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თავი I  .ზოგადი ცნობები 

 
1.1. საზოგადოების მოკლე ისტორია  

 
      თბილისის ელექტროქსელი („თბილელექტროქსელი“), რომელსაც აკონტროლებდა 
თბილისის საქალაქო საბჭო, დაფუძნდა 1937 წელს,  ორი ფუნქციით - ტექნიკური და 
კომერციული. „თბილელექტროქსელი“ ელექტროენერგიას იღებდა გენერაციის ერთი 
ობიექტიდან - ზაჰესიდან, რომელიც აშენდა გოელრო-ს გეგმის შესაბამისად. 
       1965 წელს სსრკ-ის ენერგეტიკისა და ელექტროფიკაციის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, 
„თბილელექტროქსელის“ კომერციული ფუნქციები გადაეცა საქენერგოს. თუმცა, ამ პერიოდში 
აღინიშნა ფულადი სახსრების შეგროვების მნიშვნელოვანი შემცირება და 1968 წელს 
კომერციული ფუნქციები ისევ დაუბრუნდა „თბილელექტროქსელს“.       
       1993 წლის 7 ოქტომბრიდან „თბილელექტროქსელი“ გახდა თბილისის საქალაქო საბჭოსთან 
არსებული მუნიციპალური საწარმო. 
        სააქციო საზოგადოება „თელასი“ დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 
კანონის, საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1993 წ. 14 აპრილის № 228 
დადგენილების „სახელმწიფო საწარმოთა და სახელმწიფო საწარმოთა გაერთიანებების სააქციო 
საზოგადოებებად გარდაქმნის შესახებ“ და თბილისის სახელმწიფო ქონების მართვის 
დეპარტამენტის 1998 წლის 6 მაისის №1-3/188 ბრძანებულების თანახმად. 
       საზოგადოების აქციათა 75% მფლობელია “Silk Road Holdings B.V.” –  RAO Nordic Oy-ს 
შვილობილი კომპანია, რომლის ერთადერთი აქციონერია ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ი.       
საზოგადოება ახორციელებს საქმიანობის შემდეგ ძირითად სახეობებს: 
         ●  საქმიანობა ელექტროენერგიის გასაღების დარგში (შესყიდვა და გაყიდვა); 

       ●  საწარმოო-ტექნიკური საქმიანობა (ელექტრული ქსელების მომსახურება და 
ექსპლუატაცია);  

 ● ელექტროენერგიის ტრანზიტის მომსახურება; 
         ● აბონენტთა ტექნიკური მომსახურება;  
         ● გარე სერვისის ორგანიზაციებისათვის ბილინგსა და მოსაკრებლების შეგროვებასთან 
დაკავშირებული მომსახურების გაწევა. 
    მომხმარებალთა მომსახურება და ელექტროქსელის ექსპლუატაცია ხორციელდება აბონენტთა 
მომსახურების 19 ცენტრში, 11 საექსპლუატაციო რაიონში, რომლებიც განთავსებულია ქალაქის 
ყველა ადმინისტრაციულ ცენტრში. 
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თავი II. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა 

 
 სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭო, 2009 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  

  
1. ვაგნერი ალექსანდრე ევგენის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 

            2. იშხნელი ლაშა -სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 
            3.ჭინჭარაული თემურ გრიგოლის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
            4. ზავრაჟნოვი ანდრეი ალექსანდრეს ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
            5. ბობრიშევი მიხეილ ვასილის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 

6. სალიმოვა ნატალია ვლადიმერის ასული - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 
             
აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების 24.12.2009 გადაწყვეტილების შესაბამისად, 2009 წელს სს 
„თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში იქნენ არჩეული: 
 

              1. ბობრიშევი მიხეილ ვასილის ძე 
              2. ზავრაჟნოვი ანდრეი ალექსანდრეს ძე 
              3. სალიმოვა ნატალია ვლადიმერის ასული 

 
2.1. ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შესახებ, 2009 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ევგენის ძე ვაგნერი  

დაბადების წელი 1965
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
განათლება უმაღლესი, გროზნოს ნავთობის ინსტიტუტი
თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის აქტივების მართვის 
ბლოკის საწვავითა და რესურსებით 
უზრუნველყოფის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 
მოქალაქეობა რუსეთი
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 11.03.2009
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იშხნელი ლაშა

დაბადების წელი 1971
ძირითადი სამუშაო ადგილი სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტო“
 
განათლება 

უმაღლესი, ჯულიარდის სკოლა, ნიუ-იორკი, 
აშშ 

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

სსიპ „საწარმოთა მართვის სააგენტოს“ 
თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

მოქალაქეობა საქართველო 
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 11.03.2009
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა
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სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ჭინჭარაული თემურ გრიგოლის ძე

დაბადების წელი 1944
ძირითადი სამუშაო ადგილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 
განათლება 

უმაღლესი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პროფესორი

მოქალაქეობა საქართველო
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის 
თარიღი 

15.12.1998

წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, 
% 

0

ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრსა და 
საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ზავრაჟნოვი ანდრეი ალექსანდრეს ძე

დაბადების წელი 1975
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, ფოლადის და შენადნობების მოსკოვის 
ინსტიტუტი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გეოგრაფიული 
დივიზიონის „ამიერკავკასია, თურქეთი და ახლო 

აღმოსავლეთი“ ხელმძღვანელი 
მოქალაქეობა რუსეთი
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის 
თარიღი 

24.12.2009 

წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, 
% 

0

ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრსა და 
საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა
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სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ბობრიშევი მიხეილ ვასილის ძე

დაბადების წელი 1973
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის სახელმწიფო იურიდიული 
აკადემია

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გეოგრაფიული 
დივიზიონის „ამიერკავკასია, თურქეთი და ახლო 

აღმოსავლეთი“ ხელმძღვანელის მოადგილე 
მოქალაქეობა რუსეთი
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის 
თარიღი 

24.12.2009

წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, 
% 

0

ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრსა და 
საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი სალიმოვა ნატალია ვლადიმერის ასული

დაბადების წელი 1978
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, ეკონომიკის, სტატისტიკისა და 
ინფორმატიკის მოსკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის კორპორაციული და 
ქონებრივი ურთიერთობების ბლოკის 
კორპრაციული მართვის დირექციის 

ხელმძღვანელი 
მოქალაქეობა რუსეთი
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის 
თარიღი 

 
 
 

24.12.2009
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, 
% 

0

ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრსა და 
საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 
 
24.12.2009 აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე სამეთვალყურეო საბჭოს 
შემადგენლობაში არჩევამდე, 2009 წელს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს 
შემადგენლობაში, აგრეთვე შედიოდნენ შემდეგი პირები:  

 
      ა) 01.01.2009-დან 11.03.2009-მდე პერიოდში: 
          1. რაპოპორტი ანდრეი ნათანის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე  
          2. მანტროვი მიხეილ ალექსის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
          3. ივანოვი სერგეი ნიკოლოზის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
          4. ტოლზტოგუზოვი სერგეი ნიკოლოზის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
          5. პეტრიაშვილი ირაკლი ლერის ძე  - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
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 ბ) 11.03.2009-დან 24.12.2009-მდე პერიოდში: 

 
1. გორევი ევგენი ევგენის ძე- სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 

           2. კაპლუნი ალექსეი ალექსანდრეს ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი  
           3. მარიინი ვლადიმერ მიხეილის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
 
 
ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს იმ წევრების შესახებ, რომლებიც საბჭოს შემადგენლობაში 

შედიოდნენ 2009 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 24 დეკემბრამდე  
 
 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე რაპოპორტი ანდრეი ნათანის ძე

დაბადების წელი 1963
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის 

ფედერალური ქსელური კომპანია“
 
განათლება 

უმაღლესი, დონეცკის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

 
 
 

გამგეობის თავმჯდომარე
მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 04.11.2003
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი მანტროვი მიხეილ ალექსის ძე

დაბადების წელი 1965 
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის ენერგეტიკული 
ინსტიტუტი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გენერალური 
დირექტორის მოადგილე,  კორპორაციული 

ცენტრის ხელმძღვანელი
მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 04.10.2005
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა
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სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ივანოვი სერგეი ნიკოლოზის ძე

დაბადების წელი 1961
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის საინჟინრო-ფიზიკური 
ინსტიტუტი (მსფი)

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გენერალური 
დირექტორის მოადგილე   სტრატეგიისა და 

ინვესტიციების დარგში
მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 10.08.2007
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ტოლსტოგუზოვი სერგეი ნიკოლოზის ძე

დაბადების წელი 1964
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მაგნიტოგორსკის გ.ი. ნოსოვის 
სახ. სამთო-მეტალურგიული ინსტიტუტი 

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის გენერალური 
დირექტორის მოადგილე აქტივების 

მართვის დარგში
მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 10.08.2007
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი პეტრიაშვილი ირაკლი ლერის ძე 

დაბადების წელი 1969
ძირითადი სამუშაო ადგილი საქართველოს დამოუკიდებელი 

პროფკავშირები
 
განათლება 

უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტი, ქ. თბილისი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

 
 

თავმჯდომარე
მოქალაქეობა საქართველო
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 22.11.2002
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა
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სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გორევი ევგენი ევგენის ძე

დაბადების წელი 1975
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის მ.ვ. ლომონოსოვის 
სახ.  სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის კორპორაციული 
ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე, 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 11.03.2009
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი კაპლუნი ალექსეი ალექსანდრეს ძე 

დაბადების წელი 1973
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის სახელმწიფო 
საინჟინრო-ფიზიკური ინსტიტუტი 

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის მართვის ორგანიზების 
დირექციის ხელმძღვანელი 

მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 11.03.2009
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი მარიინი ვლადიმერ მიხეილის ძე

დაბადების წელი 1970
ძირითადი სამუშაო ადგილი ღსს „ინტერ რაო ეეს“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის ენერგეტიკული 
ინსტიტუტი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

ღსს „ინტერ რაო ეეს“-ის მეთოდოლოგიისა და 
შესყიდვის საქმიანობის ორგანიზების 

დირექციის ხელმძღვანელი 
მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
სამეთვალყურეო საბჭოში პირველი არჩევის თარიღი 11.03.2009
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, % 0
ინფორმაცია გარიგებათა შესახებ სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრსა და საზოგადოებას შორის 

გარიგებები არ დადებულა

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის 
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შესახებ 

სარჩელი შეტანილი არ ყოფილა

 
2009 წლის განმავლობაში საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს საზოგადოების 
აქციებთან დაკავშირებით არ განუხორციელებიათ გარიგებები. 
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თავი III. საზოგადოების აღმასრულებელ ორგანოთა შემადგენლობა  

 
საზოგადოების წესდების შესაბამისად, ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანოს 
უფლებამოსილებებს ახორციელებს გენერალური დირექტორი. კოლეგიალური აღმასრულებელი 
ორგანო გათვალისწინებული არ არის.   
 
გენერალური დირექტორი ახორციელებს საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობის 
ხელმძღვანელობას, საზოგადოების ყოველდღიურ მართვას და საზოგადოების 
წარმომადგენლობით უფლებამისილებებს. სამეთვალყურეო საბჭო გენერალურ დირექტორთან 
აფორმებს შრომით ხელშეკრულებას, სადაც ინდივიდუალურად განისაზღვრება გენერალური 
დირექტორის უფლებამოსილებათა ფარგლები, უფლებები და მოვალეობაბი.   გენერალური 
დირექტორის ფუნქციები არ შეიძლება გადაეცეს სამეთვალყურეო საბჭოს.  
 
სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2005 წლის 27 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, 
ოქმი №10, საზოგადოების გენერალურ დირექტორად დანიშნულია პიმონოვი იური პავლეს ძე. 

 
სს „თელასის“ აღმასრულებელი დირექცია, 31.12.2009 წ. მდგომარეობით 

 
      1. იური პავლეს ძე პიმონოვი - გენერალური დირექტორი 
      2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი 
      3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი 
      4. დავით იურის ძე ქართველიშვილი – კომერციული დირექტორი   
      5. ვლადიმერ შოთას ძე ძნელაძე – ლოგისტიკის დირექტორი 
      6. სოსო ვახტანგის ძე კაკულია - კორპორაციული დირექტორი  
      7. ვლადიმერ ლეონიდის ძე შატიროვი – უშიშროების დირექტორი    
 

ინფორმაცია გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექციის წევრთა 

შესახებ 

გენერალური დირექტორი პიმონოვი იური პავლეს ძე 
დაბადების წელი 1955
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, ნოვოჩერკასკის 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქ. 

ნოვოჩერკასკი
თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

გენერალური დირექტორი

პირველად დამტკიცდა ერთპიროვნული 
აღმასრულებელი ორგანოს თანამდებობაზე 

 
 
 

27.10.2005
მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
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ფინანსური დირექტორი ოგანესიანი ედუარდ სერგეის ძე
დაბადების წელი 1974
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქ. 

თბილისი
თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

სს „თელასის“  ეკონომიკისა და ფინანსების 
დირექტორი 

პირველად დამტკიცდა აღმასრულებელი ორგანოს 
თანამდებობაზე 

 
 
 

10.09.2007
მოქალაქეობა საქართველო
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
 
ტექნიკური დირექტორი ქობალია მამუკა იგორის ძე
დაბადების წელი 1963
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქ. 

თბილისი
თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

სს „თელასის“ ტექნიკური დირექტორი  

პირველად დამტკიცდა აღმასრულებელი ორგანოს 
თანამდებობაზე 

 
 

17.11.2006
მოქალაქეობა საქართველო
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
 
კომერციული დირექტორი  ქართველიშვილი დავით იურის ძე
დაბადების წელი 1973
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, საქართველოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო 
ადგილის მიხედვით 

სს „თელასის“ ენერგოგასაღების 
დირექტორი

პირველად დამტკიცდა აღმასრულებელი ორგანოს 
თანამდებობაზე 

 
 
 

01.11.2006
მოქალაქეობა საქართველო
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
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ლოგისტიკის დირექტორი  ძნელაძე ვლადიმერ შოთას ძე
დაბადების წელი 1970
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, დამოუკიდებელი ინსტიტუტი 
„ეგრისი“, ქ. თბილისი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილის 
მიხედვით 

სს „თელასის“ ლოგისტიკისა და 
სამეურნეო უზრუნველყოფის დირექტორი

პირველად დამტკიცდა აღმასრულებელი ორგანოს 
თანამდებობაზე 

03.01.2007

მოქალაქეობა საქართველო
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
 
კორპორაციული დირექტორი კაკულია სოსო ვახტანგის ძე
დაბადების წელი 1950
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, მოსკოვის ენერგეტიკული 
ინსტიტუტი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილის 
მიხედვით 

სს „თელასის“ კორპორაციული 
დირექტორი

პირველად დამტკიცდა აღმასრულებელი ორგანოს 
თანამდებობაზე 

04.03.2009

მოქალაქეობა საქართველო
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
 
უშიშროების დირექტორი შატიროვი ვლადიმერ ლეონიდის ძე 
დაბადების წელი 1953
სამუშაო ადგილი სააქციო  საზოგადოება „თელასი“
 
განათლება 

უმაღლესი, კასპიისკის ს.მ.კიროვის სახ. 
საზღვაო სასწავლებელი

თანამდებობის დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილის 
მიხედვით 

სს „თელასის“ უშიშროების დირექტორი 

პირველად დამტკიცდა აღმასრულებელი ორგანოს 
თანამდებობაზე 

17.05.2007

მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაცია
წილი საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში, % 0
სს „თელასის“ აქციათა რაოდენობა საკუთრებაში, ცალ. 0
 

2009 წლის განმავლობაში საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოების წევრებს საზოგადოების 
აქციებთან დაკავშირებით არ განუხორციელებიათ გარიგებები. 
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თავი IV. წლიური ანგარიშის დანართი №1 – 2009 წლის არაკონსოლიდირებული  ფინანსური 

ანგარიშგება ფასს 
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დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა  
 
სს „თელასის“ აქციონერებსა და ხელმძღვანელობას 
 
ჩვენ ჩავატარეთ სს „თელასის“ (შემდგომ „კომპანია“) თანდართული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, 
რომელიც მოიცავს finansuri mdgomareobis angariSgebas, 2009 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 
sruli Semosavlebis angariSgebas, fuladi nakadebis angariSgebas da skuTari kapitalis 

cvlelebis angaiSgebas ზემოაღნიშნული თარიღით დასრულებული წლისათვის, აგრეთვე ძირითადი 
სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვასა და სხვა განმარტებით შენიშვნებს.  
 
ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და 
კეთილსინდისიერ წარდგენაზე ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 
შესაბამისად. აღნიშნული პასუხისმგებლობა მოიცავს: იმ შიდა კონტროლის შემუშავებას, დანერგვასა და 
დაცვას, რომელიც გულისხმობს ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და კეთილსინდისიერ წარდგენას, 
გაყალბებით ან შეცდომით გამოწვეული არსებითი cdomilebis გარეშე, სათანადო სააღრიცხვო 
პოლიტიკის არჩევასა და გატარებას; მოცემულ გარემოებებში გონივრული სააღრიცხვო შეფასებების 
გაკეთებას. 
 
აუდიტორის პასუხისმგებლობა 

პასუხისმგებელი ვართ, ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე, საკუთარი აზრის გამოხატვაზე 
წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით. აუდიტი განხოციელებულ იქნა აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული სტანდარტები მოითხოვს ეთიკური 
მოთხოვნების დაცვასა და აუდიტის dagegmvasa da Catarebas imisaTvis, rom miviRoT sakmarisi 
mtkicebuleba imisa, rom finansuri angariSgeba ar Seicavs arsebiT cdomilebas. 
აუდიტი მოიცავს პროცედურების განხორციელებას რიცხობრივი მონაცემებისა და გახსნის შესახებ 
აუდიტორული მტკიცებულების მოპოვებასთან დაკავშირებით. პროცედურების შერჩევა დამოკიდებულია 
აუდიტორის შეხედულებაზე, ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებითი cdomilebis არსებობის რისკის 
შეფასების ჩათვლით, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული იყოს გაყალბების ან შეცდომის შედეგად. ამ 
რისკების შეფასებებისას, აუდიტორი განიხილავს შიდა კონტროლის შესაბამისობას ორგანიზაციის მიერ 
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და კეთილსინდისიერ წარდგენასთან, აუდიტის მოცემული 
გარემოებების ადეკვატური პროცედურების შერჩევის და არა ორგანიზაციის შიდა კონტროლის 
ეფექტურობასთან დაკავშირებით აზრის გამოხატვის მიზნით. ამასთან, აუდიტი მოიცავს  სააღრიცხვო 
პოლიტიკის გამოყენებული პრინციპების შესაბამისობისა და ხელმძღვანელობის აღრიცხვასთან 
დაკავშირებული მოსაზრებების მიზანშეწონილობის  და, ასევე ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 
საერთო შეფასებას.  
 
მიგვაჩნია, რომ ჩატარებული აუდიტორული შემოწმება საკმარის და შესაბამის საფუძველს გვაძლევს 
საკუთარი აზრის გამოსათქმელად.   
 
დასკვნა 

ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის მიხედვით, უტყუარად 
ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 2009 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მის ფინანსურ 
შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას, ამ თარიღისათვის დასრულებული წლის განმავალობაში, 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.  
 
განმარტებითი ნაწილი 

ჩვენი აზრის კვალიფიცირების გარეშე, გვსურს თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ თანდართული 
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნაზე 4(e), romelic aRniSnavs imas, rom 2009 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით, კომპანიის მოკლევადიანმა ვალდებულებებმა გადააჭარბა მიმდინარე აქტივებს 112,197 
ათასი ლარით da კომპანიას ჰქონდა უარყოფითი საკუთარი კაპიტალი 27,721 ათასი ლარის ოდენობით. 
ეს გარემოება მიუთითებს დასაბუთებული ეჭვის არსებობაზე კომპანიის მიერ უწყვეტი საქმიანობის 
გაგრძელების უნართან დაკავშირებით.  
 
2010 წლის 30 მაისითბილისი, საქართველო 

 



 15

 
 

 



 16

 
 
 

 



 17

 

 
 
 



 18 



 19

 
 



 20

 
 

 



 21

 

 
 



 22

 
 

 
 



 23

 
 
 



 24

 



 25

 
 



 26

 
 

 



 27

 



 28

 


