სს „სილქნეტი“
2018 წლის
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

სს სილქნეტი

სარჩევი
დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა

3

კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

8

კონსოლიდირებული მოგება ან ზარალისა და სხვა სრული
შემოსავლის ანგარიშგება

9

კონსოლიდირებული საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების
ანგარიშგება

10

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

11

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი
შენიშვნები

12

შპს „KPMG Georgia“
ჯი ემ თი პლაზა
მე-5 სართული, თავისუფლების მოედანი №4
თბილისი, საქართველო 0105
ტელეფონი: +995 322 93 5713
ინტერნეტი: www.kpmg.ge

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა
სს „სილქნეტის“ აქციონერებს

დასკვნა
ჩვენ მოვახდინეთ სს „სილქნეტის“ (შემდგომში „კომპანია“) და მისი შვილობილი კომპანიების
(შემდგომში „ჯგუფი“) კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს
კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით,
კონსოლიდირებული მოგება ან ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის
ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებების და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებას ამავე თარიღით
დასრულებული წლისთვის, ასევე მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვას და სხვა
ახსნა-განმარტებითი ხასიათის ინფორმაციის შემცველ შენიშვნებს.
ჩვენი აზრით, თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი
ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ
მდგომარეობას 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ასევე მოცემული თარიღით
დასრულებული წლისათვის მისი კონსოლიდირებული ფინანსური საქმიანობის შედეგებსა და
კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადებს ანგარიშგებას, ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების (ფასს-ების) შესაბამისად.
დასკვნის საფუძველი
ჩვენი აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად. ხსენებული
სტანდარტების საფუძველზე ჩვენი პასუხისმგებლობა აღწერილია „აუდიტორთა პასუხისმგებლობა
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე“ ნაწილში. „ბუღალტერთა ეთიკის
სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს“ „პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის კოდექსის“ (IESBA
კოდექსი) შესაბამისად, ჩვენ ვართ ჯგუფისგან დამოუკიდებლები და ასევე ვართ შესაბამისობაში
IESBA კოდექსის სხვა ეთიკურ პასუხისგებლობებთან. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მტკიცებულებები,
რომლებიც აუდიტის მსვლელობისას მოვიპოვეთ, აუდიტორული დასკვნისათვის საკმარის და
მართებულ საფუძველს წარმოადგენს.
აუდიტის მნიშვნელოვანი საკითხები
აუდიტის მნიშვნელოვანი საკითხები მოიცავს საკითხებს, რომლებიც ჩვენი პროფესიონალური
მსჯელობით, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მიმდინარე პერიოდის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის პროცესში. ეს საკითხები კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის და ჩვენი დასკვნის გაკეთების პროცესში თანმიმდევრობით არის გათვალისწინებული და
ჩვენ არ გავცემთ ცალკე დასკვნას მათთან დაკავშირებით.

შპს „KPMG Georgia“, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,
„KPMG“-ის ქსელის დამოუკიდებელი ფირმების წევრი, რომელიც ერთიანდება შვეიცარიულ
ორგანიზაციაში „KPMG International Cooprative („KPMG International“).

სს სილქნეტი
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
გვერდი 2

საწარმოთა გაერთიანება – შეძენის ღირებულების განაწილება
აუდიტის მნიშვნელოვანი საკითხები
როგორც
კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგების 1(ბ) და 25-ე
შენიშვნაშია განმარტებული, 2018 წლის
20 მარტს ჯგუფმა შეიძინა შპს
ჯეოსელის 100% იანი წილი. ამ
გარიგებამ არსებითი გავლენა იქონია
კონსოლიდირებულ
ფინანსურ
ანგარიშგებაზე.

შესაბამისი აუდიტორული პროცედურები
აუდიტის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად,
ჩვენ განვახორციელეთ შემდეგი პროცედურები:
-

-

ჯგუფმა შეძენა განახორციელა ფასს 3-ს
მიხედვით „საწამოთა გაერთიანება“ და
მოახდინა
შეძენის
ღირებულების
განაწილება. გარკვეული აქტივების
სამართლიანი ღირებულების დადგენა
თანდაყოლილ უზუსტობებთან არის
დაკავშირებული
და
მაშასადამე
მოითხოვს ხელმძღვანელობის განსჯის
მაღალ
დონეს.
შეძენისას
წარმოშობილი
სავაჭრო
მოგებაც
დიდწილად
დამოკიდებულია
შეძენილი
იდენტიფიცირებადი
აქტივების
სამართლიან
ღირებულებაზე.

ჯგუფის
მიერ
დაქირავებული
შემფასებლის
პროფესიული კომპეტენტურობის შეფასება;
შევისწავლეთ
შესყიდვის
ხელშეკრულება
და
შევადარეთ გადასახდელი თანხები და საგადახდო
პირობები ხელმძღვანელობის გამოთვლებს;
ჯგუფის
მეთოდოლოგიის
და
აქტივების
სამართლიანი
ღირებულების
დასადგენად
გამოყენებული საკვანძო დაშვებების შესაბამისობის
დასადგენად ჩვენ KPMG-ს შეფასების ექსპერტები
ჩავრთეთ საქმეში:












-

ჩვენ
შევაფასეთ
შეძენილი
აქტივების
სამართლიანი ღირებულების გამოსათვლელად
გამოყენებული მიდგომები ზოგადად მიღებული
მსგავსი
აქტივების
ბაზარზე
შეფასების
მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით;
ჩვენ შევადარეთ სასარგებლო მომსახურების
ვადები
და
მოდელში
გამოყენებული
მომხმარებლის პრინციპი გარე მონაცამებს;
ჩვენ
შევადარეთ
გრძელვადიანი
ზრდის
პროგნოზები სამრეწველო და ეკონომიური
ზრდის პროგნოზებს;
ჩვენ შევაფასეთ ყოველი არსებითი შემოსავლის
წყაროს
შემოსავლების
პროგნოზის
გონივრულობა
ხელმძღვანელობასთან და
სპეციალისტებთან
დასაბუთებული
მსჯელობების,
საბაზრო
ანალიზის
და
შემოსავლის წყაროების სასიცოცხლო ციკლის
შეფასების საფუძველზე;
ჩვენ შევაფასეთ დისკონტირების განაკვეთი,
შევისწავლეთ
დისკონტირების
განაკვეთის
გამოთვლის მეთოდოლოგია;
ჩვენ ჩავატარეთ მგრძნობელობის ანალიზი და
შევაფასეთ,
ჩვენს
ბაზრის
ცოდნაზე
დაყრდნობით,
საკვანძო
ვარაუდებში
გონივრულად
შესაძლებელი
ცვლილებების
ზეგავლენა მასზე.

ჩვენ
შევაფასეთ
შესყიდვიდან
წარმოშობილი
უარყოფითი
გუდვილის
გამოთვლები
და
დავუპირისპირდით ამ ოპერაციის შედეგად სავაჭრო
მოგების აღიარების მიზეზებს;

ჩვენ შევაფასეთ არის თუ არა კონსოლიდირებულ
ფინანსურ ანგარიშგებაში მოყვანილი დაკავშირებული
ინფორმაცია შესაბამისი.

სს სილქნეტი
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
გვერდი 3
ხელმძღვანელობის ანგარიში
ხელმძღვანელობა პასუხს აგებს ხელმძღვანელობის ანგარიშზე. აღნიშნული ანგარიში ჩვენთვის
ხელმისაწვდომი გახდება წინამდებარე აუდიტორული დასკვნის გაცემის თარიღის შემდეგ.
ჩვენი დასკვნა, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ,
ხელმძღვანელობის ანგარიშს და ჩვენ არ გავცემთ მასთან დაკავშირებულ დასკვნას.

არ

მოიცავს

ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენს მიერ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან
დაკავშირებით, მოიცავს ზემოთ ხსენებული ხელმძღვანელობის ანგარიშის გაცნობას, როდესაც ის
ხელმისაწვდომი გახდება. განსაზღვრას, არის თუ არა სხვა ინფორმაცია არსებითად შეუსაბამო
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან ან ჩვენს მიერ აუდიტის პროცესში მიღებულ
ცოდნასთან, ან შეიცავს თუ არა ის არსებით უზუსტობებს.
ხელმძღვანელობის ანგარიშის გაცნობის შემდეგ, ჩვენ გამოვთქვამთ აზრს იმასთან დაკავშირებით,
სხვა ინფორმაცია:



არის თუ არა შესაბამისობაში კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან და ხომ არ
მოიცავს ის არსებით უზუსტობებს;
მოიცავს თუ არა ყველა მონაცემს, რომელსაც მოითხოვს და რომელიც შეესაბამება
საქართველოს კანონს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ.

ხელმძღვანელობისა და მმართველობაზე უფლებამოსილ პირთა პასუხისმგებლობა
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე
ხელმძღვანელობა
პასუხისმგებელია
ფინანსური
ანგარიშგების
მომზადებასა
და
კეთილსინდისიერად წარდგენაზე, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს)
შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლის ისეთ მექანიზმების შემუშავებაზე, რომელსაც
ხელმძღვანელობა საჭიროდ მიი ჩნევს თაღლითობის ან შეცდომის შედეგად დაშვებული არსებითი
უზუსტობებისგან თავისუფალი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად.
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია
ჯგუფის უნარის შეფასებაზე, განაგრძოს ფუნქციონირება, როგორც მოქმედმა საწარმომ და
მოახდინოს მსგავსი შეფასების წარდგენა მანამ, სანამ ხელმძღვანელობას არ გაუჩნდება სურვილი
მოახდინოს ჯგუფის ლიკვიდაცია ან შეწყვიტოს მუშაობა, ან არ ექნება რაიმე სხვა რეალური
ალტერნატივა, გარდა ზემოთ განსაზღვრული მოქმედებისა.
მმართველობაზე პასუხისმგებელი პირები პასუხს აგებენ ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების
მომზადების და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.
აუდიტორთა პასუხისმგებლობები კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე
ჩვენს მიზანს წარმოადგენს გონივრული რწმუნების მიღება იმის თაობაზე, არის თუ არა
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში თავისუფალი თაღლითობის ან
შეცდომის შედეგად დაშვებული არსებითი უზუსტობებისგან და აუდიტორთა დასკვნის გაცემა,
რომელიც მოიცავს ჩვენს მოსაზრებას. გონივრული რწმუნება არის რწმუნებულების მაღალი დონე,
მაგრამ ის არ წარმოადგენს გარანტიას იმისა, რომ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების
საფუძველზე ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის შეძლებს არსებული არსებითი უზუსტობების
გამოვლენას. უზუსტობები შესაძლოა წარმოიშვას თაღლითობის ან შეცდომის შედეგად და
არსებითად მოიაზრებიან, თუ მათ შეუძლიათ, ცალკე ან ერთობლივად, გონივრულ ფარგლებში
გავლენა მოახდინონ მომხმარებელთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მიიღება ამ
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე.

სს სილქნეტი
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
გვერდი 4
ასს-ს შესაბამისად, აუდიტის მსვლელობისას, ჩვენ ვიყენებთ პროფესიულ მსჯელობას და
ვინარჩუნებთ პროფესიულ სკეპტიციზმს. ამასთან ჩვენ:

 ვახდენთ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში თაღლითობის ან შეცდომის შედეგად









არსებითი უზუსტობების დაშვების რისკების იდენტიფიცირებას და მათ შეფასებას, ამ რისკების
შესაბამისი აუდიტორული პროცედურების დაგეგმვას და განხორციელებას და ისეთი
აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვებას, რომლებიც საკმარისი და შესაბამისია ჩვენი
დასკვნის საფუძვლის შესაქმნელად. თაღლითობის შედეგად წარმოშობილი არსებითი
უზუსტობების არ გამოვლენის რისკი უფრო მაღალია, ვიდრე შეცდომით გამოწვეული არსებითი
უზუსტობის, რადგან თაღლითობა შესაძლოა მოიცავდეს უკანონო ფარულ გარიგებებს,
გაყალბებებს, განზრახ უმოქმედობას, ფაქტების დამახინჯებას ან შიდა კონტროლის
მექანიზმების უგულვებელყოფას.
ვახდენთ აუდიტის შესაბამისი შიდა კონტროლის მექანიზმების გააზრებას ვითარების
შესაბამისი აუდიტორული პროცედურების დასაგეგმად და არა ჯგუფის შიდა კონტროლის
მექანიზმების ეფექტურობის შესახებ აზრის გამოსახატავად.
ვაფასებთ გამოყენებული საბუღალტრო პოლიტიკების შესაბამისობას, ასევე ხელმძღვანელობის
მხრიდან წარმოდგენილი სააღრიცხვო შეფასებებისა და განმარტებითი შენიშვნების
მიზანშეწონილობას.
გამოგვაქვს დასკვნა ხელმძღვანელობის მიერ მოქმედი საწარმოს საბუღალტრო საფუძვლების
გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ, ასევე მიღებული აუდიტორული მტკიცებულებების
საფუძველზე ვასკვნით, აქვს თუ არა ადგილი არსებით გაურკვევლობებს ისეთ მოვლენებსა და
ვითარებებთან მიმართებებში, რომლებმაც შესაძლოა ეჭვის ქვეშ დააყენოს ჯგუფის უნარი
განაგრძოს ფუნქციონირება როგორც მოქმედმა საწარმომ. თუ ჩვენ დავასკვნით, რომ ადგილი აქვს
არსებით გაურკვევლობას, ჩვენს აუდიტორთა დასკვნაში ყურადღება უნდა გავამახვილოთ
შესაბამის ინფორმაციაზე კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ან, თუ ამგვარი
ინფორმაცია არაადეკვატური იქნება, უნდა შევცვალოთ ჩვენი დასკვნა. ჩვენი მსჯელობები
ეფუძნება ჩვენი აუდიტორთა დასკვნის შედგენის თარიღამდე მიღებულ აუდიტორულ
მტკიცებულებებს. ამასთან, მომავალში წარმოშობილმა მოვლენებმა და შექმნილმა ვითარებებმა
შესაძლოა აიძულოს ჯგუფი შეწყვიტოს ფუნქციონირება, როგორც მოქმედმა საწარმომ.
ვაფასებთ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიან წარმოდგენას, მის
სტრუქტურას და შინაარს, მათ შორის განმარტებით შენიშვნებს და იმას, წარმოაჩენს თუ არა
კონსოლიდირებული ფინანასური ანგარიშგება ძირითად გარიგებებსა და მოვლენებს ისეთი
ფორმით, რომ უზრუნველყოფილ იქნას მთლიანი დოკუმენტის კეთილსინდისიერად წარდგენა.
ვიღებთ შესაბამის და სათანადო აუდიტორულ მტკიცებულებას ჯგუფის შიგნით არსებული
კომპანიების ან ბიზნეს საქმიანობის ფინანსურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით იმისათვის, რომ
გამოვთქვათ აზრი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ. ჩვენ პასუხს ვაგებთ
„ჯგუფის“ აუდიტის წარმართვაზე და მის ზედამხედველობაზე. ჩვენ ერთპიროვნულად ვაგებთ
პასუხს ჩვენს აუდიტორულ დასკვნაზე.

სხვა მრავალ საკითხთან ერთად, მმართველობაზე პასუხისმგებელ პირებს გავუზიარებთ
ინფორმაციას აუდიტის მასშტაბისა და ვადების, ასევე მნიშვნელოვანი აუდიტორული
მსჯელობების შესახებ, მათ შორის ჩვენს მიერ აუდიტის პროცესში აღმოჩენილი შიდა კონტროლის
მექანიზმებთან დაკავშირებული ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ხარვეზის შესახებ.
მმართველობაზე პასუხისმგებელ პირებს ასევე წარვუდგენთ ჩვენს მიერ სათანადო ეთიკურ
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფ ანგარიშს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და
გავუზიარებთ მათ ინფორმაციას ყველა ურთიერთობის და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით,
რომლებიც შესაძლოა ეხებოდეს ჩვენს დამოუკიდებლობას და, შესაბამის შემთხვევაში,
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ზომებს.

სს სილქნეტი
კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

’000 ლარი

შენიშვნა

31 დეკემბერი 2018

31 დეკემბერი 2017

აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
არამატერიალური აქტივები და ხელშეკრულების დანახარჯები

13
14

370,216
212,339

194,519
16,526

სხვა გრძელვადიანი აქტივები

13

32,727

13,604

IRU* ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინასწარი გადახდები
სულ გრძელვადიანი აქტივები
მიმდინარე აქტივები
მარაგები
დაკავშირებულ მხარეებზე გაცემული სესხები
IRU* ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინასწარი გადახდები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
ფულადი სახსრები და მისი ექვივალენტები
სულ მიმდინარე აქტივები

15
24
16
17

სულ აქტივები
კაპიტალი და ვალდებულებები
კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი
დამატებითი შენატანები კაპიტალში
(დაგროვილი ზარალი)/გაუნაწილებელი მოგება
კომპანიის მესაკუთრეებისთვის განკუთვნილი კაპიტალი
არაკონტროლირებადი წილი
სულ კაპიტალი
ვალდებულებები
გრძელვადიანი ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
სუბორდინირებული სესხი
თამასუქები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
IRU* ხელშეკრულებებიდან
მიღებული ავანსები
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

10,745

-

626,027

224,649

22,283
2,173
37,876
9,262
71,594

8,424
1,495
20,291
2,521
32,731

697,621

257,380

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

68,172
31,968
100,140
800
100,940

375,791
30,546
37,286
18,165

71,482
1,200

18

19
19
19
20

14,483

37,603

476,271

110,285

19
20

37,069
87,189

5,044
31,464

20

22,492
96

9,101
546

სულ მიმდინარე ვალდებულებები

146,846

46,155

სულ ვალდებულებები

623,117

156,440

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

697,621

257,380

მიმდინარე ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
IRU* ხელშეკრულებებიდან
მიღებული ავანსები
გადასახდელი მოგების გადასახადი

20

* ხელშეუვალი სარგებლობის უფლებით

8
კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება წაკითხული უნდა იქნეს განმარტებით
შენიშვნებთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ
ნაწილს და მოცემულია 12-53 გვერდებზე

სს “სილქნეტი”
2018 წლის კონსოლიდირებული საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება

კომპანიის მესაკუთრეებისთვის
განკუთვნილი კაპიტალი

’000 ლარი
ნაშთი 2017 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით
ფასს 15-ის მიღებით გამოწვეული
ცვლილება (შენიშვნა 5)
შეცვლილი ნაშთი 2017 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
სულ წლის სხვა სრული
შემოსავალი
წლის მოგება და სხვა სრული
შემოსავალი
პირდაპირ კაპიტალში ასახული
ოპერაციები მესაკუთრეებთან
დივიდენდები (შენიშვნა 18 (c))
ნაშთი 2017 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით
ფასს 9-ის მიღებით გამოწვეული
ცვლილება (შენიშვნა 5)
შეცვლილი ნაშთი 2018 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
სულ წლის სრული შემოსავალი
სულ წლის ზარალი და მთლიანი
შემოსავალი
პირდაპირ კაპიტალში ასახული
ოპერაციები მესაკუთრეებთან
მესაკუთრეების შენატანები
(შენიშვნა 19(a)და 18 (b))
გაცემული „ქოლ ოპციონი“
(შენიშვნა 18 (b))
დივიდენდები (შენიშვნა 18 (c))
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით

სააქციო
კაპიტალი

(დაგროვილი
დამატებითი
ზარალი)/
შენატანები გაუნაწილებელი
კაპიტალში
მოგება

სულ

არაკონტროლირებადი სულ
წილი
კაპიტალი

68,172

-

28,188

96,360

165

96,525

-

-

(1,379)

(1,379)

-

(1,379)

68,172

-

26,809

94,981

165

95,146

-

-

16,862

16,862

635

17,497

-

-

(11,703)

(11,703)

-

(11,703)

68,172

-

31,968

100,140

800

100,940

68,172

-

31,968

100,140

800

100,940

-

-

(768)

(768)

-

(768)

68,172

-

31,200

99,372

800

100,172

-

-

(9,535)

(9,535)

(741)

(10,276)

-

16,445

-

16,445

-

16,445

-

8,026
-

(39,863)

8,026
(39,863)

-

8,026
(39,863)

68,172

24,471

(18,198)

74,445

59

74,504
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კონსოლიდირებული საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება წაკითხული უნდა იქნეს განმარტებით
შენიშვნებთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ
ნაწილს და მოცემულია 12-53 გვერდებზე.

სს “სილქნეტი”
2018 წლის კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

’000 ლარი

შენიშვნა

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
აბონენტებისგან მიღებული ფულადი სახსრები
სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისგან და IRU
ხელშეკრულებებიდან მიღებული ფულადი სახსრები
თანამშრომლებისთვის და მათი სახელით გადახდილი ხელფასები
და სარგებელი
ურთიერთჩართვის საფასურები და გადახდილი ხარჯები
მარაგების შესყიდვა
გადახდილი გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა
გადახდილი მოგების გადასახადი
ქსელის ტექნიკური მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯები
სხვა გაწეული საოპერაციო ხარჯები*
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობებიდან
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან
ძირითადი საშუალებების შეძენა
არამატერიალური აქტივების შეძენა
შემოსავალი ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან
შვილობილი კომპანიების შეძენა, მიღებული ფულადი სახსრების
გამოკლებით
ინვესტიცია ვადიან ანაბარში
სესხების გაცემა
გაცემული სესხების დაფარვა
მიღებული პროცენტი
საინვესტიციო საქმიანობისთვის გამოყენებული წმინდა ფულადი
სახსრები

25

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან
სესხებიდან მიღებული ფულადი სახსრები
სესხების დაფარვა
გადახდილი პროცენტი
გადახდილი დივიდენდები
ფინანსურ საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები
სავალუტო კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მის
ეკვივალენტებზე
წმინდა მატება ფულად სახსრებსა
და მის ეკვივალენტებში
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები წლის დასაწყისში
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები წლის ბოლოს

17
17

2018

2017

338,901

173,349

32,968

23,905

(53,957)
(9,969)
(14,765)
(47,647)
(1,140)
(14,548)
(83,111)
146,732

(32,077)
(6,890)
(12,833)
(22,824)
(1,214)
(9,907)
(30,147)
81,362

(58,453)
(40,278)
1,442

(48,328)
(12,848)
2,880

(329,711)
(727)
136
463

(511)
2,444
(570)
252

(427,128)

(56,681)

423,545
(67,006)
(33,633)
(36,417)
286,489

113,378
(119,256)
(8,715)
(8,788)
(23,381)

648

(59)

6,741

1,241

2,521
9,262

1,280
2,521

* შპს „ჯეოსელი“-ს შეძენასთან დაკავშირებით ჯგუფმა გადაიხადა საკონსულტაციო, იურიდიული და
სხვა პროფესიული მომსახურების თანხები დაახლოებით 11,528 ათასი ლარის ოდენობით.
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კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება წაკითხული უნდა იქნეს განმარტებით შენიშვნებთან
ერთად, რომელიც წარმოადგენს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს და
მოცემულია 12- 53 გვერდებზე.

სს სილქნეტი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2018 წლისათვის

1.

ანგარიშვალდებული საწარმო

(a)

საქართველოს ბიზნეს გარემო
ჯგუფის საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში, შესაბამისად მასზე ზემოქმედებს საქართველოში
მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური ბაზრები, რომლებიც განვითარებადი ბაზრის
თვისებებით ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი სტრუქტურები
განაგრძობენ განვითარებას, თუმცა ისინი ექვემდებარებიან განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს და ხშირ
ცვლილებებს, რაც სხვა საკანონმდებლო სირთულეებთან ერთად, საქართველოში მოქმედი
ორგანიზაციებისთვის გარკვეულ გამოწვევებს წარმოქმნის. წინამდებარე კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის
შეფასებას ჯგუფის ოპერაციებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება
განსხვავდებოდეს ხელმძღვანელობის შეფასებებისაგან.

(b)

ორგანიზაცია და საქმიანობა
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს სს „სილქნეტის“ (შემდგომში
„კომპანია“) რეგისტრაციის ნომერით 204566978 და მისი შვილობილი კომპანიების (შენიშვნა 25)
ფინანსურ ანგარიშგებებს (ერთად მოხსენიებული „ჯგუფად“ და ცალკე „ჯგუფის საწარმოებად“).
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია და მისი შვილობილი
კომპანიები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებს და სააქციო საზოგადოებებს
წარმოადგენენ და ისინი რეგისტრირებული და დაფუძნებული არიან საქართველოში.
კომპანიის იურიდიული მისამართია წინამძღვრიშვილის ქ. №95, თბილისი, 0112 საქართველო.
ჯგუფის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საქართველოში კორპორატიული და ინდივიდუალური
მომხმარებლებისთვის სატელეკომუნიკაციო მომსახურების გაწევა, რაც მოიცავს ფიქსირებულ და
მობილურ სატელეფონო მომსახურებებს, მობილური ინტერნეტის, ფიქსირებული ინტერნეტის და
ინტერნეტ-ტელევიზიის (IPTV) მომსახურებებს, ესემეს მომსახურებას (მოკლე ტექსტური შეტყობინება)
და მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის იჯარას.
2018 წლის 20 მარტს ჯგუფმა შეიძინა საქართველოს სიდიდით მეორე მობილური ოპერატორის (შპს
„ჯეოსელი“) 100 %-იანი წილი, 151.7 მილიონი დოლარად, რაც უხეშად შეესაბამება EV/EBITDA
კოეფიციენტს 4.5-ს. ჯეოსელს აქვს 1.7 მილიონზე მეტი ხმოვანი მობილური მომსახურეობის და თითქმის
1 მილიონი მობილური ინტერნეტის აბონენტების ბაზა, რაც წარმოადგენს ადგილობრივი ბაზრის
დაახლოებით 35%-ს და მოაქვს შემოსავალი მისი ძირითადი მომსახურებებიდან, რომლებიცაა ხმოვანი
მობილური მომსახურება, მობილური ინტერნეტი, ურთიერთჩართვა, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები,
მობილური მოწყობილობების გაყიდვა და სხვა. გადახდილი თანხა მოიცავდა ჯეოსელის მიერ Fintur
Holdings B.V(„Fintur“)-ის (ჯეოსელის მშობელი კომპანია) სესხის დაფარვას.
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯეოსელი განაგრძობს თავის საქმიანობას სილქნეტის
ბრენდის ქვეშ. ჯეოსელის შესყიდვის შედეგად შეიცვალა ჯგუფის აქტივებისა და ვალდებულებების
შემადგენლობა, ისევე როგორც მისი საბალანსო ნაშთები. შედეგად, 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2017 წლის 31 დეკემბერთან
შედარებით აღინიშნებოდა შემდეგი ცვლილებები: ზრდა ძირითად საშუალებებში, IRU
ხელშეკრულებეთან დაკავშირებულ წინასწარ გადახდებში, მარაგებში, სავაჭრო და სხვა
მოთხოვნებში, სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში და IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული
ავანსები.
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ასევე, 2018 წლის კონსოლიდირებულ მოგება ან ზარალში და სხვა სრულ შემოსავალში შეიცვალა
შემდეგი მუხლები 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობასთან შედარებით: შემოსავლები,
ურთიერთჩართვისა და როუმინგის ხარჯები, ცვეთა და ამორტიზაცია, შეძენილი მომსახურება,
ხელფასები და სარგებელი და სხვა ხარჯები. ჯეოსელის შეძენის შედეგად, 2018 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჯგუფის სესხები და მასთან
დაკავშირებული ფინანსური ხარჯები.
2018 წლის 20 მარტს (იხ. შენიშვნა 25), ჯეოსელის შეძენის შემდგომ ჯგუფმა წარმართა თავისი
საქმიანობა ორ საოპერაციო სეგმენტად, ფიქსირებული კავშირგაბმულობა (სს სილქნეტი) და
მობილური კომუნიკაციები (შპს ჯეოსელი). ინფორმაცია ჯგუფის საოპერაციო სეგმენტებზე
მოყვანილია შენიშვნა 6-ში „საოპერაციო სეგმენტები“.
2018 წლის ივნისში, კომპანიის გრძელვადიანი დეფოლტ რეიტინგი იქნა გადახედილი და
შეფასებული როგორც 'B+' -ი, სტაბილური პერსპექტივით.
კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია „Rhinestream holdings Limited“ („მფლობელი“), მალტაზე
დაფუძნებული ორგანიზაცია, ხოლო საბოლოო მაკონტროლებელ მხარეს წარმოადგენს ფიზიკური
პირი გიორგი რამიშვილი. ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან აღწერილია 24-ე შენიშვნაში.
ჯგუფმა მოახდინა ზოგიერთი მუხლის რეკლასიფიკაცია, რათა უკეთ ასახოს ჯგუფის ოპერაციები
(შესადარისი თანხები რეკლასიფიცირებულია შემდეგნაირად).

სრული შემოსავლის ანგარიშგება
შემოსავალი:
კომერციული შემოსავალი
ოპერატორებისგან მიღებული შემოსავალი
ხარჯები და გასავლები:
ცვეთა და ამორტიზაცია
ხელფასები და სარგებელი
შეძენილი მომსახურება
ქსელის ტექნიკური მომსახურების ხარჯები
IPTV არხის იჯარა
ურთიერთჩართვისა და როუმინგის ხარჯები
საოპერაციო იჯარის ხარჯი
სარეკლამო და მარკეტინგის ხარჯები
სხვა საოპერაციო ხარჯები
სხვა შემოსავალი
მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან
ფინანსური შემოსავალი
ფინანსური ხარჯი
წმინდა მოგება უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან
მოგება დაბეგვრამდე
მოგების გადასახადის ხარჯი
წლის მოგება და სულ სრული შემოსავალი
მოგება და სულ სრული შემოსავალი
მიკუთვნებადი:
კომპანიის მესაკუთრეზე
არაკონტროლირებადი წილი

როგორც
წარმოდგენილი იყო
2017 წლის
კონსოლიდირებულ
ფინანსურ
ანგარიშგებაში
ცვლილებამდე
172,625
-

როგორც
წარმოდგენილი
იყო 2017 წლის
კონსოლიდირებულ
ფინანსურ
ანგარიშგებაში

რეკლასიფიკაცია
149,052
23,573

149,052
23,573

(38,548)
(33,323)
(37,568)
(31,335)
(811)
31,040
397
(13,856)
513
18,094
(597)

18,009
(13,985)
(9,216)
(6,895)
(4,235)
(1,898)
17,409
811
513
(513)
-

(38,548)
(33,323)
(19,559)
(13,985)
(9,216)
(6,895)
(4,235)
(1,898)
(13,926)
31,040
910
(13,856)
18,094
(597)

17,497

-

17,497

16,862
635
17,497

-

16,862
635
17,497
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2. მომზადების საფუძველი
შესაბამისობის ანგარიშგება
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტებთან („ფასს“-ები) სრულ შესაბამისობაში.

3. სამუშაო და წარსადგენი ვალუტა
საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი („ლარი“), რომელიც წარმოადგენს ჯგუფის
საწარმოების სამუშაო ვალუტას. მოცემული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
წარმოდგენილია ლარში. ლარში ნაჩვენები ყველა ფინანსური ინფორმაცია დამრგვალებულია უახლოეს
ათასამდე, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.

4. შესაბამისობების და მსჯელობების გამოყენება
ფასს-თან შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ხელმძღვანელობისგან
მოითხოვს ისეთ მსჯელობებს, შეფასებებს და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სააღრიცხვო
პოლიტიკაზე და წარმოდგენილი აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების
ოდენობაზე. რეალური შედეგები შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ შეფასებებისაგან.
შეფასებების და ძირითადი დაშვებების გადახედვა ხორციელდება საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების
პრინციპის საფუძველზე. სააღრიცხვო შეფასებების გადახედვის შედეგები აღიარდება იმ პერიოდში,
რომელშიც მოხდა მათი გადახედვა და ასევე ნებისმიერ შემდგომ პერიოდში, რომელზედაც მათ ექნებათ
გავლენა.
ინფორმაცია სააღრიცხვო პოლიტიკასთან მიმართებაში გამოყენებულ ყველაზე კრიტიკული
მსჯელობების, დაშვებების და შეფასებების შესახებ, რომელთაც აქვთ მნიშვნელოვანი გავლენა
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე, აღწერილია შენიშვნა 5 ში
„ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში“ და შენიშვნა 27 (g) (iii)-ში - ძირითადი საშუალებების
სასარგებლო მომსახურების ვადა.

სამართლიანი ღირებულებების განსაზღვრა
ჯგუფის გარკვეული სააღრიცხვო პოლიტიკა საჭიროებს ფინანსური და არაფინანსური აქტივებისა და
ვალდებულებებისთვის სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრას. სამართლიანი ღირებულება
კლასიფიცირდება სხვადასხვა დონეების მიხედვით სამართლიანი ღირებულების იერარქიაში იმ
მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც გამოყენებულია შეფასების მეთოდოლოგიაში:






დონე 1: კოტირებული საბაზრო ფასი (არაკორექტირებული) აქტიურ ბაზარზე მსგავსი აქტივებისა და
ვალდებულებებისთვის.
დონე 2: შემავალი მონაცემები გარდა იმისა, რაც შესულია პირველ დონეში და რომლებიც
ხელმისაწვდომია, აქტივისა და ვალდებულებისთვის, როგორც პირდაპირ (მაგ. ფასები), ასევე ირიბად
(მაგ. ფასებისგან წარმოებული).
დონე 3: მონაცემები აქტივისა და ვალდებულებისთვის, რომლებიც არ ეფუძნებიან დაკვირვებად
საბაზრო მონაცემებს (არადაკვირვებადი მონაცემები).

იმ შემთხვევაში, როდესაც აქტივის ან ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად
გამოყენებული მონაცემები შეიძლება დაჯგუფდეს სამართლიანი ღირებულების სხვადასხვა დონეებად,
სამართლიანი ღირებულების შეფასების დაჯგუფება ხდება მთლიანობაში სამართლიანი ღირებულების
იერარქიის იმავე დონეში, რომელშიც ყველაზე დაბალი დონის მონაცემებია, რაც მნიშვნელოვანია
მთლიანი შეფასებისთვის.
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დამატებითი ინფორმაცია სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრის შესახებ მოცემულია
შენიშვნაში 21(ა) „ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება“.

5.

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკებში
ქვემოთ მოცემული ცვლილებების გარდა, წინამდებარე კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში
წარმოდგენილ ყველა პერიოდთან მიმართებაში ჯგუფი თანმიმდევრულად იყენებს სააღრიცხვო
პოლიტიკებს.
ჯგუფმა ვადაზე ადრე მიიღო ფასს 15 - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდან (შემდგომში „ფასს 15“), რომლის პირველადი გამოყენების თარიღია
2017 წლის 1 იანვარი. ჯგუფმა მოახდინა „ფასს 15“ დანერგვა კუმულაციური ეფექტის მეთოდის
გამოყენებით, რაც გულისხმობს „ფასს 15“-ის კუმულაციური ეფექტის ასახვას კაპიტალის საწყის ნაშთზე
2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. ფასს 15-ს გამოყენების მთლიანი გავლენა კომპანიის კაპიტალის
საწყის ნაშთზე 2017 წლის 1 იანვრისთვის იყო კლება 1,379 ლარით.
ჯგუფმა დანერგა ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები 2018 წლის 1 იანვრიდან კუმულაციური ეფექტის
მეთოდის გამოყენებით, კუმულაციური ეფექტის 2018 წლის 1 იანვარს გაუნაწილებელ მოგებაში
აღიარებით. ასე რომ, შესადარისი ინფორმაცია არ არის ხელახლა წარდგენილი.
ფასს 9 განსაზღვრავს ფინანსური აქტივების, ფინანსური ვალდებულებების და ზოგიერთი არა
ფინანსური ერთეულების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების აღიარების და
აღრიცხვის მოთხოვნებს. ამ სტანდარტმა ჩაანცვლა ბასს 39 „ფინანსური ინსტრუმენტეი: აღიარება და
შეფასება“.
ფასს 9-ს დანერგვის სრულმა გავლენამ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებული და ფულად
სახსრებთან და მის ეკვივალენტებთან დაკავშირებული ცვლილებით განაპირობა 2018 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით კომპანიის კაპიტალის საწყისი ბალანსის შემცირება 768 ათასი ლარის ოდენობით.

6. საოპერაციო სეგმენტები
2018 წლის 20 მარტს ჯეოსელის შესყიდვის შემდეგ, ჯგუფი მართავს ორ საოპერაციო სეგმენტს,
ფიქსირებული კავშირგაბმულობა და მობილური კომუნიკაციები. კომპანიის შემოსავლების დიდი
ნაწილი გენერირდება საქართველოში, ამიტომ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე ინფორმაცია არ არის
წარმოდგენილი. ინფორმაცია თითოეულ საოპერაციო სეგმენტზე მოყვანილია ქვემოთ.
ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ თითოეული საოპერაციო სეგმენტის შედეგების შესაფასებლად
ყველაზე რელევანტური არის შემოსავლების, საოპერაციო მოგების, აქტივებისა და
ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა. შემოსავლები და საოპერაციო მოგება
ფიქსირებული კავშირგაბმულობის სეგმენტისათვის მოყვანილია 2018 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისთვის. შემოსავლები და საოპერაციო მოგება მობილური კავშირგაბმულობის
სეგმენტისათვის ასახავს შესყიდვის შემდგომ კომპანიის ოპერაციებს, 2018 წლის 20 მარტიდან
2018 წლის 31 დეკემბრამდე. შემოსავლები, აქტივები და ვალდებულებები 2017 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისათვის მთლიანად მიეკუთვნება ფიქსირებული კავშირგაბმულობის სეგმენტს.
ჯგუფი მართავს ფულად ნაკადებს და მისი ეკვივალენტებს, სესხებს და კრედიტებს,
სუბორდინირებულ სესხს და თამასუქების ვალდებულებებს
ცენტრალიზებული სისტემის
გამოყენებით, შედეგად ხელმძვანელობა ასახავს სესხის მთლიან ოდენობას, ფულად ნაკადებს და მის
ეკვივალენტებს, ასევე ფინანსურ ხარჯებს და შესაბამის უცხოური ვალუტის გადაფასებიდან
მოგებას/(ზარალს) გაუნაწილებელი თანხების სვეტში.
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მობილური
ფიქსირებული გადაუნაწილებელი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
კომუნიკაცია კავშირგაბმულობა
თანხები
აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
174,554
195,662
არამატერიალური აქტივები და
სახელშეკრულებო ხარჯები
177,410
34,929
სხვა გრძელვადიანი აქტივები
16,979
15,399
348
IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული
წინასწარ გადახდები
10,745
სულ გრძელვადიანი აქტივები
379,688
245,990
348
მიმდინარე აქტივები
მარაგები
9,106
13,177
IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული
წინასწარ გადახდები
2,173
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
10,931
24,414
2,530
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
9,264
სულ მიმდინარე აქტივები
22,210
37,591
11,792
სულ აქტივები
401,898
283,581
12,142
ვალდებულებები
მიმდინარე ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
375,791
სუბორდინირებული სესხი
30,546
თამასუქები
37,286
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
11,248
6,917
IRU ხელშეკრულებებიდან და აბონენტებისგან
მიღებული ავანსები
14,483
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები
11,248
21,400
443,623
მიმდინარე ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
37,069
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
44,260
29,095
13,833
IRU ხელშეკრულებებიდან და აბონენტებისგან
მიღებული ავანსები
14,479
7,720
294
გადასახდელი მოგების გადასახადი
97
სულ მიმდინარე ვალდებულებები
58,739
36,912
51,196
სულ ვალდებულებები
69,987
58,312
494,819
წმინდა აქტივები
331,911
225,269
(482,679)

სულ

370,216
212,339
32,726
10,745
626,026
22,283
2,173
37,875
9,264
71,595
697,621

375,791
30,546
37,286
18,165
14,483
476,271
37,069
87,188
22,492
97
146,846
623,117
74,504

* გაუნაწილებელ თანხებში მოყვანილი სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
ძირითადად შედგება
აქციონერებზე გადასახდელი დივიდენდებისგან 6.5 მილიონი ლარის ოდენობით და შპს ჯეოსელის
საკონსულტაციო და პროფესიული მომსახურების გაწევასთან და ფასიანი ქაღალდების გამოშვებასთან
დაკავშირებულ ვალდებულებებს (დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ოდენობით).
ჯეოსელის შესყიდვის თარიღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრამდე ჯგუფის მიერ მობილური
კომუნიკაციის სეგმენტის მიმართულებით გაწეულმა კაპიტალურმა ხარჯებმა შეადგინა
დაახლოებით 65,868 ლარი (საიდანაც 27,862 ათასი ლარი მიეკუთვნება ძირითად საშუალებებს და
37,821 ათასი ლარი - არამატერიალურ აქტივებს). ფიქსირებულ კავშირგაბმულობის საოპერაციო
სეგმენტის მიმართულებით გაწეული კაპიტალური ხარჯები ძირითად საშუალებებსა და
არამატერიალურ აქტივებზე 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის იყო
დაახლოებით 37,605 ათასი ლარი და 26,835 ლარი, შესაბამისად. 2017 წლის 31 დეკემბრით
დასრულებული წლისთვის კაპიტალური ხარჯები სრულად მიეკუთვნებოდა ფიქსირებული
კავშირგაბმულობის სეგმენტს.
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მოგება ან ზარალის
და სრული
მობილური
ფიქსირებული
შემოსავლის
მობილური
ფიქსირებული კომუნიკაციის კავშირგაბმულობის გადაუნაწილებელი
ანგარიშგება
კომუნიკაცია კავშირგამბულობა ელიმინაცია
ელიმინაცია
თანხები
სულ
სეგმენტის
შემოსავალი
178,500
173,814
(2,735)
(5,269)
- 344,310
ცვეთა და
ამორტიზაცია
(52,101)
(46,358)
- (98,459)
სხვა ხარჯები*
(98,226)
(103,446)
5,269
2,735
(21,539) (215,207)
სავაჭრო მოგება
შესყიდვიდან**
41,845 41,845
სეგმენტის
საოპერაციო მოგება
28,173
24,010
2,534
(2,534)
20,306 72,489
ფინანსური
შემოსავალი
665
2,057
2,722
ფინანსური ხარჯი
(84,769) (84,769)
სეგმენტის მოგება
(ზარალი)
დაბეგვრამდე
28,838
26,067
2,534
(2,534)
(64,463) (9,558)
მოგების
გადასახადის
ხარჯი
(19)
(699)
(718)
წლის
(ზარალი)/მოგება
28,819
25,368
2,534
(2,534)
(64,463) (10,276)

* სხვა ხარჯების გადაუნაწილებელი თანხა ძირითადად შედგება საკონსულტაციო და სხვა პროფესიული მომსახურების
ხარჯებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ჯეოსელის შეძენასთან (დაახლოებით 13 მილიონი ლარი), შერწყმასა
და ფასიანი ქაღალდების გამოშვებასთან.
** სავაჭრო მოგება შესყიდვიდან უკავშირდება ჯეოსელის შეძენას.

7.

წმინდა ფინანსური ხარჯები
’000 ლარი
მოგება ან ზარალში აღიარებული
საპროცენტო შემოსავალი სესხებსა და მოთხოვნებზე
IRU ხელშეკრულებების წინასწარ გადახდებთან დაკავშირებული
საპროცენტო შემოსავალი
ფინანსური შემოსავალი
საპროცენტო ხარჯი ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებულ
ფინანსურ ვალდებულებებზე
IRU ხელშეკრულებებიდან მიღებულ ავანსებთან დაკავშირებული
საპროცენტო ხარჯი
ფინანსური ხარჯები
წმინდა (ზარალი)/მოგება უცხოური ვალუტის გაცვლიდან
მოგებაში ან ზარალში აღიარებული წმინდა ფინანსური ხარჯები

2018

2017

1,374

397

1,348
2,722

397

(44,916)

(9,885)

(2,326)
(47,242)
(37,527)
(82,047)

(3,971)
(13,856)
513
(12,946)
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8.

შემოსავალი
’000 ლარი
კომერციული შემოსავალი
მობილური გამავალი ზარის სერვისი
ინტერნეტ მომსახურება
მობილური ინტერნეტ მომსახურება
ინტერნეტ ტელევიზია
ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურება
შემოსავალი ესემესებიდან
შემოსავალი სხვა მომსახურებიდან
ტელეფონების და სატელეფონო აქსესუარების გაყიდვიდან მიღებული
შემოსავალი
უკაბელო სატელეფონო ("CDMA") მომსახურება
IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის იჯარის
მომსახურება
ოპერატორებისგან მიღებული და სხვა მომსახურებიდან შემოსავალი
ურთიერთჩართვის მომსახურება *
IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის იჯარის
მომსახურება
შემოსავალი როუმინგიდან
ინტერნეტ მომსახურება
სულ შემოსავალი კლიენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან

2018
289,492
83,658
83,243
40,589
36,025
22,382
9,507
7,180

2017
149,052
86,195
29,687
25,868
2,330

2,597
2,538

3,237

1,773
54,818
38,725

1,735
23,573
11,668

7,876
6,373
1,844
344,310

9,260
2,645
172,625

ტარიფები, გარდა ურთიერთჩართვის მომსახურებისა, არ წარმოადგენს სახელმწიფო რეგულაციების
საგანს.
2017 წლის ოქტომბერში, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაადგინა
ადგილობრივი ურთიერთჩართვის ახალი ტარიფები, რომლებიც ძალაში შევიდა ნაწილობრივ
2018 წლის ივლისიდან და სრულად - 2019 წლის იანვრიდან. ზემოთ მოყვანილი ტარიფების განსაზღვრა
ეფუძნება გრძელვადიანი დამატებითი ფასების განსაზღვრებას (LRIC) და მნიშვნელოვნად დაბალია
2017 წელს და მანამდე პერიოდის განმავლობაში მოქმედ ტარიფებზე.
*

2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მობილური კომუნიკაციის სეგმენტი მოიცავს
შემდეგი ტიპის შემოსავლებს: მობილური გამავალი ზარის მომსახურება, მობილური ინტერნეტის
მომსახურება, ესემეს მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი, ტელეფონის და სატელეფონო
აქსესუარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი და როუმინგის შემოსავალი. ფიქსირებული
კავშირგაბმულობის სეგმენტი მოიცავს შემდეგი ტიპის შემოსავლებს: ინტერნეტ მომსახურება, ინტერნეტ
ტელევიზია, ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურება, უსადენო სატელეფონო ("CDMA") მომსახურება
და IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის იჯარის მომსახურება.
ურთიერთჩართვის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი და სხვა მომსახურებიდან მიღებული
შემოსავალი გენერირებულია ორივე სეგმენტის მიერ შემდეგნაირად: 33,018 ათასი ლარი მობილური
კომუნიკაციის სეგმენტიდან და 12,887 ათასი ლარი ფიქსირებული კავშირგაბმულობის სეგმენტიდან.
ზემოთ განსაზღვრულ ცვლილებებს, ყველა სხვა თანაბარ პირობებში, ნეგატიური გავლენა აქვთ
კონსოლიდირებულ დაბეგვრამდე არსებულ მოგებაზე, როგორც მობილური კომუნიკაციის, ისე
ფიქსირებული
კავშირგაბმულობის
სეგმენტისთვის.
ხელმძღვანელობა
ვარაუდობს
რომ
2018 წლის კონსოლიდირებულ წმინდა შემოსავალზე გავლენა იყო დაახლოებით 1,5 მილიონი ლარის
ოდენობით, 2017 წელთან შედარებით და 2019 წლიდან ყოველწლიურად დაახლოებით 6 მილიონი
ლარით გაიზრდება.
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გარდა მობილური კომუნიკაციების სეგმენტის შემოსავლებისა (მობილური ხმოვანი, ურთიერთჩართვის
მომსახურების ნაწილი, მობილური ინტერნეტი, შემოსავალი სხვა მობილური მომსახურებიდან და
როუმინგის შემოსავალი), ბიზნესი არ არის სეზონური და რჩება უცვლელი მთელი წლის განმავლობაში.
მობილური კომუნიკაციების სეგმენტიდან მიღებული შემოსავლები წლის მეორე ნახევარში, როგორც
წესი, დაახლოებით 10-15 მილიონი ლარით მეტია, ვიდრე წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში.
2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის კონსოლიდირებულ ფინანასურ ანგარიშგებაში
მოცემულ ძირითად შემოსავლის წყაროებთან დაკავშირებით არ მომხდარა სხვა მნიშვნელოვანი
ცვლილება, გარდა ჯეოსელის შეძენასთან დაკავშირებული დამატებითი შემოსავლის წყაროებისა.

9.

შესყიდული მომსახურებები
’000 ლარი
პროფესიული ხარჯები *
პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მომსახურება
კომუნალური ხარჯები
ინტერნეტ მომსახურების ხარჯი
ინტერნეტის არხის ხარჯები
სხვა შესყიდული მომსახურებები
სულ შესყიდული მომსახურებები

2018
22,645
8,734
7,893
3,583
3,392
415
46,662

2017
7,309
2,494
3,254
3,524
2,828
150
19,559

* 2018 წელს ჯგუფის მიერ ჯეოსელის შეძენასთან დაკავშირებით გაწეული საკონსულტაციო,
იურიდიული და სხვა პროფესიული მომსახურების ხარჯებმა შეადგინა დაახლოებით 13,072 ათასი ლარი
(იხ. შენიშვნა 25). პროფესიული მომსახურება მოიცავს აუდიტორულ ხარჯებს 312 ათასი ლარის
ოდენობით (2017: 202 ათასი ლარის ოდენობით).

10. ხელფასები და ანაზღაურება
’000 ლარი
ხელფასები
ბონუსები
თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევა
სხვა სარგებელი
სულ ხელფასები და სარგებელი

2018
47,980
5,691
731
1,104
55,506

2017
28,640
3,968
440
275
33,323

2018
4,719
4,170
4,129
4,113
2,638
2,635
2,578
1,879
1,253
1,163
2,288
31,565

2017
650
354
1,940
1,776
1,810
1,244
1,119
421
662
3,950
13,926

11. სხვა ხარჯები
’000 ლარი
ძირითადი საშუალების გაყიდვიდან მიღებული ზარალი
ნელა მოძრავი მარაგების და სხვა გრძელვადიანი აქტივების ჩამოწერა
გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა
გაცემული სესხის გაუფასურების რეზერვი
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვი
ბანკის საკომისიო
საკომუნიკაციო რეგულაციების საკომისიო
უსაფრთხოების ხარჯები
მოხმარებული საწვავ-საპოხი მასალა
მივლინების ხარჯი
სხვა ხარჯები
სულ
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12. დაბეგვრა
(a) მოგებაში ან ზარალში აღიარებული თანხები
’000 ლარი
მიმდინარე წელი
წინა წლების კორექტირება
მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი
მოგების გადასახადის ხარჯი

2018
(718)
(718)
(718)

2017
(1,595)
998
(597)
(597)

2016 წლის 13 მაისს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი მოგების გადასახადის რეფორმის
შესახებ (რომელიც ასევე ცნობილია მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის სახელით), რაც ნიშნავს
დაბეგვრის მომენტის გადატანას მოგების გამომუშავების მომენტიდან მათი განაწილების თარიღამდე.
კანონი ძალაში შევიდა საგადასახადო პერიოდებისთვის 2017 წლის 1 იანვრის შემდეგ. იმის
გათვალისწინებით, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ხსენებული ცვლილება ამოქმედდა
ანგარიშგების წარდგენის თარიღამდე, ჯგუფმა ცვლილების სრული გავლენა აღიარა წინა პერიოდებში
აღიარებული გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებების ჩამოწერით მიმდინარე წლის მოგება ან
ზარალის კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში, როგორც მოგების გადასახადის სარგებელი.

(b) მოქმედი საგადასახადო განაკვეთის შეჯერება:

გამოცხადებული დივიდენდები
დივიდენდები რომლებზეც CIT არ გამოიყენება
დივიდენდები რომლებზეც CIT გამოიყენება
გადასახადი ჯგუფის ადგილობრივი საგადასახადო განაკვეთის
გამოყენებით
საგადასახადო ვალდებულების ჩამოწერა დივიდენდებზე
ცვლილება აღიარებულ დაქვითვად დროებით სხვაობებში
მოგების გადასახადის (ხარჯი)/შემოსავალი სხვა არა გამოქვითად ხარჯებზე
წლის მოგების გადასახადის ხარჯი

2018
’000
ლარი
39,863
(36,783)
3,080
544
(259)
433
718

%

100
18
(8)
14
23

2017
’000
ლარი
%
11,703
100
2,087
(994)
(998)
502
597

18
(8)
(9)
4
5

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სულ საგადასახადო სარგებელი, რომელიც ხელმისაწვდომია
მომავალში გასანაწილებელი მოგებისთვის შეადგენს 981 ათას ლარს (2017 წლის 31 დეკემბერს: 1,785
ათასი ლარი).

20

სს სილქნეტი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2018 წლისათვის

13. ძირითადი საშუალებები და სხვა გრძელვადიანი აქტივები
შენობები და
მანქანა- სატრანსპორტო
ავეჯი და დაუმთავრებელი
’000 ლარი
მიწა
ინფრასტრუქტურები დანადგარები საშუალებები აღჭურვილობა მშენებლობა
თვითღირებულება 2017
წლის 1 იანვარს
21,198
109,281
169,450
4,450
13,122
611
დაგროვილი ცვეთა
(30,070)
(86,848)
(3,831)
(9,617)
საბალანსო ღირებულება
2017 წლის 1 იანვარს
21,198
79,211
82,602
619
3,505
611
შესყიდვები
15
83
21,254
523
19,228
გაყიდვები
(563)
(1,867)
(6,451)
(56)
(96)
გადაცემა და სხვა
3,598
14,935
138
45
(19,763)
ცვეთის გასვლა
639
4,304
51
85
ცვეთის ხარჯი
(2,150)
(26,324)
(195)
(660)
საბალანსო ღირებულება
2017 წლის 31 დეკემბერს
20,650
79,514
90,320
557
3,402
76
თვითღირებულება 2017
წლის 31 დეკემბერს
20,650
111,095
199,188
4,532
13,594
76
დაგროვილი ცვეთა
(31,581)
(108,868)
(3,975)
(10,192)
საბალანსო ღირებულება
2017 წლის 31 დეკემბერს
20,650
79,514
90,320
557
3,402
76
ბიზნეს კომბინაციიდან შეძენა
7,846
11,058
149,924
3,040
12,308
შესყიდვები
2
19
37,090
27
5,260
23,070
გაყიდვები
(2,081)
(4,376)
(7,702)
(365)
(92)
(4)
გადაცემა და სხვა
5
963
15,545
744
14
(18,824)
ცვეთის გასვლა
1,590
3,760
178
86
ცვეთის ხარჯი
(2,508)
(56,306)
(1,126)
(3,448)
საბალანსო ღირებულება
2018 წლის 31 დეკემბერს
26,422
86,260
232,631
3,055
17,530
4,318
თვითღირებულება
2018 წლის 31 დეკემბერს
26,422
118,759
394,045
7,978
31,084
4,318
დაგროვილი ცვეთა
(32,499)
(161,414)
(4,923)
(13,554)
საბალანსო ღირებულება
2018 წლის 31 დეკემბერს
26,422
86,260
232,631
3,055
17,530
4,318

სულ
318,112
(130,366)
187,746
41,103
(9,033)
(1,047)
5,079
(29,329)
194,519
349,135
(154,616)
194,519
184,176
65,468
(14,620)
(1,553)
5,614
(63,388)
370,216
582,606
(212,390)
370,216

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯგუფის სრულად გაცვეთილი ძირითადი საშუალებების
ღირებულებამ შეადგინა 13,789 ათასი ლარი (2017 წლის 31 დეკემბერი: 12,214 ათასი ლარი).

(a)

უზრუნველყოფა
2018 წლის 31 დეკემბერს საბანკო სესხები (იხილეთ შენიშვნა 19) უზრუნველყოფილია ძირითადი
საშუალებებით, რომელთა საბალანსო ღირებულებაა
365,898 ათასი ლარი (2017 წელს:
194,443 ათასი ლარი).

(b)

სხვა გრძელვადიანი აქტივები
2018 წლის 31 დეკემბერს სხვა გრძელვადიანი აქტივები მოიცავდა დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებს
26,471 ათასი ლარის ოდენობით და გრძელვადიანი აქტივებისთვის გადახდილ ავანსებს 6,162 ათასი
ლარის ოდენობით (2017 წელს დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები 11,644 ათასი ლარი, გრძელვადიანი
აქტივებისთვის გადახდილ ავანსები - 1,863 ათასი ლარი).

(g)

კაპიტალური და სხვავალდებულებები
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯგუფს გააჩნია პროექტის დასრულებასთან დაკავშირებული
კაპიტალური და სხვა ვალდებულებები დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ოდენობით, რაზეც ჯგუფს აქვს
შემზღუდველი ვალდებულება.
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14. არამატერიალური აქტივები და ხელშეკრულების დანახარჯები
ქსელის
ოპერირების და
კომპიუტერული
უზრუნველყოფის სატელეკომუნიკაციო სამაუწყებლ
’000 ლარი
ლიცენზია
ლიცენზიები
ო უფლებები გუდვილი
თვითღირებულება 2017 წლის 1 იანვარს
12,447
19,402
11,657
2,894
დაგროვილი ამორტიზაცია
(8,260)
(16,311)
(5,346)
საბალანსო ღირებულება 2017 წლის 1 იანვარს
4,187
3,091
6,311
2,894
შესყიდვები
1,677
1,984
3,473
ამორტიზაციის ხარჯი
(1,448)
(2,281)
(4,904)
გაყიდვები და აღიარებების შეწყვეტა, ბრუტო
(1,780)
გაყიდვების და აღიარებების შეწყვეტა,
ამორტიზაცია
1,780
საბალანსო ღირებულება 2017 წლის 31
დეკემბერს
4,416
2,794
4,880
2,894
თვითღირებულება 2017 წლის 31 დეკემბერს
14,124
19,606
15,130
2,894
დაგროვილი ამორტიზაცია
(9,708)
(16,812)
(10,250)
საბალანსო ღირებულება 2017 წლის 31
დეკემბერს
4,416
2,794
4,880
2,894
ბიზნეს კომბინაციიდან შეძენა
34,864
132,489
4,089
შესყიდვები
15,451
26,672
21,648
ამორტიზაციის ხარჯი
(13,276)
(10,547)
(9,897)
გაყიდვები და აღიარებების შეწყვეტა, ბრუტო
(6,461)
გაყიდვების და აღიარებების შეწყვეტა,
ამორტიზაცია
821
საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 31
დეკემბერს
35,815
151,408
16,631
6,983
თვითღირებულება 2018 წლის 31 დეკემბერს
57,978
178,767
36,778
6,983
დაგროვილი ამორტიზაცია
(22,163)
(27,359)
(20,147)
საბალანსო ღირებულება 2018 წლის 31
დეკემბერს
35,815
151,408
16,631
6,983

CSAC*
2,128
(586)
-

სულ
46,400
(29,917)
16,483
9,262
(9,219)
(1,780)

-

1,780

1,542
2,128
(586)

16,526
53,882
(37,356)

1,542
428
883
(1,351)
-

16,526
171,870
64,654
(35,071)
(6,461)

-

821

1,502
3,439
(1,937)

212,339
283,945
(71,606)

1,502

212,339

* CSAC-აბონენტის აყვანასთან დაკავშირებული ხარჯების კაპიტალიზაცია
ყველაზე მნიშვნელოვანი სატელეკომუნიკაციო ლიცენზიების მოქმედების ვადები და წმინდა საბალანსო
ღირებულებები 31 დეკემბერის მდგომარეობით:

ლიცენზიის № და ტექნოლოგია
F98 (LTE**)
F48 (LTE**)
F53 (LTE**)
F36
F54
F105 800 MHZ
სიხშირის ლიცენზია
სიხშირის ლიცენზია900 MHZ
სიხშირის ლიცენზია1800 MHZ
სიხშირის ლიცენზია2100 MHZ

(RF) სპექტრი
2,300 MHz - 2,350 MHz
2,299 MHz – 2,350 MHz
2,300 MHz - 2,350 MHz

800 MHZ
900 MHZ
1800 MH
2100 MHZ

მოქმედების ვადა
აგვისტო, 2026
მაისი, 2026
იანვარი, 2027
დეკემბერი, 2026
დეკემბერი, 2026
ოქტომბერი, 2033
დეკემბერი, 2022
იანვარი, 2030
იანვარი, 2030
იანვარი, 2030

31 დეკემბერი 2018
’000 ლარი
907
143
476
754
901
24,099
819
40,769
62,536
19,070
150,474

31 დეკემბერი 2017
’000 ლარი
1,032
474
535
2,041

22

სს სილქნეტი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2018 წლისათვის

15. მარაგები
’000 ლარი
საინსტალაციო მასალები
ოპტიკური კაბელები
მობილური ტელეფონები და აქსესუარები
საწვავი
სხვა
სულ

31 დეკემბერი
2018
10,373
3,906
1,903
1,236
4,865
22,283

31 დეკემბერი
2017
3,452
1,181
179
128
3,484
8,424

31 დეკემბერი
2018
16,922
8,106
5,393
30,421
7,455
37,876

31 დეკემბერი
2017
12,362
2,088
1,604
16,054
4,237
20,291

16. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
’000 ლარი
მოთხოვნები აბონენტებისგან
მოთხოვნები სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისგან
სხვა სავაჭრო მოთხოვნები
სულ სავაჭრო მოთხოვნები
ავანსად გადახდილი თანხები
სულ სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

ინფორმაცია ჯგუფის საკრედიტო და სავალუტო რისკების, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებთან
დაკავშირებული გაუფასურებით გამოწვეული ზარალის გავლენის შესახებ, წარმოდგენილია
21-ე შენიშვნაში.

17. ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები
’000 ლარი
ბანკში არსებული ნაშთები
ფულადი სახსრები გზაში
ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები(ნაღდი ფული)
სულ ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები

31 დეკემბერი
2018
8,762
490
10
9,262

31 დეკემბერი
2017
2,267
254
2,521

ინფორმაცია ჯგუფის საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების ზეგავლენის, საკრედიტო და სავალუტო
რისკების და მგრძნობელობის ანალიზის შესახებ ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებებზე,
წარმოდგენილია 21-ე შენიშვნაში.
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18. კაპიტალი
(a)

სააქციო კაპიტალი
ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებს უფლება აქვთ პერიოდულად მიიღონ გამოცხადებული
დივიდენდები და მონაწილეობა მიიღონ კომპანიის კრებებში ერთ აქციაზე ერთი ხმის უფლების პრინციპის
შესაბამისად. 2018 და 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის სესხები (იხ. შენიშვნა 19)
უზრუნველყოფილია კომპანიის სააქციო კაპიტალით.
აქციების რაოდენობა
გამოშვებული 1 იანვარს
გამოშვებული 31 დეკემბერს, სრულად გადახდილი
ავტორიზებული აქციები - ნომინალური ღირებულება

(b)

ჩვეულებრივი აქციები
2018
2017
68,171,901
68,171,901
68,171,901
68,171,901
1
1

დამატებითი შენატანები კაპიტალში
2018 წლის მარტში კომპანიის მეწილე „Rhinestream
Holdings
Limited“-მა გასცა სესხი
17 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. ეს სესხი მშობელი კომპანიისგან აღებული იქნა არა საბაზრო
პირობებით, რის შედეგადაც წარმოიშვა დამატებითი შენატანი კაპიტალში 16,445 ათასი ლარის
ოდენობით (იხ. შენიშვნა 19(ა)).
2018 წლის ივნისში ჯგუფმა სს თიბისი ბანკის სასარგებლოდ, როგორც ჯეოსელის შესყიდვაზე
მიღებული დაფინანსების ნაწილი (იხ. შენიშვნა 19), გამოსცა „ქოლ“ ოპციონი 4,795,000 ჩვეულებრივ
აქციაზე, რაც წარმოადგენდა საკუთრების 6.6%-ს განზავებულ საფუძველზე. ოპციონის გამოყენების
ფასი არის 5.214 ლარი ერთ აქციაზე, ჯამური ღირებულებით 25,000 ათასი ლარი. ოპციონი
გამოყენებადია 5 წლის ვადაში ნებისმიერ დროს, ან უპირობოდ ლიკვიდურობის შემთხვევის
დადგომისას, რაც განმარტებულია როგორც პირველადი საჯარო შეთავაზება (IPO) ან კომპანიის 100%იანი წილის გაყიდვა.
„ქოლ“ ოპციონის სამართლიანი ღირებულება ჯეოსელის შეძენის/თიბისი-სგან დაფინანსების მიღების
თარიღში აღირიცხა, როგორც კაპიტალ ინსტრუმენტი. სამართლიანი ღირებულება 8,026 ათასი ლარის
ოდენობით დამატებულია კაპიტალში დამატებით შენატანებზე და აღიარდება ხარჯად მოგებაში ან
ზარალში ჯეოსელის შეძენასთან დაკავშირებული სესხების ამორტიზაციის გავლით (შენიშვნა 19).
რადგანაც ოპციონი კაპიტალ ინსტრუმენტია, არანაირი ცვლილება სამართლიან ღირებულებაში არ
არის ასახული მოგება ან ზარალის ანგარიშგებაში და სხვა სრულ შემოსავალში.

(g)

დივიდენდები
2018 წელს კომპანიამ გამოაცხადა
დივიდენდები
39,863 ათასი ლარის ოდენობით
(2017 წელს: 11,703 ათასი ლარი). ეს წარმოადგენდა დივიდენდებს აქციაზე 0.59 ლარის ოდენობით
(2017 წელს: 0.17 ლარი აქციაზე). 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დივიდენდები
6,484 ათასი ლარის ოდენობით (2017: 3,038 ათასი ლარის ოდენობით (იხ შენიშვნა 20)) არის
გადაუხდელი და შედის სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში.

(d)

კაპიტალის მართვა
ჯგუფს არ აქვს კაპიტალის მართვის დამტკიცებული პოლიტიკა, მაგრამ ხელმძღვანელობა ცდილობს
შეინარჩუნოს კაპიტალის ბაზა, რომელიც დააკმაყოფილებს ჯგუფის საოპერაციო და სტრატეგიუ ლ
საჭიროებებს და უზრუნველყოფს ბაზრის მონაწილეთა ნდობის შენარჩუნებას. ეს მიიღწევა ფულადი
ნაკადების ეფექტური მართვით, ჯგუფის შემოსავლებისა და მოგების, ასევე გრძელვადიანი
საინვესტიციო გეგმების მუდმივი მონიტორინგის გზით, რომლებსაც ჯგუფი ძირითადად
საოპერაციო ფულადი ნაკადებით, გრძელვადიანი სესხების და კრედიტების საშუალებით აფინანსებს.
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ზემოთხსენებულის გათვალისწინებით ჯგუფი ორიენტირებულია მოგების სტაბილურ ზრდაზე.
კომპანიას და მის შვილობილებს არ აქვთ გარეშე პირისგან დაწესებული რაიმე შეზღუდვა კაპიტალზე.

19. სესხები და კრედიტები
წინამდებარე შენიშვნაში მოცემულია ინფორმაცია ჯგუფის პროცენტის მატარებელი სესხების
სახელშეკრულებო პირობების შესახებ, რომლებიც შეფასებულია ამორტიზირებული ღირებულებით.
დამატებითი ინფორმაცია ჯგუფზე საპროცენტო განაკვეთის, სავალუტო და ლიკვიდურობის რისკის
ზემოქმედების შესახებ, წარმოდგენილია 21-ე შენიშვნაში.
31 დეკემბერი
2018
315,025
60,766
375,791
36,642
427
37,069
30,546
30,546
443,406

’000 ლარი
უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები – გრძელვადიანი
არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები– გრძელვადიანი
უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები – მიმდინარე
არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები – მიმდინარე
სუბორდინირებული სესხი - გრძელვადიანი

(a)

31 დეკემბერი
2017
37,482
34,000
71,482
4,619
425
5,044
76,526

ვადები და სესხის დაფარვის გრაფიკი
გადაუხდელი სესხების ვადები და პირობები იყო შემდეგი:
31 დეკემბერი 2018
’000 ლარი

ვალუტა

უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები

აშშ დოლარი

უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები
უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები
უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები
არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები

აშშ დოლარი
ლარი
ლარი
აშშ დოლარი

არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები
სულ სესხები და კრედიტები

ლარი

ნომინალური
საპროცენტო
დაფარვის
განაკვეთი
წელი
7.5%+ 6 თვიანი
Libor განაკვეთი
2025
11%+ 6 თვიანი
Libor განაკვეთი
2025
12%
2024
11.7%
2024
8.50%
2021
3.5 % +
რეფინანსირების
განაკვეთი
2022

ნომინალური
ღირებულება

საბალანსო
ღირებულება

268,738

261,497

26,876
37,630
25,664
26,772

26,876
37,630
25,664
26,772

34,421
420,101

34,421
412,860

31 დეკემბერი 2017
’000 ლარი
უზრუნველყოფილი საბანკო სესხები

ვალუტა
GEL

არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები
სულ სესხები და კრედიტები

GEL

ნომინალური
საპროცენტო
დაფარვის
განაკვეთი
წელი
12%
2024
3.5% +
რეფინანსირების
განაკვეთი
2022

ნომინალური
ღირებულება
42,101

საბალანსო
ღირებულება
42,101

34,425
76,526

34,425
76,526

ჯეოსელის შესყიდვის დასაფინანსებლად, კომპანიამ და სს თიბისი ბანკმა 2018 წლის 16 მარტს
მოაწერეს ხელი სასესხო ხელშეკრულებას. სესხის ოდენობებია 110 მილიონი აშშ დოლარი და
10 მილიონი აშშ დოლარი და მათ ერიცხებათ ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი 7,5% + 6 თვიანი Libor
განაკვეთი და 11% + 6 თვიანი Libor განაკვეთი, შესაბამისად („Libor“ - ლონდონის ბანკთაშორისი
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შეთავაზებული განაკვეთი). საპროცენტო განაკვეთები ექვემდებარება ცლილებებს გამოშვებიდან
ყოველ 6 თვეში. უზრუნველყოფილი საბანკო სესხის, 110 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით,
დაფარვის გრაფიკი არის შემდგნაირი: 12 თვიანი საშეღავათო პერიოდი (იხდის მხოლოდ პროცენტს),
რომელსაც მოყვება ყოველთვიური პროცენტის და ძირის გადახდები.
ჯგუფმა სს თიბისი ბანკის სასარგებლოდ, როგორც სესხის აღების კომპონენტი, (დეტალებისთვის იხ.
შენიშვნა 18) გამოუშვა „ქოლ“ ოპციონი 4,795,000 ჩვეულებრივ აქციად. ოპციონის სამართლიანი
ღირებულება აღიარებულ იქნა, როგორც გარიგების ხარჯი სესხის შესაბამისი საბალანსო
ღირებულების შემცირებით.
2018 წლის 30 მარტს ჯგუფმა გააკეთა, აშშ დოლარში არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციების კერძო
განთავსება 10 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. მოცემულ არაუზრუნველყოფილ ობლიგაციებს
ერიცხებათ ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი 8.5%-ს ოდენობით, 2021 წელს დაფარვის ვადით და
გამოშვების თარიღიდან მეორე წლის ბოლოს უკან გამოსყიდვის უფლებით. ობლიგაციების
გამოშვებიდან მიღებული შემოსავლები გამოყენებულ იქნა 110 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის
უზრუნველყოფილი ბანკის სესხის ნაწილის დასაფარად.
2017 წლის აგვისტოში, ჯგუფმა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე („GSE“) გამოსცა და განათავსა
აშშ დოლარში არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები. შედეგად კომპანიამ გამოსცა 34 მილიონი ლარის
არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები საპროცენტო განაკვეთით 3.5%-ს + რეფინანსირების განაკვეთი,
დაფარვის ვადით 2022 წელს.
უზრუნველყოფილი საბანკო სესხი უზრუნველყოფილია კომპანიის სააქციო კაპიტალით, მარაგებით და
ძირითადი საშუალებებით.
ყველა სესხი და კრედიტი ექვემდებარება შემზღუდავ პირობებს, ფინანსური დავალიანების ლიმიტის,
არაფინანსური შეზღუდვების და კონკრეტული ფინანსური თანაფარდობის შენარჩუნების მოთხოვნების
ჩათვლით. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯგუფი აკმაყოფილებს სასესხო შეზღუდვებს.
სუბორდინირებული სესხი
31 დეკემბერი 2018

’000 ლარი
სუბორდინირებული სესხი
დაქვემდებარებული სესხი

ვალუტა
აშშ დოლარი

ნომინალური
საპროცენტო განაკვეთი
9.5%

დაფარვის
წელი
2026

ნომინალური
ღირებულება
48,901
48,901

საბალანსო
ღირებულება
30,546
30,546

შეძენის გარიგება ნაწილობრივ დაფინანსებული იყო კომპანიის მშობელი კომპანიისგან „Rhinestream
Holdings Limited“-სგან აღებული 17 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით აღებული სასესხო
ხელშეკრულებით. სესხი სუბორდინირებულია ყველა სხვა სესხებთან, კრედიტებსა და
თამასუქებთან. სესხი მშობელი კომპანიისგან აღებულია არა საბაზრო პირობებით, რის გამოც
წარმოიშვა დამატებითი შენატანი კაპიტალში 16,445 ათასი ლარის ოდენობით. სესხის დაფარვის ვადა არის
2026 წლის 28 მარტი.
თამასუქები
თამასუქებზე დაწვრილებით ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ შენიშვნა 25 შვილობილები და
საწარმოთა შერწყმა.
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(b)

ცვლილებები ფინანსური საქმიანობებიდან წარმოშობილ ვალდებულებებში
გადასახდელი სესხები და
დივიდენდები კრედიტები
3,038
76,526
423,545
(67,006)
(33,633)
(36,417)
(36,417)
322,906
29,142

’000 ლარი
ნაშთი 2018 წლის 1 იანვარს
სესხებიდან მიღებული ფულადი სახსრები
სესხების დაფარვა
გადახდილი პროცენტი
გადახდილი დივიდენდები
სულ ცვლილებები ფულადი ნაკადების დაფინანსებიდან
უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილების გავლენა

სულ
79,564
423,545
(67,006)
(33,633)
(36,417)
286,489
29,142

სხვა ცვლილებები
საპროცენტო ხარჯები
გარიგების ხარჯები*
არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადის გადახდა
რეზიდენტებისთვის გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი
სულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული სხვა ცვლილებები
სულ კაპიტალთან დაკავშირებული სხვა ცვლილებები
(იხილეთ შენიშვნა 18 და 19)
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბერს

-

39,272
247
(201)
(15)
39,303

39,272
247
(201)
(15)
39,303

39,863
6,484

(24,471)
443,406

15,392
449,890

* გარიგების ხარჯი 247 ათასი ლარის ოდენობით უკავშირდება ჯგუფის მიერ არაუზრუნველყოფილი

ობლიგაციების გამოშვებასთან,
(იხილეთ შენიშვნა 19 (ა)).

განთავსებასა

და

რეგისტრაციასთან

დაკავშირებულ

ხარჯებს

20. IRU ხელშეკრულებებთან და აბონენტებთან დაკავშირებული სავაჭრო და სხვა
მოთხოვნები და მიღებული ავანსები
31 დეკემბერი 2018
’000 ლარი
დავალიანება მომწოდებლის მიმართ
დავალიანება ლიცენზიებისა და სამაუწყებლო
უფლებებისთვის
დავალიანება გრძელვადიანი აქტივებისთვის
დავალიანება სხვა ოპერატორების მიმართ
დღგ და სხვა საგადასახადო ვალდებულებები
გადასახდელი დივიდენდი
ვალდებულება თანამშრომლების მიმართ
სხვა ვალდებულებები
სულ სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
IRU ხელშეკრულებებიდან მიღებული ავანსები
აბონენტებისგან მიღებული ავანსები
სულ ავანსებიდან წარმოშობილი სახელშეკრულებო
ვალდებულებები
სულ

გრძელვადიანი
-

31 დეკემბერი 2017

მიმდინარე გრძელვადიანი
33,705
-

მიმდინარე
14,568

7,300
10,865
18,165
13,234
1,249

24,381
12,174
7,132
545
6,484
1,832
936
87,189
1,925
20,567

1,200
1,200
35,994
1,609

4,486
3,720
2,895
726
3,038
1,397
634
31,464
4,694
4,407

14,483
32,648

22,492
109,681

37,603
38,803

9,101
40,565

ჯგუფის ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სავალუტო და ლიკვიდურობასთან
დაკავშირებული რისკების და მგრძნობელობის ანალიზის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია
21-ე შენიშვნაში.
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21. სამართლიანი ღირებულება და ფინანსური რისკის მართვა
(a)

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება
სამართლიანი ღირებულების შეფასების მიზანია ფასის განსაზღვრა, რომელიც მიიღება აქტივის
გაყიდვისგან, ან გადახდილი იქნება ვალდებულების გადაცემისთვის, ბაზრის მონაწილეებს შორის
ოპერაციის ფარგლებში, შეფასების თარიღისთვის. თუმცა, შეფასების სუბიექტურობიდან გამომდინარე
სამართლიანი ღირებულება არ უნდა იყოს ინტერპრეტირებული, როგორც რეალიზებადი თანხა აქტივის
დაუყოვნებლივ გაყიდვის ან ვალდებულებების გადაცემისას.
ჯგუფმა განსაზღვრა ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება შეფასების
ტექნიკის გამოყენებით. შეფასების ტექნიკის მიზანია სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრა, რომელიც
ასახავს ფასს, რომელიც მიიღება აქტივების გაყიდვიდან ან გადაიხდება ვალდებულებების გადაცემით
შეფასების დღეს ბაზრის მონაწილეთა შორის სტანდარტულ ოპერაციებში. გამოყენებული შეფასების
ტექნიკა წარმოადგენს დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მოდელს. ყველა ფინანსური აქტივისა და
ვალდებულების სამართლიანი ღირებულება დაანგარიშდება მომავალი ძირი თანხისა და საპროცენტო
ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულების საფუძველზე, რომელიც დისკონტირებულია
საანგარიშგებო თარიღისთვის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით.
ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ ჯგუფის ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების სამართლიანი
ღირებულებები მიახლოებულია საბალანსო ღირებულებებთან.

(b)

ფინანსური რისკის მართვა
ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენების გამო, ჯგუფი დგას შემდეგი რისკების წინაშე:




(i)

საკრედიტო რისკი;
ლიკვიდურობის რისკი;
საბაზრო რისკი.

რისკების მართვის სისტემა
დირექტორთა საბჭოს, სამეთვალყურეო საბჭოსთან ერთად ეკისრება პასუხისმგებლობა ჯგუფის რისკის
მართვის სისტემის დაწესებასა და ზედამხედველობაზე და ის პასუხს აგებს ჯგუფის რისკების მართვის
პოლიტიკების შემუშავებასა და მონიტორინგზე და მისი საქმიანობის შესახებ აქციონერებისთვის
რეგულარული ანგარიშის წარდგენაზე.
ჯგუფის რისკების მართვის პოლიტიკები შეიქმნა იმისათვის, რომ დადგინდეს და გაანალიზდეს ჯგუფის
წინაშე არსებული რისკები, განისაზღვროს რისკის სათანადო ზღვარი და კონტროლის მექანიზმები, ასევე
განხორციელდეს რისკების მონიტორინგი და დადგენილი ზღვრის მკაცრი დაცვა. რისკების მართვის
პოლიტიკა და სისტემა რეგულარულად გადაიხედება, რათა აისახოს შესაბამისი ცვლილებები საბაზრო
პირობებში და ჯგუფის საქმიანობაში. ჯგუფი ტრეინინგების, მენეჯერული სტანდარტებისა და
პროცედურების დანერგვით, ცდილობს განავითაროს მოწესრიგებული და კონსტრუქციული გარემო,
სადაც თანამშრომლებს გაცნობიერებული ექნებათ საკუთარი ფუნქციები და მოვალეობები.
აქციონერი ზედამხედველობას უწევს ჯგუფის რისკების მართვის პოლიტიკებსა და პროცედურებთან
შესაბამისობას და ამოწმებს რისკების მართვის სისტემის ადეკვატურობას ჯგუფის წინაშე მდგარ
რისკებთან მიმართებაში.
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(ii)

საკრედიტო რისკი
საკრედიტო რისკი არის ჯგუფის ფინანსური დანაკარგის რისკი, როდესაც მომხმარებელი ან ფინანსური
ინსტრუმენტის მფლობელი მეორე მხარე ვერ შეასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
ვალდებულებებს. ჯგუფის საკრედიტო რისკი ძირითადად წარმოიშობა გაცემული სესხებიდან, სავაჭრო
მოთხოვნებიდან და ბანკში არსებული ნაშთებიდან.
აღიარებულ ფინანსურ აქტივებსა და არაღიარებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებული საკრედიტო
რისკის მაქსიმალური გავლენა საანგარიშგებო დღისთვის იყო შემდეგი:
’000 ლარი
სავაჭრო მოთხოვნები
სესხები დაკავშირებული მხარეების მიმართ
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები
აღიარებული ფინანსური აქტივები
კრედიტთან დაკავშირებული ვალდებულებები (შენიშვნა 22(ც))

31 დეკემბერი 2018
30,421
9,252
39,673
-

31 დეკემბერი 2017
16,054
1,495
2,521
20,070
35,000

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები და სახელშეკრულებო ხარჯები
საკრედიტო რისკების მართვა ხორციელდება მომხმარებელთა კრედიტუნარიანობის შეფასებით, ჯგუფის
მიერ სტანდარტული გადახდისა და მომსახურების პირობების შეთავაზებამდე. სავაჭრო და სხვა
მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად არ მოითხოვება გირაო.
მომხმარებელთა საკრედიტო რისკის მონიტორინგის დროს, მომხმარებლები ჯგუფდებიან მათი
საკრედიტო მახასიათებლების მიხედვით, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, მომხმარებელი ფიზიკური
პირია თუ იურიდიული პირი, საბითუმო მომსახურებას ეწევა თუ საცალოს, არის თუ არა ის საბოლოო
მომხმარებელი, მისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, მრეწველობის სფერო და წარსულში არსებული
ფინანსური სირთულეების ფაქტები.
ჯგუფი განსაზღვრავს გაუფასურების რეზერვებს, რომლებიც წარმოადგენენ მის მიერ მიღებულ
სავარაუდო ზარალს სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებთან მიმართებაში. ამგვარი რეზერვების ძირითად
შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს კოლექტიური ზარალის კომპონენტი. ჯგუფის სავაჭრო მოთხოვნები
ძირითადად მომდინარეობს ადგილობრივი საცალო მომხმარებლისგან. ჯგუფს არ აქვს მომხმარებელთა
მნიშვნელოვანი გაერთიანება.
გაუფასურების ზარალი
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების ხანდაზმულობა ანგარიშგების წარდგენის თარიღისათვის იყო შემდეგი:
2018
’000 ლარი
ვადაგადაცილების და გაუფასურების გარეშე
ვადაგადაცილებული 30 დღეზე ნაკლები ვადით
ვადაგადაცილებული 30-90 დღით
ვადაგადაცილებული 91-180 დღით
ვადაგადაცილებული 181-360 დღით
ვადაგადაცილებული 365 დღეზე მეტი დროით
სულ

მთლიანი
13,155
14,724
1,880
884
1,973
13,701
46,317

გაუფასურება
(178)
(312)
(562)
(1,674)
(13,170)
(15,896)

წმინდა
13,155
14,546
1,568
322
299
531
30,421
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2017
’000 ლარი
ვადაგადაცილების და გაუფასურების გარეშე
ვადაგადაცილებული 30 დღეზე ნაკლები ვადით
ვადაგადაცილებული 30-90 დღით
ვადაგადაცილებული 91-180 დღით
ვადაგადაცილებული 181-360 დღით
ვადაგადაცილებული 365 დღეზე მეტი დროით
სულ

მთლიანი
15,400
328
480
524
603
13,089
30,424

გაუფასურება
(97)
(214)
(394)
(576)
(13,089)
(14,370)

წმინდა
15,400
231
266
130
27
16,054

მოძრაობა სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების გაუფასურების ანარიცხებზე წლის განმავლობაში იყო შემდეგი:
’000 ლარი
1 იანვარს
ფასს 9-ს დანერგვასთან დაკავშირებული კორექტირება (იხ. შენიშვნა 5)
კორექტირებული ნაშთი 1 იანვარს
ხარჯი წლის განმავლობაში (შენიშვნა 11)
წლის განმავლობაში ჩამოწერილი უიმედო ვალების გაუქმება
31 დეკემბერს

2018
(14,370)
(768)
(15,138)
(2,638)
1,881
(15,895)

2017
(12,594)
(12,594)
(1,776)
(14,370)

100%-იანი გაუფასურების განაკვეთი გამოყენებულ იქნა 365 დღეზე მეტი ვადაგადაცილების მქონე საცალო
მომხმარებლებთან. უფრო დაბალი გაუფასურების განაკვეთები, გამოიყენება იმ კატეგორიებისთვის,
რომლებიც ვადაგადაცილებულია უფრო მოკლე პერიოდით. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებთან მიმართებაში
გაუფასურების ზარალის აღრიცხვისთვის გამოიყენება სარეზერვო ანგარიში, ვიდრე ჯგუფი არ
დარწმუნდება რომ ვერ მიიღებს მისდამი მართებული თანხებს; ამ დროს თანხა მიიჩნევა არა
ანაზღაურებადად და ჩამოიწერება პირდაპირ ფინანსურ აქტივთან მიმართებაში.
ნაშთები საბანკო ანგარიშებზე
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტები ძირითადად ქართულ ბანკებშია განთავსებული, რომლებსაც
საკრედიტო რეიტინგის კვლევის სააგენტოს, „Fitch-ის“ მიერ მინიჭებული აქვთ BB- შეფასება. ჯგუფი არ
მოელის, რომ რომელიმე კონტრაგენტი ვერ შეძლებს ვალდებულებების შესრულებას.

(iii)

ლიკვიდურობის რისკი
ლიკვიდურობის რისკი არის ისეთი რისკი, რომლის დროსაც ჯგუფს ექმნება სირთულეები ნაკისრი
ფინანსური ვალდებულებების შესრულებისას და რომელთა დასაფარად საჭიროა ფულის ან სხვა
ფინანსური აქტივის მიწოდება. ლიკვიდურობის მართვა ხორციელდება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ
ჯგუფს ყოველთვის ჰქონდეს ვალდებულების ვადაში დაფარვის შესაძლებლობა, როგორც ჩვეულებრივ,
ასევე კრიზისულ პერიოდში, არასაჭირო დანაკარგების ან ჯგუფის რეპუტაციაზე ზიანის მიყენების გარეშე.
ამ მიზნით, ჯგუფი ადგენს ფულად ნაკადებთან დაკავშირებულ მოკლევადიან პროგნოზს საოპერაციო
საქმიანობის ხასიათით განსაზღვრულ ფინანსურ საჭიროებებზე დაყრდნობით. როგორც წესი, ეს
საჭიროებები განისაზღვრება ყოველწლიურად და ყოველთვიურად. ფინანსური საჭიროებების მართვის
მიზნით, ჯგუფი მომხმარებლებისგან ყოველდღიურად იღებს ფულად ნაკადებს. ეს უზრუნველყოფს
ჯგუფს საკმარისი ფულადი სახსრებით მისი ფინანსური ვალდებულებების შესასრულებლად. ჯგუფი
უზრუნველყოფს, რომ მოთხოვნისთანავე მუდმივად ჰქონდეს 30 დღის საოპერაციო ხარჯებისა და
ფინანსური ვალდებულებების შესრულებისთვის საჭირო ფულადი სახსრები. ეს გამორიცხავს პოტენციურ,
ექსტრემალური ვითარებებით მიყენებულ დარტყმებს, რომლის წინასწარ განსაზღვრაც შეუძლებელია;
ამგვარი ვითარებები მოიცავს სტიქიურ კატასტროფებს.
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2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯგუფის მიმდინარე ვალდებულებები IRU ხელშეკრულებებთან
დაკავშირებული ვალდებულებების გარდა, და მიღებული ავანსები 124,354 ათასი ლარის ოდენობით იყო
მიმდინარე აქტივების ზედმეტობაში, IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინსწრებების გარდა
54,933 ათასი ლარის ოდენობით. ამ თანხაში შედის დივიდენდის დავალიანება აქციონერის მიმართ
6,484 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ვადები საბოლოოდ და მხოლოდ აქციონერის მიერ
კონტროლდება.
გადასახდელი დივიდენდის გარდა, ჯგუფის კორექტირებული მიმდინარე ვალდებულებები იქნებოდა
კორექტირებული მიმდინარე აქტივების ზედმეტობაში 48,449 ათასი ლარის ოდენობით. მთავარი მიზეზი
სამუშაო კაპიტალის მდგომარეობის გაუარესებისა იყო დიდი ოდენობის და სასწრაფო აუცილებლობის
კაპიტალური ხარჯების გაწევა ჯგუფის ახლად შეძენილ მობილური კომუნიკაციების ბიზნეს სეგმენტში
(ძირითადად დაკავშირებული ქსელის განახლებასთან 4G (LTE) ტექნოლოგიაზე), რის შედეგადაც სავაჭრო
ვალდბულებები ლიცენზიებზე და გრძელვადიან აქტივებზე გაიზარდა 8,207 ათასი ლარიდან 2017 წელს,
36,554 ლარამდე 2018 წლის 31 დეკემბერს. ჯგუფმა მოამზადა დეტალური ფულადი ნაკადების პროგნოზი
და ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მიახლოებითი სამომავლო საოპერაციო თავისუფალი ფულადი
ნაკადები, ყველა შემოსავლების, ხარჯების და ყველა აურიდებელი მიმდინარე ვალდებულებების
დაფარვის გათვალისწინებით,
მაინც საკმარისად პოზიტიურია რომ გააუმჯობესოს ლიკვიდური
მდგომარეობა და სამუშაო კაპიტალის აუცილებლობა და მისცეს კომპანიას საშუალება რომ დროულად
დააკმაყოფილოს მისი ვალდებულებები დაფარვის ვადაში. დამატებით, ჯგუფის აქციონერმა გამოთქვა
სურვილი, რომ საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს ჯგუფის სამომავლო ფინანსური და სხვა
მხარდაჭერა.
ქვემოთ
მოცემულია
საანგარიშგებო
დღისთვის
არსებული
ფინანსური
ვალდებულებების
სახელშეკრულებო ვადები. თანხები მოცემულია მთლიანად, დაქვითვის გარეშე (ბრუტო) და მოიცავს
სავარაუდო საპროცენტო გადასახადებს და გამორიცხავენ ურთიერთჩათვლის ხელშეკრულებების
გავლენას.
31 დეკემბერი 2018
’000 ლარი
არაწარმოებული ფინანსური
ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
დაქვემდებარებული სესხი
თამასუქები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სულ

საბალანსო
ღირებულება

412,860
30,546
37,286
105,354
586,046

სულ

583,862
80,214
42,826
109,538
816,440

მოთხოვნამდე

3 თვეზე
ნაკლები

43,611
43,611

13,103
10,930
24,033

მოთხოვნამდე

26,980
35,000
61,980

3-12
თვემდე

63,959

1-5
წელი

5 წელზე
მეტი

33,556
97,515

391,102
42,826
21,441
455,369

115,697
80,214
195,911

3 თვეზე
ნაკლები

3-12
თვემდე

1-5
წელი

5 წელზე
მეტი

3,227
1,644
4,871

9,668
2,840
12,508

-

31 დეკემბერი 2017
’000 ლარი
არაწარმოებული ფინანსური
ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
საკრედიტო ხასიათის ვალდებულებები

(iv)

საბალანსო
ღირებულება

76,526
32,664
35,000
144,190

სულ

112,224
32,664
35,000
179,888

84,690
1,200
85,890

14,639
14,639

საბაზრო რისკი
საბაზრო რისკი წარმოადგენს საბაზრო ფასების ცვალებადობის რისკს, რაც მოიცავს სავალუტო გაცვლითი
კურსების, საპროცენტო განაკვეთებისა და კაპიტალის ღირებულების ცვალებადობის რისკს, რამაც
31

სს სილქნეტი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2018 წლისათვის

შესაძლოა გავლენა იქონიოს ჯგუფის შემოსავლებზე ან მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების
ღირებულებაზე. საბაზრო რისკების მართვის მიზანია რისკის გონივრულ ფარგლებში შენარჩუნება
ამონაგების ოპტიმიზაციის ფონზე.
ჯგუფი არ იყენებს ჰეჯირებას მოგება-ზარალში არასტაბილურობის სამართავად.
სავალუტო რისკი
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ჯგუფის დამოკიდებულება სავალუტო რისკზე ძირითადად
აშშ-დოლარში დენომინირებულ შესყიდვებს უკავშირდება.
ჯგუფი განიცდის სავალუტო რისკების გავლენას შემდეგნაირად:

’000 ლარი
ნაშთები ბანკში
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
დაკავშირებულ მხარეებზე გაცემული სესხები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სესხები და კრედიტები
დაქვემდებარებული სესხი
წმინდა გავლენა

აშშ დოლარში
31 დეკემბერი 2018
126
6,965
(50,956)
(315,145)
(30,546)
(389,556)

აშშ დოლარში
31 დეკემბერი 2018
249
978
1,495
(11,985)
(9,263)

’000 ლარი
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
წმინდა გავლენა

ევროში
31 დეკემბერი 2018
1,592
(15,018)
(13,426)

ევროში
31 დეკმბერი 2017
66
(8,728)
(8,662)

წლის განმავლობაში არსებული გაცვლითი კურსები:
ლარში
აშშ დოლარი 1
ევრო 1

საშუალო კურსი
2018
2017
2.5345
2.5086
2.9913
2.8322

ანგარიშგების თარიღში
2018
2.6766
3.0701

2017
2.5922
3.1044

მგრძნობელობის ანალიზი
ლარის კურსის შესაძლო გამყარება/(შესუსტება), როგორც ქვემოთ არის მითითებული, აშშ დოლართან
მიმართებაში 2018 და 2017 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით გავლენას მოახდენდა აშშ დოლარში
დენომინირებული ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასებაზე და კაპიტალზე და მოგება ან ზარალზე
დაბეგვრამდე ქვემოთ ნაჩვენები თანხებით. ვალუტის მოძრაობას არ ექნება პირდაპირი გავლენა სხვა
სრულ შემოსავალზე ან კაპიტალზე. ანალიზში გამოყენებულია დაშვება, რომ ყველა სხვა ცვლადი, მათ
შორის საპროცენტო განაკვეთები, უცვლელია და უგულებელყოფს პროგნოზირებადი გაყიდვებისა და
შესყიდვების გავლენას.
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’000 ლარი
31 დეკემბერი 2018
აშშ დოლარი (5%-იანი მოძრაობა)
ევრო (5%-იანი მოძრაობა)
31 დეკემბერი 2017
აშშ დოლარი (10%-იანი მოძრაობა)
ევრო (10%-იანი მოძრაობა)

გამყარება
მოგება ან
კაპიტალი (ზარალი)

შესუსტება
მოგება ან
კაპიტალი ზარალი)

-

19,478
671

-

(19,478)
(671)

-

926
866

-

(926)
(866)

დამოკიდებულება საპროცენტო განაკვეთის რისკზე
ანგარიშგების თარიღისთვის ჯგუფის პროცენტის მატარებელი ფინანსური ინსტრუმენტების საპროცენტო
განაკვეთის პროფილი იყო შემდეგი:
’000 ლარი
ფიქსირებული განაკვეთის მქონე ინსრუმენტები
ფინანსური ვალდებულებები
ცვლადი განაკვეთის მქონე ინსტრუმენტები
ფინანსური ვალდებულებები

საბალანსო ღირებულება
31 დეკემბერი 2018
31 დეკემბერი 2017
120,612
120,612

42,101
42,101

322,794
322,794

34,425
34,425

სამართლიანი ღირებულების მგრძნობელობის ანალიზი ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე
ინსტრუმენტებისთვის
ჯგუფი არ აღრიცხავს ფიქსირებული განაკვეთის მქონე ფინანსურ ინსტრუმენტს სამართლიანი
ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით, ან როგორც გასაყიდად გამიზნულს. შესაბამისად,
ანგარიშგების წარდგენის თარიღისთვის, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება ვერანაირ გავლენას ვერ
მოახდენს კაპიტალსა ან მოგება-ზარალზე.

ფულადი ნაკადების მგრძნობელობის ანალიზი ცვლადი განაკვეთის მატარებელი ინსტრუმენტებისთვის
100 საბაზისო პუნქტიანი შესაძლო ცვლილება საპროცენტო განაკვეთებში ანგარიშგების წარდგენის
თარიღისთვის, გავლენას იქონიებს მოგებაზე ან ზარალზე 3,228 ათასი ლარის ოდენობით. ეს ანალიზი
განსაზღვრავს, რომ ყველა სხვა ცვალებადი მაჩვენებელი, კონკრეტულად, უცხოური ვალუტის გაცვლითი
კურსები, ცვლილების გარეშე რჩება.

22. პირობითი ვალდებულებები
(a)

პირობითი საგადასახადო ვალდებულებები
საქართველოში საგადასახადო სისტემა შედარებით ახალია და ხასიათდება ხშირი საკანონმდებლო
ცვლილებებით, ოფიციალური განცხადებებით და სასამართლო გადაწყვეტილებებით, რომლებიც ზოგჯერ
ბუნდოვანი და ურთიერთგამომრიცხავია, და ერთმანეთისგან განსხვავებული ინტერპრეტაციის
საშუალებას იძლევა. საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს არ
შეუძლია დააკისროს დამრღვევს არანაირი დამატებითი საგადასახადო ვალდებულება, ჯარიმა ან საურავი,
თუ სამართალდარღვევიდან გასულია სამი წელი. ეს ვითარება ქმნის საგადასახადო რისკებს, რომლებიც,
სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში გაცილებით მაღალია. ხელძღვანელობა თვლის, რომ
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საგადასახადო ვალდებულებები ადეკვატურია მოქმედი საგადასახადო კოდექსის, ოფიციალური
განცხადებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების ინტერპრეტაციისა. საგადასახადო ორგანოების მიერ
აღნიშნული კანონების ინტერპრეტირება შეიძლება განსხვავდებოდეს ჯგუფის ინტერპრეტაციისაგან და
თუ საგადასახადო ორგანომ შეძლო საკუთარი ინტერპრეტირების არგუმენტირება, მაშინ აღნიშნულმა
გარემოებამ შეიძლება სერიოზული გავლენა მოახდინოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

(b)

სასამართლო დავა
ბიზნესის ჩვეულებრივი ფუნქციონირების პირობებში ჯგუფის მიმართ ხორციელდება სამართლებრივი
ქმედებები, დავები და საჩივრები. ხელმძღვანელობა თვლის, რომ ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა, რაც
კი შეიძლება წარმოიშვას ასეთი დავების შედეგად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, არ იქონიებს
მნიშვნელოვან გავლენას ფინანსურ ან მომავალ საოპერაციო შედეგებზე.

(g)

საკრედიტო ხასიათის ვალდებულებები
2017 წელს ჯგუფმა მოახდინა მშობელი კომპანიის დავალიანების უზრუნველყოფა 35,000 ათასი ლარის
ოდენობით.
თანხა წარმოადგენს მაქსიმალურ ზარალს, რომელიც შეიძლება აღიარებულ იქნას, თუ სახელშეკრულებო
მხარეები ვერ მოახერხებენ სახელშეკრულებო ვალდებულების სრულად შესრულებას. ზემოთ
განსაზღვრული სახელშეკრულებო ვალდებულების დაფარვა არ არის აუცილებელი მოხდეს ჯგუფიდან
ფულადი სახსრების გადინების გზით, ვალდებულებას შესაძლოა გაუვიდეს ვადა ან შეწყდეს ჯგუფის
მხრიდან დაფინანსების საჭიროების გარეშე. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ხელშეკრულების
გრაფიკის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია და ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ რომელიმე მხარის მიერ
სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის ალბათობა უმნიშვნელოა. შესაბამისად,
გარიგებებისთვის არ არის აღიარებული ანარიცხი.
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მშობელმა კომპანიამ სრულად დაფარა ჯგუფის
გარანტირებული სესხი.

23. საოპერაციო იჯარები
ჯგუფს საოპერაციო იჯარით აქვს რამოდენიმე მიწის ნაკვეთი აღებული. იჯარები როგორც წესი საწყის
ეტაპზე გრძელდება 2-დან 5 წლამდე, ვადის გასვლის შემდეგ განახლების უფლებით. საიჯარო ვადის
განახლების შემდეგ როგორც წესი იჯარის თანხები იზრდება.
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სამომავლო მინიმალური საიჯარო გადახდების ოდენობა
არა გაუქმებადი იჯარების შემთხვევაში, იყო:
’000 ლარი
1 წელზე ნაკლები
1-დან 5 წლამდე
5 წელზე მეტი

2018
12,094
20,525
8,903
41,522

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სამომავლო მინიმალური საიჯარო გადახდების ოდენობა
არა გაუქმებადი იჯარების შემთხვევაში, ფიქსირებული კავშირგამბმულობის შემთხვევაში, არ იყო
არსებითი.
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24. დაკავშირებული მხარეები
(a)

მშობელი საწარმო და საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე
კომპანიის პირდაპირი და საბოლოო მშობელი საწარმოა „Rhinestream Holdings Limited“. კომპანიის
საბოლოო მაკონტროლებელი მხარეა ფიზიკური პირი გიორგი რამიშვილი. კომპანიის მშობელი საწარმო
და საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე არ გამოსცემენ საჯაროდ ხელმისაწვდომ ფინანსურ ანგარიშგებას
2018 წლის 31 დეკემბრის და 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.

(b)

წამყვანი ხელმძღვანელობის ანაზღაურება
წამყვან ხელმძღვანელობას წლის მანძილზე მიღებული აქვს შემდეგი ანაზღაურება:
’000 ლარი
ხელფასები
ბონუსები

(g)

2018

2017
2,067
4,134
6,201

1,501
2,165
3,666

დაკავშირებული მხარეების სხვა ოპერაციები

’000 ლარი
გაცემული სესხები:
სხვა დაკავშირებული მხარე
სხვა საოპერაციო ხარჯები:
სხვა დაკავშირებული მხარე
დაქვემდებარებული სესხი:
მშობელი კომპანია
საწვავი:
საერთო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიები
შვილობილი ორგანიზაციებისგან საქონლის და
მომსახურების შესყიდვა::
მარკეტინგი
ქველმოქმედება
სხვა საოპერაციო ხარჯები:
საერთო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიები

ოპერაციის ღირებულება
31 დეკემბრით დასრულებული
წლისთვის
2018
2017

დავალიანების სალდო
31 დეკემბრით დასრულებული
წლისთვის
2018
2017

586

569

-

1,495

2,189

-

-

-

44,486

-

(30,546)

-

1,191

467

(353)

(49)

78
706

329
1,115

-

(3)
-

1,067

-

(95)

-

2018 წლის განმავლობაში კომპანიამ საერთო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიისგან მიიღო გარანტია
საბაზრო პირობებით 13 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით.
2018
წლის
განმავლობაში
საპროცენტო
შემოსავალი
198
ათასი
ლარის
ოდენობით
(2017 წელს 121 ათასი ლარი) აღიარებულ იქნა დაკავშირებული მხარის სესხებთან მიმართებაში მოგებასა
და ზარალში.
დაკავშირებულ მხარეებთან არსებული ყველა დაუფარავი ნაშთები, დაქვემდებარებული სესხების
გარდა (იხ. შენიშვნა 19)), უნდა იქნეს გასტუმრებული ნაღდი ანგარიშსწორებით ანგარიშგების
წარდგენის თარიღიდან 6 თვის გამნავლობაში. არცერთი ნაშთი არ არის დაზღვეული.
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საკრედიტო ხასიათის ვალდებულებები
2017 წელს ჯგუფმა მოახდინა დაკავშირებული მხარეების დავალიანების უზრუნველყოფა
35,000 ათასი ლარის ოდენობით (2016 წელს: 35,000 ათასი ლარი). ხოლო 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით მშობელმა კომპანიამ სრულად დაფარა ჯგუფის მიერ გარანტირებული სესხი
(იხ. შენიშვნა 22(c)).

25. შვილობილი კომპანიები და საწარმოთა გაერთიანება
რეგისტრაციის
ქვეყანა
საქართველო
საქართველო
საქართველო
საქართველო

შვილობილი კომპანია
შპს „ქარვა“
შპს „WiMax Georgia“
შპს „Novus“
„NG Georgia“

(a)

საწამოთა მნიშვნელოვანი გაერთიანება

a.

შპს “ჯეოსელი“

31 დეკემბერი 2018

31 დეკემბერი 2017

საკუთრება/ ხმის
უფლება
51%
100%
100%
100%

საკუთრება/ ხმის
უფლება
51%
100%
100%
100%

საწარმოთა გაერთიანებაზე დეტალური ინფორმაცია მოცემულია შენიშვნა 1(b) ში - საწარმო და მისი
საქმიანობა. გადახდილი თანხების შემადგენელი ნაწილების სამართლიანი ღირებულება არის
შემდეგი:

გადახდილი თანხის კომპონენტები:

თანხა აშშ
დოლარში

თანხა
ლარში

სამართლიანი
ღირებულება
აშშ დოლარში

სამართლიანი
ღირებულება
ლარში

წინასწარი დეპოზიტი

15,000

37,499

15,000

36,216

ნაღდი ანგარიშსწორება

51,000

124,445

51,000

123,134

„Fintur“ სესხის ძირის დაფარვა

68,300

166,659

68,300

164,904

ორი წელი
დასრულების თარიღიდან (“1
ტრანშა”)

13,000

31,387

10,601

25,595

სამი წელი
დასრულების თარიღიდან (“2
ტრანშა”)
„Fintur“ სესხზე
დარიცხული პროცენტის გადახდა
სულ გადახდილი თანხა:

თარიღი
27.01.18

დაფინანსება
სესხი თიბისი
ბანკიდან
დასრულების სესხი თიბისისგან
და „Rhinestream“თარიღი
სგან
დასრულების
სესხი თიბისი
თარიღი
ბანკიდან
სილქნეტის
„Fintur“-ზე
დასრულების
გაცემული
თარიღი +
თამასუქები
2 წელი

დასრულების
თარიღი +
3,000

7,243

2,209

5,334

1,413
151,713

3,448
370,681

1,413
148,523

3,412
358,595

3 წელი
დასრულების
თარიღი

სილქნეტის
„Fintur”-ზე
გაცემული
თამასუქები
თიბისიდან
აღებული სესხი
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„Fintur“-ზე გადასახდელ თამასუქებს (ტრანშე 1 და ტრანშე 2) ხელშეკრულების მიხედვით არ
ერიცხებათ პროცენტი და აქვთ ნომინალური ღირებულება 16 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით.
სამართლიანი ღირებულების დასადგენად ხელმძღვანელობამ დაადგინა საბაზრო საპროცენტო
განაკვეთი 10.74%-ის ოდენობით, როგორც დისკონტირების განაკვეთი.
ზემოთ მოცემულ შესყიდვის ფასთან ერთად, ბიზნეს შესყიდვამ გამოიწვია ხელშეუვალი
სარგებლობის უფლებით გაფორმებული კონტრაქტით გათვალისწინებული ავანსის 23,362 ათასი
ლარის ღირებულების ელიმინაცია, რამაც არ გამოიწვია მოგების ან ზარალის აღიარება მოგებაში ან
ზარალში.
ტრანზაქციის დასრულების თარიღია 2018 წლის 20 მარტი.

(b)

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივები და ნაკისრი ვალდებულებები
შემდეგი ცხრილი აჯამებს შეძენილი აქტივების აღიარებულ ოდენობებს და ნაკისრ ვალდებულებებს,
შეძენის თარიღითვის:
'000 ლარი

შპს ჯეოსელი

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
არამატერიალური აქტივები
სხვა გრძელვადიანი აქტივები
IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინასწარ გადახდები
სულ გრძელვადიანი აქტივები

184,176
165,936
19,942
34,754
404,808

მიმდინარე აქტივები
IRU ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული წინასწარ გადახდები
მარაგები
გაცემული სესხი
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა
ფულადი სახსრები და მისი ეკვივალენტი
სულ მიმდინარე აქტივები
სულ აქტივები

5,586
2,895
1,500
16,617
6,315
32,913
437,721

მიმდინარე ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
აბონენტებისგან მიღებული ავანსები
სულ მიმდინარე ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები
სულ წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივები

24,045
13,236
37,281
37,281
400,440
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სამართლიანი ღირებულების აღრიცხვა
შეძენილი მატერიალური აქტივების სამართლიანი ღირებულების შეფასების შემდეგი მეთოდები
იქნა გამოყენებული.

(g)

შეძენილი აქტივები
ძირითადი
საშუალებები

შეფასების მეთოდი

არამატერიალური
აქტივები

არამატერიალური აქტივების სამართლიანი ღირებულების აღრიცხვისთვის
გამოყენებულ იქნა საბაზრო მიდგომა.

ხარჯის მიდგომა - ხარჯის მიდგომის მიხედვით ბიზნესის ღირებულება ტოლია
მისი კუთვნილი აქტივების წმინდა ჯამური საბაზრო ღირებულებისა. ამ
მიდგომის მიხედვით გამოიყენება „წმინდა აქტივის მეთოდი“, რომელიც მოიცავს
საწარმოს ბალანსის კორექტირებას მისი აქტივებისა და ვალდებულებების
საბალანსო ღირებულების საბაზრო ღირებულებით ჩანაცვლებას.
ხარჯის მიდგომა გამოყენებულ იქნა ძირითადი საშუალებების სამართლიანი
ღირებულების დასადგენად: მანქანა-დანადგარები, ავეჯი და დაუმთავრებელი
მშენებლობები.
საბაზრო მიდგომა – საბაზრო მიდგომის მიხედვით კომპანიის ღრებულება
შეიძლება დადგინდეს:
 საჯაროდ გაყიდვად სამაგალითო კომპანიების სააქციო ფასის მიხედვით
(“კომპანიის მეთოდის სახელმძღვანელო”);
 შესადარისი კომპანიების წილების სატენდერო ფასების მიხედვით
(“გარიგების მეთოდი”).
საბაზრო მიდგომა გამოყენებულ იქნა მიწის, შენობების და სატრანსპორტო
საშუალებების სამართლიანი ღირებულების დასადგენად.
შემოსავლის მიდგომა – შემოსავლის მიდგომა ადგენს ბიზნესის ფლობიდან
წარმოშობილი მოსალოდნელი სარგებლის მიმდინარე ღირებულებას.
შემოსავლის მიდგომის მიხედვით ინვესტორი არ გადაიხდის იმაზე მეტს ვიდრე
ბიზნესის მიერ გენერირებული მომავალი ფულადი ნაკადების მიმდინარე
ღირებულება. ბიზნესის მიმდინარე ღირებულება დგინდება მომავალი ფულადი
ნაკადების დისკონტირებით ან მიმდინარე, ისტორიული, ან მოსალოდნელი
წლიური შემოსავლის კაპიტალიზაციით.
შემოსავლის მიდგომა გამოყენებულ იქნა შესაბამისი მომგებიანობის
დასადგენად საერთაშორისო შეფასების სტანდარტების მიხედვით, რაც
აუცილებელია ფასს-ს მიხედვით სამართლიანი ღირებულების დასადგენად.
შემოსავლის მიდგომაში ძირითად მეთოდად დისკონტირებული ფულადი
ნაკადების მეთოდი (DCF მეთოდი) იყო არჩეული.
აქტივების გაუფასურების დასადგენად ჩატარდა „სიძველის ტესტირება“

სავაჭრო მოგება შეძენიდან
შეძენების შედეგად სავაჭრო მოგება იქნა აღიარებული შემდეგნაირად:

’000 ლარი
გადახდილი თანხის სამართლიანი ღირებულება
იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების სამართლიანი ღირებულება
სავაჭრო მოგება

თანხა
358,594
(400,439)
(41,845)

ჯეოსელის შეძენისთვის გადარიცხული ოდენობის ჯამი იყო 41.8 მილიონი ლარით ნაკლები ვიდრე
მისი წმინდა იდენტიფიცირებადი აქტივების სამართლიანი ღირებულება შეძენის თარიღისთვის.
მაშასადამე სხვაობა კონსოლიდირებულ მოგება ან ზარალის ანგარიშგებაში და სხვა სრულ
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შემოსავალში, 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, აღიარებულ იქნა როგორც
სავაჭრო შესყიდვიდან მიღებული მოგება ან „უარყოფითი გუდვილი“.
არსებობს რამოდენიმე მიზეზი შესყიდვიდან მიღებული სავაჭრო მოგებისა. ერთ-ერთი იყო
მნიშვნელოვანი და სასწრაფო აუცილებლობა მყიდველის მიერ არსებითი კაპიტალური დანახარჯების
გაწევისა 4G (LTE) ტექნოლოგიის დასანერგად. გაზრდილი კონკურენციის პირობებში არსებული
აბონენტების შესანარჩუნებლად ჯეოსელისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ქსელის
განახლებას 4G (LTE) ტექნოლოგიაზე.
„უარყოფითი გუდვილის“ სხვა მიზეზი აბონენტებისგან მობილურ მონაცემთა გაცვლის მოხმარების
მზარდი ტენდენციაა. რაც უფრო დიდია მოთხოვნა მონაცემთა გაცვლაზე და ამ მონაცემების ხარისხის
გაზრდაზე, მით უფრო მეტია საჭიროება იმისა, რომ მობილურ ოპერატორს გააჩნდეს მნიშვნელოვანი
მხარდაჭერა ფიქსირებული კავშირგაბმულობის ოპერატორისგან. ფიქსირებულ კავშირგაბმულობაზე
წვდომის აუცილებლობამ გაზარდა ჯეოსელის შესყიდვის ფასიდან სავაჭრო მოგების წარმოშობა.
არის ასევე სხვა ფაქტორიც - ლარის გამყარება აშშ დოლართან მიმართებაში 2018 წლის პირველ
ნახევარში (GEL 2.59: USD1 -დან GEL 2.41: USD 1-მდე), რამაც საბოლოო ჯამში შეამცირა ლარში
გადახდილი თანხა, მაშინ როდესაც წმინდა ატივების ღირებულება უცვლელი დარჩა.
შეძენის თარიღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრამდე ჯეოსელმა ჯგუფის შემოსავალსა და წმინდა მოგებაში
დაბეგვრის შემდეგ, შეიტანა წვლილი დაახლოებით 175.7 მილიონი და 37.4 მილიონი ლარის
ოდენობით, შესაბამისად. შესყიდვა 2018 წლის 1 იანვარს, რომ მომხდარიყო ხელმძღვანელობის
ვარაუდით კონსოლიდირებული შემოსავალი და კონსოლიდირებული წმინდა მოგება დაბეგვრის
შემდეგ, შესაბამისი პერიოდისთვის გაიზრდებოდა დაახლოებით 56.5 მილიონი და 14.5 მილიონი
ლარის ოდენობით, შესაბამისად. ხელმძღვანელობის ვარაუდი დაფუძნებულია დაშვებაზე, რომ
შესყიდვის თარიღისთვის წარმოშობილი სამართლიანი ღირებულების კორექტირებები იქნებოდა
იგივე თუ შესყიდვა განხორციელდებოდა იმ წლის პირველ დღეს როდესაც ეს შესყიდვა
განხორციელდა.
შპს ჯეოსელმა შეწყვიტა იურიდიული არსებობა და შეუერთდა ჯგუფს 2018 წლის 1 ნოემბერს.

b.

გლობალ TV
2018 წლის 8 იანვარს (შეძენის თარიღი) ჯგუფმა სს გლობალ TV ჯგუფისგან (ამ ჯგუფში შედის სამი
ქართული კომპანია: სს გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი, სს ევრაზია XXI და სს გლობალ TV) შეიძინა
pay TV საოპერაციო სეგმენტი 5,348 ათას ლარად, დღგ-ს გარეშე. იმის გათვალისწინებით, რომ
შეძენილი აქტივები და ნაკისრი ვალდებულებები ერთობლივად წარმოადგენენ ბიზნესს, ჯგუფი
ასახავს ამ გარიგებას როგორც ბიზნეს შეძენას, ფასს 3 -ის „ბიზნეს კომბინაციები“ მოთხოვნების
მიხედვით.
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(d)

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივები და ნაკისრი ვალდებულებები
შემდეგი ცხრილი აჯამებს შეძენილი აქტივების აღიარებულ ოდენობებს და ნაკისრ ვალდებულებებს,
შეძენის თარიღითვის:
'000 ლარი
აქტივები

გლობალ TV

გრძელვადიანი აქტივები
სხვა გრძელვადიანი აქტივები
არამატერიალური აქტივები და სახელშეკრულებო ხარჯები
სულ გრძელვადიანი აქტივები

200
1,845
2,045

მიმდინარე აქტივები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, წმინდა
სულ მიმდინარე აქტივები
სულ აქტივები

9
9
2,054

გრძელვადიანი ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

347
347

მიმდინარე ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სულ მიმდინარე ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები
სულ იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივები

(e)

448
448
795
1,259

გუდვილი
შესყიდვის შედეგად გუდვილი აღიარებულ იქნა შემდეგნაირად:
’000 ლარი
გადახდილი თანხის სამართლიანი ღირებულება
იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების სამართლიანი ღირებულება
გუდვილი

თანხა
5,348*
(1,259)
4,089

აღიარებული გუდვილი ძირითადად მიეკუთვნება, ქსელის და აბონენტების ჯგუფის pay TV
მომსახურებასთან მოსალოდნელი ინტეგრაციის საფუძველზე მიღწეულ შერწყმებს. შესყიდვის
თარიღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრამდე, გლობალ TV-მ შემოსავალში შეიტანა დაახლოებით
4.1 მილიონი ლარის ოდენობის წვლილი, ხოლო ჯგუფის წმინდა მოგებაში - დაახლოებით
3 მილიონი ლარი. იმის გათვალისწინებით, რომ შესყიდვა მოხდა 2018 წლის იანვრის დასაწყისში,
ხელმძღვანელობა ვარაუდობს, რომ შესყიდვა 2018 წლის 1 იანვარს რომ მომხდარიყო გლობალ TV არ
შეიტანდა არსებით დამატებით წვლილს ჯგუფის შემოსავალში ან წმინდა მოგებაში.
*ჯამური გადახდილი თანხიდან 3,981 ლარი გადახდილ იქნა 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული
წლისთვის.
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26. შეფასების საფუძველი
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველზე,
გარდა შვილობილი კომპანიების იმ იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივებისა, რომლებიც ფასდება
სამართლიანი ღირებულებით შეძენის დღეს.

27. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა
ქვემოთ
მოყვანილი
სააღრიცხვო
პოლიტიკა
თანმიმდევრულად
იქნა
გამოყენებული
(გარდა მე-5 შენიშვნაში ნახსენებისა) წინამდებარე კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში
წარმოდგენილ ყველა პერიოდთან მიმართებაში და ასევე თანმიმდევრულად გამოიყენებოდა ჯგუფის
საწარმოების მიერ.

(a)

კონსოლიდაციის საფუძველი

(i)

საწარმოთა გაერთიანება
საწარმოთა გაერთიანება აღირიცხება შეძენის მეთოდის გამოყენებით შეძენის თარიღისთვის, რომელიც
წარმოადგენს თარიღს, როდესაც კონტროლი გადაეცემა ჯგუფს.
ჯგუფი გუდვილს აღრიცხავს შეძენის თარიღისთვის როგორც:





გადაცემული კომპენსაციის სამართლიან ღირებულებას; დამატებული
არაკონტროლირებადი წილის აღიარებული თანხა შესაძენ კომპანიაში; დამატებული
თუ საწარმოს გაერთიანება ხდება ეტაპობრივად, მანამდე არსებული საწარმო წილი შესაძენ
კომპანიაში; გამოკლებული
იდენტიფიცირებული შეძენილი აქტივებისა და ნაკისრი ვალდებულებების წმინდა აღიარებული
თანხა (ძირითადად, სამართლიანი ღირებულება).

თუ ნამატი უარყოფითია, ხელსაყრელი შესყიდვის მოგება აღიარდება უშუალოდ მოგება-ზარალში.
გადაცემული კომპენსაცია არ მოიცავს თანხას, მანამდე არსებულ ურთიერთობის დარეგულირებისათვის.
ასეთი თანხები ზოგადად აღიარდება მოგება-ზარალში. ოპერაციის დანახარჯები, გარდა სესხის ან ფასიანი
ქაღალდების გამოცემის, რომელიც დაკავშირებულია „ჯგუფის“ მიერ საწარმოს გაერთიანებასთან,
აღიარდება ხარჯებში მათი წარმოშობისთანავე.
ნებისმიერი პირობითი კომპენსაციის აღიარება მოგება-ზარალში ხდება შეძენის თარიღით. თუ პირობითი
კომპენსაცია კლასიფიცირებულია როგორც კაპიტალი, მისი ხელახლა შეფასება არ ხდება და გადახდა
აღირიცხება კაპიტალის ფარგლებში. სხვაგვარად, შემდგომი ცვლილებები პირობითი კომპენსაციის
სამართლიან ღირებულებაში აღიარდება მოგება-ზარალში.
(ii)

არაკონტროლირებადი წილი
არაკონტროლირებადი წილები ფასდება შემძენის იდენტიფიცირებად წმინდა აქტივებში მათი
პროპორციული წილით შესყიდვის დღეს. შვილობილ კომპანიაში ჯგუფის წილის ცვლილება, რომელიც არ
იწვევს კონტროლის დაკარგვას, აღირიცხება კაპიტალში.
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(iii)

შვილობილი კომპანიები
შვილობილი კომპანიები წარმოადგენენ ჯგუფის მიერ კონტროლირებად სტრუქტურულ ერთეულებს.
ჯგუფი აკონტროლებს საწარმოს თუ მას აქვს შვილობილ კომპანიაში ცვალებადი ამონაგების მიღების და
ასევე ამონაგებზე გავლენის მოხდენის უფლებამოსილება. შვილობილი კომპანიების ფინანსური
ანგარიშები ჩართულია კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, კონტროლის განხორციელების
მომენტიდან მისი შეწყვეტის მომენტამდე. შვილობილი კომპანიების სააღრიცხვო პოლიტიკა იცვლება
საჭიროებისამებრ, რათა შესაბამისობაში მოვიდეს ჯგუფის მიერ მიღებულ ერთიან სააღრიცხვო
პოლიტიკასთან. შვილობილ კომპანიაში არაკონტროლირებადი წილის ზარალი მიკუთვნებულია
არაკონტროლირებად წილზე მიუხედავად იმისა, იწვევს ეს თუ არა არაკონტროლირებადი წილის
უარყოფით ბალანსს.

(iv)

კონსოლიდაციიდან ამოღებული ოპერაციები
კონსოლიდაციიდან ამოიღება ჯგუფის შიდა ნაშთები და ტრანზაქციები და ნებისმიერი ჯგუფის შიდა
ოპერაციებიდან წარმოშობილი არარეალიზებული შემოსავალი და ხარჯი.

(b)

შემოსავლები
შემოსავალი აღიარდება როდესაც ჯგუფი კლიენტზე დაპირებული მომსახურების მიწოდებით
აკმაყოფილებს თავის ნაკისრ ვალდებულებებს. როდესაც ნაკისრი ვალდებულება დაკმაყოფილებულია,
ჯგუფი აღიარებს შემოსავლად გარიგების ღირებულების თანხას, რომელიც გამორიცხავს მესამე მხარეების
სახელზე შემოსულ თანხებს და ცვალებადი ხასიათის მქონე თანხების შეზღუდულ შეფასებებს, რომელიც
განაწილებულია შესაბამის ნაკისრ ვალდებულებაზე.
ჯგუფის შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენს: მობილური ზარის განხორციელების მომსახურება,
ინტერნეტი და ინტერნეტ ტელევიზიის (IPTV) მომსახურებები, მობილური მონაცემთა მომსახურება,
ფიქსირებული და უკაბელო ტელეფონის მომსახურებები, რომელიც ძირითადად მოიცავს
ურთიერთკავშირს,
წუთობრივ
დარიცხვას
და
ყოველთვიურ
სააბონენტო
გადასახადებს,
ურთიერთჩართვის მომსახურებები და ხაზების იჯარა, როუმინგიდან მიღებული შემოსავალი,
ტელეფონის და მისი აქსესუარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი და სხვა. შემოსავლის აღიარება
ხდება ფასდაკლებების, დამატებითი ღირებულებისა და აქციზის გადასახადის კორექტირებების შემდეგ.

მობილური ზარის განხორციელების მომსახურება: შემოსავალი აღიარდება აბონენტების მიერ
მობილურ
სატელეფონო
ზარებზე
ფაქტობრივად
გამოყენებული
წუთების
მიხედვით.
წინასწარგადახდით აბონენტებისგან განსხვავებით, გამოუყენებელი წუთები არ არის აღიარებული
შემოსავალში სანამ შესაბამისი მომსახურება არ იქნება გაწეული აბონენტზე, ან წინასწარგადახდილ
აბონიმენტს ვადა არ გაუვა.

ინტერნეტის და ინტერნეტ-ტელევიზიის მომსახურებები: შემოსავლები ინტერნეტის და ინტერნეტტელევიზიის გაწევის მომსახურებიდან ძირითადად მოიცავს ინტერნეტ კავშირისა და IPTV
მომსახურებებით სარგებლობის ყოველთვიურ გადასახადს და მისი აღიარება ხდება მომსახურების გაწევის
მომენტში.

მობილურ მონაცემთა მომსახურება: შემოსავალი თითოეული მონაცემთა მომსახურების აბონენტისგან. ეს
შემოსავალი აღიარდება მომსახურების გაწევისთანავე.

ფიქსირებული და უკაბელო სატელეფონო მომსახურებები: წუთობრივი მომსახურების და დაკავშირების
ღირებულება შემოსავლად აღიარდება მომსახურების გაწევის დროს, გამოყენებული წუთებისა და
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ხელშეკრულებაში განსაზღვრული საფასურების საფუძველზე. ყოველი თვის ბოლოს აბონენტთათვის
დაურიცხავი მაგრამ უკვე გაწეული მომსახურება აღიარდება შემოსავლად, ხოლო დარიცხული მაგრამ
გაუწეველი მომსახურების შემოსავალი დროში გადავადდება. ყოველთვიური სააბონენტო საფასური
შემოსავლად აღიარდება მომსახურების გაწევის თვეში.

ურთიერთჩართვის მომსახურებები: ქსელთან დაშვებით მიღებული ურთიერთჩართვის შემოსავლები,
რომლებიც, თავის მხრივ, სხვა ოპერატორების მიერ ჯგუფის ქსელში დასრულებული ტრაფიკიდან მიიღება
და რეგულირდება ხელშეკრულებებიდან, რომლებიც ასევე არეგულირებს ჯგუფის მიერ სხვა
ოპერატორების ქსელით სარგებლობას. ურთიერთჩართვის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი
აღიარებულია მომსახურების გაწევის დროს.

ინფრასტრუქტურის იჯარა IRU ხელშეკრულებებიდან: ინფრასტრუქტურის იჯარიდან შემოსავლები
მოიცავს ჯგუფის საკაბელო ქსელის გამოყენებით დარიცხულ ყოველთვიურ ფიქსირებულ საფასურს.
ამგვარი შემოსავალის აღიარება ხდება მომსახურების გაწევისას. იხ შენიშვნა 27(l).

როუმინგიდან მიღებული შემოსავალი: წუთობრივი გადასახადი ერიცხება სხვა უსადენო ოპერატორებს,
არა-სილქნეტის აბონენტებისთვის რომლებიც ხმარობენ სილქნეტის ქსელს. კომპანია აღიარებს ესეთ
შემოსავლებს მომსახურების გაწევისთანავე.

ტელეფონის და აქსესუარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი: შემოსავალი აღიარდება როდესაც
ტექნიკა გადაეცემა საბოლოო მომხმარებელს.

სხვა შემოსავლები: შემოსავლის აღიარების პოლიტიკა სხვა შემოსავლებისთვის (SMS, MMS და სხვა
დამატებითი ღირებულების მომსახურებები) არის, რომ აღიარო შემოსავალი მომსახურების გაწევისთანავე.

მნიშვნელოვანი გადახდის პირობები: ყველა მომსახურების გაწევის შემდგომ გადახდებისთვის
აბონენტები ყოველთვიურად იხდიან თანხებს.
(g)

ფინანსური შემოსავალი და ხარჯები
ჯგუფის ფინანსური შემოსავლები და ხარჯები მოიცავს:




საპროცენტო შემოსავალს;
საპროცენტო ხარჯს;
უცხოური ვალუტით გამოწვეულ საკურსო შემოსავალს ან ზარალს ფინანსურ აქტივებსა და ფინანსურ
ვალდებულებებზე.

საპროცენტო შემოსავლები და ხარჯები აღიარდება მისი მოგებაში ან ზარალში დარიცხვისას, ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.
სესხის ხარჯი, რომლის პირდაპირი მიკუთვნება შეუძლებელია განსაკუთრებული აქტივის შეძენის, აგების
ან წარმოების დანახარჯისათვის, აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით.
უცხოური ვალუტით გამოწვეული საკურსო შემოსავლის და ზარალის აღრიცხვა ხდება ნეტო ეფექტით,
როგორც ფინანსური შემოსავალი ან ფინანსური ხარჯი, იმის მიხედვით, არის თუ არა უცხოური ვალუტის
მოძრაობა წმინდა შემოსავალი ან წმინდა ხარჯი.
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(d)

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში გადაყვანილია ჯგუფის ობიექტების შესაბამის მოქმედ ვალუტაში,
ოპერაციების თარიღის შესაბამისი კურსით. უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი აქტივებისა
და ვალდებულებების კონვერტაცია ხდება ანგარიშსწორების წარდგენის თარიღისათვის არსებული
გაცვლითი კურსით, ჯგუფში მოქმედ ფულად ერთეულში. უცხოური ვალუტით მიღებული მოგება ან
ზარალი ფულად ერთეულებზე წარმოადგენს პერიოდის დასაწყისში არსებული საპროცენტო განაკვეთით
და პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული გადახდებით დაკორექტირებული, მოქმედი ვალუტის
ამორტიზირებადი ღირებულებისა და პერიოდის ბოლოს არსებული, შესაბამისი გაცვლითი კურსით
დაკორექტირებული, უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ამორტიზირებადი ღირებულების სხვაობას.
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული არაფულადი აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც
სამართლიანი ღირებულებით იზომებიან, კონვერტირდება ფუნქციონალურ ვალუტაში სამართლიანი
ღირებულების განსაზღვრის დღეს მოქმედი გაცვლითი კურსით. არაფულადი ერთეულები უცხოურ
ვალუტაში, რომლებიც იზომება ისტორიული ფასის საფუძველზე, კონვერტირდება ოპერაციის მოხდენის
თარიღისთვის არსებული შესაბამისი კურსით.
უცხოური ვალუტის კონვერტაციით წარმოშობილი სხვაობა აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

(e)

მოგების გადასახადი
მოგების გადასახადი აღიარდება მოგება ან ზარალის ანგარიშგებაში გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც
უკავშირდება საწარმოთა გაერთიანებას, ან რომელიც აღიარდება სხვა ერთობლივ შემოსავალში ან
პირდაპირ კაპიტალში.

(i)

მიმდინარე გადასახადი
მიმდინარე გადასახადი არის აღნიშნული წლის დასაბეგრი მოგების ან ზარალის საფუძველზე
წარმოქმნილი მოსალოდნელი საგადასახადო ვალდებულება ან მოთხოვნა, იმ საგადასახადო განაკვეთის
გამოყენებით, რომელიც ძალაშია ანგარიშსწორების წარდგენის თარიღისათვის, აგრეთვე წინა წლების
საგადასახადო ვალდებულების ნებისმიერი კორექტირება. მიმდინარე გადასახადის ვალდებულება ასევე
მოიცავს დივიდენდებიდან წარმოშობილ ნებისმიერ საგადასახადო ვალდებულებას.
2016 წლის 13 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი მოგების გადასახადის რეფორმის
შესახებ (რომელიც ასევე ცნობილია მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის სახელით), რაც ნიშნავს
დაბეგვრის მომენტის გადატანას მოგების გამომუშავების თარიღიდან მისი გაცემის თარიღამდე. კანონი
ძალაში შევიდა 2016 წლიდან და გამოიყენება საგადასახადო პერიოდებისთვის 2017 წლის 1 იანვრის
შემდეგ ყველა იურიდიული პირისთვის, გარდა ფინანსური ინსტიტუტებისა (როგორიც არის ბანკები,
სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები), რომლებისთვისაც კანონი
ძალაში შევა მოგვიანებით.
მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი სისტემა არ გულისხმობს მოგების გადასახადისგან (CIT)
გათავისუფლებას, ეს უკანასკნელი გადმოდის მოგების გამომუშავების მომენტიდან მათი განაწილების
მომენტამდე: ე.ი. მთავარ საგადასახადო ობიექტს წარმოადგენს განაწილებული მოგება. საქართველოს
საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს განაწილებულ მოგებას (DE), როგორც აქციონერებზე
დივიდენდების სახით გაცემულ მოგებას. ამას გარდა, ზოგიერთი სხვა ოპერაციაც მიიჩნევა განაწილებულ
მოგებად, მაგალითად არასაბაზრო ტრანსსასაზღვრო ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან და/ან
გადასახადისგან გათავისუფლებულ პირებთან, რომლებიც ასევე ითვლებიან მოგების განაწილების
მიმღებებად მოგების გადასახადის მიზნებისთვის.
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დივიდენდების გადახდიდან წარმოშობილი მოგების გადასახადი აღირიცხება ხარჯად დივიდენდების
გამოცხადების პერიოდში, მიუხედავად გადახდის ფაქტიური თარიღისა ან პერიოდისა. დივიდენდების
განაწილებაზე საგადასახადო ვალდებულების თანხა იანგარიშება როგორც წმინდა განაწილებული
თანხის 15/85.
თუ 2008-2016 წლების გაუნაწილებელი მოგება განაწილდება 2017 ან შემდგომ წლებში,
გადასახადზე ვრცელდება საგადასახადო ჩათვლა.

მიმდინარე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განსაზღვრულია პირის ეკონომიკურ საქმიანობებთან, უფასო
მიწოდებებსა და დაშვებულ ზღვრებში წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ
ოპერაციებზე მოგების გადასახადის დარიცხვა. ჯგუფი ამგვარი ოპერაციების დაბეგვრას ბასს 12-ის
(მოგების გადასახადები) მიღმა განიხილავს და მათ აღრიცხავს, როგორც მოგების გადასახადის გარდა სხვა
გადასახადებს.

(v)

მარაგები
მარაგები ფასდება თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესი თანხით.
მარაგის ღირებულება ეფუძნება საშუალო შეწონილ პრინციპს და მოიცავს დანახარჯებს მარაგების
შეძენაზე, წარმოებასა და გადამუშავებაზე და პირდაპირ დაკავშირებულ დანახარჯებს, რომელიც
აუცილებელია მარაგების მოცემულ ადგილსა და მოცემულ მდგომარებაში მოსაყვანად. ბიზნესის
ჩვეულებრივად ფუნქციონირების პირობებში ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება წარმოადგენს
მოსალოდნელ სარეალიზაციო ღირებულებას, გამოკლებული დასრულების და გაყიდვის ხარჯები.

(z)

ძირითადი საშუალებები

(i)

აღიარება და შეფასება
ძირითადი საშუალებების ერთეულები, გარდა მიწისა, ფასდება როგორც თვითღირებულებას
გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი. მიწა ფასდება თვითღირებულებას
გამოკლებული გაუფასურების ზარალი.
აქტივის თვითღირებულება მოიცავს მის შეძენასთან დაკავშირებულ პირდაპირ დანახარჯებს. საკუთარი
ძალებით შექმნილი აქტივის ღირებულება შედგება მასალების, შრომითი და ნებისმიერი პირდაპირი
დანახარჯის ღირებულებისაგან, რომელიც საჭიროა აქტივის დანიშნულებისამებრ მუშა მდგომარეობაში
მოსაყვანად, აგრეთვე სესხის პროცენტის კაპიტალიზაციას, აქტივის დემონტაჟის, მოცილების და
გამწმენდი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებას. შეძენილი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც
აღჭურვილობის ფუნქციონალურად განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, კაპიტალიზირდება ძირითად
საშუალებაზე.
როდესაც ძირითადი საშუალების ცალკეულ მნიშვნელოვან ნაწილებს განსხვავებული სასიცოცხლო ვადა
აქვთ, ისინი აღირიცხებიან ცალ-ცალკე, როგორც აღნიშნული აქტივის ძირითადი კომპონენტები.
ძირითადი საშუალებების გასვლით მიღებული ნებისმიერი სარგებელი ან ზარალი განისაზღვრება,
როგორც ამონაგებსა და ძირითადი საშუალებების წმინდა საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა და
აისახება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში როგორც სხვა შემოსავლები ან სხვა ხარჯები.
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(ii)

შემდგომი დანახარჯები
ძირითადი საშუალების ნაწილის შეცვლის ღირებულება აისახება ბალანსზე, თუ იგი უზრუნველყოფს
მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლას ჯგუფში და შესაძლებელია მისი ღირებულების საიმედოდ
განსაზღვრა. ჩანაცვლებული ნაწილის საბალანსო ღირებულება ჩამოიწერება. ძირითადი საშუალებების
მოვლა-პატრონობის ყოველდღიური ხარჯები გაწევისთანავე აისახება მოგებასა ან ზარალში.

(iii) ცვეთა
ძირითადი საშუალებები ექვემდებარებიან ცვეთის დარიცხვას მათი დამონტაჟებისა და მზა
მდგომარეობამდე მიყვანის მომენტიდან, ხოლო კომპანიის შიდა ძალებით დამზადებულ აქტივი, მათი
სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანის მომენტიდან. ცვეთა ანგარიშდება აქტივის ღირებულებიდან, რომელსაც
გამოკლებული აქვს მისი სალიკვიდაციო ღირებულება
ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით, აქტივებისთვის შეფასებული სასარგებლო
მომსახურების ვადის განმავლობაში და აისახება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, ვინაიდან ეს
საუკეთესოდ წარმოაჩენს აქტივში განივთებული, მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მოხმარებას.
იჯარით აღებულ აქტივებს ცვეთა ერიცხებათ საიჯარო პერიოდსა და სასიცოცხლო ვადას შორის უმოკლესი
პერიოდით. მიწას ცვეთა არ ერიცხება.
მნიშვნელოვანი ძირითადი საშუალებების მოსალოდნელი სასარგებლო მომსახურების ვადა, მიმდინარე
და შესადარის პერიოდში, შემდეგია:




შენობა-ნაგებობები
მანქანა-დანადგარები
ავტომობილები, ავეჯი და სხვა მოწყობილობები

25-50 წელი;
3-20 წელი;
3-5 წელი.

ცვეთის მეთოდების, სასარგებლო მომსახურების ვადისა და ნარჩენი ღირებულების გადახედვა
ხორციელდება ყოველ ფინანსურ წელს და საჭიროებისამებრ კორექტირდება.

(T)

არამატერიალური აქტივები

(i)

გუდვილი
შვილობილი კომპანიების შეძენიდან წარმოქმნილი გუდვილი აღირიცხება თვითღირებულებიდან
დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების თანხით.

(ii)

სხვა არამატერიალური აქტივები
ჯგუფის მიერ შეძენილი სხვა არამატერიალური აქტივები, რომლებთაც სასარგებლო მომსახურების
სასრული ვადა აქვთ, აღირიცხება თვითღირებულებას გამოკლებული დაგროვილი ცვეთა და
გაუფასურების ზარალი. სხვა არამატერიალური აქტივები ძირითადად მოიცავს სატელეკომუნიკაციო
საოპერაციო ლიცენზიებს, კომპიუტერული პროგრამების ლიცენზიებს და კაპიტალიზებად სამაუწყებლო
უფლებებს.
.

(iii)

შემდგომი დანახარჯები
შემდგომი დანახარჯების კაპიტალიზაცია ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ზრდის კონკრეტულ
აქტივთან დაკავშირებულ მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს. ყველა სხვა ხარჯი, მათ შორის ჯგუფის
შიგნით წარმოქმნილი გუდვილი და ბრენდები, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში მათი წარმოშობისთანავე.
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(iv)

ამორტიზაცია
ამორტიზაცია ანგარიშდება აქტივის ღირებულებიდან, რომელსაც გამოკლებული აქვს მისი
სალიკვიდაციო ღირებულება. არამატერიალურ აქტივებს, გუდვილის გარდა, ცვეთა ერიცხება წრფივი
მეთოდით, აქტივებისთვის შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში და აისახება
მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, ვინაიდან ეს საუკეთესოდ წარმოაჩენს აქტივში განივთებული, მომავალი
ეკონომიკური სარგებლის მოხმარებას. შეფასებული სასარგებლო მომსახურების ვადა არამატერიალური
აქტივებისთვის მიმდინარე და შესადარისი პერიოდებისთვის მერყეობს 3-დან 10 წლამდე.
ამორტიზაციის მეთოდი, სასარგებლო მომსახურების ვადა და ნარჩენი ღირებულება გადახედვას
ექვემდებარება ყოველი ფინანსური წლის ბოლოს და კორექტირდება საჭიროებისამებრ.

(i)

ფინანსური ინსტრუმენტები
კომპანია
აკლასიფიცირებს
არაწარმოებულ
ვალდებულებების კატეგორიაში.

ფინანსური

ვალდებულებებს

სხვა

ფინანსური

ფასს 9 აწესებს ფინანსური აქტივების, ფინანსური ვალდებულებების და ზოგიერთი არა-ფინანსური
ერთეულის ყიდვა-გაყიდვის, აღიარების და აღრიცხვის მოთხოვნებს.ეს სტანდარტი ანაცვლებს ბასს
39 -ს ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება.

(i)

ფინანსური აქტივებისა და ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაცია და აღრიცხვა
ფასს 9 დიდწილად ინარჩუნებს ბასს 39 ში არსებულ ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიკაციისა და
აღრიცხვის მოთხოვნებს. თუმცა, ის აბათილებს ბასს 39-ს ვადამდე ფლობილი ფინანსურ აქტივების
კატეგორიებს, სესხებსა და მოთხოვნების და გასაყიდად არსებულს.
ფასს 9-ს მიხედვით თავდაპირველი აღიარებისას, ფინანსური აქტივი აღიარდება ისევე როგორც
აღირიცხება: ამორტიზებული ღირებულებით; სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში
ასახვით-ვალის ინვესტიცია; სამართლიანი ღირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით - კაპიტალის
ინვესტიცია; ან სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით. ფასს 9-ს მიხედვით
ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია ზოგადად დაფუძნებულია ბიზნეს მოდელზე რომლის მიხედვითაც
ფინანსური აქტივი აღირიცხება და მისი სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მახასიათებლებით.
ფინანსური აქტივი აღირიცხება ამორტიზებული ღირებულებით თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგი
პირობებიდან ორივეს და არ არის გამიზნული როგორც სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული
მოგებაში ან ზარალში ასახვით:
•
•

ის მოიაზრება იმ ბიზნეს მოდელის მიხედვით რომლის მიზანია აქტივების შენახვა სახელშეკრულებო
ფულადი ნაკადების მოგროვების მიზნით; და
მისი სახელშეკრულებო პირობები წარმოშობენ, კონკრეტულ თარიღებში, მხოლოდ ძირი თანხისა და
გადასახდელ ძირ თანხაზე ინტერესის გადახდიდან მიღებულ ფულად ნაკადებს.
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შემდეგი სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენება მოცემული ფინანსური აქტივების აღრიცხვისთვის:
ფინანსური აქტივი
ამორტიზებული
ღირებულებით

ვალის ინვესტიციები სხვა
სრულ შემოსავალში ასახული
სამართლიანი ღირებულებით

ეს აქტივები საბოლოოდ აღირიცხება ამორტიზებული
ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის
გამოყენებით. ამორტიზებული ღირებულება მცირდება
გაუფასურების ზარალით (იხ (ii) ქვემოთ). საპროცენტო
შემოსავალი, უცხოური ვალუტის გაცვლიდან მიღებული
მოგება და ზარალი და გაუფასურება აღიარდება მოგებაში ან
ზარალში. ჩამოწერასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოგება
ან ზარალი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.
ეს
აქტივები
საბოლოოდ
აღირიცხება
სამართლიანი
ღირებულებით. საპროცენტო შემოსავალი ითვლება ეფექტური
პროცენტის მეთოდით, უცხოური ვალუტის გაცვლიდან
მიღებული მოგება და ზარალი და გაუფასურება აღიარდება
მოგებაში ან ზარალში. სხვა წმინდა მოგება და ზარალი
აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში. ჩამოწერისას, სხვა სრულ
შემოსავალში
დაგროვილი
მოგება
და
ზარალი
რეკლასიფიცირებულია მოგებაში ან ზარალში.

2018 წლის 1 იანვარს, ფასს 9-ის გამოყენების ზეგავლენა ფინანსური აქტივების საბალანსო
ღირებულებაზე დაკავშირებულია მხოლოდ ახალ გაუფასურების მოთხოვნებთან, როგორც ეს
აღწერილია ქვემოთ.

(ii)

ფინანსური აქტივების გაუფასურება
ფასს 9 ანაცვლებს ბასს 39-ის „მიყენებული ზარალი“-ს მოდელს „მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი“-ს
მოდელით. ახალი გაუფასურების მოდელი გამოიყენება ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხულ
აქტივებზე, სახელშეკრულებო აქტივებზე. ფასს 9-ს მიხედვით, საკრედიტო ზარალი იმაზე ადრე
აღიარდება ვიდრე ეს ბასს 39-ს გამოყენებისას ხდებოდა.
ფინანსური აქტივები ამორტიზებული ღირებულებით შედგება სავაჭრო მოთხოვნებისაგან, ფულადი
ნაკადებისა და მისი ეკვივალენტებისაგან.
ფასს 9-ს მიხედვით, ზარალის რეზერვი აღირიცხება შემდეგიდან ერთ-ერთის მიხედვით:
‒

‒

12 თვიანი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი: ეს არის მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
რომელიც დგება ყველა შესაძლო დეფოლტის შემთხვევებისაგან ანგარიშგების თარიღიდან
12 თვის ვადაში; და
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი მთლიანი არსებობის ვადით: ეს არის მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალი რომელიც დგება ყველა შესაძლო დეფოლტის შემთხვევებისაგან ფინანსური
ინსტრუმენტის მოსალოდნელი მომსახურების პერიოდის მანძილზე.

კომპანიამ გადაწყვიტა აღერიცხა ზარალის რეზერვი სავაჭრო მოთხოვნებზე „მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალი მთლიანი არსებობის ვადით“-ის ტოლი ოდენობით.
გაიზარდა თუარა არსებითად ფინანსური აქტივის საკრედიტო რისკი პირველადი აღიარების შემდგომ
და მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დადგენისას კომპანია განიხილავს გონივრულ და დამხმარე
ინფორმაციას რომელიც არის შესაბამისი და ხელმისაწვდომი ზედმეტი ხარჯის და ძალისხმევის
გაწევის გარეშე.
48

სს სილქნეტი

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 2018 წლისათვის

ეს მოიცავს როგორც ხარისხობრივ ასევე რაოდენობრივ ინფორმაციას და ანალიზს, კომპანიის
ისტორიულ გამოცდილებაზე და წინდახედულ საკრედიტო შეფასებაზე დაყრდნობით.
კომპანია მიიჩნევს, რომ ფინანსური აქტივის საკრედიტო რისკი არსებითად გაზრდილია თუ მისი
ვადაგადაცილება 30 დღეზე მეტია.
კომპანია ფინანსურ აქტივს მიიჩნევს დეფოლტში როდესაც:
‒

‒

არ არის ალბათობა, რომ კლიენტი სრულად დაფარავს თავის საკრედიტო ვალდებულებებს
კომპანიის მიმართ, კომპანიის მიერ თანხის ამოღებაზე მიმართული ღონისძიებების გამოყენების
გარეშე (უზრუნველყოფის გაყიდვა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);ან
ფინანსური აქტივი 90 და 180 დღეზე მეტით ვადაგადაცილებულია მოთხოვნის ტიპის მიხედვით.

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დადგენისას გამოყენებული მაქსიმალური ვადა არის
მაქსიმალური სახლეშეკრულებო პერიოდი რომლის განმავლობაშიც კომპანია დაქვემდებარებულია
საკრედიტო რისკს.
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის აღრიცხვა
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი არის ალბათობაზე დაფუძნებული საკრედიტო ზარალების
ვარაუდი. საკრედიტო ზარალი აღიარდება როგორც ყველა ნაღდი თანხის დანაკლისის მიმდინარე
ღირებულება (ანუ სხვაობა ხელშეკრულების მიხედვით მისაღებ ფულად ნაკადებსა და ფულად ნაკადებს
შორის რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის).
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი დისკონტირდება ფინანსური აქტივის ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთით.
გაუფასურების წარდგენა
ამორტიზირებული ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების ზარალის რეზერვი გამოაკლდება
აქტივების მთლიან საბალანსო ღირებულებას.

(iii)

არაწარმოებული ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები - აღიარება და შეწყვეტა
ჯგუფი მოთხოვნებს და სესხებს აღიარებს მათი წარმოქმნისთანავე. ყველა სხვა დანარჩენი ფინანსური
აქტივის აღიარება ხდება გარიგების თარიღით, როდესაც ჯგუფი ხდება ფინანსური ინსტრუმენტის
ხელშეკრულების მხარე.
ჯგუფი წყვეტს ფინანსური აქტივს აღიარებას, როდესაც ხელშეკრულების უფლებები აქტივისგან
წარმოქმნილ ფულად ნაკადებზე იწურება, ან ეს უფლება ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა მეორე
პირს, ყველანაირ რისკთან და მფლობელობის უფლებასთან ერთად.
ნებისმიერი სარგებელი
წარმოქმნილი გადაცემული ფინანსური აქტივიდან, ჯგუფის მიერ აღიარდება როგორც ცალკეული
აქტივი ან ვალდებულება.
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების გადაფარვა და
წმინდა ღირებულებით წარდგენა ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჯგუფს გააჩნია აღნიშნული
გადაფარვის სამართლებრივი საფუძველი და განზრახული აქვს მოახდინოს ანგარიშსწორება წმინდა
ღირებულებით ან ერთდროულად მოახდინოს აქტივის რეალიზაცია და ვალდებულების დაფარვა.
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(iv) სააქციო კაპიტალი
ჩვეულებრივი აქციები კლასიფიცირდება როგორც კაპიტალი. ჩვეულებრივი აქციების და სააქციო
ოფციონის გამოშვებასთან დაკავშირებული პირდაპირი დამატებითი ხარჯები აღიარდება როგორც
გამოქვითვა კაპიტალიდან, ნებისმიერი საგადასახადო ეფექტის გამოკლებით.

(k)

გაუფასურება

(i)

არაწარმოებული ფინანსური აქტივები
ანგარიშგების მომზადების ყოველი თარიღისათვის ხდება ფინანსური აქტივების ღირებულების
გადახედვა იმის მიხედვით, არსებობს თუ არა გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება. ფინანსური
აქტივის გაუფასურება ხდება მაშინ, როდესაც არსებობს ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ
თავდაპირველი აღიარების შემდგომ, რაიმე მოვლენამ უარყოფითი გავლენა იქონია აქტივისგან მისაღებ
მომავალ ფულად ნაკადებზე და მისი საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია.
ფინანსური აქტივის გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგს:





მევალის მხრიდან ვადაგადაცილება ან საერთოდ უარის თქმა ვალის დაფარვაზე;
ჯგუფის მხრიდან ვადადამდგარი მოთხოვნების რესტრუქტურიზაცია ისეთი პირობით, რომელიც
სხვა შემთხვევაში არ იქნებოდა ჯგუფისთვის მისაღები;
ნიშნები, რომ მოვალე გაკოტრდება;
ეკონომიკური პირობები, რომელიც გადაუხდელობას იწვევს.

ამორტიზირებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები
ჯგუფი ამ აქტივების გაუფასურების მტკიცებულებას განიხილავს, როგორც ცალკეულ ასევე კოლექტიურ,
აგრეგირებულ დონეზე. ინდივიდუალური მნიშვნელობის მქონე ყველა აქტივი ინდივიდუალურად
მოწმდება გაუფასურებაზე. ისეთი აქტივები, რომლებიც
დამოუკიდებლად
არ ამჟღავნებენ
გაუფასურების ნიშნებს, მოწმდებიან ჯგუფურად დამდგარი მაგრამ ჯერ არა იდენტიფიცირებული
შესაძლო გაუფასურების დასადგენად. ის აქტივები, რომლებიც ინდივიდუალურად არ წარმოადგენენ
მნიშვნელოვან აქტივებს, ფასდებიან კოლექტიურად, საერთო სარისკო მახასიათებლების მქონე
აქტივების დაჯგუფების გზით.
კოლექტიური გაუფასურების შეფასების დროს, ჯგუფი იყენებს წინა წლების გამოცდილებას საეჭვო
ვალებთან, მათი ამოღების დროსთან და დანაკარგებთან დაკავშირებით. ეს ალბათობები კორექტირდება
ხელმძღვანელობის მოსაზრებებით, კერძოდ იმის მიხედვით თუ როგორია მიმდინარე ეკონომიკური და
საკრედიტო მდგომარეობა ისეთი, რომ რეალური წაგება შესაძლოა მეტი ან ნაკლები იყოს ისტორიული
მონაცემების მიხედვით შეფასებულ რაოდენობაზე.
გაუფასურების ზარალი გაანგარიშდება როგორც სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და
შეფასებული მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას შორის, რომელიც
დისკონტირებულია ფინანსური აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით. ზარალის
აღიარება ხდება მოგებაში ან ზარალში და აისახება მოთხოვნების რეზერვის ანგარიშზე. როდესაც ჯგუფი
მიიჩნევს, რომ არ არსებობს აქტივის ამოღების რეალური პერსპექტივა, შესაბამისი თანხები ჩამოიწერება.
გაუფასურებულ აქტივებზე პროცენტის დარიცხვა მიმდინარეობს დისკონტირებული თანხის მიმდინარე
ნაწილის აღიარებით. თუ ჩამოფასების შემდგომი მოვლენები ზრდის აქტივის ამოღებადობის
ალბათობას, გაუფასურების ზარალი მცირდება და სხვაობა
მოგება-ზარალის ანგარიშგებაზე
საპირისპირო ნიშნით აღიარდება.
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(ii)

არაფინანსური აქტივები
ჯგუფის არაფინანსური აქტივების საბალანსო ღირებულება (მარაგებისა და გადავადებული
საგადასახადო აქტივების გარდა) განიხილება ყოველი ანგარიშგების წარდგენის თარიღისათვის, რათა
დადგინდეს არსებობს თუ არა გაუფასურების რაიმე ნიშნები. მსგავსი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში
ფასდება აქტივის აღდგენადი ღირებულება. გუდვილის ანაზღაურებადი თანხა ფასდება ყოველ წელს
ერთსა და იმავე დროს.
გაუფასურების ტესტირების მიზნით, აქტივები, რომლებიც ვერ შემოწმდება ინდივიდუალურად,
ჯგუფდება აქტივების იმ უმცირეს ჯგუფებად, რომლებთაც შესაძლებლობა აქვთ დამოუკიდებლად
უზრუნველყონ ჯგუფში ფულადი ნაკადების შემოდინება (CGU). ჯგუფის კორპორატიული აქტივები არ
ახდენენ დამოუკიდებლად ფულადი ნაკადების გენერირებას და ისინი გამოიყენება რამდენიმე ფულადი
ნაკადის წარმომქმნელი კორპორატიული აქტივების მიკუთვნება ფულადი ნაკადების წარმომქმნელ
ერთეულებზე მოხდა გონივრული და თანმიმდევრული მეთოდის გამოყენების საფუძვლებზე,
რომელმაც, როგორც შესაბამისი ფულადი ნაკადის წარმომქმნელი ერთეულის ნაწილმა გაიარა
ტესტირება გაუფასურებაზე. საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი გუდვილი ნაწილდება
ფულადი ნაკადის წარმომქმნელ იმ ჯგუფებზე, რომელთაგანაც ერთობლივი საწარმო ელოდება
სარგებელის მიღებას.
ანაზღაურებადი ღირებულება არის აქტივის ან ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის გასვლის
დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და აქტივის გამოყენების ღირებულებას შორის
უდიდესი. გამოყენებითი ღირებულების შეფასებისას, მომავალში მისაღები ფულადი ნაკადების
დისკონტირება ხდება გადასახადების გადახდამდე დისკონტის იმ განაკვეთით, რომელიც თავის თავში
ასახავს ფულის დროში ღირებულებას და ჯგუფისთვის მახასიათებელ რისკს.
გაუფასურების ზარალის აღიარება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ აქტივის და მასთან დაკავშირებული
ფულადი ნაკადის წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულება აღემატება მის სავარაუდო
ანაზღაურებად თანხას.
გაუფასურების ზარალი აისახება მოგება-ზარალის უწყისში. გაუფასურების ზარალი პირველ რიგში
უნდა გადანაწილდეს ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულზე მიკუთვნებულ გუდვილზე და
შემდგომ, მოცემული ერთეულის სხვა აქტივებზე მოცემულ ერთეულში შემავალი თითოეული აქტივის
საბალანსო ღირებულების პროპორციულად.
გუდვილთან დაკავშირებული გაუფასურების ზარალი არ კომპენსირდება. ყოველი საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოს საწარმომ უნდა განსაზღვროს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი, რომლის მიხედვით
წინა წლებში აღიარებული აქტივის გაუფასურების ზარალი შესაძლოა აღარ არსებობდეს ან
შემცირებული იყოს. გაუფასურების ზარალის კომპენსირება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
აღდგენითი ღირებულების გაანგარიშებაში ცვლილებას ქონდა ადგილი. გაუფასურების ზარალი
კომპენსირდება მხოლოდ იმ ზღვრამდე, სანამ აქტივის საბალანსო ღირებულება არ მიაღწევს
გაუფასურებამდე, ცვეთის და ამორტიზაციის გარეშე, არსებულ საბალანსო ღირებულებას.

(l) კრედიტთან დაკავშირებული ვალდებულებები
ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებები, რომლის მხარეც გახდა ჯგუფი სხვა
პირების დავალიანების გარანტირების მიზნით, წარმოადგენენ სადაზღვევო გარიგებებს. ამასთან
დაკავშირებით, ჯგუფი საგარანტიო ხელშეკრულებას აღრიცხავს, როგორც პირობით ვალდებულებას იმ
დრომდე, სანამ ჯგუფისგან საგარანტიო თანხების გადინება სავარაუდო გახდება.
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(m)

იჯარები

(i)

როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას
გარიგების დაწყებისას, ჯგუფი განსაზღვრავს შეთანხმება წარმოადგენს თუ არა იჯარას, ან შეიცავს თუ
არა იჯარას. ეს განისაზღვრება იმის მიხედვით, გარიგების შესრულება დამოკიდებულია თუ არა
კონკრეტული აქტივის გამოყენებაზე და გარიგება გადასცემს თუ არა აქტივის გამოყენების უფლებას სხვა
მხარეს.
გარიგებები „ხელშეუვალ სარგებლობის უფლებაზე“ (IRU) არ კლასიფიცირდება იჯარად. 20-წლიანი
მოქმედების ვადის მქონე ხელშეკრულებებში, სადაც ქსელის ტექნიკური მომსახურების ვალდებულება
და აქტივის უკუგებასთან დაკავშირებული რისკი რჩება ჯგუფზე, ჯგუფი გადაავადებს მიღებულ
საავანსო თანხას და წრფივად აღიარებს მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ხელშეკრულების ვადის
განმავლობაში.

(ii)

იჯარით მიღებული აქტივები
აქტივები, რომლებსაც ჯგუფი ფლობს იჯარის საფუძველზე და რომელიც ითვალისწინებს ფაქტობრივად
აქტივის ფლობასთან დაკავშირებული ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას,
კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური იჯარა. სხვა ყველა იჯარა საოპერაციო იჯარაა და შესაბამისად,
იჯარის საფუძველზე განხორციელებული გადახდები აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში
წრფივი მეთოდის გამოყენებით, იჯარის პერიოდის განმავლობაში.

(n)

სეგმენტის ანგარიშგება
საოპერაციო სეგმენტი არის ჯგუფის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც უკავია ბიზნესის ისეთი ნაწილი,
სადაც ეწევა ხარჯებს და შესაძლებელია ამონაგების მიღება (იმ ამონაგებისა და ხარჯების ჩათვლით,
რომელიც დაკავშირებულია ჯგუფის სხვა კომპონენტებთან); რომლის საოპერაციო შედეგებს
რეგულარულად იხილავს საწარმოში საოპერაციო გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი პირი, ამ
სეგმენტზე რესურსების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და მისი საქმიანობის
შედეგების შესაფასებლად.

28. ახალი სტანდარტები და ინტერპრეტაციები
ორი ახალი სტანდარტი შედის ძალაში ყოველწლიური სააღრიცხვო პერიოდებისთვის დაწყებული
2019 წლის 1 იანვრიდან (უფრო ადრეული დანერგვაც ნებადართულია); თუმცა, მოცემული
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ჯგუფს არ გამოუყენებია ნაადრევად
ახალი ან კორექტირებული სტანდარტები.
მოსალოდნელია, რომ ჯერ ძალაში არ შესული სტანდარტებიდან, თავდაპირველი გამოყენებისას ფასს 16ს ექნება არსებითი გავლენა ჯგუფის ფინანსურ ანგარიშგებებზე.

(a) ფასს 16 იჯარები
ჯგუფი ვალდებულია მიიღოს ფასს 16 იჯარები 2019 წლის 1 იანვრიდან. ჯგუფმა შეაფასა ფასს 16 -ის
თავდაპირველი გამოყენების სავარაუდო ზეგავლენა მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ
ანგარიშგებებზე, როგორც აღწერილია ქვემოთ. სტანდარტის გამოყენების ფაქტობრივი ზეგავლენა
2019 წლის 1 იანვარს შეიძლება განსხვავდებოდეს შეფასებებისგან რადგან ახალი სააღრიცხვო
პოლიტიკები ექვემდებარება ცვლილებებს, მანამ სანამ ჯგუფი არ წარადგენს თავის პირველ
ფინანსურ ანაგრიშგებას რომელიც მოიცავს პირველადი გამოყენების თარიღს.
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ფასს 16 განსაზღვრავს ბალანსზე აღრიცხულ სააღრიცხვო მოდელს იჯარებისთვის. მოიჯარე აღიარებს
აქტივის გამოყენების უფლებას, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი აქტივის გამოყენების და მის
საიჯარო გადახდის ვალდებულებას. თუმცა არსებობს აღიარებისგან გათავისუფლება მოკლევადიანი
იჯარებისა და დაბალი ღირებულების მქონე ერთეულების იჯარებისთვის. მეიჯარის სააღრიცხვო
პოლიტიკა რჩება უცვლელი - ე.ი. მეიჯარე განაგრძობს იჯარის კლასიფიცირებას ფინანსური ან
საოპერაციო იჯარების სახით.
ფასს 16 ჩაანაცვლებს ბასს 17-ში (იჯარები), ფაისკ 4-ში (როგორ განვსაზღვროთ, შეიცავს თუ არა
შეთანხმება იჯარას), იმკ 15-ში (საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება) და იმკ 27-ში (გარიგების შინაარსის
შეფასება, რომელიც შეიცავს იჯარის სამართლებრივ ფორმას) არსებულ იჯარასთან დაკავშირებულ
სახელმძღვანელო მითითებებს.
(i)

იჯარები სადაც ჯგუფი არის მოიჯარე
ჯგუფი აღიარებს ახალ აქტივებს და ვალდებულებებს მისი საბაზო სადგურების საოპერაციო იჯარებზე,
ფიქსირებულ კავშირგაბმულობაზე და სხვაზე. ამ იჯარებთან დაკავშირებული ხარჯების ბუნება
შეიცვლება რადგან ჯგუფი აღიარებს ცვეთის დარიცხვას გამოყენების-უფლებით აქტივებზე და
საპროცენტო ხარჯს საიჯარო ვალდებულებებზე.
წინად, ჯგუფი საოპერაციო იჯარის ხარჯს აღიარებდა წრფივი მეთოდის მიხედვით, იჯარის პერიოდის
განმავლობაში, და აღიარებდა აქტივებს და ვალდებულებებს მხოლოდ იმ დონეზე, რომ იყო დროში
სხვაობა ფაქტობრივ საიჯარო გადახდებსა და აღიარებულ ხარჯს შორის. ნაცვლად,
2019 წლის 1 იანვრიდან ჯგუფი აღიარებს საიჯარო ხელშეკრულებების მიხედვით გადასახდელ თანხებს
მის მთლიან საიჯარო ვალდებულებებში.
ამჟამად არსებული ინფორმაციის მიხედვით, ჯგუფი ვარაუდობს, რომ 2019 წლის 1 იანვარს იგი აღიარებს
დამატებით საიჯარო ვალდებულებებს უხეშად 25 მილიონი ლარის ოდენობით.

(ii) იჯარები სადაც ჯგუფი არის მეიჯარე
ჯგუფს არა არსებითი რაოდენობით აქვს ხელშეკრულებები სადაც ჯგუფი არის მეიჯარე. ასე რომ
არანაირი არსებითი ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი იჯარებიდან სადაც ჯგუფი არის მეიჯარე.
(iii) გადასვლა
ჯგუფი გეგმავს ფასს 16-ის პირველად გამოყენებას 2019 წლის 1 იანვარს, მოდიფიცირებული
რეტროსპექტული მიდგომის გამოყენებით. მაშასადამე, ფასს 16-ის გამოყენების კუმულაციური ეფექტი
აისახება როგორც გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთის კორექტირება 2019 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით, შესადარისი ინფორმაციის წარმოდგენის გარეშე.
გადასვლისას ჯგუფი გეგმავს იჯარის განმარტებაზე პრაქტიკული მიზანშეწონილობის გამოყენებას. ეს
ნიშნავს რომ ჯგუფი გამოიყენებს ფასს 16-ს ყველა ხელშეკრულებებზე რომლებიც გაფორმებული იყო
2019 წლის 1 იანვრამდე და კლასიფიცირებული იყო როგორც იჯარები ბასს 17-ს და ფასიკ 4 -ს მიხედვით.

29. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები
საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ, არ ჰქონდა ადგილი მოვლენებს, რომლებსაც არსებითი გავლენა
ექნებოდათ ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებზე.
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