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დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტის“ ხელმძღვანელობას და დამფუძნებელს

მოსაზრება
ჩვენ ჩავატარეთ აუდიტი შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტის“ (შემდგომში „კომპანია“)
ფინანსური ანგარიშგებისა, რომელიც შედგება 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის მომზადებული ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებისგან, აღნიშნული თარიღით დამთავრებული წლის მოგება-ზარალისა და სხვა
სრული შემოსავლის ანგარიშგებისგან, საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებისა და ფულადი
ნაკადების ანგარიშგებისგან, ასევე ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნებისგან, მათ შორის, ყველა
მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვისგან.
ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით,
სამართლიანად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის, აგრეთვე მისი
საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას მოცემული თარიღით დასრულებული
წლისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად.
მოსაზრების საფუძველი
აუდიტს წარვმართავდით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად. ამ სტანდარტებით
განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობები დეტალურად აღწერილია ჩვენი დასკვნის ნაწილში - „აუდიტორის
პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე“.
ჩვენ დამოუკიდებელი ვართ კომპანიისგან ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს
(ბესსს) პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსისა და იმ ეთიკური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც
ეხება ჩვენ მიერ ჩატარებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს საქართველოში; გარდა ამისა, შევასრულეთ
ამ ნორმებითა და ბესსს-ის ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ეთიკური ვალდებულებებიც.
გვჯერა რომ ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაფერისია ჩვენი
მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად.
სხვა გარემოება
კომპანიის 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ჩაატარა სხვა
აუდიტორმა, რომელმაც ამ ფინანსურ ანგარიშგებაზე გამოთქვა არამოდიფიცირებული მოსაზრება 2019 წლის
7 აგვისტოს.
სხვა ინფორმაცია
სხვა ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია ხელმძღვანელობა. სხვა ინფორმაცია მოიცავს ინფორმაციას
რომელიც შეტანილია მმართველობის ანგარიშგებაში, მაგრამ არ მოიცავს ფინანსურ ანგარიშგებასა და ჩვენ
მიერ მასზე გაცემულ აუდიტორის დასკვნას. ჩვენ მოველით, რომ მმართველობის ანგარიშგება ჩვენთვის
ხელმისაწვდომი გახდება ამ აუდიტის დასკვნის გამოცემის შემდგომ.
ჩვენი მოსაზრება ფინანსურ ანგარიშგებაზე არ მოიცავს ზემოაღნიშნულ სხვა ინფორმაციას.
ჩვენ მიერ ჩატარებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ჩვენი პასუხისმგებლობა იმაში
მდგომარეობს, რომ გავეცნოთ ზემოაღნიშნულ სხვა ინფორმაციას და განვიხილოთ, სხვა ინფორმაცია არის
თუ არა არსებითად შეუსაბამო ფინანსურ ანგარიშგებასთან ან მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების
მოთხოვნებთან, ან სხვა მხრივ ხომ არ ტოვებს ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ არსებითად მცდარია აუდიტის
პროცესში ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციიდან გამომდინარე.
თუ ჩვენ შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობით დავასკვნით, რომ არსებითი უზუსტობაა ზემოაღნიშნულ
სხვა ინფორმაციაში, გვევალება ამ ფაქტის განცხადება.

ხელმძღვანელობისა
ანგარიშგებაზე

და

მართვის

უფლებით

აღჭურვილ

პირთა

პასუხისმგებლობა

ფინანსურ

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშების მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე
ფასს-ის შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი ფინანსური
ანგარშგების მოსამზადებლად, რომელიც არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით
უზუსტობას.
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ხელმძღვანელობას ევალება, შეაფასოს კომპანიის
ფუნქციონირებადობის უნარი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში
განმარტოს საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიის ფუნქციონირებადობასთან და ანგარიშგების
საფუძვლად კომპანიის ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენებასთან, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც
ხელმძღვანელობას განზრახული აქვს კომპანიის ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა, ან თუ არა აქვს სხვა
რეალური არჩევანი, ასე რომ არ მოიქცეს.
მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან კომპანიის ფინანსური
ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.
აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე
ჩვენი მიზანია, მოვიპოვოთ დასაბუთებული რწმუნება იმის თაობაზე, მოცემული ფინანსური ანგარიშგება
შეიცავს თუ არა თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას და შევადგინოთ აუდიტორის
დასკვნა, რომელიც მოიცავს ჩვენს მოსაზრებას.
დასაბუთებული რწმუნება მაღალი დონის რწმუნებაა, მაგრამ არ არის იმის გარანტია, რომ ასს-ების
შესაბამისად ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის გამოავლენს ნებისმიერ არსებით უზუსტობას, რომელიც
არსებობს. უზუსტობები შეიძლება გამოწვეული იყოს თაღლითობით ან შეცდომით და არსებითად მიიჩნევა
იმ შემთხვევაში, თუ გონივრულ ფარგლებში, მოსალოდნელია, რომ ისინი, ცალ-ცალკე ან ერთობლივად,
გავლენას მოახდენს იმ მომხმარებლების ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც დაეყრდნობიან
მოცემულ ფინანსურ ანგარიშგებას.
ასს-ების შესაბამისად აუდიტის ჩატარება ითვალისწინებს აუდიტორის მიერ პროფესიული განსჯის
გამოყენებას და პროფესიული სკეპტიციზმის შენარჩუნებას აუდიტის პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენ:


ვადგენთ და ვაფასებთ თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ ფინანსური ანგარიშგების არსებითი
უზუსტობის რისკებს; ვგეგმავთ და ვატარებთ ამ რისკებზე რეაგირებისთვის გამიზნულ აუდიტორულ
პროცედურებს და ვკრებთ ისეთ აუდიტორულ მტკიცებულებებს, რომლებიც საკმარისი და
შესაფერისი იქნება ჩვენი მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად.
რისკი იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობა უფრო
მაღალია, ვიდრე რისკი იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება შეცდომით გამოწვეული უზუსტობა, რადგან
თაღლითობა შეიძლება გულისხმობდეს ფარულ შეთანხმებას, გაყალბებას, ოპერაციების განზრახ
გამოტოვებას, აუდიტორისთვის წინასწარგანზრახულად არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას ან
შიდა კონტროლის იგნორირებას.



ჩვენ შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის საშუალებებს, რათა დავგეგმოთ
კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები და არა იმ მიზნით, რომ
მოსაზრება გამოვთქვათ კომპანიის შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე.



ვაფასებთ ხელმძღვანელობის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშეწონილობას,
ხელმძღვენელობის მიერ განსაზღვრული სააღრიცხვო შეფასებების დასაბუთებულობასა და
შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მართებულობას.

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
1.

კომპანია და მისი საქმიანობა

შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი” (შემდგომში „კომპანია“) დაფუძნდა 2010 წლის 21
ოქტომბერს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსის დარეგისტრირება საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ მოხდა 2011 წლის 20 დეკემბერს.
კომპანიის ძირითადი საქმიანობა არის უძრავ-მოძრავი
არაუზრუნველყოფილი მიკრო სესხების გაცემა.

ქონებით

უზრუნველყოფილი

და

2019 და 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია გიორგი
გუგუმბერიძე.
კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, თბილისი, გამსახურდიას გამზირი 3.
2.

მომზადების საფუძველი

ზოგადი ინფორმაცია
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს)
შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულებით აღრიცხვის წესით, თუ
სხვაგვარად არ არის მითითებული. ფინანსურ ანგარიშგებაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში და
დამრგვალებულია უახლოეს ერთეულამდე, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.
ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება
მოცემული ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელობამ მოამზადა ფუნქციონირებადი საწარმოს
დაშვებით. აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინა კომპანიის
ფინანსური მდგომარეობა, მიმდინარე გეგმები, კომპანიის ოპერაციების მომგებიანობა, დადებითი
ფულადი ნაკადები და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის ფინანსურ რესურსებზე წვდომა.
როგორც ეს 25-ე შენიშვნაშია მოცემული, 2020 წლის დასაწყისიდან, მსოფლიო მასშტაბით გავრცელდა
ახალი კორონავირუსი (ე.წ. COVID-19), რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც გლობალურ,
ასევე ადგილობრივ ეკონომიკასა და ფინანსურ ბაზრებზე. თუმცა ფინანსური ანგარიშგების მომზადების
თარიღისთვის აღნიშნულ ვირუსს უშუალოდ კომპანიაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი პირდაპირი გავლენა
არ ჰქონია. კომპანიის მფლობელი ახდენს კაპიტალში შენატანის განხორციელებას კომპანიის
საჭიროებიდან გამომდინარე, როგორც ეს 2019 და 2018 წლებში მოხდა (შენიშვნა 16). ხელმძღვანელობა
მიიჩნევს, რომ კომპანიას არ გააჩნია ფუნქციონირებადობის საფრთხე და საქმიანობა გაგრძელდება
ფინანსური ანგარიშგების თარიღიდან არანაკლებ თორმეტი თვის განმავლობაში. შესაბამისად,
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვების საფუძველზე.
ფუნქციონალური და წარმოდგენილი ანგარიშის ვალუტა
კომპანიის ფუნქციონალურ და წარდგენის ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა ქართული ლარი (GEL). ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში თავდაპირველად ჩაიწერება ფუნქციონალურ
ვალუტაში ოპერაციის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული კურსით.
ანგარიშის პერიოდისთვის უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი აქტივები გადადის ფუნქციონალურ
ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლის ბოლოს არსებული კურსით.
ანგარიშსწორებისას წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა აისახება მოგება-ზარალზე. უცხოური
ვალუტის მონეტარული ნაშთების კონვერტირებისათვის გამოყენებული გაცვლითი კურსები 2019 წლის 31
დეკემბრის და 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია:
31 დეკემბერი 2019
31 დეკემბერი 2018
1 USD/GEL

2.8677

2.6766

1 EUR/GEL

3.2095

3.0701
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3.

ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

ქვემოთ აღწერილი სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები, რომელიც გამოყენებულია
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, თანმიმდევრულად ვრცელდება ყველა
წარდგენილ პერიოდზე, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.
ფინანსური ინსტრუმენტები
ფინანსური აქტივები
კომპანია ფინანსურ აქტივებს ჰყოფს შემდეგ კატეგორიებად - „ამორტიზებული ღირებულებით
შეფასებული ფინანსური აქტივი“, „რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივი,
ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით“, „რეალური ღირებულებით შეფასებული, ცვლილებების
სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით“. კომპანიის ხელმძღვანელობამ შეაფასა, თუ რომელი ბიზნეს მოდელი
შეესაბამება კომპანიის ფინანსურ აქტივებს და ფინანსური აქტივები დააკლასიფიცირა შემდეგ
კატეგორიებად - „ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივი“ და „რეალური
ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივი, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით“.
2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში კომპანიის ფინანსური
აქტივები წარმოდგენილია გაცემული სესხებით, ფული და ფულის ეკვივალენტებით, რეალური
ღირებულებით შეფასებული ფინანსური ინსტრუმენტებით ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში ასახვით.
ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულსა და ფულს მიმდინარე საბანკო ანგარიშებზე.
ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივი
მოცემული აქტივები წარმოიქმნება მომხმარებლებისთვის საქონლისა და მომსახურების მიწოდებიდან ან
სესხების გაცემიდან, ასევე მოიცავს სხვა სახის ფინანსურ აქტივებს, რომლის ფლობის მიზანია
სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მიღება და ეს ფულადი ნაკადები წარმოადგენს მხოლოდ ძირს და
მასზე დარიცხულ პროცენტს. ისინი საწყისი აღიარებისას შეფასებულია რეალური ღირებულებით
დამატებული გარიგების ის დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია ფინანსური აქტივის
შეძენასთან ან გამოშვებასთან და შემდგომში აღრიცხულია ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური
საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, შემცირებული გაუფასურების რეზერვის მოცულობით.
რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივი, ცვლილებების მოგებაში ან ზარალში
ასახვით
ჩვეულებრივ ბიზნეს საქმიანობის პროცესში კომპანია აფორმებს წარმოებული ფინანსური
ინსტრუმენტების კონტრაქტებს - სავალუტო სვოპი, რომლის მიზანი არის სავალუტო კურსის
ცვლილებასთან დაკავშირებული რისკების მართვა. ასეთი ფინანსური ინსტრუმენტები აღიარებულია
ფინანსური ინსტრუმენტების საწყის აღიარების პოლიტიკის შესაბამისად და შემდგომში ფასდება
რეალური ღირებულებით. ყველა სავაჭრო წარმოებული ინსტრუმენტი აღირიცხება აქტივად როდესაც
მათი რეალური ღირებულება დადებითია და - ვალდებულებად როდესაც რეალური ღირებულება
უარყოფითია. 2018 და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფლობდა ღია სვოპ გარიგებებს. ამ
ინსტრუმენტების შედეგად მიღებული მოგება და ზარალი ასახულია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში
(განმარტებითი შენიშვნა 15).
ბიზნეს მოდელის შეფასება
2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია ახდენს კლიენტებზე გაცემული სესხების შეფასებას ამორტიზირებული
ღირებულებით იმ შემთხვევაში, თუ ორივე შემდეგი პირობა დაკმაყოფილებულია:
• ფინანსური აქტივი იმართება ისეთი ბიზნეს მოდელით, რომლის მიზანია ფინანსური აქტივების
ფლობა სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მიღების მიზნით; და
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
• ფინანსური აქტივის სახელშეკრულებო პირობები კონკრეტული თარიღებით წარმოქმნის ფულად
ნაკადებს, რომლებიც წარმოადგენს მხოლოდ ძირითადი თანხისა და ძირითადი თანხის დარჩენილ
ნაშთზე დარიცხული პროცენტის გადახდებს.
ზემოხსენებული პირობების დეტალები მოცემულია ქვემოთ:
კომპანიის ბიზნეს მოდელი განისაზღვრება ისეთ დონეზე, რომელიც გვიჩვენებს, რა მეთოდებით ხდება
ფინანსური აქტივების ჯგუფების ერთობლივად მართვა ბიზნესის გარკვეული მიზნების მისაღწევად.
კომპანიის ბიზნეს მოდელი არ წარმოადგენს ცალკეული ინსტრუმენტებისთვის გამოსაყენებელ
საკლასიფიკაციო მიდგომას, არამედ იგი უნდა განისაზღვროს აგრეგირების უფრო მაღალ დონეზე და
დაფუძნებული უნდა იყოს ისეთ დაკვირვებად ფაქტორებზე, როგორიც არის, მაგალითად:
• როგორ ხდება ბიზნეს მოდელის ეფექტურობისა და ამ ბიზნეს მოდელის ფარგლებში ფლობილი
ფინანსური აქტივების შეფასება და ამ საკითხების შესახებ საწარმოს უმაღლესი რანგის
ხელმძღვანელობის ინფორმირება;
• რისკები, რომლებიც გავლენას ახდენს მოცემული ბიზნეს მოდელის (და ამ ბიზნეს მოდელის
ფარგლებში ფლობილი ფინანსური აქტივების) ეფექტურობაზე და კონკრეტულად როგორ
ხორციელდება ამ რისკების მართვა;
• რა ფორმით ხდება ბიზნესის ხელმძღვანელების ანაზღაურება (მაგალითად, ანაზღაურება მართული
აქტივების რეალურ ღირებულებას ეფუძნება თუ მიღებული სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების
ოდენობას);
• მოსალოდნელი სიხშირე, ღირებულება და გაყიდვების დროულობა ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიის
შესაფასებლად.
ბიზნეს მოდელის შეფასება დაფუძნებულია გონივრულობის ფარგლებში მოსალოდნელ სცენარებზე,
„ყველაზე უარესი“ ან „სტრესული შემთხვევების“ სცენარების გათვალისწინების გარეშე. თუ ფულადი
ნაკადები ისეთი გზით წარმოიქმნება, რომელიც განსხვავდება ბიზნეს მოდელის შეფასების თარიღით
საწარმოს მოლოდინებისგან, ეს არ გამოიწვევს მოცემული ბიზნეს მოდელის ფარგლებში დარჩენილი
ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციის ცვლილებას, თუმცა ინფორმაციის გათვალისწინება მოხდება
მომავალში ახლად წარმოქმნილი ან ახლად შესყიდული ფინანსური აქტივების შეფასებისას.
მხოლოდ ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადახდების (SPPI) ტესტირება
კლასიფიკაციის შემდეგ ეტაპზე კომპანია აფასებს ფინანსური აქტივის სახელშეკრულებო პირობებს, რათა
დაადგინოს, აკმაყოფილებს თუ არა ისინი ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადახდების ტესტირებას.
„ძირითადი თანხა“ ტესტირების მიზნებისთვის განისაზღვრება როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის
რეალური ღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას და შეიძლება შეიცვალოს ფინანსური აქტივის
სასარგებლო გამოყენების მანძილზე (მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ხორციელდება გადახდები
ძირითადი თანხის დასაფარად ან პრემიუმის/ დისკონტის ამორტიზაცია).
ფულის დროითი ღირებულების და საკრედიტო რისკის ანაზღაურება პროცენტის ყველაზე
მნიშვნელოვანი ელემენტებია. იმისათვის, რომ განისაზღვროს სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადები
წარმოადგენს თუ არა მხოლოდ ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადახდას, კომპანია მიმართავს
მსჯელობას და ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, როგორიცაა ვალუტა, რომელშიც
გამოსახულია ფინანსური აქტივი და პერიოდი, რომლისთვისაც დადგენილია საპროცენტო განაკვეთი.
ამისგან განსხვავებით, სახელშეკრულებო პირობები, რომლებიც ითვალისწინებს არაარსებითზე მეტ
რისკს ან სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების ცვალებადობას, რომლებიც არ უკავშირდება ძირითად
სახელშეკრულებო გარიგებას, არ წარმოქმნის ისეთ სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს, რომლებიც
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
მხოლოდ ძირითადი თანხის და დაუფარავ ბალანსზე დარიცხული პროცენტის გადახდას წარმოადგენს.
ასეთ შემთხვევებში ფინანსური აქტივი უნდა შეფასდეს რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში
ასახვით.
რეკლასიფიკაცია
ფინანსური აქტივები არ რეკლასიფიცირდება მათი საწყისი აღიარების შემდეგ, გარდა კომპანიის მიერ
ბიზნეს მოდელის შეცვლისა. თუ ბიზნეს-მოდელი, რომლის ფარგლებშიც კომპანია ფლობს ფინანსურ
აქტივებს, იცვლება, შესაბამისი ფინანსური აქტივები რეკლასიფიცირდება. ახალ კატეგორიასთან
დაკავშირებული კლასიფიკაციისა და შეფასების მოთხოვნები გამოიყენება პროსპექტიულად ფინანსური
აქტივების რეკლასიფიკაციის შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდის პირველი დღიდან.
ფინანსური აქტივების გაუფასურება
ფასს 9 მოითხოვს ECL-ის გაანგარიშებას კომპანიის ყველა ფინანსური აქტივისთვის, რომელიც
აღრიცხულია, როგორც ამორტიზებული ღირებულებით, ასევე, რეალური ღირებულებით ცვლილებების
სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით.
გაუფასურების ანარიცხი ეფუძნება ECL-ს, რომელიც დაანგარიშებულია ფინანსური აქტივის წარმოქმნიდან
მომავალი 12 თვის მანძილზე დეფოლტის მოხდენის შემთხვევაში, მანამ სანამ არ მოხდება საკრედიტო
რისკის მნიშვნელოვანი ზრდა, რა დროსაც გაუფასურების ანარიცხი ეფუძნება ფინანსური აქტივის
არსებობის მანძილზე დაანგარიშებულ ECL-ს. თუ ფინანსური აქტივი აკმაყოფილებს შეძენილის ან
აღიარებისთანავე გაუფასურებულის განმარტებას, გაუფასურების ანარიცხი ეფუძნება არსებობის
მანძილზე დაანგარიშებულ ECL-ს.
კომპანია ჯგუფურად აფასებს გაცემული სესხების პორთფელის გაუფასურებას. იმისათვის, რათა
განისაზღვროს მოსალოდნელი გაუფასურების დანაკარგი ჯგუფურად შეფასებულ ფინანსურ აქტივებზე,
ისინი ჯგუფდება მსგავსი საკრედიტო რისკის, უზრუნველყოფის სახისა და პროდუქტის სახის მიხედვით.
სამ ეტაპიანი მიდგომა
ფასს 9-ის მიხედვით, ფინანსური ინსტრუმენტების გაუფასურება ეფუძნება 3-ეტაპიან მიდგომას, მათი
წარმოქმნის ან შეძენის თარიღში. ეს მიდგომა შეჯამებულია ქვემოთ:
1-ლი ეტაპი: კომპანია აღიარებს საკრედიტო ზარალის ანარიცხს 12-თვიანი მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის თანხით. ეს წარმოადგენს არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ნაწილს
დეფოლტის შემთხვევაში, საანგარიშგებო პერიოდიდან 12 თვის ვადაში, იმ დაშვებით, რომ
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საკრედიტო რისკი არ გაზრდილა მნიშვნელოვნად. იმ ფინანსური
აქტივებისთვის, რომელთა ვადიანობა 12 თვეზე ნაკლებია, დეფოლტის ალბათობა იგივეა, რაც არსებობის
მანძილზე.
მე-2 ეტაპი: კომპანია აღიარებს საკრედიტო ზარალის ანარიცხს არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის თანხით, იმ ფინანსური აქტივებისთვის, რომლებმაც თავდაპირველი აღიარების
შემდეგ განიცადეს საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდა. ეს მოითხოვს ECL-ის გამოთვლას, რომელიც
დაფუძნებულია ფინანსური ინსტრუმენტის არსებობის მანძილზე დეფოლტის მოხდენის ალბათობაზე.
ანარიცხი საკრედიტო ზარალებზე ამ ეტაპზე არის უფრო მაღალი, რადგან გაზრდილია საკრედიტო რისკი
და გასათვალისწინებელი პერიოდი უფრო გრძელია ვიდრე პირველი ეტაპის 12 თვე. მე-2 ეტაპზე მყოფი
ფინანსური ინსტრუმენტები (ამ ეტაპისთვის) არ იგულისხმებიან გაუფასურებულად.
მე-3 ეტაპი: თუ ფინანსური ინსტრუმენტი არის გაუფასურებული, იგი გადადის მე-3 ეტაპზე. კომპანია
აღიარებს გაუფასურების ზარალს არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი ზარალის თანხით, ამ
გაუფასურებული ფინანსური ინსტრუმენტების დეფოლტის ალბათობის 100 %-ით.
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
უზრუნველყოფის სახე
უძრავი ქონება
ავტომობილი
ძვირფასი ლითონები
არაუზრუნველყოფილი

1 ეტაპი
0-30
0-30
0-30
0-30

მე-2 ეტაპი
31-90
31-90
31-90
31-90

მე-3 ეტაპი
>90
>90
>90
>90

ავტომატურად ანიჭებს სესხს 1 ეტაპს, სესხის გაცემის მომენტში. სესხი გადაინაცვლებს მე-2 ეტაპზე, თუ
ქვემოთ მოცემული რომელიმე მოვლენას ექნება ადგილი:
• 31 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება;
• მსესხებლის, ან თანამსესხებლის მიმართ სარჩელის აღძვრა;
• მსესხებლის მიერ სამუშაო ადგილის დაკარგვა;
• მსესხებლის ბიზნესის დიდი წილის განადგურება;
სესხი გადაინაცვლებს მე-2 ეტაპიდან 1-ელ ეტაპზე, თუ:
• ვადაგადაცილება არის 0-დან 30 დღემდე;
• იმ გარემოებების გამოსწორება, რომლის გამოც სესხმა გადაინაცვლა მე-2 ეტაპზე.
გადეფოლტებული სესხები დეფოლტის მომენტში გადაინაცვლებს მე-3 ეტაპზე და მათი დაბრუნება სხვა
ეტაპებზე აღარ ხდება.
დეფოლტის განსაზღვრება
დეფოლტის სტატუსი გამოიყენება იმ სესხებისთვის, რომლისთვისაც ქვემოთ მოცემულ რომელიმე
მოვლენას ექნება ადგილი:
• 91 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება;
• უზრუნველყოფის საგნის განადგურება ან დაკარგვა;
• ბიზნესის გაკოტრება ან ლიკვიდაცია (ეხება ბიზნეს სესხებს).
დეფოლტის განმარტება თანხვედრაშია ფასს 9-ის მოთხოვნასთან - 90 დღეზე მეტი ვადით გადაცილების
შესახებ. კომპანია დეფოლტს აღიარებს გაუფასურებული სესხებისთვის.
საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდა
იმის განსაზღვრისას, მნიშვნელოვნად გაიზარდა თუ არა ფინანსური ინსტრუმენტის დეფოლტის
მოხდენის რისკი, მისი თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, კომპანია ითვალისწინებს გონივრულ და
საჭირო ინფორმაციას, რომელიც შესაბამისია და ხელმისაწვდომია მიზანშეუწონელი ხარჯებისა და
ძალისხმევის გარეშე. ეს მოიცავს: რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს; ანალიზს, რომელიც
დაფუძნებულია კომპანიის წარსულ გამოცდილებაზე და საკრედიტო ექსპერტების შეფასებაზე; ასევე
მომავლის პროგნოზირებისთვის საჭირო ინფორმაციას. კომპანიის შეფასებით საკრედიტო რისკის
მნიშვნელოვანი ზრდა ხდება არაუგვიანეს 30 დღიანი ვადაგადაცილებისა.
საპროგნოზო ინფორმაცია
მოსალოდნელი გაუფასურების დანაკარგის განაკვეთები ეფუძნება კომპანიის საკრედიტო გაუფასურების
წარსულ გამოცდილებას. ისტორიული მოსალოდნელი გაუფასურების დანაკარგის განაკვეთი
კორექტირდება არსებული და სამომავლო მაკროეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით,
რომელიც გავლენას ახდენს კომპანიის მომხმარებლებზე. კომპანია ითვალისწინებს მთლიანი შიდა
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
პროდუქტის და ინფლაციის დონეს, როგორც ძირითად მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, იმ ქვეყნისთვის
სადაც კომპანია ოპერირებს.
კომპანია ბოლო 4 წლის ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
აფასებს დეფოლტის ალბათობის კორელაციას მაკროეკონომიკურ ცვლადებთან (მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია)
მიმართებაში და მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დაანგარიშებისას ითვალისწინებს კონკრეტული
მაკროეკონომიკური ცვლადის სცენარების შესახებ არსებულ საპროგნოზო ინფორმაციას მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ ინფლაციასთან და მშპ-ს ზრდასთან კორელაცია არის 0.5-ზე მეტი და -0.5-ზე ნაკლები,
შესაბამისად.
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გაზომვა
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გასაზომად გამოყენებული მაჩვენებლები არის ქვემოთ მოყვანილი
ცვლილებების სტრუქტურა:
• დეფოლტის ალბათობა (PD)
• ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში (LGD)
• დეფოლტის რისკის პოზიცია (EAD)
აღნიშნული პარამეტრები, როგორც წესი შეფასებულია შიდა სტატისტიკური მოდელების და სხვა
ისტორიული მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. ისინი შექმნილია სამომავლო პროგნოზის ასახვის მიზნით.
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი ნახლდება როდესაც ხდება სესხის გაუფასურების ანარიცხის
კალკულაცია.
დეფოლტის ალბათობა (PD)
დეფოლტის ალბათობის მაჩვენებლები არის მაჩვენებლები კონკრეტული თარიღისთვის და
გამოითვლება სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით. დეფოლტის ალბათობის შეფასება ხდება
საკონტრაქტო ვადის შესაბამისად წინასწარი გადახდის კოეფიციენტის გათვალისწინებით.
დეფოლტის ალბათობის განსაზღვრისთვის კომპანია იყენებს ბოლო 3 წლის სტატისტიკას. ეს
მაჩვენებელი დაანგარიშდება ცალ-ცალკე ყველა სეგმენტისთვის და გამოითვლება სასესხო პორტფელის
მიმართ მიგრაციის მატრიცის მისადაგებით, რომელიც გვიჩვენებს სასესხო პორტფელის ერთი
დიაპაზონიდან მეორეში გადანაცვლების ალბათობას. მიგრაციის მატრიცა იყოფა შემდეგ კალათებად:
ვადაგადაცილებული დღეები
0
1-30
31-60
61-90
>90

ეტაპი
I
I
II
II
III

კომპანიას აქვს რესტრუქტურიზებული სესხების (კომპანიასა და მსესხებელს შორის ფორმდება
შეთანხმება პირობების ცვლილების შესახებ და არსებული სესხისთვის ხდება ახალი გრაფიკის აგება)
მცირე რაოდენობა, ამიტომ რესტრუქტურიზაციის სტატუსის გათვალისწინება არ ხდება მიგრაციის
მატრიცაში. კომპანიის მიერ გაცემულ სესხს დეფოლტის შემთხვევაში უპირობოდ ენიჭება 100%-იანი
ალბათობა.
ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში (LGD)
ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში გამოიყენება მოსალოდნელი დანაკარგის მოცულობის
განსაზღვრისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას დეფოლტის შემთხვევაში. ამ მაჩვენებლის
გამოსათვლელად გამოიყენება წარსულ პერიოდში გადეფოლტებული სესხები და ამ სესხებზე
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
დეფოლტის მომენტიდან საანგარიშგებო პერიოდამდე განხორციელებული თანხის შემოდინებები წლის
ჭრილში.
ფულადი ნაკადები დისკონტირდება სეგმენტის საშუალო შეწონილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით,
რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს კანონმდებლობით დადგენილ ზღვარს. ზარალი დეფოლტის
შემთხვევაში დაანგარიშდება ცალ-ცალკე ყველა სეგმენტისთვის.
დეფოლტის რისკის პოზიცია (EAD)
დეფოლტის რისკის პოზიცია წარმოადგენს ფინანსური აქტივის არსებობის მანძილზე საკრედიტო რისკის
ზეგავლენის შეფასებას, პოტენციური დეფოლტის მოხდენის მომენტში. ეს წარმოადგენს მიუღებელ
ფულად ნაკადებს დეფოლტის მომენტში, წინსწრებით დაფარვების, პროცენტის დაფარვებისა და EIR-ით
დისკონტირებული დარიცხვების გათვალისწინებით, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს რეგულაციით
დადგენილს.
დეფოლტში მყოფი რისკის პოზიცია დაანგარიშდება ყველა სეგმენტისთვის ცალ-ცალკე და გამოიყენება
პორტფელის იმ მოცულობის განსაზღვრისთვის, რომელიც შესაძლოა დაექვემდებაროს საკრედიტო რისკს
დეფოლტის მომენტში. ეს მაჩვენებელი დაანგარიშდება მიმდინარე სესხის თანხიდან მოსალოდნელი
ცვლილებების გათვალისწინებით იმ დაშვებაზე დაყრდნობით, რომ დეფოლტი ხდება წლის შუა
პერიოდში. მოსალოდნელ ცვლილებებში იგულისხმება გრაფიკით გათვალისწინებული ძირის დაფარვები
ვადაგადაცილების მომენტამდე, პროცენტის დარიცხვები ვადაგადაცილების მომენტიდან დეფოლტამდე.
საპროცენტო შემოსავლის აღიარება
ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც იმყოფება 1-ელ და მე-2 ეტაპზე, კომპანია საპროცენტო
შემოსავალს არიცხავს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის (EIR) გამოყენებით მთლიან საბალანსო
თანხაზე. მე-3 ეტაპზე არსებული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის საპროცენტო შემოსავალი
დაიანგარიშება EIR-ის გამოყენებით, სესხების ამორტიზებული ღირებულებაზე (მთლიანი საბალანსო
თანხა შემცირებული საკრედიტო ზარალის ანარიცხით). იმ ფინანსური ინსტრუმენტების შემთხვევაში,
რომლებიც კლასიფიცირებულია, როგორც შესყიდვის ან წარმოქმნის მომენტში გაუფასურებული,
საპროცენტო შემოსავალი ერიცხებათ EIR-ის გამოყენებით, ამორტიზებულ ღირებულებაზე.
გაუფასურების რეზერვის თანხა არის სხვაობა გაუფასურებულ აქტივებთან დაკავშირებული მომავალი
ფულადი ნაკადების მიმდინარე და საბალანსო ღირებულებებს შორის. ამორტიზებული ღირებულებით
შეფასებული ფინანსური აქტივების კატეგორიისთვის, რომლებიც წმინდა ღირებულებით არის
წარმოდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში ასეთი რეზერვები აისახება ცალკე მუხლად, ხოლო შესაბამისი
ზარალი აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ზემოაღნიშნული ფინანსური
აქტივების ამოღება შეუძლებელია, აქტივის მთლიანი ღირებულება მცირდება შესაბამისი რეზერვით.
საპროცენტო შემოსავალი აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.
ფულადი სახსრების და მათი ეკვივალენტების გაუფასურება
კომპანიამ არაარსებითად შეაფასა საკრედიტო დანაკარგების რისკი ფულად სახსრებსა და მათ
ეკვივალენტებზე მათი სწრაფი ლიკვიდურობიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ფულადი სახსრების და
მათი ეკვივალენტების მუხლზე კომპანია არ ახორციელებს გაუფასურების აღიარებას ფასს 9-ის
შესაბამისად.
ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა
კომპანია წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც: (ა) ფინანსური
აქტივიდან მისაღები ფულადი სახსრების მიღების საკონტრაქტო უფლებებს ვადა გასდის; ან (ბ) იგი
გადასცემს ფინანსურ აქტივთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მიღების უფლებას, ან შედის ისეთ
გარიგებაში, როდესაც: (ი) აქტივის გასვლასთან ერთად ხდება ყველა არსებითი რისკისა და სარგებლის
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
კომპანიიდან გასვლა; ან (იი) კომპანია არ გადასცემს აქტივის ფლობასთან დაკავშირებულ არსებით
რისკსა და სარგებელს, მაგრამ ასევე არ ინარჩუნებს კონტროლს ამ აქტივზე. კონტროლის შენარჩუნება
ხდება, თუ კონტრაგენტს არ აქვს უფლება, გაყიდოს აქტივი მესამე მხარეზე, გაყიდვასთან დაკავშირებული
დამატებითი შეზღუდვების გათვალისწინების გარეშე.
ფინანსური ვალდებულებები
კომპანია მის ფინანსურ ვალდებულებებს აკლასიფიცირებს შემდეგი კატეგორიებიდან ერთ-ერთით:
რეალური ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით და სხვა ფინანსურ ვალდებულებებად. 2019 და
2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის სხვა ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს
მიღებულ სესხებს და სხვა ვალდებულებებს.
სხვა ფინანსური ვალდებულებები საწყისი აღიარებისას შეფასებულია რეალური ღირებულებით
დამატებული გარიგების ის დანახარჯები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია ფინანსური
ვალდებულებების გამოშვებასთან.
მსგავსი პროცენტის მატარებელი ვალდებულებები შემდგომში აღრიცხულია ამორტიზებული
ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს
მუდმივი განაკვეთით ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებულებაზე საპროცენტო ხარჯის
დარიცხვას. ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულებისთვის საპროცენტო ხარჯი მოიცავს საწყის გარიგების
ხარჯებს და ნებისმიერ დამატებით გადასახდელს ვალდებულების გამოსყიდვისთვის.
ფინანსური ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა
კომპანია ფინანსური ვალდებულებების აღიარებას წყვეტს მაშინ, როდესაც ვალდებულება სრულდება,
უქმდება, ან გასდის ვადა, სადაც არსებული ფინანსური ვალდებულება ენაცვლება მეორეს იმავე
მსესხებლის მიმართ მნიშვნელოვნად განსხვავებული პირობებით, ან არსებული ვალდებულების
პირობები მნიშვნელოვნად იცვლება, ამგვარი ცვლილება, ან მოდიფიკაცია ითვლება თავდაპირველი
ვალდებულების აღიარების შეწყვეტად და ახალი ვალდებულების აღიარებად და სხვაობა საბალანსო
ღირებულებასა და გადახდილ, ან გადასახდელ ანაზღაურებას შორის აისახება მოგებასა და ზარალში.
გადახურვა
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები ერთმანეთში გადაიხურება და ფინანსურ ანგარიშგებებში
წარდგება ნეტო თანხით, მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს შესაბამისი იურიდიული უფლება და
სურვილი აღნიშნული თანხების ურთიერთჩათვლისთვის.
ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში და ატარებს ღირებულების
ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფულადი საშუალებები აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. შეზღუდული ნაშთები გამოირიცხება ფულადი
საშუალებებისგან ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მიზნებისთვის. შეზღუდული ნაშთები რომელთა
გამოყენება არ შეიძლება 12 თვის განმავლობაში ვალდებულებების დასაფარად ან სხვა გაცვლითი
ტრანზაქციებში გამოყენებისაგან აღიარდება ბალანსზე როგორც სხვა გრძელვადიანი აქტივები.
ძირითადი საშუალებები
თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც
მოიცავს შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის
დანიშნულების ადგილამდე მიტანას და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. საწყისი აღიარების
შემდგომ, ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა უნდა განხორციელდეს თვითღირებულებიდან დარიცხული
ცვეთისა და გაუფასურების ზარალის დაქვითვით.
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2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების გადახედვა ხდება გაუფასურებასთან მიმართებაში,
როდესაც მოვლენები ან გარემოებათა ცვლილებები მიანიშნებენ, რომ საბალანსო ღირებულების აღდგენა
შესაძლოა ვერ მოხერხდეს. ხოლო აქტივების ცვეთა ირიცხება იმ თარიღიდან, როდესაც ხდება აქტივის
ექსპლუატაციაში გაშვება. ცვეთის დარიცხვა ხდება ნარჩენი ღირებულების მეთოდით, ძირითადი
საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადის შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით:
ძირითადი საშუალებები
შენობები
ავეჯი და ოფისის აღჭურვილობა
სატრანსპორტო საშუალებები
სხვა
დაუმთავრებელი მშენებლობა

სასარგებლო მომსახურების ვადა (წელი)
50
2-7
7
7-10
არ ერიცხება ცვეთა

აქტივების ნარჩენი ღირებულების, სასარგებლო მომსახურების ვადისა და მეთოდების გადახედვა და
შესაბამისად კორექტირება საჭიროებისამებრ ხდება ყოველი ფინანსური წლის ბოლოს. შეკეთებაგანახლებასთან დაკავშირებული ხარჯები აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში მათი
წარმოშობისთანავე.
არამატერიალური აქტივები
კომპანიის არამატერიალური აქტივები მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფას. არამატერიალური
აქტივის შეფასება ხდება თავდაპირველი აღიარებისას თვითღირებულებით. თავდაპირველი აღიარების
შემდგომ, არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, რასაც აკლდება
აკუმულირებული ამორტიზაცია და აკუმულირებული გაუფასურების ხარჯი. სულ მცირე ყოველი
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება სასარგებლო მომსახურების ვადისა და ამორტიზაციის მეთოდის
გადახედვა და ნებისმიერი ცვლილება აღირიცხება პერსპექტიულად. არამატერიალური აქტივები
განუსაზღვრელი მომსახურების ვადით არ ამორტიზირდება. ისინი ყოველწლიურად გადაიხედება
გაუფასურებაზე და გაუფასურების ზარალი წარმოშობისთანავე დაუყოვნებლივ აისახება მოგებაზარალის ანგარიშგებაში.
მოკლევადიანი იჯარა
კომპანია იყენებს მოკლევადიან იჯარებთან მიმართებით აღიარებიდან განთავისუფლებას იმ საიჯარო
ხელშეკრულების მიმართ რომელთა ვადა იჯარის ვადის დაწყების თარიღისათვის შეადგენს არაუმეტეს 12
თვეს და არ მოიცავს საიჯარო აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლებას. კომპანიას მსგავსი ტიპის საიჯარო
ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს შენობის (საოფისე ფართი) იჯარისთვის. მოკლევადიან იჯარასთან
და დაბალი ღირებულების მქონე საიჯარო აქტივის იჯარასთან მიმართებით დაკავშირებული საიჯარო
გადახდები აღიარდება ხარჯის სახით იჯარის ვადის განმავლობაში წრფივი მეთოდით.
საწესდებო კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალის ინვესტირება აღიარდება ნომინალური ღირებულებით და კლასიფიცირდება
როგორც საწესდებო კაპიტალი. კომპანიის საპაიო კაპიტალი ფორმირებულია საქართველოს ეროვნული
ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად.
საპროცენტო შემოსავლის აღიარება
ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც იმყოფება 1-ელ და მე-2 ეტაპზე, კომპანია საპროცენტო
შემოსავალს არიცხავს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის (EIR) გამოყენებით მთლიან საბალანსო
თანხაზე. მე-3 ეტაპზე არსებული ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის საპროცენტო შემოსავალი
დაიანგარიშება EIR-ის გამოყენებით, სესხების ამორტიზებული ღირებულებაზე (მთლიანი საბალანსო
თანხა შემცირებული საკრედიტო ზარალის ანარიცხით). იმ ფინანსური ინსტრუმენტების შემთხვევაში,
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
რომლებიც კლასიფიცირებულია, როგორც შესყიდვის ან წარმოქმნის მომენტში გაუფასურებული,
საპროცენტო შემოსავალი ერიცხებათ EIR-ის გამოყენებით, ამორტიზებულ ღირებულებაზე.
გაუფასურების რეზერვის თანხა არის სხვაობა გაუფასურებულ აქტივებთან დაკავშირებული მომავალი
ფულადი ნაკადების მიმდინარე და საბალანსო ღირებულებებს შორის. ამორტიზებული ღირებულებით
შეფასებული ფინანსური აქტივების კატეგორიისთვის, რომლებიც წმინდა ღირებულებით არის
წარმოდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში ასეთი რეზერვები აისახება ცალკე მუხლად, ხოლო შესაბამისი
ზარალი აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ზემოაღნიშნული ფინანსური
აქტივების ამოღება შეუძლებელია, აქტივის მთლიანი ღირებულება მცირდება შესაბამისი რეზერვით.
საპროცენტო შემოსავალი აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.
საპროცენტო ხარჯი
საპროცენტო ხარჯი აისახება ყველა ფინანსურ ინსტრუმენტთან მიმართებაში დარიცხვის პრინციპის
საფუძველზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის მიხედვით დისკონტირდება მომავალში გადასახდელი სავარაუდო ფულადი სახსრები (ყველა
გადახდილი საკომისიოს, გარიგებების ხარჯებისა და სხვა ფასნამატებისა და დისკონტირების ჩათვლით)
ფინანსური ინსტრუმენტების მოსალოდნელი მომსახურების ვადის განმავლობაში, ან ფინანსური
ვალდებულების წმინდა საბალანსო ღირებულების მოკლე პერიოდის განმავლობაში. საპროცენტო ხარჯი
აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.
ხელფასები და ბონუსები
ხელფასები, ბონუსები და არამონეტარული სარგებელი აღიარდება დარიცხვის მეთოდით იმ პერიოდში,
როდესაც შესაბამისი მომსახურება მიიღო კომპანიამ დასაქმებულისგან.
ახალი სტანდარტების გამოყენება
კომპანიამ გამოიყენა ახალი სააღრიცხვო დებულებები, რომლებიც ძალაშია 2019 წლის 1 იანვრიდან:
ფასს 16 იჯარა
ფასს 16 ანაცვლებს ბასს 17-ს „იჯარა“ და შემდეგ სამ ინტერპრეტაციას: ფასიკ 4 „როგორ განვსაზღვროთ,
შეიცავს თუ არა შეთანხმება იჯარას“, იმკ 15 „საოპერაციო იჯარა - სტიმულირება“ და იმკ 27 „გარიგების
შინაარსის შეფასება, რომელიც შეიცავს იჯარის სამართლებრივ ფორმას“.
იჯარა
კომპანია როგორც მოიჯარე
ნებისმიერი ახალი ხელშეკრულების დაწყებისას რომელიც დადებულია 2019 წლის 1 იანვარს ან მას
შემდეგ, საწარმომ უნდა შეაფასოს, მთლიანად ხელშეკრულება არის თუ არა იჯარა, ან შეიცავს თუ არა
იჯარას.
იჯარა განიმარტება როგორც ხელშეკრულება, ან ხელშეკრულების ნაწილი, რომლის თანახმად სხვა
მხარეს გადაეცემა აქტივის (საიჯარო აქტივის) გამოყენების უფლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,
ანაზღაურების მიღების სანაცვლოდ ამ განმარტების გამოსაყენებლად საწარმომ უნდა შეაფასოს:
კონტრაქტი შეიცავს თუ არა იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენების კონტროლის უფლებას
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. როგორც წესი, აქტივი პირდაპირ არის განსაზღვრული
ხელშეკრულებაში. თუმცა, ასევე შესაძლებელია, რომ აქტივის იდენტიფიცირება არაპირდაპირი გზით
მოხდეს იმ მომენტში, როდესაც აქტივი გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება მომხმარებლისთვის.
ფასს 16-ის მიხედვით მოიჯარე აღიარებს აქტივს გამოყენების უფლებით, რაც წარმოადგენს მის უფლებას
ისარგებლოს ქვემდებარე აქტივით და საიჯარო ვალდებულებას იმ იჯარებზე, რომლებიც მანამდე
კლასიფიცირებული იყო საოპერაციო იჯარად. არსებობს აღიარების გამონაკლისები მოკლევადიანი
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
3. ყველა მნიშნველოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა (გაგრძელება)
იჯარებისთვის (იჯარა რომლის ვადა იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის შეადგენს არაუმეტეს 12 თვეს)
და დაბალი ღირებულების მქონე საიჯარო ერთეულებისთვის.
ახალი სტანდარტი დაინერგა მოდიფიცირებული რეტროსპექტული მიდგომის გამოყენებით; კომპანია
ფასს 16-ის გამოყენების კუმულაციურ კორექტირებას საწყის ბალანსზე აღიარებს წინა პერიოდის
შესადარისი მონაცემების გადაანგარიშების გარეშე.
სტანდარტის დანერგვის თარიღისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებებისთვის, კომპანიამ არჩია
გამოეყენებინა ბასს 17-ით და ფასიკ 4-ით მოცემული იჯარის განმარტება და არ მიუსადაგა ფასს 16 იმ
ხელშეკრულებებს რომლებიც არ იყო იდენტიფიცირებული, როგორც იჯარა, ბასს 17-ის და ფასიკ 4-ის
მიხედვით.
კომპანია არ ითვალისწინებს თავდაპირველ პირდაპირ დანახარჯებს აქტივის გამოყენების უფლების
შეფასებისას ფასს 16-ის თავდაპირველად გამოყენების თარიღისთვის, კერძოდ, 2019 წლის 1 იანვარს.
კომპანია იჯარებზე ასევე აღიარებს გამოყენების უფლებით გადაცემულ აქტივს საიჯარო ვალდებულების
ოდენობით, რომელიც კორექტირდება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახული იჯარასთან
დაკავშირებული ყველა წინასწარ გადახდილი ან დარიცხული საიჯარო გადასახადების თანხით.
სტანდარტის თავდაპირველად გამოყენების თარიღისთვის აქტივის გამოყენების უფლების
გაუფასურებაზე განხილვის ნაცვლად მოიჯარემ ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით გააანალიზა იყო
თუ არა იჯარა ზარალიანი სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე.
იმ იჯარისთვის, რომელიც წინათ კლასიფიცირებული იყო, როგორც ფინანსური იჯარა სტანდარტის
თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის აქტივის გამოყენების უფლებისა და საიჯარო ვალდებულების
საბალანსო ღირებულება იქნება საიჯარო აქტივისა და საიჯარო ვალდებულების საბალანსო
ღირებულება, რომელიც მათ ჰქონდა უშუალოდ ბასს 17-ის გამოყენებით შეფასებამდე.
კომპანიამ გამოიყენა წარსული გამოცდილება იჯარის ვადის განსაზღვრისას, იჯარის გაგრძელების ან
ვადამდე შეწყვეტის მოლოდინების შეფასებისას.
კომპანიამ გამოიყენა მოკლევადიან იჯარებთან მიმართებით აღიარებიდან განთავისუფლება იმ საიჯარო
ხელშეკრულების მიმართ რომელთა ვადა იჯარის ვადის დაწყების თარიღისათვის შეადგენდა არაუმეტეს
12 თვეს და არ მოიცავდა საიჯარო აქტივის შესყიდვის არჩევანის უფლებას. კომპანიას მსგავსი ტიპის
საიჯარო ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს შენობის (საოფისე ფართი) იჯარისთვის. მოკლევადიან
იჯარასთან და დაბალი ღირებულების მქონე საიჯარო აქტივის იჯარასთან მიმართებით დაკავშირებული
საიჯარო გადახდები აღიარდება ხარჯის სახით იჯარის ვადის განმავლობაში წრფივი მეთოდით.
ბასს 12 - მოგებიდან გადასახადები
ბასს 12-ის ცვლილებები აზუსტებს, რომ დივიდენდების მოგების გადასახადის შედეგები (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც განსაზღვრულია ფასს 9-ში (ე.ი წილობრივი ინსტრუმენტების
მფლობელებზე მოგებების განაწილებას მათ მფლობელობაში არსებული წილების პროპორციულად)
უნდა იქნას აღიარებული:
იმავდროულად, როცა ხდება ამ დივიდენდების გადახდის ვალდებულების აღიარება; და მოგება ან
ზარალში, სხვა სრულ მოგება-ზარალში, ან კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგებაში იმის მიხედვით თუ სად
აღიარა კომპანიამ წარსული ოპერაციები ან მოვლენები, რომლებმაც წარმოქმნა განაწილებული მოგებები,
საიდანაც ხდება დივიდენდების გადახდა.
ბასს 12-ის ცვლილებები ძალაში შედის 2019 წლის 1 იანვარს ან შემდეგ დაწყებული პერიოდებისთვის,
თუმცა ნებადართულია უფრო ადრე გამოყენება. ორგანიზაციებმა უნდა გამოიყენონ დივიდენდებზე
მოგების გადასახადის შედეგების ცვლილება, რომელიც აღიარებულია წარმოდგენილი ადრინდელი
შესადარის პერიოდის დაწყების დღეს ან შემდეგ.
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
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(ქართულ ლარში)
4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები, ახალი სტანდარტების გამოყენება

კომპანიის ფინანსური ანგარიშების მომზადება მოითხოვს ხელმძღვანელობისგან ისეთ შეფასებებს და
დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენს საბალანსო ანგარიშგებაში წარმოდგენილი აქტივებისა და
ვალდებულებების ოდენობაზე და წლის ბოლოს ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ შემოსავალსა
და ხარჯებზე. შეფასებებისა და დაშვებების გადახედვა ხდება უწყვეტად. ეს შეფასებები და დაშვებები
ეყრდნობა წარსულ გამოცდილებასა და მრავალ სხვა ფაქტორს, რომლებიც გარემოებათა
გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიიჩნევა. ფაქტობრივი შედეგები შესაძლოა განსხვავდებოდეს
ამგვარი შეფასებებისგან სხვადასხვა დაშვებებისა თუ პირობების მიხედვით. ქვემოთ მოცემულია
შეფასებები და დაშვებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისთვისა და
ფინანსური შედეგებისთვის.
საგადასახადო კანონმდებლობა
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა ექვემდებარება არაერთმნიშვნელოვან ინტერპრეტაციას.
ხელმძღვანელობის მიერ კომპანიის ოპერაციებთან და საქმიანობასთან დაკავშირებული
კანონმდებლობისა და ცვლილებების ინტერპრეტაცია შეიძლება შესაბამისმა ორგანოებმა ეჭვქვეშ
დააყენონ. შემოწმებისას შეიძლება მოხდეს დამატებითი გადასახდელების, ჯარიმების ან საურავების
დარიცხვა. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ 2019 და 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
მის მიერ შესაბამისი კანონმდებლობის ინტერპრეტაცია ჯეროვანია და რომ კომპანიის საგადასახადო
სტატუსი უცვლელი დარჩება.
გადასახადები
გადავადებული
საგადასახადო
აქტივები
აღიარებულია
გამოუყენებელი
საგადასახადო
დანაკარგებისათვის იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია, რომ დაბეგვრადი მოგება ხელმისაწვდომი
იყოს, რომლის მიმართ დანაკარგები გამოყენებული იქნება. მნიშვნელოვანი ხელმძღვანელობის
გადაწყვეტილებები საჭიროა იმ გადადებული საგადასახადო აქტივების ოდენობის დასადგენად,
რომელიც შესაძლოა აღიარებული იყოს, მსგავსი დროის გრაფიკის და მომავალი დასაბეგრი მოგების
დონის საფუძველზე, სამომავლო საგადასახადო გეგმიურ სტრატეგიებთან ერთად.
ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების საექსპლუატაციო ვადები
კომპანიამ იმსჯელა ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების საექსპლუატაციო
ვადების დადგენაზე, იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა ტექნიკური ან კომერციული
დაძველება, აქტივების მოსალოდნელი
გამოყენება
აქტივების მოსალოდნელ ფიზიკური
მწარმოებლურობის მოცულობასთან და მოსალოდნელ ფიზიკურ ამორტიზაციასთან კავშირში, რაც
დამოკიდებულია საწარმოო ფაქტორებზე. თუმცა ხელმძღვანელობამ განახორციელა თავისი საუკეთესო
შეფასებები აქტივებში განივთებული სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მოხმარების სტრუქტურის
შესაქმნელად, იგი შესაძლოა არსებითად განსხვავდებოდეს ფაქტობრივი შედეგებიდან, რამაც შესაძლოა
არსებითი გავლენა იქონიოს ფინანსურ ანგარიშში მოყვანილ ციფრებზე.

5.

საპროცენტო შემოსავალი

საპროცენტო შემოსავალი წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხები
უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები
არაუზრუნველყოფილი სესხები
ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი სესხები
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2019
1,052,740
705,227
531,071
208,642
2,497,680

2018
1,029,276
689,509
519,234
203,992
2,442,011
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
6.

საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2019

2018

788,113
445,071
28,067

746,638
72,365
322,232

1,261,251

1,141,235

საპროცენტო ხარჯი ბანკებისგან მიღებულ სესხებზე
საპროცენტო ხარჯი ფიზიკური პირებისგან მიღებულ სესხებზე
საპროცენტო ხარჯი იურიდიული პირებისგან მიღებულ სესხებზე

ბანკისაგან მიღებულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი მერყეობს 12%-14%-მდე, ფიზიკური პირებისგან 9%-15%-მდე, ხოლო იურიდიულ პირებზე კი შეადგენს 12%-ს.
7.

სხვა შემოსავალი

სხვა შემოსავალი წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2019
814,016
367,299
280,577
1,461,892

ვალუტის ვაჭრობით მიღებული მოგება
მიღებული ჯარიმები
სხვა
8.

2018
862,360
265,171
57,859
1,185,390

პერსონალის ხარჯები

პერსონალის ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2019
779,998
119,362
899,360

ძირითადი ხელფასი
პრემიები

9.

2018
747,222
53,348
800,570

სხვა ხარჯები

სხვა ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2019
395,694
180,758
84,256
49,142
40,050
33,514
21,903
40,000
20,448
865,766

საკომისიო
ოფისის ხარჯები
პროფესიული მომსახურება*
რეკლამის და გაყიდვების ხარჯები
გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)
კომუნალური გადასახადები
საკომუნიკაციო ხარჯები
ჯარიმები და საურავები
იჯარა
სხვა

2018
31,020
112,498
108,268
47,263
37,829
27,599
20,567
81
115,128
71,729
571,982

*2019 და 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის აუდიტორულ კომპანიაზე გაწეული წლიური
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის და სხვა პროფესიული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 45,743 და
25,370 ლარს, შესაბამისად.
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
10. კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული მოგება / (ზარალი), ნეტო
კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული მოგება / (ზარალი) წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2019
ფული და ფულის ეკვივალენტები
სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები

2018

5,612
601,338
606,950

4,910
(100,142)
(95,232)

11. მოგების გადასახადი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით მოგების გადასახადის განაკვეთი შეადგენს 15%-ს.
ეფექტური მოგების გადასახადის განაკვეთი განსხვავდება კანონმდებლობით დადგენილი ნორმისგან.
მოგების გადასახადის ხარჯის რეკონსილაცია საკანონმდებლო და ფაქტიური განაკვეთის მიხედვით არის
შემდეგი:

მოგება დაბეგვრამდე
თეორიული მოგების გადასახადის ხარჯი შესაბამისი საკანონმდებლო
15%-იანი განაკვეთით
საგადასახადო მიზნით გამოუქვითავი ხარჯი ან დაუბეგრავი შემოსავალი
მოგების გადასახადის ხარჯი

2019
120,137

2018
646,220

(18,021)

(96,933)

(8,866)
(26,887)

23,952
(72,981)

მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
2019
25,147
(52,034)
(26,887)

გადავადებული მოგების გადასახადი
მიმდინარე ოგების გადასახადი

2018
53,163
(126,144)
(72,981)

გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი დროებითი სხვაობების მიხედვით 2019 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით არის შემდეგი:

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები
მიღებული სესხები
გაცემული სესხები
აქტივი გამოყენების უფლებით
სხვა აქტივები
სხვა ვალდებულებები
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი, გროსი
დასაბეგრი დროებითი სხვაობები
ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება, გროსი
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება, ნეტო
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31.12.2018

ცვლილება
მოგებაზარალში

31.12.2019

10,217
62,432
8,434
81,083

(6,629)
9,296
33,130
1,438
37,236

3,588
71,728
33,130
8,434
1,438
118,319

(18,776)
(18,776)
62,307

(12,089)
(12,089)
25,147

(30,865)
(30,865)
87,454

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
11. მოგების გადასახადი (გაგრძელება)
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი დროებითი სხვაობების მიხედვით 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით არის შემდეგი:

31.12.2017

ცვლილება
მოგებაზარალში

ცვლილება
კაპიტალში

31.12.2018

15,442
(208)
5,624

(5,225)
47,014
8,434
(5,624)

15,626
-

10,217
62,432
8,434
-

20,858

44,599

15,626

81,083

(27,340)

8,564

-

(18,776)

(27,340)

8,564

-

(18,776)

(6,482)

53,163

15,626

62,307

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები
მიღებული სესხები
გაცემული სესხები
სხვა აქტივები
სხვა ვალდებულებები
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი,
გროსი
დასაბეგრი დროებითი სხვაობები
ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური
აქტივები
გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულება, გროსი
გადავადებული მოგების გადასახადის
ვალდებულება, ნეტო

გადავადებული საგადასახადო აქტივის რეკონსილაცია წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

1 იანვარი
ცვლილებები გამოწვეული ფასს 9-ის დანერგვით
1 იანვარი, ფასს 9-ისცვლილებების შემდეგ

2019
62,307
62,307

2018
(6,482)
15,626
9,144

აღიარებული მოგებაში ან ზარალში
საგადასახადო სარგებელი
31 დეკემბერი

25,147
87,454

53,163
62,307
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
12. ძირითადი საშუალებები
შენობები

ოფისის
აღჭურვილობა

სატრანსპორტო
საშუალებები

2018 წლის 31 დეკემბერი
შემოსვლა
გასვლა
2019 წლის 31 დეკემბერი

1,142,462
1,142,462
(3,723)
1,138,739

337,652
29,776
367,428
54,457
(8,035)
413,850

219,439
219,439
219,439

12,744
51,036
63,780
26,135
(400)
89,515

1,712,297
80,812
1,793,109
80,592
(12,196)
1,861,505

დაგროვილი ცვეთა
2017 წლის 31 დეკემბერი
ცვეთა
2018 წლის 31 დეკემბერი
ცვეთა
2019 წლის 31 დეკემბერი

(78,408)
(23,410)
(101,818)
(61,367)
(163,185)

(131,408)
(37,381)
(168,789)
(9,133)
(177,922)

(52,192)
(31,456)
(83,648)
(31,348)
(114,996)

(5,189)
(20,618)
(25,807)
(9,406)
(35,213)

(267,197)
(112,865)
(380,062)
(111,254)
(491,316)

საბალანსო ღირებულება
2018 წლის 31 დეკემბერი

1,040,644

198,639

135,791

37,973

1,413,047

975,554

235,928

104,443

54,302

1,370,227

ისტორიული ღირებულება
2017 წლის 31 დეკემბერი
შემოსვლა

2019 წლის 31 დეკემბერი

სხვა

ჯამი

ბანკისგან მიღებული სესხები უზრუნველყოფილია კომპანიის საკუთრებაში არსებული საოფისე
ფართებით სადაც განლაგებულია კომპანიის ფილიალები, ასევე გელა გუგუმბერიძისა და ლიანა
ლექვთაძის (კომპანიის დამფუძნებლის ოჯახის წევრები) საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი
ფართებით.

13. გაცემული სესხები
გაცემული სესხები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2019
11,032,197
232,570
(417,351)
10,847,416

ძირი
დარიცხული პროცენტი
მინუს: გაუფასურების ანარიცხი

31.12.2018
11,118,188
214,500
(421,129)
10,911,559

გაცემული სესხები სახეობების მიხედვით 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია
შემდეგნაირად:

25

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
13. გაცემული სესხები (გაგრძელება)

მთლიანი
თანხა

ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

მთლიანი
მოსალოდნელი
საკრედიტო
ზარალი

5,894,234

(59,202)

(15,244)

(61,930)

(136,376)

5,757,857

2.31%

უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი

2,808,949

(9,107)

(1,511)

(70,051)

(80,668)

2,728,281

2.87%

ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი

2,126,099

(8,731)

(940)

(6,571)

(16,242)

2,109,856

435,486

(1,029)

(9,130)

(173,905)

(184,064)

251,422

0.76%
42.27
%

11,264,767

(78,069)

(26,825)

(312,457)

(417,351)

10,847,416

3.70%

31 დეკემბერი 2019
ძვირფასი ლითონებით
უზრუნველყოფილი

არაუზრუნველყოფილი

სესხები
(წმინდა)

ECL %

ინფორმაცია ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება
წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:

-არა ვადაგადაცილებული
-30 დღე ვადაგადაცილება
-31-60 დღე ვადაგადაცილება
-61-90 დღე ვადაგადაცილება
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება

მთლიანი თანხა
5,046,259
333,923
129,297
46,246
338,510
5,894,234
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ECL
(47,721)
(11,481)
(9,638)
(5,606)
(61,930)
(136,376)

სესხები (წმინდა)
4,998,538
322,441
119,658
40,640
276,580
5,757,857

ECL %
0.95%
3.44%
7.45%
12.12%
18.29%
2.31%

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
13. გაცემული სესხები (გაგრძელება)

ინფორმაცია უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება
წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:
31 დეკემბერი 2019
-არა ვადაგადაცილებული
-30 დღე ვადაგადაცილება
-31-60 დღე ვადაგადაცილება
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება

მთლიანი თანხა
2,443,130
176,722
46,920
142,178
2,808,949

ECL
(6,834)
(2,273)
(1,511)
(70,051)
(80,668)

სესხები (წმინდა)
2,436,296
174,449
45,409
72,128
2,728,281

ECL %
0.28%
1.29%
3.22%
49.27%
2.87%

ინფორმაცია ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება
წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად:
31 დეკემბერი 2019
-არა ვადაგადაცილებული
-30 დღე ვადაგადაცილება
-31-60 დღე ვადაგადაცილება
-61-90 დღე ვადაგადაცილება
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება

მთლიანი თანხა
1,889,936
191,432
11,892
10,270
22,569
2,126,099

ECL
(6,903)
(1,827)
(300)
(640)
(6,571)
(16,242)

სესხები (წმინდა)
1,883,033
189,605
11,592
9,630
15,997
2,109,856

ECL %
0.37%
0.95%
2.53%
6.23%
29.12%
0.76%

ინფორმაცია არაუზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს
შემდეგნაირად:
31 დეკემბერი 2019
-არა ვადაგადაცილებული
-30 დღე ვადაგადაცილება
-31-60 დღე ვადაგადაცილება
-61-90 დღე ვადაგადაცილება
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება

მთლიანი თანხა
152,677
6,262
11,438
59,762
205,346
435,486
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ECL
(797)
(232)
(1,430)
(7,700)
(173,905)
(184,064)

სესხები (წმინდა)
151,881
6,030
10,008
52,063
31,441
251,422

ECL %
0.52%
3.71%
12.50%
12.88%
84.69%
42.27%

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
13. გაცემული სესხები (გაგრძელება)
ინფორმაცია უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი სესხების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს
შემდეგნაირად:
31 დეკემბერი 2019
უზრუნველყოფილი სესხები
არაუზრუნველყოფილი სესხები

მთლიანი თანხა
10,829,282
435,486
11,264,767

ECL
(233,287)
(184,064)
(417,351)

სესხები (წმინდა)
10,595,994
251,422
10,847,416

ECL %
2.15%
42.27%
3.70%

გაუფასურების რეზერვის ცვლილება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარდგენილი იყოს შემდეგნაირად:
ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

12-თვიანი ECL

სრული ECL- არა
საკრედიტო
რისკით
გაუფასურებული

სრული ECL- საკრედიტო
რისკით გაუფასურებული

სულ

ბალანსი წლის დასაწყისში ფასს 9-ის მიხედვით

114,446

38,009

268,674

421,129

ახალი გაცემული სესხები
გადატანა პირველ ეტაპზე
გადატანა მეორე ეტაპზე
გადატანა მესამე ეტაპზე
დაფარული სესხები
წლის მანძილზე ჩამოწერილი სესხები
საკრედიტო რისკის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებები

94,639
6,020
(2,486)
(4,099)
(62,683)
(67,768)

344
(2,401)
31,894
(12,602)
(18,198)
(10,221)

(3,619)
(29,408)
16,701
(97,264)
(22,554)
179,927

94,983
(178,145)
(22,554)
101,938

ბალანსი წლის ბოლოს

78,069

26,825

312,457

417,351
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
13. გაცემული სესხები (გაგრძელება)
გაცემული სესხების მთლიან თანხებში ცვლილება 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარდგენილი იყოს შემდეგნაირად:
ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

12-თვიანი ECL

სრული ECL- არა
საკრედიტო რისკით
გაუფასურებული

სრული ECL- საკრედიტო
რისკით გაუფასურებული

ბალანსი წლის დასაწყისში ფასს 9-ის მიხედვით

10,429,321

265,702

637,665

11,332,688

ახალი გაცემული სესხები
გადატანა პირველ ეტაპზე
გადატანა მეორე ეტაპზე
გადატანა მესამე ეტაპზე
დაფარული სესხები
წლის მანძილზე ჩამოწერილი სესხები

13,788,314
35,670
(263,598)
(314,523)
(13,434,844)
-

68,110
(24,889)
309,518
(12,602)
(290,015)
-

(10,781)
(45,920)
327,125
(180,893)
(18,593)

13,856,424
(13,905,752)
(18,593)

ბალანსი წლის ბოლოს

10,240,340

315,824

708,603

11,264,767
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სულ

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
14. სხვა აქტივები
სხვა აქტივები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ფინანსური მოთხოვნები
სხვა მოთხოვნები

არაფინანსური მოთხოვნები
გადახდილი ავანსები
მარაგები

31.12.2019

31.12.2018

87,303
87,303

28,774
28,774

12,493
12,493
99,795

20,364
688
21,052
49,826

15. რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში
ასახვით
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში ასახვით
შედგება უცხოური ვალუტის კონტრაქტებისგან, კერძოდ, კომპანიას დადებული აქვს სვოპ კონტრაქტები
(ყიდვა - ლარი, გაყიდვა აშშ დოლარი) რათა მართოს სავალუტო რისკები. აღნიშნული კონტრაქტების
ვადიანობა მოიცავს 1 წლამდე პერიოდს. იმ კონტრაქტების არარეალიზებული მოგება ან ზარალი,
რომელიც არ დასრულებულა საანგარიშგებო წელში შესაბამისად აღიარდება მოგებაში ან ზარალში და
რეალური ღირებულებით აღირიცხება ფინანსურ ინსტრუმენტებში მოგებაში ან ზარალში ასახვით. სვოპ
კონტრაქტებიდან აღიარებულმა წმინდა ზარალმა 2019 და 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული
წლებისთვის შეადგინა 0 (ნული) ლარი და 82,373 ლარი, შესაბამისად.
16. კაპიტალი
2019 წელს კომპანიის დამფუძნებლის მიერ მოხდა საწესდებო კაპიტალის გაზრდა 500,000 ლარის
ოდენობით (2018 წელს: 248,917 ლარის ოდენობით), რის შედეგადაც ავტორიზებულმა კაპიტალმა
შეადგინა 1,000,000 ლარი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (2018: 500,000 ლარი).
17. ფული და ფულის ეკვივალენტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2019
1,498,825
667,842
2,166,667

ფული სალაროში
ფული მიმდინარე საბანკო ანგარიშებზე

31.12.2018
1,381,343
1,378,104
2,759,447

ფული და ფულის ეკვივალენტების რეალური ღირებულება არ განსხვავდება მათი საბალანსო
ღირებლებისგან.
18. მიღებული სესხები
მიღებული სესხები წარდმოგენილია შემდეგნაირად:
31.12.2019
8,672,952
160,453
8,833,405

ძირი
პროცენტი
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31.12.2018
10,687,502
129,601
10,817,103

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
18. მიღებული სესხები (გაგრძელება)
გრძელვადიანი სესხები
კომერციული ბანკები
ფიზიკური პირები
იურიდიული პირები

31.12.2019
554,998
1,593,851
2,148,849

31.12.2018
652,417
1,873,620
2,526,037

მიმდინარე სესხები
კომერციული ბანკები
ფიზიკური პირები
იურიდიული პირები

31.12.2019
4,468,539
2,216,017
6,684,556

31.12.2018
5,686,071
2,195,717
409,278
8,291,066

19. სხვა ვალდებულებები
სხვა ვალდებულებები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოადგენს
მომწოდებლების მიმართ არსებულ დავალიანებებს 62,124 და 26,069 ლარის ოდენობით, შესაბამისად.
სხვა ვალდებულებების რეალური ღირებულება არ განსხვავდება მათი საბალანსო ღირებულებისგან
დაფარვის მოკლე ვადიდან გამომდინარე.
20. საგადასახადო აქტივი და ვალებულება
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილების მიხედვით, 2016 წლის 1
იანვრიდან, გადასახადების გადახდა ხდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გადასახადებისათვის
განკუთვნილ ერთიან სახაზინო კოდზე. შედეგად, 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგადასახადო
აქტივები და ვალდებულებები წარმოდგენილია ნეტო საფუძველზე და შეადგენს საგადასახადო აქტივს
70,002 ლარის ოდენობით. ამასთან, 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას საგადასახადო
აქტივები და ვალდებულებები ნეტო საფუძველზე არის 44,818 ლარი, როგორც საგადასახადო
ვალდებულება.
21. აქტივის გამოყენების უფლება
აქტივის გამოყენების უფლება 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია
შემდეგი სახით:
საბალანსო ღირებულება
1 იანვარი 2019
ფასს 16-ის დანერგვის ეფექტი
31 დეკემბერი 2019

საოფისე ფართები
862,796
862,796

დაგროვილი ცვეთა
1 იანვარი 2019
ცვეთის ხარჯი
31 დეკემბერი 2019

(137,469)
(137,469)

წმინდა საბალანსო ღირებულება
31 დეკემბერი 2018

-

31 დეკემბერი 2019

725,327

აქტივის გამოყენების ულფება აღიარდება ფასს 16-ის მიხედვით, რომელიც ეხება პერიოდებს 2019 წლის 1
იანვრიდან, კომპანიამ ფასს 16-ის ცვლილებების ასახვა მოახდინა 2019 წლის 1 იანვრს, შესაბამისად 2018
წელს არ მომხდარა შესადარისი მონაცემების გადაანგარიშება.
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შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
22. საიჯარო ვალდებულებები
კომპანიის საიჯარო ვალდებულებები 2019 და 2018 წლების 31 დეკებრისთვის წარმოდგენილია შემდეგი
სახით:
31 დეკემბერი 2019

31 დეკემბერი 2018

მიმდინარე საიჯარო ვალდებულება
გრძელვადიანი საიჯარო ვალდებულება

97,928
805,393

-

სულ საიჯარო ვალდებულება

903,321

-

საიჯარო ვალდებულების ცვლილება 2019 და 2018 წლების განმავლობაში წარმოდგენილია შემდეგი
სახით:

1 იანვრის მდგომარეობით (თავდაპირველი აღიარებისას)
საიჯარო ვალდებულესთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯი
გადახდები წლის განმავლობაში
კურსთაშორის სხვაობის გავლენა
31 დეკემბრის მდგომარეობით

2019

2018

862,796
66,970
(181,129)
154,684

-

903,321

-

23. დაკავშირებული მხარეები

დაკავშირებული მხარეები მოიცავს მფლობელებს, საერთო მფლობელობაში არსებულ
კომპანიებს, ერთობლივ და მეკავშირე საწარმოებს. როდესაც ხდება დაკავშირებულ მხარესთან
ურთიერთობის ანალიზი, გაითვალისწინება არა მხოლოდ ურთიერთობის იურიდიული ფორმა,
არამედ მისი არსი.
კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის ნაშთები 2019 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი

დამფუძნებელი

უმაღლესი
მენეჯმენტი

სხვა
დაკავშირებული
მხარე

767,187

2,176,735

13,234

მიღებული სესხები

ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი
8,833,405

კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის ნაშთები 2018 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად:
ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი
მიღებული სესხები

დამფუძნებელი

უმაღლესი
მენეჯმენტი

სხვა
დაკავშირებული
მხარე

1,374,880

1,873,620

158,060

ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი
-

კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის განხორციელებული ოპერაციები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2019 წლის 31 დეკემბერს წარმოდგენილია
შემდეგნაირად:
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)

23. დაკავშირებული მხარეები (გაგრძელება)
ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი

დამფუძნებელი

უმაღლესი
მენეჯმენტი

სხვა
დაკავშირებული
მხარე

89,238
225,725

226,598
-

14,259
-

საპროცენტო ხარჯი
პერსონალის ხარჯები

ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი
1,256,256
899,360

კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის განხორციელებული ოპერაციები
საანგარიშგებო წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 31 დეკემბერს წარმოდგენილია
შემდეგნაირად:
ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი

დამფუძნებელი

უმაღლესი
მენეჯმენტი

სხვა
დაკავშირებული
მხარე

99,635
30,985

131,920
-

14,259
-

საპროცენტო ხარჯი
პერსონალის ხარჯები

ფინანსური
ანგარიშგების
მუხლი
-

24. ფინანსური რისკების მართვა
კომპანია დგას სხვადასხვა სახის რისკების წინაშე ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით. რისკის
უმთავრესი სახე არის საბაზრო რისკი, საკრედიტო რისკი და ლიკვიდურობის რისკი. კომპანია დგას
ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული რისკის ქვეშ მისი საქმიანობის ხასიათიდან გამომდინარე.
კომპანიის მიერ გამოყენებული და ფინანსურ რისკთან დაკავშირებული მთავარი ფინანსური
ინსტრუმენტები არის:
გაცემული სესხები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური
ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში ასახვით
სხვა აქტივები
სულ ფინანსური აქტივები

პროცენტის მატარებელი ფინანსური ვალდებულებები
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური
ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში ასახვით
სხვა ვალდებულებები
სულ ფინანსური ვალდებულებები

31.12.2019
10,847,416
2,166,667

31.12.2018
10,911,559
2,759,447

10,830

28,774

13,024,914

13,699,780

31.12.2019
8,833,405

31.12.2018
10,817,103

-

24,908

104,285
8,937,691

26,069
10,868,080

უცხოური ვალუტის რისკი
უცხოური ვალუტის რისკილებები ი ფინანსური ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში
ასახვითნსტრუმენტები არის:ესი სახე არის საბაზრო რისკი, საკრედიტო რისკი და ლიკვიდურობის
რისკი. კომპანია
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
24. ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება)
კომპანიის საფრთხე რისკის მიმართ უპირველსად უკავშირდება მის ფუნქციონირებას (წინასწარი
გადახდები უცხოურ ვალუტაში) და ფინანსირების საქმიანობებს (სესხები და კრედიტები
დენომინირებული უცხოურ ვალუტაში).
კომპანიის ტრანზაქციების უმეტესობა ხორციელდება ლარში. სავალუტო რისკის საფრთხე ძირითადად
მომდინარეობს კომპანიის ნაღდი ფულის და საბანკო ბალანსებიდან, რომლებიც აშშ დოლარშია
დენომინირებული, აგრეთვე აშშ დოლარში დენომინირებული გასესხებული და ნასესხები თანხებიდან.
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფინანსური აქტივები და პასივები, რომლებიც კომპანიას სავალუტო
რისკის წინაშე აყენებენ, ქვემოთ არის მოცემული. მოცემული თანხები არის თანხები, რომლებიც
წარდგენილია მენეჯმენტისათვის და კონვერტირებულია ლარში საანგარიშო პერიოდის კურსით:

31 დეკემბერი 2019

აშშ
დოლარი 1
= 2.8677
ლარი

ლარი

ფინანსური აქტივები
გაცემული სესხები
ფული და ფულის ექვივალენტები
სხვა აქტივები
სულ ფინანსური აქტივები

9,766,664
1,338,915
10,830
11,116,408

ფინანსური ვალდებულებები
მიღებული სესხები
სხვა ვალდებულებები
სულ ფინანსური ვალდებულებები
ღია სავალუტო პოზიცია

6,388,828
104,285
6,493,113
4,623,295

31 დეკემბერი 2018

ფინანსური აქტივები
გაცემული სესხები
ფული და ფულის ექვივალენტები
სხვა ფინანსური აქტივები
სულ ფინანსური აქტივები
ფინანსური ვალდებულებები
პროცენტის მატარებელი
ფინანსური ვალდებულებები
რეალური ღირებულებით
აღრიცხული ფინანსური
ინსტრუმენტები მოგებაში ან
ზარალში ასახვით
სხვა ვალდებულებები
სულ ფინანსური ვალდებულებები
ღია სავალუტო პოზიცია

1,080,753
537,034

ლარი

.

9,171,289
680,409
28,774
9,880,472

სხვა
ვალუტები

.

სულ

1,617,787

290,719
290,719

10,847,416
2,166,667
10,830
13,024,914

4,428,275
4,428,275
(2,810,488)

290,719

10,817,103
104,285
10,921,388

აშშ
დოლარი 1
= 2.6766
ლარი

სხვა
ვალუტები

1,740,270
1,602,775
3,343,045

.

476,263
476,263

სულ

.

10,911,559
2,759,447
28,774
13,699,780

6,388,828

4,428,275

-

10,817,103

26,069
6,414,897
3,465,575

24,908
4,453,183
(1,110,138)

476,263

24,908
26,069
10,868,080
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ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის
(ქართულ ლარში)
24. ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება)
ქვემოთ მოცემული ცხრილი დეტალურად აღწერს კომპანიის მგრძნობელობას 20%-იან ზრდაზე და
შემცირებას ლარში დოლართან მიმართებით. 20% წარმოადგენს უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის
შესაძლო ცვლილების მენეჯმენტისეულ შეფასებას. ანალიზი „მგრძნობელობაზე“ მოიცავს მხოლოდ
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ ნარჩენ ფულად საშუალებებს და არეგულირებს მათ კონვერტირებას
პერიოდის დასასრულისათვის უცხოური ვალუტის კურსის 30%-იანი ცვლილებით.

ვალუტის კურსის მგრძნობელობა
დოლარის ეფექტი
სხვა ვალუტების ეფექტი

31 დეკემბერი
2019
20%
(562,098)
58,144
(503,954)

-20%
562,098
(58,144)
503,954

31 დეკემბერი
2018
20%
(222,028)
95,253
(126,775)

-20%
222,028
(95,253)
126,775

25. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მომხდარი მოვლენები
2020 წლის დასაწყისიდან, მსოფლიო მასშტაბით გავრცელდა ახალი კორონავირუსი (ე.წ. COVID-19) და
2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ვირუსი პანდემიად გამოაცხადა. მისი
მასშტაბებიდან გამომდინარე აღნიშნულმა ვირუსმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც
გლობალურ, ასევე ადგილობრივ ეკონომიკასა და ფინანსურ ფაზრებზე, ფინანსური ანგარიშგების
მომზადების თარიღისთვის აღნიშნულ ვირუსს ჰქონდა მნიშვნელოვანი უარყოფითი პირდაპირი ეფექტი
კომპანიაზე, თუმცა ამას კომპანიის ფუნქციონირებადობისთვის საფრთხე არ შეუქმნია.
საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ სხვა არაფერი მომხდარა ისეთი რაც აქ უნდა იყოს ნახსენები.
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