღებული სესხი უნდა დაიფაროს 2059 წელს და მას არა აქვს 

პროცენტის გადახდის დაფიქსირებული თარიღები. „კომპანიას“ სესხის დაფარვები არ 

განუხორციელებია. ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, ამ სესხთან დაკავშირებით მოგების 

გადასახადის გამოანგარიშების მიზნებისთვის გამოქვითვებისგან თავი შეიკავოს. აქციონერთა 

გადაწყვეტილებით, 2012 წლის განმავლობაში სესხი სრულად დაიფარა წილობრივი 

ინსტრუმენტის სანაცვლოდ (22-ე შენიშვნა). 

 

(გ) შპს "მტკვარი ენერგეტიკისგან" სესხზე მისაღები თანხები   

 

როგორც მე-18 შენიშვნაშია აღწერილი, 2012 წლის 17 ივლისს საქართველოს მთავრობამ შპს 

"მტკვარი ენერგეტიკასგან" მისაღები სესხები გადასცა „კომპანიას“ ახლად გამოშვებული 

აქციების სანაცვლოდ. ამ სესხების დაფარვის პირობების გამო მათი ნომინალური თანხა 

არსებითად განსხვავდება ამორტიზებული ღირებულებისგან. შესაბამისად, სხვაობა ეფექტურ 

და ნომინალურ პროცენტს შორის წარმოადგენს დასაბეგრ მოგებას საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის მიხედვით, მაგრამ არ არის ასახული ფასს-ის მიხედვით მომზადებულ მოგება-

ზარალის ანგარიშგებაში.  

 

დროებითი სხვაობების დინამიკა 

 

 
1 იანვარი, 

2012 წ. 

მოგებასა და 

ზარალში 

ასახული 

31 დეკემბერი

2012 

მოგებასა და 

ზარალში 

ასახული 

31 დეკემბერი, 

2013 წ. 

       

ძირითადი საშუალებები (10,489) (2,184) (12,673) 5,962 (6,711) 

არამატერიალური აქტივები 65 54 119 67 186 

სავაჭრო და სხვა 

დებიტორული დავალიანება 3,881 139 4,020 (629) 3,391 

სასაქონლო-მატერიალური 

მარაგები 54 91 145 18 163 

ანარიცხები 1,241 8 1,249 91 1,340 

სავაჭრო და სხვა 

კრედიტორული 

დავალიანება 1,373 (823) 550 (9) 541 

სახელმწიფო გრანტები 422 70 492 (79) 413 

სესხები და გადასახდელი 

ანგარიშები 1,018 (978) 40 (35) 5 

წმინდა გადავადებული 

საგადასახადო 

აქტივი/(ვალდებულება)   (2,435) (3,623) (6,058) 5,386 (672) 
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მიწა შენობები 

მანქანები 

და მოწყო-

ბილობები 

საოფისე 

აღჭურვი-

ლობა და 

ინვენტარი 

ავტოსატრან-

სპორტო 

საშუალებები 

დაუმთავრე-

ბელი მშენე-

ბლობა და 

სათადარიგო 

ნაწილები* სულ 

ნაშთი 2012 წლის  
1 იანვრის 

მდგომარეობით  9,595 26,827 144,719 16,265 6,289 14,238 217,933 

შემოსვლები 244 261 886 – – 14,970 16,361 

შიდა გადაცემები 36 263 12,561 874 857 (14,591) – 

გასხვისება და ჩამოწერა   (2) (1) (653) (1,513) (83) (416) (2,668) 

ნაშთი 2012 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით  9,873 27,350 157,513 15,626 7,063 14,201 231,626 

შემოსვლები 59 135 457 – – 22,620 23,271 

შიდა გადაცემები 101 1,028 19,690 806 922 (22,547) –  

გასხვისება და ჩამოწერა   (134) (75) (989) (508) –  –  (1,706) 

ნაშთი 2013 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 9,899 28,438 176,671 15,924 7,985 14,274 253,191 

დაგროვილი ცვეთა და 

გაუფასურება 

       ნაშთი 2012 წლის  
1 იანვრის 

მდგომარეობით  – 2,734 28,481 6,707 2,346 – 40,268 

დარიცხვა წლის 

განმავლობაში – 679 7,611 1,933 576 – 10,799 

გასხვისება და ჩამოწერა    – – (259) (1,419) (54) – (1,732) 

ნაშთი 2012 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით – 3,413 35,833 7,221 2,868 – 49,335 

დარიცხვა წლის 

განმავლობაში – 607 5,849 1,442 554 – 8,452 

დარიცხული ცვეთა 3,609 8,971 47,175 2,860 1,655 – 64,270 

გასხვისება და ჩამოწერა  – (42) (580) (456) –  – (1,078) 

ნაშთი 2013 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 3,609 12,949 88,277 11,067 5,077 – 120,979 

        

წმინდა საბალანსო 

ღირებულება 2012 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით  9,873 23,937 121,680 8,405 4,195 14,201 182,291 

წმინდა საბალანსო 

ღირებულება 2013 

წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 6,290 15,489 88,394 4,857 2,908 14,274 132,212 
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დაუმთავრებელი მშენებლობა ასახავს იმ ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულებას, 

რომლებიც ჯერ არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში, აგრეთვე სამშენებლო კომპანიებისთვის 

გადაცემულ სათადარიგო ნაწილებსა და საავანსო გადახდებს. სათადარიგო ნაწილები შედის 

მუხლებში, რომლებიც გამოიყენება „კომპანიის“ ძირითადი საშუალებების შეკეთების ან 

შეცვლისთვის, მაგალითად, სატრანსფორმატორო ქვესადგურების ნაწილები და კაბელები. 

შესაბამისად, ისინი კლასიფიცირებულია ძირითად საშუალებებში, მაგრამ არ ერიცხება 

ამორტიზაცია მათ გაერთიანებამდე აღნიშნულ აქტივებში და ამორტიზაციის დარიცხვა 

განხორციელდება ამ აქტივის დარჩენილი სასარგებლო გამოყენების ვადის მიხედვით.   
 

ძირითადი საშუალებების შემოწმება გაუფასურებაზე 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  
 

მე-7 შენიშვნაში აღნიშნულის თანახმად, „სემეკმა“ 2013 წელს დაამტკიცა ახალი ტარიფები 

„კომპანიის“ გარკვეული კატეგორიის მომხმარებლებისათვის. ამასთან, „საბოლოო მშობელმა 

კომპანიამ“ და საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს, 

რომელშიც განხილულია „კომპანიის“ საინვესტიციო ვალდებულებები და მათი გავლენა 

„კომპანიის“ ტარიფებზე. გაუფასურებაზე შემოწმებისას ხელმძღვანელობის მიერ გამოყენებული 

მოსაზრებები ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ მომავალში მოსალოდნელი მოვლენების 

მაქსიმალური სიზუსტით შეფასებას. რეალური შედეგები შეიძლება განსხვავდებოდეს 

მოლაპარაკებებისა და მთავრობისა და „სემეკის“ მიერ მიღებული ფაქტობრივი ნორმატიული 

აქტების მიხედვით. 
 

ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ „კომპანია“ წარმოადგენს ფულადი სახსრების გენერირების 

დამოუკიდებელ ერთეულს (ფსგე). მისი ჩანაცვლების ღირებულება განსაზღვრულ იქნა 

გამოყენების ღირებულების გაანგარიშების საფუძველზე, ფულადი სახსრების მოძრაობის 

პროგნოზის გამოყენებით, რომელიც ეფუძნება ხელმძღვანელობის მიერ 20-წლიანი 

პერიოდისათვის დამტკიცებულ ფინანსურ პროგნოზებს, მომავალ პერიოდებში ტარიფის 

ცვლილების გათვალისწინებით. დისკონტირების განაკვეთმა დაბეგვრამდე, რომელიც 

გამოიყენება ფულადი სახსრების ნაკადების პროგნოზირებისთვის, შეადგინა 18.63%. ძირითადი 

საშუალებების საბალანსო ღირებულება მოცემული ანალიზის საფუძველზე, 2013 წლის 30 

ივნისის მდგომარეობით, გაუფასურდა 64,270 ლარით. 
 

ფსგე-ს გამოყენების ღირებულების გამოთვლაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს შემდეგი 

დაშვებები:  
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დისკონტირების განაკვეთი  
 
დისკონტირების განაკვეთი წარმოადგენს ფულის დროით ღირებულებასთან მიმართებაში 

„კომპანიისთვისა“ და შესაბამისი აქტივებისთვის დამახასიათებელი რისკების (რომლებიც არ 

არის ასახული ფულადი ნაკადების პროგნოზებში) საბაზრო შეფასებას. დისკონტირების 

განაკვეთის გაანგარიშება დაფუძნებულია „კომპანიისათვის“ სპეციფიკურ გარემოებებზე და 

მიიღება კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულებიდან (WACC). WACC ითვალისწინებს, 

როგორც მოზიდულ, ისე საკუთარ კაპიტალს. საკუთარი კაპიტალის ღირებულება მიიღება 

„კომპანიის“ ინვესტორების ინვესტიციებზე მოსალოდნელი უკუგების გათვალისწინებით. 

მოზიდული კაპიტალის ღირებულება ეყრდნობა მსგავსი რისკებისა და ვადების მქონე 

პროცენტიან ნასესხებ სახსრებს, რადგან „კომპანიას“ არ აქვს მესამე პირებისგან აღებული 

სტანდარტული სესხები. „კომპანიისთვის“ დამახასიათებელი რისკები გაერთიანებულია 

ინდივიდუალური ბეტა ფაქტორების გამოყენებით. ბეტა ფაქტორების ფასდება 

ყოველწლიურად, საჯაროდ ხელმისაწვდომი საბაზრო მონაცემების საფუძველზე. 

გამოყენებული დისკონტირების განაკვეთის 1%-ით გაზრდა გამოიწვევდა გამოყენების 

ღირებულების შემცირებას 8,000 ლარით.  

 

ელექტროენერგიის ტარიფი 
 
ელექტროენერგიის გასაღება წარმოადგენს ხელმძღვანელობის მიერ ელექტროენერგიაზე 

მომავალი მოთხოვნის და „სემეკის“ მიერ დადგენილი ტარიფების შეფასებას. 

ელექტროენერგიის გასაღებაზე მოქმედებს მრავალი ფაქტორი, და შედეგები შეიძლება 

განსხვავდებოდეს პროგნოზისგან. ფაქტორებმა, როგორებიცაა ზამთრის საშუალო 

ტემპერატურა და აბონენტთა რაოდენობის ზრდა, შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

ელექტროენერგიის საპროგნოზო მოხმარებასა და ტარიფებზე.  

 

ელექტროენერგიის ტარიფის 1%-ით შემცირება გამოიწვევდა გამოყენების ღირებულების 

დაახლოებით 29,000 ლარით შემცირებას. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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16 არამატერიალური აქტივები 
 

 

 
პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

დასანერგი 

პროგრამული 

უზრუნველყოფა სულ 

თვითღირებულება       

2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 5,398 60 5,458 

შემოსვლები 460 – 460 

შიდა გადაცემა 60 (60) – 

2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 5,918 – 5,918 

შემოსვლები 8 – 8 

შიდა გადაცემა –              –  –  

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 5,926 – 5,926 

     

ამორტიზაცია      

2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 1,788 – 1,788 

დარიცხვა წლის განმავლობაში 1,036 – 1,036 

2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2,824 – 2,824 

დარიცხვა წლის განმავლობაში 1,090 – 1,090 

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 3,914 – 3,914 

     

წმინდა საბალანსო ღირებულება 2012 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით 3,094 – 3,094 

წმინდა საბალანსო ღირებულება 2013 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით 2,012 – 2,012 

 

 

არამატერიალური აქტივები ძირითადად შედგება საბუღალტრო და სხვა პროგრამული 

უზრუნველყოფისაგან, აგრეთვე პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი ლიცენზიებისაგან. 

სრულად ამორტიზებული, მაგრამ ჯერ კიდევ ექსპლუატაციაში მყოფი არამატერიალური 

აქტივების მთლიანი საბალანსო ღირებულება შეადგენს 532 ლარს (2012 წ.: 532 ლარი) 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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17 სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება 

 
2013 წლის  

31 დეკემბერი  

2012 წლის  
31 დეკემბერი  

რესტრუქტურიზებული დებიტორული დავალიანება, გრძელვადიანი 

ნაწილი   

რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანება (ა) 6,317 5,803 

გამოკლებული: გაუფასურების რეზერვი (მე-11 შენიშვნა) (790) (886) 

სულ გრძელვადიანი რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული 

დავალიანება 5,527 4,917 

    
მიმდინარე სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება   

საყოფაცხოვრებო სექტორი 61,875 67,743 

სახელმწიფო სექტორი 13,228 13,368 

კომერციული და სამრეწველო სექტორი 40,991 35,732 

რესტრუქტირებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანება, მიმდინარე 

ნაწილი (ა) 3,309 4,457 

გამოკლებული: გაუფასურების რეზერვი (მე-11 შენიშვნა)     

 (85,420) (91,042) 

სულ მიმდინარე სავაჭრო დებიტორული დავალიანება 33,983 30,258 

    

სხვა დებიტორული დავალიანება (ბ) 7,148 6,411 

გამოკლებული: გაუფასურების რეზერვი (მე-11 შენიშვნა) (5,874) (5,886) 

სულ მიმდინარე სხვა დებიტორული დავალიანება 1,274 525 

სულ მიმდინარე სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება  35,257 30,783 

სულ სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება 40,784 35,700 

 

(ა) რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანება 
 

მომხმარებელთაგან ვადაგადაცილებული დებიტორული დავალიანების ამოღების 

ხელშესაწყობად, „კომპანია“ მათთან დებს რესტრუქტურიზაციის შესახებ 

ხელშეკრულებებს, რომელთა შესაბამისად ვადაგადაცილებული დებიტორული დავალიანება 

გადანაწილდება მომავალ პერიოდებზე ყოველთვიური თანაბარი შენატანებით. 

მომხმარებელთა რესტრუქტურიზებულ დებიტორულ დავალიანებას არ ერიცხება პროცენტი. 

ხელმძღვანელობის აზრით, სავაჭრო დებიტორული დავალიანების რესტრუქტურიზაციის 

შედეგად საგრძნობლად იცვლება არსებული ფინანსური აქტივის პირობები და ეს აღირიცხება, 

როგორც თავდაპირველი სავაჭრო დებიტორული დავალიანების დაფარვა და ახალი 

რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანების აღიარება. მისი სააღრიცხვო 

პოლიტიკის მიხედვით ახალი ფინანსური აქტივების აღიარება ხდება სამართლიანი 

ღირებულებით და შემდეგ აღირიცხება ამორტიზებული ღირებულებით.  
 

სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრება კომერციული ბანკების მიერ მსგავსი 

მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით 

(საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული და საბანკო სტატისტიკის ბიულეტენის 

მიხედვით).   
 

რესტრუქტურიზებული დებიტორული დავალიანების თავდაპირველი აღიარებით მიღებულმა 

ზარალმა შეადგინა 3,201 ლარი 2013 წელს (2012 წ.: 3,692 ლარი) (მე-12 შენიშვნა).  
 

საპროცენტო შემოსავლებმა რესტრუქტურიზაციით დებიტორული დავალიანების დისკონტის 

ამორტიზაციიდან 2013 წელს 2,062 ლარი შეადგინა (2012 წ.: 2,369 ლარი) (მე-8 შენიშვნა). 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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17 სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანება (გაგრძელება) 

 

(ბ) სხვა დებიტორული დავალიანება 
 

სხვა დებიტორული დავალიანება მოიცავს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” 

(„სსე“), საქართველოს სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ორგანიზაციის, დებიტორულ 

დავალიანებას, რომელიც შეადგენს 3,750 ათას ლარს. ეს დებიტორული დავალიანება 

„კომპანიამ“ 2005 წელს სხვადასხვა კონტრაგენტისგან შეისყიდა. ამჟამად “სსე“ გაკოტრებიდან 

რეაბილიტაციის რეჟიმშია. „სსე“-ს ყველა ძველი ვალდებულება, „კომპანიის“ მიმართ არსებული 

დავალიანების ჩათვლით, დაჯგუფებულია დაფარვის რიგითობის მიხედვით. „სსე“-ის მიმართ 

გაკოტრებასთან დაკავშირებით გამოყენებული სამართალდამცავი ზომების მიმდინარე გეგმის 

საფუძველზე. „სსე“, სავარაუდოდ, „კომპანიის“ წინაშე თავისი ვალდებულებების დაფარვას 

დაიწყებს 2030 წელს. ხელმძღვანელობამ ამ დებიტორული დავალიანებისათვის შექმნა სრული 

რეზერვი, რადგან „სსე“-ს მიერ გაკოტრებისაგან დაცვის გეგმის შესრულების სათანადო 

სიზუსტით პროგნოზირება შეუძლებელია.  

 

(გ) სავაჭრო დებიტორული დავალიანების გაუფასურება 

 

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სავაჭრო დებიტორული დავალიანების ანალიზი 

ხანდაზმულობის ვადების მიხედვით ასეთია: 

 

 სულ 

არც ვადაგა-

დაცილებული, 

არც გაუფასუ-

რებული 

ვადაგადაცილებული, მაგრამ არა გაუფასურებული 

<60 დღე 

60-120 
დღე 

120-180 
დღე 

180-360 
დღე >360 დღე 

2013 40,784 36,114 2,686 376 75 223 1,310 

2012  35,700 32,283 820 322 266 393 1,616 

 
უიმედო დებიტორული დავალიანების რეზერვში ცვლილებები იხილეთ მე-11 შენიშვნაში. 

 

 

18 სესხებზე მისაღები თანხები 
 

 2013 2012 

    

"მტკვარი ენერგეტიკისგან" სესხებზე მისაღები თანხები   – 6,957 

სულ სესხზე მისაღები თანხები – 6,957 

 

როგორც 22-ე შენიშვნაშია აღწერილი, საქართველოს მთავრობამ შპს "მტკვარი ენერგეტიკასგან", 

ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოსგან, მისაღები სესხები გადასცა 

„კომპანიას“ ახლად გამოშვებული აქციების სანაცვლოდ. ეს სესხები თავდაპირველად გასცეს 

ფინანსურმა ინსტიტუტებმა საქართველოს მთავრობაზე გარდაბნის თბოელექტროსადგურის 

რეაბილიტაციის მიზნით. საქართველოს მთავრობამ, თავის მხრივ, ამ სესხების ფარგლებში 

მიღებული თანხები მათი დაფარვის ვალდებულებებითურთ გადასცა შპს "მტკვარი 

ენერგეტიკას".  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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18 სესხებზე მისაღები თანხები (გაგრძელება) 

 

სასესხო ხელშეკრულებების თანახმად სესხები უნდა დაფარულიყო შემდეგი პირობებით:  

 

(i) პირველი სესხი არის აშშ დოლარში და უნდა დაიფაროს ნახევარწლიური თანაბარი 

შენატანებით. დაფარვა უნდა დაწყებულიყო 2008 წლის 30 ივნისს და დასრულებულიყო 

2027 წლის 31 დეკემბერს, წლიური საპროცენტო განაკვეთი 2007 წლის 31 დეკემბრამდე 

იქნებოდა 0.75%, ხოლო შემდეგ - წელიწადში 7%. თუმცა გადაცემამდე საერთოდ არ 

მომხდარა სესხის ძირითადი თანხისა და შესაბამისი პროცენტის გადახდა; 

(ii) მეორე სესხი არის ევროში და უნდა დაიფაროს ნახევარწლიური შენატანებით. დაფარვა 

უნდა დაწყებულიყო 2007 წლის 25 დეკემბერს და დასრულებულიყო 2036 წლის 25 

დეკემბერს, წლიური საპროცენტო განაკვეთი იქნებოდა 0.75%. თუმცა გადაცემამდე 

საერთოდ არ მომხდარა სესხის ძირითადი თანხისა და შესაბამისი პროცენტის გადახდა; 

და 

(iii) მესამე სესხი არის აშშ დოლარში და უნდა დაიფაროს ნახევარწლიური შენატანებით. 

დაფარვა უნდა დაწყებულიყო 2005 წლის 31 დეკემბერს და დასრულებულიყო 2010 წლის 

31 დეკემბერს, წლიური საპროცენტო განაკვეთი იქნებოდა 8.2%. თუმცა გადაცემამდე 

საერთოდ არ მომხდარა სესხის ძირითადი თანხისა და შესაბამისი პროცენტის გადახდა. 

 

ამის მიუხედავად, ყველა ზემოაღნიშნული სასესხო ხელშეკრულება მოიცავს საერთო პირობებს 

სესხებისა და შესაბამისი პროცენტების დაფარვის რიგითობის შესაბამისად: 

(i) პირველი, შპს "მტკვარი ენერგეტიკას" უფლება აქვს, დაფაროს თავისი ყოველდღიური 

ხარჯები; 

(ii) მეორე, შპს "მტკვარი ენერგეტიკას" ევალება სესხის ძირითადი თანხის და დარიცხული 

პროცენტის გადახდა „მშობელი კომპანიისთვის“, ძირითადი თანხის მაქსიმუმ 50 

მილიონი აშშ დოლარის ჯამურ ოდენობამდე; 

(iii) მესამე, შპს "მტკვარი ენერგეტიკას" მოეთხოვება „კომპანიისთვის“ სუბორდინირებული 

ვალდებულებების, ანუ ამ სესხების გადახდა;  

(iv) მეოთხე, შპს "მტკვარი ენერგეტიკას" მოეთხოვება „მშობელი კომპანიისთვის“ სესხების 

სრული ძირითადი თანხისა და მათზე დარიცხული პროცენტის გადახდა (ii) პუნქტში 

აღნიშნული 50 მილიონი აშშ დოლარის ზღვარს ზემოთ; 

(v) შპს "მტკვარი ენერგეტიკას" ყოველთვის რჩება უფლება, რომ ორთვიანი პერიოდის 

განმავლობაში თავისი ოპერაციების უზრუნველყოფისთვის საკმარისი ნაღდი ფულის 

ნაშთები შეინარჩუნოს. 

PricewaterhouseCoopers Central Asia and Caucasus B.V-ის ფილიალმა საქართველოში ჩაატარა 

ზემოაღნიშნული სესხების ხელმოწერის თარიღისთვის - 2012 წლის 17 ივლისისთვის, 

სამართლიანი ღირებულების დამოუკიდებელი ანალიზი და შეაფასა 8,348 ლარად. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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18 სესხებზე მისაღები თანხები (გაგრძელება) 

 

2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სამომავლო ფულადი ნაკადების ვადების გადახედვის 

შედეგად 2,181 ლარის ოდენობის მისაღები სესხების საბალანსო ღირებულებაში ცვლილებები 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში იქნა აღიარებული ფინანსური საქმიანობიდან გაღებული 

ზარალის სახით (მე-13 შენიშვნა). 

 

2013 წელს სესხებზე დარიცხულმა საპროცენტო შემოსავალმა 988 ლარი (2012: 704 ლარი) 

შეადგინა (მე-13 შენიშვნა). 

 

2013 წლის 16 დეკემბრის მდგომარეობით, სესხზე შპს „მტკვარი ენერგეტიკასაგან“ მისაღები 

თანხები გაქვითულ იქნა შპს „მტკვარი ენერგეტიკასთვის“ გადასახდელი დავალიანების 

თანხით 8,497 ლარით, მხარეებს შორის ხელმოწერილი ურთიერთჩათვლის ხელშეკრულების 

შესაბამისად. სესხზე მისაღები თანხების წმინდა საბალანსო ღირებულება, 2013 წლის 16 

დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 8,199 ლარს, ამით „კომპანიამ“ აღიარა 2013 წელს 298 

ლარის გაქვითვით მიღებული შემოსავალი (მე-13 შენიშვნა). 

 

 

19 სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 
 

 2013 2012 

    

ნედლეული და მასალები 6,862 7,970 

სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 3,683 3,532 

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, სულ 10,545 11,502 

 

2013 წლის განმავლობაში 287 ლარი (2012 წ.: 499) იქნა აღიარებული წმინდა სარეალიზაციო 

ღირებულებით აღრიცხულ სასაქონლო-მატერიალურ მარაგებზე გაწეული ხარჯის სახით. იგი 

აღიარებულია სხვა საოპერაციო ხარჯებად.  

 

 

20 გადახდილი ავანსები 
 

 2013 2012 

    

მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები  1,434 3,581 

გამოკლებული: გაუფასურების რეზერვი (მე-11 შენიშვნა) (893) (2,936) 

სულ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები 541 645 

    

ანაზღაურებადი დღგ 3,378 3,335 

სხვა საგადასახადო აქტივები 275 18 

გამოკლებული: გაუფასურების რეზერვი (მე-11 შენიშვნა) (3,259) (3,259) 

სულ საგადასახადო აქტივები 394 94 

სულ გადახდილი ავანსები 935 739 
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ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
 
 

47 

21 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 
 

 2013 2012 

    

მიმდინარე ანგარიშები და მოთხოვნამდე ანაბრები (ა) 38,492 44,174 

კორპორაციული ბარათები 25 25 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 38,517 44,199 

 

(ა) მიმდინარე ანგარიშები და მოთხოვნამდე ანაბრები 
 

მიმდინარე ანგარიშები და მოთხოვნადი ანაბრები განთავსებულია საქართველოს ბანკებში.  

სახელშეკრულებო ვადა 1-დან 3 თვემდეა. საშუალოდ, 2013 წელს მოთხოვნამდე ანაბრების 

წლიური განაკვეთი 2.5%-დან 8%-მდეა (2012 წ.: 5%-დან 12.5%-მდე).  

 

(ბ) შეზღუდული წვდომის ფულადი სახსრები 

 

შეზღუდული წვდომის ფულადი სახსრების ანგარიშზე 3,480 ლარი (2012 წ: 1,153 ლარი) 

განთავსებულია ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან გაფორმებული სასესხო 

ხელშეკრულების თანახმად (23-ე შენიშვნა). ასევე ამ სათაურის ქვეშ განთავსებულია შპს 

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ გადასახდელი და მერიის დასუფთავების სამსახურის 

მოსაკრებლების თანხები (მე-8 შენიშვნა). 

 

 

22 სააქციო კაპიტალი და დამატებითი შენატანები კაპიტალში 

 

 

აქციების 

რაოდენობა ღირებულება 

2012 წ. 1 იანვრის მდგომარეობით 81,147,886 81,148 

კაპიტალის გაზრდა (ა) 31,281,532 31,281 

2013 და 2012 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით 112,429,418 112,429 

 

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჩვეულებრივი აქციების ნებადართული და 

გამოშვებული რაოდენობაა 112,429,418 (2012 წ.: 112,429,418), ხოლო თითოეული აქციის 

ნომინალური ღირებულებაა 0.001 ლარი. აქციები ერთნაირი კლასისაა და თითოეულ აქციას 

შეესაბამება ერთი ხმა.   

 

„კომპანიის“ აქციონერთა სტრუქტურა 2013 წლის 31 დეკემბრისა და 2012 წლის  

31 დეკემბრისთვის ასეთი იყო: 
 

 2013 2012 

„მშობელი კომპანია“ 75.11% 75.11% 

სს „პარტნიორობის ფონდი" 24.53% 24.53% 

ფიზიკური პირები   0.36% 0.36% 

სულ  100.00% 100.00% 
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22 სააქციო კაპიტალი და დამატებითი შენატანები კაპიტალში (გაგრძელება) 

 

(ა) კაპიტალის გაზრდა 

 

2012 წლის 23 მარტს „კომპანიის“ აქციონერებმა რიგგარეშე კრებაზე მიიღეს გადაწყვეტილება 

დამატებით 31,281,532 აქციის გამოშვებაზე. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით, აქციების ემისია 

და ფასდადება უნდა მომხდარიყო საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის #2536 

დადგენილების პრინციპების შესაბამისად. დადგენილებაში N2536 კაპიტალის გაზრდაში 

მონაწილეობის უფლებების ემისიისთვის შემდეგ ძირითადი პრინციპები იყო მოცემული: 

ახლად გამოშვებული აქციები მხოლოდ არსებულ აქციონერებზე უნდა გაცემულიყო; „მშობელ 

კომპანიას“ უნდა მიეღო 23,461,356 აქცია „კომპანიის“ მიერ „მშობელი კომპანიისთვის“ 

გადასახდელი სასესხო დავალიანების სანაცვლოდ; საქართველოს მთავრობას უნდა მიეღო 

7,673,054 აქცია შპს "მტკვარი ენერგეტიკასგან" მისაღები სასესხო დავალიანების სანაცვლოდ (მე-

18 შენიშვნა); სხვა აქციონერებს უნდა მიეღოთ ახალი აქციები ემისიამდე თავიანთი წილობრივი 

მონაწილეობის პროპორციულად აქციების ნომინალური ღირებულების ოდენობის ნაღდი 

ფულის სანაცვლოდ; თუ სხვა აქციონერები არ გამოიყენებდნენ ახლად გამოშვებული აქციების 

შეძენის უფლებას, „მშობელ კომპანიას“ ეძლეოდა მათ შესყიდვაზე ოფციონი.  

 

აქციების შესყიდვის დღეს, 2012 წლის 17 ივლისს, „მშობელმა კომპანიამ“ „კომპანიისგან“ სესხზე 

მისაღები თანხების სანაცვლოდ 23,461,356 ახლად გამოშვებული აქცია მიიღო. 25,072 ლარის 

ოდენობის სხვაობა სესხის წმინდა საბალანსო ღირებულებასა და ახლად გამოშვებული აქციების 

ნომინალურ ღირებულებას შორის აღირიცხა კაპიტალში დამატებითი შენატანების სახით და 

პირდაპირ აისახა კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგებაში. 

 

ამავე დღეს, საქართველოს მთავრობამ ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული პირისგან - 

შპს "მტკვარი ენერგეტიკისგან" რამდენიმე სესხზე მისაღები თანხები 8,348 ლარის სამართლიანი 

ღირებულებით (მე-18 შენიშვნა) დათმო 7,673,054 ახლად გამოშვებული აქციის სანაცვლოდ. 675 

ლარის ოდენობის სხვაობა სესხის სამართლიან ღირებულებასა და ახლად გამოშვებული 

აქციების ნომინალურ ღირებულებას შორის აღირიცხა კაპიტალში დამატებითი შენატანების 

სახით და პირდაპირ აისახა კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგებაში.  

 

რადგანაც სხვა აქციონერებს არ გამოუხატავთ თავიანთი წილი ახლად გამოშვებული აქციების 

მთლიანად შესყიდვის სურვილი, „მშობელმა კომპანიამ“ გამოიყენა ოფციონით 

გათვალისწინებული უფლება და შეიძინა 121,149 აქცია ნომინალური ღირებულებით. 

დარჩენილი 25,973 აქცია ფიზიკურმა პირებმა შეისყიდეს.  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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22 სააქციო კაპიტალი და დამატებითი შენატანები კაპიტალში (გაგრძელება) 
 

(ბ) შემოსავალი აქციაზე 
 

საბაზო მოგება ერთ აქციაზე გამოითვლება მოცემული წლისათვის „კომპანიის“ ჩვეულებრივი 

აქციების მფლობელთა წმინდა მოგების შეფარდებით წლის განმავლობაში აქციონერთა 

მფლობელობაში არსებული ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობის საშუალო შეწონილთან. 
 

ქვემოთ მოცემულია მოგების და აქციების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამოიყენება ერთ 

აქციაზე საბაზო მოგების გამოსათვლელად: 
 

 2013 2012 

ჩვეულებრივი აქციების მფლობელების წმინდა (ზარალი)/მოგება  (37,883) 24,958 

ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობის საშუალო შეწონილი ერთ 

აქციაზე საბაზო მოგების გამოსათვლელად  112,429,418 95,419,717 

საბაზო მოგება ერთ აქციაზე (0.00034) 0.00026 

 

 

23 პროცენტიანი სესხები და თამასუქები 
 

 2013 2012 
   

გრძელვადიანი   

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან 

მიღებული სესხი (ა) 32,556 36,240 

ადგილობრივი ბანკებისგან მიღებული სესხები (ბ) – 2,085 

გადასახდელი თამასუქები (გ) 501 557 

სულ გრძელვადიანი სესხები და თამასუქები 33,057 38,882 

    

მიმდინარე   

ადგილობრივი ბანკებისგან მიღებული სესხები (ბ) – 2,070 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან 

მიღებული სესხი, მიმდინარე ნაწილი (ა) 5,662 5,442 

გადასახდელი თამასუქების მიმდინარე ნაწილი (გ) 139 139 

სულ მიმდინარე სესხები და თამასუქები 5,801 7,651 

სულ სესხები და თამასუქები 38,858 46,533 

 

(ა) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისგან მიღებული სესხი   
 

2010 წლის 15 დეკემბერს „კომპანიამ“ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან 

გააფორმა ხელშეკრულება 25,000,000 აშშ დოლარის ოდენობის სესხზე. 2011 წლის 

დეკემბრისთვის „კომპანიას“ სრულად ჰქონდა ათვისებული ეს სესხი. სესხის ვალუტაა აშშ 

დოლარი, ერიცხება საპროცენტო განაკვეთი LIBOR-ის მიხედვით, რომელსაც ემატება  

3.5%-5.0%-იანი წლიური მარჟა. მარჟა მიბმულია „კომპანიისა“ და მისი „საბოლოო მშობელი 

კომპანიის“ ფინანსურ შედეგებზე და ეყრდნობა მათი წლიური ფინანსური ვალის შეფარდებას 

EBITDA-სთან (შემოსავლები პროცენტამდე, გადასახადამდე, ცვეთამდე და ამორტიზაციამდე). 

სესხის დაფარვა უნდა დაიწყოს 2013 წლის 4 მაისიდან ნახევარწლიური თანაბარი შენატანებით, 

ბოლო შენატანით 2020 წლის 4 ნოემბერს.  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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23 პროცენტიანი სესხები და თამასუქები (გაგრძელება) 

 

(ა) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისგან მიღებული სესხი (გაგრძელება) 

 

სესხის დამტკიცებასა და გაცემასთან დაკავშირებით „კომპანიამ“ გადაიხადა 713 ლარის 

ოდენობის წინასწარი საკომისიო და 213 ლარის ოდენობის სხვა გარიგების დანახარჯები. 

 

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისგან მიღებულ სესხზე დარიცხულმა 

პროცენტმა 2013 წელს 1,585 ლარი (2012 წ.: 1,750 ლარი) შეადგინა. 

 

ფინანსური ხელშეკრულების პირობების შესრულება 

 

სასესხო ხელშეკრულება „კომპანიას“ გარკვეულ ფინანსურ და არაფინანსურ ვალდებულებებს 

აკისრებს. აღსანიშნავია ის, რომ „კომპანიის“ სესხის დაფარვის კოეფიციენტი უნდა იყოს 

არანაკლებ 1.2, ხოლო პროცენტამდე, გადასახადამდე, ცვეთამდე და ამორტიზაციამდე 

შემოსავლებთან ფინანსური ვალის თანაფარდობის კოეფიციენტი - მაქსიმუმ 4. 2013 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით „კომპანია“ აკმაყოფილებდა ყველა ფინანსური ხელშეკრულების 

შემზღუდველი პირობის მოთხოვნას.  

 

(ბ) ადგილობრივი ბანკებისგან მიღებული სესხები 

 

2009 წლის 15 დეკემბერს „კომპანიამ“ სს „საქართველოს ბანკთან“ სასესხო ხელშეკრულება 

გააფორმა 5,000,000 აშშ დოლარზე. 2013 წლის 4 თებერვალს „კომპანიამ“ სესხის თანხა სრულად 

დაფარა. 2013 წელს ადგილობრივი ბანკებისგან მიღებულ სესხებზე დარიცხული პროცენტი 48 

ლარს შეადგენდა (2012 წ.: 650 ლარი). 

 

(გ) გრძელვადიანი თამასუქები 

 

„კომპანიას“ აქვს გრძელვადიანი უპროცენტო გადასახდელი თამასუქები ლარში. ეს თამასუქები 

წარმოიშვა 1998 წელს „კომპანიის“ თავდაპირველი პრივატიზაციის დროს „კომპანიის“ მიერ 

გარკვეული ყოფილი მიმწოდებლების მიმართ არსებულ წინა სავალო ვალდებულებებზე უარის 

თქმასთან დაკავშირებით. ამ გადასახდელი თამასუქების საბალანსო ღირებულება შეფასებული 

იყო 15.4% დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით გადახდის დადგენილი თარიღის 

დადგომამდე. ითვლება, რომ მოცემული დისკონტირების განაკვეთი მიახლოებულია სესხის 

ეკვივალენტურ მომგებიანობასთან საქართველოს ბაზარზე მისი წარმოქმნის მომენტში და მას 

შემდეგ არ შეცვლილა.  
 

თამასუქების უმრავლესობის შემთხვევაში, იმის გამო, რომ მათი დაფარვის ვადა 2013 წლის 31 

დეკემბრიდან მინიმუმ 77 წლის შემდეგ იწყება, ამორტიზებული ღირებულება ნულს შეადგენს 

(2012 წ.: ნული).  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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23 პროცენტიანი სესხები და თამასუქები (გაგრძელება) 

 

(გ) გრძელვადიანი თამასუქები (გაგრძელება) 

 

გადასახდელია შემდეგი თამასუქები: 
 

 
დაფარვის 

თარიღი 

ნომინალური 

ღირებულება  

2013 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 

საბალანსო 

ღირებულება 

2013 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 

ნომინალური 

ღირებულება  

2012 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 

საბალანსო 

ღირებულება 

2012 წლის  
31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 

       

ფინანსთა სამინისტრო  2098 132,000 – 132,000 – 

ორთაჭალა 2098 388 – 388 – 

ზაჰესი 2098 119 – 119 – 

საცხენისი 2098 73 – 73 – 

სს „თელასი“ 2098 50 – 50 – 

ორბი 2098 9 – 9 – 

ელექტროგადაცემა 2021 870 640 1,011 696 

სულ გადასახდელი 

თამასუქები  133,509 640 133,650 696 
 

გადასახდელ თამასუქებზე დარიცხულმა საპროცენტო ხარჯმა შეადგინა 85 ლარი (2012 წ.: 182 

ლარი). 

 

 

24 სახელმწიფო გრანტები 

 

მიღებული სახელმწიფო გრანტების ცვლილებების ანალიზი შემდეგნაირად შეიძლება: 

 
 2013 2012 

    

1 იანვრის მდგომარეობით  3,280 2,810 

წლის განმავლობაში მიღებული – 1,034 

აღიარებული სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში (529) (564) 

31 დეკემბრის მდგომარეობით  2,751 3,280 

    

მიმდინარე  423 440 

გრძელვადიანი 2,328 2,840 

სულ სახელმწიფო გრანტები 2,751 3,280 

 

სახელმწიფო გრანტები მიიღება არაფულადი აქტივების, როგორიცაა მიწა და 

ელექტრომოწყობილობა, გადმოცემის სახით. „კომპანია“ აფასებს აქტივების სამართლიან 

ღირებულებას და აქტივებს და გრანტებს ამ სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხავს. 

მიღებული აქტივების სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად „კომპანია“ დამოუკიდებელ 

შემფასებელს ქირაობს. გრანტების პირობები მოცემულია 29-ე შენიშვნაში. 
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25 სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება 

 
 2013 2012 

    

სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება ელექტროენერგიის 

მიმწოდებლების მიმართ (ა) 39,152 46,244 

ელექტროენერგიის გადაცემის და დისპეტჩერიზაციის 

დავალიანება 7,847 12,353 

„მშობელი კომპანიისთვის“ გადასახდელი თანხები (ბ) 13,927 14,058 

სხვა (გ)   13,214 15,135 

სულ სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება 74,140 87,790 

 

„კომპანია“ ელექტროენერგიის შესყიდვას ძირითადად აწარმოებს საერთო კონტროლს 

დაქვემდებარებული პირებისგან. დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებების შესახებ დეტალური 

ინფორმაციისთვის იხილეთ 30-ე შენიშვნა. 

 

(ბ) „მშობელი კომპანიისთვის“ გადასახდელი თანხები 

 

მართვისა და ტექნიკური მხარდაჭერისთვის „მშობელი კომპანიისათვის“ გადასახდელი 

თანხები წარმოიქმნა 2012 წლის 1 იანვრამდე. დავალიანება ვადაგადაცილებულია. „კომპანია“ ამ 

თანხების დაფარვას ახორციელებს მხოლოდ „მშობელი კომპანიის“ მხრიდან მოთხოვნის 

შემთხვევაში.   

 

(გ) სხვა კრედიტორული დავალიანება   

 

2010 წლის 2 თებერვალს საქართველოს უმაღლესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც „კომპანიას“ დაეკისრა საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სასარგებლოდ 7,431 ლარის გადახდა. 

აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, სამინისტრო და „კომპანია“ შეთანხმდნენ, რომ 

სამინისტრო უარს იტყვის ამ ვალდებულებაზე, „კომპანიის“ მიერ ელექტრული ქსელის 

რეაბილიტაციისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტური ჩასახლების 

ობიექტებში 9,618 აბონენტისათვის აღრიცხვის ინდივიდუალური კვანძების მოწყობაში 

ინვესტირების სანაცვლოდ 2011 წლის მაისის ბოლომდე. „კომპანია“ მიიჩნევს, რომ სასამართლო 

გადაწყვეტილების შედეგად ვალდებულება შეესაბამება სახელმწიფო გრანტის განმარტებას. 

 

„კომპანიამ“ შეასრულა ვალდებულება და წარუდგინა საჭირო დოკუმენტაცია საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, თუმცა პასუხი არ მიუღია. გრანტის 

აღიარება არ მომხდარა, რადგან ხელმძღვანელობის აზრით საფუძვლიანი მტკიცება იმისა, რომ 

„კომპანია“ შეასრულებს თანამდევ პირობებს, მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, 

როდესაც სამინისტრო ოფიციალურად მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს და გააუქმებს 

ვალდებულებას. შესაბამისად, ეს ვალდებულება შეყვანილია სხვა კრედიტორული 

დავალიანების კატეგორიაში 2013 და 2012 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით.  
 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
 
 

53 

26 სხვა საგადასახადო დავალიანება 

 
   

 2013 2012 

    

გადასახდელი დღგ 11,670 10,904 

საშემოსავლო გადასახადი 753 726 

სხვა – 177 

სულ მიმდინარე სხვა საგადასახადო დავალიანება 12,423 11,807 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადში შედის გადავადებული დღგ 4,892 ლარის ოდენობით 

(2012 წ.: 5,223 ლარი), რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს შესაბამისი ორგანოებისათვის მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც შესაბამისი დებიტორული დავალიანების ბალანსი ამოღებული იქნება 

აბონენტებიდან ან ჩამოიწერება. თანხა არ ექვემდებარება დისკონტირებას იმის 

გათვალისწინებით, რომ ანაზღაურების ან ჩამოწერის ვადა არ არის განსაზღვრული და, 

ვინაიდან ასანაზღაურებელი თანხის ამოღება ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. 

 

 

27 ფინანსური რისკების მართვა 

 

„კომპანია“ განიხილავს თავის რისკებს ფინანსური რისკების კონტექსტში (საკრედიტო, 

საბაზრო, სავალუტო, ლიკვიდურობის და საპროცენტო განაკვეთის რისკები), საოპერაციო და 

იურიდიული რისკების ჩათვლით. „კომპანიისთვის“ ფინანსური რისკების მართვაში ყველაზე 

მნიშვნელოვანია რისკის ზღვრების დადგენა და შემდეგ რისკების შენარჩუნების 

უზრუნველყოფა მოცემულ საზღვრებში. „კომპანია“ განაგრძობს თავისი ფუნქციების 

შემუშავებას საოპერაციო და იურიდიული რისკების მართვაში. „კომპანიის“ მიერ დღეისათვის 

მიღებული ზომები, მათ შორის „საბოლოო მშობელი კომპანიის“ მიერ განხორციელებული 

ზედამხედველობა, აგრეთვე მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მიღებული ზომები მიზნად 

ისახავს შიდა წესებისა და პროცედურების შესაბამისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, 

საოპერაციო და იურიდიული რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად, როგორც ამჟამად, ისე 

მომავალში. 
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27 ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება) 

 

(ა) საკრედიტო რისკი 
 

„კომპანია“ ექვემდებარება საკრედიტო რისკს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მხარე ვერ შეძლებს 

დავალიანების დროულად და სრული მოცულობით გადახდას. ფინანსური აქტივები, 

რომლებიც პოტენციურად აყენებს „კომპანიას“ საკრედიტო რისკის ქვეშ, ძირითადად, შედგება 

სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანების, რესტრუქტურიზებული დებიტორული 

დავალიანების, ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტებისგან. „კომპანიას“ 

თბილისში მონოპოლისტური მდგომარეობა აქვს, მისი საქმიანობა რეგულირებადია, ამიტომ 

მისი შესაძლებლობა აირჩიოს სასურველი მომხმარებლები, შეზღუდულია. „კომპანია“ 

საკრედიტო რისკის მართვას ახორციელებს იმ მომხმარებელთა ქსელიდან დროული გათიშვით, 

რომლებიც არ იხდიან ელექტროენერგიის დავალიანებას, მაგრამ „კომპანიის“ მომხმარებელთა 

რაოდენობის და მათი გეოგრაფიული განაწილების გათვალისწინებით, შესაძლებელია იმის 

დაშვება, რომ ყველა არგადამხდელი მომხმარებელი არ იქნება დროულად გათიშული. ამასთან, 

არსებობს გათიშულ მომხმარებელთა არასანქცირებული ჩართვის რისკი. „კომპანია“ ასევე 

ემსახურება სოციალური სფეროს მომხმარებლებს, რომელთა გათიშვას ქსელიდან „კომპანია“ 

ვერ შეძლებს მათი ვალის არასათანადო მომსახურების შემთხვევაშიც კი. ხელმძღვანელობამ 

შეიმუშავა კონსერვატიული დარეზერვების პოლიტიკა, რომელიც ნებისმიერი პრობლემური 

მომხმარებლის დროული იდენტიფიცირებისა და ადეკვატური დარეზერვების საშუალებას 

იძლევა. სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანების, რესტრუქტურიზებული 

დებიტორული დავალიანების საბალანსო ღირებულება გაუფასურების რეზერვის გამოკლებით, 

და მთლიანი ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები წარმოადგენს 

მაქსიმალურ თანხას, რომელიც ექვემდებარება საკრედიტო რისკს. მიუხედავად იმისა, რომ 

დებიტორული დავალიანების ამოღებაზე მოქმედებს ეკონომიკური ფაქტორები, 

ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ „კომპანიას“ არ ემუქრება გადაუხდელობასთან 

დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკი, რომელიც გადააჭარბებს დადგენილ რეზერვებს.  
 

„კომპანიას“ არ აქვს საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი კონცენტრაცია, რადგან სამომხმარებლო 

პორტფელი დივერსიფიცირებულია საყოფაცხოვრებო და კომერციული სექტორების დიდი 

რაოდენობის მომხმარებლებს შორის. 
 

ფულადი სახსრების ჭარბი ნაშთი განთავსებულია ფინანსურ ინსტიტუტებში, რომლებსაც 

დეპონირების თარიღისთვის ჰქონდა დეფოლტის მინიმალური რისკი.  

 

(ბ) საბაზრო რისკი 
 

„კომპანიაზე“ ზემოქმედებას ახდენს საბაზრო რისკი, რომელიც ძირითადად შეეხება 

„კომპანიისათვის“ დადგენილ ტარიფებს და ზემოქმედებას ახდენს შესასყიდი ელექტროენერგიის 

ფასზე და აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულებაზე. მიუხედავად 

იმისა, რომ „კომპანია“ მონაწილეობს ამ ტარიფების გარკვეული დონეების დადგენაში, ტარიფის 

დონის დადგენასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები მის კონტროლს არ 

ექვემდებარება.  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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(ბ) საბაზრო რისკი (გაგრძელება) 

 

გარდა ამისა, „კომპანიას“ აქვს ღია საპროცენტო და სავალუტო პოზიცია, რომელზეც ზეგავლენას 

ახდენს ბაზრის ზოგადი და კონკრეტული ცვლილებები.   

 

(i) სავალუტო რისკი 
 

სავალუტო რისკი გამოიხატება იმაში, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულება 

შეიძლება მერყეობდეს სავალუტო კურსის ცვლილების გამო. ძირითადი უცხოური ვალუტის 

კურსის ცვლილება მოქმედებს „კომპანიის“ ფინანსურ პოზიციაზე და ფულადი სახსრების 

მოძრაობაზე.  
 

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია აშშ დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის 

მოსალოდნელი ცვლილების გავლენა წმინდა მოგებაზე, სხვა ფაქტორების უცვლელობის 

პირობით:  

 

 

გამყარება გაუფასურება 

2013   

აშშ დოლარი (4.79%-იანი ცვლილება) 2,181 (2,181) 

2012   

აშშ დოლარი (5.39%-იანი ცვლილება) 1,492 (1,492) 

 

საქართველოში ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარებული ბაზრის არარსებობის გამო, 

ხელმძღვანელობა ვერ ახორციელებს „კომპანიის“ სავალუტო რისკის ჰეჯირებას.  
 

„კომპანიას“ აქვს შემდეგი ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში: 
 

 აშშ დოლარში გამოხატული 

 2013 2012 

    

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 7,565 26,418 

გაცემული სესხები – 6,840 

პროცენტიანი სესხები (38,217) (45,837) 

სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება (946) (1,052) 

„მშობელი კომპანიისთვის“ გადასახდელი თანხები (13,927) (14,058) 

ნეტო-პოზიცია 31 დეკემბრის მდგომარეობით (45,525) (27,689) 

 

სხვა ვალუტებში გამოხატული ანგარიშები და შესაბამისი ცვლილებები სავალუტო კურსებში 

რისკის ანალიზისთვის არ არის აქტუალური. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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27 ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება) 

 
(ბ) საბაზრო რისკი (გაგრძელება) 

 
(ii) საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული რისკი 
 

საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული რისკი გამოიხატება „კომპანიის“ ფინანსურ 

მდგომარეობაზე საპროცენტო განაკვეთების მოძრაობის უარყოფით ზეგავლენაში, რაც აისახება 

მოზიდულ ფინანსურ საშუალებებზე დარიცხული პროცენტების ზრდით ან გამოყოფილი 

ფულადი სახსრებიდან მიღებული შემოსავლის შემცირებით. 2013 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, „კომპანიის“ მოზიდული სახსრები ექვემდებარება პროცენტულ განაკვეთთან 

დაკავშირებულ რისკს, რადგან EBRD-ისგან მიღებულ სესხს აქვს ცვალებადი საპროცენტო 

განაკვეთი (23-ე შენიშვნა).   

 

ქვემოთ მოცემული ცხრილში ნაჩვენებია სესხებისა და გადასახდელი ანგარიშების საპროცენტო 

განაკვეთებში შესაძლო ცვლილებების ეფექტი „კომპანიის“ დასაბეგრ მოგებაზე, სხვა 

ფაქტორების უცვლელობის პირობით: 

 

  
საბაზისო ერთეულის 

ზრდა/კლება  

ეფექტი  

დასაბეგრ მოგებაზე 

2013 +/-60 (220)/220 

2012 +/-60 (204)/204 

 

(გ) ლიკვიდურობის რისკი 

 

ლიკვიდურობის რისკის გონივრული მართვა გულისხმობს საკმარისი რაოდენობის ფულადი 

სახსრების შენარჩუნებას და დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობას საკმარისი საკრედიტო 

თანხების მეშვეობით. „კომპანიის“ მიმდინარე ვალდებულებები ძირითადად დაკავშირებული 

მხარეების მიმართ აქვს. „კომპანიის“ ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ ეს ანიჭებს „კომპანიას“ 

საკმარის მოქნილობას დაფარვის ვადებთან მიმართებით, რაც მომავალში აუცილებელია 

ბიზნესში საკმარისი ლიკვიდურობის უზრუნველსაყოფად.  
 

ქვემოთ, ცხრილში მოყვანილია ვალდებულებები, რომლებიც გაანალიზებულია დარჩენილი 

სახელშეკრულებო ვადის მიხედვით. ვადების ცხრილში ნაჩვენები თანხები წარმოადგენს 

ფულადი სახსრების სახელშეკრულებო არადისკონტირებულ ნაკადებს.   

 

გადახდა უცხოურ ვალუტაში გამოითვლება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის არსებული 

სავალუტო სპოტ-კურსის მიხედვით. 

 

არადისკონტირებული ფინანსური ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი 2013 წლის  

31 დეკემბრის მდგომარეობით: 
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ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
 
 

57 

27 ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება) 
 

(გ) ლიკვიდურობის რისკი (გაგრძელება) 
 

 
1 წელზე 

ნაკლები 

1-დან  

2 წლამდე 

2-დან  

5 წლამდე 

5 წელზე  

მეტი სულ 

       

პროცენტიანი სესხები 6,838 6,629 18,631 11,375 43,473 

გაცემული 

გადასახდელი 

თამასუქები 139 139 418 132,813 133,509 

სავაჭრო და სხვა 

კრედიტორული 

დავალიანება 74,140 – – – 74,140 

      
სულ მომავალი 

გადახდები 81,1178 6,768 19,049 144,188 251,122 

 

ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის ანალიზი, 2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით: 
 

 
1 წელზე 

ნაკლები 

1-დან  

2 წლამდე 

2-დან  

5 წლამდე 

5 წელზე  

მეტი სულ 

       

პროცენტიანი სესხები 9,268 8,827 18,512 16,629 53,236 

გაცემული 

გადასახდელი 

თამასუქები 139 139 418 132,954 133,650 

სავაჭრო და სხვა 

კრედიტორული 

დავალიანება 87,790 – – – 87,790 

      

სულ მომავალი 

გადახდები 97,197 8,966 18,930 149,583 274,676 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, „კომპანიას“ აქვს მნიშვნელოვანი ოდენობის ვალდებულებები, 

რომლებიც უნდა დაიფაროს ერთი წლის განმავლობაში დაწყებული 2013 წლის 31 

დეკემბრიდან. „კომპანიის“ გეგმების დეტალური განხილვა, თუ როგორ აპირებს 

ლიკვიდურობის საკითხების გადაწყვეტას იხილეთ მე-3 შენიშვნაში.  
 

(დ) კაპიტალის მართვა 
 

„კომპანიის“ კაპიტალის მართვასთან დაკავშირებული მიზანია საკუთარი კაპიტალის 

დადებითი პოზიციის შენარჩუნება. კაპიტალი მოიცავს ჩვეულებრივ აქციებსა და „კომპანიის“ 

აქციონერების კუთვნილ კაპიტალს. კაპიტალის დეფიციტი დაგროვებულ იქნა „კომპანიის“ 

მიერ წინა პერიოდებში მიღებული ზარალის გამო. 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 

„კომპანიის“ საკუთარმა კაპიტალმა შეადგინა 86,669 ლარი. ამჟამად, „კომპანია“ კაპიტალის 

მართვის პოლიტიკის დამუშავების პროცესშია, რადგან მან 2013 წლის 31 დეკემბრისთვის 

მიაღწია საკმარისი დადებითი კაპიტალის დაგროვების მიზანს. 
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28 ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება 
 

სამართლიანი ღირებულების შეფასება ხორციელდება იმ თანხის დაახლოებით დასადგენად, 

რომელზეც შეიძლება გაიცვალოს ფინანსური ინსტრუმენტი მხარეებს შორის კომერციული 

გარიგების დროს. მაგრამ განუსაზღვრელობებისა და სუბიექტური მოსაზრების 

გათვალისწინებით, სამართლიანი ღირებულება არ უნდა იყოს ინტერპრეტირებული ისე, რომ 

მისი რეალიზება შესაძლებელია აქტივის დაუყოვნებლივ გაყიდვით ან ვალდებულებების 

დაფარვით. 
 

„კომპანიის“ ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულების 

ანალიზი შესაძლებელია შემდეგნაირად:  
 

  31 დეკემბერი, 2013 წ. 31 დეკემბერი, 2012 წ. 

  
 

დონე 

საბალანსო 

ღირებულება 

სამართლიანი 

ღირებულება 

საბალანსო 

ღირებულება 

სამართლიანი 

ღირებულება 

       

ფინანსური აქტივები      

გაცემული სესხები დონე 3 – – 6,957 7,095 

სავაჭრო და სხვა 

დებიტორული დავალიანება, 

რესტრუქტურიზებულის 

ჩათვლით (მე-17 შენიშვნა) 

 

 

 

დონე 3 40,784 40,784 35,700 35,700 

ფულადი სახსრები და მათი 

ეკვივალენტები (21-ე შენიშვნა) 

დონე 1 

38,517 38,517 44,199 44,199 

შეზღუდული ფულადი 

სახსრები 

დონე 1 

3,609 3,609 1,513 1,513 

       

ფინანსური ვალდებულებები      

პროცენტიანი სესხები და 

თამასუქები (23-ე შენიშვნა) 

დონე 3 

38,858 38,843 46,533 46,476 

სავაჭრო და სხვა 

კრედიტორული დავალიანება 

(25-ე შენიშვნა) 

დონე 3 

74,140 74,140 87,790 87,790 
 

სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად გამოყენებული იყო შემდეგი მეთოდები და 

დაშვებები: 

► ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების, სავაჭრო და სხვა კრედიტორული 

დავალიანების და სავაჭრო და სხვა დებიტორული დავალიანების სამართლიანი 

ღირებულება დაახლოებით ტოლია მათი საბალანსო ღირებულებისა, ამ ინსტრუმენტების 

დაფარვის მოკლე ვადის გამო; 

► რესტრუქტურიზებული სავაჭრო დებიტორული დავალიანების სამართლიანი 

ღირებულება დაახლოებით ტოლია მათი საბალანსო ღირებულებისა, რადგან მათი 

დისკონტირება ხორციელდება მოქმედი საბაზრო განაკვეთით აღიარების დროს და 

დაფარვის ვადა, ჩვეულებრივ, 2 წელზე ნაკლებია;  

► გაცემულ სესხებზე მისაღები თანხებისა და პროცენტიანი სესხებისა თუ თამასუქების 

სამართლიანი ღირებულება ფასდება სამომავლო ფულადი ნაკადების ანგარიშგების 

თარიღისთვის არსებული საბაზრო განაკვეთებით დისკონტირებით. 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  
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(ა) „კომპანიის“ ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე 
 

2012 წლის 21 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოსცა 

საბრალდებო დასკვნა სს "ხრამი 1", სს "ხრამი 2", შპს "მტკვარი ენერგეტიკის" გენერალური 

დირექტორის, ბ–ნი დევი კანდელაკის და ასევე სს "თელასის" ყოფილი გენერალური 

დირექტორის, ბ–ნი აშოტ მანუკიანის წინაამღდეგ.  

 

საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, ბ–ნ დევი კანდელაკს და ბ–ნ აშოტ მანუკიანს საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად ბრალად ედებათ სისხლის სამართლის 

დანაშაულის ჩადენა: თანამონაწილეობა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში, საჯარო 

მოხელის მოსყიდვაში და სხვა ბრალდებები, რომლებიც დაკავშირებულია გარკვეულ 

საკონსულტაციო ხელშეკრულებებთან. 

 

2013 წლის 14 ნოემბერს სასამართლომ ბ–ნი დევი კანდელაკი და ბ–ნი აშოტ მანუკიანი 

უდანაშაულოდ ცნო. პროკურატურამ გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში. საქმის განხილვა დაგეგმილია 2014 წლის  

5 მარტს. ბ–ნი კანდელაკი და ბ–ნი მანუკიანი უარყოფენ ბრალდებებს. ყველა ხელშეკრულება 

გაფორმებულია კანონიერ საფუძველზე და საზოგადოების შიდა პოლიტიკის შესაბამისად. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად იურიდიული პირი შეიძლება იყოს 

მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. არ არის გამორიცხული, რომ „კომპანიის“ 

წინააღმდეგ აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე გენერალური დირექტორისთვის წაყენებულ 

ბრალდებებთან დაკავშირებით.  

 

ასეთ შემთხვევაში იურიდიული პირის წინააღმდეგ შეიძლება გატარდეს შემდეგი სისხლის 

სამართლის სანქციები: ლიკვიდაცია ან სამეურნეო საქმიანობის შეჩერება და/ან ჯარიმა. ამ 

ეტაპზე შეუძლებელია განსაზღვრა რას მოიმოქმედებს პროკურატურა: წაუყენებს ბრალდებას 

„კომპანიას“, თუ განიხილავს მოთხოვნილ სანქციებს.  

 

ხელმძღვანელობის აზრით, ზემოაღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს 

გადაწყვეტილება და ამის შემდგომ განვითარებული მოვლენები არ მოახდენს არსებით 

გავლენას „კომპანიის“ ფინანსურ მდგომარეობაზე ან საქმიანობის შედეგებზე. 



სს „თელასი“ 
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(ბ) გადავადებული დღგ  
 

როგორც 26-ე შენიშვნაშია განხილული, 2013 წლის 31 დეკემბერს არსებული 4,892 ლარი (2012: 

5,223 ლარი) წარმოადგენს გადავადებულ დამატებითი ღირებულების გადასახადს. 

გადავადებული დღგ წარმოიშვა 2006 წლამდე არსებულ პერიოდებში, როდესაც 

ელექტროენერგიის სადისტრიბუციო კომპანიები დღგ-ს იხდიდნენ მომხმარებლებისგან თანხის 

ამოღების და არა გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლის დარიცხვის დროს. შესაბამისად, 

აღნიშნული დაკავშირებულია იმ დებიტორულ დავალიანებასთან, რომელიც წარმოიშვა 2006 

წლამდე. ამ მომხმარებელთა მნიშვნელოვან ნაწილს „კომპანია“ ამჟამადაც ემსახურება და ისინი 

რეგულარულად იხდიან ელექტროენერგიის მიწოდების საფუძველზე წარმოქმნილ მიმდინარე 

ვალდებულებებს. ამ მომხმარებლებისგან მიღებულ თანხებს „კომპანია“ ანაწილებს მიმდინარე 

და ძველ დებიტორულ დავალიანებებს შორის. გადანაწილების დროს „კომპანია“ უპირველესად 

ფარავს მიმდინარე დებიტორულ დავალიანებებს და მხოლოდ ზედმეტად გადახდილ ნაწილს 

მიმართავს ძველი დებიტორული დავალიანების დასაფარად. არ არსებობს კონკრეტული წესი, 

რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს აღნიშნული გადანიწილება. „კომპანია“ მიიჩნევს, რომ მას 

აქვს საკმარისი საფუძველი დაასკვნას, რომ მის მიერ გამოყენებული გადანაწილების წესი 

შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. თუმცა, თუ ამგვარ პოზიციას შეედავება საგადასახო  
 

ორგანოები და გადანაწილების მეთოდი შეიცვლება „კომპანიის“ საზიანოდ, „კომპანია“ 

ვალდებული იქნება ცვლილებები შეიტანოს ადრე შევსებულ დღგ-ს დეკლარაციებში და 

გადაიხადოს შესაბამისი ჯარიმები და საურავები დღგ-ს დაგვიანებით გადახდის გამო. ამჟამად, 

შეუძლებელია განისაზღვროს შესაძლო ჯარიმებისა და საურავების მოცულობა, თუ თანხების 

გადანაწილების წესში ცვლილება იქნება მოთხოვნილი საგადასახადო ორგანოების მიერ. 

 

(გ) დავები  
 

ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში „კომპანია“ წარმოადგენს მხარეს სასამართლო 

პროცესებში. ანგარიშგების შედგენის თარიღისთვის, შემდგომ წარმოდგენილი და ზემოთ 29-ე 

შენიშვნაში მოცემულის გარდა, ხელმძღვანელობა არ არის ინფორმირებული რაიმე 

ფაქტობრივი, მიმდინარე ან მოსალოდნელი სარჩელების შესახებ, რომლებსაც შეიძლება 

არსებითი უარყოფითი გავლენა ჰქონდეს „კომპანიაზე“.  

 

 

31 დეკემბერი 2013 წ. 31 დეკემბერი 2012 წ. 

დავები და 

სარჩელები, 

რომლებზეც 

აღიარებულია 

ანარიცხები  

(მე-11 შენიშვნა) 

დავები და 

სარჩელები 

ანარიცხების 

გარეშე 

დავები და 

სარჩელები, 

რომლებზეც 

აღიარებულია 

ანარიცხები  

(მე-11 შენიშვნა) 

დავები და 

სარჩელები 

ანარიცხების 

გარეშე 

      

კლიენტების და სხვა სარჩელები 1,505 1,550 896 2,844 

     
სულ დავები 1,505 1,550 896 2,844 



სს „თელასი“ 
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(დ) მიწის საკუთრება 

 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა არ შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს „კომპანიის“ 

მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით, რომლებზეც განლაგებულია ელექტროენერგიის გადაცემის 

დანადგარები. კანონის შემდგომი დაზუსტების შედეგად, შესაძლებელია „კომპანიას“ მოუხდეს 

მიწის გარკვეულ ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების მოპოვება ან იჯარის გადახდა სხვა 

მხარეებისათვის ამ მიწის ნაკვეთებით სარგებლობის სანაცვლოდ.   

 

(ე) გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები 

 

საქართველოში კანონმდებლობა გარემოს დაცვის დარგში ვითარდება, ხოლო 

სამართალგამოყენების ფორმები სამთავრობო ორგანოების მუდმივი გადასინჯვის საგანს 

წარმოადგენს. „კომპანია“ პერიოდულად ახორციელებს თავისი მოვალეობების შეფასებას 

გარემოს დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად. როგორც კი წარმოიქმნება ვალდებულება, 

ხდება მისი აღიარება. პოტენციური ვალდებულებების, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას 

არსებულ წესებში ან კანონმდებლობაში ცვლილებების და ასევე სამოქალაქო საქმეებთან 

დაკავშირებული სასამართლო პროცესების შედეგად, შეფასება შეუძლებელია, მაგრამ შეიძლება 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, 

სამართალგამოყენების არსებული კლიმატის გათვალისწინებით, ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, 

რომ „კომპანიას“ გარემოსათვის ზიანის მიყენებასთან დაკავშირებით არა აქვს მნიშვნელოვანი 

ვალდებულებები.  

 

(ვ) სახელმწიფო გრანტებთან დაკავშირებული პირობითი ვალდებულებები   
 

2010 წელს „კომპანიამ“ სახელმწიფოსგან მიიღო ელექტროენერგიის გადამცემი 

ინფრასტრუქტურა, რომლის საერთო სამართლიანი ღირებულება შეადგენს 942 ლარს  

(3G ქსელი). „კომპანია“ ვალდებული იყო ჩაეტარებინა აღნიშნული ქსელის რეაბილიტაცია, 

რომელიც „კომპანიამ“ დაასრულა და დასრულებასთან დაკავშირებული ანგარიში წარადგინა 

შესაბამის სახელმწიფო ორგანოში 2011 წლის 11 იანვარს. რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულმა 

მთლიანმა საინვესტიციო თანხამ შეადგინა 728 ლარი. „კომპანიას“ არ მიუღია ოფიციალური 

შეტყობინება მისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიღებისა და გრანტის პირობებით 

გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შესრულებაზე.  

 

„კომპანიასა“ და ქონების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად 

2011 წლის 12 ივლისს „კომპანიამ“ მიიღო 2,500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი, რომლის სამართლიანი 

ღირებულება არის 8 ლარი. „კომპანია“ ვალდებულია დააბანდოს არანაკლებ 2,000 ლარი მაღალი 

ძაბვის ქვესადგურის ასაშენებლად 2014 წლის 5 თებერვლამდე.  



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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29 პირობითი ვალდებულებები (გაგრძელება) 

 

(ვ) სახელმწიფო გრანტებთან დაკავშირებული პირობითი ვალდებულებები (გაგრძელება) 

 

რადგან „კომპანიამ“ ვერ შეასრულა თავისი ვალდებულებები განსაზღვრული თარიღისთვის, 

ქონების მართვის სამინისტრო უფლებამოსილია დაიბრუნოს მიწის ნაკვეთი და მოითხოვოს 

საბანკო გარანტიის ანაზღაურება 200 ლარის ოდენობით. მოთხოვნის შემთხვევაში „კომპანია“ 

შეიძლება გახდეს ვალდებული გადაიხადოს ჯარიმა მთელი საინვესტიციო ვალდებულების 

თანხის 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. „კომპანიამ“ მოითხოვა ამ ვალდებულების 

ვადის გაგრძელება 2016 წლის 5 აპრილამდე. „კომპანიასა“ და ქონების მართვის სააგენტოს 

შორის დაიდო ახალი ხელშეკრულება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელების 

შესახებ. აღნიშნული ხელშეკრულებას განიხილავს საქართველოს მთავრობა საბოლოოდ 

დასამტკიცებლად.  

 

ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ არსებობს ზომიერი რწმუნებულება იმისა, რომ ის 

დააკმაყოფილებს ყველა ზემოთ ხსენებულ პირობას. ამიტომ, „კომპანიამ“ აღიარა აღნიშნული 

გრანტი. 

 

25.გ შენიშვნის შესაბამისად, „კომპანია“ ვალდებულია დაასრულოს ელექტროენერგიის ქსელის 

რეაბილიტაცია და კომპაქტურად განსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - 9,618 

აბონენტის გამრიცხველიანება 2011 წლის მაისისთვის. 2011 წლის 31 დეკემბრისთვის 

„კომპანიამ“ დაასრულა აღნიშნული პროექტი და წარადგინა შესაბამისი ანგარიში ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, მაგრამ სამინისტროს ჯერჯერობით არ მიუღია 

შესრულებული სამუშაოები და არ გაუთავისუფლებია „კომპანია“ დაკისრებული 

ვალდებულებებისგან. ინვესტირებულმა თანხამ 3,332 ლარი შეადგინა. 2013 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით „კომპანიამ“ არ ჩამოწერა ეს ვალდებულება. 

 

 

30 გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან 

 

(ა) გარიგებები ხელმძღვანელობასთან 

 

ექვსი წევრისგან შემდგარი სამეთვალყურეო საბჭოს და შვიდი წევრისგან შემდგარი უმაღლესი 

ხელმძღვანელობის ანაზღაურება მოიცავდა ხელფასსა და სხვა დამატებით მოკლევადიან 

სარგებელს 43 ლარისა და 2,704 ლარის ოდენობით, შესაბამისად (2012 წ.: 61 ლარი და 4,098 

ლარი).  

 

(ბ) გარიგებები სხვა დაკავშირებულ მხარეებთან 

 

„კომპანიის“ მიერ დაკავშირებულ მხარეებთან განხორციელებული ყველა გარიგება დადებულია 

საერთო კონტროლს დაქვემდებარებულ პირებთან და აღწერილია ქვემოთ: 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
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30 გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან (გაგრძელება) 

 

(ბ) გარიგებები სხვა დაკავშირებულ მხარეებთან (გაგრძელება) 

 

(i) ელექტროენერგიის და მომსახურების შესყიდვა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 შესყიდვები შესყიდვები 

გადასახდელი 

თანხები 

გადასახდელი 

თანხები 

 2013 2012 2013 2012 

ელექტროენერგიის შესყიდვა:     

შპს ,,მტკვარი ენერგეტიკა’’ 57,741 59,001 32,435 39,577 

სს „ხრამჰესი 1“   4,199 5,916 3,148 3,441 

სს „ხრამჰესი 2“   10,151 12,780 1,053 1,475 

TGR Energy Electricity Trade Co – – – 410 
      

მართვის და ტექნიკური 
მომსახურების გასამრჯელო     

„მშობელი კომპანია“  – – 13,927 14,058 

სხვა ხარჯები     

„მშობელი კომპანია“ 62  62 – 

 

ელექტროენერგიის შესყიდვა ხდება შპს ,,მტკვარი ენერგეტიკას’’, სს ,,ხრამჰესი 1-სა’’ და  

სს ,,ხრამჰესი 2-სგან“ ელექტროენერგიის რეგულირებული ტარიფებით და აქედან გამომდინარე 

შეესაბამება საბაზრო ფასს.  

 

შპს ,,მტკვარი ენერგეტიკას" მიმართ არსებული დავალიანება 21,392 ლარის ოდენობით 

ვადაგადაცილებულია 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (2012 წ.: 29,889 ლარი). ეს 

ვალდებულებები დაგროვილია წინა პერიოდებში, როდესაც „კომპანია“ ვერ გამოიმუშავებდა 

საკმარის თანხებს იმისათვის, რომ გადაეხადა მომწოდებლისთვის. 2013 წელს „კომპანიამ“ 

გაქვითა დავალიანება შპს ,,მტკვარი ენერგეტიკას" მიმართ, მისგან მისაღები სესხების 

სანაცვლოდ 8,497 ლარის ოდენობით (მე-18 შენიშვნა). 
 

(ii) მიღებული სესხები  

 

საპროცენტო 

ხარჯი 

საპროცენტო 

ხარჯი 

გადასახდელი 

თანხები 

გადასახდელი 

თანხები   

 2013 2012 2013 2012 

      

პროცენტიანი სესხები:     

„მშობელი კომპანია“  – 4,211 – – 

 

(iii) გაცემული სესხები 
 

 

საპროცენტო 

შემოსავალი 

საპროცენტო 

შემოსავალი 

მისაღები 

თანხები 

მისაღები 

თანხები 

 2013 2012 2013 2012 

      

შპს ,,მტკვარი ენერგეტიკა’’ (მე-18 

შენიშვნა) 988 704 – 6,957 



სს „თელასი“ 
 

2013 წლის 31დეკემბრით დასრულებული წლის  

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 
 
 

64 

30 გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან (გაგრძელება) 

 

(ბ) გარიგებები სხვა დაკავშირებულ მხარეებთან (გაგრძელება) 

 

შპს "მტკვარი ენერგეტიკასგან" მიღებულ სესხთან დაკავშირებული სამომავლო 

პროგნოზირებული ფულადი ნაკადების გრაფიკის ხელახლა შეფასების შედეგად „კომპანიამ“ 

2,181 ლარის ოდენობის ფინანსური ხარჯი აღიარა (მე-18 და მე-13 შენიშვნები). 

 

შპს "მტკვარი ენერგეტიკაზე" გაცემული სესხის და შპს "მტკვარი ენერგეტიკის" მიმართ 

დავალიანების გაქვითვის შედეგად „კომპანიამ“ 298 ლარის ოდენობის ფინანსური შემოსავალი 

აღიარა. 


