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Independent auditor’s 
report  
 

 

To the shareholders of Lisi Lake Development JSC 

 

 

Opinion 

We have audited the consolidated financial statements of Lisi Lake Development JSC and its subsidiaries 

(together the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 

2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated 

statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and 

notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the 

consolidated financial position of the Group as of 31 December 2019, and of its consolidated financial 

performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International 

Financial Reporting Standards (“IFRSs”). 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our 

responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit 

of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with 

the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants 

(the “IESBA Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial 

statements in Georgia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those 

ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 

to provide a basis for our opinion. 

Key Audit Matters  

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our 

audit of the consolidated financial statements. Key audit matters are selected from the matters 

communicated with those charged with governance, but are not intended to represent all matters that 

were discussed with them. We have determined the matters described below to be the key audit matters. 

Our audit procedures relating to these matters were designed in the context of our audit of the 

consolidated financial statements as a whole. Our opinion on the consolidated financial statements is not 

modified with respect to any of the key audit matters described below, and we do not express an opinion 

on these individual matters.   
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Key audit matter  How we addressed the matter 

Classification of land as investment 

property or inventory 

  

The Group owns large parcels of land in 

Tbilisi and in Tsikhisdziri/Buknari, Kobuleti 

municipality, Adjara, Georgia. Parts of this 

land are recognised as investment property, 

part is classified as inventory and small part 

is classified as property and equipment. 

Classification depends on the intended use 

of the land. However, often it may be difficult 

to decide what is the management’s exact 

view and future plans for the porperties. 

Refer to note 3.4, note 3.7 and note 6 for 

the Group’s accounting policies for 

investment properties and inventory. 

 We have performed the following audit procedures to 

address this key audit matter: 

 Reviewed the policies developed by the Group’s 

management for classification of assets as investment 

property or inventory and assessed whether they are in 

compliance with IAS 40 and IAS 2; 

 Discussed with management the criteria they use to 

decide on classification of such assets. As described in 

financial statement notes, the management considers 

that all land, for which the Group’s management has no 

specific future development plans, no short term sale 

plans and which do not have approved General 

Regulation Plans, shall be classified as investment 

property and the land shall be reclassified into inventory 

when the Group commences its development with a view 

to sale, which is the moment the Group prepares and 

submits for approval the General Regulation Plans to 

respective municipalities; 

 Checked official registration documents for each land 

plot to confirm that none of the land plots classified as 

investment property has General Regulation Plans 

developed by the Group management and approved by 

municipality; 

 Interviewed the Group’s management and architects and 

engineers to understand on which particular land plots 

the Group has already commenced development with a 

view to sale and which plots are still held without any 

detailed development plans or decisions on future use; 

 We obtained written representations from the 

management on their intentions in relation to future use 

of land plots. We also considered recent amendments to 

IAS 40 which clarify that transfers to, or from, investment 

property can only be made if there has been a change in 

use that is supported by evidence and that a change in 

intention alone is not sufficient to support a transfer; 

 We discussed with our real estate sector experts and 

other experts, what are the generally accepted practices 

in the industry for classification of such assets and  

reviewed number of other developer compnies’ financial 

statements to understand whether the Group’s policies 

are in accordance with practices adopted in the industry; 
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Management report 

Management is responsible for the Management Reporting. The Management Reporting, which was 

prepared by the management only in Georgian and therefore is available only in Georgian language 

report, comprises the information about the activities of the Group, risk analysis, future plans and other 

matters as required by the Law of Georgia on Accounting, Reporting and Auditing.  

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Management 

Report and, in doing so, consider whether the Management Report is materially inconsistent with the 

financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially 

misstated. 

In addition, we are required by the Law of Georgia on Accounting, Reporting and auditing to express an 

opinion whether certain parts of the Management Report comply with respective regulatory normative acts 

and to consider whether the Management Report includes the information required by the Law of Georgia 

on Accounting, Reporting and Auditing. 

Based on the work performed in the course of our audit, in our opinion, in all material respects: 

- the information given in the Management Report for the financial year for which the financial 

statements are prepared is consistent with the financial statements; and 

the Management Report includes the information required by the Law of Georgia on Accounting, 

Reporting and Auditing and complies with respective regulatory normative acts. 

Emphasis of Matter 

We draw attention to note 28.1 to the financial statements which describes that as at the date of signature 

of the financial statements there is ongoing tax dispute Lisi Fo LLC (subsidiary) and  the State Revenue 

Service the ultimate final outcome of which cannot yet be assessed with sufficient accuracy at the date of 

preparation of the financial statements, therefore no additional liabilities or provisions for possible 

additional tax charges are recognized in the financial statements. Our opinion is not qualified in respect 

of this matter.  

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial 

statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is 

necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s 

ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 

using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or 

to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements 

as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s 

report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 

that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 

they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of 

these financial statements. 
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As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 

skepticism throughout the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether 

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 

evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting 

a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 

involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures 

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the Group’s internal control. 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates and related disclosures made by management. 

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we 

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to 

the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 

opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 

report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going 

concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, 

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions 

and events in a manner that achieves fair presentation. 

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or 

business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. 

We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely 

responsible for our audit opinion. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope 

and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 

control that we identify during our audit. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other 

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related 

safeguards. 

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that 

were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and 

are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or 

regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we 

determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of 

doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Ketevan 

Ghambashidze. 

 

Vakhtang Tsabadze 

Managing Partner 

30 September 2020 

Ketevan Ghambashidze 

Registered Auditor 
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Consolidated statement of 
financial position 
  

In thousand US dollar 
 Note 

 As of 31 
December 2019   

As of 31 
December 2018  

Assets       

Non-current assets       

Property and equipment  4   792   858 

Intangibles  5   13   15 

Investment property  6   125,148   120,447 

Investments in associates  7  407  420 

    126,360  121,740 

Current assets       

Inventories  8  25,469  26,293 

Contract asset    4,795  4,994 

Trade and other receivables  9  3,460  1,330 

Other financial assets   10  15,533  13,700 

Restricted cash  11  1,097  89 

Bank balances  12  2,451  10,106 

    52,805  56,512 

       

Total assets    179,165  178,252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The financial statements were approved on 30 September 2020 by:  

 
 

Nodar Adeishvili George Machavariani 

Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
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Consolidated statement of 
financial position (Continued) 
 

In thousand US dollar 

 Note 

 As of 31 

December 2019   

As of 31 

December 2018  

       

Equity and liabilities       

Capital and reserves  13     

Common Shares Class A     173   173 

Common Shares Class B     777   777 

Preferred Shares    2,859  5,178 

Share premium    1,937  1,937 

Currency translation Reserve    (49,976)  (39,560) 

Accumulated profit    186,916  171,485 

Effect of adoption of IFRS 15    -  3,139 

Profit for the year    13,410  12,292 

    156,096  155,421 

Equity attributable to owners of the Company    156,096  155,421 

Non-controlling interest    -  - 

    156,096  155,421 

Non-current liabilities       

Bonds  15   11,876   8,414 

Loans and borrowings  16   1,499   2,444 

Lease liabilities  17  73  - 

    13,448  10,858 

Current liabilities       

Trade and other payables  14   5,444   6,382 

Contract liabilities     974   1,618 

Loans and borrowings  16  3,011  3,808 

Bonds  15  37  26 

Lease liabilities  17  29  - 

Provision  29.1  -  6 

Income tax Payable    126  133 

    9,621  11,973 

       

Total equity and liabilities    179,165  178,252 

 

The financial statements were approved on 30 September 2020 by:  

 
 

Nodar Adeishvili George Machavariani 

Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
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Consolidated statement of profit 
or loss and other comprehensive 
income 

In thousand US dollar   Note   
Year ended 

31 December 
2019  

  
Year ended 

31 December 
2018  

         

Revenue  18  9,416  12,491 

Cost of sales    (4,363)  (6,544) 

Gross profit    5,053  5,947 

       

Distribution and marketing expenses  19  (954)  (1,002) 

Administrative expenses  20  (2,869)  (2,230) 

Other expenses    (198)  (290) 

Results from operating activities    1,032  2,425 

       

Finance income    21  17 

Finance costs    (724)  (91) 

Loss from exchange differences    (745)  (46) 

Share of profit of associates    155  155 

Change in fair value of assets carried at 
FVTPL 

   929  456 

Gain on revaluation of investment 
properties 

 6  12,742  9,376 

Profit before income tax    13,410  12,292 

       

Income tax (expense)/recovery  21  -  - 

Profit for the year    13,410  12,292 

       

Other comprehensive income       

Items that will be reclassified subsequently 
to profit or loss 

      

Foreign currency translation differences for 
foreign operations 

   (10,416)  (5,366) 

Other comprehensive income for the year, 
net of income tax 

   (10,416)  (5,366) 

Total comprehensive income for the year    2,994  6,926 

 

The financial statements were approved on 30 September 2020 by:  

 
 

Nodar Adeishvili George Machavariani 

Chief Executive Officer Chief Financial Officer 
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Consolidated statement of changes in equity 
In thousand US dollar 

Common 
shares 
Class A  

Common 
shares 
Class B  

Preferred 
shares  

Share 
premium  

Foreign currency 
translation reserve  

Retained 
earnings  

Total attributable 
to owners of 

parent  

Non-
controlling 

interest  Total 

                           

Balance at 31 December 2017 173  777  5,487  1,937  (34,194)  171,485  145,665  -  145,665 

Effect of adoption of IFRS 15  -  -  -  -  -  3,139  3,139  -  3,139 

Balance at 1 January 2018 173  777  5,487  1,937  (34,194)  174,624  148,804  -  148,804 

                  
Profit for the year -  -  -  -  -  12,292  12,292  -  12,292 
Translation differences -  -  -  -  (5,366)  -  (5,366)  -  (5,366) 

                  

Total comprehensive income for 
the year 

-  -  -  -  (5,366)  12,292  6,926 
 

-  6,926 

                  
Redemption of preferred shares -  -  (309)  -  -  -  (309)  -  (309) 

                  

Total transactions with owners  -  -  (309)  -  -  -  (309)  -  (309) 
                  

Balance at 31 December 2018 173  777  5,178  1,937  (39,560)  186,916  155,421  -  155,421 

                  
Profit for the year -  -  -  -  -  13,410  13,410  -  13,410 
Translation differences -  -  -  -  (10,416)  -  (10,416)    (10,416) 

                  

Total comprehensive income for 
the year 

-  -  -  -  (10,416)  13,410  2,994 
 

-  2,994 

                  
Redemption of preferred shares -  -  (2,319)  -  -  -  (2,319)  -  (2,319) 

                  

Total transactions with owners  -  -  (2,319)  -  -  -  (2,319)  -  (2,319) 
                  

Balance at 31 December 2019 173  777  2,859  1,937  (49,976)  200,326  156,096  -  156,096 
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Consolidated statement of cash 
flows 

In thousand US dollar Year ended 31 

December 2019  

Year ended 31 

December 2018 

Cash flows from operating activities    

Cash received from customers 10,871  15,239 

Interest received -  30 

Other cash receipts 195  41 

Payments to construction contractors (6,431)  (5,386) 

Personnel costs paid (1,760)  (1,449) 

Brokerage fee paid (319)  (628) 

Payments for architecture and design works (222)  (644) 

Promotion and marketing (659)  (495) 

Payments to other suppliers (414)  (297) 

Taxes paid (1,134)  (2,267) 

Other payments (541)  (638) 

 (414)  3,506 

Profit tax paid -  -    

Interest paid (1,476)  (1,984) 

Net cash from operations (1,890)  1,522 

    

Cash flow from Investing Activities    

Acquisition of property and equipment and leased assets (2,123)  (2,836) 

Acquisition of financial instruments (1,678)  - 

Interest income on short-term bank deposits 16  -    

Loans issued (228)  (268) 

Net Cash from Investing Activities (4,013)  (3,104) 

    

Cash from Financing Activities    

Preferred share buy-back (2,219)  (313) 

Proceeds from bonds 3,346  8,855 

Proceeds from loans and borrowings 1,975  3,741 

Repayment of loans and borrowings (3,788)  (5,254) 

Transfer to restricted cash (1,025)  - 

Net cash from financing activities (1,711)  7,029 

    

Net increase/(decrease) in cash and bank balances (7,614)  5,447 

Currency translation difference (41)  (356) 

Bank balances at the beginning of the year 10,106  5,015 

Bank balances at the end of the year 2,451  10,106 
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Notes to the consolidated 
financial statements 

1 Nature of operations and general information 

Lisi Lake Development JSC, a parent Company of the Group (see note 2.6 for the list of subsidiaries 

included in the Group), is a joint stock Company, which was established in Tbilisi, Georgia in March 2010, 

with an objective to acquire, develop and manage property in Tbilisi, specifically on the Lisi lake site 

through real estate owning and operation. The Company has been set up as a joint stock Company in 

accordance with Georgian regulations.  

As at 31 December 2019 and 31 December 2018 the shareholders of the Group were Bob Meijer 

(27.53%), Mamuka Khazaradze (27.53%), Badri Japaridze (27.53%) and others (17.41%). None of the 

individuals is a controlling party. 

The average number of employees of the Group during 2019 was 95 employees (2018: 87 employees). 

The Company’s registered address and principal place of business is at Land plot #1/5 Lisi lake, Tbilisi, 

Georgia. 

2 Basis of preparation 

2.1 Statement of compliance 

The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 

Standards (“IFRSs”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”). 

In 2019 the Group has adopted new guidance for the recognition of leases (refer to note 2.5).The new 

Standard has been applied using the modified retrospective approach, with the cumulative effect of 

adoption as of 1 January 2019 being recognized as a single adjustment to retained earnings. Accordingly, 

the Group is not required to present a third statement of financial position as of that date. 

2.2 Basis of measurement 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis with the exception of certain 

financial instruments that are stated at present discounted value of future cash flows and investment 

property that are stated at their fair value amounts. The details of measurement for each category of 

assets and liabilities are disclosed further in these notes. 

2.3 Functional and presentation currency 

The national currency of Georgia is the Georgian lari (“lari”), which is the Group’s functional currency, 

since this currency best reflects the economic substance of the underlying events and transactions of 

the Group. 

These financial statements are presented in thousands of US dollar (unless otherwise stated), since 

management believes that this currency is more useful for the users of these financial statements. All 

financial information presented has been rounded to the nearest thousand dollar. 

2.4 Use of estimates and judgment 

The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make critical 

accounting estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the 

date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting 

period. Significant areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions 
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and estimates are significant to the financial statements are disclosed in the note 22 to the financial 

statements. 

2.5 Adoption of new and revised standards 

In the current year the Group has adopted all of the new and revised Standards and Interpretations issued 

by the International Accounting Standards Board (the “IASB”) and International Financial Reporting 

Interpretations Committee (the “IFRIC”) of the IASB that are relevant to its operations and effective for 

annual reporting periods beginning on 1 January 2019. 

The nature and the effect of these changes are disclosed below.  

New and revised standards and interpretations that are effective for annual periods 

beginning on or after 1 January 2019  

Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation   

Under IFRS 9, a debt instrument can be measured at amortized cost or at fair value through other 

comprehensive income, provided that the contractual cash flows are "solely payments of principal and 

interest on the principal amount outstanding" (the SPPI criterion) and the instrument is held within the 

appropriate business model for that classification. The amendments to IFRS 9 clarify that a financial asset 

passes the SPPI criterion regardless of the event or circumstance that causes the early termination of the 

contract and irrespective of which party pays or receives reasonable compensation for the early 

termination of the contract.   

There has not been material impact on the Group’s financial statements.  

IFRS 16 Leases  

IFRS 16 Leases replaces IAS 17 Leases along with three Interpretations (IFRIC 4 Determining whether 

an Arrangement contains a Lease, SIC 15 Operating Leases-Incentives and SIC 27 Evaluating the 

Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease).  

The adoption of this new standard has resulted in the Group recognizing a right-of-use asset and related 

lease liability in connection with all former operating leases except for those identified as low-value or 

having a remaining lease term of less than 12 months from the date of initial application.  

The new standard has been applied using the modified retrospective approach, with the cumulative effect 

of adopting IFRS 16 being recognized in equity as an adjustment to the opening balance of retained 

earnings for the current period. Prior periods have not been restated.  

For contracts in place at the date of initial application, the Group has elected to apply the definition of a 

lease from IAS 17 and IFRIC 4 and has not applied IFRS 16 to arrangements that were previously not 

identified as lease under IAS 17 and IFRIC 4.  

The Group has elected not to include initial direct costs in the measurement of the right-of-use asset for 

operating leases in existence at the date of initial application of IFRS 16, being 1 January 2019. At this 

date, the Group has also elected to measure the right-of-use assets at an amount equal to the lease 

liability adjusted for any prepaid or accrued lease payments that existed at the date of transition.  

Instead of performing an impairment review on the right-of-use assets at the date of initial application, the 

Group has relied on its historic assessment as to whether leases were onerous immediately before the 

date of initial application of IFRS 16.  

On transition, for leases previously accounted for as operating leases with a remaining lease term of less 

than 12 months and for leases of low-value assets the Group has applied the optional exemptions to not 

recognize right-of-use assets but to account for the lease expense on a straight-line basis over the 

remaining lease term.  

For those leases previously classified as finance leases, the right-of-use asset and lease liability are 

measured at the date of initial application at the same amounts as under IAS 17 immediately before the 

date of initial application.  

The Group has benefited from the use of hindsight for determining the lease term when considering 

options to extend and terminate leases.  
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IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatment  

IFRIC 23 provides guidance on how to reflect the effects of uncertainty in accounting for income taxes 

under IAS 12, in particular (i) whether uncertain tax treatments should be considered separately, (ii) 

assumptions for taxation authorities' examinations, (iii) determination of taxable profit (tax loss), tax bases, 

unused tax losses, unused tax credits, and tax rates, and (iv) effect of changes in facts and circumstances.  

The Group elected to adopt IFRIC 23 retrospectively with the cumulative effect recorded in retained 

earnings as of the date of initial application, 1 January 2019. The adoption of IFRIC 23 resulted no material 

impact on the Group’s financial statements.  

Annual Improvements 2015-2017   

The Annual Improvements 2015-2017 made several minor amendments to a number of IFRSs. The 

amendments relevant to the Group are summarized below:  

IAS 12 Income Taxes: Income tax consequences of payments on instruments classified as 

equity  

The amendments to IAS 12 clarify that the income tax consequences of dividends are recognized in profit 

or loss, other comprehensive income or equity according to where the entity originally recognized those 

past transactions or events.   

IAS 23 Borrowing Costs: Borrowing costs eligible for capitalization  

IAS 23.14 specifies how to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization when an 

entity borrows funds generally and uses them to obtain a qualifying asset.   

IAS 23 requires an entity, when determining the funds that it borrows generally, to exclude "borrowings 

made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset". The IASB observed that an entity might 

misinterpret those words to mean that funds borrowed generally would exclude funds outstanding that 

were originally borrowed specifically to obtain a qualifying asset that is now ready for its intended use or 

sale.   

The amendments therefore clarify that when a qualifying asset is ready for its intended use or sale, an 

entity treats any outstanding borrowing made specifically to obtain that qualifying asset as part of the 

funds that it has borrowed generally.   

The amendments are applied prospectively (i.e. only to borrowing costs incurred on or after the 

beginning of the annual reporting period in which the amendments are first applied) as the costs of 

gathering the information required to capitalize borrowing costs retrospectively may exceed the potential 

benefits. 

Amendments to IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in 

Associates and Joint Ventures   

Standards, amendments and interpretations to existing standards that are not yet 

effective and have not been adopted early by the Group 

At the date of authorization of these financial statements, certain new standards, amendments and 

interpretations to existing standards have been published by the IASB but are not yet effective, and have 

not been adopted early by the Group.  

Management anticipates that all of the relevant pronouncements will be adopted in the Group’s accounting 

policies for the first period beginning on or after the effective date of the pronouncement. Information on 

new standards, amendments and interpretations that are expected to be relevant to the Group’s financial 

statements is provided below. Certain other new standards and interpretations have been issued but are 

not expected to have a material impact on the Group’s consolidated financial statements. 
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2.6 Subsidiaries 

The consolidated financial statements include the following subsidiaries: 

31 December 2019 

Subsidiary  

Ownership 

%  Country  
Date of 

incorporation  Industry  
Date of 

acquisition 

Lisi Fo LLC 
 

100%  Georgia  16 April 2010  Real Estate 
Development 

 16 April 2010 

Lisi lake Recreation 
LLC  

100%  Georgia  6 June 2012  Management Company  6 June 2012 

Lisi Renovation LLC  100%  Georgia  5 July 2014  Property Renovation  5 July 2014 

Lisi Greens LLC  100%  Georgia  14 April 2014  Plant Nursery  14 April 2014 

Lisi Fishing LLC  80%  Georgia  30 April 2015  Dormant  30 April 2015 

Black Sea Resorts 
LLC  

100%  Georgia  25 November 
2016 

 Real Estate 
Development 

 29 December 
2017 

Lisi Os LLC 
 

100%  Georgia  9 August 2010  Dormant  9 August 
2010 

Lisi Rentals LLC 
 

100%  Georgia  05 December 
2019 

 Real Estate 
Management 

 05 December 
2019 

 

31 December 2018 

Subsidiary  

Ownership 

%  Country  
Date of 

incorporation  Industry  
Date of 

acquisition 

Lisi Fo LLC 
 

100%  Georgia  16 April 2010  Real Estate 
Development 

 16 April 2010 

Lisi lake Recreation 
LLC  

100%  Georgia  6 June 2012  Management Company  6 June 2012 

Lisi Renovation LLC  100%  Georgia  5 July 2014  Property Renovation  5 July 2014 

Lisi Greens LLC  100%  Georgia  14 April 2014  Plant Nursery  14 April 2014 

Lisi Fishing LLC  80%  Georgia  30 April 2015  Dormant  30 April 2015 

Black Sea Resorts 
LLC  

100%  Georgia  25 November 
2016 

 Real Estate 
Development 

 29 December 
2017 

Lisi Os LLC 
 

100%  Georgia  9 August 2010  Dormant  9 August 
2010 

3 Significant accounting policies 

3.1 Basis of consolidation 

Subsidiaries 

Subsidiaries are those enterprises, which are controlled by the Group. Control exists when the Group has 

the power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an enterprise so as to 

obtain benefits from its activities. The financial statements of the subsidiaries are included in the 

consolidated financial statements from the date when control effectively commences until the date that 

control effectively ceases. 

The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries by the Group. 

Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination 

are measured initially at their fair values at the acquisition date, irrespective of the extent of any non-

controlling interest. 

The excess of purchase consideration over the Group’s share in the net fair value of the identifiable 

assets, liabilities and contingent liabilities is recorded as goodwill. If the cost of acquisition is less than the 

Group’s share in the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the subsidiary 

acquired the difference is recognized directly in the profit or loss. 
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Non-controlling interest is the interest in subsidiaries not held by the Group. Non-controlling interest at the 

reporting date represents the non-controlling shareholders’ share in the net fair value of identifiable assets, 

liabilities and contingent liabilities of the subsidiary at the acquisition date and the minorities’ share in 

movements in equity since the acquisition date. Non-controlling interest is presented within equity. 

Losses allocated to holders of non-controlling interest do not exceed the non-controlling interest in the 

equity of the subsidiary unless there is a binding obligation of the holders of non-controlling interests to 

fund the losses. All such losses are allocated to the Group. 

Transactions eliminated on consolidation 

Intra-group balances and transactions, and any unrealized gains arising from intra-group transactions, 

are eliminated in presenting the consolidated financial statements. Unrealized gains arising from 

transactions with associates are eliminated against the investment in the associate.  

Associates  

Associates are entities over which the Company has significant influence (directly or indirectly), but not 

control, generally accompanying a shareholding of between 20 and 50 percent of the voting rights. 

Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially 

recognized at cost. Dividends received from associate reduce the carrying value of the investment in 

associate. Other post-acquisition changes in the Group’s share of net asset of an associate are 

recognized as follows: (a) the Group’s of profit or loss of associate is recorded in the consolidated 

statement of profit or loss and other comprehensive income as share of result of associates, (b) the 

group’s share of other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and 

presented separately, (c) all other changes in the Group’s share of carrying value of net assets of 

associates are recognized in profit or loss within the share of result of associates. 

However, when the Group’s share of losses in an associate equals or exceeds it interest in the associate, 

including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further loses, unless it has 

incurred obligations or made payments on behalf of the associate. 

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the 

Group’s interest in the associates; Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides 

transaction provides evidence on an impairment of the asset transferred. 

3.2 Foreign currencies 

Foreign currency transactions 

In preparing the consolidated financial statements, transactions in currencies other than the functional 

currency are recorded at the rates of exchange defined by the National Bank of Georgia prevailing on the 

dates of the transactions. At each reporting date, monetary items denominated in foreign currencies are 

retranslated at the rates defined by the National Bank of Georgia prevailing on the reporting date, which 

is 2.8677 Georgian lari for 1 US dollar and 3.2095 Georgian lari for 1 euro as of 31 December 2019 (31 

December 2018: 2.6766 Georgian lari for 1 US dollar and 3.0701 Georgian lari for 1 euro). Non-monetary 

items are not retranslated and are measured at historic cost (translated using the exchange rates at the 

transaction date), except for non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign 

currencies which are retranslated at the rates prevailing on the date when the fair value was determined.  

Exchange differences arising on the settlement and retranslation of monetary items, are included in profit 

or loss for the period. 

Translation of financial statements 

The assets and liabilities of the Group are translated from Georgian lari into US dollar at the exchange 

rate at the end of the reporting period. Income and expense for each statement of comprehensive income 

are translated at the average exchange rate for the reporting period. The resulting exchange difference is 

recorded in other comprehensive income and credited to net assets in the foreign currency translation 

reserve.  
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3.3 Property, plant and equipment 

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated 

impairment losses. Cost comprises construction or purchase price including import duties and non-

refundable purchase taxes and other directly attributable costs. When an item of property and equipment 

comprises major components having different useful lives, they are accounted for as separate items of 

property and equipment. 

Properties in the course of construction for rental or administrative purposes, or for purposes not yet 

determined, are carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes directly attributable 

expenditures, site preparation, installation and assembly costs and professional fees. 

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined 

as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in 

the result for the period. 

Expenditure to replace a component of an item of property and equipment that is accounted for separately 

is capitalized with the carrying amount of the component being written off. Other subsequent expenditure 

is capitalized if future economic benefits will arise from the expenditure. All other expenditure, including 

repair and maintenance, is recognized in result for the period as incurred. 

Depreciation is charged to annual result on a straight-line basis over the estimated useful lives of the 

individual assets. Depreciation commences when assets are available for use. The estimated useful lives 

are as follows: 

Buildings -    30  years 

Machinery and equipment -    15  years 

Furniture, vehicles, computer hardware -    5 to 10 years 

3.4 Impairment of property and equipment 

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortization and are tested annually for 

impairment. Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or 

changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss 

is recognized for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. 

Recoverable amount is the higher of net selling price and value in use. If the recoverable amount of an 

asset or cash-generating unit is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the 

asset or cash-generating unit is reduced to its recoverable amount. Impairment losses are recognized as 

an expense immediately, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the 

impairment loss is treated as a revaluation decrease. 

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset or cash-generating 

unit is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying 

amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss 

recognized for the asset or cash-generating unit in prior years. A reversal of an impairment loss is 

recognized as income immediately, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which 

case any reversal of impairment loss is treated as a revaluation increase. 

3.5 Investment property 

Investment property is property held by the Group for capital appreciation. Investment property is initially 

recognized at cost, including transaction costs, and subsequently measured at fair value updated to reflect 

market conditions at the end of the reporting period. 

Market value of the Group’s investment property is determined based on reports of independents 

appraisers, who hold a recognized and relevant professional qualification. 

Gain and losses resulting from changed in the fair value of investment property are recorded in 

consolidated profit or loss for the year end presented separately. 
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3.6 Leased assets 

As described in note 2.5, the Group has applied IFRS 16 using the modified retrospective approach and 

therefore comparative information has not been restated. This means comparative information is still 

reported under IAS 17 and IFRIC 4. 

Accounting policy applicable from 1 January 2019 

The Group as a lessee 

For any new contracts entered into on or after 1 January 2019, the Group considers whether a contract 

is, or contains a lease. A lease is defined as “a contract, or part of a contract, that conveys the right to use 

an asset (the underlying asset) for a period of time in exchange for consideration”. To apply this definition, 

the Group assesses whether the contract meets three key evaluations which are whether: 

 the contract contains an identified asset, which is either explicitly identified in the contract or implicitly 

specified by being identified at the time the asset is made available to the Group 

 the Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified 

asset throughout the period of use, considering its rights within the defined scope of the contract 

 the Group has the right to direct the use of the identified asset throughout the period of use. The Group 

assess whether it has the right to direct “how and for what purpose” the asset is used throughout the 

period of use. 

Measurement and recognition of leases as a lessee 

At lease commencement date, the Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability on the 

statement of financial position. The right-of-use asset is measured at cost, which is made up of the initial 

measurement of the lease liability, any initial direct costs incurred by the Group, an estimate of any costs 

to dismantle and remove the asset at the end of the lease, and any lease payments made in advance of 

the lease commencement date (net of any incentives received). 

The Group depreciates the right-of-use assets on a straight-line basis from the lease commencement 

date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The 

Group also assesses the right-of-use asset for impairment when such indicators exist. 

At the commencement date, the Group measures the lease liability at the present value of the lease 

payments unpaid at that date, discounted using the interest rate implicit in the lease if that rate is readily 

available or the Group’s incremental borrowing rate.  

Lease payments included in the measurement of the lease liability are made up of fixed payments 

(including in substance fixed), variable payments based on an index or rate, amounts expected to be 

payable under a residual value guarantee and payments arising from options reasonably certain to be 

exercised. 

Subsequent to initial measurement, the liability will be reduced for payments made and increased for 

interest. It is remeasured to reflect any reassessment or modification, or if there are changes in in-

substance fixed payments. 

When the lease liability is remeasured, the corresponding adjustment is reflected in the right-of-use asset, 

or profit and loss if the right-of-use asset is already reduced to zero. 

The Group has elected to account for short-term leases and leases of low-value assets using the practical 

expedients. Instead of recognizing a right-of-use asset and lease liability, the payments in relation to these 

are recognized as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. 

On the statement of financial position, right-of-use assets have been included in property, plant and 

equipment and lease liabilities have been presented separately. 

The Group as a lessor 

The Group’s accounting policy under IFRS 16 has not changed from the comparative period. 

As a lessor the Group classifies its leases as either operating or finance leases. 
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A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to 

ownership of the underlying asset, and classified as an operating lease if it does not. 

Accounting policy applicable before 1 January 2019 

The Group as a lessee 

Finance leases 

Management applies judgment in considering the substance of a lease agreement and whether it transfers 

substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Key factors considered 

include the length of the lease term in relation to the economic life of the asset, the present value of the 

minimum lease payments in relation to the asset’s fair value, and whether the Group obtains ownership 

of the asset at the end of the lease term. 

For leases of land and buildings, the minimum lease payments are first allocated to each component 

based on the relative fair values of the respective lease interests. Each component is then evaluated 

separately for possible treatment as a finance lease, taking into consideration the fact that land normally 

has an indefinite economic life. 

For the depreciation methods and useful lives for assets held under finance leases refer to note 3.3. 

The interest element of lease payments is charged to profit or loss, as finance costs over the period of 

the lease. 

Operating leases 

All other leases are treated as operating leases. Where the Group is a lessee, payments on operating 

lease agreements are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term. Associated 

costs, such as maintenance and insurance, are expensed as incurred. 

The Group as a lessor 

The Group also earns rental income from operating leases of its investment properties (refer to note 3.4). 
Rental income is recognized on a straight-line basis over the term of the lease. 

3.7 Inventories 

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.  

Net realizable value is the estimated selling price less the estimated costs of completion and selling 

expenses.  

The cost of inventories is based on the weighted average basis method and includes the following: 

 Cost of land. When land is reclassified from investment property held at fair value, the fair value 

of that land at the date of reclassification becomes cost of inventory; 

 Cost of construction of buildings and of related infrastructure on the land, determined for further 

sale; 

 Borrowing costs incurred on specific or general funds borrowed to finance construction of 

qualifying assets. 

Cost of sales recognised in profit or loss is determined based on the direct expenditures incurred on the 

sold property and the indirect costs allocated on the basis of relative area of the sold property to the area 

of the whole immovable property recognised as inventory. 

3.8 Financial instruments 

Recognition and derecognition 

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Group becomes a part to the contractual 

provisions of the financial instrument. 
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Financial assets are derecognized when the contractual rights to the cash flows from the financial asset 

expire, or when the financial asset and all substantial risks and rewards are transferred. 

Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, discharged, cancelled or expire. 

Classification and initial measurement of financial assets 

Except for those trade receivables that do not contain a significant financing component and are measured 

at the transaction price in accordance with IFRS 15, all financial assets are initially measured at fair value 

adjusted for transaction costs (where applicable). 

Financial assets, other than those designated and effective as hedging instruments, are classified into the 

following categories: 

 amortized cost 

 fair value through profit or loss (FVTPL) 

 fair value through other comprehensive income (FVOCI). 

In the periods presented the Group does not have any financial assets categorized as FVOCI. 

The classification is determined by both: 

 the Group's business model for managing the financial asset 

 the contractual cash flow characteristics of the financial asset. 

All income and expenses relating to financial assets that are recognized in profit or loss are presented 

within finance costs, finance income or other financial items, except for impairment of trade receivables 

which is presented within other expenses. A summary of the Group's financial assets by category is given 

in note 24.2. 

Subsequent measurement of financial assets 

Financial assets at amortized cost 

Financial assets are measured at amortized cost if the assets meet the following conditions (and are not 

designated as FVTPL): 

 they are held within a business model whose objective is to hold the financial assets and collect its 

contractual cash flows 

 the contractual terms of the financial assets give rise to cash flows that are solely payments of principal 

and interest on the principal amount outstanding 

After initial recognition, these are measured at amortized cost using the effective interest method. 

Discounting is omitted where the effect of discounting is immaterial. The Group’s cash and cash 

equivalents, trade and most other receivables fall into this category of financial instruments as well as 

listed bonds that were previously classified as held-to-maturity under IAS 39. 

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) 

Financial assets that are held within a different business model other than "hold to collect" or "hold to 

collect and sell" are categorized at fair value through profit and loss. Further, irrespective of business 

model financial assets whose contractual cash flows are not solely payments of principal and interest are 

accounted for at FVTPL. All derivative financial instruments fall into this category, except for those 

designated and effective as hedging instruments, for which the hedge accounting requirements apply. 

The category also contains an equity investment. The Group accounts for the investment at FVTPL and 

did not make the irrevocable election to account for the investment in GRDC Holding B.V. and Georgian 

Reconstruction and Development Company N.V. at fair value through other comprehensive income 

(FVOCI). 

Assets in this category are measured at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The 

fair values of financial assets in this category are determined by reference to active market transactions 

or using a valuation technique where no active market exists. 
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Impairment of financial assets 

IFRS 9’s impairment requirements use more forward-looking information to recognize expected credit 

losses – the "expected credit loss (ECL) model". This replaces IAS 39’s "incurred loss model". Instruments 

within the scope of the new requirements included loans and other debt-type financial assets measured 

at amortized cost and FVOCI, trade receivables, contract assets recognized and measured under IFRS 

15 and loan commitments and some financial guarantee contracts (for the issuer) that are not measured 

at fair value through profit or loss. 

Recognition of credit losses is no longer dependent on the Group first identifying a credit loss event. 

Instead the Group considers a broader range of information when assessing credit risk and measuring 

expected credit losses, including past events, current conditions, reasonable and supportable forecasts 

that affect the expected collectability of the future cash flows of the instrument. 

In applying this forward-looking approach, a distinction is made between: 

 financial instruments that have not deteriorated significantly in credit quality since initial recognition or 

that have low credit risk ("Stage 1") and 

 financial instruments that have deteriorated significantly in credit quality since initial recognition and 

whose credit risk is not low ("Stage 2"). 

"Stage 3" would cover financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting date. 

"12-month expected credit losses" are recognized for the first category while "lifetime expected credit 

losses" are recognized for the second category. 

Measurement of the expected credit losses is determined by a probability-weighted estimate of credit 

losses over the expected life of the financial instrument. 

Trade and other receivables and contract assets 

The Group makes use of a simplified approach in accounting for trade and other receivables as well as 

contract assets and records the loss allowance as lifetime expected credit losses. These are the expected 

shortfalls in contractual cash flows, considering the potential for default at any point during the life of the 

financial instrument. In calculating, the Group uses its historical experience, external indicators and 

forward-looking information to calculate the expected credit losses using a provision matrix. 

The Group assess impairment of trade receivables on a collective basis as they possess shared credit 

risk characteristics they have been grouped based on the days past due. Refer to note 9 for a detailed 

analysis of how the impairment requirements of IFRS 9 are applied. 

Classification and measurement of financial liabilities 

The Group's financial liabilities include loans and borrowings, trade and other payables and finance lease 

liabilities. A summary of the Group's financial liabilities by category is given in note 24.2. 

Loans and borrowings 

Loans and borrowings are recognized initially at fair value, net of issuance costs associated with the 

borrowing. The difference between fair value and nominal value is recognized in profit or loss, except 

when the borrowing was received from the owners. In this instance the difference between fair value and 

nominal value is recognized in equity as additional capital. Subsequent to initial recognition, loans and 

borrowings are stated at amortized cost with any difference between cost and redemption value 

recognized in profit or loss over the period of the borrowings on an effective interest basis. Interest and 

other costs incurred in connection with borrowings are expensed as incurred as part of finance expenses, 

except for the borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production 

of a qualifying asset, which are capitalized as part of that asset. 

Trade and other payables 

Trade and other payables are stated at fair value and subsequently stated at amortized cost. 
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3.9 Equity 

Share capital represents the nominal value of shares that have been issued.  

Share premium includes any premium received on issue of share capital. Any transaction costs associated 

with issuing of shares are deducted from share premium, net of any related income tax benefits. 

Translation reserve comprises foreign currency translation differences arising from the translation of the 

financial statements into the presentation currency; 

Retained earnings include all current and prior periods profits and losses. 

All transactions with owners are recorded separately within equity. 

Dividends are recognized as a liability in the period in which they are declared. 

3.10 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of assets that 

necessarily take a substantial time to get ready for their intended use or sale (qualifying assets) are 

capitalized as part of the costs of those assets. All other borrowing costs are recognized as an expense 

in the period in which the Group incurs them. 

The Group capitalizes borrowing costs that could have been avoided if it had not made capital expenditure 

on qualifying assets. Borrowing costs capitalized are calculated at the Group’s average funding cost (the 

weighted average interest cost is applied to the expenditures on the qualifying assets), except to the 

extent that funds are borrowed specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. Where this 

occurs, actual borrowing costs incurred less any investment income on the temporary investment of those 

borrowings are capitalized. Capitalization of borrowing costs as part of the cost of a qualifying asset begins 

when the Group first meets all of the following conditions: 

a) the Group incurs expenditures for the asset; 

b) the Group incurs borrowing costs; and 

c) the Group undertakes necessary activities to prepare the asset for its intended use or sale. 

Capitalization of borrowing costs is suspended during extended periods in which the Group suspends 

active development of a qualifying asset. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all 

the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. 

3.11 Provisions 

A provision is recognized in the statement of financial position when the Group has a legal or constructive 

obligation as a result of past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required 

to settle the obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected 

future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money 

and, where appropriate, the risks specific to the liability. 

3.12 Income tax 

Effective 1 January 2017, there are significant amendments to the Tax Code of Georgia, related to 

introduction of a new model for corporate income taxation.  

The new model (the “Estonian model of corporate taxation”) implies zero corporate tax rate on retained 

earnings and a 15% corporate tax rate on distributed earnings, compared to the previous model of 15% 

tax rate charged to the company’s profit before tax, regardless of profit retention or distribution. As a result 

of changes, starting 1 January 2017 companies will pay corporate income tax on earnings distribution 

(profit distributed to shareholders as dividends) and on individual transactions that may be considered as 

indirect distribution of earnings (benefits, gifts, payments, non-arm’s length cross-border transactions with 

related parties, expenses not related to economic activities, etc).  

The corporate income tax arising from distribution of dividends is recognized as an expense in the period 

when dividends are declared, regardless of the actual payment date or the period for which dividends are 

distributed. The tax rate is 15/85 of the amount of net distribution. 
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For tax payable on any dividends declared and paid in 2017 and later, from earnings accumulated prior 

to 2016, tax credit is available for corporate income tax paid on undistributed earnings under the previous 

model.   

According to the amended concept of corporate income taxation, there will be no temporary differences 

between the carrying amounts of assets and liabilities in the statement of financial position and their tax 

bases.  Therefore, deferred tax assets and liabilities, as defined in IAS 12 Income Taxes, are not formed 

subsequent to 1 January 2017. 

3.13 Revenue recognition 

To determine whether to recognize revenue, the Group follows a 5-step process: 

1. Identifying the contract with a customer 

2. Identifying the performance obligations 

3. Determining the transaction price 

4. Allocating the transaction price to the performance obligations 

5. Recognizing revenue when/as performance obligation(s) are satisfied. 

Revenue is recognized either at a point in time or over time, when (or as) the Group satisfies performance 

obligations by transferring the promised goods or services to its customers. 

The Group recognizes contract liabilities for consideration received in respect of unsatisfied performance 

obligations and reports these amounts as contract liabilities in the consolidated statement of financial 

position.  

Similarly, if the Group satisfies a performance obligation before it receives the consideration, the Group 

recognizes either a contract asset or a receivable in its statement of financial position, depending on 

whether something other than the passage of time is required before the consideration is due.  

Revenue is measured using the transaction price. The Group considers the terms of the contracts and its 

customary business practices to determine the transaction price. The transaction price is the amount of 

consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or 

services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, some sales 

taxes). The consideration promised in the Group’s contracts with its customers are mainly for fixed 

amounts. 

Revenue from sales of residential apartments 

Revenue from sales of residential apartments constructed/developed by the Group on its own land is 

recognised over time, using the inputs method (proportion of expenditures incurred to date to the total 

expected project costs).  

To estimate the amount of revenue which shall be recognised the Group uses the percentage of 

expenditures incurred to date to the total expected project costs. 

Revenue from sales of land plots with utility, communication networks and infrastructure systems 

included 

The Group also sells certain land plots where, according to contracts with customers, the Group has 

obligation to bring utility and communication networks to the land plots and to build roads and 

infrastructure around these land plots.  

The management considers, that in such contracts, there is one single performance obligation, that is to 

provide client the land plot with all promised utility, communication and infrastructure systems. The 

management considers that the land plot and the utility/infrastructure are highly interrelated, because 

construction of utility/infrastructure around the land plots significantly enhanses the land plots. The 

management also believes, that though the (a) land plots and (b) the utility, communication and 

infrastucture systems might be capable of being distinct, those items should not be accounted for 

separately because it would not result in a faithful depiction of the entity's performance in its contracts for 

sales of land plots with utility, communication networks and infrastructure systems included. 
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The revenue from such sales is recognised over time, using the inputs method (proportion of expenditures 

incurred to date to the total expected project costs). Costs of utility/infrastructure works for individual 

contract (individual land plot) are allocated on the basis of individual land plot’s relative size to the whole 

development area of the development neighbouhood. 

Management considered requirements of IFRS 15 to decide that these revenues should be recognised 

over time. Below is provided the management’s judgement and analysis: 

IFRS 15 paragraph 35 explains: 

An entity transfers control of a good or service over time and, therefore, satisfies a performance obligation 

and recognises revenue over time, if one of the following criteria is met: 

(a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's 

performance as the entity performs (see paragraphs B3–B4); 

(b) the entity's performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the 

customer controls as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or 

(c) the entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see 

paragraph 36) and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to 

date (see paragraph 37). 

In the management’s view: 

Point (a) of Paragraph 35 of IFRS 15 does not apply to the Group’s sale of land plots with 

utilities/infrastructure. As it is explained in the Standard, this criteria is more relevant for routine or 

recurring services, such as a cleaning service (IFRS 15, B3). 

Point (b) of Paragraph 35 of IFRS 15 may be satisfied for the Group’s sale of land plots with 

utilities/infrastructure, because the Group’s performance, i.e. development/construction of utility and 

communication networks and infrastructure clearly enhances the land plot (land with all utilities and 

communications clearly becomes better, than the one without communications and utilities). But it’s 

not enough – to satisfy this point a Client must control the asset during these development works. It 

may be disputable, but the management considers that a client actually controls the land, because (a) 

he/she has contract for this land, (b) he/she can sell this asset (contract) and (c) if he/she paid fully for 

the land then it will even be legally registered in his/her name. Therefore, the management is of the 

opinion that Point (b) is satisfied; 

Point (c) of Paragraph 35 of IFRS 15 is satisfied for the Group’s sale of land plots with 

utilities/infrastructure, because: 

(1) The asset under the contract does not have an alternative use to the Group, because asset which 

is sold is specifically identified, this is specific land plot, with specific location, specific form and 

is registered separately and individually in public registry system. So, the Group cannot sell this 

asset to another client, while it has the contract with one client for this specific land plot; and 

(2) The Group has an enforceable right to payment for performance completed to date. Clause 5 of 

standardized contract with a customer for sale of a land plot states, that the Seller (LLD), in case 

the client cancels the contract, has the right to retain amount paid by the client, until the land is 

sold to another client and shall only return amount to the first client when (and as) the new client 

pays relevant amounts. In addition, the client will be obliged to pay 5% of the asset’s total value 

in such case. Together with the contract’s provision for advance payments, this effectively means 

that the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date. 

Therefore, the management considers that Point (c) is satisfied. 

Based on the above considerations and analysis of the Group’s contracts with customers and relevant 

circumstances, the management believes that the revenue from sales of land plots with utility, 

communication networks and infrastructure systems shall be recognised over time.  

Revenue from sales of investment properties 

If the Group sells its investment properties, the revenue from such sale is recognised at a point in time, 

when the Group transfers ownership of the asset to the client. 
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Revenue from sales of other services 

The Group also has revenues from interior design and renovation services. These revenues are 

recognised over time, as respective performance obligations are satisfied. 

Interest income 

Interest income is accrued on a timely basis, by reference to the principal outstanding and at the 

effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts 

through the expected life of the financial asset to that asset’s net carrying amount. 

Rental income 

Rental income is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. 

3.14 Cash and cash equivalents  

Balances comprise bank accounts. 

For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash equivalents are on-demand deposits, 

together with other short-term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts 

of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Cash equivalents are held for 

the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or other purposes. The 

Group classifies investments as a cash equivalent if it is readily convertible to a known amount of cash 

and is subject to an insignificant risk of changes in value. 

3.15 Segment reporting  

The Group is managed as one integrated business engaged in real estate development and the 

management does not separately identify any segments within the Group in terms defined by IFRS 8. The 

Group has subsidiaries, which are not directly constructing or developing real estate, but their activities 

are still significantly linked to two major companies in the Group, which are real estate developers, and 

the total share of such subsidiaries (not directly in development business) in total assets, revenues or 

profit of the Group is well below quantitative thresholds mentioned in IFRS 8 as criteria for recognition of 

reportable segments. Therefore, no reportable segments are identified and no segment disclosures are 

included in the consolidated financial statements of the Group. 
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4 Property, plant and equipment 

In thousand US dollar Land, 
buildings 

and 
facilities 

Machinery 
and 

equipment 

Office 
equipment, 

furniture and 
fixtures Vehicles 

Leasehold 
improvements Total 

Cost       

as of 31 December 2017 458 45 106 21 79 709 

Additions 309  24 16 38 15 402 

Disposals - - (1) - (5) (6) 

Currency translation difference (19) (6) (3) (1) (3) (32) 

as of 31 December 2018 748 63 118 58 86 1,073 

Additions 55 - 41 129 12 237 

Disposals (195) - (82) - - (277) 

Currency translation difference (29) (35) (12) 3 (8) (81) 

as of 31 December 2019 579 28 65 190 90 952 

       

Accumulated depreciation       

as of 31 December 2017 (58) (38) (42) (16) (13) (167) 

Charge for the year (10) (3) (12) (8) (9) (42) 

Disposals - - 2 - - 2 

Currency translation difference (13) 2 1 1 1 (8) 

as of 31 December 2018 (81) (39) (51) (23) (21) (215) 

Charge for the year (10) (4) (7) (10) (9) (40) 

Disposals 39 - 34 - - 73 

Currency translation difference (10) 33 4 (6) 1 22 

as of 31 December 2019 (62) (10) (20) (39) (29) (160) 

       

Carrying amount       

as of 31 December 2018 667 24 67 35 65 858 

as of 31 December 2019 517 18 45 151 61 792 

 

Property, plant and equipment of the Group at the carrying amount of US dollar 517 have been pledged 

as a security for loans and borrowings as of December 31, 2019 (December 31, 2018: US dollar 667). 

Depreciation expense has been charged to Administrative expenses. 

Included in the net carrying amount of property, plant and equipment are right-of-use assets as follows: 

In thousand US dollar 

   As of 31 December 2019 

Vehicles   127 

 

5 Intangibles 

Balance of intangible assets represents the Group’s investment in enterprise resource planning software 

(Microsoft Navision) which is currently in use.  

Amortization expense has been charged to Administrative expenses. 
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6 Investment property 

Movement of investment property for the year ended 31 December 2019 and 31 December 2018 was 

as follows: 

In thousand US dollar 

 

As of 31 
December 

2019  

As of 31 
December 

2018 

Fair value    

Balance at the beginning of year 120,447  131,703 

Transfer from inventory 574  - 

Transfer from property and equipment 200  - 

Transfer to Inventory (409)  (16,766) 

Write-off on sale (179)  - 

Gain on revaluation of investment property 12,742  9,376 

Translation adjustment (8,227)  (3,866) 

Balance at the end of year 125,148  120,447 

 

The Group recognizes in investment property the Group’s land plots for which the management has no 

development plans and no General Regulation Plans (GRP) are yet prepared and approved by local 

municipalities in accordance with relevant legislation and regulations.  

The Group’s investment properties include land and commercial spaces in total 180 ha around Lisi lake 

in Tbilisi. 

In 2019 and 2018 number of GRPs were submitted to, and approved by, Tbilisi Municipality in regards to 

the Group’s land plots at Lisi lake, Tbilisi. All such GRPs define that those land plots can only be used for 

low intensity residential development. Approval of GRP effectively means commencement of development 

of the property with a view to sale, and in accordance with IAS 40 the Group has transferred all such 

assets from Investment property into Inventory. 

Investment property of the Group valued at US dollar 8,313 thousand have been pledged as a security 

for Lisi Fo LLC’s loans and borrowings as of 31 December 2019 (31 December 2018: US dollar 7,467 

thousand) by the mortgage agreement dated 3 October 2011 (as amended prior to the first Utilisation 

Date in respect of the Additional Facility) between the Guarantor (Lisi Lake Development JSC) and FMO, 

governed by Georgian law and including a first priority mortgage for the benefit of FMO on the land 

adjacent to the Project Site and improvements thereon associated with the assets financed with facilities 

made available under this Agreement (Refer to note 16). 

Investment property of the Group valued at US dollar 440 thousand have been pledged as a security for 

the benefit of Pasha Bank JSC for Lisi Rentals LLC’s loans and borrowings (Refer to note 16). 

Investment property of the Group valued at US dollar 1,000 thousand have been pledged as a security 

for the benefit of Bank of Georgia JSC (31 December 2018: US dollar 898 thousand) for shareholder’s 

loans and borrowings.  

The fair value of the Group's land plots classified as investment property has been arrived at on the basis 

of valuation carried out on the respective dates by an independent valuer not related to the Group. The 

fair value of the investment property was determined based on the market comparable approach that 

reflects recent transaction prices for similar properties. 

 

In thousand US dollar 
Fair Value 
Hierarchy  

As of 31 
December 

2019  

As of 31 
December 

2018 

Land located In Tbilisi, adjacent to Lisi lake  Level 3  125,148  120,447 
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7 Investments in associates 

 In thousand US dollar As of  

31 December 
2019  

As of  

31 December 
2018 

At 1 January 420  349 

Share of profit / (loss) of associates  155   155 

Translation Adjustment  (168)  (84) 

At 31 December 407  420 

 

At 31 December 2019 and 31 December 2018 investments in associates were as follows: 

Associates   As of 31 December 2019  As of 31 December 2018 

  
Carrying 

value of 

investment 

 

Accumulated 

losses not 

recognised 

by the Group 

 

Carrying 

value of 

investment 

 

Accumulated 

losses not 

recognised by 

the Group 

JSC American Academy   345   -  367  - 

LLC Lisi Bath   62   -  53  - 

Total  407 - 420 - 

 

The Management assessed recoverability of the investments in associates and concluded that they are 

fully recoverable. Summarized financial information in respect of the Group’s associates is set out below: 

In thousand US dollar 

Name Country of 

incorporation  

Total 

Assets  

Total 

Liabilities  Revenue  

Profit / 

(loss)  

% 

interes

t held 

JSC American Academy Georgia   4,150   2,471   2,578    508   28% 

LLC Lisi Bath Georgia  698   500   23    193   50% 

As at 31 December 2019   4,848  2,971  2,601  701   

 

In thousand US dollar 

Name Country of 

incorporation  

Total 

Assets  

Total 

Liabilities  Revenue  

Profit / 

(loss)  

% 

interes

t held 

JSC American Academy Georgia  4,246  2,983  2,521  505  28% 

LLC Lisi Bath Georgia  687  568  214  24  50% 

As at 31 December 2018   4,933  3,551  2,735  529   

 

8 Inventories 

Inventory balance consists of the cost of 23.3 ha (31 December 2018: 29.2 ha) usable land plot around 

the Lisi lake in Tbilisi and the cost of constructed residential apartments. Inventory also includes 8.6 ha 

(31 December 2018: 8.6 ha) land plot in Buknari, Adjara region, Georgia which is designated for the 

development and further sale of high level residential and recreational property (owned by the Group’s 

subsidiary Black Sea Resort LLC. See note 29.1 for contractual commitments related to this land). 

Expenditures incurred for this development are also classified as part of the inventory. 
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The expenditures are classified as inventory as far as the development in undertaken with the purpose to 

sell developed real estate rather than to use it in the production of goods or supply or to keep it for capital 

appreciation.  

The land plots, where no physical construction works have yet been started, are classified into inventory 

starting from the moment when the General Regulation Plan is approved, as this is considered as 

commencement by the Group of development of the land with a view to sale. 

As of 31 December 2019 and 31 December 2018, the entire value of inventory was pledged as collateral 

against the borrowings from FMO (refer to note 16). 

9 Trade and other receivables  

In thousand US dollar As of 31 
December 

2019  

As of 31 
December 

2018 

Financial assets    

Trade receivables 1,985  355 

    

Non-financial assets    

Advances and prepayments 1,056  516 

Receivables from the State budget 419  459 

    

Trade and other receivables 3,460  1,330 

 

All amounts are short-term. The net carrying value of trade receivables is considered a reasonable 

approximation of fair value. 

All of the Group’s trade and other receivables in the comparative periods have been reviewed for 

indicators of impairment.  

10 Other financial assets  

In thousand US dollar As of 31 
December 2019   

As of 31 
December 2018 

Equity investments (Financial asset at FVTPL) 1,833  - 

Receivable from PDH (Financial asset at FVTPL) 13,700  13,700 

Total  15,533  13,700 

 

During the year 2019, Group has acquired a share in equity of GRDC Holding B.V.. The Group accounts 

for the investment at FVTPL and did not make the irrevocable election to account for the investment in 

GRDC Holding B.V. and Georgian Reconstruction and Development Company N.V. at fair value through 

other comprehensive income (FVOCI). 

In November 2017 the Group signed  cession agreement (agreement on transfer/exchange of receivables 

and real estate property) with TBC Bank (related party) according to which the Group handed over to TBC 

Bank its land parcel with area of 16.2 ha (the fair value of land according to independent valuators’ report 

was USD 13.7 million) and, in exchange, the Group received right to demand from Property Development 

Holding LLC (“PDH”, also related party to the Group) the amount of loan which PDH owed to TBC Bank. 

The nominal value of the loan owed by PDH to TBC Bank approximated USD 45 million, though the fair 

value, as estimated by independent professional valuers, was USD 13.7 million at that date (i.e. the loan 

was impaired). This receivable was initially recognized in the Group’s 2017 financial statements at the fair 

value and included in trade and other receivables. After adoption of IFRS 9 the classification of financial 



Notes to the consolidated financial statements 
for the year ended 31 December 2019 (expressed in thousand US dollar) 

 
 

 Lisi Lake Development JSC 
 Consolidates Financial Statements 
 31 December 2019 31 

assets shall be based on the business model in which a financial asset is managed and its contractual 

cash flow characteristics and as far as: 

a) there is a contractual right to receive cash from PDH; 

b) the objective of business model for this receivable is neither to collect contractual cash flows nor 

selling this asset, and 

c) the management has no expectations for cash inflows on specified dates that would be payments of 

principal and interest, rather, it is expected that the liability will be settled in non-monetary asset – 

the Group will obtain ownership over land plots currently owned by PDH. 

the receivable, in accordance with IFRS 9, is classified as Financial Asset at Fair Value Through Profit or 

Loss as of 31 December 2018. Previously it was classified under IAS 39 as Loans and Receivables. 

The management considers, that the fair value of this receivable from PDH has not changed since 2017, 

because US dollar value of underlying land plots has remained materially unchanged. However, because 

functional currency is Georgian lari, the changes in USD/GEL exchange rate cause changes in the fair 

value of this receivable measured in Georgian lari and thus, profit (loss) from change in fair value of 

financial asset carried at FVTPL is recognised in the consolidated statement of profit and loss, though 

carrying amount of this asset in the consolidated statement of financial position does not change. 

11 Restricted cash 

Restricted cash represents amounts placed on a VTB bank and TBC bank accounts of the Group with 

the amount of US dollar of 1,008 thousand and US dollar 89 thousand, respectively.  

Restricted on a VTB bank account represents amount, the use of which is restricted by the terms of 

agreement with the Government of Georgia for the purchase of land by Property Development Holding 

LLC. 

Restricted cash on TBC bank account represents debt service reserve requested by agreement terms of 

loans received from FMO (2018: US dollar 89 thousand) (refer to note 16). 

Though the amount of the restricted cash is immaterial, the Group decided in current reporting period to 

show restricted cash separately in the statement of financial position to make presentation more in line 

with the parent company's financial statements presentation, which also agrees with presentation of 

consolidated statements of the Group. In 2018 report it was included within cash and bank balances. 

12 Bank balances 

In thousand US dollar As of 31 
December 2019   

As of 31 
December 2018 

Cash in resident banks – GEL 1,043  722 

Cash in resident banks – USD 1,408  9,383 

Cash in resident banks – GBP -  1 

Total  2,451  10,106 

 

Refer to note 0 for the currencies in which the cash and bank balances are denominated. 

13 Capital and reserves 

13.1 Share capital 

The capital of the Group’s parent entity, Lisi Lake Development JSC, is divided into three categories of 

shares: Class A shares, Class B shares and preferred shares. Par value of one class A ordinary share is 

0.1 USD. Par value of each Class B ordinary share is 1 USD and par value of each preferred share is 

1,000 USD. Each ordinary (Class A and Class B) share entitles the holder thereof to one vote on all 

matters to be voted upon by the Company’s shareholders.  
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Holders of the ordinary (Class A and Class B) shares are entitled to receive dividends in proportion to the 

number of their respective shares, out of funds legally available under Georgian law. In the event of 

liquidation of the Group, all assets available for distribution to the holders of the ordinary (Class A and 

Class B) shares are distributable among them according to their respective holdings in the capital, 

provided that the holders of the preferred shares will have priority in such case vis-a-vis the holders of the 

class A ordinary shares and class B ordinary shares, and the holders of the class B shares will have 

priority vis-a-vis the holders of the class A ordinary shares.  

The preferred shares bear no voting rights at the general meetings. The preferred shares will be redeemed 

at the earliest convenience of the Group out of the free cash flow and the holders of the preferred shares 

will be entitled to reimbursement before any dividends are distributed to the owners of ordinary shares 

and after all outstanding debts to IFI lenders are covered. No exact date of redemption is known. As 

described above, holders of the preferred shares will have priority rights in case of liquidation of the Group. 

It is Group’s objective to pay dividends to the holders of class A and class B ordinary shares from available 

free net cash flow at the earliest opportunity, but not before repayment of capital to preferred stock holders. 

14 Trade and other payables 

In thousand US dollar As of 31 
December 2019   

As of 31 
December 2018 

Liabilities to construction and other service providers 1,944  4,395 

Advances from customers 3,500  1,987 

Total 5,444  6,382 

 

The carrying amount of advances received consists mainly of cash received from customers in advance 

for transfer of land parcels currently legally registered in the name of Property Development Holding LLC 

(PDH) and which are located adjacent to the land owned by the Group. On 31 January 2015 the Group 

has signed memorandum with PDH in accordance with which the Group sells PDH’s land plots to the third 

parties. According to the agreement, those land parcels will finally be legally transferred to the Group in 

exchange for the amount receivable by the Group from PDH, which is reported in the consolidated 

statement of financial position under the heading financial assets at FVTPL. Refer also to note 10. 

15 Bonds 

On 17 December, 2018 Georgian brokerage firm TBC Capital LLC, as a brokerage agent, issued bonds 

for Lisi Lake Development SJC, with a value of US dollar 12 million. Bonds bear 8.7% of annual 

effective interest rate and have three years of maturity. Interest is paid quarterly.  

 

In thousand US dollar Current  Non-current 

 

As of 31 
December 2019 

 

 

As of 31 
December 2018  

As of 31 
December 2019  

As of 31 
December 2018 

Bonds - principle amount -  -  11,876  8,414 

Bonds - interest payable 37  26  -  - 

 37  26  11,876  8,414 

 

Bond’s agreement set out certain covenants to Lisi Lake Devlopment JSC. Affirmative covenants including 

requirements to satisfy certain financial ratios. As at the reporting date two financial covenants are 

applicable: 

(1)  ICR ratio (annual EBITDA to total interest payable on loans and bonds during the year) shouldn't 

be less than 3 during the whole credit period; 

(2)  Total Debt to Total Assets ratio (calculated on consolidated figures) not higher than 50% during the 

whole credit period; 
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Ratios are calculated using figures from consolidated financial statements of Lisi Lake Development JSC. 

As at the reporting date Lisi Lake Development JSC satisfies both ratios.  

The bonds also imply non-financial covenants including restrictions on use of assets as collaterals for new 

loans or borrowings (more than 50% of the Group’s total assets must not be used as collateral for any 

liability). 

Bonds are Group’s direct unsecured obligations that are equal in priority and equal to the Group’s 

unsecured and non-subordinated obligations. 

16 Loans and borrowings 
 

In thousand US dollar 

CCY  
Interest 

rate  Maturity 
 As of 31 
December 2019  

As of 31 
December 2018 

Secured          

FMO First Tranche USD  7.37%  September-19  -   527 

FMO Second Tranche USD  7.64%  September-20  1,401   3,231 

FMO Third Tranche USD  8.51%  September-20  1,068   2,494 

Pasha Bank borrowing USD  7.5%  Decemeber-26  1,200  - 

Pasha Bank borrowing USD  7.5%  March-2020  300  - 

       3,969   6,252  

Unsecured          

GRDC B.V. First tranche USD  8.00%   December-20  541  - 

       541  - 

TOTAL       4,510  6,252 

 

In thousand US dollar 

     
 As of 31 
December 2019  

As of 31 
December 2018 

Current Portion       3,011  3,808 

Non-current Portion       1,499  2,444 

 

Loans from FMO are secured by immovable property, inventory, insurance receivables and debt service 

reserve account of the Group (refer to note 4, note 6 and note 11). 

Loan received from FMO has financial covenants such as solvency ratio, current ratio and quick ratio. The 

Group was in compliance with all required ratios as of December 31, 2019.  

The purpose of the loan from FMO is to develop real estate located near Lisi lake, Tbilisi, Georgia. The 

interest rate on the FMO loan is fixed and during the reporting year it approximated 12.33% annual. 

Investment property of the Group valued at US dollar 440 thousand have been pledged as a security for 

the benefit of Pasha Bank JSC for Lisi Rentals LLC’s loans and borrowings (refer to note 6). 
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17 Leases 

Lease liabilities are presented in the statement of financial position as follows: 

In thousand US dollar As of 31 
December 2019   

As of 31 
December 2018 

Current 29  - 

Non-current 73  - 

 102  - 

 

The Group has leases for the vehicles. With the exception of short-term leases and leases of low-value 

underlying assets, each lease has been included in property and equipment and according lease liabilities 

have been presented separately on the statement of financial position. Variable lease payments which do 

not depend on an index or a rate (such as lease payments based on a percentage of Group sales) are 

excluded from the initial measurement of the lease liability and asset. The Group classifies its right-of-use 

assets in a consistent manner to its property and equipment (refer to note 4). 

The Group is prohibited from selling or pledging the underlying leased assets as security. 

The table below describes the nature of the Group’s leasing activities by type of right-of-use asset 

recognized on the statement of financial position: 

Right-of-
use 
asset  

Number  
of right-

of-use 
assets 
leased  

Range of 
remaining 

term  

Average 
remaining 

lease 
term  

Number 
of leases 

with 
extension 

options  

Number 
of leases 

with 
options to 
purchase  

Number 
of leases 

with 
variable 

payment 
linked to 
an index  

Number of 
leases with 
termination 

options 

Vehicles  2  3  2  -  2  -  - 

 

The lease liabilities are secured by the related underlying assets. Future minimum lease payments 

at 31 December 2019 were as follows: 

In thousand US dollar Minimum lease payments 

 As of 31 
December 2019  

As of 31 
December 2018 

Within one year    

Lease payments 49  - 

Finance charges (20)  - 

 29  - 

In second to fifth years inclusive    

Lease payments 93  - 

Finance charges (20)  - 

 73  - 

Net present value 102  - 

 

Additional information on the right-of-use assets by class of assets is as follows: 

In thousand US dollar 

 

Carrying 
amount (refer to 

note 4)  
Depreciation 

expense  Impairment 

Vehicles 127  2  - 

 

The right-of-use assets are included in the same line item as where the corresponding underlying assets 

would be presented if they were owned. 
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18 Revenue 

In thousand US dollar Year ended 31 
December 2019   

 Year ended 31 
December 2018  

Revenue from sales of residential apartments 8,783  11,846 

Revenue from sales of investment property 633  645 

Total  9,416   12,491  

 

As of 31 December 2019 unrecognized gross revenue and gross cost of sale from sale of land parcels 

currently legally registered in the name of Property Development Holding LLC amounts to US dollar 9 

million and US dollar 5 million respectively. See also note 14. 

19 Selling and marketing expenses 

In thousand US dollar Year ended 31 
December 2019   

 Year ended 31 
December 2018  

Brokerage fee 340  536 

Marketing expenses 614  466 

Total  954  1,002 

 

20 Administration expenses 

In thousand US dollar Year ended 31 
December 2019   

 Year ended 31 
December 2018  

Salary  1,936   1,292 

Principal’s remuneration  255   404 

Property tax expense  225   227 

Audit, consulting and legal fees 124  115 

Bank charges and commissions 9  8 

Business trip expenses 41  37 

Vehicle expense  16   12 

Office utilities and supplies  114   89 

Other  149  46 

Total 2,869  2,230 

21 Income tax expense/(recovery) 

There were changes introduced to corporate income taxation model in the Georgian Tax Code effective 

from 1 January 2017 as a result of which, starting from 1 January 2017, companies pay corporate income 

tax on profit distribution (dividends) to individuals and on certain transactions which may be considered 

as indirect distribution of profits (benefits, gifts, payments and expenses not related to economic activities, 

etc.). According to the amended concept of taxation, there are no temporary differences between the 

carrying amounts of assets and liabilities in the statement of financial position and their tax bases, 

therefore no deferred income taxes are recognized in financial statements as of 31 December 2016 and 

afterwards.  

During the reporting period the Group had no transactions which may be considered as indirect distribution 

of profits and which should be taxed by corporate income tax. 
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22 Subsequent events 

The COVID-19 outbreak has developed rapidly in 2020, with a significant number of infections. Measures 

taken by various governments to contain the virus have affected economic activity. 

At this stage, the impact on Group’s business and results is limited. The Group will continue to follow the 

various national institutes policies and advice.  

Also refer to note 23.3, which described that there is no material impact of COVID-19 on the Group. 

23 Critical accounting estimates and judgments 

Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other 

factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the 

circumstances. 

23.1 Critical accounting estimates 

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates 

may be different from the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant 

risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 

financial year are discussed below. 

Taxation 

Georgian tax, currency and customs legislation is subject to varying interpretations and the Group’s 

management’s interpretation of tax legislation may differ from that of the authorities, transactions may be 

challenged by tax authorities, and as a result the Group may be assessed significant additional taxes, 

penalties and interest. The management of the Group recognizes liabilities for anticipated additional tax 

assessments as a result of tax dispute based on estimates of whether it is probable that additional taxes 

will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially 

recorded, such differences will impact the tax provisions in the period in which such determinations are 

made.  

Useful lives of property and equipment 

Management believes that estimated useful lives of the property, plant and equipment are not materially 

different from economical lives of those assets. If actual useful lives of property, plant and equipment are 

different from estimations, financial statements may be materially different. 

Bad debts 

The Group estimates collectability of trade receivables based on its experience and future expectations. 

Actual collectability rates of receivables may differ from management’s current assessment. 

Investment Property 

The investment property of the Group is stated at fair value. The fair values of those assets are estimated 

based on appraisals performed by independent, professionally-qualified property appraiser who hold 

necessary licenses. The significant inputs and assumptions are developed in close consultation with 

management. Please refer to note 26.2. 

Market interest rate 

Management has estimated market interest rates which are used to evaluate fair value of Group’s financial 

instruments. Changes in market interest rates may affect reported amounts of financial liabilities and 

finance costs. 
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Going concern 

Management prepared these consolidated financial statements on a going concern basis. Based on the 

analysis of the Group’s financial position, its historical and current financial performance, availability of 

the financial resources to the Group and access to additional financial resources, if required, management 

believes that the Group will continue to carry on its business without significant curtailment of operations 

for the foreseeable future. Accordingly, these financial statements do not include any adjustments relating 

to the recoverability and classification of recorded asset amounts and the classification of liabilities that 

might be necessary should the Group be unable to continue as a going concern. 

Construction contract revenue 

Recognized amounts of construction contract revenues and related receivables reflect management’s 

best estimate of each contract’s outcome and stage of completion. For more complex contracts in 

particular, costs to complete and contract profitability are subject to significant estimation uncertainty (refer 

to note 3.13). 

Fair value measurement 

Management uses valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active 

market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and 

assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its 

assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case, 

management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices 

that would be achieved in an arm’s length transaction at the reporting date (refer to note 26.2). 

23.2 Critical judgments in applying accounting policies 

The following are the judgements made by management in applying the accounting policies of the Group 

that have the most significant effect on the financial statements. 

Recognition of construction contract revenues 

As revenue from construction contracts is recognized over time, the amount of revenue recognized in a 

reporting period depends on the extent to which the performance obligation has been satisfied. 

23.3 Key assumptions concerning the future 

As described in note 22, outbreak of COVID-19 pandemic in the beginning of 2020 impacted global 

economy. 

Based on the facts and circumstances known at this moment and the possible scenarios about how the 

COVID-19 virus and resulting government measures could evolve, management has determined that 

COVID-19 has no material impact on the Group and that the use of the going concern assumption is 

warranted. 

Based on the circumstances described above, the financial statements are prepared on the assumption 

that the entity is a going concern. 

24 Financial instruments 

24.1 Significant accounting policies 

Details of the significant accounting policies and methods adopted, including the criteria for recognition 

and the basis on which income and expenses are recognized, in respect of each class of financial asset, 

financial liability and equity instrument are disclosed in note 3.8. 

24.2 Categories of financial instruments 

The carrying amounts presented in the statement of financial position relate to the following categories 

of assets and liabilities: 
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31 December 2019 

In thousand US dollar 

Amortised cost FVTPL Total 

Financial assets    

Trade receivables  1,985  -  1,985  

Contract asset  4,795  -  4,795  

Financial assets at FVTPL - 15,533 15,533 

Restricted cash 1,097 - 1,097 

Cash and cash equivalents 2,451 - 2,451 

Total financial assets 10,328 15,533 25,861 

 

31 December 2019 

In thousand US dollar 

Other liabilities 

(amortised cost) 

FVTPL Total 

Financial Liabilities    

Bonds  11,913  -  11,913  

Loans and borrowings   4,510  -  4,510  

Trade and other payables   1,944  -  1,944  

Total financial liabilities  18,367 - 18,367 

 

31 December 2018 
In thousand US dollar 

 Amortised cost FVTPL Total 

Financial assets     

Trade and other receivables  355 - 355 

Contract asset  4,994 - 4,994 

Financial assets at FVTPL  - 13,700 13,700 

Restricted cash  89 - 89 

Cash and cash equivalents  10,106 - 10,106 

Total financial assets  15,544 13,700 29,244 

 

31 December 2018 

In thousand US dollar 

Other liabilities 

(amortised cost) 

FVTPL Total 

Financial Liabilities    

Bonds 8,440 - 8,440 

Loans and borrowings  6,252 - 6,252 

Trade and other payables  4,395 - 4,395 

Total financial liabilities 19,087 - 19,087 

 

 



Notes to the consolidated financial statements 
for the year ended 31 December 2019 (expressed in thousand US dollar) 

 
 

 Lisi Lake Development JSC 
 Consolidates Financial Statements 
 31 December 2019 39 

25 Financial risk management 

The Group is exposed to various risks in relation to financial instruments. The main types of risks are 

market risk, credit risk and liquidity risk. The Group does not actively engage in the trading of financial 

assets for speculative purposes nor does it write options. The most significant financial risks to which the 

Group is exposed are described below. 

Financial risk factors 

a) Market risk 

The Group is exposed to market risk through its use of financial instruments and specifically to currency 

risk and interest rate risk which result from both its operating and investing activities. 

Foreign currency risk 

Group’s sales contracts set prices in USD dollars (clients pay in Georgian lari equivalents at the rates 

determined by the National Bank of Georgia as of the date of payment) and the Group receives funding 

in US dollar, the Group undertakes certain transactions denominated in other currencies and therefore 

exposure to exchange rate fluctuations arises. Foreign currency denominated financial assets and 

liabilities which expose the Group to currency risk are disclosed below: 

As of 31 December 2019 US dollar  Euro 

Financial assets    

Contract asset 4,795  - 

Financial assets at FVTPL (receivable from PDH) 15,533  - 

Trade and other receivables -  - 

Restricted cash 1,097   

Bank balances 1,408  - 

Total financial assets 22,833  - 

Financial liabilities    

Loans and borrowings 4,510  - 

Bonds 11,913  - 

Total financial liabilities 16,423  - 

    

Net position 6,410  - 
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As of 31 December 2018 US dollar  Euro 

Financial assets    

Contract asset 4,994  - 

Financial assets at FVTPL (receivable from PDH) 13,700  - 

Trade and other receivables 355   

Restricted cash 89   

Bank balances 9,383  - 

Total financial assets 28,521  - 

Financial liabilities    

Loans and borrowings 6,252  - 

Bonds 8,440   

Trade payables -  50 

Total financial liabilities 14,692  50 

    

Net position 13,829  (50) 

 

The following table details the Group’s sensitivity to a 15% (2018: 15%) increase and decrease in 

Georgian lari against US dollar. 15% (2018: 15%) represents management’s assessment of the possible 

change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency 

denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 15% (2018: 15%) change 

in foreign currency rates.  

If Georgian lari had strengthened against US dollar by 10% (2018: 10%) then this would have had the 

following impact: 

In thousand US 

dollar US dollar impact  Euro impact 

 2019  2018  2019  2018 

Profit or loss 962    2,075   -      (8)    

 

Exposures to foreign exchange rates vary during the year depending on the volume of foreign currency 

transactions and balances. Nonetheless, the analysis above is considered to be representative of the 

Group’s exposure to currency risk. 

Interest rate risk 

The Group’s bonds and borrowings are at fixed rates and the Group does not have any other interest 

bearing liabilities. The Group’s only Interest bearing asset is bank deposits, which are also at fixed rates.  

Therefore, the management believes the Group is not exposed to any material risks from market interest 

rate changes. 

b) Credit risk 

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial 

loss to the Group. 

The credit risk for cash and cash equivalents is considered negligible, since the counterparties are 

reputable banks. 

Trade receivables and contract assets are not past due or impaired as of 31 December 2019. 
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c) Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that the Group will be unable to meet its obligations. 

The Group’s policy is to run a prudent liquidity management policy by means of holding sufficient cash 

and bank balances, as well as highly liquid assets for making all operational and debt service related 

payments when those become due. 

The following table details the Group’s remaining contractual maturity for its non-derivative financial 

liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash 

flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The 

table includes both interest and principal cash flows.  

2019 Non-interest 
bearing 

Fixed interest 
rate instruments 

Lease 
Liability Total 

Weighted average effective interest rate 
(%)   11.07% 22.5%  

1 month to 6 months 1,944  3,092   24  5,060 

6 months to 12 months -  1,634   24  1,658 

From 1 year to 5 years -  13,194   93  13,287 

More than 5 years - 200 - 200 

 1,944 18,120 141 20,205 

 

2018 Non-interest 
bearing 

Fixed interest 
rate instruments 

Lease 
Liability Total 

Weighted average effective interest rate 
(%)   7.92% 

 
 

1 month to 6 months 4,395 2,546    - 6,941 

6 months to 12 months  -    2,293    - 2,293 

From 1 year to 5 years  -    12,303    - 12,303 

More than 5 years - - - - 

 4,395 17,142    - 21,537 

The Group considers expected cash flows from financial assets in assessing and managing liquidity risk, 

particularly its cash resources and trade receivables.  

26 Fair value measurement 

The Group provides an analysis of its assets and liabilities that are measured subsequent to initial 

recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is 

observable. These Levels are described below: 

 Level 1 - fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active 

markets for identical assets or liabilities; 

 Level 2 - fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices 

included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) 

or indirectly (i.e. derived from prices); and 

 Level 3 - fair value measurements are those derived from valuation techniques that include 

inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable 

inputs). 
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26.1 Fair value measurement of financial instruments 

The following table shows the levels within the hierarchy of financial assets measured at fair value on a 

recurring basis: 

31 December, 2019 Level 1 Level 2 Level 3 TOTAL 

Financial assets     

Equity investments - - 1,833 1,833 

Financial assets at FVTPL (receivable from PDH) - - 13,700 13,700 

TOTAL - - 15,533 15,533 

 

31 December, 2018 Level 1 Level 2 Level 3 TOTAL 

Financial assets     

Financial assets at FVTPL (receivable from PDH) - - 13,700 13,700 

 

The Group has no financial liabilities measured at fair value on a recurring basis as of 31 December 2019 

and 31 December 2018. 

The carrying amount of the bank borrowings are considered to be a reasonable approximation of the fair 

value.  

26.2 Fair value measurement of non-financial assets 

The following table shows the levels within the hierarchy of non-financial assets measured at fair value 

on a recurring basis: 

31 December, 2019 Level 1 Level 2 Level 3 TOTAL 

Investment property - - 125,148 125,148 

 

31 December, 2019 Level 1 Level 2 Level 3 TOTAL 

Investment property - - 120,447 120,447 

 

The estimated fair values of the investment property are categorized within Level 3 of the fair value 

hierarchy. The fair values of those assets are estimated based on appraisals performed by independent, 

professionally-qualified property appraisers who hold necessary licenses. The significant inputs and 

assumptions are developed in close consultation with management. Further information is set out below. 

Land (Level 3) 

The appraisal was carried out using a market approach that reflects observed prices for recent market 

transactions for similar properties and incorporates adjustments for factors specific to the land in question, 

including plot size, location, encumbrances and purpose of use. The land was revalued as of 31 December 

2019. 

The significant unobservable input is the adjustment for factors specific to the land in question. The extent 

and direction of this adjustment depends on the number and characteristics of the observable market 

transactions in similar properties that are used as the starting point for valuation. Although this input is 

subjective judgment, management considers that the overall valuation would not be materially affected 

by reasonably possible alternative assumptions. 
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27 Capital risk management 

The Group manages its capital to ensure that it will be able to continue as a going concern and provide 

adequate return to stakeholders. 

The capital structure of the Group consists of equity comprising charter capital and accumulated profits 

and debt, which includes borrowings disclosed in note 15, note 16, and note 17. 

Management assesses the Group’s capital requirements in order to maintain an efficient overall financing 

structure while avoiding excessive leverage. This takes into account the subordination levels of the 

Group’s various classes of debt. The Group manages the capital structure and makes adjustments to it in 

the light of changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. In order 

to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to 

shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt. 

The amounts managed as capital by the Group for the reporting periods are summarized as follows: 

In thousand US dollar As of 31 
December 

2019  

As of 31 
December 

2018  

Total equity  156,096   155,421 

Less: cash and cash equivalents (including restricted cash)  (3,548)        (10,195) 

Capital  152,548   145,226 

Total equity  156,096    155,421  

Bonds  11,913   8,440 

Lease liabilities 102  - 

Borrowings  4,510   6,252 

Overall financing  172,519   170,113 

    

Capital to overall financing ratio 0.88  0.85 

28 Contingencies 

28.1 Taxes  

As at the date of signature of these financial statements there is ongoing tax dispute between the State 

Revenue Service and the Group’s subsidiary Lisi FO LLC. The management considers that Georgian tax 

legislation contains certain ambiguous statements which may give rise to varying interpretations and 

management’s interpretation of tax legislation may differ from that of the authorities. Management’s views 

and interpretations of the taxation bases of transactions may be challenged by tax authorities, and as a 

result Lisi FO LLC may be assessed significant additional taxes, penalties and interest. However, the 

management believes that the ultimate final outcome of ongoing tax dispute cannot yet be assessed with 

sufficient accuracy at the date of preparation of these consolidatetd financial statements, therefore no 

additional liabilities or provisions for possible additional tax charges are recognized in these consolidatetd 

financial statements. The management also considered IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets, where paragraph 92 recognises that, if disclosure of some or all of the information 

required by the Standard can be expected to prejudice seriously the position of the entity in a dispute with 

other parties on the subject matter of the provision, then an entity need not disclose the information. We 

believe that recognising any provision for possible additional tax liabilities in these consolidated financial 

statements would be viewed as our agreement with tax authorities for certain additional charges and 

would thus prejudice seriously our position in ongoing dispute with revenue service and this is another 

reason for not recognising any provisions. 
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28.2 Business environment 

Georgia continues to undergo political and economic changes. As an emerging market, Georgia does not 

possess a developed business and regulatory infrastructure that generally exists in a more mature free 

market economy. In addition, economic conditions continue to limit the volume of activity in the financial 

markets, which may not be reflective of the values for financial instruments. The main obstacle to further 

economic development is a low level of economic and institutional development, along with a centralized 

economic base, regional instability and international economic crisis. 

Deterioration of economic situation of countries collaborating with Georgia led to the shortage of money 

transfers from abroad, upon which the economy of Georgia is significantly dependent. Further decline in 

international prices of mining products, uncertainties due to possibilities of attraction of direct capital 

investments, inflation, may lead to deterioration of the situation of Georgian economy and of the Group. 

As explained in note 23.3 and note 22 in the financial statements, outbreak of COVID-19 pandemic in the 

beginning of 2020 impacted global economy. In addition to the already known effects, the macroeconomic 

uncertainty causes disruption to economic activity and it is unknown what the longer term impact on 

Croup’s business may be. 

Management of the Group believes that in the current conditions appropriate measures are implemented 

in order to ensure economic stability of the Group. 

28.3 Environmental matters  

Management is of the opinion that the Group has met the Government’s requirements concerning 

environmental matters and, therefore, believes that the Group does not have any current material 

environmental liabilities. However, environmental legislation in Georgia is in process of development and 

potential changes in the legislation and its interpretation may give rise to material liabilities in the future. 

28.4 Insurance  

The Georgian insurance industry is in its development stage and many forms of insurance protection 

common in other parts of the world are not yet generally available in Georgia. The Croup does not have 

full coverage for its facilities, business interruption, or third party liability in respect of property or 

environmental damage relating to the Group operations. Until the Group obtains adequate insurance 

coverage, there is a risk that the loss or destruction of certain assets could have a materially adverse 

effect on the Group’s operations and financial position. 

29 Commitments 

29.1 Investment commitments related to properties acquired from 

government 

On 29 November 2017 Black Sea Resort LLC, one of the subsidiaries of the Group, signed contract with 

the Ministry of Economy and Sustainable Development for the acquisition of 9 ha land plot in 

Tsikhisdziri/Buknari village of Kobuleti municipality, Adjara, Georgia for purchase price of Georgian lari 

13,650,000 (US dollar 5,013,222 at the exchange rate of 29 November 2017).  

The contract implies obligation to build at least 100-room hotel equipped with restaurants, meeting rooms, 

conference halls, parking zone and sports areas. The company (BSR) has to invest in the project 

additionally at least 20,000,000 Georgian lari (approx. US dollar 7.5 million) during 5 years after contract 

signature. Total required investment amount is split in stages.  

By the date of signature of these financial statements Black Sea Resort LLC is in breach of contractual 

requirements due to circumstances, which are out of their control, for investment – the first 1 million 

Georgian lari investment threshold, which should be completed within 12 months after contact signature, 

was only reached in February 2019, almost 5 months later than required. The next Georgian lari 4 million 

threshold should have been passed in March 2019, the next Georgian lari 8 million threshold should have 

been passed in March 2020, but the Black Sea Resort LLC had only invested a little bit more than 

Georgian lari 4 million in total as at the date of signature of these financial statements. More investment 
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was impossible to make since Group was not able to start construction process since it could not obtain 

approval for General Regulation Plan, despite the fact that all documents are in line with required standard 

and regulations. This matter is raised with State Property Agency, Local Municipality and Government of 

Adjara. In the process also is involved business ombudsman. Till today there is no official position from 

any governmental organization stated above. Group has requested proportional prolongation of 

investment obligation linked to approval of Master Plan and Construction Permit. 

The contract has provisions for monetary penalties for unfulfillment, or late fulfillment, of contractual 

obligations and in extreme case, if the Group couldn’t meet obligations after prolongation of investment 

deadlines, the seller (government) may terminate contract without any reimbursement for incurred 

expenditures to the Group.  

Though at the date of signature of these financial statements Black Sea Resort LLC is not in compliance 

with contractual requirements for investments, the management believes that Black Sea Resort LLC will 

meet investment obligations so that no material fines will be accrued and there is no realistic risk, that the 

government terminates the contract. 

30 Reconciliation of liabilities arising from financing activities 

The changes in the Group’s liabilities arising from financing activities can be classified as follows: 

In thousand US dollar  Bonds  Borrowings  Lease 

liabilities 

  Total 

As of 1 January 2018  -  8,884  -   8,884 

Cash-flows          

Proceeds  8,855  3,741  -   12,596 

Repayments  -  (7,238)  -   (7,238) 

Non-cash          

Interest accrued  28  819  -   847 

Foreign exchange 
gain/loss 

 
(3)  330  -   327 

Reclassification  -  -  -   - 

Translation reserve  (440)   (284)  -   (724) 

as of 31 December 2018  8,440  6,252  -   14,692 

Cash-flows          

Proceeds  3,346  1,975  -   5,321 

Repayments  -  (3,788)  (26)   (3,814) 

Interest Paid  (961)  (512)  -   (1,473) 

Non-cash          

Recognition of lease 
liability 

 
  -  131   131 

Interest accrued  974  567  1   1,542 

Foreign exchange 
gain/loss 

 

745  

 

452  

 

(1)   1,196 

Translation reserve  (631)  (438)  (3)   (1,072) 

as of 31 December 2019  11,913  4,510  102   16,525 

31 Related parties 

The Group's related parties include entities under common control, shareholders and key management. 

31.1 Control relationships 

As of 31 December 2019 and 31 December 2018 the shareholders of the Company were Bob Meijer 

(27.53%), Mamuka Khazaradze (27.53%), Badri Japaridze (27.53%) and others (17.41%). None of the 

individuals is a controlling party. 
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31.2 Transactions with related parties 

During the reporting year the Group had the following transactions with the related parties and as of the 

reporting date had the following outstanding balances. 

In thousand US dollar 

 

Transactions  
Year ended 31 

December 2019  
Year ended 31 

December 2018 

Shareholders     

Revenue  633  +----- 

Cost of sales  (179)  - 

     

Entities under common control     

Revenue  -  17 

Cost of sales  -  (2,648) 

Acquisition property and equipment  -  (8) 

Brokerage fee  (332)  (531) 

Marketing expense  (1)  (1) 

consultancy service  -  (26) 

Income from consultancy service  51  21 

Bank Fee  -  1 

Acquisition of inventory  (1,309)  - 

Other Expense  (2)  (7) 

 
 

In thousand US dollar 

 

Outstanding balances 

 As of 31 
December 2019  

As of 31 
December 2018 

Entities under common control     

Trade and other receivables  -  5 

Prepayment to suppliers  48  67 

Advance received  -  (5) 

Trade and other payables  (161)  (1,121) 

Key management personnel     

Trade and other receivables  56  15 

Advances received  -  (147) 

Other related parties     

Loans and borrowings  541  - 

Financial assets at FVTPL  15,533  9,502 

31.3 Transactions with management and close family members 

Key management received the following remuneration during the year, which is included in employee 

compensation. Key management consists of 3 principals and 5 directors. 

 

In thousand US dollar  Year ended 31 
December 2019  

Year ended 31 
December 2018  

Salaries and bonuses  1,242  1,213 

 



მმართველობის ანგარიში

ლისი დეველოპმენტი

2019 წელი



2018 წელი ლისი დეველოპმენტისთვის წარმატებული წელი გახლდათ. კომპანია საქართველოში პირველი
დეველოპერული კომპანია გახდა, რომელმაც საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგი (B+) მიიღო. ასევე, წარმატებით
გამოვუშვით პირველი საჯარო ობლიგაციები 12,000,000 აშშ დოლარის ოდენობით. გარდა ამისა, გავხსენით
ადგილობრივი და საერთაშორისო გაყიდვების ოფისები თბილისსა და კიევში.

დივერისიფიკაციის მიზნით, კომპანიამ დაიწყო მსხვილი პროექტის განვითარება შავი ზღვის სანაპიროზე, სოფელ
ბუკნარში, სადაც მსოფლიოში აღიარებული არქიტექტურულ ჯგუფს დავუკვეთეთ პროექტის გენერალური გეგმა და
არქიტექტურა.

პროექტის „მწვანე ქალაქი ლისზე“ ფარგლებში დავასრულეთ რამოდენიმე საცხოვრებელი ბლოკის მშენებლობა და
დავიწყეთ ახალი უბნების განვითარება.

ერთგული ვრჩებით ჩვენი ინოვაციური კონცეფციის 80/20, რომელიც გულისხმობს კომპანიის პროექტებში
ტერიტორიის მხოლოდ 20%‐ის გამოყენებას სამშენებლოდ, ხოლო დანარჩენი 80%‐ის გამწვანებისა და რეკრეაციული
ზონების მოსაწყობად.

მიხარია, რომ ჩვენი გუნდი უძრავი ქონების ბაზარზე ლიდერ კომპანიას წარმოადგენს. ჩვენი პროექტები კი ამ
სფეროში ახალ სტანდარტებს ამკვიდრებენ. ვფიქრობ, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად ავითარებს თავად უძრავი
ქონების სფეროს, რაც ქვეყნის მასშტაბით ხარისხის ამაღლებას უწყობს ხელს.

გენერალური დირექტორის მიმართვა

ნოდარ ადეიშვილი
გენერალური დირექტორი
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კომპანია 2010 წელს დაარსდა და მას შემდეგ ახორციელებს ლისის ტბის მიმდებარედ 400 ჰექტარის
განაშენიანებას. კომპანიამ ოპერირება უძრავი ქონების ბაზარზე განსხვავებულად დაიწყო და დაამკვიდრა
ინოვაციური პრინციპი 80/20, რომელიც გულისხმობს კომპანიის პროექტებში, ტერიტორიის მხოლოდ 20%‐ის
გამოყენებას სამშენებლოდ, ხოლოდანარჩენი 80%‐ის გამწვანებისა და რეკრეაციული ზონების მოსაწყობად.

ლისი დეველოპმენტი საწყისი ეტაპიდან იქცა ქვეყნის ლიდერი და დაამკვიდრა მწვანე მიდგომები უძრავი
ქონების სფეროში. 2011 წლიდან 130 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია, ასეულობით დასაქმებული
ადამიანი და ერთ დროს უკაცრიელი ტერიტორია, რომელიც დღეს უკვე პოპულარულ სარეკრეაციო და
საცხოვრებელ ზონას წარმოადგენს ‐ ეს ლისი დეველოპმენტის პირველი მსხვილი პროექტის: მწვანე ქალაქი
ლისზე მიღწევებია.

კომპანიის ამოსავალი პრინციპი არის შემდეგი: ნაკლები ეთმობა შენობებს და მეტი გარემოს, რომელშიც
ადამიანი ცხოვრობს. კომპანიის მიზანია შექმნას გარემო, ცხოვრების ახალი სტილი და არა კვადრატული
მეტრები.

ლისი დეველოპმენტი პირველი დეველოპერული კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით
ახორციელებს უმსხვილეს პროექტს, ესენია: საცხოვრებელი კომპლექსი მწვანე ქალაქი ლისზე; უმსხვილესი
სარეკრეაციო ზონა თბილისში ‐ ლისის ტბა და ახალი კურორტი შავი ზღვის სანაპიროზე ‐ კურორტი ბუკნარი.

2011 წელს ლისი დეველოპმენტის პარტნიორი გახდა უმსხვილესი ჰოლანდიის განვითარების ბანკი ‐ FMO. 
ევროპაში უმსხვილესი საერთაშორისო ინსტიტუტი კომპანიას მხარში უდგას ყველა პროექტის განვითარების 
ეტაპზე.

„მწვანე ქალაქი ლისის“ პროექტის ეფექტურად განსახორციელებლად, ლისი დეველოპმენტი მჭიდროდ 
თანამშრომლობს, როგორც საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებთან: Architects Ge, NCC, GEM, ANAGI, GRDC, 
TBC Bank, PASHA Bank, VTB Bank, Halyk Bank, ასევე, საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან (FMO)  და 
საერთაშორისო არქიტექტურულ კომპანიებთან ‐ WATG, UN STUDIO, RICARDO BOFILL. 

ჩვენ შესახებ
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ლისი დეველოპმენტის მისიაა შევქმნათ უსაფრთხო და მყუდრო გარემო ქვეყნის ეკოლოგიურად სუფთა მხარეებში,
სადაც ყველა პირობაა იმისათვის, რომ თავი ყოველდღე განსაკუთრებულად იგრძნო. ჩვენი პასუხისმგებლობაა
წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში, შევმატოთ მას მეტი სიმწვანე და შევქმნათ ეკოლოგიურად სუფთა
უბნები საქართველოს მასშტაბით.

ჩვენ ვქმნით ცხოვრების ახალ სტილს იმ ოჯახებისთვის, რომლებისთვისაც პრიორიტეტულია ცხოვრების ჯანსაღი
წესი და ვამკვიდრებთ მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს ქართული უძრავი ქონების ბაზარზე.

3

ჩვენი მისია:



მიმდინარე პროექტები

მწვანე ქალაქი ლისზე



მწვანე ქალაქი ლისზე კომპანიის პირველი მასშტაბური პროექტია. მრავალფუნქციური კომპლექსი
თბილისში აერთიანებს: საცხოვრებელ აპარტამენტებს, დუპლექსებს, თაუნჰაუსებს და საკუთარ სახლებს
‐ ვილებს, ათეულობით პარკს, საცურაო აუზსა და ფიტნეს დარბაზს. ტერიტორიაზე მოწყობილია
საბავშვო და გასართობი ზონები, ღია და დახურული პარკინგი.

პროექტის არქიტექტურა გამორჩეულია დაბალი განაშენიანებით, ბეტონის, ხისა და აგურის გამოყენებით.
მწვანე ქალაქის პროექტი შექმნილია წამყვანი ქართველიდა უცხოელი არქიტექტორების მიერ.

მწვანე ქალაქი გამოირჩევა ინოვაციური, მწვანე პრინციპების გამოყენებით. ქალაქში დამონტაჟებულია
ელექტრო დამტენები, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩვენ მაცხოვრებლებს, პარკირების ადგილზე
დატენონ თავიანთი ელექტრო მანქანები. ასევე, ქალაქში ხდება წვიმის წყლის შეგროვება, იმისათვის
რომ სარწყავი მიზნებისთვის წყალი ზედმეტად არ დაიხარჯოს. ჩვენი მაცხოვრებლები გადასახადების
დაახლოვებით 30%‐ს სწორედ იმ ენერგოეფექტიანობის წყალობით ზოგავენ, რაც ჩვენს მშენებლობაში
სტანდარტად გვაქვს დანერგილი.

ქალაქს ყოველდღიურად 50 კაციანი მებაღეთა და სერვის‐მენეჯერთა გუნდი უვლის. მწვანე ქალაქი
ლისზე გაშენებულია დაბალი სიმჭიდროვით. ერთ სულ მოსახლეზე საშუალოდ 150 მ2 ფართობის
საერთო სივრცეა. პროექტის დაწყების დღიდან, მწვანე ქალაქის ტერიტორიაზე 44,000‐მდე ხე დაირგო.
მწვანე ქალაქში, ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორია 70 მ2‐ს შეადგენს, რაც მსოფლიო
ჯანდაცვის ორგანიზაციის მინიმალურ სტანდარტს 7,7 ჯერ აღემატება, ხოლო იდეალურ სტანდარტს 1,4
ჯერ.

პროექტმა „მწვანე ქალაქი ლისზე“ დაამკვირდა მწვანე საფარის მოვლის ახალი სტანდარტები. ჩვენი
მებაღეთა გუნდი ყოველწლიურად იმაღლებს კვალიფიკაციას მწვანე საფარის მოვლის მიმართულებით.
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ლისის ტბა
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მწვანე ქალაქის ერთ‐ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ‐ ლისის ტბა. დედაქალაქის უმსხვილესი რეკრეაციული ზონა
გამოირჩევა თბილისში ყველაზე საინტერესო და მრავალფეროვანი ფლორითა და ფაუნით. ლისის ტბის
ინფრასტრუქტურის განახლება კომპანიალისი დეველოპმენტმა 2012 წელს დაიწყო.

განხორციელდა  გოგირდის  აბანოს  აღდგენა  ლისის  ტბის  მიმდებარედ,  FIFA‐ს  სტანდარტის  საფეხბურთო 
მინისტადიონის  აშენება  საუკეთესო,  ბოლო  თაობის  საფარით.  ასევე,  ტბის  გარშემო  მოეწყო    ინფრასტრუქტურა, 
სპეციალური ბაქანი. თბილისის  მერიასთან  ერთად  კომპანიამ ლისის ტბის  ირგვლივ  სამ  კილომეტრიანი  სარბენი და 
ველო ბილიკები მოაწყო. სანაპიროზე აშენდა სპორტული, სავარჯიშო სივრცეები და საბავშვო მოედნები. 2010 წლიდან
ფუნქციონირებს ღია კაფეები, სანაოსნო პუნქტი და ახალი სანაპირო ზოლი გარუჯვის მოყვარულთათვის.

ლისის ტბა ყოველწლიურად 100‐მდე ღონისძიებას მასპინძლობს, მათ შორის სპორტულ, გასართობ და სახელმწიფო
სტრუქტურების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს. კერძოდ, 2019 წლებში ლისის ტბამ საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ პოლიციის დღეს უმასპინძლა. ასევე, ტბაზე იმართებოდა სხვადასხვა სპორტული
ღონისძიებები, როგორებიცაა: მკლავჭიდის, ხუთჭდის და ტრიატლონის შეჯიბრებები. ტერიტორია ეთმობოდა შშმ
პირებისთვის ორგანიზებულ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. 2019 წელს, ლისის ტბა ერთ‐ერთი საბავშვო
საგანმანათლებლო გადაცემის ‐ წიგნების თარო მხარდამჭერი იყო. პროექტის მონაწიელე ბავშვებისთვის ტბაზე
სხადასხვა საგანმანათლებლო შეჯიბრებები იმართებოდა. გარდა ამისა, ლისის ტბა მასპინძლობდა ცნობიერების
ასამაღლებელღონისძიებებს, როგორებიცაა: კიბოს საერთაშირისოდღე, აუტიზმის საერთაშორისოდღე და სხვ.

კომპანიის ფასეულობებთან თანაკვეთის გამო, ლისი დეველოპმენტი მუდმივად მხარდამჭერია სოციალური თემატიკის
მატარებელი ღონისძიებებისა და აქტივობების, რომელთა მიზანს ჯანმრთელი ცხოვრების პოპულარიზაცია და
საზოგადოებაში ამა თუ იმ სოციალურ საკითხზე ცნობადობის ამაღლება წარმოადგენს. აღნიშნული კი გამოიხატება
ტერიტორიის უფასო დათმობასა და სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხების მხარდაჭერაში.

კომპანიის თანამშრომლები ყოველდღიურად უვლიან ლისის ტბის მიმდებარედ არსებულ მწვანე საფარს და
უზრუნველყოფენ ტერიტორიის მოვლა‐პატრონობასა და დასუფთავებას.

ლისის ტბის გარშემო მდებარეობს არა ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულება, მათ შორისაა საქართველოში
არსებული ორი წამყვანი სკოლა ‐ გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში და
ბრიტანულ‐ქართული აკადემია.
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გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში კერძო ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაა,
რომლის ერთ‐ერთი დამფუძნებელი ლისი დეველოპმენტია. სკოლის მიზანია XXI საუკუნის საქართველოს
აღუზარდოს ახალგაზრდობა, რომელიც შეძლებს წარმატებით გააგრძელოს სწავლა ნებისმიერ უმაღლეს
სასწავლებელში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის მაღალკვალიფიციური და
მატერიალურად სათანადოდ უზრუნველყოფილი მასწავლებლები გაკვეთილებს თანამედროვე, უახლესი ტექნიკით
აღჭურვილ კლასებსა და ლაბორატორიებში ატარებენ, რაც საუკეთესო პირობებს ქმნის მოსწავლეთა
მცირერიცხოვანი ჯგუფების ინტერაქტიური სწავლებისთვის. მიუხედავად სახელისა, სკოლა ქართულია და
ქართველებისთვის არის შექმნილი. ყველა საგანი, გარდა ქართულიდა რუსული ენებისა, ინგლისურად ისწავლება.
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კურორტი ბუკნარი



2018 წელს კომპანიამ დაიწყო ახალ პროექტის განვითარება შავი ზღვის სანაპიროზე. კურორტი ბუკნარი შერეული
ტიპის იქნება და გააერთიანებს სასტუმროებს, საცხოვრებელ აპარტამენტებს, რესტორნებს, კაფეებს და
სხვადასხვა გასართობ ზონებს. პროექტი ბუკნარი იქნება საერთაშორისო სტანდარტის კურორტი შავ ზღვაზე.

ამ ეტაპზე შემუშავებულია კურორტ ბუკნარის გენერალური გეგმა და ასევე, დასრულებულია არქიტექტურული
პროექტი, რომელიც მსოფლიოში ცნობილ არქიტექტურულ ბიუროს WATG ეკუთვნის. კოპანიას 70 წლიანი
გამოცდილება აქვს მსოფლიო მასშტაბის პროექტების განხორციელების კუთხით. მათი ფორტფოლიო
აერთიანებს მხოფლიოში უმსხვილესი კურორტების განაშენიებას, როგორებიცაა: სასტუმროები „Four Seasons”
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არაბთა გაერთიანებული საემიროებში, მექსიკაში, მავრიკიაში; კურორტი ‐
“ATLANTIS THE PALM” არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, “SHANGRI‐LA GARDEN WING” სასტუმრო სინგაპურში,
“ENCORE WYNN” ლას ვეგასში და “PALACE OF THE LOST CITY” სამხრეთ აფრიკაში და ა.შ. ამჟამად, მიმდინარეობს
პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა საერთაშორისოოპერაციებთან დაკავშირებით აქტიური მოლაპარაკებები.
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ლისი რენოვეიშენი

ლისი რენოვეიშენი წარმოადგენს პროექტ მწვანე ქალაქი ლისზე მაცხოვრებლების
მომსახურებისათვის განკუთვნილ სერვის კომპანიას, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტის
გამართულფუნქციონირებას, ყოველდღიურ მოვლა‐პატრონობასა და გამწვანებას.
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ლისი გრინსი
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სანერგე „ლისი გრისნი“ გამოირჩევა განსაკუთრებით ხარისხიანი მცენარეების ფართო
ასორტიმენტით, ექსკლუზიურად იტალიიდან: მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი მოყვავილე ხეები
და ბუჩქები. იშვიათი ჯიშის ხილის ხეები, იაპონური ნეკერჩხალი, ლიანების, ბონსაის, ვარდებისა
და ღვიების კოლექციები. ლისი გრინსის პარტნიორია ცნობილი იტალიური კომპანია Innocenti &
Mangoni Piante, რომელიც 1950 წლიდან წარმატებით ასპარეზობს სანერგე ინდუსტრიაში.
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ლისი რენთალსი ახორციელებს „მწვანე ქალაქი ლისზე“ პროექტის ფარგლებში აშენებული
კომერციული ფართების ე.წ. Lease & Hold მოდელით მართვას.
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კორპორატიული სტრუქტურა
ლისი ლეიქ დეველოპმენტი წარმოადგენს ჯგუფს, რომელიც შედგება დედა
კომპანია სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“‐სა და მისი შვილობილი და
მეკავშირე კომპანიებისგან:

კომპანიები წილი 
კაპიტალში

შვილობილი/ 
მეკავშირე 
საწარმო

საქმიანობის სფერო საიდენტიფიკაციო 
კოდი

შპს „ლისი ფო“ 100% შვილობილი დეველოპმენტი ‐ პროექტი მწვანე ქალაქი ლისზე 404859792

შპს „ბლექ სი 
რიზორთ“ 100% შვილობილი დეველოპმენტი ‐ ტურისტული კომპლექსის 

განვითარება ბუკნარში 405177936

შპს „ლისის ტბის 
რეკრეაცია“ 100% შვილობილი

ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე  
დაახლოებით 50 ჰექტარი მიწის მართვა 
სარეკრეაციო მიზნებისთვის ‐ ტერიტორიის 
მიქირავება კვების ობიექტებისთვის, 
ველოსიპეტების, ნავების გაქირავება, ა.შ. და 
ასევე, ტერიტორიის მოვლა‐პატრონობა. 

404947625

შპს „ლისი 
რენოვეიშენ“ 100% შვილობილი საცხოვრებელი სახლების რემონტი და 

ინტერიერის დიზაინი, ტერიტორიის მოვლა‐
პატრონობა;

405042314

შპს „ლისიგრინსი“ 100% შვილობილი სანერგე   405039480

შპს „ლისის 
მეთევზეობის 
კომპანია“

80% შვილობილი
არ ფუნქციონირებს

405098665

შპს „ლისი ოს“ 100% შვილობილი არ ფუნქციონირებს  404869317

შპს „ლისის აბანო“ 50% მეკავშირე საწარმო გოგირდის აბანო ლისის ტბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე 406066885

სს „გივი 
ზალდასტანიშვილის 
სახ. ამერიკული 
აკადემია“

28% მეკავშირე საწარმო კერძო სკოლა ლისის მიმდებარე  
ტერიტორიაზე

204958000
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სამეთვალყურეო საბჭო

გენერალური დირექტორი

კომერციული დირექტორი ადმინისტრაცია

ბუკნარის პროექტის
დირექტორი

ფინანსური
დირექტორი

განვითარების
დირექტორი

მარკეტინგის
დირექტორი

გაყიდვების
დირექტორი

სერვისის
დირექტორი

იურიდული
დეპარტამენტი

რეკრეაციის
დირექტორი

ლისი გრინსის
დირექტორი

მებაღეები

ბუღალტერი

გაყიდვები

სამეურნეო
სამსახური

უსაფრთხოება

ბუღალტერი

დასუფთავება

ოპერატორები

მებაღეები

იურისტებიმომსახურება
და გამწვანება

რენოვაციის
გუნდი

გაყიდვების
მენეჯერები
(Outsource)

მარკეტინგის
მენეჯერები

მშენებლობის
ზედამხედველი

ადგილის
მეთვალყურეები

ხარისხის
ზედამხედველები

არქიტექტურა
და დიზაინი

ფინანსური
მენეჯერები

ბუღლატრები
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2016‐2019 წლებში აქტიური ოპერაციები და ჯგუფის 
მოგება‐ზარალსა და ბალანსში არსებითი წილი ჰქონდა 

ჯგუფის მხოლოდ 3 კომპანიას:



1. სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ ‐ დედა კომპანია ‐ სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“ დაარსდა 2010 წლის მარტში. კომპანია
ფლობს დაახლოებით 200 ჰა მიწის ნაკვეთსლისის ტბის ირგვლივ. საიდანაც

‐ 40 ჰა გაიყიდება მცირე ნაკვეთების სახით ფიზიკურ პირებზე და განვითარდება ვილების უბანი;

‐ 50 ჰა შენარჩუნდება როგორც სარეკრეაციო ზონა, ამ ტერიტორიაზე უკვე მოწყობილია სხვადასხვა კომერციული და
გასართობი ობიექტები, ტერიტორიის შემდგომი განვითარებით და კომერციული დანიშნულების ობიექტების
დამატებით, კომპანია გაზრდის საიჯარო შემოსავალს და შემოსავალს სხვა სახის მოსაკრებლებიდან

‐ დანარჩენ 110 ჰა‐ს კომპანია ფლობს, როგორც საინვესტიციო ქონებას, აქტივის გრძელვადიანი ღირებულების ზრდით
სარგებლის მისაღებად.

2. შპს „ლისი ფო“ – 100%‐ით ფლობილი შვილობილი კომპანია დაარსდა 2011 წელს პროექტის ‐ „მწვანე ქალაქი ლისზე“ ‐
განსახორციელებლად. პროექტი ხორციელდება ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე 20 ჰა ფართობის მიწის ნაკვეთზე.
პროექტი 3 ფაზად მიმდინარეობს: 2015 წელს დასრულდა პირველი ფაზა, მე‐2 ფაზის დასრულება 2019 წლის დასასრულს
იგეგმება, ხოლო მე‐3 ფაზის განვითარება დაიწყება 2019 წელს და 2021 წელს დასრულდება. პროექტის პირველი სამი უბნის
სრული ღირებულება არის 79,409 ათასი აშშ დოლარი (მიწის ღირებულების გარდა); საიდანაც, 2018 წლის 30 ივნისის
მდგომარეობით, დახარჯული იყო 51,400 ათასი აშშ დოლარი. პროექტი გამოირჩევა თავისი 80/20 კონცეფციით, რომელიც
გულისხმობს ტერიტორიის დაახლოებით 20%‐ის გამოყენებას სამშენებლოდ, დანარჩენი 80% ‐ კი ეთმობა გამწვანებას და
რეკრეაციული ზონების მოწყობას.

3. შპს „ბლექ სი რიზორთი“ – 100%‐ით ფლობილი შვილობილი ‐ კომპანია დაარსდა 2017 წელს და 2017 წლის ბოლოს,
სახელმწიფო აუქციონის გზით, შეიძინა 9 ჰა მიწის ნაკვეთი შავი ზღვის სანაპიროზე, სოფელ ბუკნარში. შეძენილ ტერიტორიაზე
იგეგმება საცხოვრებელი უბნის, სხვადასხვა კომერციული დანიშნულების ობიექტების და სასტუმროს მშენებლობა. პროექტი
განხორციელდება 3 ფაზად 2019‐2026 წლებში.
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გაყიდვების ოფისები



2018 წელს, თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 22‐ში გაიხსნა ლისი დეველოპმენტის ახალი გაყიდვების ოფისი.
დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ დაათვალიერონ მწვანე ქალაქის აპარტამენტების შიდა
ინტერიერები და გამოყენებული მასალები. შოურუმში, ასევე წარმოდგენილია მწვანე ქალაქში არსებული
აპარტამენტის ასლიდა ინტერიერის დიზაინები.

ოფისის ფასადი ვერტიკალურად არის გამწვანებული, რაც სრულად პასუხობს კომპანიების მთავარ
კონცეფციას, 80/20‐ ტერიტორიის მხოლოდ 20% გამოიყენება სამშენებლოდ, ხოლო 80% გამწვანებისა და
რეკრეაციული ზონების მოსაწყობად.

ამავე წელს, უკრაინაში, ქ. კიევში, IQ Business Center‐ში კომპანიამ კიდევ ერთი გაყიდვების ოფისი გახსნა. 
დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ კომპანიის მიერ საქართველოში მიმდინარე 
დეველოპერულ პროექტებს. გარდა ამისა, კიევის გაყიდვების ოფისიდან ხდება საქართველოში ტურების 
ორგანიზება, რომელთა მიზანია პოტენციური მომხმარებლებისთვის პროექტების და სამშენებლო 
პროცესების ადგილზე გაცნობა.

.

19



სუბიექტის განვითარების გეგმა

2019 წელს დაფუძნდა შვილობილი კომპანია შპს „ლისი რენთალსი“, რომელიც ახორციელებს ლისის პროექტის 
ფარგლებში არსებული კომერციული ფართების ე.წ. „Lease & Hold“ მოდელით მართვას.

კომპანია აგრძელებს არსებული მიმართულებებით განვითარებას. 

წარმოებული კვლევები

ჯგუფი ყოველ კვარტალურად ადგენს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშს. აღნიშნული ანგარიში შედგენილია
კვალიფიციური და საერთაშორისო საფინანსო ინსტუტუტების მიერ აკრედიტირებული სპეციალისტების მიერ.

ჯგუფი, სამომავლო გეგმების დასახვაში, საკუთარ ისტორიულ მონაცემებთან ერთად, იყენებს უძრავი ქონების
ბაზრის კვლევებს, რომელიც გამოქვეყნებულია სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე აღიარებული
კომპანიების მიერ.

ჯგუფი, თავისი ძირითადი საქმიანობის ფარგლებში, მესამე პირების მეშვეობით ახორციელებს საინჟინრო‐
გეოლოგიურ, გამწვანების, გარემოზე ზემოქმედების და სხვა ტიპის კვლევებს.
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2019 წლის შედეგები

2019 წელს კომპანიამ შეინარჩუნა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Scope Ratings GmbH‐ის მიერ მინიჭებული B+
რეიტინგი. ლისი დეველოპმენტი ერთადერთი კომპანიაა უძრავი ქონების სექტორში საქართველოს მასშტაბით,
რომელსაც გააჩნია საერთაშორისო საკრედიტორეიტინგი.

ლისი დეველოპმენტმა დააფუძნა შვილობილი კომპანია ლისი რენთალსი და განავითარა ბიზნესის ახალი
მიმართულება ‐ „მწვანე ქალაქი ლისზე“ პროექტის ფარგლებში აშებეული კომერციული ფართების მართვა‐
გაქირავება.

ლისი დეველოპმენტის მიერ 2019 წელს განხორციელდა ჰოლანდიური კომპანიების GRDC Holding B.V.‐ისა და GRDC N.V.‐
ის აქციათა არამაკონტროლებელი წილის შესყიდვა.

საკრედიტო, საბაზრო, ლიკვიდობის და ფულადი ნაკადების რისკები

კომპანია ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა რისკებს ექვემდებარება. ძირითადი რისკების
ტიპებია საბაზრო, საკრედიტო და ლიკვიდურობის რისკი. კომპანია არ არის ჩართული ფინანსური აქტივებით
ვაჭრობაში და არ უშვებს ოფციონებს. ძირითადი ფინანსური რისკები, რომლებიც კომპანიასთან არის
დაკავშირებული აღწერილია ქვემოთ.
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ფინანსური რისკის ფაქტორები



ა) საბაზრო რისკი

ჯგუფს აქვს საბაზრო რისკი ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენების შედეგად და ძირითადად მისი რისკები
დაკავშირებულია სავალუტო რისკთან, რომელიც გამომდინარეობს მისი საოპერაციო და საინვესტიციო

საქმიანობიდან.

ბ) უცხოური ვალუტის რისკი

ჯგუფის კონტრაქტები უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ დენომინირებულია აშშ დოლარებში (კლიენტი იხდის
ეროვნეული ბანკის მიერ გადახდის დღეს გამოცხადებული კურსის ექვივალენტით ლარში) და ჯგუფი იღებს
დაფინანსება აშშ დოლარში, ჯგუფი ასევე ახორციელებს ტრანზაქციებს სხვადასხვა ვალუტაში და აქედან
გამომდინარე, გამოვლინდება საკურსო სხვაობებით წარმოქმნილი მერყეობები. უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც წარმოადგენს ძირითად სავალუტო რისკს, წარმოდგენილია
ქვემოთ:
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ფინანსური აქტივები
კონტრაქტის აქტივი 4,795 ‐
სხვა ფინანსური აქტივები 15,533 ‐

ფული ხელზე და საბანკო ანგარიშებზე 2,505 ‐
მთლიანი ფინანსური აქტივები 22,833 ‐
ფინანსური ვალდებულებები ‐
მიღებული და გაცემული სესხები 4,510 ‐
ფასიანი ქაღალდები 11,913

‐

მთლიანი ფინანსური ვალდებულებები 16,423 ‐

წმინდა პოზიცია 6,410 ‐

აშშ დოლარიწლის 31 დეკემბერი2019  ევრო

აშშ დოლარიწლის 31 დეკემბერი2018 ევრო
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ათასი ქართული აშშ 
დოლარი აშშ დოლარის გავლენა აშშ დოლარის გავლენა

2019 2018

მოგება/ზარალი 962 2,075

სავალუტო კურსების სხვაობების გამოვლინებები წლის განმავლობაში დამოკიდებულია უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ 
ოპერაციებთან და ნაშთებთან. მიუხედავად ამისა, მიჩნეულია რომ ზემოთ აღნიშნული ანალიზი წარმოადგენს ჯგუფის სავალუტო 
რისკის პოზიციას.

გ) საპროცენტო განაკვეთის რისკი

ჯგუფის ფასიანი ქაღალდები და მიღებული სესხები წარმოდგენილია  ფიქსირებული განაკვეთით და ჯგუფს არ გააჩნია სხვა 
საპროცენტო ვალდებულება. ჯგუფის ერთადერთი საპროცენტო შემოსავლის მომტანი აქტივი არის საბანკო დეპოზიტები, 
რომლებიც ასევე ფიქსირებული განაკვეთითაა.

შესაბამისად, მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ ჯგუფს არ გააჩნია მატერიალური რისკები ბაზრის საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების 
გამო.

დ) საკრედიტო რისკი

საკრედიტო რისკი ნიშნავს იმას, რომ კონტრაქტორი ვერ შეასრულებს კონტრაქტით გათვალისწინებულ ნაკისრ 
ვალდებულებებს, რის შედეგადაც ჯგუფი მიიღებს ფინანსურ ზარალს. ეს რისკი გამოწვეულია სხვადასხვა ფინანსური 
ინსტრუმენტების გამო, მაგალითად სავაჭრო მოთხოვნა. მაქსიმალურ საკრედიტო რისკს წარმოადგენს შემდეგი ფინანსური 
ინსტრუმენტები:

ზემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს აშშ დოლარის მიმართ ლარის 15%‐იან (2018: 15%) კლება/მატების გავლენას კომპანიაზე. 15%
(2018: 15%) არის მმართველობის მიერ შეფასებული სავარაუდო ცვლილება გაცვლით კურსებში. მგრძნობელობის ანალიზი მოიცავს
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ მონეტარულ მუხლებს და ახდენს წლის ბოლოს მათ კორექტირებას 15%‐იანი (2018: 15%)
ცვლილებით უცხოური ვალუტის განაკვეთში.

ქართული ლარი რომ გამყარებულიყო დოლართან და ევროსთან მიმართებაში 15%‐ით (2018: 15%), მაშინ ამას ექნებოდა
შემდეგნაირი გავლენა:
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საკრედიტო რისკი საბანკო ანგარიშებთან მიმართებაში უმნიშვნელოა, ვინაიდან აღნიშული ბანკები წარმოადგენენ 
კარგი რეპუტაციის მქონე ბანკებს.

სავაჭრო მოთხოვნები და საკონტრაქტო აქტივები არ არის დაკავებული ან გადავადებული 2019 წლის 31 დეკემბრის 
მონაცემებით. სავაჭრო მოთხოვნები და სახელშეკრულებო აქტივები არ არის ვადაგადაცილებული ან გაუფასურებული 
2019 წლის 31 დეკემბრისათვის.

ე) ლიკვიდურობის რისკი

ლიკვიდურობის რისკი არის რისკი იმისა, რომ ჯგუფი ვერ შეძლებს დროულად დაფაროს ვადადამდგარი
ვალდებულებები.

ჯგუფი ახორციელებს გონივრულ პოლიტიკას ლიკვიდურობის მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს
საკმარისი რაოდენობის ფულის ხელზე და და საბანკო ანგარიშზე აგრეთვე მაღალლიკვიდური აქტივების ფლობას, რათა
ჯგუფმა დროულად გადაიხადოს ყველა საოპერაციო და სასეხო ვალდებულება.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია კომპანიის დარჩენილი კონტრაქტების ვადიანობა მისი არა‐დერივატიული
ფინანსური ვალდებულებებისთვის შეთანხმებული დაფარვის ვადით.

არადისკონტირებული ფულადი ნაკადებით, დაფუძნებული უახლოეს თარიღზე, როდესაც შეიძლება ჯგუფის მიმართ
მოთხოვნილ იქნას აღნიშნული ვალდებულების გასტუმრება. ცხრილი შეიცავს ფინანსური ნაკადების, როგორც ძირს,
ასევე პროცენტს.
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ბიზნეს მოდელის მოკლე მიმოხილვა

ჯგუფი აფასებს ბიზნესმოდელს, რომელშიც აქტივები ფლობილია პორტფელის დონეზე, რადგან ეს საუკეთესოდ 
ასახავს, იმას თუ როგორ ხდება ბიზნესის მართვა და ინფორმაციის მიწოდება ხელმძღვანელობისთვის. 

საკონტრაქტო ფულადი ნაკადების შეფასება, წარმოადგენს თუ არა მხოლოდ ძირის და სარგებლის გადახდას:

შეფასების მიზნებისთვის, “ძირი” განიმარტება, როგორც თავდაპირველი აღიარებისას ფინანსური აქტივის რეალური
ღირებულება. სარგებელი კი მოიცავს ანაზღაურებას ფულის დროითი ღირებულების, გარკევული პერიოდის
განმავლობაში დაუფარავ ძირ თანხასთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკისა და გასხვისებასთან დაკავშირებული
სხვა ტიპური დანახარჯების სანაცვლოდ, ასევე მოგების მარჟას. იმის განსაზღვრისას, საკონტრაქტო ფულადი ნაკადები
მხოლოდ ძირი თანხისა და სარგებლის გადახდებს გულისხმობს თუ არა, ჯგუფი ითვალისწინებს ფინანსურ
ინსტრუმენტთან დაკავშირებულ კონტრაქტის პირობებს. აღნიშნული, ასევე მოიცავს იმის განსაზღვრას, ფინანსური
აქტივი დაკავშირებულია თუ არა ისეთ საკონტრაქტო პირობასთან, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია მასთან
დაკავშირებულიფულადი ნაკადების
პერიოდისა და თანხის ოდენობის ცვლილებას.
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2019 უპროცენტო
საიჯარო
ვალდებულებები პროცენტით ჯამი

საშუალო შეწონილი ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთი (%) 22.46% 11.07%

1-6 თვემდე 1,994 24 300 2,268

6-12 თვემდე - 24 1,259 1,283

1-5 წლამდე - 93 12,594 12,687

5 წელზე მეტი 1,318 1,318

1,994 141 15,471 17,556 

2018 უპროცენტო
საიჯარო
ვალდებულებები პროცენტით ჯამი

საშუალო შეწონილი ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთი (%) 7.92%

1-6 თვემდე 4,395 2,546 6,941 

6-12 თვემდე - 2,293 2,293 

1-5 წლამდე - 12,303 12,303 

4,395 - 17,142 21,537 



სხვა ფინანსური ინფორმაცია

კომპანია ყოველწლიურად ადგენს ფინანსურ ანაგარიშგებას, რომლის შემოწმებაც ხდება მოწვეული წამყვანი
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების მიერ, როგორებიცაა: PKF, DELOITTE, GRANT THORNTON.

სტრუქტურულად ფინანსური მენეჯერი ახდენს საცდელი ბალანსის შედგენას, რომელიც ეგზავნება ფინანსურ
დირექტორს, ფინანსური ანგარიშგების და ახსნა‐განმარტებების შესადგენად. შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება
ეგზავნებათ აუდიტორებს გადასახედადდა დასკვნის მოსამზადებლად.

კომპანიამ ანგარიშგების დახვეწის და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, 2019 წელს დანერგა ERP სისტემა Navision.

ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

კომპანიის აქტივებმა 2019 წელს შეადგინა 179,165 ათასი აშშ დოლარი 2018 წლის მონაცემით 178,252 ათასი აშშ
დოლარი. აქტივების ზრდის ძირითადი გამომწვევი მიზეზები იყო ინვესტიციების ზრდა როგორც შვილობილ
საწარმოში, ასევე სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებში და ასევე საინვესტიციო ქონების გადაფასება.

კომპანიის სააქციო კაპიტალმა 2019 წელს შეადგინა 3,809 ათასი აშშ დოლარი, 2018 წლის მონაცემით 6,128 ათასი
აშშ დალარი. კლება გამოწვეულია 2,319 ერთეული პრივილეგირებული აქციების დაბრუნებით.

2019 წლის შედეგით კომპანიის ვალდებულებებმა შეადგინა 23,069 ათასი აშშ დოლარი, 2018 წელს 22,831.
კომპანიამ 2019 წლის პირველ ნახევარში მოიზიდა ბონდები სულ 4 მილიონის რამაც სულ 2018 – 2019 წლებში
შეადგინა 12 მილიონი აშშ დოლარი. აღნიშნული გარემოებების გამო ვალდებულების ნაწილში განხორციელდა
ზრდა.
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კორპორაციული მართვა



კორპორაციული მართვა

ჯგუფში დამკვიდრებულია კორპორაციული მართვის სამ დონიანი მოდელი, სადაც ჯგუფის ყოველდღიურ
საქმიანობას ახორციელებს მენეჯმენტი (გენერალური დირექტორი, კომერციული, ფინანსური, დეველოპმენტის,
გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორები), რომლის საქმიანობას ზედამხედველობს სამეთვალყურეო საბჭო,
ხოლო აქციონერთა საერთო კრება წარმოადგენს მართვის უმაღლეს ორგანოს, რომელიც ინფორმაციას იღებს
ჯგუფის საქმიანობაზე ყოველწლიურ რეჟიმში და გადაწყვეტილებას იღებს აქციონერებთა უფლებებთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.

სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 4 წევრისგან, რომლებსაც წარმოადგენენ მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი
დამფუძნებელი აქციონერები: ბ‐ნი მამუკა ხაზარაძე, ბ‐ნი ბობ მეიერი, ბ‐ნი ბადრი ჯაფარიძე და ასევე,
დამოუკიდებელი წევრი მარიამ მეღვინეთუხუცესი, რომელიც საბჭოს შემოურთდა 2019 წელს ობლიგაციონერების
უფლებებზე განსაკუთრებული კონცენტრაციის მანდატით.

2019 წელს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოში შეიქმნა აუდიტის კომიტეტი, რომელიც აკონტროლებს
საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობას, უზრუნველყოფს შიდა კონტროლის სისტემის
ეფექტიანობას, შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობას და წარმართავს გარე აუდიტორებთან ურთიერთობას.
საზოგადოების აუდიტის კომიტეტის ხელმძღვანელად დაინიშნა სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი ‐
მარიამ მეღვინეთუხუცესი.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები იმართება სულ მცირე კვარტალში ერთხელ მაინც. საბჭოს მოწვევა, ასევე,
ხორციელდება მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადასაწყვეტად. სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები შეეხება სტრატეგიულ საკითხებს, კომპანიის ზოგად სტრუქტურას, წლიური
სტრატეგიული გეგმების დამტკიცებას, კომპანიის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ქონებრივი ობიექტების
შემოწმებას, წლიური ბიუჯეტის დაგეგმვას, გენერალური დირექტორის წლიური ანგარიშგებისა და მოგების
განაწილების წინადადების განხილვას, სამოქმედო გეგმის შეთავაზებებს აქციონერებისათვის და სხვ.

კომპანიაში, მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობით ხორციელდება ისეთი ოპერაციები, როგორებიცაა: სხვა
კომპანიებში წილის შეძენა და გადაცემა; უძრავი ქონების ან ქონებრივი უფლებების შეძენა, გადაცემა და
დატვირთვა; ფილიალების დაფუძნება და ლიკვიდაცია; წლიური ბიუჯეტის დაგეგმვა; ინვესტიციები, რომელთა
ღირებულებაც, ცალკე ან ჯამში აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ ზღვრულოდენობას; კრედიტის
და სესხის აღება იმ ოდენობით რომლის ღირებულებაც აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ
ზღვარს; სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყება და შეჩერება; სამეწარმეო პოლიტიკის საერთო პრინციპების დადგენა;
კომპანიის ხელმძღვანელი პირებისათვის ანაზღაურების/დამატებით სარგებლის/პენსიის ოდენობის
განსაზღვრა/დანიშვნა და სხვ.
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სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს მთავარი დანიშნულებაა კომპანიის ეფექტიანი მართვისა და
ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. საბჭო განსზღვრავს კომპანიის ძირითად
მიზნებს, ამტკიცებს განვითარების ყოველწლიურ გეგმებს და რისკების მართვის
პოლიტიკას, ახდენს კორპორაციული სტრატეგიის ყოველწლიურ შეფასებას და
მიზნების მომავალი წლის სტრატეგიულ გეგმებში ასახვას. საბჭოს აკისრია კომპანიის
გრძელვადიანი წარმატების კოლექტიური პასუხისმგებლობა.

სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 3 წევრისგან, რომლებსაც წარმოადგენენ
მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი დამფუძნებელი აქციონერები: ბ‐ნი მამუკა
ხაზარაძე, ბ‐ნი ბობ მეიერი და ბ‐ნი ბადრი ჯაფარიძე. სამივე მათგანი გამოცდილი
ბიზნესმენია, შესაბამისად მათი კვალიფიკაცია და ადგილობრივი ბაზრის ცოდნა
საკითხების სათანადო გააზრებისა და კვალიფიციური გადაწყვეტილების მიღების
საწინდარია.
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აქციონერთა საერთო კრება

საერთო კრების კომპეტენციას განეკუთვნება საზოგადოების მართვა, კერძოდ: კომპანიის წესდების დამტკიცება ან
შეცვლა; შერწყმა, გაყოფა ან გარდაქმნა; საწესდებო კაპიტალის მომატების დროს აქციონერის მიერ აქციების
უპირატესი შესყიდვის უფლების მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმება; მოგების გამოყენების შესახებ
სამეთვალყურეო საბჭოს ან დირექტორის წინადადების მიღება ან უარყოფა. როდესაც ეს ორგანოები ვერ იძლევიან
ერთიან წინადადებას, გადაწყევტილების მიღება წმინდა მოგების გამოყენების შესახებ; სამეთვალყურეო საბჭოში
აქციონერთა წარმომადგენლების არჩევა ან გამოწვევა; გენერალური დირექტორის და სამეთვალყურეო საბჭოს
ანგარიშის დამტკიცება; სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შრომის ანაზღაურების საკითხის გადაწყვეტა; აუდიტორის
და სპეციალური კონტროლის არჩევა; გადაწყვეტილების მიღება სამეთვალყურეო საბჭოსა და გენერალური
დირექტორის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის შესახებ, ამ პროცესისთვის წარმომადგენლის
დანიშვნის ჩათვლით; გადაწყვეტილების მიღება კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

გენერალურიდირექტორი

კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობას უძღვება და მესამე პირებთან ურთიერთობაში კომპანიას წარმოადგენს
გენერალური დირექტორი ბ‐ნი ნოდარ ადეიშვილი, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის სტრატეგიული ხედვის,
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების ჩამოყალიბებას, რაც მიმართულია კომპანიის წინაშე არსებული
პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზაციისკენ.

გენერალური დირექტორი კომპანიის მიზნების მისაღწევად ადგენს სამოქმედო გეგმებს და ანაწილებს კომპანიის
ყველა სამსახურზე; დასახული მიზნების მიღწევისთვის ახდენს მართვის ეფექტიანი პროცესის ჩამოყალიბებას,
მუდმივად ზრუნავს კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლებისა და მომგებიანობის პარამეტრების გაუმჯობესებაზე;
ეფექტიანად მართავს კომპანიის ყოველდღიურ ოპერაციებს და ზრუნავს კომპანიის და თანამშრომლების მუდმივ
განვითარებაზე.

მის უშუალო ვალდებულებებში შედის: აქციონერთა საერთო კრებაზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე
განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული წინადადებების და გადაწყვეტილებათა პროექტების მოამზადება და
განიხილვა; სამეთვალყურეო საბჭოსა და აქციონერთა კრების გადაწყვეტილებების აღსრულება; კომპანიის
პერსონალის შერჩევის, კვალიფიკაციის ამაღლების, დასაქმებისა და ანაზღაურების საკითხებზე გადაწყვეტილებების
მიღება.
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მამუკა ხაზარაძე, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

მამუკა ხაზარაძე არის კომპანიის ერთ‐ერთი თანადამფუძნებელი და
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 2010 წლიდან. ამავდროულად ბატონი
ხაზარაძე არის TBC Bank Group PLC‐ის დამფუძნებელი და სამეთვალყურეო
საბჭოს თავმჯდომარე 2016 წლიდან; ანაკლიის განვითარების
კონსორციუმის დამფუძნებელი და საბჭოს თავმჯდომარე 2014 წლიდან;
თიბისი‐ჯგუფის პრეზიდენტი 1991 წლიდან; თიბისი ბანკის
თანადამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 1992
წლიდან; საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის
(GRDC) თანადამფუძნებელი და პარტნიორი 2004 წლიდან; ამერიკული
აკადემიის თანადამფუძნებელიდა საბჭოს თავმჯდომარე 2010 წლიდან.

1995‐2014 წლებში ბატონი ხაზარაძე იყო საქართველოს მინისა და
მინერალური წყლები სკომპანიის (ბორჯომი) პარტნიორი. 1997‐2007
წლებში ის იყო საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე პრეზიდენტი;
1999‐2002 წლებში ‐ საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკის
სამეთვალყურეო საბჭოს ვიცე‐თავმჯდომარე. 1988‐1989 წლებში ის იყო
პროექტებისა და ტექნოლოგიური მეცნიერებების კვლევების ინსტიტუტის
ინჟინერი.

ბატონი ხაზარაძე, EY საქართველოს მიერ, 2014 წელს დასახელდა წლის
მეწარმედდა ნომინირებულ იქნა მსოფლიოს წლის მეწარმის კონკურსზე.

მამუკა ხაზარაძე ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ხარისხს მექანიკურ ინჟინერიაში და ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის
აღმასრულებლის განათლების დიპლომს (Executive Degree).
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ბობ მეიერი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბობ მეიერი არის კომპანიის ერთ‐ერთი თანადამფუძნებელი და
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 2010 წლიდან. იგი, ასევე, არის საქართველოს
რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის (GRDC) ერთ‐ერთი
დამფუძნებელი, მისი აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და დირექტორი 2004
წლიდან. ბატონმა მეიერმა ინვესტირება საქართველოში დაიწყო 1992 წელს.
ამ პერიოდიდან, მისი თანადაფინანსებით მოხდა მინერალური წყლების
კომპანია „ბორჯომის“ რეკონსტრუქცია, 1992‐1999 წლებში ის იყო
„ბორჯომის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.

1980 წელს მან, ჰოლანდიაში პარტნიორთან ერთად, დაარსა კერძო
საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანია Venture Capital Investors V.C.I.
B.V, ფონდი ინვესტირებას აკეთებდა ევროპაში, ამერიკასა და
განვითარებად ბაზრებზე, ძირითადად, კერძო კაპიტალში შესვლის გზით.
კომპანიის პორთფელის არსებითი წილი მოდიოდა ინვესტიციებზე უძრავი
ქონების და დეველოპერულ კომპანიებში ევროპასა და რუსეთში. 1975 ‐1980
წლებში, სანამ ის დააფუძნებდა V.C.I. B.V‐ის, ბატონი მეიერი იყო Risico
Kapitaal Nederland B.V‐ის დირექტორი.

1886‐1990 წლებში ბატონი მეიერი იყო უმსხვილესი ჰოლანდიური
ელექტრონიკისა და ტელეფონის კაბელების მწარმოებელი კომპანია NKF‐ის
დირექტორთა საბჭოს წევრი და St. Petersburg Property Co. N.V დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე.
1978 წელს ბატონმა მეირმა დააფუძნა European Development Capital
Corporation (EDCC), ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც
1984 წელს დაილისტა ამსტერდამის საფონდო ბირჟაზე.
1978 ‐ 1996 წლებში ბატონი მეიერი იყო EDCC‐ის დირექტორთა საბჭოს
თავმჯდომარე.
1975 წლამდე ბატონი მეიერი მუშაობდა Amro Bank ‐ის საკრედიტო
დეპარტამენტში. პარალელურად, 1970‐1975 წლებში ის კითხულობდა
ლექციებს კორპორაციულ ფინანსებში და დაწერა წიგნი კოეფიციენტების
ანალიზზე, რომელიც Amro Bank‐ის დაფინანსებით გამოიცა.
ბატონი მეიერი ფლობს University of Utrecht‐ის მაგისტრის ხარისხს
იურისპუდენციაში.
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2006 წელს ბატონი ჯაფარიძე აირჩიეს ევროპა‐საქართველოს ბიზნეს
საბჭოს სამეთვალყურეო საბჭოში, საბჭოს თავმჯდომარის
მოადგილედ. 2008 წელს ის გახდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
ჯეოპლანტში, ის ახლაც ინარჩუნებს ამ პოზიციას. ბატონი ჯაფარიძე
ასევე არის სამეთვალყურეო საბჭოს თამჯდომარე თიბისი კრედიტში
და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე თიბისი
ლიზინგში და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი „თიბისი ბანკში“

ბატონმა ჯაფარიძემ 1982 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ის, ასევე ფლობს
მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის
ხარისხის‐შემდგომ კვალიფიკაციას. გარდა ამისა, 2001 წელს მან
დაასრულა აღმასრულებლების კურსები ლონდონის ეკონომიკისა და
პოლიტიკური მეცნიერებების სკოლაში. 1990‐1992 წლებში ის იყო
საქართველოს პარლამენტის წევრი.

ბადრი ჯაფარიძე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბადრი ჯაფარიძე 1992 წელს დაინიშნა თიბისი ბანკის საგარეო 
ურთიერობების დეპარტამენტის უფროსად, 1993 წლიდან ის გახდა 
თიბის ბანკის ვიცე პრეზიდენტი. 1996‐2014 წლებში ის იყო თიბისი ტივის 
საბჭოს თავმჯდომარე. 1995‐2003 წლებში იყო საქართველოს მინისა და 
მინერალური წყლების კომპანიის ვიცე პრეზიდენტი და 2004‐2010 
წლებში ‐ საბჭოს წევრი. 

1995 წელს ბატონი ჯაფარიძე აირჩიეს თიბისი ბანკის სამეთვალყურეო 
საბჭოში, 1996 წელს ის აირჩიეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ. 
2004 წელს ის აირჩიეს საქართველოში ამერიკის კომერციული პალატის 
და საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანიის 
(რომლის თანადამფუძნებელიც თვითონაა) სამეთვალყურეო საბჭოებში.
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მარიამ მეღვინეთუხუცესი, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდეველი
წევრი
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ნოდარ ადეიშვილი, გენერალური დირექტორი

ნოდარ ადეიშვილი კომპანიას 2013 წლის ივლისში შეუერთდა,
როგორც გენერალური დირექტორი. მანამდე, მას აქვს სხვადასხვა
კომპანიებში მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება: 2010‐
2012 წლებში ის მუშაობდა სს „უძრავი ქონების მენეჯმენტის ფონდის“
ჯერ აღმასრულებელ მენეჯერად, შემდეგ ‐ გენერალურ დირექტორად;
2006‐2008 წლებში მუშაობდა პროექტის დირექტორად შპს „სიპიჯი“‐
ში. 2001‐2004 წლებში მუშაობდა თიბისი ბანკში, ჯერ საკრედიტო
მენეჯერად, ხოლო შემდეგ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერად.
ბატონმა ადეიშვილმა 2006 წელს დააფუძნა კომპანია რომელიც
ფლობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ბრენდის, მ.შ. BALLY, Tru
Turssardi, Cacharel და Tommy Hilfiger, ოფიციალურ ფრანჩიზულ
მაღაზიებს საქართველოში.

ბატონი ადეიშვილი ფლობს IE ბიზნეს სკოლის (მადრიდი, ესპანეთი)
მაგისტრის ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სამართალში.
ასევე, გახლავთ, Harvard University Alumni (Advanced Management
Development Program in Real Estate).

36



40

ზურაბ ჭარბაძე, კომერციული დირექტორი

ზურაბ ჭარბაძე კომპანიას 2011 წლიდან შემოუერთდა, როგორც
კომერციული დირექტორი, მანამდე ის 1997‐2011 წლებში იკავებდა
სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციებს თიბისი ბანკში, მათ შორის იყო,
ცენტრალური ფილიალის დირექტორი, ფილიალების ქსელის პროექტის
დირექტორიდა აქტივების მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

ბატონი ჭარბაძე ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტის და საქართველოს ეკონომიკური ინსტიტუტის ბაკალავრის
ხარისხებს ბიზნესსა და ფინანსებში. ასევე, ESM თბილისის მაგისტრის
ხარისხს ბიზნესის ადმინისტრირებაში.



გიორგი მაჭავარიანი, ფინანსური დირექტორი

გიორგი მაჭავარიანი კომპანიას შემოუერთდა 2011 წელს, როგორც
ფინანსური დირექტორი. მანამდე, 2008‐2011 წლებში, მას ეკავა
სხვადასხვა მენეჯერული პოზიციები შემოსავლების სამსახურში,
მათ შორის, საგადასახადო აუდიტის და ანალიტიკის სამმართველოს
უფროსის, სავალდებულო ოპერაციების სამმართველოს უფროსის
და კონტროლის სამმართველოს უფროსის მოადგილის პოზიციები.
უფრო ადრე 2007‐2008 წლებში მას ეკავა საბანკო ინსპექტირების
სამმართველოს უფროსის პოზიცია ფინანსური ზედამხედველობის
სააგენტოში. 2005‐2007 წლებში, ის მუშაობდა თიბისი ბანიკში ფასს
სტანდარტებზე გადასვლის პროექტის უფროსად. 2004‐2007 წლებში,
იყო უფროსი აუდიტორი საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიაში
PricewaterhouseCoopers Georgia.

ბატონი მაჭავარიანი ფლობს, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხებს აღრიცხვა ‐ აუდიტსა და
იურისპრუდენციაში. ის ასევე იყო ACCA ‐ის სტუდენტი 2006‐2009
წლებში.
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დავით მელიქიშვილი, უძრავი ქონების დეველოპმენტის
დირექტორი

დავით მელიქიშვილი კომპანიას შემოუერთდა 2017 წელს, როგორც
უძრავი ქონების დეველოპმენტის დირექტორი. მანამდე ის მუშაობდა
მენეჯერულ პოზიციებზე სხვადასხვა საჯარო და კერძო კომპანიებში
საქართველოში, გერმანიასა და გაერთიანებულ სამეფოში: 2017 წელს
ის იყო „პიემჯი ჯგუფის“ მმართველი პარტნიორი; 2015‐2016 წლებში ‐
მშენებლობის განყოფილების უფროსი, საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროში; 2014‐2015 წლებში იყო უფროსი საოპერაციო
ოფიცერი შპს რედიქსში; 2010‐2013 წლებში ის იყო პარტნიორი Iverion
GmbH (გერმანია); 2008 წელს იყო სტარტ‐აპ მენეჯერი შპს ვიზარდში;
2006‐ 2007 წლებში იყო IT ინჟინერი SGI UK‐ში (გაერთიანებული
სამეფო); 2003 ‐2005 წლებში კი ის მუშაობდა გრაფიკულ ინჟინრად
„ტელ ინდასტრი ჯორჯიაში“.

ბატონი მელიქიშვილი ფლობს Potsdam‐ის უნივერსიტეტის (გერმანია)
ბაკალავრის ხარისხს პოლიტიკურ მეცნიერებებსა და ეკონომიკაში და
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს
ეკონომიკურ კიბერნეტიკაში.
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თინათინ კვინტრაძე, გაყიდვების დირექტორი

თინათინ კვინტრაძე კომპანიას შემოუერთდა, 2016 წელს, როგორც
გაყიდვების დირექტორი, მანამდე ის 2005‐2015 წლებში იკავებდა
სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციებს თიბისი ბანკში, სხვადასხვა დროს
ის იყო ფილიალის დირექტორი, დირექტორის მოადგილე,
გაყიდვების და მომხმარებელთა მომსახურების ტრენერი,
სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხების უფროსი ექსპერტი. 2002‐
2005 წლებში ის იკავებდა მთავარი ბუღალტრის ასისტენტის
პოზიციას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში „სიაი სერვისი“.
ქალბატონი თინათინი ფლობს ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის
ხარისხს დიდი ბრიტანეთის University of Wales Trinity Saint David
უნივერსიტეტიდან, ასვე მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო
ეკონომიკურ ურთიერთობებში თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტიდან და მარკეტინგის მენეჯმენტის კვალიფიკაციას ESM
თბილისიდან.
.
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Slide 43

1 ამის შემდეგ უნდა ჩაჯდეს კიდევ ერთი თანამშრომელი
Elene Zamtaradze, 9/30/2019



მარიამ ოსეფაიშვილი ‐ მარკეტინგის დირექტორი

მარიამ ოსეფაიშვილი კომპანიას 2016 წელს შემოუერთდა მარკეტინგის
დირექტორის პოზიციაზე. მისი გამოცდილება მოიცავს 10+ წელს
მარკეტინგის მიმართულებით სხვადასხვა ადგილობრივ და
საერთაშორისო კომპანიებში, როგორებიცაა Red Bull, DIAGEO, Starcom
Media Vest Group და სხვა. წინა წლებში მუშაობდა საქართველოს ბანკში,
BTA ბანკში, ბრიტანეთის საელჩოსა და EU სხვადასხვა პროექტებში.
იგი ფლობს კავკასიის ბიზნეს სკოლის BBA ხარისხს. ასევე წინა წლებში
მიღებული აქვს სხვადასხვა სერტიფიკატები, როგორებიცაა: OSGF ‐
მედია და კომუნიკაციები, Arianna ‐ მედია კომუნიკაცია და სხვა.
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ადამიანები ჩვენს ორგანიზაციაში

კომპანიის მენეჯმენტი თითოეული თანამშრომლის კეთილდღეობაზე ზრუნვას და საუკეთესო შრომის პირობების
შექმნას უმთავრეს სტრატეგიულ მიზნად მიიჩნევს და ამ მიმართულებით მუდმივად მუშაობს თითოეული
თანამშრომლის მოტივაციის ამაღლებასა და განვითარებაზე.

კომპანიას აქვს ნათელი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, რომლითაც მკაცრად იკრძალება დისკრიმინაციისა და
შევიწროვების ნებისმიერი გამოვლენა, როგორც წინასახელშეკრულებო, ისე შრომითი ურთიერთობის ყველა
ეტაპზე. კომპანია დასაქმების თანაბარ შესაძლებლობას სთავაზობს ყველა თანამშრომელს და დასაქმების
კანდიდატს რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის,
ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის,
შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ
შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების
გამო ან რომელიმე სხვა განმასხვავებელი ნიშნის მიუხედავად.

კომპანიის თითოეული თანამშრომელი ჩაბმულია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და
თითეოულის აზრი მნიშვნელოვანია მენეჯმენტისთვის. კომპანია მუდმივად ცდილობს შექმნას დასაქმებულთა
ჩაბმულობის, მოტივაციის ამაღლებისა და მათი პროფესიონალიზმის ზრდის ახალი შესაძლებლობები.

კომპანია სრულად აცნობიერებს თითოეული დასაქმებული ადამიანის უფლების ზედმიწევნით და სრულად
დაცვის მნიშვნელობას და ქმნის სრულიად მიუკერძოებულ, გამჭირვალე და თავისუფალ გარემოს, რომელიც
თავის მხრივ, შესაძლებელს ხდის კომპანიის მენეჯმენტის სტრატეგიული მიზნის მიღწევას ‐ დაცული იყოს
თითოეული თანამშრომლის შრომითი უფლებები და კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის ძირითადი
უფლებები და თავისუფლებები. შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობები სრულად შეესაბამება
ადგილობრივ და საერთაშორისო ნორმებს.

კომპანია თავის თანამშრომლებს სთავაზობს მაქსიმალურად უსაფრთხო და კომფორტულ სამუშაო გარემოს,
რომელიც სათანადოდ არის აღჭურვილი ყველა სახის თანამედროვე ტექნოლოგიით, რათა უზრუნველყოფილ
იქნას პროფესიონალური და შეუფერხებელი სამუშაო პროცესი. მოცემული მომენტისთვის, კომპანიაში
დასაქმებულია 83 ადამიანი. დაცულია გენდერული ბალანსი. კომპანიის თანამშრომლები სრულ განაკვეთზე
მუშაობენ და ისინი იღებენ სხვადასხვა სარგებელს და მხარდაჭერის პაკეტს კომპანიისგან (გარდა საქართველოს
შრომის კოდექსით რეგულირებულისა), კერძოდ: თანამშრომლები სარგებლობენ ჯანმრთელობის ვიპ 100%‐იანი
დაზღვევით; ყველა თანამშრომელი სარგებლობს კორპორატიული სატელეფონო მომსახურებით;
თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან კვებით და სატრანსპორტო მომსახურებით; კომპანიაში
დამკვირებულია ბონუსური სისტემა; კომპანია აფინანსებს თანამშრომლების სასწავლო კურსებს, სემინარებს და
ტრენინგებს.
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არაფინანსური ანგარიშგება

გარემოს დაცვა



ლისი დეველოპმენტი პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელმაც ტერიტორიაზე სეპარაციის ურნები
დაამონტაჟა. 2014 წელს მწვანე ქალაქში განთავსდა პლასტმასის, ქაღალდის და შუშის შესაგროვებელი ურნები და
ამავე წლიდან ხორციელდება ნარჩენი მაკულატურის გადამუშავება.

კომპანია ზრუნავს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნაზე. მწვანე ქალაქი გაშენებულია დაბალი სიმჭიდროვით.
ერთ სულ მოსახლეზე საშუალოდ 150მ2 ფართობის საერთო სივრცეა, რაც გულისხმობს არსებულ პარკებს,
სკვერებს, მწვანე ზონებს, აუზის ტერიტორიას, საბავშო‐სათამაშო სივრცეებს და დამატებით ინფრასტრუქტურას.

ჯანსაღი ეკოლოგიის შესაქმნელად, დიდი ყურადღება ეთმობა გამწვანებას, სწორედ ამიტომ, ტერიტორიის
მხოლოდ 20%‐ზეა განლაგებული შენობები, ხოლო დანარჩენი 80% გამწვანებასა და დამატებით
ინფრასტრუქტურას ეთმობა. მწვანე ქალაქში ჯამში 7 პარკია. ტერიტორიის ყველაზე მსხვილი დახურული პარკინგის
სახურავიც კი კომპლექსის ერთ‐ერთ ყველაზე დიდ პარკიად არის მოწყობილი. Მთლიანობაში 44 000‐ზე მეტი ხე და
ნერგია დარგული, მათ შორის ისეთი იშვიათი ჯიშები, როგორებიცააა: მელია აზადერახი, ევროპული მუხები,
Რომაულიფიჭვი, ფოტონიები, რობინიები და სხვა.

Ეს ყველაფერი ერთ სულ მოსახლეზე 70 მ2 გამწვანებას მოიაზრებს, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის
მინიმალურ სტანდარტს 7,7 ჯერ აღემატება, ხოლო იდეალურ სტანდარტს 1,4 ჯერ. ამგვარ პრინციპზე
დაფუძნებული ჯანსაღი გარემო და ადგილმდებარეობა ქმნის სუფთა ჰაერს, რომელიც ქალაქის ცენტრთან
შედარებითტემპერატურის დაახლოებით 3‐4 გრადუსიან სხვაობას იძლევა.

მწვანე ქალაქი გამოირჩევა ინოვაციური და მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია
ტრანსპორტის ელექტრო დამტენები, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მაცხოვრებლებს, პარკირების ადგილზე
დატენონ თავიანთი ელექტრო მანქანები. ხოლო მაცხოვრებლებისა და სტუმრების შიდა გადაადგილებას
უზრუნველყობს ელექტრო ავტობუსი. Ტერიტორიას მებაღების და სერვის მენეჯერთა გუნდი ყოველდღიურად
უვლის ტერიტორიას. მწვანე ქალაქში ხდება წვიმის წყლის შეგროვება, იმისათვის რომ სარწყავი მიზნებისთვის
წყალი ზედმეტად არ დაიხარჯოს.
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საცხოვრებელი კომპლექსის „მწვანე ქალაქი ლისზე“ განვითარება ეფუძნება დაბალი
სიმჭიდროვის განაშენიანების პრინციპს, რაც გულისხმობს ცოტა მოსახლეს კვადრატულ
მეტრზე თუ ჰექტარზე და დიდი რაოდენობით ბაღებს. შენობები განლაგებულია ტერასულად
და მათი ადგილმდებარეობა ქმნის შიდა ეზოებს, რომელიც შემდგომში წარმოადგენს
სკვერებსა და მწვანე ზონებს.

სწორად შერჩეული მცენარეების და მათი თანმიმდევრული მოვლა‐პატრონობის შედეგად,
მწვანე ქალაქში შექმნა ახალი მიკროკლიმატი, რომელიც შესაძლებლობას ქმნის აქამდე
დარგვისთვის შეუსაბამო მცენარეებმა შეძლონ გახარება მწვანე ქალაქის ტერიტორიაზე.
გამომდინარე აქედან, მწვანე ქალაში მომატებულია ტენიანობა, რაც უზრუნველყოფს სუფთა
და ჯანსაღ გარემოს, რაც პირდაპირ ისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

პროექტის მშენებლობის სტანდარტს წარმოადგენს ენერგოეფექტურობის დანერგვა, რომლის
წყალობითც ჩვენი მაცხოვრებლები გადასახადების დაახლოვებით 30%‐ს ზოგავენ.

გარდა ამისა, ლისი დეველოპმენტი თავის პროექტებში იყენებს ეკოლოგიურად სუფთა
სამშენებლო მასალას, რომელიც ჩამოაქვს ისეთი ევროპული ქვეყნებიდან, როგორებიცაა:
იტალია, ჰოლანდია, ფინეთი, გერმანია.



ჯილდოები



2012 წლიდან 2020 წლამდე, ყოველ წელს კომპანია უძრავი ქონების სფეროში საერთაშორისო პრესტიჟული
ჯილდოს ‐ International Property Awards‐ის გამარჯვებულია, კატეგორიებში: Best Developer, Mixed Use Development,
Residential Development of Georgia, Sustainable Development of Georgia. დაჯილდოება დიდ ბრიტანეთში იმართება და
მაში მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტებიდანლიდერიდეველოპერული კომპანიები მონაწილეობენ.

2016 წელს კომპანია ხდება საუკეთესო „მწვანე დეველოპერი“, EUOPEAN CEO‐ზე .

2014 წლიდან 2018 წლამდე კომპანია ყოველ წლს, ქვეყნის Golden Brand‐ია.

2014 წელს, გარემოს დაცვის სამინისტროლისი დეველოპმენტს აჯილდოებს როგორც ქართული მწვანე ბიზნესი.

2017 წელს ლისი კიევში დაჯილდოვებაზე‐ EEA Real Estate Forum & Project Awards, ლისი დეველოპმენტი წლის
დეველოპერად სახელდება, ხოლო პროექტი „მწვანე ქალაქი ლისზე“ ჯილდოვდება კატეგორიებში: „Residential
Complex of the Year”; “Residential Community of the Year”.

2019 წელს კომპანია ლისი დეველოპმენტს გადაეცა ხარისხის კვლევის ევროპული საზოგადოების ჯილდო Quality
Choice Price 2019

2019 წელს 𝐋𝐢𝐬𝐢 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 საქართველოს ყველაზე წარმატებულ კომპანიებს შორის მეექსვე ადგილზე
დასადელდა. რეიტინგი 𝐅𝐨𝐫𝐛𝐞𝐬 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐢𝐚-მ აუდიტორულ კომპანია 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐓𝐡𝐨𝐫𝐧𝐭𝐨𝐧-თან პარტნიორობით
გამოაქვეყნა.
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მომხმარებელზე ზრუნვა

კომპანია მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს მომხმარებლებზე ზრუნვას (Costumer care). გარდა ყოველდღიური
სერვისებისა, რომლებსაც ჩვენი მობინადრეები მწვანე ქალაქში თუ ლისის ტბაზე იღებენ, კომპანია მუდმივად
ორიენტირებულია სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებებისა და თუ აქტივობების ორგანიზებაზე.

2016 წელს კომპანიის მიერ დაფუძნდა ქალაქური სიმღერების ფესტივალი, რომელიც ყოველწლიურად მწვანე
ქალაქში იმართება. მწვანე ქალაქი, ყოველ ახალ წელს, თავის მაცხოვრებელებს ჩუქნის საშობაო კონცერტს,
საბავშვო გასართობი პროგრამითა და ბევრი სახალისო აქტივობებით. კომპანიის ინიციატივით, სხვადასხვა
კონკრუსების სახით, ხდება მწვანე ქალაქის მაცხოვრებლების მიერ, საკუთარი ეზოების მოვლის წახალისება,
რადგან მიგვაჩნია, რომთითოეული ეზო და სახლი ერთობლიობაში ქმნის ქალაქის იერსახეს.

კომპანია მუდმივად ცდილობს მწვანე ქალაქის მაცხოვრებლები და მათი ოჯახები ჩართონ ტერიტორიის
გამწვანებაში.

გარდა ამისა, საცხოვრებელ კომპლექსში ფუნქციონირებს მაცხოვრებლების მომსახურების დეპარტამენტი,
რომელიც ყველა ჩვენ მომხმარებელს ინდივიდულაურად ეხმარება გარკვეული საკითხები მოგვარებაში. ასევე,
ჩვენი მებაღეების გუნდი, ყოველდღიურად ახორციელებს მაცხოვრებლების ეზოებისა თუ ბაღების მოწესრიგებას.

ლისი დეველოპმენტის მთავარი ოფისი მუდმივად ჩართულია არსებულ მაცხოვრებლებთან კომუნიკაციაში, მათი
საჭიროებების შესწავლის მიზნით.

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა

ლისი დეველოპმენტისთვის მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო ღონისძიებების მხარდაჭერა. 2019 წელს კომპანია
ჩაერთო აუტიზმის ეროვნული ცენტრის პროექტში, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროებების მქონდე
ბავშვებისთვის სამკურნალო კომპლექსის მშენებლობას ითვალისიწინებს. ასევე, კომპანიამ მონაწილეობა მიიღო
საქველმოქმედო აუქციონში „ძლიერები არ ძალადობენ – სპორტი ბულინგის წინააღმდეგ“ და საოკუპაციო ზოლთან
მდებარე სოფელ ბერშუეთის სკოლის დარბაზის რეაბილიტაციაში თავისი წვლილი შეიტანა.

გარდა ამისია, ლისი დეველოპმენტი მუდმივად ფინანსურად მხარში უდგას სხვადასხვა ჯგუფებსა თუ
ინდივიდუალურ პირებს.
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პარტნიორები:
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Ricardo Bofill 

https://www.unstudio.com/en/projects

https://www.watg.com/projects/
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არქიტექტორები:



ტელეფონი: +995 32 2 00 27 27

ელ. ფოსტა: tbi@lisi.ge

მისამართი: ტირიფების ქუჩა 2

მისამართი: ჭავჭავაძის 22 50
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