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დამოუკიდებელი აუდიტორის მოსაზრება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად 

 

სს „ტრანსმშენის“ მფლობელებსა და ხელმძღვანელობას 

 

ჩვენ გამოვთქვით მოდიფიცირებული მოსაზრება 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

2019 წლის 6 აგვისტოს. აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება არ ასახავს  იმ 

მოვლენებს, ინფორმაციასა და მათ შედეგებს, რომლებიც ცნობილი გახდა ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე აუდიტორის მოსაზრების გაცემის შემდგომ. მმართველობის და 

კორპორაციულ ანგარიშგებაში აღწერილი მოვლენები, ინფორმაცია და მათი შედეგები, 

რომლებიც ცნობილი გახდა  ფინანსურ ანგარიშგებაზე აუდიტორის მოსაზრების 

გაცემის შემდგომ არ არის ჩვენ მიერ აუდიტირებული.   

 

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა მმართველობისა და კორპორაციულ ანგარიშგებაზე 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია კომპანიის მმართველობის და კორპორაციულ 

ანგარიშგება მოამზადოს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

აუდიტორის პასუხისმგებლობა მმართველობისა და კორპორაციულ ანგარიშგებაზე 

ჩვენი პასუხისმგებლობაა, გამოვთქვათ მოსაზრება კომპანიის მიერ წარმოდგენილი 

მმართველობისა და კორპორაციული ანგარიშგების ფინანსურ ანგარიშგებასთან 

თანხვდენილობაზე და ასევე, მოიცავს თუ არა იგი „ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლით მოთხოვნილ 

ინფორმაციას. 

აუდიტის დროს ჩატარებულ სამუშაოზე დაყრდნობით გამოვთქვამთ მოსაზრებას, რომ: 

• 2018 წლის მმართველობის და კორპორაციულ ანგარიშგებაში ასახული 

ინფორმაცია, თანხვედრაშია 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან  ყველა არსებითი 

ასპექტის გათვალისწინებით; და 

• მმართველობისა და კორპორაციული ანგარიშგება ყველა არსებითი ასპექტის 

გათვალისწინებით, გარდა რისკის მართვის სტრატეგიებისა, მოიცავს 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-7 მუხლით მოთხოვნილ ინფორმაციას. 

 

 

ივანე ჟუჟუნაშვილი (რეესტრში რეგისტრაციის # SARAS-A-720718) 

შპს „ბიდიოს“ სახელით 
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მმართველობის ანგარიშგება 

სუბიექტის განვითარების გეგმები  

სააქციო საზოგადოება “ტრანსმშენი” საქართველოში უძველესი სამშენებლო ორგანიზაციაა, 
რომლის საქმიანობის ძირითად პროფილს წარმოადგენს საცხოვრებელი, სასტუმრო, 
საზოგადოებრივი, სამრეწველო და ინდივიდუალური საცხოვრებელი დანიშნულების ობიექტების 
მშენებლობა.  

კომპანია დაფუძნებულია „ტრესტის“ ბაზაზე, რომელიც შეიქმნა 1929 წელს ამიერკავკასიის 
რეგიონში სატრანსპორტო, სარკინიგზო მაგისტრალების, განშტოებებისა და მისასვლელი გზების 
მშენებლობის მიზნით. 

სს ტრანსმშენი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულია 1996 წლის 11 
ივლისს საიდენტიფიკაციო ნომრით: 212274812, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი , 
ვაკის რაიონი, ნინო რამიშვილის ქუჩა 3ა   

1929 წლიდან მოყოლებული „ტრანსმშენს“ განხორციელებული აქვს მრავალი სტრატეგიული 
ობიექტის მშენებლობა, როგორებიცაა: საბაჟო გამშვები პუნქტები სარფში და წითელ ხიდზე, 
აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი და სხვა 
მრავალი საცხოვრებელი/საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი. გარდა ამისა „ტრანსმშენის“ 
ეკუთვნის საქართველოში ასეულულობით კილომეტრი ახალი სარკინიგზო ხაზი და განშტოების 
მშენებლობა. 

ტრანსმშენი დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალებით რომელთაც 
მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ საინჟინრო-სამშენებლო მიმართულებით. 

2019 წლიდან კომპანიას აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე უერთდება ბრიტანელი 
სპეციალისტი ჯონ სტირლინგ გირვანი, რომლის მრავალწლიანი გამოცდილება მსოფლიოს წამყვან 
სამშენებლო კომპანიებში სს ტრანსმშენს განავითარებს წარმატებისკენ. 

2019 წლიდან დაგეგმილია სააღრიცხვო სისტემის სრულყოფა, შიდა კონტროლის სისტემის 
ეფექტურობის გაზრდა და გადასვლა უკეთეს, ERP სისტემაზე. 

ვინაიდან კომპანია ოპერირებს შრომის უსაფრთხოების მაღალი რისკის სექტორში, კომპანიის 
პრიორიტეტი ხდება თანამშრომელთა უსაფრთხოების დაცვა. ამისათვის მუდმივად ხორციელდება 
თანამშრომელთა გაცნობა უსაფრთხოების წესებთან და ამ მოთხოვნების დაცვის კონტროლი. 

სს ტრანმშენის ძირითადი მიზანია გახდეს საქართველოში ლიდერი სამშენებლო კომპანია როგორც 
ტექნოლოგიების ასევე შრომის უსაფრთხოების კუთხით. 

სს ტრანმშენის დაგეგმილი აქვს შემოსავლების ზრდა. 2018 წელს კომპანიის შემოსავალმა შეადგინა 
- 5,727,335 ლარი, უკვე არსებული კონტრაქტებიდან გამომდინარე 2019 წლისთვის კომპანიის 
დაგეგმილი შემოსავალი შეადგენს - 23,422,000 ლარს. 

სს ტრანსმშენი ახორციელებს ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას, მათ სტაჟირებას და დასაქმებას 
კომპანიაში, რადგან ჩვენი სტრატეგიაა მუდმივი ზრდა და განვითარება. ამისათვის სს ტრანსმშენი 
თანამშრომლობს საქართველოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებთან.  
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სს ტრანსმშენის ორგანიზაციული სტრუქტურა (2018 წელი) 
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განყოფილება 

შრომის უსაფრთხოების 

მენეჯერი 
 

სამუშაოთა 

მწარმოებელი (6) 
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2018 წელს სს ტრანსმშენში სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული იყო საშუალოდ 151 ადამიანი. 
ადმინისტრაციისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა შეადგენდა 38 ადამიანს. 

ქალების რაოდენობა ობიექტებზე საშუალოდ შეადგენდა 18 ადამიანს, ხოლო ადმინისტრაციში 
ქალების რაოდენობა - 4. 

 

ინფრომაცია ფილიალების საქმიანობის შესახებ  

სს ტრანსმშენს ფილიალები არ გააჩნია თუმცა სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკიდან 

გამომდინარე პერიოდულად რამოდენიმე ობიექტზე ხდება სამუშაოების წარმოება. 

ამას გარდა, სს ტრანსმშენს დაქირავებული აქვს სასაწყობე ფართი ქ. თბილისში ლორთქიფანიძის 

66. 

კომპანია ზრუნავს ნარჩენების რაოდენობის შემცირებაზე, იცავს და ემორჩილება ყველა 

ადგილობრივ კანონს და ნორმატიულ აქტს ნარჩენების შეგროვების, შენახვის, გადამუშავების და 

გატანის შესახებ და შესაბამისობაშია გარემოს დაცვისმო თხოვნებთან. 

 

კვლევებისა და განვითარების სფეროში ჩატარებული ღონისძიებების მიმოხილვა 

კომპანიას საანგარიშო პერიოდში კვლევა-ძიების სფეროში სამუშაოები არ უწარმოებია. 

 

აუცილებელი ძირითადი ხარისხობრივი და არაფინანსური მაჩვენებლები 

2018 წლის განმავლობაში კომპანია მუშაობდა 7 პროექტზე სადაც სხვადასხვა ეტაპზე დამკვეთები 

იყვნენ სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი, საქართველოს მთავარი პროკურატურა, 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და სხვა. 

რეაბილიტაცია ჩააუტარდა კახეთის რეგიონში ოთხ სკოლას, აშენდა რუსთავის პროკურატურის 

შენობა,                                                                                                                                                      

გარემონტდა სასაწყობე ფართები კაიროს ქუჩაზე 3 875 კვადრატული მეტრი, აშენდა მცხეთაში 

იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ორი რავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობა 6 

400 კვადტრატული მეტრი (დასრულდა 2019 წელს). 

 

წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხების შესახებ დამატებითი განმარტებები 

კომპანიამ 2017 და 2018 წლები დაამთავრა ზარალით. შესაბამისად 2017 წელს 2,399,500 ლარი, ხოლო 
2018 წელს - 1,368,364 ლარი, თუმცა არსებული კონტრაქტები და დაგეგმილი ბიუჯეტი გვაძლევს 
საფუძველს, რომ უკვე 2019 წელს კომპანია შეძლებს მოგების მიღებას. 

2018 წელს კომპანიის მიმდინარე აქტივების ფარდობა მიმდინარე ვალდებულებებთან შეადგენდა 
0,10-ს, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 0,19. ეს მაჩვენებელი 2018 წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ 
შეიცვალა. რაც გამოწვეული იყო 2018 წელს მიღებული ზარალის გამო. 

2017 და 2018 წლებში მიღებული ზარალების გამო უარყოფითია EBIDTA   თუმცა 2019 წლიდან 
კომპანია ვარაუდობს ამ ტენდენციის გაუმჯობესებას. 

  2018 2017 

EBITDA          (1,096,727)    (1,930,478) 

* EBIDTA = წმინდა მოგებას+საპროცენტო ხარჯი+ცვეთის ხარჯი+ამორტიზაციის ხარჯი+მოგების 
გადასახადი 

დამატებითი ინფორმაცია ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ იხილეთ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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ინფორმაცია აქციათა ფლობის შესახებ 

2018 წლის 31 დეკემბრისათვის სს ტრანსმშენის აქციათა 83,10264%-ის მფლობელია გიორგი დევაძე 
(01015011187), აქციების 10,25423% გამოსყიდულია სს ტრანსმშენის მიერ, ხოლო დარჩენილ აქციებს 
ფლობს ერთი იურიდიული პირი სს ბაზისბანკი (30 აქცია) და 895 ფიზიკური პირი. 

 

ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები 

კომპანია საქმიანობს საქართველოში და მისი აქტივები მდებარეობს საქართველოში. კომპანიის 
საქმიანობის მომგებიანობასა და მის ფინანსურ მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს შემდეგი რისკ 
ფაქტორები: 

➢ რთული გლობალური ეკონომიკური პირობები   

კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული ძირითადი რისკები მოთხოვნა კომპანიის 
მომსახურებაზე, ისევე როგორც კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. საქართველოში ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუარესება უარყოფით გავლენას მოახდენს ბიზნეს სექტორზე, რაც თავის მხრივ, 
გავლენას იქონიებს ჩვენს პოტენციურ კლიენტებზე დაგვიკვეთონ მნიშვნელოვანი სამშენებლო 
პროექტები. ამის გასანეიტრალებლად ვიხილავთ ბაზრის დივერსიფიცირებას. რაც გულისხმობს 
მომავალში მსხვილი სამშენებლო პროექტების გარდა დაბალბიუჯეტიან სარემონტო ბაზარზე 
მონაწილეობასაც. 

➢ ადგილობრივ სავალუტო ბაზარზე არასტაბილურობა  

ამასთანავე, კომპანია შემოსავლების ძირითად ნაწილს ლარში იღებს. ლარის გაცვლითი კურსის 
უარყოფითმა ცვლილებამ უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში შესაძლოა მნიშვნელოვანი 
უარყოფითი გავლენა მოახდინოს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. საბაზრო ფაქტორებიდან 
და მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების პირობებიდან გამომდინარე უცხოური 
ვალუტის კურსის ცვლილების პროპორციულად მომსახურების ფასების ცვლილება შეზღუდულია. 
თუმცა ამისთვის კომპანიას 2019 წლიდან დეპოზიტები განთავსებული აქვს როგორც ლარში ასევე 
დოლარში რითაც ხდება სავალუტო რისკების დაზღვევა. ამის გარდა განვიხილავთ სხვადასხვა 
საბანკო პროდუქტებს (ფორვარდი, ოფციონი) აღნიშნული რისკების ჰეჯირებასთან დაკავშირებით. 
ასევე ხდება ძირითადი მარაგების (მეტალის მასალების) წინასწარ შეძენა და დასაწყობება რაც 
ნაწილობრივ გვიცავს ძირითადი მასალების გაძვირებისაგან. 

➢ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური არასტაბილურობა 

ქვეყნის შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა უმნიშვნელოვანესია სამშენებლო სექტორში. სს 
ტრანსმშენისთვის ეს ასევე მნიშვნელოვანია თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენს ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან დამკვეთს წარმოადგენს სახელმწიფო. თუმცა ვინაიდან სს ტრანსმშენი წარმატებით 
მონაწილეობს კერძო სექტორის დაკვეთებშიც ამ კუთხით კიდევ უფრო გააქტიურება ამ რისკს 
შედარებით შეამცირებს. 

➢ კომპანიის თანამშრომელთა შრომის უსაფრთხოება 

ვინაიდან სამშენებლო საქმიანობა მიეკუთვნება მაღალი რისკის შემცველ სამუშაოს, არის იმის 
საშიშროება რომ მოხდეს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზიანება და გარდაცვალებაც კი. 
გარდა კვალიფიციური კადრის დაკარგვისა ეს გამოიწვევს კომპანიის იმიჯის დაცემას და 
არაპირდაპირ შესაძლებელია აისახოს შემოსავლებზეც. ამისათვის სს ტრანსმშენის მენეჯმენტის 
მიერ მუდმივად ხდება რისკის შეფასება რაც მოიცავს ღონისძიებათა კომპლექსს, რომელიც 
ეფუძნება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ მეთოდოლოგიას და მოიცავს 
სამუშაო სივრცეში სამუშაო პროცესთან დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებას, 
ანალიზს, შეფასებასა და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრას; 

ყველა სამშენებლო ობიექტზე დანიშნულია შრომის უსაფრთხოების თანამშრომელი.  რომელიც 
პასუხისმგებელია როგორც სამშენებლო ობიექტის შესაბამისი უსაფრთხოების საშუალებებით 
აღჭურვაზე ასევე თანამშრომელთა მიერ მათ გამოყენებაზე. ყოველ სამუშაო პროცესზე ინჟინერ-
ტექნიკური პერსონალის მიერ დგება სამუშაოთა წარმოების მეთოდოლოგია, რომლის 
საფუძველზეც უსაფრთხოების ინჟინერი ამზადებს რისკების შეფასების დოკუმენტს და სახავს 
ღონისძიებებს რისკების პრევენციისთვის. დამატებით 2019 წლიდან სს ტრანსმშენს ემსახურება   
კომპანია, რომელიც ახორციელებს ჩვენს მიერ ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების შრომის 
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უსაფრთხოების ღონისძიებების მონიტორინგსა (აუდიტს) და სწავლებას სამუშაოებში ჩართული 
ყველა რგოლისთვის. ამ პროცესში მომსახურე კომპანია ხელმძღვანელობს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესებით და საერთაშორისო სტანდარტებით, მათ შორის 
როგორიცაა OHSAS 19001, ISO 45001. 

➢ თაღლითობა და ქურდობა 

სამშენებლო ბიზნესში არის საშიშროება სხვადასხვა სამშენებლო მარაგების დატაცების, ამიტომ 2019 
წლიდან კომპანიაში შექმნილია 15 კაციანი უსაფრთხოების სამსახური რომელთა ერთ-ერთ 
მოვალეობას სწორედ თაღლითობისა და ქურდობის გამოვლენა და პრევენცია წარმოადგენს ამას 
გარდა სამშენებლო ობიექტებზე ყველგან დამონტაჟებულია სათვალთვალო კამერები, 
ტურნიკეტები და საშვთა ელექტრონული სისტემა რაც ფაქტიურად შეუძლებელს ხდის სამშენებლო 
მოედანზე უცხო პირების მოხვედრას. ამას გარდა დაგეგმილია სააღრიცხვო სისტემის იმგვარად 
მოწყობა, რომ ჩაირთოს დამატებითი შიდა კონტროლის სისტემები, რაც ოპერატიულად 
გამოავლენს თაღლითობისა და ქურდობის ფაქტებს. 

სხვა ფინანსური რისკების შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხილეთ კომპანიის ფინანსურ 
ანგარიშგებაში იმ საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს. 
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კორპორაციული მართვის ანგარიშგება 

 

კორპორაციული მართვის კოდექსის და პრაქტიკის მიმოხილვა 

სს „ტრანსმშენის“ კორპორატიული მართვის კოდექსის მიზანია კომპანიის კორპორატიული 
მართვის სრულყოფა და სისტემატიზაცია, ჰარმონიზაცია საერთაშორისოდ აღიარებულ 
კორპორატიულ სტანდარტებთან და პრინციპებთან, კორპორაციული მართვის ეფექტური 
მექანიზმების დანერგვა, რაც დაკავშირებულია პასუხისმგებლობების გამიჯვნასთან, 
გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღებასთან, აქციონერთა უფლებების დაცვასთან, ინტერესთა 
კონფლიქტის ეფექტურად დარეგულირებასთან, ინფორმაციის საჯაროდ გამჟღავნების, 
კონტროლისა და დაბალანსების პოლიტიკასთან და კორპორაციული მართვის სხვა საკითხებთან.  

კომპანია აცხადებს მზაობას ყოველივე ზემოაღნიშნული განახორციელოს შემდეგი პრინციპების 
საფუძველზე:  

● თანასწორობა - თანასწორობის პრინციპი გულისხმობს ყველა აქციონერის თანაბარ 
შესაძლებლობას დაიცვას მისი სამართლებრივი თუ ბიზნეს ინტერესები და უფლებები, რისთვისაც 
კომპანიაში იარსებებს ქმედითი მექანიზმი.  

● კომპანიის მმართველ ორგანოთა ანგარიშვალდებულება, კონტროლი და გაწონასწორება - 
ეფექტური მმართველობის უზრუნველსაყოფად კომპანიის მართვა განხორციელდება კომპანიის 
მმართველი ყველა ორგანოს პასუხიმგებლობის მაღალი დონით, სამეთვალყურეო და 
აღმასრულებელ ორგანოთა უფლებამოსილებების მკაცრი გამიჯვნითა და დაცვით, კონტროლის 
ქმედითი მექანიზმის არსებობით.  

● გამჭვირვალობა - უზრუნველყოფილია კომპანიის შესახებ ინფორმაციის, მათ შორის ფინანსური 
და ეკონომიკური, საკუთრებისა და მართვის შესახებ, ასევე ბაზარზე საქმიანობის შესახებ 
ინფორმაციის გახსნის მექანიზმის ეფექტური არსებობა, გამჭვირვალეობა და საჯაროობა, რათა 
აქციონერებისა და პოტენციური ინვესტორებისათვის უზრუნველყოფილ იქნეს შესაძლებლობა 
ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

● თანამშრომელთა ჩართულობა - უზრუნველყოფილია დაინტერესებული პირების, მით უფრო 
კომპანიის თანამშრომლების ჩართულობა კომპანიის საქმიანობაში, კომპანიის აქტივების 
ზრდისათვის - მისი აქციებისა თუ ფასიანი ქაღალდების ღირებულების გაზრდის მიზნით, თუ 
ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, კომპანიის განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის 
ასამაღლებლად. 

კომპანიის სტრუქტურა შედგება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზით დაკავშირებული 
ქვედანაყოფებისაგან, რომელთაგან ყველა ექვემდებარება დირექტორს ან/და ზედამხედველ 
სტრუქტურულ ერთეულს. სწორედ ეს დანაყოფები არიან პასუხისმგებელი კომპანიის ოპერაციულ 
საქმიანობაზე. 

 

ფინანსური ანაგრიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებული შიდა კონტროლისა და რისკების 
მართის სისტემების მიმოხილვა 

კომპანია თავის საქმიანობას ახორციელებს შიდა კონტროლის მექანიზმების დაცვით რათა 
ფინანსური ინგარიშგების შედგენა მოხდეს სამართლიანობის პრინციპის დაცვით. კომპანიის 
აქტივების დაცვას ახორციელებს დაცვის სამსახური, კომპანიის მონაცემები ინახება სერვერზე 
რომელსაც ზედამხედველობას უწევს დაქირავებული IT კომპანია. 

სს ტრანსმშენი ხმარობს მაქსიმალურ ძალიხმევას, რათა მის მიერ წარდგენილი ფინანსური და სხვა 
ანგარიშგებები სანდოობით გამოირჩეოდნენ. ამისათვის 2019 წლიდან დაგეგმილია სააღრიცხვო 
სისტემის ჩანაცვლება ახალი პროგრამით. იწერება კომპანიის სააღრიხვო პოლიტიკის 
სახელმძღვანელო. 

თაღლითობების პრევენცია ხდება როგორც დაცვის სამსახურის მეშვეობით ასევე ფინანსურ 
სამსახურში იქმნება მონიტორინგის სამსახური რომელიც პასუხისმგებელია კომპანიის მიერ 
გახარჯული მასალების, დახარჯული შრომის და შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების 
დადასტურებასა და მონიტორინგზე. 
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ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებული შიდა კონტროლსა და რისკების 
მართვას ახორციელებს კომპანიის ფინანსური დირექტორი, ფინანსურ დეპარტამენტთან ერთად.  

პერიოდულად ხდება მენეჯმენტის მიერ არსებული ან/და მომავალში მოსალოდნელი რისკების 
განხილვა და მათი მისაღებ დონემდე შემცირების მექანიზმების შემუშავება. 

კომპანიას პერმანენტულ მომსახურებას უწევს კვალიფიციური აუდიტორული და იურიდიული 
კომპანიები, სარგებლობს შემოსავლების სამსახურის მიერ პირადი საგადასახადო მრჩეველის 
მომსახურებით, გაწევრიანებულია დარგობრივ და ბიზნეს ასოციაციებში და შესაბამისად 
მუდმივად ხდება საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა და სიახლეების ოპერატიულად 
დანერგვა. 

 

აქციონერთა და აქციონერთა საერთო კრების უფლებების და მათი განხორციელების წესების 
მიმოხილვა 

 აქციონერთა კრება კომპანიის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა, აქციონერს შეუძლია მიიღოს 
მონაწილეობა კომპანიის მართვაში, როგორც უშუალოდ, ისე წარმომადგენლის საშუალებით. 
რიგითი აქციონერთა კრება იმართება წელიწადში ერთხელ, სამეურნეო წლის დამთავრებიდან ორი 
თვის ვადაში. დამატებითი დეტალები მმართველობითი უფლებამოსილების მქონე ორგანოს 
შესახებ მოცემულია კომპანიის წესდებაში. 

 

მმართველობითი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობისა და ფუნქციონირების 
მიმოხილვა 

სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია კონტროლი გაუწიოს თითოეული დირექტორის 
საქმიანობას, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს დირექტორებისაგან საზოგადოების საქმიანობის 
ანგარიში, გააკონტროლოს და შეამოწმოს (თავის წევრების ან დამოუკიდებელი ექსპერტების 
მეშვეობით) საზოგადოების ფინანსური დოკუმენტაცია, მოიწვიოს საერთო კრება, თუ ამას 
აუცილებლობა მოითხოვს და განახორციელოს კომპანიის წესდებითა და მოქმედი 
კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილებები. 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურება ისეა დადგენილი, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მოზიდვა და მონაწილეობა საზოგადოების მუშაობაში, მათ 
მოტივირება პატიოსანი და ეფექტური საქმიანობისთვის. 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები მოქმედებენ კეთილსინდისიერად და სათანადო 
გულმოდგინებით საზოგადოების და მისი ყველა აქციონერის ინტერესებში. თითოეული წევრი 
ცდილობს მონაწილეობა მიიღოს სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა სხდომაზე. 

აქციონერთა კრების უფლებამოსილებები განისაზღვრება კომპანიის წესდებით. ამავე  წესდების 
შესაბამისად, აქციონერთა კრების მოწვევა არ არის საჭირო, თუ ხმების 75%-ზე მეტის მფლობელი 
მიიღებს გადაწყვეტილებას განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.  

კომპანიასა და მთავარ აქციონერს შორის იმ საქმიანობის/ქმედების განხორციელებისას, რომელიც 
საჭიროებს აქციონერის თანხმობას, არსებობს მუდმივი კომუნიკაცია.  

 

მმართველობითი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიმართ გამოყენებული დივერსიფიკაციის 
პოლიტიკის მიმოხილვა 

2018 წლის 31 დეკემბრისთვის კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაა:  

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე/წევრი: 62006001442, ირაკლი შენგელია;     

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: 01015011187, გიორგი დევაძე;      

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი/დამოუკიდებელი წევრი: 01017030585, ნიკოლოზი შეყილაძე; 

კომპანიის გენერალური დირექტორი 2017 წლის 14 სექტემბრიდან 2018 წლის 19 სექტემბრამდე იყო 
ირაკლი შენგელია;  

2018 წლის 19 სექტემბრიდან კომპანიის გენერალური დირექტორი იყო - პაატა დაიაური [პ/ნ: 
01017001879];  
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არსებული მდგომარეობით სს ტრანსმშენის სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარეა გიორგი დევაძე, 
გენერალური დირექტორი - უჩა გელაშვილი, ხოლო ფინანსური დირექტორი - ნიკოლოზ 
ღონიაშვილი. 

 

სავალდებულო სატენდერო შეთავაზებების შემთხვევაში აუცილებელი ინფორმაციის მიმოხილვა 

სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება განხორციელდა გიორგი დევაძის მიერ 2017 წელს, „ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის“ შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.  

2018 წელს არ განხორციელებულა სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება.  

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის მომზადებული მმართველობის და 
კორპორაციული მართის ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მხრიდან დამტკიცებულია 2019 წლის 13 
სექტემბერს შემდეგი პირის მიერ: 

 

 

 

 

გენერალური დირექტორი     უჩა გელაშვილი 

 

 




