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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.” - INTER RAO Holding
B.V.-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 15 ცენტრში, 2 საექსპლუატაციო უბანში, 10
საექსპლუატაციო რაიონში, რომლებიც განთავსებულია ქალაქის ყველა
ადმინისტრაციულ ცენტრში.

თავი II. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭო, 2012 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით

1.ბადენკოვი ანტონ იურის ძე – სამეთვალყურეო საბჭოს  თავმჯდომარე
2.ჭინჭარაული თემურ გრიგოლის ძე– სამეთვალყურეო საბჭოს

თავმჯდომარის მოადგილე
3. მიტიუშინი ვადიმ სერგეის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს   წევრი
4. ოკლეი პაველ ივანის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს   წევრი
5. პალუნინი დიმიტრი ნიკოლოზის ძე - სამეთვალყურეო საბჭოს   წევრი
6. მილორავა ირინა იურის ას. - სამეთვალყურეო საბჭოს   წევრი
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2012 წლის განმავლობაში საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს
საზოგადოების აქციებთან დაკავშირებით არ განუხორციელებიათ გარიგებები.

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, 2012 წლის 12 დეკემბრის
გადაწყვეტილებით, ოქმი №85, საზოგადოების გენერალურ დირექტორად დანიშნულია
კანდელაკი დევი ვაჟას ძე.

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

სს „თელასის“ აღმასრულებელი დირექცია, 31.12.2012 წლის მდგომარეობით

1. დევი ვაჟას ძე კანდელაკი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. ანდრეი ანატოლის ძე ანტიპინი – კომერციული დირექტორი
5. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

01.01.2012 წლიდან 27.03.2012 წლამდე
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 სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

27.03.2012 წლიდან 01.05.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - 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



5

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

01.05.2012 წლიდან 28.05.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. დავით იურის ძე ქართველიშვილი – კომერციული დირექტორი
5. სოსო ვახტანგის ძე კაკულია - კორპორაციული დირექტორი
6. ვლადიმერ ლეონიდის ძე შატიროვი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

28.05.2012 წლიდან 06.06.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. დავით იურის ძე ქართველიშვილი – კომერციული დირექტორი
5. სოსო ვახტანგის ძე კაკულია - კორპორაციული დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

06.06.2012 წლიდან 18.06.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. დავით იურის ძე ქართველიშვილი – კომერციული დირექტორი
5. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

18.06.2012 წლიდან 12.09.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. ზურაბ არსოშვილი – კომერციული დირექტორი
5. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

12.09.2012 წლიდან 25.09.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ზურაბ არსოშვილი – კომერციული დირექტორი
4. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
5. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი
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ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

25.09.2012 წლიდან 30.10.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. კონსტანტინე გენადის ძე ფეფილოვი – ფინანსური დირექტორი
4. ზურაბ არსოშვილი – კომერციული დირექტორი
5. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

30.10.2012 წლიდან 03.12.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. კონსტანტინე გენადის ძე ფეფილოვი – ფინანსური დირექტორი
4. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
5. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

03.12.2012 წლიდან 11.12.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. კონსტანტინე გენადის ძე ფეფილოვი – ფინანსური დირექტორი
4. ანდრეი ანატოლის ძე ანტიპინი – კომერციული დირექტორი
5. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

11.12.2012 წლიდან 13.12.2012 წლამდე
1. აშოტ ლევონის ძე მანუკიანი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. ანდრეი ანატოლის ძე ანტიპინი – კომერციული დირექტორი
5. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

ინფორმაცია სს „თელასის“ გენერალური დირექტორისა და აღმასრულებელი
დირექციის წევრთა შესახებ

13.12.2012 წლიდან 31.12.2012 წლამდე
1. დევი ვაჟას ძე კანდელაკი - გენერალური დირექტორი
2. მამუკა იგორის ძე ქობალია – ტექნიკური დირექტორი
3. ედუარდ სერგეის ძე ოგანესიანი – ფინანსური დირექტორი
4. ანდრეი ანატოლის ძე ანტიპინი – კომერციული დირექტორი
5. გიორგი ნოდარის ძე ფუტკარაძე – ლოგისტიკის დირექტორი
6. ლევონ ვლადიმერის ძე სტეპანიანი – უშიშროების დირექტორი

2012 წლის განმავლობაში საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოების წევრებს
საზოგადოების აქციებთან დაკავშირებით არ განუხორციელებიათ გარიგებები.
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თავი IV. წლიური ანგარიშის დანართი №1 – 2012 წლის არაკონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგება ფასს
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V.სააქციო საზოგადოება «თელასის» სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები
2012 წლის 31დეკემბრის მდგომარეობით

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 რამ არ არის მითითებული.

(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 სამუშაო ვალუტის კურსის შესაბამისად.

უცხოურ ვალუტებში გამოხატული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია საანგარიშგებო
თარიღისთვის ფუნქციონალური ვაულტის სპოტ გაცვლითი კურსის შესაბამისად. სხვაობების აღიარება
ხდება მოგებაში ან ზარალში.

უცხოურ ვალუტაში გამოხატული და პირვანდელი ღირებულებით ასახული არაფულადი მუხლები
გადაყვანილია თავდაპირველი ოპერაციების თარიღებისათვის მოქმედი სავალუტო კურსების
შესაბამისად.

(ბ) ძირითადი საშუალებები

(i) აღიარება და შეფასება

ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია თვითღირებულებით, საიდანაც გამოკლებულია აკუმულირებული
ცვეთა და/ან გაუფასურების შედეგად მიღებული აკუმულირებული 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 უცილებელი, „კომპანია“ ასეთ ნაწილებს აღიარებს დამოუკიდებელ აქტივად
კონკრეტული სასარგებლო გამოყენების ვადით და შესაბამისად არიცხავს ცვეთას. ანალოგიურად,
როდესაც ტარდება ფართომასშტაბიანი ინსპექცია, მისი ხარჯის აღიარება ძირითადი საშუალებების
საბალანსო ღირებულების ოდენობაში ხდება, როგორც ჩანაცვლების ღირებულებისა, თუ აღიარების
კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია. 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 მისი ხარჯის სარწმუნოდ შეფასება შეიძლება. 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, რადგანაც ეს
ყველაზე ზუსტად ასახავს აქტივიდან მიღებული სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მოსალოდნელ
ათვისებას. ცალკეული აქტივის მნიშვნელოვანი კომპონენტები ფასდება და თუ ამ კომპონენტს აქტივის
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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-დან 30 წლამდე
საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი 5-დან 15 წლამდე
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 5-დან 20 წლამდე

(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 გაიწია.

არამატერიალური აქტივების სასარგებლო გამოყენების ვადა ფასდება სასრულად და შეზღუდულია 4-5
წლამდე.

შეზღუდული სასარგებლო ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების ამორტიზება ხდება ეკონომიკური
მომსახურების ვადის პერიოდში და გაუფასურების ოდენობის დასადგენად გადაფასდება მაშინ, როდესაც
რამე მიანიშნებს ამ არამატერიალური აქტივის შესაძლო გაუფასურებაზე. ამორტიზაციის პერიოდი და
მეთოდი სასარგებლო გამოყენების შეზღუდული 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. შეზღუდული 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.

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
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ხარჯს, წარმოების თვითღირებულებას და სხვა ხარჯებს, რომელთა გაწევაც გახდა საჭირო მარაგების
არსებულ მდებარეობამდე და მდგომარეობამდე მისაყვანად.

წმინდა სარეალიზაციო ღირებულება არის ჩვეულებრივი სამეურნეო პროცესისთვის სავარაუდო გასაყიდი
ფასი, პროდუქციის დასრულების მიახლოებითი ხარჯებისა და გაყიდვისათვის საჭირო დანახარჯების
გამოკლებით.

(ე) ფინანსური ინსტრუმენტები

(i) ფინანსური აქტივები

თავდაპირველი აღიარება და შემდგომი შეფასება

ბასს 39-ით გათვალისწინებული 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 ტრანზაქციის ხარჯები იმ თარიღისთვის, რომლითაც „კომპანია“ გახდა
ინსტრუმენტთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების მხარე.

ყველა ის ფინანსური აქტივი, რომელსაც „კომპანია“ 2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფლობს,
მიეკუთვნება სესხებისა და მისაღები ანგარიშების კატეგორიას და მოიცავს: სავაჭრო და სხვა დებიტორულ
დავალიანებას , რესტრუქტურიზებულ დებიტორულ დავალიანებას, ფულად სახსრებსა და ფულადი
სახსრების ეკვივალენტებს და გაცემულ სესხებზე მისაღებ თანხებს .

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 დისკონტის
ან შესყიდვის პრემიის, აგრეთვე საზღაურების 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. სესხების გაუარესებით 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,
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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.

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 ზეგავლენას 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, რომლებსაც უკავშირდება ვალდებულებების შეუსრულებლობა.

„კომპანია“ ინდივიდუალურად აფასებს თავისი თითოეული 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 მეშვეობით და
დანაკარგის თანხის აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში. საპროცენტო შემოსავალი კვლავაც ერიცხება
შემცირებულ საბალანსო ღირებულებას იმ განაკვეთით, რომელიც გამოიყენება სამომავლო ფულადი
ნაკადების დისკონტირებისთვის გაუფასურების შედეგად განცდილი ზარალის შესაფასებლად.

საპროცენტო შემოსავალი აისახება ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ნაწილში, მოგებაში
ან ზარალში. სესხები და მისაღები ანგარიშები, მასთან დაკავშირებულ რეზერვთან ერთად ჩამოიწერება
მაშინ, როდესაც მომავალში მათი ამოღების რეალური პერსპექტივა არ არსებობს და ყველა
უზრუნველყოფის საგანი რეალიზებულია ან გადაცემულია „კომპანიისთვის“. თუ მომდევნო წლის
განმავლობაში გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი გაიზრდება ან შემცირდება გაუფასურების
აღიარების შემდგომი მოვლენის გამო, მანამდე აღიარებული გაუფასურების ზარალი იზრდება ან
მცირდება გაუფასურების რეზერვის ანგარიშის კორექტირებით. თუ ჩამოწერების ამოღება მომავალში
მოხერხდება, იგი აისახება მოგებაში ან ზარალში ფინანსურ საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯების
ნაწილში.

(ii) ფინანსური ვალდებულებები

თავდაპირველი აღიარება და შეფასება

ფინანსური ვალდებულებები ბასს 39-ის შესაბამისად ასახულია მოგებასა და ზარალში და შეფასებულია
სამართლიანი ღირებულებით ფინანსური ვალდებულებების, სესხების და გადასახდელი ანგარიშების
სახით ან ასახულია, როგორც წარმოებული ვალდებულებები, რომლებიც განკუთვნილია ჰეჯირების
ინსტრუმენტებად ეფექტური ჰეჯირების განხორციელების დროს. „კომპანია“ თავისი ფინანსური
ვალდებულებების კლასიფიკაციას განსაზღვრავს მათი თავდაპირველი აღიარებისას.
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ყველა ფინანსური ვალდებულების აღიარება თავდაპირველად ხდება სამართლიანი ღირებულებით და,
სესხებისა და გადასახდელი ანგარიშების შემთხვევაში, შემდგომი აღრიცხვა ხდება ამორტიზებული
ღირებულებით. ამას ემატება გარიგებისთვის უშუალოდ მიკუთვნებადი დანახარჯები.

„კომპანიის“ ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც მიეკუთვნება სესხებისა და გადასახდელი
ანგარიშების კატეგორიას, მოიცავს სესხებსა და თამასუქებს, სავაჭრო და სხვა კრედიტორულ
დავალიანებას. სავაჭრო და სხვა კრედიტორული დავალიანება ასევე მოიცავს კრედიტორულ
დავალიანებას ჩართული წარმოებული ინსტრუმენტებით, რომლებიც კლასიფიცირდება, როგორც
მოგებასა და ზარალში ასახული და სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული ფინანსური
ვალდებულება.

შემდგომი შეფასება

სესხები და გადასახდელი ანგარიშები

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, სესხებისა და მისაღები ანგარიშების 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 გამოყენებით.

ამორტიზებული ღირებულება გამოანგარიშებულია ნებისმიერი დისკონტის ან შესყიდვის პრემიის,
აგრეთვე საზღაურების 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“ დროდადრო აფორმებს
ხელშეკრულებებს, რომლის მიხედვითაც სავალდებულო ან შესაძლებელია მომავალში გარკვეული
ოდენობის ელექტროენერგიის მიწოდება წინასწარ განსაზღვრულ ფასად. რადგანაც „კომპანიას“ არ
შეუძლია ჩართული წარმოებული ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება დასაბუთებულად
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.

აღიარების შეწყვეტა

„კომპანია“ ფინანსური ვალდებულების აღიარებას წყვეტს სახელშეკრულებო ვალდებულებების
შესრულების, გაუქმების ან ამოწურვის შემთხვევაში.

როდესაც არსებული ფინანსური ვალდებულება ჩანაცვლდება სხვა ვალდებულებით იმავე კრედიტორის
წინაშე, რომელსაც მეტწილად განსხვავებული პირობები აქვს ან თუ არსებული ვალდებულების პირობები
მეტწილად შეიცვლება, ასეთი ჩანაცვლება ან ცვლილება აღირიცხება, როგორც საწყისი ვალდებულების
აღიარების შეწყვეტა და ახალი ვალდებულების აღიარება, ხოლო განსხვავება შესაბამის საბალანსო
ღირებულებებს შორის აისახება მოგებაში ან ზარალში.

(iii) ფინანსური ინსტრუმენტების ურთიერთგაქვითვა
ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ჩათვლა ხორციელდება და წმინდა თანხა აისახება
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც „კომპანიას“ აქვს
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სამართლებრივი უფლება თანხების ჩათვლისა და განზრახული აქვს შემხვედრი მოთხოვნების
ურთიერთგაქვითვა ან ერთდროულად აქტივების რეალიზაცია და ვალდებულებების დაფარვა.

(iv) ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება

„კომპანია“ არ ფლობს ისეთ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მიმოქცევაშია აქტიურ ბაზრებზე.
ფინანსური ინსტრუმენტების შემთხვევაში, რომლებიც აქტიურ ბაზარზე ბრუნვაში არაა, სამართლიანი
ღირებულება განისაზღვრება შეფასების შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით. ასეთი მეთოდები შეიძლება
ეფუძნებოდეს სამართლიანი პირობებით ადრეულ წარსულში შემდგარ საბაზრო გარიგებებს, არსებითად
ანალოგიური სხვა ინსტრუმენტის მიმდინარე სამართლიანი ღირებულების გამოყენებას,
დისკონტირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის ანალიზს ან შეფასების სხვა მოდელებს.

(ვ) სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები

ისეთი აქტივის შეძენისთვის, აგებისა თუ წარმოებისთვის უშუალოდ მიკუთვნებადი სესხის მიღების
ხარჯები, რომლის მიზნობრივი მოხმარებისთვის ან რეალიზაციისთვის მომზადებასაც საშუალოდ 6 თვე
სჭირდება, კაპიტალიზდება, როგორც აქტივის ღირებულების ნაწილი. სესხის მიღების ყველა დანარჩენი
ხარჯი დადგომისთანავე გატარდება პერიოდის ხარჯად.

სესხის მიღების ხარჯი შედგება პროცენტისგან და სხვა ხარჯებისგან, რომლებსაც „კომპანია“ გაიღებს
სესხის მიღებასთან დაკავშირებით.

(ზ) არაფინანსური აქტივების გაუფასურება

ანგარიშგების ყოველი 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 ხარჯებით შემცირებულ სამართლიან ღირებულებასა და აქტივის გამოყენების
ღირებულებას შორის უდიდესი და განისაზღვრება ცალკეული აქტივისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც აქტივიდან არ ხდება ფულადი სახსრების შემოდინება, რომლებიც მეტწილად დამოუკიდებელია
სხვა აქტივებიდან ან აქტივების ჯგუფიდან მიღებული ფულადი სახსრებისგან. როდესაც აქტივის ან
ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულება გადააჭარბებს მის აღდგენით
ღირებულებას, აქტივი ითვლება გაუფასურებლად და ჩამოიწერება მის აღდგენით ღირებულებამდე.
გამოყენების ღირებულების შესაფასებლად სავარაუდო მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ
ღირებულებამდე დისკონტირება ხდება დაბეგვრამდელი დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით,
რომელიც ასახავს ფულის დროითი ღირებულების არსებულ საბაზრო შეფასებებს და აქტივისთვის
დამახასიათებელ რისკებს. გაყიდვების ხარჯით შემცირებული სამართლიანი ღირებულების გამოთვლა
ხდება ბოლოდროინდელი საბაზრო გარიგებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებით. თუ
ასეთი გარიგებების განსაზღვრა ვერ ხერხდება, შეფასების სხვა შესაფერისი მეთოდი გამოიყენება. ამ
გამოთვლების დასაბუთება ხდება შეფასების კოეფიციენტებით ან სამართლიანი ღირებულების სხვა
ხელმისაწვდომი მაჩვენებლებით.

„კომპანია“ გაუფასურებას დეტალური ბიუჯეტებისა და ფინანსური პროგნოზების საფუძველზე
გამოითვლის. ასეთი ბიუჯეტები და ფინანსური პროგნოზები ჩვეულებრივ ხუთწლიან პერიოდს მოიცავს.
უფრო ხანგრძლივი პერიოდისთვის გამოითვლება გრძელვადიანი ზრდის ტემპი, რომელიც გამოიყენება
ფულადი ნაკადების პროგნოზირებისთვის.

უწყვეტი ოპერაციების გაუფასურებით გამოწვეული დანაკარგების, მათ შორის სასაქონლო-მატერიალური
მარაგების გაუფასურების აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში, გაუფასურებელი აქტივის ფუნქციის
შესაბამის ხარჯის კატეგორიებში.

ანგარიშგების ყოველი თარიღისთვის ფასდება არსებობს თუ არა იმის ნიშნები, რომ გაუფასურებით
გამოწვეული უკვე აღიარებული ზარალი შეიძლება აღარ არსებობდეს ან შემცირებული იყოს. თუ ამის
ნიშნები მართლაც არსებობს, „კომპანია“ აფასებს აქტივის ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი
ერთეულის აღდგენით ღირებულებას. გაუფასურების შედეგად განცდილი უკვე აღიარებული ზარალის
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აღდგენა მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, თუ გაუფასურებით გამოწვეული ზარალის ბოლო აღიარების
შემდეგ აქტივის აღდგენითი ღირებულების განმსაზღვრელ დაშვებებში გარკვეული ცვლილებებია
მომხდარი. აღდგენის შედეგად აქტივის საბალანსო ღირებულებამ არ უნდა გადააჭარბოს მის აღდგენით
ღირებულებას და ასევე არ უნდა გადააჭაროს იმ საბალანსო ღირებულებას, რომელიც განისაზღვრებოდა
ცვეთის გამოკლებით, წინა წლებში აქტივის გაუფასურებით გამოწვეული ზარალი რომ არ ყოფილიყო
აღიარებული.

(თ) გადასახადები

(i) მიმდინარე მოგების გადასახადი

მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები წარმოადგენს საგადასახადო
ორგანოებისათვის გადასახდელ ან მათ მიერ დასაბრუნებელ თანხას. ამ თანხის გამოსათვლელად
გამოიყენება საგადასახადო განაკვეთები და კანონები, რომლებიც ანგარიშგების თარიღისთვის მოქმედებს.

(ii) გადავადებული გადასახადი

გადავადებული გადასახადის დარიცხვა ხორციელდება აქტივების და ვალდებულებების საგადასახადო
ბაზასა და ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის მათ საბალანსო ღირებულებებს შორის ანგარიშგების
თარიღისთვის არსებულ დროებით სხვაობებზე ვალდებულებების აღრიცხვის მეთოდის გამოყენებით.

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებების აღიარება ხდება ყველა დაბეგვრადი დროებითი
სხვაობის შემთხვევაში, გარდა შემდეგისა:

► როდესაც გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება წარმოიშობა 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 აღდგენის 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, გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევებისა:

► 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 აღდგება ახლო მომავალში და მოსალოდნელია
დასაბეგრი მოგების მიღება, საიდანაც გამოიქვითება დროებითი სხვაობები.

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.
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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, გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევებისა:

► 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. გარკვეული დამატებითი ღირებულების
გადასახადის თანხა, რომელიც წარმოიშვა 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.

(ი) ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთებს და საბანკო
ანაბრებს, რომელთა დაფარვის თავდაპირველი ვადა სამი თვე ან უფრო ნაკლებია.

(კ) ანარიცხები

ანარიცხების აღიარება ხდება მაშინ, თუ წარსულში მომხდარი მოვლენის შედეგად „კომპანიას“
დღეისათვის აქვს 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 აისახება ფინანსურ ხარჯად.

(ლ) შემოსავლები

შემოსავლების ასახვა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც „კომპანიაში“ ეკონომიკური სარგებელის
შემოდინების ალბათობა მაღალია. ამასთან, შესაძლებელია შემოსავლების სანდო შეფასება მიუხედავად
იმისა, თუ როდის განხორციელდება გადახდა. შემოსავლების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები
ანაზღაურების 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.
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(i) ელექტროენერგიის გაყიდვა

ელექტროენერგიის გაყიდვის აღიარება ხდება საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო სექტორების
მომხმარებელთა მიერ ელექტროენერგიის მრიცხველით 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.

(ii) მომსახურების გაწევა

მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც მომსახურება
გაწეულია და ანაზღაურების მიღების ალბათობა მაღალია.

(iii) საპროცენტო შემოსავალი

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის შემთხვევაში
პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლების ან ხარჯების აღრიცხვა ხორციელდება ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის გამოყენებით (EIR), რომელიც ზუსტად ახორციელებს ფულადი სახსრების მომავალი
მოსალოდნელი გადახდების ან შემოდინებების დისკონტირებას ფინანსური ინსტრუმენტის სავარაუდო
არსებობის ან უფრო მოკლე პერიოდის განმავლობაში, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური აქტივის ან
ვალდებულების წმინდა საბალანსო ღირებულებამდე. 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) მომწოდებლებისგან გადმოცემული აქტივების მონაწილეობით გარიგებებიდან მიღებული
შემოსავალი

როდესაც „კომპანია“ მომწოდებლისგან მიიღებს 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 „მომწოდებლებისგან 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.

(მ) 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
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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.

(ნ) 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.
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