სს „სილქ როუდ ბანკი“

2021 წლის 31 დეკემბრის
ფინანსური ანგარიშგება

სს „სილქ როუდ ბანკი“
2021 წლის 31 დეკემბრის მოგება ან ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება

ლარი’000
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით გამოთვლილი
საპროცენტო შემოსავალი
სპროცენტო ხარჯი
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი
საკომისიო შემოსავალი
საკომისიო ხარჯი
წმინდა საკომისიო შემოსავალი

31/12/2021

31/12/2020

5,372

5,652

(2,038)

(1,367)

3,334

4,285

555

354

(141)

(86)

414

268

2,532

348

(1,209)

(81)

გაუფასურების ზარალი გასაყიდად გამიზნულ აქტივებზე

16

10

წმინდა ზარალი გასაყიდად გამნიზნული აქტივების გაყიდვიდან

26

544

წმინდა მოგება უცხოურ ვალუტაში ოპერაციებიდან
წმინდა მოგება/(ზარალი) უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან

წმინდა მოდიფიკაციის დანაკარგი
წმინდა გაუფასურების აღდგენა/(ზარალი) სავალო ფინანსურ აქტივებზე
და სასესხო ვალდებულებებზე
ხელფასები და თანამშრომელთა სარგებლის ხარჯები

-

(106)

559
(3,002)

(744)
(2,913)

ზოგადი ადმინისტრაციული ხარჯები

(3,261)

(2,652)
(40)

სხვა შემოსავალი

(309)

ზარალი დაბეგვრამდე
მოგების გადასახადიდან მიღებული სარგებელი

(900)
-

პერიოდის/წლის შემოსავალი/(ზარალი)

(900)

11
(1,070)

(869)

1,273

130

-

(739)

1,273

(1,639)

203

(1,081)

სხვა სრული შემოსავალი

ერთეულები რომლებიც არასოდეს არ იქნება რეკლასიფიცირებული
მოგებაში ან ზარალში
მიწის და შენობების გადაფასება
სხვა სრული შემოსავლის კომპონენტებთან დაკავშირებული მოგების
გადასახადი
სულ სხვა სრული შემოსავალი
სულ პერიოდის/წლის სრული შემოსავალი/(ზარალი)
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სს „სილქ როუდ ბანკი“
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ლარი’000

31/12/2021

31/12/2020

აქტივები
14,139

5,631

2,278

1,171

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები

40,845

41,902

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები

15,012

10,943

ძირითადი საშუალებები

20,440

20,805

241

29

გასაყიდად გამიზნული აქტივები

3,512

3,740

სხვა აქტივები

1,330

3,273

სულ აქტივები

97,797

87,494

23,258

12,500

მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები კლიენტებისგან

7,702

7,540

სუბორდინირებული სესხი

2,501

-

სახელმწიფო სადეპოზიტო სერტიფიკატები

1,873

1,866

18

149

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო ინსტიტუტების მიმართ

არამატერიალური აქტივები

ვალდებულებები
ნასესხები სახსრები

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები
საგადასახადო ვალდებულებები

336

329

სხვა ვალდებულებები

795

2,157

სულ ვალდებულებები

36,483

24,541

კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი
რეზერვები
დაგროვილი ზარალი

61,146

61,146

6,692
(6,524)

9,641
(7,834)

სულ კაპიტალი

61,314

62,953

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

97,797

87,494

6

სს „სილქ როუდ ბანკი“
2021 წლის 31 დეკემბრის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
ლარი’000
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობებიდან:
მოგება/(ზარალი)

31/12/2021

31/12/2020

(900)

(1,070)

581
(13)

448

კორექტირებები
ცვეთა და ამორტიზაცია
წმინდა გაუფასურების ზარალი/აღდგენა საინვესტიციო ფასიან
ქაღალდებზე
წმინდა გაუფასურების ზარალი/აღდგენა სესხებსა და ავანსებზე
წმინდა ზარალი მოდიფიკაციიდან
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი
წმინდა მოგება/ზარალი უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან
გაუფასურების ზარალი/აღდგენა გასაყიდად გამიზნულ აქტივებზე
ფორვარდული ხელშეკრულებები
ზარალი ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან
წმინდა მოგება/ზარალი გასაყიდად გამიზნული აქტივების
გაყიდვიდან
ჩამოწერილი გასაყიდად გამიზნული აქტივები
საგადასახადო ხარჯი
ცვლილებები:
მოთხოვნები საკრედიტო ინსტიტუტების მიმართ
მომხმარებელზე გაცემული სესხები
სხვა აქტივები
დეპოზიტები მომხმარებლებისგან
სხვა ვალდებულებები და ანარიცხები
მიღებული პროცენტი
გადახდილი პროცენტი
საოპერაციო საქმიანობაში (გამოყენებული)/მიღებული
ფულადი სახსრები

76
668
106
(4,285)
81
(544)
(1,375)
-

(641)

(10)
89
(11)
(5,827)

(1,178)
(3,847)
(536)
904
(1,430)
5,554
(1,992)

2,277
2,279
(385)
(10,399)
(73)
5,190
(1,388)

(3,166)

(8,326)

1,000
2,227

(22,785)
1,000
-

270
(3,884)
(269)
(656)

31
(451)
(23)
(22,228)

2,500
317,786
(307,066)

1,855
199,276
(186,776)

წმინდა

ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან:
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების შეძენა
შემოსავლები საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან
შემოსავალი ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან
გასაყიდად გამიზნული აქტივების გაყიდვიდან მიღებული
შემოსავალი
ძირითადი საშუალებების შეძენა
არამატერიალური აქტივების შეძენა
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი
სახსრები
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან:
სადეპოზიტო
სერტიფიკატების
გამოშვებიდან
შემოსავალი
სუბორდინირებული სესხიდან მიღებული შემოსავალი
ნასესხები სახსრებიდან მიღებული შემოსავლები
ნასესხები სახსრების დაფარვა

(546)
(3,334)
1,209
(26)
1,775
629
(16)

მიღებული

წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან
წმინდა (კლება)/მატება ფულად სახსრებსა და მათ
ექვივალენტებში
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები
პერიოდის/წლის დასაწყისში
გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა
და მის ექვივლენტებზე
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები
პერიოდის/წლის ბოლოს

13,220

14,355

9,398

(16,199)

5,631

21,064

(890)

766

14,139

5,631
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სს „სილქ როუდ ბანკი“
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება

ლარი’000
ნაშთი 2020 წლის 1 იანვარს

ძირითადი
საშუალებების
გადაფასების
რეზერვი

სააქციო
კაპიტალი

დაგროვილი
ზარალი

სულ
კაპიტალი

61,146

8,368

(6,764)

62,750

-

-

(1,070)

(1,070)

ძირითადი საშუალებების გადაფასება

-

1,273

-

1,273

სულ სხვა სრული შემოსავალი

-

1,273

-

203

სულ სრული შემოსავალი

-

1,273

(1,070)

203

ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბერს

61,146

9,641

(7,834)

62,953

ნაშთი 2021 წლის 1 იანვარს

61,146

9,641

(7,834)

62,953

-

-

(900)

(900)

ძირითადი საშუალებების გადაფასება

-

(869)

-

(869)

გადავადებული გადასახადის გავლენა
გაყიდული ძირითადი საშუალების
გადაფასების რეზერვის ამობრუნება

-

130

-

130

-

(2,210)

2,210

-

სულ სხვა სრული შემოსავალი/(ზარალი)

-

(2,949)
(2,949)

2,210
1,310

(739)
(1,639)

6,692

(6,524)

61,314

სულ სრული შემოსავალი/(ზარალი)
წლის ზარალი
სხვა სრული შემოსავალი

სულ სრული შემოსავალი/(ზარალი)
წლის ზარალი
სხვა სრული შემოსავალი (ზარალი)

სულ სრული შემოსავალი/(ზარალი)
ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბერს

61,146
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სს „სილქ როუდ ბანკი“
2021 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

1.

ზოგადი ინფორმაცია

(a)

ორგანიზაცია და ოპერაციები
სს „სილქ როუდ ბანკი“ (ბანკი) წარმოადგენს ქართულ სააქციო საზოგადოებას.
„ბანკის“ ძირითადი საქმიანობა მოიცავს საზოგადოებისგან დეპოზიტების მიღებას და
კრედიტების გაცემას, თანხის გადარიცხვებს საქართველოში და საზღვარგარეთ, უცხოური
ვალუტის გაცვლის ოპერაციებს და სხვა საბანკო მომსახურებებს მის კორპორატიულ და საცალო
კლიენტებზე. „ბანკის“ რეგისტრირებული იურიდიული მისამართია ზაარბრუკენის მოედანი
№2, თბილისი, საქართველო. „ბანკის“ საქმიანობას არეგულირებს საქართველოს ეროვნული
ბანკი (სებ) და ახორციელებს თავის საქმიანობას სალიცენზიო ნომრით 238.
ბანკის სარეგისტრაციო ნომერია 201955027 და სარეგისტრაციო ორგანო დიდუბე-ჩუღურეთის
რაიონის სასამართლო.
2021 წლის 31 დეკემბრისა და 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის აქციონერები
არიან:

სახელი
Silk Road Group Holding (Malta) Limited
Partomta LLC
სხვა
სულ

საკუთრების პროცენტი %
31/12/2021
31/12/2020
61.76
99.99
38.23
0.01
0.01
100.00
100.00

ბანკის საბოლოო მაკონტროლებელი არის ქართველი ბიზნესმენი, გიორგი რამიშვილი,
რომელსაც ბანკის გარეთ სხვა ბიზნეს ინტერესები გააჩნია.

2.

მომზადების საფუძველი

(a)

შესაბამისობა
წინამდებარე
ფინანსური
ანგარიშგება
მომზადებულია
საერთაშორისო სტანდარტების („ფასს“) შესაბამისად.

(b)

ფინანსური

ანგარიშგების

შეფასების საფუძველი
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე, გარდა
მიწისა და შენობების, რომლებიც ასახულია სამართლიანი ღირებულებით და გასაყიდად
გამიზნული აქტივებისა რომლებიც ასახულია თვითღირებულებასა და სამართლიან
ღირებულებას შორის უმცირესით.

(c)

სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც ასევე
წარმოადგენს ბანკის სამუშაო ვალუტას, რადგან, როგორც საქართველოს ეროვნული ვალუტა ის
ასახავს ძირითადი მოვლენებისა და ვითარებების უმრავლესობის ეკონომიკურ არსს. ყველა
ოდენობა დამრგვალებულია უახლოეს ათასეულამდე, გარდა სხვაგვარად მითითებულისა.
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3.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკები
ბანკი თანმიმდევრულად იყენებს შემდგომ სააღრიცხვო პოლიტიკებს წინამდებარე ფინანსურ
ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ყველა პერიოდთან მიმართებაში.

(a)

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში გადაყვანილია ბანკის სამუშაო ვალუტაში ოპერაციების
თარიღისათვის არსებული გაცვლითი კურსით.
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების
კონვერტირება ხდება ანგარიშსწორების წარდგენის თარიღისათვის არსებული გაცვლითი
კურსით, ბანკის სამუშაო ვალუტაში. უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული
მოგება ან ზარალი ფულად მუხლებზე წარმოადგენს პერიოდის დასაწყისში არსებული
საპროცენტო განაკვეთით და პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული გადახდებით
დაკორექტირებული, მოქმედი ვალუტის ამორტიზირებადი ღირებულებისა და პერიოდის
ბოლოს არსებული, შესაბამისი გაცვლითი კურსით დაკორექტირებული, უცხოურ ვალუტაში
გამოსახული ამორტიზირებადი ღირებულების სხვაობას.
უცხოურ ვალუტაში შეფასებული და სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული არაფულადი
აქტივები და ვალდებულებები კონვერტირდება მოქმედ ვალუტაში სამართლიანი
ღირებულების დადგენის თარიღისთვის არსებული გაცვლითი კურსით. არაფულადი მუხლები,
რომელთა ისტორიული ღირებულება უცხოურ ვალუტაშია შეფასებული, კონვერტირდება
ტრანზაქციის განხორციელების თარიღისათვის არსებული შესაბამისი კურსით.
უცხოური ვალუტის კონვერტაციით მიღებული სხვაობა აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

(b)

პროცენტი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
საპროცენტო შემოსავალი და ხარჯი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში ეფექტური პროცენტის
მეთოდით. „ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი“ არის განაკვეთი რომელიც ზუსტად
ადისკონტირებს სავარაუდო სამომავლო ფულად გადახდებს ან შემოსულობებს ფინანსური
ინსტრუმენტის მოსალოდნელი მოხმარების ვადის მიხედვით:

•
•

ფინანსური აქტივის მთლიან საბალანსო ღირებულებაზე; ან
ფინანსური ვალდებულების ამორტიზირებულ ღირებულებაზე;

ფინანსური ინსტრუმენტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისას, გარდა
შეძენილი ან შექმნილი კრედიტით გაუფასურებული აქტივებისა, ბანკი ვარაუდობს სამომავლო
ფულად ნაკადებს ფინანსური ინსტრუმენტის ყველა სახელშეკრულებო პირობის
გათვალისწინებით, მაგრამ არა მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალისა. შეძენილი ან შექმნილი,
კრედიტით გაუფასურებული ფინანსური აქტივებისთვის, გამოითვლება კრედიტით
დაკორექტირებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სავარაუდო მომავალი ფულადი
ნაკადების გამოყენებით, მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ჩათვლით.
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლა მოიცავს გარიგების ხარჯებს და გადახდილ ან
მიღებულ ქულებს რაც ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.
გარიგების ხარჯები მოიცავს ზრდად ხარჯებს, რომლებიც პირდაპირ მიეკუთვნება ფინანსური
აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების შეძენას ან გამოშვებას.
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ამორტიზირებული ღირებულება და მთლიანი საბალანსო ღირებულება
ფინანსური აქტივის ან ვალდებულების „ამორტიზირებული ღირებულება“ არის ღირებულება,
რომლითაც ფასდება ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება თავდაპირველი
აღიარების დროს, გამოკლებული ძირითადი გადასახდელი თანხები, დამატებული ან
გამოკლებული აკუმულირებული ამორტიზაცია, ეფექტური პროცენტის მეთოდის
გამოყენებით, ნებისმიერი სხვაობისა თავდაპირველ ღირებულებასა და დაფარვის
თარიღისთვის არსებულ ღირებულებას შორის, და ფინანსური აქტივებისთვის,
დაკორექტირებული ნებისმიერი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვით.
ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებული „ფინანსური აქტივის მთლიანი საბალანსო
ღირებულება“ წარმოადგენს ფინანსური აქტივის ამორტიზირებულ ღირებულებას ნებისმიერი
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვით დაკორექტირებამდე.

საპროცენტო შემოსავლის და ხარჯის გამოთვლა
ფინანსური აქტივისა ან ფინანსური ვალდებულების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ანგარიშდება ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებისას.
საპროცენტო შემოსავლისა და ხარჯის გამოთვლისას, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
გამოიყენება აქტივის მთლიან საბალანსო ღირებულებაზე (როდესაც აქტივი არ არის
გაუფასურებული კრედიტით) ან ვალდებულების ამორტიზირებულ ღირებულებაზე.
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გადახედილია მცოცავი განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტების
ფულადი ნაკადების პერიოდული ხელახალი შეფასების შედეგად, რათა ასახულ იქნეს
პროცენტის საბაზრო განაკვეთის ცვლილებები.
თუმცა, ფინანსური აქტივებისთვის, რომლებიც თავდაპირველი აღიარების შემდგომ
გაუფასურდა კრედიტით, საპროცენტო შემოსავალი გამოითვლება ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის ფინანსური აქტივის ამორტიზირებულ ღირებულებაზე გამოყენებით. თუ აქტივი
აღარ არის კრედიტით გაუფასურებული, მაშინ საპროცენტო შემოსავალის გამოთვლა
უბრუნდება მთლიან საბალანსო ღირებულებაზე დათვლის მეთოდს.
ფინანსური აქტივებისთვის რომლებიც თავდაპირველი აღიარებისას იყო კრედიტით
გაუფასურებული, საპროცენტო შემოსავალი გამოითვლება კრედიტით დაკორექტირებული
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის აქტივის ამორტიზირებულ ღირებულებაზე გამოყენებით.
საპროცენტო შემოსავლის გამოთვლის მეთოდი არ უბრუნდება მთლიან საბალანსო
ღირებულებაზე დათვლის პრინციპს, მიუხედავად აქტივის საკრედიტო რისკის აღდგენისა.
კრედიტით გაუფასურებული ფინანსური აქტივების შესახებ ინფორმაციისთვის, იხილეთ
შენიშვნა 3(с)(vii).

წარდგენა
მოგებაში ან ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში წარმოდგენილი, ეფექტური პროცენტის
მეთოდის გამოყენებით დათვლილი საპროცენტო შემოსავალი მოიცავს პროცენტს
ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებულ ფინანსურ აქტივებზე.
მოგებაში ან ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში წარმოდგენილი, საპროცენტო ხარჯი
მოიცავს
პროცენტს
ამორტიზირებული
ღირებულებით
შეფასებულ
ფინანსურ
ვალდებულებებზე.
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(c)

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები

i.

აღიარება და თავდაპირველი შეფასება
ბანკი მომხმარებლებზე გაცემულ სესხებსა და დეპოზიტებს თავდაპირველად აღიარებს მათი
წარმოშობის თარიღიში. ყველა სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები (ჩვეულებრივი გზით
განხორციელებული შესყიდვებისა და ფინანსური აქტივების გაყიდვების ჩათვლით) აღიარდება
ვაჭრობის თარიღში, ანუ თარიღში როდესაც ბანკი ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო
დებულებების მხარე ხდება.
ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება თავდაპირველად ფასდება სამართლიან
ღირებულებას დამატებული (არა სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით
შეფასებული ერთეულისთვის) შესყიდვასთან ან გამოშვებასთან პირდაპირ დაკავშირებული
გარიგების ხარჯები. ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება თავდაპირველი
აღიარებისას ზოგადად წარმოადგენს მის გარიგების ფასს.

ii.

კლასიფიკაცია
ფინანსური აქტივები
პირველადი აღიარებისას, ფინანსური აქტივი კლასიფიცირდება ისევე როგორც ფასდება:
ამორტიზირებული ღირებულებით, სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში
ასახვით ან სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით.
ფინანსური აქტივი აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით თუ ის აკმაყოფილებს
ქვემოთ მოყვანილ ორივე პირობას და არ არის გამიზნული როგორც სამართლიანი
ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული:

•

აქტივი განეკუთვნება ბიზნეს მოდელს რომლის მიზანიც არის აქტივების შენახვა
სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების შესაგროვებლად; და

•

მისი სახელშეკრულებო პირობები კონკრეტულ თარიღებში წარმოშობს ფულად ნაკადებს
რომელიც მხოლოდ ძირი თანხისა და დაუფარავ ძირ თანხაზე დაგროვილი პროცენტის
გადახდას წარმოადგენს (SPPI).

სავალო ფინანსური ინსტრუმენტი აღირიცხება სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ
შემოსავალში ასახვით, თუ ორივე შემდეგი პირობა დაკმაყოფილებულია და ის არ არის
კლასიფიცირებული როგორც სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით
შეფასებული:

•

აქტივი განეკუთვნება ბიზნეს მოდელს, რომლის მიზანიც არის სახელშეკრულებო ფულადი
ნაკადების შეგროვება და ფინანსური აქტივების გაყიდვა; და

•

მისი სახელშეკრულებო პირობები კონკრეტულ თარიღებში წარმოშობს ფულად ნაკადებს
რომელიც მხოლოდ ძირი თანხისა და დაუფარავ ძირ თანხაზე დაგროვილი პროცენტის
გადახდას წარმოადგენს.

როდესაც სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით შეფასებული სასესხო
ფინანსური აქტივის აღიარება წყდება, კუმულაციური ამონაგები ან ზარალი ადრე აღიარებული
სხვა სრულ შემოსავალში, რეკლასიფიცირებულია კაპიტალიდან მოგებაში ან ზარალში.
ყველა სხვა ფინანსური აქტივი კლასიფიცირდება, როგორც სამართლიანი ღირებულებით
მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული.
დამატებით, პირველადი აღიარებისას, ბანკს შეუძლია შეუქცევადი წესით განსაზღვროს
ფინანსური აქტივი რომელიც სხვაგვარად აკმაყოფილებს ამორტიზირებული ღირებულებით, ან
სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით, ან სამართლიანი
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ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით აღრიცხვის მოთხოვნებს, თუ ეს მნიშვნელოვნად
შეამცირებს ან აღმოფხვრის სააღრიცხვო შეუსაბამობას რაც სხვა შემთხვევაში წარმოიშვება.

ბიზნეს მოდელის შეფასება
ბანკი აფასებს ბიზნეს მოდელის მიზნებს რომლის ფარგლებშიც ხდება ფინანსური აქტივების
პორტფელის მართვა, რადგან ეს ასახავს ბიზნესის მართვის და ხელმძღვანელობისთვის
ინფორმაციის მიწოდების ფორმებს. განხილული ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს:
•

•
•

•

•

პორტფელთან მიმართებაში არსებული პოლიტიკები და მიზნები და ამგვარი
პოლიტიკების მოქმედება პრაქტიკაში. კერძოდ, არის თუ არა ხელმძღვანელობის
სტრატეგია მიმართული სახელშეკრულებო საპროცენტო შემოსავლის გამომუშავებაზე,
კონკრეტული საპროცენტო განაკვეთის პროფილის შენარჩუნებაზე, ფინანსური
აქტივების ხანგრძლივობის იმ ვალდებულებების ხანგრძლივობასთან თანხვედრაზე,
რომლებიც ამგვარი აქტივების აფინანსებენ ან ფულადი სახსრების რეალიზაციას
აქტივების გაყიდვის გზით;
როგორ ხდება პორტფელის შედეგების შეფასება და ამ შეფასებების კომუნიკაცია ბანკის
ხელმძღვანელობისთვის;
რისკები, რომლებიც მოქმედებენ ბიზნეს მოდელის (და ამგვარ ბიზნეს მოდელში
არსებული ფინანსური აქტივების) მაჩვენებლებზე და როგორ იმართება ამგვარი
რისკები;
როგორ ხდება ბიზნესის ხელმძღვანელების ანაზღაურება - მაგ. ეფუძნება თუ არა
ანაზღაურება მართვის ქვეშ არსებული აქტივების სამართლიან ღირებულებას თუ
მიღებულ სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს; და
განვლილ პერიოდებში გაყიდვების სიხშირე, მოცულობა და ვადები, ამგვარი
გაყიდვების მიზეზები და მომავალი სავაჭრო საქმიანობის მოლოდინები. თუმცა,
ინფორმაცია სავაჭრო საქმიანობის შესახებ ცალკე არ განიხილება. ის წარმოადგენს
ბანკის მთლიანი შეფასების ნაწილს, თუ რამდენად არის მიღწეული ფინანსური
აქტივების მართვასთან დაკავშირებით ბანკის მიერ განსაზღვრული მიზნები და
რამდენად არის რეალიზებული ფულადი სახსრები.

ბანკის საცალო და კორპორატიული საბანკო ბიზნესი მოიცავს სესხებს კლიენტებზე რომლებიც
ფლობილია სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების შესაგროვებლად. საცალო ბიზნესში სესხები
მოიცავს იპოთეკას, ოვერდრაფტებს, არაუზრუნველყოფილი და უზრუნველყოფილი სესხების
გაცემას. აღნიშნული პორტფელებიდან სესხების გაყიდვა ძალიან იშვიათია.
კონკრეტული სასესხო ფასიანი ქაღალდები ბანკის მიერ ფლობილია ცალკე პორტფელში
გრძელვადიანი შემოსავლიანობისთვის. აღნიშნული უზრუნველყოფები შეიძლება იქნას
გაყიდული, მაგრამ მსგავსი გაყიდვები არ არის მოსალოდნელი რომ იქნება ხშირი. ბანკი
ითვალისწინებს, რომ მსგავსი ფასიანი ქაღალდები ფლობილია ბიზნეს მოდელის ფარგლებში
რომლის მიზანია აქტივების შენახვა სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების შესაგროვებლად.
სავაჭროდ ხელმისაწვდომი და მართვის ქვეშ არსებული ფინანსური აქტივები, რომელთა
მაჩვენებლები ფასდება სამართლიანი ღირებულების საფუძველზე, ფასდება სამართლიანი
ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით, რადგან მათი ფლობის მიზეზი არ არის არც
სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების შეგროვება და არც ფინანსური აქტივების გაყიდვა.

შეფასება იმისა, თუ რამდენად წარმოადგენს სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები
მხოლოდ ძირი თანხის და პროცენტის გადახდებს
ამ შეფასების მიზნით, ‘ძირი თანხა’ განისაზღვრება როგორც ფინანსური აქტივის სამართლიანი
ღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას. ‘პროცენტი’ განისაზღვრება როგორც ანაზღაურება
რაც უკავშირდება ფულის ღირებულებას დროში, კონკრეტული დროის განმავლობაში
გადაუხდელი ძირი თანხის საკრედიტო რისკს და სხვა ძირითად საკრედიტო რისკებს და
ხარჯებს (მაგ. ლიკვიდურობის რისკი და ადმინისტრაციული ხარჯები), ასევე მოგების მარჟას.
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იმის შეფასებისას, წარმოადგენენ თუ არა სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები მხოლოდ ძირი
თანხებისა და პროცენტის გადახდებს, ბანკი ითვალისწინებს ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო
პირობებს. ეს ასევე მოიცავს შეფასებას იმისა, მოიცავს თუ არა ფინანსური აქტივი
სახელშეკრულებო პირობას, რომელმაც შესაძლოა ისეთი ფორმით შეცვალოს სახელშეკრულებო
ფულადი ნაკადების ვადები ან ოდენობა, რომ ის აღარ დააკმაყოფილებს მოცემულ პირობას.
შეფასების განხორციელებისას, ბანკი ითვალისწინებს შემდეგს:

•
•
•
•

პირობითი ვითარებები, რომლებიც შეცვლიან ფულადი ნაკადების ოდენობას და ვადებს;

•

ვითარებები, რომლებიც ცვლიან „ფულის ღირებულება დროში“ ანაზღაურებას - მაგ.
საპროცენტო განაკვეთების პერიოდული ცვლილება.

ლევერიჯის ფუნქციები;
წინასწარი დაფარვისა და ვადის გახანგრძლივების პირობები;
პირობები, რომლებიც ზღუდავენ ბანკის უფლებას მოითხოვოს ფულადი ნაკადები
კონკრეტული აქტივებიდან (მაგ. შეთანხმება აქტივებზე „რეგრესის უფლების გარეშე“)

ზოგიერთ შემთხვევებში ბანკის მიერ გაცემული სესხები, რომლებიც უზრუნველყოფილია
მსესხებლის გირაოთი,ზღუდავს ბანკის მოთხოვნას შესაბამისი გირაოს ფულად ნაკადებზე
(სესხები „რეგრესის უფლების გარეშე“).
ბანკი იყენებს მსჯელობას იმის შეფასებისას აკმაყოფილებს თუ არა სესხები „რეგრესის უფლების
გარეშე“ მხოლოდ ძირი თანხებისა და პროცენტის გადახდებს კრიტერიუმს.
ბანკი როგორც წესი, მსჯელობისას, ითვალისწინებს შემდეგ ინფორმაციას:

•

განსაზღვრავს თუ არა სახელშეკრულებო გარიგება სესხის ფულადი გადახდების
კონკრეტულ ოდენობებს და თარიღებს;

•
•

გირაოს სამართლიანი ღირებულება უზრუნველყოფილ ფინანსურ აქტივთან მიმართებაში;

•
•

რამდენად წარმოადგენს გირაო მსესხებლის აქტივების მთლიან ან არსებით ნაწილს; და

მსესხებლის უნარი და სურვილი განახორციელოს სახელშეკრულებო გადახდები, გირაოს
ღირებულების კლების მიუხედავად;
მიიღებს თუ არა ბანკი სარგებელს შესაბამისი აქტივის ზრდიდან.

რეკლასიფიკაცია
პირველადი აღიარების შემდგომ ფინანსური აქტივები არ ექვემდებარება რეკლასიფიკაციას,
მანამ სანამ ბანკი არ შეცვლის ფინანსური აქტივების მართვის ბიზნეს მოდელს.

ფინანსური ვალდებულებები
ბანკი აკლასიფიცირებს მის ფინანსურ ვალდებულებებს, სასესხო ვალდებულებებისა და
ფინანსური უზრუნველყოფის გარდა, ისევე როგორც აღრიცხავს - ამორტიზირებული
ღირებულებით.

რეკლასიფიკაცია
ფინანსური ვალდებულებები არ რეკლასიფიცირდება პირველადი აღიარების შემდგომ.

14

სს „სილქ როუდ ბანკი“
2021 წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

iii.

აღიარების შეწყვეტა
ფინანსური აქტივები
ბანკი წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას, როდესაც ფინანსური აქტივიდან მიღებულ
სახელშეკრულებო უფლებებს ფულად ნაკადებზე გასდის ვადა, ან ის გადასცემს გარიგებიდან
მისაღებ სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებზე უფლებებს, გარიგებაში რომელშიც თითქმის
ყველა რისკი და ფინანსური აქტივის ფლობის ანაზღაურება არის გადაცემული, ან როდესაც
ბანკი არც გადასცემს და არც ინარჩუნებს ფინანსური აქტივის ფლობასთან დაკავშირებულ
არსებითად ყველა რისკს და ფლობის ანაზღაურებებს და არ ინარჩუნებს ფინანსურ აქტივზე
კონტროლს.
ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტისას, სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა (ან
აღიარებაშეწყვეტილი აქტივის იმ ნაწილის საბალანსო ღირებულებას) და (i) მიღებულ
ოდენობას (ნებისმიერი მიღებული, ახალ აქტივს გამოკლებული ახალი დაკისრებული
ვალდებულების ჩათვლით) და (ii) ნებისმიერი კუმულაციური ამონაგების ან ზარალის
(რომელიც აღიარებულ იქნა სხვა სრულ შემოსავალში) ჯამს შორის, აღიარდება მოგებაში ან
ზარალში.
თუ ბანკი დებს გარიგებებს, რომლითაც ის გადასცემს მის ფინანსურ მდგომარეობაში
აღიარებულ აქტივებს, მაგრამ ინარჩუნებს გადაცემული აქტივების ან მათი ნაწილის ყველა ან
არსებითად ყველა რისკსა და ანაზღაურებას, მსგავს შემთხვევებში, გადაცემული აქტივების
აღიარება არ წყდება. მსგავსი გარიგებების მაგალითებია ფასიანი ქაღალდების გასესხება და
ყიდვა-გაყიდვის გარიგებები.

ფინანსური ვალდებულებები
ბანკი წყვეტს ფინანსური ვალდებულების აღიარებას როდესაც მის სახელშეკრულებო
ვალდებულებებს ვადა გასდის, უქმდება ან თავისუფლდება.

iv.

ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების ცვლილება
ფინანსური აქტივები
თუ ფინანსური აქტივის პირობები იცვლება, ბანკმა უნდა შეაფასოს არსებითად იცვლება თუ არა
შეცვლილი აქტივისგან წარმოშობილი ფულადი ნაკადები. თუ ფულად ნაკადებში არსებითი
ცვლილებაა (ეგრეთ წოდებული „არსებითი ცვლილება“), მაშინ თავდაპირველი ფინანსური
აქტივისგან წარმოშობილ ფულად ნაკადებზე სახელშეკრულებო უფლებები მიიჩნევა
ვადაგასულად. ამ შემთხვევაში, თავდაპირველი ფინანსური აქტივი ჩამოიწერება და ახალი
ფინანსური აქტივი აღიარდება სამართლიანი ღირებულებით დამატებული ნებისმიერი
შესაბამისი გარიგების ხარჯები.
ნებისმიერი საკომისიო მიღებული კორექტირების ფარგლებში აღირიცხება შემდეგნაირად:

•

საკომისიოები რომლებიც შესულია ახალი აქტივის სამართლიანი ღირებულების
განსაზღვრაში და საკომისიები რომლებიც შესაბამისი გარიგების ხარჯების ანაზღაურებას
წარმოადგენს, შეტანილია აქტივის თავდაპირველ შეფასებაში; და

•

სხვა საკომისიოები რომლებიც შესულია მოგებაში ან ზარალში აღიარების შეწყვეტისას
წარმოშობილი ამონაგების ან ზარალის ნაწილის სახით.

ბანკი მიიჩნევს, რომ ცვლილება არსებითია შემდეგ ხარისხობრივ ფაქტორებზე დაყრდნობით:

•

ცვლილება ფინანსური აქტივის ვალუტაში;

თუ ფულადი ნაკადები იცვლება როდესაც მსესხებელი ფინანსური სირთულეების წინაშეა,
მაშინ კორექტირების მიზანი როგორც წესი არის საწყისი სახელშეკრულებო პირობების აღდგენა
და არა ახალი აქტივის წარმოქმნა არსებითად განსხვავებულ პირობებზე. თუ ბანკი ფინანსური
აქტივის ისეთ კორექტირებას გეგმავს რაც ფულადი ნაკადების პატიებას გამოიწვევს, მაშინ ის
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თავდაპირველად აფასებს შესაძლებელია თუ არა აქტივის გარკვეული ნაწილის ჩამოწერა, მანამ
სანამ კორექტირებას ექნება ადგილი (იხილეთ ქვემოთ ჩამოწერის პოლიტიკები). ეს მიდგომა
გავლენას ახდენს ხარისხობრივი შეფასების შედეგებზე და ნიშნავს, რომ აღიარების შეწყვეტის
კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული (როგორც წესი ესეთ შემთხვევებში). ბანკი შემდგომ
ახორციელებს კორექტირების არსებითობის ხარისხობრივ შეფასებას.
თუ ამორტიზირებული ღირებულებით ან სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ
შემოსავალში ასახვით შეფასებული ფინანსური აქტივის კორექტირება არ იწვევს ფინანსური
აქტივის აღიარების შეწყვეტას, მაშინ ბანკი პირველ რიგში ხელახლა ითვლის ფინანსური
აქტივის მთლიან საბალანსო ღირებულებას აქტივის საწყისი ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის გამოყენებით და აღიარებს საბოლოო კორექტირებას როგორც ამონაგების ან
ზარალის ცვლილებას მოგებაში ან ზარალში. კორექტირებისას გაწეული ან მიღებული
ნებისმიერი საკომისიო ან ხარჯები აკორექტირებს შეცვლილი ფინანსური აქტივის მთლიან
საბალანსო ღირებულებას და ამორტიზირებულია კორექტირებული ფინანსური აქტივის
დარჩენილ ვადაზე.
თუ ეს კორექტირება გამოწვეულია მსესხებელის ფინანსური სირთულეებით, მაშინ ამონაგები ან
ზარალი წარმოდგენილია გაუფასურების ზარალთან ერთად. სხვა შემთხვევაში ის
წარმოდგენილია როგორც ეფექტური პროცენტის მეთოდით დათვლილი საპროცენტო
შემოსავალი.

ფინანსური ვალდებულებები
ბანკი წყვეტს ფინანსური ვალდებულების აღიარებას როდესაც იცვლება მისი პირობები და
არსებითად განსხვავდება შეცვლილ ფინანსურ ვალდებულებასთან დაკავშირებული ფულადი
ნაკადები. ამ შემთხვევაში, ახალი შეცვლილ პირობებზე დაფუძნებული ფინანსური
ვალდებულება აღიარდება სამართლიანი ღირებულებით. სხვაობა განულებული ფინანსური
ვალდებულების საბალანსო ღირებულებასა და ახალ შეცვლილპირობებიან ფინანსურ
ვალდებულებას შორის აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. გადახდილი ოდენობა მოიცავს
გადაცემულ არა-ფინანსურ აქტივებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, და ვალდებულებების
აღებას, ახალი შეცვლილი ფინანსური ვალდებულების ჩათვლით.
ბანკი ასკვნის, რომ ცვლილება არსებითია შემდეგ ხარისხობრივ ფაქტორებზე დაყრდნობით:

•
•

ფინანსური ვალდებულების კურსის ცვლილება;
ცვლილება გირაოში ან სხვა სასესხო უზრუნველყოფაში;

რაოდენობრივი შეფასებისას მნიშვნელოვნად იცვლება პირობები თუ ახალი პირობების
მიხედვით ფულადი ნაკადების დისკონტირებული მიმდინარე ღირებულება, წმინდად
გადახდილი
თანხების (დისკონტირებული თავდაპირველი საპროცენტო განაკვეთით)
ჩათვლით, მინიმუმ 10%-ით განსხვავდება საწყისი ფინანსური ვალდებულებიდან
წარმოქმნილი ნარჩენი ფულადი ნაკადების დისკონტირებული მიმდინარე ღირებულებისგან.
თუ ფინანსური ვალდებულების კორექტირება არ მიიჩნევა როგორც აღაირების შეწყვეტა, მაშინ
ვალდებულების ამორტიზირებული ღირებულება გადაანგარიშებულია მოდიფიცირებული
ფულადი ნაკადების თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებით და
შედეგად მიღებული ამონაგები ან ზარალი აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში. მცოცავი
განაკვეთის მქონე ფინანსური ვალდებულებებისთვის, თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთი გამოყენებული ცვლილებიდან მიღებული ამონაგების ან ზარალის დასათვლელეად,
კორექტირებულია ცვლილების დროს არსებული მიმდინარე საბაზრო პირობების ასახვის
მიზნით.
ნებისმიერი გაწეული საკომისიო ხარჯები აღიარდება როგორც ვალდებულების საბალანსო
ღირებულების კორექტირება და ამორტიზირებულია კორექტირებული ფინანსური
ვალდებულების დარჩენილ ვადაზე ინსტრუმენტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის
ხელახლა გამოთვლით.
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v.

ურთიერთგადაფარვა
ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები შეიძლება იყოს ურთიერთგადაფარული
და წმინდა ოდენობა წარმოდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, მხოლოდ და
მხოლოდ მაშინ როდესაც ბანკს აქვს იურიდიული აღსრულების უფლება, რომ
ურთიერთგაქვითოს ეს ოდენობები და ის აპირებს მათ დაკმაყოფილებას წმინდა თანხის
საფუძველზე ან აქტივის გაყიდვით იმავდროულად დააკმაყოფილოს ვალდებულება.
შემოსავალი და ხარჯები წარმოდგენილია წმინდად მხოლოდ ფასს სტანდარტების ნებართვის
შემთხვევაში, ან მსგავსი გარიგებების ჯგუფიდან მიღებული შემოსულობებისთვის და
ზარალებისთვის.

vi.

სამართლიანი ღირებულებების შეფასება
სამართლიანი ღირებულება არის თანხა, რომელიც
მიიღება აქტივის გაყიდვიდან ან
გადაიხდება ვალდებულებების გადაცემისას ჩვეულებრივი გარიგების ფარგლებში ბაზრის
მონაწილეებს შორის შეფასების თარიღისათვის ძირითად ბაზარზე ან მისი არარსებობის
შემთხვევაში უფრო ხელსაყრელ ბაზარზე, რომელიც ბანკისათვის ხელმისაწვდომია მოცემული
თარიღისათვის. ვალდებულების სამართლიანი ღირებულება ასახავს მისი გადაუხდელობის
რისკს.
ბანკი ინსტრუმენტის სამართლიან ღირებულებას აფასებს ამ ინსტრუმენტისათვის აქტიურ
ბაზარზე კოტირებული ფასების გამოყენებით იმ შემთხვევაში თუ ეს ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია.
ბაზარი არის "აქტიური", თუ აქტივთან ან ვალდებულებასთან
დაკავშირებული გარიგებები წარმოებს საკმარისი სიხშირით და მოცულობით, რაც
უზრუნველყოფს ფასების შესახებ ინფორმაციის რეგულარულად მიღებას.
იმ შემთხვევაში, თუ აქტიურ ბაზარზე არ არსებობს კოტირებული ფასი, ბანკი იყენებს შეფასების
მეთოდებს, რომლებიც მაქსიმალურად იყენებენ შესაბამისი ბაზრის დაკვირვებად მონაცემებს
და მაქსიმალურად ამცირებენ არადაკვირვებადი მონაცემების გამოყენებას. შერჩეული
შეფასების ტექნიკა ითვალისწინებს ყველა ფაქტორს რომელსაც ბაზრის მონაწილეები
გაითვალისწინებდნენ გარიგების ღირებულების შეფასებისას.
ფინანსური ინსტრუმენტის თავდაპირველი აღიარებისას მისი სამართლიანი ღირებულების
საუკეთესო მტკიცებულება არის გარიგების ღირებულება- ანუ მიღებული და გადახდილი
თანხების სამართლიანი ღირებულება. თუ ბანკი მიიჩნევს, რომ თავდაპირველი აღიარებისას
სამართლიანი ღირებულება განსხვავდება გარიგების ღირებულებისაგან და სამართლიანი
ღირებულების დადგენა ვერ ხერხდება ვერც კოტირებული ფასების საშუალებით აქტიურ
ბაზარზე იდენტური
აქტივის ან ვალდებულებისათვის, ვერც
შეფასების ტექნიკის
გამოყენებით, რომლისთვისაც ნებისმიერი არადაკვირვებადი მონაცემი შეფასებულია როგორც
არა-არსებითი სხვაობასთან მიმართებაში, მაშინ ფინანსური ინსტრუმენტი თავდაპირველად
ფასდება სამართლიანი ღირებულებით , კორექტირებული თავდაპირველი აღიარებისას
არსებულ სამართლიან ღირებულებასა და გარიგების ფასს შორის სხვაობის გადავადების
მიზნით.
შემდგომში, აღნიშნული სხვაობა აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, შესაბამის
საფუძველზე, ფინანსური ინსტრუმენტის სასიცოცხლო ვადის განმავლობაში, მაგრამ
არაუგვიანეს მომენტისა, როდესაც შეფასებას სრულად დაუჭერს მხარს დაკვირვებადი საბაზრო
მონაცემები ან ტრანზაქცია დაიხურება.
ბანკი ახდენს სამართლიანი ღირებულების იერარქიის დონეებს შორის გადასვლის აღიარებას
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, რომლის განმავლობაშიც ადგილი ჰქონდა ცვლილებას.

vii.

გაუფასურება
ბანკი აღრიცხავს ზარალის რეზერვებს მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე შემდეგ ფინანსურ
ინსტრუმენტებზე, რომლებიც არ არის აღრიცხული სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან
ზარალში ასახვით:
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•
•

ფინანსური აქტივები რომლებიც წარმოადგენენ სასესხო ინსტრუმენტებს;
გამოშვებულ სასესხო ვალდებულებებს.

ბანკი აღრიცხავს ზარალის რეზერვებს არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის მიხედვით, შემდეგი შემთხვევების გარდა როდესაც აღირიცხება 12-თვიანი
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მიხედვით:

•

სასესხო საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების
თარიღისთვის აქვს დაბალი საკრედიტო რისკი; და

•

სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებისთვისაც საკრედიტო რისკი არსებითად არ
გაზრდილა თავდაპირველი აღიარების შემდგომ.

აქტივები

რომელთაც

სააღრიცხვო

ბანკი მიიჩნევს, რომ სავალო საინვესტიციო ფასიან ქაღალდებს აქვთ დაბალი საკრედიტო რისკი
როდესაც მათი საკრედიტო რისკის რეიტინგი ექვივალენტურია გლობალურად მიღებული
განმარტებისა „საინვესტიციო ხარისხი“. ბანკი არ იყენებს გამონაკლისს დაბალი საკრედიტო
რისკის დაშვების თაობაზე არც ერთი სხვა ფინანსური ინსტრუმენტის მიმართ.
12-თვიანი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი (მსზ) არის მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის ის ნაწილი რომელიც წარმოიშობა ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის თარიღიდან
12 თვის განმავლობაში მომხდარი ფინანსური ინსტრუმენტის დეფოლტის შემთხვევებისაგან.
ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებზეც 12 თვიანი მსზ აღიარდება, მიჩნეულია როგორც „1
დონის“ ფინანსური ინსტრუმენტები. პირველ დონეზე განაწილებული ფინანსური
ინსტრუმენტების საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდა არ მომხდარა მისი თავდაპირველი
აღიარების შემდეგ და არ არის კრედიტით გაუფასურებული.
არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი არის მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალი რომელიც წარმოიშობა ნებისმიერი შესაძლო დეფოლტის შემთხვევებისგან ფინანსური
ინსტრუმენტის მოსალოდნელი მოხმარების ვადის განმავლობაში ან დაქვემდებარების
მაქსიმალური სახელშეკრულებო პერიოდის განმავლობაში. ფინანსური ინსტრუმენტები
რომლებზეც არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი აღიარდება, მაგრამ არ
არის
კრედიტით გაუფასურებული, მიჩნეულია როგორც „დონე 2-ის“ ფინანსური
ინსტრუმენტები.
მე-2 დონეზე განაწილებული ფინანსური ინსტრუმენტები არის
ინსტრუმენტები, რომლებიც დაექვემდებარა საკრედიტო რისკის არსებით ზრდას მათი
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, მაგრამ რომლებიც არ არის კრედიტით გაუფასურებული.
ფინანსური ინსტრუმენტები რომელთათვისაც არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალი არის აღიარებული და რომლებიც გაუფასურებულია კრედიტით,
მოხსენებულია როგორც „3 დონის ფინანსური ინსტრუმენტები“.

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასება
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი წარმოადგენს საკრედიტო ზარალის ალბათობით შეწონილ
შეფასებას და ის ფასდება შემდეგნაირად:

•

ფინანსური აქტივები, რომლებიც არ არიან კრედიტით გაუფასურებულ საანგარიშგებო
თარიღისთვის: როგორც ყველა ფულადი დანაკლისის მიმდინარე ღირებულება (ე.ი. სხვაობა
ხელშეკრულების საფუძველზე საწარმოს მიერ მისაღებ ფულად სახსრებსა და იმ ფულად
ნაკადებს შორის, რომლის მიღებასაც მოელის ბანკი);

•

ფინანსური აქტივები, რომლებიც არიან კრედიტით გაუფასურებული საანგარიშგებო
თარიღისთვის: სხვაობა მთლიან საბალანსო ღირებულებასა და მოსალოდნელი მომავალი
ფულადი სახსრების მიმდინარე ღირებულებას შორის; და

•

გამოუყენებელი სესხის ვალდებულებები: ბანკის მიერ მისაღებ სახელშეკრულებო ფულად
ნაკადებსა (ვალდებულების გამოყენების შემთხვევაში) და იმ ფულად ნაკადებს შორის
სხვაობის მიმდინარე ღირებულება, რომლის მიღებასაც მოელის ბანკი.
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მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირებისას, შემდეგი დისკონტირების განაკვეთები
გამოიყენება:

•

ფინანსური აქტივები გარდა შეძენილი ან
შექმნილი კრედიტით გაუფასურებული
ფინანსური აქტივებისა: თავდაპირველი ეფექტური განაკვეთი ან მისი მიახლოება; და

•

გამოუყენებელი სასესხო ვალდებულებები: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ან მისი
მიახლოება, რომელიც გამოყენებულ იქნება სასესხო ვალდებულებიდან წარმოქმნილ
ფინანსურ აქტივზე.

რესტრუქტურიზებული ფინანსური აქტივები
თუ ფინანსური აქტივის პირობები იცვლება მოლაპარაკებების საფუძველზე ან მსესხებლის
ფინანსური სირთულეების გამო არსებული ფინანსური აქტივი ახლით იცვლება, მაშინ კეთდება
შეფასება უნდა მოხდეს თუ არა ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა და მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალი ფასდება შემდეგნაირად:

•

თუ მოსალოდნელი რესტრუქტურიზაცია არ გამოიწვევს არსებული აქტივის აღიარების
შეწყვეტას, მაშინ შეცვლილი ფინანსური აქტივიდან მისაღები მოსალოდნელი ფულადი
სახსრები შეტანილია მიმდინარე აქტივისგან მიღებული ფულადი დანაკლისის
გამოთვლებში.

•

თუ მოსალოდნელი რესტრუქტურიზაცია გამოიწვევს არსებული აქტივის აღიარების
შეწყვეტას, მაშინ ახალი აქტივის მოსალოდნელი სამართლიანი ღირებულება
განიხილება როგორც საბოლოო ფულადი ნაკადი არსებული ფინანსური აქტივიდან
მისი აღიარების შეწყვეტის მომენტში. ეს ოდენობა შეტანილია არსებული ფინანსური
აქტივისგან მიღებული ფულადი სახსრების დანაკლისის გამოთვლებში, რომელიც
დისკონტირებულია მოსალოდნელი, აღიარების შეწყვეტის თარიღიდან ანგარიშგების
წარდგენის თარიღამდე, არსებული ფინანსური აქტივის საწყისი ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით.

კრედიტით გაუფასურებული ფინანსური აქტივები
ყოველი სააღრიცხვო პერიოდის დასაწყისში ბანკი აფასებს არის თუ არა ამორტიზირებული
ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები („3 დონის“ ფინანსური აქტივები)
გაუფასურებული კრედიტით. ფინანსური აქტივი „გაუფასურებულია კრედიტით“ როდესაც
ფინანსური აქტივის სავარაუდო სამომავლო ფულად ნაკადებზე საზიანო გავლენის მქონე ერთ
ან მეტ მოვლენას ჰქონდა ადგილი.
მტკიცებულება იმისა, რომ ფინანსური აქტივი „გაუფასურებულია კრედიტით“ მოიცავს შემდეგ
დაკვირვებად მონაცემებს:
საცალო სესხებისთვის:

-

მსესხებელის გარდაცვალება;

-

ეკონომიკურ ზარალთან დაკავშირებული სესხის რესტრუქტურიზაცია;

სესხები 90 დღეზე მეტი ვადაგადაცილებით (60 დღეზე მეტი ვადაგადაცილებით „Silkloan“თვის);
სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც იწვევს მსესხებლის უუნარობას დაფაროს
თავისი სასესხო ვალდებულებები;

ბიზნეს სესხებისთვის:
-

გაკოტრების წამოწყება მსესხებლის მხრიდან;
სესხები 90 დღეზე მეტი ვადაგადაცილებით;
ეკონომიკურ ზარალთან დაკავშირებული სესხის რესტრუქტურიზაცია;
თაღლითობის შემთხვევა ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია მსესხებლის მხრიდან, რამაც
შესაძლოა კომპანიის გადახდისუნარიანობაზე იქონიოს გავლენა;
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-

მსესხებლის სესხის ნებისმიერი ნაწილის 3 დონეზე გადატანა.

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებისთვის:
-

კრედიტუნარიანობის საბაზრო შეფასება როგორც ასახულია ობლიგაციებიდან მიღებულ
შემოსულობებში;
კრედიტუნარიანობის სარეიტინგო სააგენტოების შეფასება;
კონტრაჰენტის კაპიტალის ბაზრებზე წვდომის უნარი ახალი სესხის გამოსაშვებად;
სესხის რესტრუქტურიზაციის ალბათობა, რის შედეგადაც მფლობელი გასწევს ზარალს
ნებაყოფლობითი ან იძულებითი სესხის პატიების გზით.

მოსალოდნელი საკრედიტო
ანგარიშგებაში წარდგენა

ზარალის

რეზერვის

ფინანსური

მდგომარეობის

ზარალის რეზერვი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალისთვის ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებაში წარდგენილია შემდეგნაირად:

•

ამორტიზირებული

ღირებულებით

შეფასებული

ფინანსური

აქტივები:

აქტივების

მთლიანი საბალანსო ღირებულებიდან გამოქვითვის სახით;

•

სასესხო ვალდებულებები და ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებები: როგორც წესი,
ანარიცხის სახით;

•

როდესაც ფინანსური ინსტრუმენტი მოიცავს როგორც გამოყენებულ ასევე გამოუყენებლ
კომპონენტებს, და ბანკი ვერ ახერხებს სასესხო ვალდებულების კომპონენტზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დადგენას
მის გამოყენებულ კომპონენტზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალისგან განცალკევებით: ბანკი წარადგენს გაერთიანებულ
ზარალის რეზერვს ორივე კომპონენტისთვის. გაერთიანებული ოდენობა წარმოდგენილია
გამოყენებული კომპონენტის მთლიანი საბალანსო ღირებულებიდან გამოქვითვის სახით.
ზარალის რეზერვის ნებისმიერი ზედმეტობა გამოყენებული კომპონენტის მთლიან
ოდენობაზე წარმოდგენილია ანარიცხის სახით; და

ჩამოწერა
სესხები და სასესხო ფასიანი ქაღალდები ჩამოიწერება (მთლიანად ან ნაწილობრივ) როდესაც არ
არსებობს გონივრული მოლოდინი ფინანსური აქტივის ნაწილობრივი ან მთლიანი აღდგენისა.
ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ბანკი განსაზღვრავს, რომ მსესხებელს არ აქვს შესაბამისი
აქტივები ან შემოსავალის წყაროები, რითაც იგი უზრუნველყოფს საკმარისი ფულადი
ნაკადების გენერირებას იმისთვის, რომ დაფაროს ჩამოწერას დაქვემდებარებული ოდენობები.
აღნიშნული შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალური აქტივების დონეზე.
ადრე ჩამოწერილი ოდენობების აღდგენა შეტანილია „სავალო ფინანსური აქტივების და
სასესხო ვალდებულებების გაუფასურების ზარალში, წმინდა“ მოგების ან ზარალის და სხვა
სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.
ჩამოწერილი ფინანსური აქტივები შეიძლება კიდევ დაექვემდებაროს აღსრულების მცდელობას
ბანკის მხრიდან ვადაგასული თანხების ამოღების პროცედურების შესაბამისად.

(d)

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს, საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიმართ არსებულ მოთხოვნებს, სავალდებულო სარეზერვო დეპოზიტების გამოკლებით,
და ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ არსებულ მოთხოვნებს, რომელთა დაფარვის ვადა
შესყიდვიდან 90 დღე ან ნაკლებია და რომლებიც ექვემდებარება მათი სამართლიანი
ღირებულების ცვლილებების არა-არსებით რისკს და გამოიყენება ბანკის მიერ მისი
მოკლევადიანი ვალდებულებების სამართავად.
ფულადი

სახსრები

და

მათი

ეკვივალენტები

წარმოდგენილია

ამორტიზირებული
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ღირებულებით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

(d)

რისკების მართვის მიზნებისთვის ფლობილი წარმოებული ინსტრუმენტები
რისკების მართვის მიზნებისთვის ფლობილი წარმოებული ინსტრუმენტები მოიცავს ყველა
წარმოებულ აქტივსა და ვალდებულებას, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული როგორც
სავაჭრო აქტივები ან ვალდებულებები. ყველა წარმოებული ინსტრუმენტი ფასდება
სამართლიანი ღირებულებით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

(e)

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები
„მომხმარებლებზე გაცემული სესხები“-ს მუხლი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში
მოიცავს ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასულ მოხმარებლებზე გაცემულ სესხებს; ისინი
თავდაპირველად შეფასებულია სამართლიან ღირებულებას დამატებული ზრდადი პირდაპირი
გარიგების ხარჯები, და შემდგომ მათი ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური
პროცენტის მეთოდის გამოყენებით.

(f)

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების მუხლი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მოიცავს
ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებულ სასესხო საინვესტიციო ფასიან ქაღალდებს;
აღნიშნული თავდაპირველად ფასდება სამართლიან ღირებულებას დამატებული ზრდადი
პირდაპირი გარიგების ხარჯები, ხოლო შემდგომ ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.

(g)

ძირითადი საშუალებები

(i)

აღიარება და შეფასება
ძირითადი საშუალებების ერთეულები, მიწისა და შენობების გარდა, ფასდება
თვითღირებულებით, დაგროვილი ცვეთისა და ნებისმიერი დაგროვილი გაუფასურების
ზარალის გამოკლებით.
ხარჯები მოიცავს დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ არის მიკუთვნებადი აქტივის შესყიდვაზე ან
მისი შესაბამისი მოხმარებისთვის შესაბამის სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანაზე. შეძენილი
პროგრამული უზრუნველყოფა წარმოადგენს დაკავშირებული აღჭურვილობის ფუნქციონალურად
განუყოფელ ნაწილს და კაპიტალიზდება აღნიშნული აღჭურვილობის ნაწილის სახით.
დანადგარების საბალანსო ღირებულება გადახედილია გაუფასურების კუთხით, როდესაც
მოვლენები ან გარემოებების ცვლილებება მიანიშნებს, რომ საბალანსო ღირებულება შეიძლება არ
იყოს აღდგენადი.
თავდაპირველი თვითღირებულებით აღიარების შემდეგ, მიწა და შენობები აღირიცხება
გადაფასებული ღირებულებით, რაც წარმოადგენს გადაფასების თარიღისთვის არსებულ
სამართლიან ღირებულებას გამოკლებული ნებისმიერი შემდგომი დაგროვილი ცვეთა და
შემდგომი დაგროვილი გაუფასურების ზარალი. შეფასებები საკმარისად ხშირად
ხორციელდება, რომ გარანტირებული იყოს, რომ გადაფასებული აქტივის სამართლიანი
ღირებულება არსებითად არ განსხვავდებოდეს მისი საბალანსო ღირებულებისგან.
დაგროვილი ცვეთა გადაფასების თარიღისთვის გაუქმებულია აქტივის მთლიანი საბალანსო
ღირებულების საპირწონედ და წმინდა ოდენობა ხელახლა არის წარმოდგენილი აქტივის
გადაანგარიშებულ ოდენობაზე. ნებისმიერი გადაფასების ნამეტი დაკრედიტებულია სხვა
სრულ შემოსავალში ასახულ ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვზე, გარდა იმ
შემთხვევებისა როდესაც ის აღადგენს იგივე აქტივის, ადრე მოგების ან ზარალის ანგარიშგებაში
აღიარებულ გადაფასების შემცირებას, რა შემთხვევაშიც ზრდა აღიარდება მოგება ან ზარალის
ანგარიშგებაში. გადაფასების ნაკლებობა აღიარდება მოგების ან ზარალის ანგარიშგებაში, გარდა
იმ შემთხვევებისა როდესაც დანაკლისი რომელიც პირდაპირ ურთიერთგადაფარავს წინა ნამეტს
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იგივე აქტივზე, პირდაპირ არის ურთიერთგადაფარული ნამეტის საპირწონედ ძირითადი
საშუალებების გადაფასების რეზერვში.
ყოველწლიური გადატანა ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვიდან გაუნაწილებელ
მოგებაში ხდება გადაფასებული აქტივების საბალანსო ღირებულების ცვეთასა და აქტივების
საწყისი ღირებულების ცვეთას შორის სხვაობის ოდენობით. გაყიდვისას, კონკრეტულ გაყიდულ
აქტივთან დაკავშირებული, ნებისმიერი გადაფასების რეზერვი გადატანილია გაუნაწილებელ
მოგებაში.

(ii)

შემდგომი დანახარჯები
შემდგომი დანახარჯები კაპიტალიზდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მოსალოდნელია რომ
დანახარჯთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური სარგებელი შემოედინება ბანკში.
მიმდინარე სარემონტო და ტექნიკური მხარდაჭერის ხარჯები აღარდება ხარჯებად მათი
გაწევისთანავე.

(iii)

ცვეთა
აქტიცის ცვეთა იწყება როდესაც ის მზად არის მოხმარებისთვის. მიწას ცვეთა არ ერიცხება.
ცვეთის დარიცხვა წარმოებს წრფივი მეთოდით შემდეგი მოსალოდნელი სასარგებლო
მოხმარების ვადების მანძილზე:
წლები
შენობა-ნაგებობები
ავეჯი
კომპიუტერები და საოფისე მოწყობილობა
სატრანსპორტო საშუალებები
სხვა

50
4-10
4-10
5
4-10

აქტივების ნარჩენი ღირებულება, სასარგებლო მომსახურების ვადები და მეთოდები
გადაიხედება და შესაბამისად კორექტირდება ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.

(h)

არაფინანსური აქტივების გაუფასურება
ბანკის არაფინანსური აქტივების საბალანსო ღირებულება განიხილება ყოველი ანგარიშგების
წარდგენის თარიღისათვის (გარდა გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა), რათა
დადგინდეს არსებობს თუ არა გაუფასურების რაიმე ნიშნები. მსგავსი ნიშნების არსებობის
შემთხვევაში ფასდება აქტივის აღდგენადი ღირებულება.
გაუფასურების დადგენის მიზნით, აქტივები, რომლებიც ვერ შემოწმდება ინდივიდუალურად,
ჯგუფდება აქტივების უმცირეს ჯგუფებად, რომლებიც ახდენს ფულადი ნაკადების
გენერირებას ხანგრძლივი სარგებლობიდან, რომლებიც დამოუკიდებელი არიან სხვა აქტივების
ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის ფულადი შემოდინებებისგან.
აქტივის ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აღდგენადი ღირებულება არის მის
გამოყენებით ღირებულებასა და სამართლიან ღირებულებას (გამოკლებული გაყიდვის
ხარჯები) შორის უდიდესი. გამოყენებითი ღირებულების შეფასებისას, მომავალში მისაღები
ფულადი ნაკადების მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულება (გადასახადების გადახდამდე
დისკონტის განაკვეთის გამოყენებით) ასახავს ბაზრის მიმდინარე შეფასებას ფულის
ღირებულებისა დროში და ამ აქტივებისთვის ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელ
ერთეულისთვის დამახასიათებელ რისკებს.
გაუფასურების ზარალი აღიარდება თუ აქტივის ან ფულადი ნაკადების წარმომქმნელი
ერთეულის საბალანსო ღირებულება აღემატება მის სავარაუდო აღდგენად ღირებულებას.
ბანკის აქტივები არ ახდენს ცალკე ფულადი ნაკადების შემოდინების გენერირებას და
გამოიყენება როგორც ერთი ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული.
გაუფასურების ზარალი აისახება მოგებაში ან ზარალში. ფულადი სახსრების წარმომქმნელი
ერთეულების მიმართებაში აღიარებული გაუფასურების ზარალი ნაწილდება თავდაპირველად
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ნებისმიერი ფულადი ნაკადების წარმომქმნელი ერთეულზე განაწილებული გუდვილის
საბალანსო ღირებულებაზე და ამცირებს მას, და შემდეგ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი
ერთეულის სხვა აქტივების საბალანსო ღირებულებაზე წილობრივ საფუძველზე, და ამცირებს
მას.
გაუფასურების ზარალი გუდვილთან მიმართებაში არ არის აღდგენილი. სხვა აქტივებისთვის
გაუფასურების ზარალი აღდგენას ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აქტივის
საბალანსო ღირებულება არ აღემატება იმ საბალანსო ღირებულებას (გაუფასურების ან
ამორტიზაციის გამოკლებით),
რაც იქნებოდა განსაზღვრული გაუფასურების ზარალის
არარსებობის შემთხვევაში.

(i)

მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები კლიენტებისგან
მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები კლიენტებისგან თავდაპირველად ფასდება
სამართლიანი ღირებულებით გამოკლებული ზრდადი პირდაპირი გარიგების ხარჯები.
შემდგომ, ისინი ფასდება მათი ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური პროცენტის
მეთოდის გამოყენებით.

(j)

გასაყიდად გამიზნული აქტივები
ბანკი გრძელვადიან აქტივს (გასაყიდი ჯგუფი) ან დასაკუთრებულ ქონებას აკლასიფიცირებს
როგორც „გასაყიდად გამიზნულ აქტივებს“ რომელთა საბალანსო ღირებულება იქნება
აღდგენილი ძირითადად გაყიდვის გარიგებიდან და არა ხანგრძლივი გამოყენებიდან.
გასაყიდად გამიზნული ძირითადი საშუალებები ფასდება მის საბალანსო ღირებულებასა და
სამართლიან ღირებულებას შორის (გამოკლებული მისი გასაყიდი ღირებულება) უმცირესით.
გასაყიდად გამიზნული აქტივების საბალანსო ღირებულების შემდგომი ჩამოწერები (რომელიც
არ მოიცავს გაყიდვებიდან მიღებულ ამონაგებს ან ზარალს) აღიარდება როგორც გაუფასურების
ზარალი. გასაყიდად გამიზნული აქტივის სამართლიანი ღირებულების (გამოკლებული
გასაყიდი ღირებულება) შემდგომ ზრდაზე მიღებული ამონაგები არ აღიარდება ადრე
აღიარებულ გაუფასურების ზარალზე მეტი ოდენობით.

(k)

სააქციო კაპიტალი

i.

ჩვეულებრივი აქციები
ჩვეულებრივი აქციები კლასიფიცირდება, როგორც კაპიტალი. მზარდი ხარჯები, რომლებიც
პირდაპირ არის მიკუთვნებადი ჩვეულებრივი აქციების გამოშვებასთან აღიარდება, როგორც
გამოქვითვა კაპიტალიდან, ნებისმიერი საგადასახადო გავლენის გამოკლებით.

ii.

დივიდენდები
ბანკის მიერ დივიდენდების გამოცხადებისა და გადახდის უნარი ექვემდებარება
საქართველოში მოქმედ წესებსა და რეგულაციებს. ჩვეულებრივ აქციებთან მიმართებაში
დივიდენდები აისახება როგორც გაუნაწილებელი მოგების მიკუთვნება, მათი გამოცხადების
პერიოდში.

4.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფული სალაროში
სებ-ში არსებული ნოსტრო ანგარიშები სავალდებულო
რეზერვების გამოკლებით
ნოსტრო ანგარიშები სხვა ბანკებში
ვადიანი ანაბარი

31/12/2021
ლარი’000
1,537

31/12/2020
ლარი’000
1,377

16

112

12,586
-

3.142
1,000
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სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

5.

31/12/2021
ლარი’000
2,278
2,278

31/12/2020
ლარი’000
1,171
1,171

31/12/2021
ლარი’000
35,827
5,018

31/12/2020
ლარი’000
35,878
6,024

40,845

41,902

კლიენტებზე გაცემული სესხები

კორპორატიულ კლიენტებზე გაცემული სესხები
საცალო კლიენტებზე გაცემული სესხები
ზარალის რეზერვი
წმინდა კლიენტებზე გაცემული სესხები

9.

31/12/2020
ლარი’000
802
693
448
232
176
89
8
204
2,652

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები

სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები
კორპორატიული ობლიგაციები
სულ საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები ამორტიზირებული
ღირებულებით

8.

31/12/2021
ლარი’000
1,163
655
581
240
220
89
7
306
3,261

მოთხოვნები საკრედიტო ინსტიტუტების მიმართ

სებ-ის სავალდებულო რეზერვი
სულ მოთხოვნები საკრედიტო ინსტიტუტების მიმართ

7.

31/12/2020
ლარი’000
5,631

ზოგადი ადმინისტრაციული ხარჯები
საკომუნიკაციო და საინფორმაციო მომსახურებები
იურიდიული და საკონსულტაციო ხარჯები
ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი
გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა
კომუნალურები და საოფისე ინვენტარი
უსაფრთხოება
სარეკლამო და მარკეტინგის ხარჯები
სხვა

6.

31/12/2021
ლარი’000
14,139

31/12/2021
ლარი’000
10,443
5,745
(1,176)
15,012

31/12/2020
ლარი’000
6,704
5,640
(1,401)
10,943

მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები კლიენტებისგან

კორპორატიული კლიენტები
ფიზიკური პირები

31/12/2021
ლარი’000
5,415
2,287
7,702

31/12/2020
ლარი’000
5,608
1,932
7,540
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10. სესხები საკრედიტო ინსტიტუტებისგან

სესხი საქართველოს ეროვნული ბანკისგან

31/12/2021
ლარი’000
23,258
23,258

31/12/2020
ლარი’000
12,500
12,500

11. სააქციო კაპიტალი და რეზერვები
(a)

გამოშვებული კაპიტალი და სააქციო პრემია
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის სააქციო კაპიტალი მოიცავდა
611,464 ავტორიზებულ სრულად გადახდილ აქციებს, ნომინალური ღირებულებით 100 ლარი
თითოეული (2020 31 დეკემბერი: 611,464 ავტორიზებული სრულად გადახდილი აქციები
ნომინალური ღირებულებით 100 ლარი თითოეული).
ბანკის სააქციო კაპიტალი შედგება აქციონერების შენატანებისგან ქართულ ლარში და მათ
ეკუთვნით დივიდენდები და ნებისმიერი კაპიტალის განაწილება ქართულ ლარში.

(b)

რეზერვების ბუნება და მიზნობრიობა
ძირითადი საშუალებების გადაფასების ნამეტი
ძირითადი საშუალებების გადაფასების ნამეტი მოიცავს ძირითადი საშუალებების
კუმულაციურ დადებით გადაფასებულ ღირებულებას ცვეთის გაუნაწილებელ მოგებაში
გადატანის შემდეგ, მანამ სანამ აქტივების აღიარება არ შეწყდება ან არ გაუფასურდება.

(c)

დივიდენდები
დივიდენდების ვალდებულება შეზღუდულია ბანკის მაქსიმალური გაუნაწილებელი მოგების
ოდენობით, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

12. საბროკერო ოპერაციები
(a)

ინფორმაცია საბროკერო საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული კლიენტების
ტრანზაქციების ჯამურ რაოდენობაზე
2021 წლის მეოთხე კვარტალში განხორციელდა 1 საბროკერო ტრანზაქცია. ტრანზაქციების
ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 1,117,800 ლარი და 0 ცალი აქცია.
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