
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სს „სილქნეტი“  

 

2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი 

პერიოდის შემოკლებული კონსოლიდირებული 

შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 
 

 



   
             სს სილქნეტი 

 

 

 

 

სარჩევი 

 
დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა შემოკლებული კონსოლიდირებული 

შუალედური ფინანსური ინფორმაციის მიმოხილვაზე 3 

 

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება 4  

 

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური მოგების ან ზარალის და სხვა 

სრული შემოსავლის ანგარიშგება                                                               5 

 

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური კაპიტალის ცვლილებების 

ანგარიშგება 6 

 

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგება 7 

 

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური  ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებითი შენიშვნები 8 

 

 
 





       სს სილქნეტი 
 შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება,  

2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 
 

 

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

წაკითხული უნდა იქნეს განმარტებით შენიშვნებთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს შემოკლებული 

კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს და მოცემულია  

8 - 28 გვერდებზე. 
4 

’000 ლარი შენიშვნა 

30 ივნისი  

2019 

31 დეკემბერი 

2018*     
აქტივები    

გრძელვადიანი აქტივები    

ძირითადი საშუალებები 10 366,774 370,216 

არამატერიალური აქტივები და ხელშეკრულების დანახარჯები 12 205,531 212,339 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 11 30,185 32,727 

აქტივები გამოყენების უფლებით 5c 26,064 - 

IRU* ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინასწარი გადახდები  10,532 10,745 

სულ გრძელვადიანი აქტივები  639,086 626,027     
მიმდინარე აქტივები    

მარაგები  21,851 22,283 

IRU** ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინასწარი გადახდები  2,173 2,173 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  35,653 37,876 

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები 13 105,950 9,262 

სულ მიმდინარე აქტივები  165,627 71,594 

სულ აქტივები  804,713 697,621     
კაპიტალი და ვალდებულებები    

კაპიტალი    

სააქციო კაპიტალი 14(a) 84,056 68,172 

დამატებითი შენატანები კაპიტალში 14(b) 8,026 24,471 

დაგროვილი ზარალი  (76,179) (18,198) 

კომპანიის მესაკუთრეებისთვის განკუთვნილი კაპიტალი  15,903 74,445 

არამაკონტროლებელი წილი  53 59 

სულ კაპიტალი  15,956 74,504     
ვალდებულებები    

გრძელვადიანი ვალდებულებები    

სესხები და კრედიტები 15 616,727 375,791 

სუბორდინირებული სესხი 15 - 30,546 

თამასუქები 15(b) - 37,286 

საიჯარო ვალდებულებები 5c 20,194 - 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  17,154 18,165 

IRU* ხელშეკრულებებიდან და აბონენტებისგან მიღებული ავანსები    13,988 14,483 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები  668,063 476,271     
მიმდინარე ვალდებულებები    

სესხები და კრედიტები 15 15,720 37,069 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  72,743 87,285 

IRU* ხელშეკრულებებიდან და აბონენტებისგან მიღებული ავანსები    21,238 22,492 

საიჯარო ვალდებულებები 5c 10,993 - 

სულ მიმდინარე ვალდებულებები  120,694 146,846 

სულ ვალდებულებები  788,757 623,117 

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი  804,713 697,621 
 

* ჯგუფმა თავდაპირველად ფასს 16 2019 წლის 1 იანვარს გამოიყენა, მოდიფიცირებული 

რეტროსპექტული მიდგომის გამოყენებით. ამ მიდგომის მიხედვით, შესადარისი ინფორმაცია არ 

არის გადაანგარიშებული და ფასს 16-ის თავდაპირველი გამოყენების კუმულაციური ეფექტი 

აღიარდება გაუნაწილებელ მოგებაში თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის.  

იხილეთ შენიშვნა 5.  

**ხელშეუვალი სარგებლობის  უფლებით 





სს სილქნეტი 
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 კომპანიის მესაკუთრეებისთვის  

განკუთვნილი კაპიტალი 
  

’000 ლარი 

სააქციო 

კაპიტალი 

დამატებითი 

შენატანები 

კაპიტალში 

(დაგროვილი 

ზარალი)/ 

გაუნაწილებელი 

მოგება სულ 

არამაკონ-

ტროლებელი 

წილი 

სულ 

კაპიტალი 

ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით 68,172 24,471 (18,198) 74,445 59 74,504 

ფასს 16-ის მიღებით გამოწვეული 

ცვლილება (შენიშვნა 5)   (3,573) (3,573) - (3,573) 

შეცვლილი ნაშთი 2019 წლის  

1 იანვრის მდგომარეობით* 68,172 24,471 (21,771) 70,872 59 70,931 

სულ პერიოდის სრული 

შემოსავალი       
სულ ზარალი და პერიოდის  

სრული შემოსავალი  - - (54,408) (54,408) (6) (54,414) 

პირდაპირ კაპიტალში ასახული 

ოპერაციები მესაკუთრეებთან       
საბოლოო მაკონტროლებელი 

მხარის კონტროლის ქვეშ მყოფ 

საწარმოებთან დადებული 

გარიგებების გავლენა  

(იხ. შენიშვნა 14(b)) - (16,445) - (16,445) - (16,445) 

გამოშვებული აქციები  

(იხ. შენიშვნა 14(a)) 15,884 - - 15,884 - 15,884 

ნაშთი 2019 წლის 30 ივნისს 84,056 8,026 (76,179) 15,903 53 15,956        
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვარს 68,172 - 31,200 99,372 800 100,172 

სულ პერიოდის  სრული 

შემოსავალი       
სულ მოგება და პერიოდის  

სრული შემოსავალი - - 27,906 27,906 (692) 27,214 

პირდაპირ კაპიტალში ასახული 

ოპერაციები მესაკუთრეებთან       
საბოლოო მაკონტროლებელი 

მხარის კონტროლის ქვეშ მყოფ 

საწარმოებთან დადებული 

გარიგებების გავლენა   

(იხ. შენიშვნა 14(b)) - 16,445 - 16,445 - 16,445 
გაცემული „ქოლ ოპციონი“ 
(იხ. შენიშვნა14 (b)) - 8,026 - 8,026 - 8,026 

დივიდენდები (იხ. შენიშვნა 14 (c)) - - (48,000) (48,000) - (48,000) 

ნაშთი 2018 წლის 30 ივნისს 68,172 24,471 11,106 103,749 108 103,857 

  
* ჯგუფმა თავდაპირველად ფასს 16 2019 წლის 1 იანვარს გამოიყენა, მოდიფიცირებული 

რეტროსპექტული მიდგომის გამოყენებით. ამ მიდგომის მიხედვით, შესადარისი ინფორმაცია არ 

არის გადაანგარიშებული და ფასს 16-ის თავდაპირველი გამოყენების კუმულაციური ეფექტი 

აღიარდება გაუნაწილებელ მოგებაში თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის.  

იხილეთ შენიშვნა 5.   



სს სილქნეტი 
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30 ივნისით დასრულებული, 

ექვსთვიანი პერიოდისთვის 

’000 ლარი  2019 2018*     
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან    
აბონენტებისგან მიღებული ფულადი სახსრები  187,833 139,124 

სხვა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისგან და IRU ხელშეკრულებებიდან 

მიღებული ფულადი სახსრები  15,628 13,310 

თანამშრომლებისთვის და მათი სახელით გადახდილი ხელფასები და 

სარგებელი  (25,141) (23,346) 

ურთიერთჩართვის საფასურები და გადახდილი ხარჯები  (6,523) (4,467) 

მარაგების შესყიდვა  (8,907) (7,317) 

გადახდილი გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა  (26,723) (21,266) 

გადახდილი მოგების გადასახადი  (687) (675) 

ქსელის ტექნიკური მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯები  (4,675) (5,316) 

სხვა გაწეული საოპერაციო ხარჯები  (43,493) (33,215) 

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობებიდან  87,312 56,832     
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან    
ძირითადი საშუალებების შეძენა  (31,334) (16,096) 

არამატერიალური აქტივების შეძენა  (17,528) (7,869) 

შემოსავალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან  838 806 

შვილობილი კომპანიების შეძენა, მიღებული ფულადი სახსრების 

გამოკლებით  - (329,716) 

სესხების გაცემა  - (489) 

მიღებული პროცენტი  900 315 

საინვესტიციო საქმიანობისთვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები  (47,124) (353,049)     
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან    
სესხებიდან მიღებული ფულადი სახსრები  529,489 423,545 

სესხების დაფარვა (იხილეთ შენიშვნა 15(d))  (367,863) (63,519) 

ბანკის საკომისიო სესხების წინსწრებით დაფარვისთვის  (7,149) - 

საბანკო სესხებზე გადახდილი პროცენტი  (14,125) (11,270) 

სუბორდინირებული სესხის დაფარვა  (30,326) - 

სუბორდინირებული სესხის პროცენტის დაფარვა  (4,989) - 

თამასუქების დაფარვა  (43,170) - 

საიჯარო ვალდებულებების დაფარვა  (5,932) - 

დივიდენდების გადახდა  (5,441) (33,036) 

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  50,494 315,720     
სავალუტო კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ 

ექვივალენტებზე  6,006 (385) 

წმინდა მატება ფულად სახსრებსა და მის ეკვივალენტებში  96,688 19,118 

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში  9,262 2,521 

ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 13 105,950 21,639 

 

* ჯგუფმა თავდაპირველად ფასს 16 2019 წლის 1 იანვარს გამოიყენა, მოდიფიცირებული 

რეტროსპექტული მიდგომის გამოყენებით. ამ მიდგომის მიხედვით, შესადარისი ინფორმაცია არ 

არის გადაანგარიშებული და ფასს 16-ის თავდაპირველი გამოყენების კუმულაციური ეფექტი 

აღიარდება გაუნაწილებელ მოგებაში თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის.                                   

იხილეთ შენიშვნა 5.  
  



სს სილქნეტი 
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1. ანგარიშვალდებული საწარმო 

(a) საქართველოს ბიზნეს გარემო 

ჯგუფის საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში, შესაბამისად მასზე ზემოქმედებს 

საქართველოში მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური ბაზრები, რომლებიც 

განვითარებადი ბაზრის თვისებებით ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და 

მარეგულირებელი სტრუქტურები განაგრძობენ განვითარებას, თუმცა ისინი ექვემდებარებიან 

განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს და ხშირ ცვლილებებს, რაც სხვა საკანონმდებლო 

სირთულეებთან ერთად, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისთვის გარკვეულ გამოწვევებს 

წარმოქმნის. წინამდებარე შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური 

ანგარიშგება ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის შეფასებას 

ჯგუფის ოპერაციებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება 

განსხვავდებოდეს ხელმძღვანელობის შეფასებებისაგან. 

(b) ორგანიზაცია და საქმიანობა 

წინამდებარე შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 

მოიცავს სს „სილქნეტის“ (შემდგომში „კომპანია“) რეგისტრაციის ნომერით 204566978 და მისი 

შვილობილი კომპანიების (შემდგომში „ჯგუფი“) ფინანსურ ანგარიშგებებს. მეწარმეთა შესახებ 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია და მისი შვილობილი კომპანიები 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებს და სააქციო საზოგადოებებს წარმოადგენენ და 

ისინი რეგისტრირებული და დაფუძნებული არიან საქართველოში. 

კომპანიის იურიდიული მისამართია წინამძღვრიშვილის ქ. №95, თბილისი, 0112 საქართველო. 

ჯგუფის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საქართველოში კორპორატიული და 

ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის სატელეკომუნიკაციო მომსახურების გაწევა, რაც 

მოიცავს ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო მომსახურებებს, მობილური ინტერნეტის, 

ფიქსირებული ინტერნეტის და ინტერნეტ-ტელევიზიის (IPTV) მომსახურებებს, ესემეს 

მომსახურებას (მოკლე ტექსტური შეტყობინება) და მიწისქვეშა საკომუნიკაციო 

ინფრასტრუქტურის იჯარას. 

2018 წლის 20 მარტს ჯგუფმა შეიძინა საქართველოს სიდიდით მეორე მობილური ოპერატორის 

(შპს „ჯეოსელი“) 100 %-იანი წილი, 151.7 მილიონი დოლარად, რაც უხეშად შეესაბამება 

EV/EBITDA კოეფიციენტს 4.5-ს.  ჯეოსელს აქვს 1.7 მილიონზე მეტი ხმოვანი მობილური 

მომსახურეობის და თითქმის 1 მილიონი მობილური ინტერნეტის აბონენტების ბაზა, რაც 

წარმოადგენს ადგილობრივი ბაზრის დაახლოებით 35%-ს და მოაქვს შემოსავალი მისი ძირითადი 

მომსახურებებიდან, რომლებიცაა ხმოვანი მობილური მომსახურება, მობილური ინტერნეტი, 

ურთიერთჩართვა, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, მობილური მოწყობილობების გაყიდვა და 

სხვა. შპს „ჯეოსელმა“ შეწყვიტა იურიდიული არსებობა და  2018 წლის 1 ნოემბერს გაერთიანდა 

კომპანიასთან. 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯეოსელი განაგრძობს თავის საქმიანობას სილქნეტის 

ბრენდის ქვეშ. ჯეოსელის შესყიდვის შედეგად შეიცვალა ჯგუფის აქტივებისა და 

ვალდებულებების შემადგენლობა, ისევე როგორც მისი საბალანსო ნაშთები. შედეგად, 2018 წლის 

31 დეკემბრის მდგომარეობით კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში,, 2017 წლის 31 

დეკემბერთან შედარებით აღინიშნებოდა შემდეგი ცვლილებები: ზრდა ძირითად საშუალებებში, 

IRU ხელშეკრულებეთან დაკავშირებულ წინასწარ გადახდებში, მარაგებში, სავაჭრო და სხვა 

მოთხოვნებში, სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში და IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ 

ავანსებში. 

ჯეოსელის შეძენის შემდგომ ჯგუფმა წარმართა  თავისი საქმიანობა ორ საოპერაციო სეგმენტად: 

ფიქსირებული კავშირგაბმულობა და მობილური კომუნიკაციები. ინფორმაცია ჯგუფის 

საანგარიშგებო სეგმენტებზე მოყვანილია შენიშვნა 6-ში „საოპერაციო სეგმენტები“. 



სს სილქნეტი 
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2019 წლის მარტში, კომპანიის რეიტინგი (CFR)  „Moody’s Investors Service (Moody’s)ის” მიერ 

შეფასებული იქნა, როგორც B1 და B1- კომპანიის დეფოლტის ალბათობის რეიტინგი. 

2019 წლის აპრილში კომპანია  „Rhinestream holdings Limited“-მა, კომპანიის აქციონერმა და 

მალტაზე დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, რომლის საბოლოო მაკონტროლებელ მხარეს 

წარმოადგენს ფიზიკური პირი გიორგი რამიშვილი, მიიღო გადაწყვეტილება კომპანის 

მფლობელობის 100%-იანი წილი გადასცეს მის მიერ სრულად ფლობილ შვილობილ კომპანიას 

შპს „Silknet Holding“-ს (“Silknet Holding”,“მფლობელი”), რომელიც დაფუძნებულია 

საქართველოში.  

2. მომზადების საფუძველი 

შესაბამისობა 

მოცემული შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა 

ბასს 34 შუალედური ფინანსური ანგარიშგება შესაბამისად, და უნდა იყოს წაკითხული ჯგუფის                      

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის საბოლოო წლიურ კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებასთან ერთად („ბოლო წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება“). 

მოცემული შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგება არ მოიცავს 

სრულ ინფორმაციას რაც აუცილებელია ფასს ფინანსური ანგარიშგების სრული ნაკრებისთვის. 

თუმცა, ამორჩეული ახსნითი ხასიათის შენიშვნები ჩართულია იმისათვის, რომ ახსნას ის 

მოვლენები და გარიგებები რომლებიც მნიშვნელოვანია იმ ცვლილებების გასაგებად რომლებიც 

მოხდა ჯგუფის ფინანსურ მდგომარეობაში და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში ბოლო 

წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შემდეგ.  

მოცემული წარმოადგენს ჯგუფის პირველ ფინანსური ანგარიშგების ნაკრებს სადაც გამოყენებულ 

იქნა ფასს 16.  

3. სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა 

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი („ლარი“), რომელიც წარმოადგენს 

ჯგუფის საწარმოების სამუშაო ვალუტას. მოცემული შემოკლებული კონსოლიდირებული 

შუალედური ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში. ლარში წარმოდგენილი ყველა 

ფინანსური ინფორმაცია დამრგვალებულია უახლოეს ათასამდე, თუ სხვაგვარად არ არის 

მითითებული. 

4. შეფასებებისა და მსჯელობების გამოყენება 

მოცემული შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება ხელმძღვანელობისგან მოითხოვს ისეთ მსჯელობებს, შეფასებებს და დაშვებებს, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ სააღრიცხვო პოლიტიკაზე და წარმოდგენილი აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების ოდენობაზე. რეალური შედეგები შეიძლება 

განსხვავდებოდეს ამ შეფასებებისაგან. 

შეფასებების და ძირითადი დაშვებების გადახედვა ხორციელდება საწარმოს უწყვეტი 

ფუნქციონირების პრინციპის საფუძველზე. სააღრიცხვო შეფასებების გადახედვის შედეგები 

აღიარდება იმ პერიოდში, რომელშიც მოხდა მათი გადახედვა და ასევე ნებისმიერ შემდგომ 

პერიოდში, რომელზედაც მათ ექნებათ გავლენა. 

ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული მნიშვნელოვანი მსჯელობები, ჯგუფის სააღრიცხვო 

პოლიტიკების და მთავარი უზუსტობის შეფასების წყაროების გამოყენებისას, იყო იგივე რაც                            

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებულ, ბოლო წლიურ 

კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგებაში გამოყენებული მსჯელობები, გარდა ახალი 
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მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა, რომლებიც უკავშირდება ძირითადი საშუალებების სასარგებლო 

მომსახურების ვადას (იხ. შენიშვნა 10) და მოიჯარის აღრიცხვას ფასს 16-ის ფარგლებში, რომლებიც 

აღწერილია შენიშვნა 5-ში. 

5. ცვლილებები მნიშვნელოვან სააღრიცხვო პოლიტიკებში  

ქვემოთ მოცემული ცვლილებების გარდა, ჯგუფის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკები, 

იყო შესაბამისი ბოლო წლიურ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებულისა. 

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკებში მოსალოდნელია აისახოს ჯგუფის კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის.  

ფასს 16 

ჯგუფმა ფასს 16 იჯარები თავდაპირველად 2019 წლის 1 იანვრიდან გამოიყენა. ფასს 16-ს შემოაქვს 

ერთიანი, საბალანსო იჯარების აღრიცხვის მოდელი მოიჯარეებისთვის. შედეგად, მოიჯარე 

აღიარებს აქტივს გამოყენების უფლებით, რაც ასახავს მის უფლებას გამოიყენოს ეს აქტივი და 

საიჯარო ვალდებულებას, რაც ასახავს მის ვალდებულებას განახორციელოს საიჯარო გადახდები. 

მეიჯარეს ანგარიშგება რჩება მსგავსი მიმდინარე სტანდარტისა. 

ჯგუფმა ფასს 16 გამოიყენა მოდიფიცირებული რეტროსპექტული მიდგომის გამოყენებით, 

რომლის ფარგლებშიც თავდაპირველი გამოყენების კუმულაციური ეფექტი აღიარდება 

გაუნაწილებელ მოგებაში, 2019 წლის 1 იანვარს. შესაბამისად, 2018 წლისთვის წარმოდგენილი 

შესადარისი ინფორმაცია არ არის გადაანგარიშებული - ანუ, წარმოდგენილია ადრე აღრიცხულის 

შესაბამისად, ბასს 17-ის და დაკავშირებული ახსნა-განმარტებების მიხედვით. სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ცვლილების დეტალები წარმოდგენილია ქვემოთ.  

A. იჯარის განმარტება 

წინა პერიოდებში ჯგუფი ხელშეკრულების დადებისას განსაზღვრავდა იყო თუ არა ან მოიცავდა 

თუ არა გარიგება იჯარას, ფასიკ 4-ის როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას 

მიხედვით. ამჟამად, ჯგუფი აფასებს არის თუ არა ან შეიცავს თუ არა ხელშეკრულება იჯარას, 

იჯარის ახალი განმარტების მიხედვით. ფასს 16-ის მიხედვით, ხელშეკრულება არის ან შეიცავს 

იჯარას თუ ხელშეკრულება მოიცავს კონკრეტული აქტივის კონტროლის უფლებას დროის 

გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ანაზღაურების სანაცვლოდ. 

ფასს 16-ზე გადასვლისას, ჯგუფმა გარიგებების იჯარებად შეფასებისას გადაწყვიტა 

გამოეყენებინა პრაქტიკული მიზანშეწონილობა. ჯგუფმა, ფასს 16 მხოლოდ წინა პერიოდებში 

იჯარებად კლასიფიცირებულ ხელშეკრულებებთან მიმართებაში გამოიყენა. ხელშეკრულებები 

რომლებიც არ აღიარდებოდა იჯარად ბასს 17-ის და ფასიკ 4-ის მიხედვით - არ იქნა ხელახლა 

შეფასებული. მაშასადამე, იჯარის განმარტება ფასს 16-ის მიხედვით გამოყენებულია მხოლოდ 

ხელშეკრულებებზე რომლებიც დაიდო ან შეიცვალა 2019 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდეგ. 

B. როგორც მოიჯარე 

ჯგუფის საიჯარო ხელშეკრულებები დიდწილად უკავშირდება სხვადასხვა ობიექტების იჯარას 

(მაგ. მიწა, სახურავზე არსებული სივრცე, სივრცე ფიჭურ კოშკებში და სივრცე ბოჭკოვანი 

კაბელებისთვის), რომლებიც დაკავშირებულია ჯგუფის სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების 

დამონტაჟებასთან.  

როგორც მოიჯარე, ადრე ჯგუფი იჯარებს აკლასიფიცირებდა საოპერაციო იჯარებად, ჯგუფის 

შეფასების მიხედვით გადასცემდა თუ არა იჯარა მფლობელობის არსებითად ყველა რისკებსა და 

ანაზღაურებას. ფასს 16-ის მიხედვით ჯგუფი იჯარების უმეტესობაზე აღიარებს აქტივებს 

გამოყენების უფლებით და საიჯარო ვალდებულებებს - ანუ მოცემული იჯარები არის საბალანსო. 

თუმცა, ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ არ აღიაროს აქტივები გამოყენების უფლებით და საიჯარო 

ვალდებულებები ზოგიერთი, მოკლევადიანი იჯარებისთვის. ჯგუფი, მოცემულ იჯარებთან 
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დაკავშირებულ საიჯარო გადახდებს, აღიარებს როგორც ხარჯებს წრფივი მეთოდის მიხედვით, 

იჯარის ვადის განმავლობაში. 

ორივე,აქტივები გამოყენების უფლებით და ასევე, შესაბამისი საიჯარო ვალდებულებები 

შემოკლებულ კონსოლიდირებულ შუალედურ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

წარმოდგენილია როგორც ცალკე ერთეულები. 

აქტივების, გამოყენების უფლებით და საიჯარო ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება    

2019 წლის 1 იანვრის და 30 ივნისის მდგომარეობით, არის შემდეგი:  

’000 ლარი 

ობიექტების იჯარა 

მობილური 

კომუნიკაციებისთვის 

ობიექტების იჯარა 

ფიქსირებული კავშირ- 

გაბმულობისთვის სულ 

ნაშთი 2019 წლის 1 იანვარს, ბრუტო  37,958  3,018   40,976  

დაგროვილი ცვეთა 2019 წლის 1 იანვარს  (18,004)  (425)  (18,429) 

საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 1 იანვარს 19,954  2,593   22,547  

    

ნაშთი 2019 წლის 30 ივნისს, ბრუტო 40,402  8,860   49,262  

დაგროვილი ცვეთა 2019 წლის 30 ივნისს (22,277)  (921)  (23,198) 

საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 30 ივნისს 18,125  7,939   26,064  
     
საიჯარო ვალდებულება 2019 წლის 1 იანვარს  (23,819)  (3,159)  (26,978) 

საიჯარო ვალდებულება 2019 წლის 30 ივნისს  (21,470)  (9,717)  (31,187) 

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკები 

ჯგუფი აღიარებს აქტივს გამოყენების უფლებით და საიჯარო ვალდებულებას იჯარის დაწყების 

თარიღისთვის. აქტივი გამოყენების უფლებით თავდაპირველად ფასდება თვითღირებულებით 

და შემდგომ, თვითღირებულებას გამოკლებული ნებისმიერი დაგროვილი ცვეთა და 

გაუფასურების ზარალი და კორექტირდება საიჯარო ვალდებულების გადაფასებით.  

საიჯარო ვალდებულება თავდაპირველად ფასდება საიჯარო გადახდების მიმდინარე 

ღირებულებით, რომლებიც არ არის გადახდილი იჯარის დაწყების თარიღისთვის, 

დისკონტირებული იჯარაში ნაგულისხმები საპროცენტო განაკვეთით ან, თუ მოცემული 

განაკვეთის დროულად განსაზღვრა არ არის შესაძლებელი, ჯგუფის ზრდადი სასესხო 

განაკვეთით. ზოგადად, ჯგუფი დისკონტირების განაკვეთად იყენებს ზრდად სასესხო განაკვეთს.  

საიჯარო ვალდებულება შემდგომ იზრდება საპროცენტო ხარჯით საიჯარო ვალდებულებაზე და 

მცირდება განხორციელებული საიჯარო გადახდებით. მისი გადაანგარიშება ხდება მაშინ, 

როდესაც არის ცვლილება მომავალ საიჯარო გადახდებში, რომლებიც წარმოიშვება ინდექსში ან 

განაკვეთში მომხდარი ცვლილებებისგან, ნარჩენი ღირებულების უზრუნველყოფის ფარგლებში 

მოსალოდნელი გადასახდელი ოდენობის შეფასებაში ცლილებისგან, ან შესაბამისობის 

შემთხვევაში, ცვლილება შეფასებაში იმისა არის თუ არა გონივრულად მოსალოდნელი, რომ 

შესყიდვის ან ვადის გაგრძელების შესაძლებლობა იქნება გამოყენებული ან არის თუ არა 

გონივრულად მოსალოდნელი, რომ შეწყვეტის შესაძლებლობა არ იქნება გამოყენებული. 

ჯგუფმა მსჯელობის საფუძველზე განსაზღვრა ზოგიერთი საიჯარო ხელშეკრულებების იჯარის 

ვადა, რომლებშიც ჯგუფი არის მოიჯარე, იმ პერიოდის საფუძველზე როდესაც ხელშეკრულება 

შედის ძალაში. ჯგუფი მიიჩნევს, რომ იჯარის ძალაში შესვლა დადგენილია წერილობითი 

ხელშეკრულებით (საჯარიმო მუხლების ჩათლით), უფლებების განახლებასთან და შეწყვეტასთან 

დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობასთან ერთად (კერძოდ, მოიჯარის შეღავათიანი უფლება 

განაახლოს იჯარა). თუმცა, ჯგუფმა განსაზღვრა, რომ მისი იჯარის განახლების შეღავათიანი 

უფლება არ შეიძლება თავისთავად მიჩნეულ იყოს დამაკმაყოფილებლად, რადგან მეიჯარემ 

შეიძლება უარი თქვას ჯგუფის მხრიდან იჯარის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით 

გაკეთებულ მოთხოვნაზე.  
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(i) გადასვლა 

წინა პერიოდებში ბასს 17-ის მიხედვით ჯგუფი იჯარებს აკლასიფიცრებდა საოპერაციო იჯარების 

კატეგორიაში. იჯარების უმეტესობა, როგორც წესი, გრძელდება 5-დან 10 წლამდე და მოიცავს 

იჯარის დამატებითი ვადით გაგრძელების უფლებას, არა-გაუქმებადი პერიოდის დასრულების 

შემდეგ.  

გადასვლისას, ბასს 17-ის მიხედვით საოპერაციო იჯარებად კლასიფიცირებული იჯარებისთვის, 

საიჯარო ვალდებულებები შეფასდა ნარჩენი საიჯარო გადახდების მიმდინარე ღირებულებით, 

რომელიც დისკონტირებულია ჯგუფის დამატებითი სასესხო განაკვეთით, 2019 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით. აქტივები გამოყენების უფლებით, ფასდება: 

– მათი საბალანსო ღირებულებით, თითქოს ფასს 16 გამოიყენებოდა მათი აღიარების 

თარიღიდან, დისკონტირებული მოიჯარის მზარდი სასესხო განაკვეთით თავდაპირველი 

გამოყენების თარიღისთვის.  

ჯგუფმა ფასს 16-ის, ადრე ბასს 17-ის მიხედვით საოპერაციო იჯარებად კლასიფიცირებულ 

იჯარებზე გამოყენებისას, შემდეგი პრაქტიკული მიზანშეწონილობა გამოიყენა. 

– მსგავსი მახასიათებლების მქონე იჯარების პორტფელზე ერთი დისკონტირების განაკვეთის 

გამოყენება;  

– თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის აქტივების გამოყენების უფლებით შეფასებისას, 

გამორიცხა თავდაპირველი პირდაპირი ხარჯები; 

– თუ ხელშეკრულება შეიცავდა იჯარის შეწყვეტის ან გაგრძელების შესაძლებლობებს, იჯარის 

ვადის დადგენისას იყენებდა მინიმალურ საიჯარო პერიოდს;  

– თუ ხელშეკრულება შეიცავდა იჯარის შეწყვეტის ან გაგრძელების შესაძლებლობებს, იჯარის 

ვადის დადგენისას იყენებდა წარსულ გამოცდილებას;  

C. გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

(i) გავლენა გადასვლისას 

ფასს 16-ზე გადასვლისას ჯგუფმა აღიარა დამატებითი აქტივები გამოყენების უფლებით და 

საიჯარო ვალდებულებები, და სხვაობა აღიარა გაუნაწილებელ მოგებაში. გავლენა გადასვლისას 

შეჯამებულია ქვემოთ: 

’000 ლარი   1 იანვარი 2019 

აქტივები გამოყენების უფლებით, ბრუტო  40,976 

დაგროვილი ცვეთა  (18,429) 

საბალანსო ღირებულება  22,547 

   

საიჯარო ვალდებულებები           (26,978) 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 858 

გაუნაწილებელი მოგება 3,573 

საოპერაციო იჯარებად კლასიფიცირებული  იჯარების საიჯარო ვალდებულებების  შეფასებისას 

ჯგუფმა საიჯარო გადახდების დისკონტირება განახორციელა მისი დამატებითი სასესხო 

განაკვეთის გამოყენებით, 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. გამოყენებული საშუალო 

შეწონილი განაკვეთი იყო 12.3% და 11.84% ლარში და აშშ დოლარში დენომინირებული 

იჯარებისთვის, შესაბამისად. 

’000 ლარი 1 იანვარი 2019 

საიჯარო ვალდებულება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ჯგუფის 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით 

858 

დისკონტირებული 2019 წლის 1 იანვრის მზარდი სასესხო განაკვეთის 

გამოყენებით  

(27,836) 

2019 წლის 1 იანვარს აღიარებული საიჯარო ვალდებულებები (26,978) 
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(ii) პერიოდის გავლენა 

თავდაპირველად ფასს 16-ის გამოყენების შედეგად ადრე საოპერაციო იჯარებად 

კლასიფიცირებულ იჯარებთან მიმართებაში, ჯგუფმა აღიარა 26,064 ათასი ლარის აქტივები 

გამოყენების უფლებით და 31,187 ათასი ლარის ოდენობით საიჯარო ვალდებულებები                           

2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით. 

ასევე, ფასს 16-ის ფარგლებში იჯარებისთვის ჯგუფმა აღიარა ცვეთა და საპროცენტო ხარჯები, 

საოპერაციო იჯარების ხარჯის ნაცვლად. 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი 

პერიოდის განმავლობაში ჯგუფმა აღიარა 4,769 ათასი ლარი ცვეთის ხარჯი, 1,636 ათასი ლარი 

საპროცენტო ხარჯები და მოცემული იჯარებიდან, 220 ათასი ლარი უცხოური გაცვლითი 

კურსიდან მიღებული წმინდა ზარალი. 

6. საოპერაციო სეგმენტები 

2018 წლის 20 მარტს ჯეოსელის შესყიდვის შემდეგ, ჯგუფი მართავს ორ საოპერაციო სეგმენტს, 

ფიქსირებული კავშირგაბმულობა და მობილური კომუნიკაციები. ჯგუფის შემოსავლების დიდი 

ნაწილი გენერირდება საქართველოში, ამიტომ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე ინფორმაცია არ არის 

წარმოდგენილი. ინფორმაცია თითოეულ საოპერაციო სეგმენტზე მოყვანილია ქვემოთ. 

ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ თითოეული საოპერაციო სეგმენტის შედეგების შესაფასებლად 

ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემოსავლების, საოპერაციო მოგების, აქტივებისა და 

ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა. შემოსავლები და საოპერაციო მოგება 

მობილური კომუნიკაციების სეგმენტისათვის 2018 წლის 30 ივნისით დასრულებული 

ექვსთვიანი პერიოდისთვის ასახავს შესყიდვის შემდგომ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას 

2018 წლის 20 მარტიდან,2018 წლის 30 ივნისამდე.  

ჯგუფი მართავს ფულად ნაკადებს და მათ ექვივალენტებს და სესხებს და კრედიტებს, 

ცენტრალიზებული სისტემის გამოყენებით, შედეგად ხელმძვანელობა ასახავს სესხის მთლიან 

ოდენობას, ფულად ნაკადებს და მათ ექვივალენტებს, ასევე ფინანსურ ხარჯებს და შესაბამის 

უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან მოგებას/(ზარალს) გაუნაწილებელი თანხების სვეტში. 
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*გაუნაწილებელ თანხებში შეტანილი სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები,   ძირითადად შედგება 

შპს ჯეოსელის შეძენასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო და პროფესიული მომსახურების 

გაწევასთან, ფასიანი ქაღალდების გამოშვებასთან (Eurobonds) და IT  ტრანსფორმაციის 

პროექტთან დაკავშირებული ვალდებულებებისაგან (კომპანიის მიმდინარე IT სისტემების 

ახალი, უფრო განვითარებული სისტემებით ჩანაცვლება). 

  

’000 ლარი 

30 ივნისი  

2019 

30 ივნისი  

2019 

30 ივნისი  

2019 

30 ივნისი  

2019 

შემოკლებული კონსოლიდირებული 

შუალედური ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება  

მობილური 

კომუნიკაცია 

ფიქსირებული 

კავშირ- 

გაბმულობა 

გადაუნაწი- 

ლებელი 

თანხები 

 

სულ 

აქტივები     
გრძელვადიანი აქტივები     

ძირითადი საშუალებები 161,903 204,871 - 366,774 

არამატერიალური აქტივები და 

სახელშეკრულებო ხარჯები 170,616 33,311 1,604 205,531 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 12,063 16,688 1,434 30,185 

აქტივები გამოყენების უფლებით 18,126 7,938 - 26,064 

IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

წინასწარ გადახდები 10,532 - - 10,532 

სულ გრძელვადიანი აქტივები 373,240 262,808 3,038 639,086      
მიმდინარე აქტივები     
მარაგები 7,625 14,226 - 21,851 

IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

წინასწარ გადახდები 2,173 - - 2,173 

  სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 11,383 21,598 2,672 35,653 

ფულადი სახსრები და მათი 

ექვივალენტები - - 105,950 105,950 

სულ მიმდინარე აქტივები 21,181 35,824 108,622 165,627 

სულ აქტივები 394,421 298,632 111,660 804,713      
ვალდებულებები     
გრძელვადიანი ვალდებულებები     
სესხები და კრედიტები - - 616,727 616,727 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 8,593 7,159 1,402 17,154 

IRU ხელშეკრულებებიდან და 

აბონენტებისგან მიღებული ავანსები (1,967) 15,955 - 13,988 

საიჯარო ვალდებულებები 11,694 8,500 - 20,194 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 18,320 31,614 618,129 668,063      
მიმდინარე ვალდებულებები     
სესხები და კრედიტები - - 15,720 15,720 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 33,248 28,671 10,824 72,743 

IRU ხელშეკრულებებიდან და  

აბონენტებისგან    მიღებული ავანსები 14,808 6,373 57 21,238 

საიჯარო ვალდებულებები 9,776 1,217 - 10,993 

სულ მიმდინარე ვალდებულებები 57,832 36,261 26,601 120,694 

სულ ვალდებულებები 76,152 67,875 644,730 788,757 

წმინდა აქტივები 318,269 230,757 (533,070) 15,956 
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’000 ლარი 

30 ივნისი  

2018 

30 ივნისი  

2018 

30 ივნისი  

2018 

30 ივნისი  

2018 

შემოკლებული კონსოლიდირებული 

შუალედური ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება 

მობილური 

კომუნიკაცია 

ფიქსირებული 

კავშირ- 

გამბულობა 

გაუნაწი- 

ლებელი  

თანხები სულ 

აქტივები     
გრძელვადიანი აქტივები     
გრძელვადიანი აქტივები 174,554 195,662 - 370,216 

არამატერიალური აქტივები და 

სახელშეკრულებო ხარჯები 177,410 34,929 - 212,339 

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 16,979 15,399  349   32,727  

IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

წინასწარ გადახდები 10,745 - - 10,745 

სულ გრძელვადიანი აქტივები 379,688 245,990  349   626,027       
მიმდინარე აქტივები     
მარაგები 9,106 13,177 - 22,283 

IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 

წინასწარ გადახდები 2,173 - - 2,173 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 10,931 24,414  2,531   37,876  

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები - -  9,262   9,262  

სულ მიმდინარე აქტივები 22,210 37,591  11,793   71,594  

სულ აქტივები 401,898 283,581  12,142   697,621       
ვალდებულებები     
გრძელვადიანი ვალდებულებები     
სესხები და კრედიტები - - 375,791 375,791 

სუბორდინირებული სესხი - - 30,546 30,546 

თამასუქები - - 37,286 37,286 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 11,248 6,917 - 18,165 

IRU ხელშეკრულებებიდან და  

აბონენტებისგან  მიღებული ავანსები - 14,483 - 14,483 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 11,248 21,400 443,623 476,271      
მიმდინარე ვალდებულებები     
სესხები და კრედიტები - - 37,069 37,069 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 44,260  29,192   13,833   87,285  

IRU ხელშეკრულებებიდან და  

აბონენტებისგან    მიღებული ავანსები 14,479  7,719   294   22,492  

სულ მიმდინარე ვალდებულებები 58,739  36,911  51,196 146,846 

სულ ვალდებულებები 69,987  58,311  494,819 623,117 

წმინდა აქტივები 331,911  225,270  (482,679) 74,504 

ჯგუფის მიერ გაწეული, კაპიტალური დანახარჯები მობილური კომუნიკაციების სეგმენტთან 

დაკავშირებით, იყო დაახლოებით 16,330 ათასი ლარი 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული 

ექვსთვიანი პერიოდისთვის (საიდანაც 7,446 ათასი ლარი დაემატა ძირითად საშუალებებს, ხოლო 

8,884 ათასი ლარი - არამატერიალურ აქტივებს). ფიქსირებული კავშირგაბმულობის საოპერაციო 

სეგმენტთან დაკავშირებული კაპიტალური დანახარჯები, 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული 

ექვსთვიანი პერიოდისთვის იყო, დაახლოებით 23,636 ათასი ლარი და 6,067 ათასი ლარი, 

ძირითად საშუალებებზე და არამატერიალურ აქტივებზე, შესაბამისად. 
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თითოეული სეგმენტიდან მიღებული შემოსავალი 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდისთვის იყო შემდეგი:  

’000 ლარი       

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური მოგების ან 

ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 

მობილური 

კომუნიკაცია 

ფიქსირებული 

კავშირგამბულობა 

მობილური 

კომუნიკაციის 

გაუქმება 

ფიქსირებული 

კავშირგაბმულობის 

გაუქმება 

გაუნაწილებელი 

თანხები სულ 

სეგმენტის შემოსავალი 96,898  89,163  -    (2,024) 0  184,037  

ცვეთა და  

ამორტიზაცია 

 (34,234) 

(22,718) -    -    -    

(56,952) 

სხვა ხარჯები და გასავლები*  (40,960) (48,148) 2,024  -    (3,075) (90,159) 

სეგმენტის საოპერაციო მოგება  21,704  18,297  2,024  (2,024) (3,075)  36,926  

   ფინანსური შემოსავალი 2,279  (80) (1,406) -    2,619  3,412  

   ფინანსური ხარჯი (2,502) (3,318) -    1,406  (52,117) (56,531) 

წმინდა მოგება უცხოური ვალუტის გაცვლიდან  613   (1,898)  -      -      (35,865) (37,150) 

სეგმენტის მოგება (ზარალი) დაბეგვრამდე  22,094   13,001   618   (618)  (88,438)  (53,343) 

მოგების გადასახადის ხარჯი  -      -      -    -    (1,071)  (1,071) 

პერიოდის (ზარალი)/მოგება  22,094   13,001   618   (618)  (89,509)  (54,414) 

*სხვა ხარჯების და გასავლების გაუნაწილებელი თანხა ძირითადად მიკუთვნებულია IT ტრანსფორმაციაზე. 

თითოეული სეგმენტიდან მიღებული შემოსავალი 2018 წლის 30 ივნისით დასრულებული, ექვსთვიანი პერიოდისთვის  იყო შემდეგი:   

’000 ლარი       

შემოკლებული კონსოლიდირებული შუალედური მოგების ან 

ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 
მობილური 

კომუნიკაცია 

ფიქსირებული 

კავშირგამბულობა 

მობილური 

კომუნიკაციის 

გაუქმება 

ფიქსირებული 

კავშირგაბმულობის 

გაუქმება 

გაუნაწილებელი 

თანხები სულ 

სეგმენტის შემოსავალი 60,518 83,731 (451) (1,291) - 142,507 

ცვეთა და ამორტიზაცია (17,156) (22,327) - - - (39,483) 

სხვა ხარჯები და გასავლები (30,522) (52,306)      1,291               451  (16,354) (97,441) 

სავაჭრო მოგება შესყიდვიდან - - - - 41,845  41,845  

სეგმენტის საოპერაციო მოგება 12,840  9,098                  839  (839) 25,491  47,429  

   ფინანსური შემოსავალი 1,471  3,931   (772) (3,369)   -  1,261  

   ფინანსური ხარჯი (3,4220) (4,589)        3,369         772  (14,086) (17,962) 

წმინდა მოგება უცხოური ვალუტის გაცვლიდან  (2,919) 322  2,587  (2,587) (428) (3,026) 

სეგმენტის მოგება (ზარალი) დაბეგვრამდე 7,963  8,762               6,023  (6,023) 10,977  27,702  

მოგების გადასახადის ხარჯი -  (488) - - - (488) 

პერიოდის (ზარალი)/მოგება 7,963  8,274    6,023  (6,023) 10,977  27,214  
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7. შემოსავალი 

 30 ივნისით დასრულებული,  

ექვსთვიანი პერიოდისთვის 

’000 ლარი 2019 2018 

  კომერციული შემოსავალი 164,091 118,235 

მობილური გამავალი ზარის მომსახურება 50,589 27,220 

ინტერნეტ მომსახურება 45,657 40,204 

მობილური ინტერნეტ მომსახურება 24,857 12,424 

ინტერნეტ ტელევიზია 20,414 17,417 

ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურება 10,024 11,565 

შემოსავალი ესემესებიდან 4,921 3,235 

შემოსავალი სხვა მომსახურებიდან 4,647 3,019 

IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის იჯარის 

მომსახურება 1,020 844 

უკაბელო სატელეფონო  ("CDMA")* მომსახურება 981 1,348 

ტელეფონების და სატელეფონო აქსესუარების გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსავალი 981 959 

ოპერატორებისგან მიღებული და სხვა მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი 19,946 24,273 

ურთიერთჩართვის მომსახურება ** 12,036 16,860 

IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული  ინფრასტრუქტურის იჯარის 

მომსახურება 3,953 4,541 

შემოსავალი როუმინგიდან 2,954 1,982 

ინტერნეტ მომსახურება 1,003 890 

სულ შემოსავალი კლიენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 184,037 142,508 

* „Code Division Multiple Access“ ტექნოლოგია, რომელიც მხარს უჭერს ჯგუფის უკაბელო 

სატელეფონო მომსახურებას. 

** 2017 წლის ოქტომბერში, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაადგინა  

ადგილობრივი ურთიერთჩართვის ახალი ტარიფები, რომლებიც ძალაში შევიდა ნაწილობრივ     

2018 წლის ივლისიდან და სრულად - 2019 წლის იანვრიდან. ზემოთ მოყვანილი ტარიფების 

განსაზღვრა ეფუძნება გრძელვადიანი დამატებითი ფასების განსაზღვრებას (LRIC) და 

მნიშვნელოვნად დაბალია 2017 წელს და მანამდე პერიოდის განმავლობაში მოქმედ ტარიფებზე.  

გარდა მობილური კომუნიკაციების სეგმენტის შემოსავლებისა (მობილური ხმოვანი, 

ურთიერთჩართვის მომსახურების ნაწილი, მობილური ინტერნეტი, შემოსავალი სხვა მობილური 

მომსახურებიდან და როუმინგის შემოსავალი), ბიზნესი არ არის სეზონური და რჩება უცვლელი 

მთელი წლის განმავლობაში. მობილური კომუნიკაციების სეგმენტიდან მიღებული შემოსავლები 

წლის მეორე ნახევარში, როგორც წესი, დაახლოებით 10-15 მილიონი ლარით მეტია,  ვიდრე წლის 

პირველი ექვსი თვის განმავლობაში. 

2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის კონსოლიდირებულ ფინანასურ 

ანგარიშგებაში  მოცემულ ძირითად შემოსავლის წყაროებთან დაკავშირებით არ მომხდარა სხვა 

მნიშვნელოვანი ცვლილება,  
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8. შესყიდული მომსახურებები  

 
30 ივნისით დასრულებული,  

ექვსთვიანი პერიოდისთვის 

’000 ლარი 2019 2018 

კომუნალური ხარჯები 4,959 3,091 

პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება 4,779 3,225 

ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი 1,917 1,700 

პროფესიული ხარჯები * 1,879 16,645 

ინტერნეტის არხის ხარჯები 1,752 2,575 

სხვა 52 157 

სულ შესყიდული მომსახურებები 15,338 27,393 

* 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში, ჯგუფის მიერ 

Eurobond-ების (იხილეთ შენიშვნა 15 (b)) გამოშვებასთან დაკავშირებით გაწეულმა 

ანდერრაიტერული, იურიდიული კონსულტაციის, სარეიტინგო სააგენტოების, ლისტინგის და 

სხვა ხარჯებმა შეადგინა 10,411 ათასი ლარი. მოცემული თანხები აღრიცხულია როგორც 

გარიგების ხარჯები. ისინი შესულია Eurobond-ების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

გამოთვლაში და გადავადებულია 5 წელზე (იხილეთ შენიშვნა 15 (b)). 

* 2018 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში, ჯგუფის მიერ 

ჯეოსელის შეძენასთან დაკავშირებით გაწეული საკონსულტაციო, იურიდიული და სხვა 

პროფესიული მომსახურების ხარჯებმა შეადგინა დაახლოებით 13,189 ათასი ლარი                                            

(იხ. შენიშვნა 25).  

9. წმინდა ფინანსური ხარჯები 

 

 

30 ივნისით დასრულებული, 

ექვსთვიანი პერიოდისთვის 

’000 ლარი  2019 2018 

აღიარებული მოგებაში ან ზარალში    
საპროცენტო შემოსავალი სესხებიდან და მოთხოვნებიდან 997 812 

სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული 

ფინანსური აქტივები – სამართლიანი ღირებულების წმინდა ცვლილება 

(შენიშვნა 11(a)) 1,542 - 

IRU ხელშეკრულებების წინასწარ გადახდებთან დაკავშირებული 

საპროცენტო შემოსავალი  873 449 

ფინანსური შემოსავალი  3,412 1,261 

საპროცენტო ხარჯი ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებულ 

ფინანსურ ვალდებულებებზე (54,099) (16,451) 

საპროცენტო ხარჯი დარიცხული ფასს 16-ის მიხედვით  (1,636) - 

IRU ხელშეკრულებებიდან მიღებულ ავანსებთან დაკავშირებული 

საპროცენტო ხარჯი  (796) (1,511) 

ფინანსური ხარჯები  (56,531) (17,962) 

უცხოური გაცვლითი კურსით მიღებული წმინდა ზარალი  (37,150) (3,026) 
 

 (37,150) (3,026) 

მოგებაში ან ზარალში აღიარებული წმინდა ფინანსური ხარჯები (90,269) (19,727) 

 

 



სს სილქნეტი 
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10. ძირითადი საშუალებები 

’000 ლარი მიწა 

შენობები და 

ინფრასტრუქტურები 

მანქანა-

დანადგარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებები 

ავეჯი და 

აღჭურვილობა 

დაუმთავრებელი 

მშენებლობა სულ 

თვითღირებულება 2018 წლის 1 იანვარს 20,650 111,095 199,188 4,532 13,594 76 349,135 

დაგროვილი ცვეთა - (31,581) (108,868) (3,975) (10,192) - (154,616) 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 1 იანვარს 20,650 79,514 90,320 557 3,402 76 194,519 

შეძენები საწარმოთა შერწყმის გზით 7,845 12,459 157,197 3,040 3,834 - 184,375 

შესყიდვები 2 16 9,402 - 1,150 5,928 16,498 

გაყიდვები (457) (2,445) (3,072) (107) (8) - (6,089) 

გადაცემა და სხვა 5 338 3,511 68 8 (5,565) (1,635) 

ცვეთის გასვლა - 926 1,928 103 6 - 2,963 

ცვეთის ხარჯი - (1,353) (24,025) (405) (795) - (26,578) 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 30 ივნისს 28,045 89,455 235,261 3,256 7,597 439 364,053 

თვითღირებულება 2018   წლის 30 ივნისს 28,045 121,463 366,226 7,533 18,578 439 542,284 

დაგროვილი ცვეთა - (32,008) (130,965) (4,277) (10,981) - (178,231) 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 30 ივნისს 28,045 89,455 235,261 3,256 7,597 439 364,053 

თვითღირებულება 2019 წლის 1 იანვარს 26,422 118,759 394,045 7,978 31,084 4,318 582,606 

დაგროვილი ცვეთა - (32,499) (161,414) (4,923) (13,554) - (212,390) 

საბალანსო ღირებულება  2019 წლის 1 იანვარს 26,422 86,260 232,631 3,055 17,530 4,318 370,216 

შესყიდვები - 1 12,854 - 310 17,917 31,082 

გაყიდვები (463) (798) (10,556) (756) (84) (1) (12,658) 

გადაცემა და სხვა - 2,382 13,147 295 27 (16,604) (753) 

ცვეთის გასვლა - 154 8,831 251 75 - 9,311 

ცვეთის ხარჯი - (1,284) (26,566) (547) (2,027) - (30,424) 

საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 30 ივნისს 25,959 86,715 230,341 2,298 15,831 5,630 366,774 

თვითღირებულება 2019 წლის 30 ივნისს 25,959 120,344 409,490 7,517 31,337 5,630 600,277 

დაგროვილი ცვეთა - (33,629) (179,149) (5,219) (15,506) - (233,503) 

საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 30 ივნისს 25,959 86,715 230,341 2,298 15,831 5,630 366,774 

(a) უზრუნველყოფა 

2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში, ჯგუფმა სრულად დაფარა ბანკის უზრუნველყოფილი სესხები, 

რომლებიც იყო დაუფარავი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და ამიტომ, ჯგუფის ძირითადი საშუალებების დიდი ნაწილი გამოთავისუფლდა 

გირაოსგან. 2019 წლის 30 ივნისის მდგომაროებით ქონება, საბალანსო ღირებულებით 125,241  ათასი ლარი, რჩება დაგირავებული და უზრუნველყოფს 

RCF სესხს (იხილეთ შენიშვნა 15) და ჯგუფის საოპერაციო საქმიანობებთან დაკავშირებულ აკრედიტივს. 



სს სილქნეტი 
2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის, შემოკლებული კონსოლიდირებული 

შუალედური ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები  
 

 

20 

 

(a) ცვლილება შეფასებებში  

2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში ჯგუფმა მისი 

მანქანა-დანადგარების ჯგუფის კონკრეტულ ერთეულებზე მიმოიხილა საოპერაციო 

ეფექტურობა, რის შედეგადაც გაიზარდა მოსალოდნელი სასარგებლო მომსახურების ვადები. 

სასარგებლო მომსახურების ვადების ცვლილებამ გამოიწვია ხარჯებში აღრიცხული, ცვეთის 

ხარჯის 6,716 ათასი ლარის ოდენობით შემცირება,  2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული 

ექვსთვიანი პერიოდისთვის (13,432 ათასი ლარი წელიწადში). სასარგებლო მომსახურების 

ვადების ცვლილება ძალაში შევიდა 2019 წლის 1 იანვრიდან.   

11. სხვა გრძელვადიანი აქტივები 

2019 წლის 30 ივნისს სხვა გრძელვადიანი აქტივები მოიცავდა დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებს 

25,340 ათასი ლარის ოდენობით და გრძელვადიანი აქტივებისთვის გადახდილ ავანსებს 5,089 

ათასი ლარის ოდენობით და წარმოებულ ფინანსურ აქტივებს 1,542 ათასი ლარის ოდენობით 

(2018 წლის 30 ივნისს: დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები 22,911 ათასი ლარი, გრძელვადიანი 

აქტივებისთვის გადახდილი ავანსები - 858 ათასი ლარი და წარმოებული ფინანსური აქტივები - 

ნული). 

(a) წარმოებული ფინანსური აქტივები 

2019 წლის ივნისში, კომპანიამ დადო ხუთწლიანი სავალუტო „სვოპ-ხელშეკრულება“  სს 

„თიბისი“ ბანკთან, კომპანიის Eurobond-თან დაკავშირებული აშშ დოლარში დენომინირებული 

სავალუტო რისკების სამართავად. სვოპი სტრუქტურირებულია, როგორც სესხი ნაღდი ფულის 

დაფარვით, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ განათავსა 25,000 აშშ დოლარის ოდენობით 

დეპოზიტი (71,718 ათასი აშშ დოლარი 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) და აიღო სესხი 

ლარში ექვივალენტული ოდენობით (70,419 ათასი ლარი). სესხს ერიცხება პროცენტი                               

5.12% პლიუს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთი, 

დეპოზიტს  -  3.1%  პლიუს ექვსთვიანი LIBOR განაკვეთი. დეპოზიტიდან თანხის გატანა არის 

შეზღუდული და დაგირავებულია ბანკის სესხის უზრუნველსაყოფად. კომპანია ვალდებულია 

პერიოდულად განახორციელოს დეპოზიტთან დაკავშირებული ანგარიშსწორება თუ გაცვლითი 

კურსი შემცირდება თავდაპირველი კონვერტაციისას გამოყენებულ კურსთან შედარებით, ისე 

რომ დროის ნებისმიერ მომენტში დეპოზიტის ოდენობა აღემატებოდეს ან ტოლი იყოს ლარში 

დენომინირებული სესხის ოდენობისა.  

ბანკთან დადებული ხელშეკრულების თანახმად, კომპანია ვალდებულია,                                                          

2019 წლის 15 სექტემბრამდე, სავალუტო გაცვლის „სვოპ“ ფარგლებში არსებული ოდენობა 

გაზარდოს 35,000 ათას აშშ დოლარამდე.  

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები აღრიცხულია მათი სამართლიანი ღირებულებით 

ანგარიშგების თარიღისთვის. 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება იყო 1,542 ათასი ლარის ტოლი. ინსტრუმენტის 

სამართლიანი ღირებულების ცვლილება აღირიცხება მოგებაში ან ზარალში. სამართლიანი 

ღირებულება ფასდება სამართლიანი ღირებულებების იერარქიის მეორე დონეში, როგორც 

აღწერილია წლიურ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 2019 წლის 30 ივნისის 

მდგომარეობით, წარმოებული ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულების შეფასებისას 

გამოყენებულ იქნა შემდეგი მნიშვნელოვანი დაშვებები: საქართველოს ეროვნული ბანკის 

რეფინანსირების განაკვეთი მიჩნეულ იქნა სტაბილურად 6.5%-ის დონეზე; კომპანიის სესხის 

აღების ხარჯი მიჩნეულ იქნა 11%-ი; თიბისი ბანკის ფინანსირების ხარჯი შეფასებულ იქნა 

თიბისის Eurobond-ის „უკუგება დაფარვის ვადამდე“ (YTM) მიხედვით და მსგავსი საკრედიტო 

რეიტინგის მქონე ფინანსურ ინსტრუმენტებზე მონაცემების მიხედვით. 
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12. არამატერიალური აქტივები და კაპიტალიზებული აბონენტთა შეძენის ხარჯი 

’000 ლარი 

ქსელის ოპერირების და 

კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის ლიცენზია 

სატელეკომუნიკაციო 

ლიცენზიები 

სამაუწყებლო 

უფლებები გუდვილი 1 CSAC* სულ 

თვითღირებულება 2018 წლის 1 იანვარს 14,124 19,606 15,130 2,894 2,128 53,882 

დაგროვილი ამორტიზაცია (9,708) (16,812) (10,250) - (586) (37,356) 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 1 იანვარს 4,416 2,794 4,880 2,894 1,542 16,526 

შესყიდვა საწარმოთა შერწყმის გზით 34,864 132,489 - 4,089 428 171,870 

შესყიდვები 1,183 893 15,904 - 563 18,543 

ამორტიზაციის ხარჯი (4,210) (3,968) (4,100) - (628) (12,906) 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 30 ივნისს 36,253 132,208 16,684 6,983 1,905 194,033 

თვითღირებულება 2018 წლის 30 ივნისს 50,171 152,988 31,034 6,983 3,119 244,295 

დაგროვილი ამორტიზაცია (13,918) (20,780) (14,350) - (1,214) (50,262) 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 30 ივნისს 36,253 132,208 16,684 6,983 1,905 194,033 

თვითღირებულება 2019 წლის 1 იანვარს 57,978 178,767 36,778 6,983 3,439 283,945 

დაგროვილი ამორტიზაცია (22,163) (27,359) (20,147) - (1,937) (71,606) 

საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 1 იანვარს 35,815 151,408 16,631 6,983 1,502 212,339 

შესყიდვები 8,987 527 4,663 - 774 14,951 

ამორტიზაციის ხარჯი (8,668) (7,489) (5,037) - (565) (21,759) 

გაყიდვები და აღიარებების შეწყვეტა, ბრუტო - (4,191) - - - (4,191) 

გაყიდვების და აღიარებების შეწყვეტა, ამორტიზაცია - 4,191 - - - 4,191 

საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 30 ივნისს 36,134 144,446 16,257 6,983 1,711 205,531 

თვითღირებულება 2019 წლის 30 ივნისს 66,965 175,103 41,441 6,983 4,213 294,705 

დაგროვილი ამორტიზაცია (30,831) (30,657) (25,184) - (2,502) (89,174) 

საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 30 ივნისს 36,134 144,446 16,257 6,983 1,711 205,531 

* CSAC - აბონენტის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯების კაპიტალიზაცია 
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13. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 

’000 ლარი 30 ივნისი 2019 31 დეკემბერი 2018 

ბანკში არსებული ნაშთები 104,940 8,762 

ფულადი სახსრები გზაში 982 490 

ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები(ნაღდი ფული) 28 10 

სულ ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები 105,950 9,262 

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები ძირითადად ინახება საქართველოს ბანკებში 

მოკლევადიანი ემიტენტის დეფოლტ რეიტინგით B, Fitch-ის სარეიტინგო სააგენტოს მიხედვით. 

ჯგუფი არ მოელის, რომ რომელიმე კონტრაგენტი ვერ შეძლებს მის მიერ ნაკისრი 

ვალდებულებების დაკმაყოფილებას.  

14. კაპიტალი 

(a) სააქციო კაპიტალი 

2019 წლის 7 მაისს კომპანიის აქციონერმა, სილქნეტ ჰოლდინგმა გადაწყვიტა კომპანიის 

სუბორდინირებული სესხის ნაწილი გარდაექმნა კაპიტალად და სესხის დარჩენილი ნაშთი 

გადაეხადა ნაღდი ფულით. როგორც შენიშვნა 1 (b)-ში არის მითითებული,  მფლობელობით 

სტრუქტურაში ცვლილებების შედეგად, სუბორდინირებული სესხის მოთხოვნის ყველა უფლება 

Rhinestream ჰოლდინგიდან Silknet ჰოლდინგს გადაეცა. 

2019 წლის 7 მაისის მდგომარეობით დაუფარავი ძირისა და პროცენტის ნაშთები შეადგენდა           

50,030 ათას ლარს (18,832 აშშ დოლარი). კომპანიის აქციონერმა გადაწყვიტა ძირი თანხის,                    

30,157 ათასი ლარის ოდენობით (11,135 აშშ დოლარი) და პროცენტის (საბოლოო გადახდის 

თარიღამდე - 2019 წლის 15 მაისამდე დარიცხული საპროცენტო ხარჯის ჩათვლით)                                   

4,989 ათასი ლარის ოდენობით (1,842  აშშ დოლარი) დაფარვა და დარჩენილი სესხის ნაშთით, 

15,884 ათასი ლარის ოდენობით, კომპანიის სააქციო კაპიტალის გაზრდა                                                              

(5,865 ათასი აშშ დოლარი). შედეგად, კომპანიამ გამოუშვა 15,884,198 აქცია, ნომინალური 

ღირებულებით 1 ლარი აქციაზე. ახალი გამოშვებული აქციები იქნა სრულად გადახდილი, 

დაუფარავი სესხის ნაშთის 15,884 ათასი ლარის ოდენობით (5,865 აშშ დოლარი) კონვერტაციის 

გზით კომპანიის აქციონერის გადაწყვეტილების შედეგად.  

აქციების რაოდენობა  ჩვეულებრივი აქციები 
 

 2019 2018 

გამოშვებული 1 იანვარს  68,171,901 68,171,901 

გამოშვებული პერიოდის განმავლობაში  15,884,198 - 

გამოშვებული 30 ივნისს,  სრულად გადახდილი  84,056,099 68,171,901 

ავტორიზებული აქციები - ნომინალური ღირებულება  1 1 

(b) დამატებითი შენატანი კაპიტალში 

2018 წლის მარტში კომპანიის მეწილემ გასცა სესხი 17 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით 

არასაბაზრო პირობებზე, რის შედეგადაც წარმოიშვა დამატებითი შენატანი კაპიტალში                            

16,445 ათასი ლარის ოდენობით. დამატებითი შენატანის კაპიტალში აღიარება შეწყდა                                 

2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში, 

სუბორდინირებული სესხის წინსწრებით დაფარვის გამო.  

2018 წლის ივნისში ჯგუფმა სს „თიბისი ბანკის“ სასარგებლოდ, როგორც ჯეოსელის შესყიდვაზე 

მიღებული დაფინანსების ნაწილი, გამოსცა „ქოლ“ ოპციონი 4,795,000  ჩვეულებრივ აქციაზე, რაც 

წარმოადგენდა საკუთრების 6.6%-ს  განზავებულ საფუძველზე. ოპციონის გამოყენების ფასი არის 

5.214 ლარი ერთ აქციაზე, ჯამური ღირებულებით 25,000 ათასი ლარი. ოპციონი გამოყენებადია                    

5 წლის ვადაში ნებისმიერ დროს, ან უპირობოდ ლიკვიდურობის შემთხვევის დადგომისას, რაც 

განმარტებულია როგორც პირველადი საჯარო შეთავაზება (IPO) ან კომპანიის 100%- იანი წილის 
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გაყიდვა. 

„ქოლ“ ოპციონის სამართლიანი ღირებულება ჯეოსელის შეძენის/თიბისისგან დაფინანსების 

მიღების თარიღში აღირიცხა, როგორც კაპიტალ ინსტრუმენტი. სამართლიანი ღირებულება                            

8,026 ათასი ლარის ოდენობით დამატებულია კაპიტალში დამატებით შენატანებზე  და მთლიანად 

აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან ზარალში, შესაბამისი სესხის დაფარვის დროს (შენიშვნა 15). 

რადგან ოპციონი კაპიტალ ინსტრუმენტია, არანაირი ცვლილება სამართლიან ღირებულებაში არ 

არის ასახული მოგების ან ზარალის ანგარიშგებაში და სხვა სრულ შემოსავალში. 

(c) დივიდენდები 

2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში, კომპანიას არ 

გამოუცხადებია დივიდენდები. 2018 წელს კომპანიამ გამოაცხადა დივიდენდები                                                

39,863 ათასი ლარის ოდენობით მის აქციონერზე (0.59 ლარი თითო აქციაზე). გადახდილი 

დივიდენდი შეადგენს 5,441ათას ლარს (2,023 ათას აშშ დოლარს) და 33,036 ათასი ლარს                                        

(13,461 ათასი აშშ დოლარი) 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდისთვის და 

2018 წლის 30 ივნისისთვის, შესაბამისად. 

 

15. სესხები და კრედიტები 

წინამდებარე შენიშვნაში მოცემულია ინფორმაცია ჯგუფის პროცენტის მატარებელი სესხების 

სახელშეკრულებო პირობების შესახებ, რომლებიც შეფასებულია ამორტიზირებული 

ღირებულებით.  

’000 ლარი 30 ივნისი 2019 31 დეკემბერი 2018 

ობლიგაციები (Eurobonds) - გრძელვადიანი 554,040 - 

უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები - გრძელვადიანი - 315,025 

არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები - გრძელვადიანი 62,687 60,766 

        616,727         375,791  

ობლიგაციები (Eurobonds) - მიმდინარე 15,284 - 

უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები - მიმდინარე - 36,642 

არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები - მიმდინარე 401 427 

არაუზრუნველყოფილი საბანკო სესხები - მიმდინარე 35 - 

          15,720           37,069  

სუბორდინირებული სესხი - გრძელვადიანი - 30,546 

 - 30,546 

 632,447 443,406 

 

(a) ვადები და სესხის დაფარვის გრაფიკი: 

დაუფარავი სესხების ვადები და პირობები იყო შემდეგი: 

 
   30 ივნისი 2019 

’000 ლარი ვალუტა 

ნომინალური  

საპროცენტო განაკვეთი 

დაფარვის 

წელი 

ნომინალური 

ღირებულება 

საბალანსო 

ღირებულება 

ობლიგაციები (Eurobonds) 

აშშ 

დოლარი 11.0% 2024 580,762 569,324 

არაუზრუნველყოფილი 

ობლიგაციები ლარი 

3.5% + რეფინანსირების 

განაკვეთი 2022 34,401 34,401 

არაუზრუნველყოფილი 

ობლიგაციები 

აშშ 

დოლარი 8.50% 2021 28,687 28,687 

არაუზრუნველყოფილი საბანკო 

სესხი (RCF) 

აშშ 

დოლარი 

7.5% + 6 თვიანი Libor 

განაკვეთი 2024 35 35 

სულ სესხები და კრედიტები    643,885 632,447 
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    31 დეკემბერი 2018 

’000 ლარი ვალუტა 

ნომინალური  

საპროცენტო 

 განაკვეთი 

დაფარვის 

წელი 

ნომინალური 

ღირებულება 

საბალანსო 

ღირებულება 

უზრუნველყოფილი საბანკო 

სესხები 

აშშ 

დოლარი 

7.5%+ 6 თვიანი Libor 

განაკვეთი 2025 268,738 261,497 

უზრუნველყოფილი საბანკო 

სესხები 

აშშ 

დოლარი 

11%+ 6 თვიანი Libor 

განაკვეთი 2025 26,876 26,876 

უზრუნველყოფილი საბანკო 

სესხები GEL 12% 2024 
37,630 37,630 

უზრუნველყოფილი საბანკო 

სესხები GEL 11.7% 2024 
25,664 25,664 

არაუზრუნველყოფილი 

ობლიგაციები 

აშშ 

დოლარი 8.50% 2021 
26,772 26,772 

არაუზრუნველყოფილი 

ობლიგაციები GEL 

3.5 % + 

რეფინანსირების 

განაკვეთი 2022 34,421 34,421 

სულ სესხები და კრედიტები    420,101 412,860 

(b) ევრო ობლიგაციები (Eurobonds) 

2019 წლის 2 აპრილს, კომპანიამ წარმატებით დაასრულა არაუზრუნველყოფილი სენიორ 

ობლიგაციების („Eurobonds”), 200 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, Euronext Dublin Exchange-

ზე გამოშვება. წმინდა ფულადმა სახსრებმა Eurobonds გამოშვებიდან შეადგინა                                               

529,489 ათასი ლარი. Eurobond-ების იფარება 5 წელიწადში, 2024 წლის აპრილში და გააჩნია 

ფიქსირებული კუპონის განაკვეთი 11% წელიწადში. პროცენტი გადაიხდება ნახევარწელიწადში 

ერთხელ, ყოველი წლის 2 აპრილსა და 2 ოქტომბერს, დაწყებული 2019 წლის 2 ოქტომბერს. 

დახურვის საბაზრო კოტირება, 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, იყო 105.84% თითო 

ობლიგაციაზე. 

კომპანიას აქვს შესაძლებლობა გამოისყიდოს მისი ობლიგაციები მთლიანად ან ნაწილობრივ 

გამოსყიდვის ფასით მისი დაფარვის თარიღამდე კომპანიის Eurobond-ების პროსპექტში 

მოცემული პირობების შესაბამისად. დამატებით, კომპანიას შეუძლია ერთი ან მეტი კაპიტალ 

შეთავაზებებიდან მიღებული წმინდა შემოსულობებით გამოისყიდოს ობლიგაციების 

(Eurobonds) ჯამური, ძირი ოდენობის 35%-მდე ღირებულება, გამოსყიდვის ფასით. 

Eurobonds აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

მეთოდის გამოყენებით. ჯგუფმა, Eurobonds გამოშვებაზე გასწია ხარჯები 10,411 ათასი ლარის 

ოდენობით, მათ შორის ანდერრაიტერის, იურიდიული კონსულტაციების, სარეიტინგო 

სააგენტოების, ლისტინგის და სხვა ხარჯების ჩათვლით. მოცემული ხარჯები აღირიცხება 

როგორც გარიგების ხარჯები. ისინი შედის Eurobonds-ის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 

გამოთვლაში და გადავადებულია 5 წელზე. 

Eurobonds გამოშვებიდან მიღებული წმინდა ფულადი სახსრებით, 529,490 ათასი ლარის 

ოდენობით (გარიგების ხარჯები 9,050 ლარის ოდენობით გადაიფარა Eurobonds-იდან მიღებული 

ფულადი სახსრებით) კომპანიამ სრულად გადაიხადა თამასუქებთან და საბანკო სესხებთან 

დაკავშირებული დაუფარავი ვალი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. კომპანიამ ასევე 

დაფარა სუბორდინირებული სესხი დაკავშირებული მხარეებისგან, გადახდის თარიღისთვის 

დაუფარავ თანხაზე დარიცხული პროცენტის ჩათვლით. შემოსული სახსრების დარჩენილი 

ოდენობა შენახულ იქნა კომპანიის მიმდინარე ანგარიშზე, რომელსაც ერიცხება პროცენტი და 

გამოყენებული ზოგადი კორპორატიული მიზნებისთვის. 

2019 წლის მაისში, კომპანიამ გამოისყიდა Eurobonds ობლიგაციები ნომინალური ოდენობით                     

3,000 აშშ დოლარი, 103.5% ფასად, შედეგად, ნომინალურ და საბაზრო ფასებს შორის                                    
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105 ათასი აშშ დოლარის სხვაობა აღიარდა ფინანსური ხარჯად მოცემულ შემოკლებულ 

კონსოლიდირებულ შუალედურ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

(c) უზრუნველყოფილი საბანკო სესხი (“RCF”) 

2019 წლის მარტში კომპანიამ დადო ხუთწლიანი ხელშეკრულება ბანკთან, აშშ დოლარში 

დენომინირებული, განახლებადი საკრედიტო ხაზის (“RCF”) უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით, კომპანიისთვის მაქსიმალური ხელმისაწვდომი თანხით 20 მილიონი აშშ 

დოლარის ოდენობით, ჯგუფის აშშ დოლარში დენომინირებული ობლიგაციებისთვის 

(Eurobonds) კუპონის გადახდების უზრუნველყოფის მიზნით. 2019 წლის 30 ივნისის 

მდგომარეობით საკრედიტო ხაზი არ იყო გამოყენებული. 

(d) ცვლილებები ფინანსური საქმიანობიდან წარმოშობილ ვალდებულებებში 

’000 ლარი გადასახდელი 

დივიდენდები 

საიჯარო 

ვალდებულებები 

სესხები და 

კრედიტები 
სულ  

ნაშთი 2019 წლის 1 იანვარს  6,484 26,978 443,406 476,868 

სესხებიდან მიღებული შემოსულებები - - 529,489 529,489 

სესხების დაფარვა - - (359,519) (359,519) 

სუბორდინირებული სესხის დაფარვა - - (30,326) (30,326) 

ბანკის საკომისიო სესხების წინსწრებით 

დაფარვისთვის - - (7,149) (7,149) 

გადახდილი პროცენტი - - (14,125) (14,125) 

სუბორდინირებული სესხის პროცენტის დაფარვა - - (4,989) (4,989) 

Eurobonds გამოსყიდვა - - (8,344) (8,344) 

იჯარის გადახდები - (5,932) - (5,932) 

გადახდილი დივიდენდები  (5,441) - - (5,441) 

სულ ცვლილებები ფულადი ნაკადების 

დაფინანსებიდან (5,441) (5,932) 105,037 93,664      
უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის 

ცვლილების გავლენა - 219 38,658 38,877      
სხვა ცვლილებები     
საპროცენტო ხარჯი - 1,636 39,207 40,843 

ბანკის საკომისიო სესხების წინსწრებით 

დაფარვისთვის - - 7,149 7,149 

პერიოდის განმავლობაში ძალაში შესული 

საიჯარო ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილი 

საიჯარო ვალდებულებების აღიარება  - 8,286 - 8,286 

გარიგების ხარჯები - - (10,411) (10,411) 

Eurobonds-სგან მიღებული შემოსულობებიდან 

დაქვითული გარიგების ხარჯები  - - 9,050 9,050 

საპროცენტო მოთხოვნის საპროცენტო 

ვალდებულებასთან გადაფარვა, Eurobond -ის 

გამოსყიდვის ფარგლებში - - (15,884) (15,884) 

არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადის 

გადახდა - - (199) (199) 

რეზიდენტებისთვის გადახდილი საშემოსავლო 

გადასახადი  - - (11) (11) 

სულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული სხვა 

ცვლილებები - 9,922 28,901 38,823 

სულ კაპიტალთან დაკავშირებული სხვა 

ცვლილებები (იხილეთ შენიშვნა 14 (b)) - - 16,445 16,445 

ნაშთი 2019 წლის 30 ივნისს 1,043 31,187 632,447 664,677 
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16. სამართლიანი ღირებულება და ფინანსური რისკის მართვა  

ჯგუფმა განსაზღვრა ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება, 

ბოლო წლიურ კონსლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი შეფასების ტექნიკის 

გამოყენებით. ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ჯგუფის ფინანსური აქტივების და 

ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულებები მიახლოებულია მათ საბალანსო 

ღირებულებებთან. 

ჯგუფის ფინანსური რისკების მართვის მიზნები და პოლიტიკები შეესაბამება, ბოლო წლიურ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ მიზნებსა და პოლიტიკებს. 

(i) საბაზრო რისკი 

საბაზრო რისკი წარმოადგენს საბაზრო ფასების ცვალებადობის რისკს, რაც მოიცავს სავალუტო 

გაცვლითი კურსების, საპროცენტო განაკვეთებისა და კაპიტალის ღირებულების ცვალებადობის 

რისკს, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს ჯგუფის შემოსავლებზე ან მის ხელთ არსებული 

ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულებაზე. საბაზრო რისკების მართვის მიზანია რისკის 

გონივრულ ფარგლებში შენარჩუნება ამონაგების ოპტიმიზაციის ფონზე. 

ჯგუფი არ იყენებს ჰეჯირებას მოგებაში ან ზარალში არასტაბილურობის სამართავად.  

სავალუტო რისკი 

2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, ჯგუფის დამოკიდებულება სავალუტო რისკზე 

ძირითადად, 2019 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში 

გამოშვებულ, აშშ-დოლარში დენომინირებულ  ობლიგაციებს (Eurobonds) უკავშირდება. 

ჯგუფი განიცდის სავალუტო რისკების გავლენას შემდეგნაირად: 

 

’000 ლარი 

აშშ დოლარში 

დენომინირებული 

აშშ დოლარში 

დენომინირებული 

30 ივნისი 2019 31 დეკემბერი 2018 

საბანკო ნაშთები  89,518   126  

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  6,076   6,965  

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები (53,350) (50,956) 

სესხები და კრედიტები (598,046)  (315,145) 

სუბორდინირებული სესხი -  (30,546) 

წმინდა დაქვემდებარება (555,802) (389,556)  

 

’000 ლარი 

ევროში 

დენომინირებული 
ევროში დენომინირებული 

30 ივნისი 2019 31 დეკემბერი 2018 

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები  2,525   1,592  

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  (15,126)  (15,018) 

წმინდა დაქვემდებარება  (12,601)  (13,426) 

პერიოდის განმავლობაში არსებული გაცვლითი კურსები: 

ლარში 

საშუალო  

განაკვეთი 

ანგარიშგების წარდგენის თარიღით 

არსებული განაკვეთი 

 

2019 წლის 30 ივნისით 

დასრულებული  

ექვსთვიანი პერიოდი 

2018 წლის 30 ივნისით 

დასრულებული  

ექვსთვიანი პერიოდი 

30 ივნისი 

 2019 

31 დეკემბერი  

2018 

1 აშშ დოლარი  2.7038 2.5345 2.8687 2.6766 

1 ევრო 3.0546 2.9913 3.2657 3.0701 
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მგრძნობელობის ანალიზი 

ლარის კურსის შესაძლო გამყარება/(შესუსტება), ქვემოთ მითითებულის შესაბამისად,  აშშ 

დოლართან მიმართებაში 2019 წლის 30 ივნისის და 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

გავლენას მოახდენდა აშშ დოლარში დენომინირებული ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასებაზე 

და კაპიტალზე და მოგებაზე ან ზარალზე დაბეგვრამდე ქვემოთ ნაჩვენები თანხებით. ვალუტის 

მოძრაობას არ ექნებოდა პირდაპირი გავლენა სხვა სრულ შემოსავალზე ან კაპიტალზე.  ანალიზში 

გამოყენებულია დაშვება, რომ ყველა სხვა ცვლადი, მათ შორის საპროცენტო განაკვეთები, 

უცვლელია და უგულვებელყოფს პროგნოზირებადი გაყიდვებისა და შესყიდვების გავლენას.  

 გამყარება შესუსტება 

’000 ლარი კაპიტალი 

მოგება ან 

(ზარალი) კაპიტალი 

მოგება ან 

(ზარალი) 

30 ივნისი 2019     

აშშ დოლარი (10%-იანი მოძრაობა)  -     55,580  -     (55,580)  

ევრო  (10%-იანი მოძრაობა)  -    1,260  -    (1,260)  

31 დეკემბერი 2018     

აშშ დოლარი  (10%-იანი მოძრაობა) - 38,956  -  (38,956) 

ევრო  (10%-იანი მოძრაობა) - 1,343  -  (1,343) 

დამოკიდებულება საპროცენტო განაკვეთის რისკზე  

ანგარიშგების თარიღისთვის ჯგუფის პროცენტის მატარებელი ფინანსური ინსტრუმენტების 

საპროცენტო განაკვეთის პროფილი იყო შემდეგი: 

’000 ლარი საბალანსო ღირებულება 

 30 ივნისი 2019 31 დეკემბერი 2018 

ფიქსირებულგანაკვეთიანი ინსტრუმენტები   

ფინანსური ვალდებულებები 598,011 120,612 

 598,011 120,612 

ცვლადგანაკვეთიანი ინსტრუმენტები   
ფინანსური ვალდებულებები 34,436  322,794 

 34,436 322,794 

სამართლიანი ღირებულების მგრძნობელობის ანალიზი ფიქსირებულგანაკვეთიანი 
ინსტრუმენტებისთვის 

ჯგუფი არ აღრიცხავს ფიქსირებული განაკვეთის მქონე ფინანსურ ინსტრუმენტს სამართლიანი 

ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ან სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით. შესაბამისად, 

ანგარიშგების წარდგენის თარიღისთვის, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება ვერანაირ გავლენას 

ვერ მოახდენს კაპიტალზე ან მოგებაზე ან ზარალზე. 

ფულადი ნაკადების მგრძნობელობის ანალიზი ცვლადგანაკვეთიანი ინსტრუმენტებისთვის  

100 საბაზისო პუნქტიანი შესაძლო ცვლილება საპროცენტო განაკვეთებში ანგარიშგების 

წარდგენის თარიღისთვის, გავლენას იქონიებს მოგებაზე ან ზარალზე 1,049 ათასი ლარის 

ოდენობით. ეს ანალიზი გულისხმობს, რომ ყველა სხვა ცვლადი მაჩვენებელი, კონკრეტულად, 

უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსები, დარჩება უცვლელი. 
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17. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან 

წამყვან ხელმძღვანელობას, პერიოდის განმავლობაში მიღებული აქვს შემდეგი ანაზღაურება:  

 
30 ივნისით დასრულებული, ექვსთვიანი 

პერიოდისთვის  

’000 ლარი 2019 2018 

ხელფასები 1,273 735 

ბონუსები 73 2,093 
 1,346 2,828 

სხვა ოპერციები დაკავშირებულ მხარეებთან განმარტებულია შენიშვნებში 14 (a) და 15 (b).  

18. შვილობილი კომპანიები 

  

რეგისტრაციის 

ქვეყანა 

30 ივნისი 2019 31 დეკემბერი 2018 

შვილობილი კომპანია 
 საკუთრება/ ხმის 

უფლება 

საკუთრება/ ხმის 

უფლება 

შპს „ქარვა“  საქართველო 51% 51% 

შპს „WiMax Georgia“ საქართველო 100% 100% 

შპს „Novus“ საქართველო 100% 100% 

„NG Georgia“ N(N)LE საქართველო 100% 100% 

ააიპ დაჭრილ მებრძოლთა მხარდაჭერის 

ფონდი 

ააიპ დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის 

ფონდი საქართველო 100% 100% 

19. ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენები 

2019 წლის ივლისში კომპანიამ და Euronews SA-მ ხელი მოაწერეს ლიცენზიისა და მომსახურების 

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებას „Euronews Georgia“-ს დაარსების შესახებ. მოცემული 

ხელშეკრულების ფარგლებში Euronews-ი აძლევს კომპანიას Euronews-ის ბრენდით სარგებლობის 

უფლების ექსკლუზიურ ლიცენზიას, რათა ამოქმედდეს საინფორმაციო მედია ორგანიზაცია  

საქართველოში. 

კომპანია უფლებამოსილია განახორციელოს Euronews-ის მომსახურების ადგილობრივ ენაზე 

მაუწყებლობა და გავრცელება. Euronews-ს ეკრძალება Euronews Georgia-ს მსგავსი ბიზნესის 

ფლობა ან მართვა. 

2019 წლის ივლისში კომპანიამ „Euronews Georgia“-ს მართვის მიზნით დააარსა მის მიერ სრულად 

ფლობილი შვილობილი კომპანია შპს „სილქ მედია“. 
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