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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 2021 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 2021 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 აღწერილია ჩვენი დასკვნის ნაწილში - „აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტზე“. 

ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ კომპანიისგან ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს („ბესსს“) 
პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსისა და საქართველოში ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებისას 
საჭირო ეთიკური მოთხოვნების შესაბამისად. 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 ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია კომპანიის მმართველობის ანგარიშგებაში 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია სხვა ინფორმაციაზე. სხვა ინფორმაცია მოიცავს კომპანიის 2021 წლის მმართველობის 
ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ინფორმაციას, მაგრამ არ შეიცავს ფინანსურ ანგარიშგებასა და ჩვენ მიერ მასზე გაცემულ 
აუდიტორულ დასკვნას. ჩვენ მოველით, რომ მმართველობის ანგარიშგება ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება ამ აუდიტორის 
დასკვნის თარიღის შემდეგ. 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე ჩვენი მოსაზრება არ მოიცავს სხვა ინფორმაციას.  

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ზემოთ მითითებული სხვა ინფორმაციის 
გაცნობა და იმის განსაზღვრა, ეს სხვა ინფორმაცია არის თუ არა არსებითად შეუსაბამო ფინანსურ ანგარიშგებასთან ან სათანადო 
მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების მოთხოვნებთან, ან სხვა მხრივ ხომ არ ტოვებს ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ არსებითად 
მცდარია აუდიტის პროცესში ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციიდან გამომდინარე. 

იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მიერ სხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობით, დავასკვნით, 
რომ ეს სხვა ინფორმაცია არსებითად მცდარია, ჩვენ უნდა განვაცხადოთ ეს ფაქტი. ამასთან დაკავშირებით არაფერი გვაქვს 
განსაცხადებელი. 

ხელმძღვანელობისა და მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირთა პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია  თანდართული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე ფასს-
ის შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების 
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 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.  

მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი 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-ის 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 თანდართულ ფინანსურ ანგარიშგებას. 

ასს-ის შესაბამისად აუდიტის ჩატარების პროცესში ჩვენ მივმართავთ პროფესიულ განსჯას და ვინარჩუნებთ პროფესიულ 
სკეპტიციზმს. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე: 

• 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. 

• შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის მექანიზმებს, 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, ხელმძღვანელობის 
მიერ განსაზღვრული სააღრიცხვო შეფასებების დასაბუთებულობასა და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების 
მართებულობას. 

• დასკვნა გამოგვაქვს ხელმძღვანელობის მიერ ანგარიშგების საფუძვლად ფუნქციონირებადობის პრინციპის 
გამოყენების მიზანშეწონილობაზე, ხოლო მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვადგენთ, 
არსებობს თუ არა რაიმე მოვლენებთან ან პირობებთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობა, რაც 
მნიშვნელოვან ეჭვს გამოიწვევდა კომპანიის ფუნქციონირებადობის უნართან დაკავშირებით. თუ დავასკვნით, რომ 
არსებობს არსებითი განუსაზღვრელობა, გვევალება ჩვენს აუდიტორულ დასკვნაში ყურადღების გამახვილება 
ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის შენიშვნებზე, ან, თუ ამგვარი განმარტებითი შენიშვნები ადეკვატური არ არის - 
ჩვენი მოსაზრების მოდიფიცირება. ჩვენი დასკვნები ეყრდნობა აუდიტორის დასკვნის თარიღამდე მოპოვებულ 
აუდიტორულ მტკიცებულებებს. თუმცა, ამის შემდგომი მომავალი მოვლენების ან პირობების გავლენით შეიძლება 
კომპანია უკვე აღარ იყოს ფუნქციონირებადი საწარმო. 

• ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას მთლიანობაში, მის სტრუქტურასა და შინაარსს, მათ შორის, ახსნა-
განმარტებებს და ასევე, ფინანსური ანგარიშგება უზრუნველყოფს თუ არა ფინანსური ანგარიშგების საფუძვლად 
აღებული ოპერაციებისა და მოვლენების სამართლიან წარდგენას. 

მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს, სხვა საკითხებთან ერთად, ინფორმაციას ვაწვდით აუდიტის დაგეგმილი 
მასშტაბისა და ვადების, ასევე აუდიტის პროცესში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების, მათ შორის შიდა კონტროლის 
სისტემაში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

 

სოფიკო ღუდუშაური, გარიგების პარტნიორი (SARAS-A-835962) 

შპს „ნექსია თიეი“ (SARAS-F-550338) 

2022 წლის 31 მაისი 

თბილისი, საქართველო





შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 
2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
(ლარი) 
 

                შენიშვნები 9-34 გვერდებზე წარმოადგენს მოცემული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს. 
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   შენიშვნა 
31 დეკემბერი 

2021 
31 დეკემბერი 

2020 

  აქტივები    

 ფული და ფულის ეკვივალენტები  17 1,776,043 1,608,628 
 მომხმარებელზე გაცემული სესხები 14 11,280,053  9,665,411 
 ძირითადი საშუალებები 13 1,163,691            1,236,656 
 აქტივის გამოყენების უფლება 21 826,150 756,504 
 გადავადებული საგადასახადო აქტივი 12   84,776    122,553 
 სხვა საგადასახადო აქტივი, წმინდა  126,468 - 
 რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური 
ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში ასახვით 

15 30,678 57,373 

 სხვა აქტივები  136,433 40,238 
  სულ აქტივები   15,424,292  13,487,362 

    
 კაპიტალი და ვალდებულებები    

 კაპიტალი    

 საწესდებო კაპიტალი 16 1,000,000            1,000,000 
 გაუნაწილებელი მოგება  5,737,302  5,217,442            
სულ კაპიტალი   6,737,302  6,217,442 
  ვალდებულებები    

მიღებული სესხები 18 7,480,342 5,974,271 
საიჯარო ვალდებულებები 22 923,373 885,717 
საგადასახადო ვალდებულება, წმინდა  - 158,440 
სხვა ვალდებულებები  19 283,275 251,492 
სულ ვალდებულებები   8,686,990   7,269,920 
სულ კაპიტალი და ვალდებულებები   15,424,292 13,487,362 

  

 

 

ხელმოწერილია და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის სახელით 2022 წლის 31 მაისს. 

მთავარი ბუღალტერი:  დირექტორი: 

ნესტან ტყემალაძე  გიორგი გუგუმბერიძე 

 

 

  

  

 

  





შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
(ლარი) 
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  შენიშვნა 2021 2020 

საპროცენტო შემოსავალი 6 2,183,090 2,326,396 
საპროცენტო ხარჯი  7 (847,492) (962,119) 

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი      1,335,598 1,364,277 
    

სესხების გაუფასურების ანარიცხის ცვლილება 14 301,232 (269,902) 
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი სესხების 

გაუფასურების შემდეგ  
    1,636,830 1,094,375 

    
სხვა შემოსავალი 8 1,204,423  1,571,359 
პერსონალის ხარჯები 9 (719,850) (661,459) 
ცვეთა და ამორტიზაცია 10; 13 (187,559) (216,071) 
სხვა საოპერაციო ხარჯები  10 (1,113,988) (1,013,108) 
წმინდა შემოსავალი/(ხარჯი) რეალური ღირებულებით 

აღრიცხული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან 
   15 (26,695) 57,373 

მოგება/(ზარალი) კურსთაშორის სხვაობიდან, წმინდა 11 (189,979) 478,619 

მოგება დაბეგვრამდე     603,182  1,311,088 
მოგების გადასახადის ხარჯი  12  (83,322) (195,223) 

წლის წმინდა მოგება     519,860  1,115,865 
სხვა სრული შემოსავალი   - - 

წლის მთლიანი სრული შემოსავალი    519,860 1,115,865 
 

 

ხელმოწერილია და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის სახელით 2022 წლის 31 მაისს. 

 

მთავარი ბუღალტერი:  დირექტორი: 

ნესტან ტყემალაძე  გიორგი გუგუმბერიძე 

 

 

 

 

 





შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
(ლარი) 
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  საწესდებო 

კაპიტალი    
 გაუნაწილებელი 

მოგება    
 სულ  

   (შენიშვნა 16)         
ნაშთი 31 დეკემბერი  2019  1,000,000   4,601,577   5,601,577 
წლის მთლიანი სრული შემოსავალი    -      1,115,865     1,115,865  
 დივიდენდის გამოცხადება    -      (500,000)    (500,000) 
ნაშთი 31 დეკემბერი  2020  1,000,000   5,217,442   6,217,442 

წლის მთლიანი სრული შემოსავალი  
  -      519,860     519,860  

ნაშთი 31 დეკემბერი  2021  1,000,000   5,737,302   6,737,302 

 

 

 

ხელმოწერილია და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის სახელით 2022 წლის 31 მაისს. 

მთავარი ბუღალტერი:  დირექტორი: 

ნესტან ტყემალაძე  გიორგი გუგუმბერიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
(ლარი) 

                შენიშვნები 9-34 გვერდებზე წარმოადგენს მოცემული ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს. 
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შენიშვნა 

 
2021  2020 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   
   

მოგება დაბეგრვამდე   603,181  1,311,088 
კორექტირებები:        

სესხების გაუფასურების ანარიცხი 14  (301,232)  269,902 
ცვეთა და ამორტიზაცია 10; 13  187,558  216,071 
საპროცენტო შემოსავალი   (2,183,090)  (2,326,396) 

წმინდა ზარალი ძირითადი საშუალებების გასვლიდან    1,098   19,009 
საპროცენტო ხარჯი 7  847,492  1,052,419 
წმინდა ზარალი რეალური ღირებულებით აღრიცხული 
ფინანსური ინსტრუმენტებიდან მოგება / ზარალში 

15  26,695  (82,281) 

(მოგება)/ზარალი კურსთაშორის სხვაობიდან, ნეტო    189,979  (478,619) 
ფულადი ნაკადები საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებამდე   (628,319)  (18,807) 

გაცემული სესხების შემცირება / (ზრდა) 14   (1,244,900)  1,208,187 
სხვა აქტივების  შემცირება / (ზრდა)    (347,725)  743,322 
საგადასახადო და სხვა ვალდებულებების ზრდა / (შემცირება)    (84,524)  100,933 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული / (გამოყენებული) ფულადი 
ნაკადები პროცენტამდე და დაბეგვრამდე   

(2,305,468)  2,033,634 

მიღებული პროცენტი 14  2,088,546  2,231,852 
გადახდილი პროცენტი 18  (812,394)  (1,030,773) 
მოგების გადასახადი 12  (128,867)  (94,203) 

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული წმინდა ფულადი ნაკადები   (1,158,182)  3,140,510 
      
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან       

ძირითადი საშუალებების შეძენა 13  (185,338)  (5,437) 
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი ნაკადები   (185,338)  (5,437) 
      
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან      

სესხების დაფარვა 18  (30,118,693)   (17,253,039) 
სესხების მიღება 18    31,706,562  14,035,992 
საიჯარო ვალდებულების დაფარვა    (127,150)  (139,226) 
სხვა საპროცენტო დანახარჯი   70,429   
გადახდილი დივიდენდი 16   -     (500,000) 
წმინდა ფულადი ნაკადები გამოყენებული საფინანსო საქმიანობაში   1,531,148  3,856,273 
      

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა / (შემცირება)   187,628  (721,199) 
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში 17  1,608,628  2,166,667 

სავალუტო კურსის ცვლილებების ეფექტი ფულად სახსრებსა და 
მათ ეკვივალენტებზე   

(20,213)  163,160 

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს 17   1,776,043   1,608,628 

 

ხელმოწერილია და ნებადართულია გამოსაცემად ხელმძღვანელობის სახელით 2022 წლის 31 მაისს. 

მთავარი ბუღალტერი:  დირექტორი: 

ნესტან ტყემალაძე  გიორგი გუგუმბერიძე 

  





შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
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1. ძირითადი საქმიანობა 

(ა) ორგანიზაცია და ოპერაციები 

 შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ (შემდგომში „კომპანია“) დაფუძნდა 2010 წლის 21 ოქტომბერს. 
კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერია 404876238. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსის დარეგისტრირება 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მოხდა 2011 წლის 20 დეკემბერს. 

კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საკრედიტო საშუალებების შეთავაზება მცირე მეწარმეებისთვის მათი 
საქმიანობების გაზრდისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. 
 
2021 და 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია გიორგი გუგუმბერიძე. 

კომპანიის იურიდიული მისამართია საქართველო, თბილისი, გამსახურდიას გამზირი 3. 

დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებები წარმოდგენილია 24-ე შენიშვნაში. 

(ბ) ბიზნეს გარემო 

კომპანია საქმიანობას ეწევა საქართველოში, შესაბამისად მასზე ზემოქმედებს საქართველოში მოქმედი 
ეკონომიკური ფაქტორები, ხოლო ადგილობრივი ფინანსური ბაზარი განვითარებადი ბაზრის თვისებებით 
ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი კანონდმდებლობა განაგრძობს განვითარებას, 
თუმცა ზოგჯერ მათი ინტერპრეტირება განსხვავებულად ხდება და ისინი ხშირად ექვემდებარებიან ცვლილებებს, 
რაც სხვა საკანონმდებლო და ფისკალურ სირთულეებთან ერთად საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისთვის 
გარკვეულ გამოწვევებს წარმოქმნის. 
 
წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ხელმძღვანელობის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის 
შეფასებას კომპანიის ოპერაციებსა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება 
განსხვავდებოდეს ხელმძღვანელობის შეფასებებისაგან. 

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 საოპერაციო ფულადი 
ნაკადები და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის ფინანსურ რესურსებზე წვდომა. 

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, უცხოური ვალუტის კონვერტაცია 

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.  



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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2.  მომზადების საფუძველი (გაგრძელება) 
 
ანგარიშსწორებისას წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა აისახება მოგება-ზარალზე. უცხოური ვალუტის 
მონეტარული ნაშთების კონვერტირებისათვის გამოყენებული გაცვლითი კურსები 2021 წლის 31 დეკემბრის და 
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შემდეგია: 
 

 31 დეკემბერი 2021 31 დეკემბერი 2020 

1 USD/GEL 3.0976 3.2766 

1 EUR/GEL 3.5040 4.0233 

 

3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები 

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“. 

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში კომპანიის ფინანსური აქტივები 
წარმოდგენილია გაცემული სესხებით, ფული და ფულის ეკვივალენტებით, 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. 2020 და 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
ფლობდა ღია სვოპ გარიგებებს. ამ ინსტრუმენტების შედეგად მიღებული მოგება და ზარალი ასახულია მოგება-
ზარალის ანგარიშგებაში. 
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

ბიზნეს მოდელის შეფასება 

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; დაფინანსური 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  
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

გარიგებას, არ წარმოქმნის ისეთ სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს, რომლებიც 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. 

უზრუნველყოფის სახე  1 ეტაპი  მე-2 ეტაპი  მე-3 ეტაპი  
უძრავი ქონება  0-30  31-90  >90  
ავტომობილი  0-30  31-90  >90  
ძვირფასი ლითონები  0-30  31-90  >90  
არაუზრუნველყოფილი  0-30  31-90  >90  
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

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 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. 
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

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 ეტაპი 
0 I 

1-30 I 
31-60 II 
61-90 II 
>90 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 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. 
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

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. 

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 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. 2021 და 2020 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. 
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

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. 

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 წრფივი დარიცხვის მეთოდით, ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების 
ვადის შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით: 

ძირითადი საშუალებები სასარგებლო მომსახურების ვადა (წელი) 
შენობები 50 
ავეჯი და ოფისის აღჭურვილობა 2-7 
სატრანსპორტო საშუალებები 7 
სხვა 7-10 

აქტივების ნარჩენი ღირებულების, სასარგებლო მომსახურების ვადისა და მეთოდების გადახედვა და შესაბამისად 
კორექტირება საჭიროებისამებრ ხდება ყოველი ფინანსური წლის ბოლოს. შეკეთება-განახლებასთან 
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 მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. 

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,  
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

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. 

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. 

იჯარა 

კომპანია როგორც მოიჯარე ნებისმიერი ახალი ხელშეკრულების დაწყებისას საწარმო აფასებს, 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 იჯარებისთვის 
(იჯარა რომლის ვადა იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის შეადგენს არაუმეტეს 12 თვეს) და დაბალი 
ღირებულების მქონე საიჯარო ერთეულებისთვის.  

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 

 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
 (ლარი) 

                
18 

 

3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

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. 

რეალური ღირებულების დადგენა 

კომპანია ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აფასებს ფინანსურ ინტრუმენტებს რეალური ღირებულებით 
სხვა სრულ შემოსავალში და რეალური ღირებულებით მოგება ზარალში ასახვით. 

რეალური ღირებულება არის თანხა, რომელიც მიიღება აქტივის გაყიდვის შედეგად, ან გადაიხდება 
ვალდებულების გადაცემის შედეგად ბაზრის მონაწილეებს შორის ჩვეულებრივი გარიგების პირობებში შეფასების 
თარიღისთვის. რეალური ღირებულებით შეფასება იმ დაშვებას ეყრდნობა, რომ აქტივის გაყიდვის ან 
ვალდებულების გადაცემის გარიგება შედგება: 

• აქტივის ან ვალდებულების მთავარ ბაზარზე, ან 
• მთავარი ბაზრის არარსებობის შემთხვევაში აქტივის ან ვალდებულებისთვის ყველაზე ხელსაყრელ 

ბაზარზე. 
მთავარი ან ყველაზე ხელსაყრელი ბაზარი კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. აქტივის ან ვალდებულების 
რეალური ღირებულების შეფასება ხორციელდება იმ დაშვების საფუძველზე, რომ ბაზრის მონაწილეები აქტივის 
ან ვალდებულების შეფასებისას იმოქმედებენ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების მაქსიმალური 
გათვალისწინებით. არაფინანსური აქტივის რეალური ღირებულების შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს ბაზრის 
მონაწილის შესაძლებლობას მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი ამ აქტივის საუკეთესოდ და ეფექტიანად 
გამოყენებით, ან ბაზრის სხვა მონაწილისათვის მიყიდვით, რომელიც ამ აქტივს საუკეთესოდ და ეფექტიანად 
გამოიყენებს. 

კომპანია რეალურ ღირებულებებს აფასებს რეალური ღირებულების შემდეგი იერარქიით, რომელიც ასახავს 
შეფასებებში გამოყენებული მონაცემების მნიშვნელობას. 

• დონე 1 ფინანსური ინსტრუმენტები - ესენია შეფასებისას გამოყენებული საშუალებები 
დაუკორექტირებელი კვოტირებული ფასები აქტიური ბაზრებიდან იდენტური აქტივების ან 
ვალდებულებების მიმართ, რომლებზეც კომპანიას აქვს წვდომა გაზომვის თარიღამდე. კომპანიას 
მხოლოდ მაშინ მიაჩნია ბაზარი აქტიურად თუ არსებობს სათანადო სავაჭრო საქმიანობები შესაბამისი 
მოცულობითა და ლიკვიდურობით იდენტური აქტივებისა და ვალდებულებების და როდესაც საბალანსო 
თარიღისთვის ხელმისაწვდომია სავალდებულო და გამოყენებადი ფასების კვოტები.  მონაცემები 
რომლებიც გამოყენებულ იქნა შეფასებაში არის დაუკორექიტირებელი კოტირებული ფასი, აქტიური 
ბაზრებიდან იდენტური აქტივების ან ვალდებულებების მიმართ, რომლებსაც კომპანიას აქვს წვდომა 
გაზომვის თარიღთან. კომპანია აქტიურად მიიჩნევს ბაზრებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს 
საკმარისი სავაჭრო საქმიანობა იდენტური აქტივების ან ვალდებულებების მოცულობისა და 
ლიკვიდურობის თვალსაზრისით და როდესაც არსებობს ბალანსის თარიღის სავალდებულო და 
განხორციელებადი ფასები. 

• დონე 2 ფინანსური ინსტრუმენტები - ესენია შეფასებისას გამოყენებული საშუალებები და რომლებიც არის 
არსებითი, გამომდინარეობს უშუალოდ ან ირიბად დაკვირვებადი ბაზრის მონაცემებიდან, რომელიც 
ხელმისაწვდომია ინსტრუმენტის მთელი სასიცოცხლო პერიოდის განმავლობაში. ასეთი საშუალებები 
მოიცავს აქტიური ბაზრის მსგავსი აქტივების ან ვალდებულებების კვოტირებულ ფასებს, როგორიცაა 
საპროცენტო განაკვეთის მრუდი, ნაგულისხმევი ცვალებადობა და საკრედიტო სპრედი. გარდა ამისა, 
კორექტირებები შეიძლება იყოს საჭირო აქტივის მდგომარეობის ან ადგილმდებარეობის ან იმ 
მოცულობასთან მიმართებაში, რომელიც მას მიესადაგება შეფასებულ ინსტრუმენტთან. თუმცა, თუ ასეთი 
შესწორება ეფუძნება არასაბაზრო მონაცემებს, რომლებიც არსებითია მთლიანი შეფასებისათვის, მაშინ 
კომპანია ამ ინსტრუმენტს დააკლასიფიცირებს როგორც მესამე დონისას. ეს არის მონაცემები, რომლებიც 
გამოიყენება შესაფასებლად და არის მნიშნვნელოვანი, გამომდინარეობს პირდაპირ ან ირიბად  
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

დაკვრივებადი ბაზრის მონაცემებიდან, რომელიც ხელმისაწვდომია მეთლი ინსტუმენტის სასიცოცხლო 
ვადის განმავლობაში. ასეთი ინფორმაცია მოიცავს აქტიური ბაზრის მსგავსი აქტივების ან 
ვალდებულებების კოტირებულ ფასებს, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთების შემოსავლიანობის 
მრუდები, ნაგულისხმევი ცვალებადობა და საკრედიტო სპრედები. გარდა ამისა, კორექტირება შეიძლება 
საჭირო იყოს აქტივის მდგომარეობის ან ადგილმდებარეობის ან იმ ზომასთან მიმართებაში, რომელიც მას 
ეხება იმ შესაფერის ინსტრუმენტთან შედარებით. ამასთან, თუკი ამგვარი ცვლილებები დაფუძნებულია 
არაემპირიული მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია მთლიანი გაზომვისთვის, 
კომპანია ასახავს აღნიშნულ ინსტრუმენტებს, როგორც მე -3 დონეს. 
დონე 3 ფინანსური ინსტრუმენტები  - ისინი რომლებიც მოიცავნ ერთს ან მეტ არასაბაზისო მონაცემებს 
რომელიც არსებითია მთლიანი შეფასებისათვის. 

კომპანია პერიოდულად განიხილავს შეფასების ტექნიკას, მათ შორის მიღებული მეთოდოლოგიისა და მოდელის 
კალიბრაციის ჩათვლით. ამასთან, საბაზო მოდელებმა შეიძლება სრულად ვერ დაფაროს კომპანიის ფინანსური 
ინსტრუმენტების შეფასების შესაბამისი ფაქტორები, როგორიცაა საკრედიტო რისკი (CVA), საკუთარი საკრედიტო 
(DVA) ან / და დაფინანსების ხარჯები (FVA). შესაბამისად, კომპანია იყენებს სხვადასხვა ტექნიკას. 

იმ ფინანსური ინსტრუმენტების საკრედიტო რისკის დადგენა, რომლებიც იზომება რეალური ღირებულებით, 
მოიცავს პორტფელზე დაფუძნებულ მიდგომას რომელიც გამოიანგარიშება მოსალოდნელი ნეტო თანხით 
ინდივიდუალური აქტივების მთელი სასიცოცხლი ვადის განმავლობაში, თითოეული კონტრაქტით, იმისათვის, 
რათა ასახოს ცალკეული კონტრაგენტების საკრედიტო რისკი არაუზრუნველყოფილი ფინანსური 
ინსტრუმენტებისთვის. 

კომპანია აფასებს თითოეული საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დონეებს სათითაოდ ინსტრუმენტების 
მიხედვით და საჭიროების შემთხვევაში ახდენს ინსტრუმენტების ხელახალ კლასიფიკაციას, საანგარიშო პერიოდის  

ბოლოს დამყარებულ ფაქტებზე დაყრდნობით. 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები და ფინანსური ანგარიშგების ავტორიზაციის თარიღამდე 
მომხდარი მოვლენები, რომლებიც დამატებით ინფორმაციას იძლევიან კომპანიის ფინანსური პოზიციის შესახებ, 
აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში. ბალანსის შემდგომი მოვლენები, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ კომპანიის  

ფინანსურ მდგომარეობაზე ბალანსის შედგენის თარიღისთვის, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობისაა, აისახება 
ფინანსური ანგარიშგების თანდართულ შენიშვნებში. 

ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები 

პირობითი ვალდებულებები არ აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის გასვლა კომპანიიდან, და შესაძლებელია ამ ვალდებულების საიმედოდ 
შეფასება. პირობითი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით 
შენიშვნებში, გარდა ისეთი პირობითი ვალდებულებებისა, რომლებთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის 
გასვლა კომპანიიდან არ არის მოსალოდნელი. 

ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აისახება პირობითი აქტივები მაგრამ ისეთი ფინანსური აქტივების შესახებ 
ინფორმაცია, რომლებთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა კომპანიაში შესაძლებელია, 
აისახება განმარტებით შენიშვნებში. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას აქვს რწმუნება, რომ ეკონომიკური სარგებელი 
შემოვა კომპანიაში, მაშინ მასთან დაკავშირებული აქტივი და შემოსავალი აისახება იმ პერიოდის  ფინანსურ 
ანგარიშგებაში, როდესაც ადგილი ქონდა შეფასების ცვლილებას. 

ანარიცხი წარმოადგენს ვალდებულებას, რომელიც დაკავშირებულია რაოდენობრივ და დროით 
განუსაზღვრელობებთან. ვალდებულება წარმოადგენს კომპანიის მიმდინარე ვალდებულებას, რომელიც 
წარმოიშვა წარსული მოვლენის შედეგად, და რომლის დაფარვა გამოიწვევს კომპანიიდან ეკონომიკური სარგებლის 
გასვლას. მავალდებულებელი მოვლენა არის მოვლენა, რომელიც წარმოშობს სამართლებრივ ან კონსტრუქციულ 
ვალდებულებას, რაც გულისხმობს, რომ კომპანიას არ გააჩნია სხვა რეალური ალტერნატივა, და მან უნდა დაფაროს 
თავისი ვალდებულებები. სამართლებრივი ვალდებულება გამომდინარეობს:  

       (ა) გარიგებიდან (ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ან ნაგულისხმევი პირობების გათვალისწინებით);  
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3. სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები  (გაგრძელება) 

      (ბ) კანონმდებლობიდან; ან  

       (გ) სხვა სამართლებრივი ქმედებიდან. კონსტრუქციული ვალდებულება გამომდინარეობს კომპანიის     
ქმედებიდან, სადაც:  

(ა) წარსულში დადგენილი პრაქტიკიდან, კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული პოლიტიკიდან ან სპეციფიკური 
მიმდინარე ანგარიშგებიდან გამომდინარე, კომპანია მიანიშნებს სხვა მხარეებს, რომ იგი იღებს გარკვეულ 
პასუხისმგებლობებს; და  

(ბ) შედეგად, მესამე მხარეს კომპანიასთან მიმართებაში გააჩნია გარკვეული მოლოდინი, რომ იგი შეასრულებს 
ამ პასუხისმგებლობებს. 

4. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები 

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 2021 და 2020 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. 

მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგების რეზერვის შეფასება 

ქვემოთ მოცემულია კომპანიის ხელმძღვანელობის მიერ სააღრიცხვო პოლიტიკაში გამოყენებული ძირითადი 
შეფასებები, რომლებიც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგების (ზარალის) 
რეზერვების შეფასებაზე: 

• დეფოლტის ალბათობა: დეფოლტის ალბათობა (PD) წარმოადგენს მთავარ მონაცემს მოსალოდნელი 
საკრედიტო ზარალის გაზომვისას. დეფოლტის ალბათობა არის მაჩვენებელი, რომელიც გვიჩვენებს 
დეფოლტის მოხდენის ალბათობას კონკრეტულ პერიოდში, რომლის გაანგარიშებისას გამოიყენება 
ისტორიული მონაცემები და სამომავლო პირობებთან დაკავშირებული დაშვებები და მოლოდინი;  

• ზარალი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში: ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში (LGD) არის 
შესაძლო ზარალის შეფასება, რომელიც წარმოიშვება დეფოლტის შემთხვევაში. იგი ეფუძნება 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ფულად ნაკადებსა და იმ ნაკადებს შორის სხვაობას, რომლის 
მიღებასაც ელის კრედიტორი, სესხის უზრუნველყოფებიდან და კრედიტის ერთიანი გაზრდით 
მიღებული ნაღდი ფულის ნაკადების გათვალისწინებით. 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
 (ლარი) 

                
21 

 

4. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები (გაგრძელება) 

• საპროგნოზო სცენარების დადგენა: მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის (ECL) გაზომვისას კომპანია 
იყენებს გონივრულ და ფაქტებით გამყარებულ საპროგნოზო ინფორმაციას, რომელიც ეფუძნება 
დაშვებებს სხვადასხვა ეკონომიკური ფაქტორის სამომავლო მოქმედებისა და ამ ფაქტორების 
ურთიერთქმედების შესახებ. 

ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადები 

ძირითადი საშუალებები იცვითება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში. სასარგებლო 
მომსახურების ვადების განსაზღვრა ხდება ხელმძღვანელობის შეფასებებზე დაყრდნობით, თუ რა პერიოდის 
განმავლობაში აპირებს კომპანია აქტივიდან სარგებლის მიღებას. სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებმა შეიძლება 
მნიშვნელოვანი ვარიაციები გამოიწვიოს საბალანსო ღირებულებებსა და პერიოდის სრული შემოსავლის 
მუხლებში. სააღრიცხვო შეფასებებში ცვლილება აღირიცხება პერსპექტიულად. 

5. წინა პერიოდის რეკლასიფიკაციები 

კომპანიის ხელმძღვანელობამ მოახდინა შეცდომების იდენტიფიცირება 2020 წლის მოგება-ზარალის და სხვა 
სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. შესაბამისად მოხდა წინა საანგარიშგებო პერიოდის მუხლების გადახედვა და 
რეკლასიფიცირება. ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მსგავსი სახით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა უფრო 
სწორ სურათს გვაჩვენებს. 

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის 
ანგარიშგების შესწორებები 

წინა 
ანგარიშგების 

მიხედვით 
რეკლასიფიკაცია 

რეკლასიფიცირებული 
თანხა 

საპროცენტო ხარჯი 1,052,419 (90,300) 962,119 

სხვა საოპერაციო ხარჯები 922,808 90,300 1,013,108 

 

6. საპროცენტო შემოსავალი 

საპროცენტო შემოსავალი წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  2021  2020 

 ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხები    1,455,091   1,186,893 

 ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი სესხები   397,514  560,886 

 უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები    322,647   541,372 

 არაუზრუნველყოფილი სესხები   7,838  37,245 
 სულ საპროცენტო შემოსავალი  2,183,090  2,326,396 

7. საპროცენტო ხარჯი 

საპროცენტო ხარჯი წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 
 2021   2020 

საპროცენტო ხარჯი ბანკებისგან მიღებულ სესხებზე     713,578                      675,928 
საპროცენტო ხარჯი ფიზიკური პირებისგან მიღებულ  სესხებზე    133,914                      286,191 
სულ საპროცენტო ხარჯი                 847,492   962,119 

ბანკისაგან მიღებულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი მერყეობს 12%-14%-მდე, ფიზიკური პირებისგან - 9%-15%-
მდე. 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
 (ლარი) 

                
22 

 

8. სხვა შემოსავალი 

სხვა შემოსავალი წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 
 2021   2020 

 ვალუტის ვაჭრობით მიღებული მოგება                       802,751     1,023,309  
 მიღებული ჯარიმები                      320,316     408,799  
 სხვა                         81,356     139,251  
სულ სხვა შემოსავალი  1,204,423    1,571,359  

 

9. პერსონალის ხარჯები 

პერსონალის ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 
 

 2021   2020 
 ძირითადი ხელფასი    574,094    569,698 
 პრემიები    145,756    91,761 
სულ პერსონალის ხარჯები   719,850    661,459 

 

10. სხვა საოპერაციო ხარჯები 

სხვა საოპერაციო ხარჯები წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  2021   2020 
 საკომისიო   685,529    577,008  
 ოფისის ხარჯები   136,566    138,452  
 საპროცენტო ხარჯი/საიჯარო ვალდებულება   73,711    90,300  
 რეკლამის და გაყიდვების ხარჯები   69,761    49,698  
 საკომუნიკაციო ხარჯები   43,665    34,335  
 გადასახადები  მოგების გადასხადის გარდა    41,003    42,333  
 პროფესიული მომსახურება *  25,679    32,620  
 კომუნალური გადასახადები   18,025    27,304  
 ჯარიმები და საურავები   3    241  
 სხვა   20,046    20,817  
 სულ სხვა საოპერაციო ხარჯები 1,113,988     1,013,108 

 

* 2021 და 2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის აუდიტორულ კომპანიაზე გაწეული წლიური 
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის და სხვა პროფესიული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 16,520 და 22,420 
ლარს, შესაბამისად. 

 

11. მოგება კურსთაშორის სხვაობიდან, წმინდა 

კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული წმინდა მოგება წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 
 

 2021   2020 
ფული და ფულის ეკვივალენტები  (20,213)  163,160 
სხვა ფინანსური ინსტუმენტები  (169,766)  315,459 
სულ კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული წმინდა მოგება  (189,979)  478,619 

 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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12. დაბეგვრა  

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: 

 2021 2020 
მოგება დაბეგვრამდე 603,182 1,311,088 
თეორიული მოგების გადასახადის ხარჯი შესაბამისი საკანონმდებლო 
 15%-იანი განაკვეთით 

(90,477) (196,663) 

საგადასახადო მიზნით გამოუქვითავი ხარჯი ან დაუბეგრავი შემოსავალი 6,723 1,440 
მოგების გადასახადის ხარჯი  (83,754) (195,223) 

მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  2021  2020 
მიმდინარე მოგების გადასახადი (45,977)  (230,322) 
გადავადებული მოგების გადასახადი (37,777)  35,099 

სულ მოგების გადასახადის ხარჯი  (83,754)  (195,223) 

 

გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი დროებითი სხვაობების მიხედვით 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით არის შემდეგი: 

  31.12.2020 
ცვლილება 

მოგება-
ზარალში 

31.12.2021 

 გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები        
მიღებული სესხები  (37,344)  (61,733)  (99,077) 
გაცემული სესხები  (15,562)  (39,811)  (55,373) 
აქტივი გამოყენების უფლებით  64,948   12,462   77,410  
სხვა აქტივები  8,434    -    8,434  
სხვა ვალდებულებები  132,663   56,716   189,379  
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი, 

გროსი 
 153,139  (32,366)  120,773  

        
დასაბეგრი დროებითი სხვაობები       
ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური 

აქტივები 
 (30,586)  (5,411)  (35,997) 

გადავადებული მოგების გადასახადის 
ვალდებულება,  გროსი 

 (30,586)  (5,411)  (35,997) 

 გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი, ნეტო   122,553   (37,777)  84,776 

 

 

 

 

 

 

 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
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11.  დაბეგვრა (გაგრძელება) 

გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი დროებითი სხვაობების მიხედვით 2020 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით არის შემდეგი: 

 

   31.12.2019  
 ცვლილება 

მოგება-
ზარალში  

 31.12.2020  

 გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები     
მიღებული სესხები 3,588 40,932) 37,344) 
გაცემული სესხები 71,728 (87,290) (15,562) 
აქტივი გამოყენების უფლებით 33,130 31,818 64,948 
სხვა აქტივები 8,434 - 8,434 
სხვა ვალდებულებები 1,438 131,224 132,662 
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი, გროსი 118,318 34,822 153,139 
    
დასაბეგრი დროებითი სხვაობები    
ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები (30,865) 279 (30,586) 
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება, გროსი (30,865) 279 (30,586) 
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება, ნეტო  87,453 35,101 122,553 

 

13. ძირითადი საშუალებები 

საბალანსო ღირებულება შენობები  
 ოფისის 

აღჭურვილობა  
 ავტომან-

ქანები  
 სხვა   ჯამი  

 ბალანსი 31 დეკემბერი 2019   1,138,701   413,850   219,478   89,515   1,861,544  
 შემოსვლა   -    4,325    -    1,112   5,437  
 გასვლა  (30,861)   -     -     -    (30,861) 
ბალანსი 31 დეკემბერი 2020  1,107,840   418,175   219,478   90,627   1,836,120  
 შემოსვლა   -    31,714    -    4,360   36,074  
 გასვლა   -    (6,355)   -    (1,243)  (7,598) 
 ბალანსი 31 დეკემბერი 2021  1,107,840   443,534   219,478   93,744   1,864,596  
 
 აკუმულირებული ცვეთა            
 ბალანსი 31 დეკემბერი 2019  (163,185)  (177,922)  (114,996)  (35,213)  (491,316) 
 წლიური ცვეთა   (31,087)  (40,714)  (31,377)  (16,821)  (119,999) 
 გასვლა  11,851    -     -     -    11,851  
 ბალანსი 31 დეკემბერი 2020  (182,421)  (218,636)  (146,373)  (52,034)  (599,464) 
 წლიური ცვეთა   (23,330)  (40,975)  (31,611)  (12,025)  (107,941) 
 გასვლა   -    5,257    -    1,243   6,500  
ბალანსი 31 დეკემბერი 2021  (205,751)  (254,354)  (177,984)  (62,816)  (700,905) 

           
 წმინდა საბალანსო 
ღირებულება            
 ბალანსი 31 დეკემბერი 2020  925,419   199,539   73,105   38,593   1,236,656  

 ბალანსი 31 დეკემბერი 2021  902,089   189,180   41,494   30,928   1,163,691  



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
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14. მომხმარებლებზე გაცემული სესხები 

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 
  31.12.2021     31.12.2020  

 ძირი   11,436,292    10,054,608  
 დარიცხული პროცენტი   265,718    327,114  
 დარიცხული ჯარიმები   59,446    66,324  
 მინუს: გაუფასურების ანარიცხი   (481,403)     (782,635) 
სულ მომხმარებლებზე გაცემული სესხები  11,280,053    9,665,411  

 
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები სახეობების მიხედვით 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2021   მთლიანი 
თანხა  

 Stage 1  Stage 2  Stage 3  

 მთლიანი 
მოსალოდნ

ელი 
საკრედიტ
ო ზარალი  

 
 სესხები 

  ECL 
%  

 წმინდა)  

 ძვირფასი 
ლითონებით 
უზრუნველყოფილი  

 8,806,215  (38,658)   (12,672)   (116,986)   (168,316)  8,637,899  1.9% 

 უძრავი ქონებით 
უზრუნველყოფილი  

 1,248,831  (823)   (667)   (93,529)   (95,019)  1,153,812  8.2% 

 ავტომანქანებით 
უზრუნველყოფილი  

 1,450,880  (2,944)                 -       (30,724)   (33,668)  1,417,212  2.4% 

 
არაუზრუნველყოფი
ლი  

 255,529  (36)                 -     (184,364)   (184,400)  71,129  72.2% 

  11,761,455  (42,461)  (13,339)  (425,602)  (481,403)  11,280,053    

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები სახეობების მიხედვით 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 

 

31 დეკემბერი 2020    მთლიანი 
თანხა  

  

 ეტაპი 1  

  

 ეტაპი 2  

  

 ეტაპი 3  

  

 მთლიანი 
მოსალოდ

ნელი 
საკრედიტ
ო ზარალი    

 სესხები 
 წმინდა)  

  

 ECL 
%  

 ძვირფასი 
ლითონებით 
უზრუნველყოფილი  

  7,123,214  
  

 (43,354) 
  

 (129,585) 
  

(104,481) 
  

 (277,419) 
  

6,845,794  3.9% 

 უძრავი ქონებით 
უზრუნველყოფილი  

  1,760,296  
  

 (2,526) 
  

 (17,304) 
  

 (95,348) 
  

 (115,178) 
  

1,645,118 
  

6.5% 

 ავტომანქანებით 
უზრუნველყოფილი  

  1,089,389  
  

 (3,912) 
  

 (10,387) 
  

 (35,433) 
  

 (49,732) 
  

1,039,657 
  

4.6% 

 
არაუზრუნველყოფი
ლი  

  475,147  
  

 (721) 
  

 (3,257) 
  

 (336,327) 
  

 (340,305) 
  

134,842 
  

71.6% 

   10,448,046     (50,513)    (160,533)    (571,589)   (782,635)   9,665,411   7.49%  



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
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14.  მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება) 

ინფორმაცია ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2021 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2021  მთლიანი თანხა  ECL  სესხები 
(წმინდა) 

 ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  7,652,706  (30,545)  7,622,161  0.40% 
-30 დღე ვადაგადაცილება  468546  (8,113)  460,433  1.73% 
-31-60 დღე ვადაგადაცილება  216,271  (8,238)  208,033  3.81% 
-61-90 დღე ვადაგადაცილება  68877  (4,434)  64,443  6.44% 
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  399,815  (116,986)  282,829  29.26% 

  8,806,215        (168,316)   8,637,899  1.91% 

 

ინფორმაცია ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2020 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2020 
 მთლიანი თანხა 

  
ECL 

  
სესხები 
(წმინდა)   

ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  4,296,942  (35,756)  4,261,186  0.8% 
-30 დღე ვადაგადაცილება  258,207  (7,597)  250,610  2.9% 
-31-60 დღე ვადაგადაცილება  1,781,108  (118,395)  1,662,713  6.6% 
-61-90 დღე ვადაგადაცილება  108,913  (11,190)  97,723  10.3% 
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  678,044  (104,482)  573,562  15.4% 

  7,123,214  (277,419)  6,845,794  3.9% 

 

ინფორმაცია უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2021 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2021  მთლიანი თანხა  ECL  სესხები 
(წმინდა) 

 ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  1,023,837  (1,490)  1,022,346  0.15% 

-30 დღე ვადაგადაცილება  6506.38  -  6,506  0.00% 

-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  218,488  (93,529)  124,960  42.81% 

  1,248,831          (95,019)   1,153,812  7.61% 

 

  



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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14. მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება) 

ინფორმაცია უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2020 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2020 
 მთლიანი თანხა  ECL  სესხები  

(წმინდა) 
 ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  889,377  (2,526)  886,851  0.28% 
-31-60 დღე ვადაგადაცილება  478,930  (17,109)  461,821  3.57% 
-61-90 დღე ვადაგადაცილება  1,969  (195)  1,774  9.90% 
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  390,020  (95,348)  294,672  24.45% 

  1,760,296  (115,178)  1,645,118  6.5% 

 

ინფორმაცია ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2021  მთლიანი 
თანხა 

 ECL  სესხები 
(წმინდა) 

 ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  1,280,902  (2,577)  1,278,325  0.20% 
-30 დღე ვადაგადაცილება  62,973  (367)  62,606  0.58% 
-31-60 დღე ვადაგადაცილება  6,224  -  6,224  0.00% 
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  100,781  (30,724)  70,057  30.49% 

  1,450,880  (33,668)  1,417,212  2.32% 

 

ინფორმაცია ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2020 
 მთლიანი 

თანხა 
  ECL 

  
სესხები 
წმინდა)   

ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  738,530  (3,836)  734,694  0.52% 
-30 დღე ვადაგადაცილება  5,094  (76)  5,018  0.00% 
-31-60 დღე ვადაგადაცილება  224,706  (8,727)  215,979  3.88% 
-61-90 დღე ვადაგადაცილება  16,956  (1,660)  15,296  9.79% 
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  104,103  (35,433)  68,670  34.04% 

  1,089,389  (49,732)  1,039,657  4.6% 

 

ინფორმაცია არაუზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2021  მთლიანი 
თანხა 

 ECL  სესხები 
(წმინდა) 

 ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  2,377  (36)  2,341  1.53% 

-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  253,152  (184,364)  68,788  72.83% 
  255,529  (184,400)  71,129  72.16% 

 

 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
 (ლარი) 
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14. მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება) 

 
ინფორმაცია არაუზრუნველყოფილი სესხების საკრედიტო ხარისხის შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2020 
 მთლიანი თანხა  ECL  სესხები 

(წმინდა) 
 ECL % 

-არა ვადაგადაცილებული  29,519  (721)  28,798  2.44% 
-31-60 დღე ვადაგადაცილება  12,514  (3,242)  9,272  25.90% 
-90-ზე მეტდღიანი ვადაგადაცილება  433,114  336,342)  96,772  77.66% 

 
 475,147  340,305)  134,842  72% 

 

ინფორმაცია უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი სესხების შესახებ 2021 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2021  მთლიანი 
თანხა 

 ECL  სესხები 
(წმინდა) 

 ECL % 

უზრუნველყოფილი  11,505,927  (297,003)  11,208,924  2.58% 

არა უზრუნველყოფილი  255,529  (184,400)  71,129  72.16% 
  11,761,456  (481,403)  11,280,053  4.09% 

 

ინფორმაცია უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი სესხების შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 

31 დეკემბერი 2020 
 მთლიანი 

თანხა   
ECL 

  
(სესხები 
წმინდა)   

ECL 
% 

უზრუნველყოფილი სესხები  9,972,899  ( 442,329)  9,530,570  4.4% 

არაუზრუნველყოფილი სესხები  475,147  ( 340,306)  134,841  71.6% 

 
 10,448,046  (782,635)  9,665,411  7.5% 

 

გაუფასურების რეზერვის ცვლილება 2021 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  50,512 160,533 571,590 782,635 
ახალი გაცემული სესხები 29,110 - - 29,110 
გადატანა პირველ ეტაპზე - - - - 
გადატანა მეორე ეტაპზე - - - - 
გადატანა მესამე ეტაპზე - - - - 
დაფარული სესხები - - - - 
წლის მანძილზე ჩამოწერილი სესხები - - (2,546) (2,546) 
საკრედიტო რისკის ცვლილებით 
გამოწვეული ცვლილებები 

(37,160) (147,194) (143,442) (327,796) 

ბალანსი წლის ბოლოს 42,462 13,339 425,602 481,403 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 
 (ლარი) 
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14. მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება) 

გაუფასურების რეზერვის ცვლილება 2020 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 

78,069 26,825 312,457 417,351 

     
ახალი გაცემული სესხები 92,897 62 - 92,959 
გადატანა პირველ ეტაპზე 152 81) 71) - 
გადატანა მეორე ეტაპზე 16,694) 17,903 1,209) - 
გადატანა მესამე ეტაპზე 5,621) 5,869) 11,490 - 

დაფარული სესხები 53,392) 19,452) 243,650) 316,494) 

წლის მანძილზე ჩამოწერილი სესხები - - (2,972) (2,972) 
საკრედიტო რისკის ცვლილებით 
გამოწვეული ცვლილებები 

44,899) 141,145 397,191 493,437 

     
ბალანსი წლის ბოლოს 50,512 160,533 571,590 782,635 

 

15. რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ინსტრუმენტები მოგება / 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 2021 
წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის შეადგინა 26,695 ლარი (2020: მოგება 57,373 ლარი). 

16. კაპიტალი 

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1 000 000 ლარს (2020 წელს : 
1 000 000  ლარი). 

2020 წელს მოხდა 500 000  ლარის ოდენობის დივიდენდის გამოცხადება და გადახდა. 

 

17. ფული და ფულის ეკვივალენტები 

ფული და ფულის ეკვივალენტები წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

   31.12.2021   31.12.2020 
 ფული სალაროში    1,687,169     1,292,983  
 ფული მიმდინარე საბანკო ანგარიშებზე     88,874     315,645  
სულ ფული და ფულის ეკვივალენტები   1,776,043     1,608,628  

ფული და ფულის ეკვივალენტების რეალური ღირებულება არ განსხვავდება მათი საბალანსო ღირებლებისგან. 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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18. მიღებული სესხები 

მიღებული სესხები წარდმოგენილია შემდეგნაირად:  

  31.12.2021  31.12.2020 

 ძირი           7,451,243    5,939,134 
 პროცენტი                29,099    34,337 
სულ მიღებული სესხები          7,480,342    5,974,271 

 
გრძელვადიანი სესხები   31.12.2021   31.12.2020 
კომერციული ბანკები   3,016,931     2,172,918  
ფიზიკური პირები   573,056     1,408,938  
სულ გრძელვადიანი სესხები   3,589,987     3,581,856  
     
 მიმდინარე სესხები   31.12.2021     31.12.2020  
კომერციული ბანკები   2,556,702     2,048,372  
ფიზიკური პირები   1,333,653     344,043  
სულ მოკლევადიანი სესხები   3,890,355     2,392,415  

 

19. სხვა ვალდებულებები 

სხვა ვალდებულებები 2021, 2020 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოადგენს მომწოდებლების მიმართ 
არსებულ დავალიანებებს 283,275 და 251,492 ლარის ოდენობით, შესაბამისად. სხვა ვალდებულებების რეალური 
ღირებულება არ განსხვავდება მათი საბალანსო ღირებულებისგან დაფარვის მოკლე ვადიდან გამომდინარე. 
 

20. საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება გადავადებულის გარდა 

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილების მიხედვით, 2016 წლის 1 იანვრიდან, 
გადასახადების გადახდა ხდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გადასახადებისათვის განკუთვნილ ერთიან 
სახაზინო კოდზე. შედეგად, 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგადასახადო აქტივები და 
ვალდებულებები წარმოდგენილია ნეტო საფუძველზე და შეადგენს საგადასახადო აქტივს 126,468 ლარის 
ოდენობით, 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები 
წარმოდგენილია ნეტო საფუძველზე და შეადგენს საგადასახადო ვალდებულებას 158,440 ლარის ოდენობით.  

 

21. აქტივის გამოყენების უფლება 

აქტივის გამოყენების უფლება 2021 და 2020 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგი 
სახით: 

  
შენობები  პროგრამული 

მხარდაჭერა 
 სულ 

1 იანვარი 2020  862,796     248,730     1,111,526  
ფასს 16-ის დანერგვის ეფექტი  (115,988)     -      (115,988) 
დამატება   -       -       -   
31 დეკემბერი 2020  746,808     248,730     995,538  
დამატება  149,264      -      149,264  
იჯარის მოდიფიკაცია   -       -       -   
31 დეკემბერი 2021  896,072     248,730     1,144,802  
      



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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 (ლარი) 

                
31 

 

      
21 აქტივის გამოყენების უფლება            

 (გაგრძელება) შენობები  პროგრამული 
მხარდაჭერა 

 სულ 

დაგროვილი ამორტიზაცია           
1 იანვარი 2020  (137,469)    (5,494)    (142,963) 
ცვეთა  (79,454)    (16,618)    (96,072) 
31 დეკემბერი 2020  (216,923)    (22,112)    (239,035) 
ცვეთა  (63,045)    (16,572)    (79,617) 
31 დეკემბერი 2021  (279,968)    (38,684)    (318,652) 
            
წმინდა საბალანსო ღირებულება           
31 დეკემბერი 2020  529,885     226,618     756,503  
31 დეკემბერი 2021  616,104     210,046     826,150  

 

 

22. საიჯარო ვალდებულებები 

საიჯარო ვალდებულების ცვლილება 2021 და 2020 წლების განმავლობაში წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

  2021 2020 

1 იანვრის მდგომარეობით თავდაპირველი აღიარებისას  885,717  970,065 
დამატებები წლის განმავლობაში  122,793     - 
იჯარის მოდიფიცირება   -   (115,988) 
საიჯარო ვალდებულესთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯი  73,711  90,300 
გადახდები წლის განმავლობაში  (127,150) (139,226) 

კურსთაშორის სხვაობის გავლენა  (31,698) 80,566 

31 დეკემბრის მდგომარეობით  923,373  885,717 

 

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 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლი  

 დამფუძნებელი  
 უმაღლესი 
მენეჯმენტი  

 სხვა დაკავშირებული 
მხარე  

 ფინანსური 
ანგარიშგების 

მუხლი  

 მიღებული სესხები   573,056   1,331,968    -    1,905,024  

          

 

 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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23  დაკავშირებული მხარეები (გაგრძელება) 

კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის ნაშთები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

 ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლი  

  
 დამფუძნებელი  

  

 უმაღლესი 
მენეჯმენტი  

  

 სხვა 
დაკავშირებული 

მხარე    

 ფინანსური 
ანგარიშგების 

მუხლი  

 მიღებული სესხები     344,043     1,408,938      -      1,752,981  

კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის განხორციელებული ოპერაციები საანგარიშგებო წლისთვის, 
რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლი  

 დამფუძნებელი  
 უმაღლესი 
მენეჯმენტი  

 სხვა დაკავშირებული 
მხარე  

 ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლი  

 საპროცენტო ხარჯი   104,940   124,588    -    229,528  
 პერსონალის ხარჯები   35,377   49,821    -    85,198  

          

კომპანიასა და მის დაკავშირებულ მხარეებს შორის განხორციელებული ოპერაციები საანგარიშგებო წლისთვის, 
რომელიც დასრულდა 2020 წლის 31 დეკემბერს წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

ფინანსური 
ანგარიშგების მუხლი 

  დამფუძნებელი  
  

 უმაღლესი 
მენეჯმენტი  

  

 სხვა 
დაკავშირებული 

მხარე    

 ფინანსური 
ანგარიშგების 

მუხლი  
საპროცენტო ხარჯი   44,763     207,340      -     252,103  
პერსონალის ხარჯები  21,678    -      -     21,678  

24. ფინანსური რისკების მართვა 

კომპანია დგას სხვადასხვა სახის რისკების წინაშე ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით. რისკის უმთავრესი 
სახე არის საბაზრო რისკი, საკრედიტო რისკი, საპროცენტო 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: 

   31.12.2021  31.12.2020 
გაცემული სესხები  11,280,053  9,665,411 
ფული და ფულის ეკვივალენტები  1,776,043  1,608,628 
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური 
ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში ასახვით 

  30,678  57,373 

სხვა აქტივები  136,431  14,862 
სულ ფინანსური აქტივები  13,223,205  11,346,274 

 
    

პროცენტის მატარებელი ფინანსური ვალდებულებები   7,480,342  5,974,271 
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური 
ინსტრუმენტები მოგებაში ან ზარალში ასახვით 

  30,678  - 

სხვა  ვალდებულებები  283,275  251,492 
სულ ფინანსური ვალდებულებები   7,794,295  6,225,763 

 

 



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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24  ფინანსური რისკების მართვა (გაგრძელება) 

უცხოური ვალუტის რისკი 

უცხოური ვალუტის რისკი არის რისკი, რომ რეალური ღირებულება ან ფინანსური ინსტრუმენტების სამომავლო 
ფულადი ნაკადები იქნება არამყარი უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებების გამო.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 2021 ლარი აშშ დოლარი 
სხვა 

ვალუტები 
სულ 

 ფინანსური აქტივები          
გაცემული სესხები 10,914,375 365,678  11,280,053 
ფული და ფულის ექვივალენტები 1,310,877 272,116 193,050 1,776,043 
რეალური ღირებულებით აღრიცხული 

ფინანსური ინსტრუმენტები მოგებაში ან 
ზარალში ასახვით 

- 30,678 - 30,678 

სხვა აქტივები 136,431 - - 136,431 
 სულ ფინანსური აქტივები  12,361,683 668,472 193,050 13,223,205 
      

 ფინანსური ვალდებულებები      

მიღებული სესხები 5,573,633 1,906,709 - 7,480,342 
საიჯარო ვალდებულება 239,156 684,217 - 923,373 
სხვა  ვალდებულებები 283,275 - - 283,275 

 სულ ფინანსური ვალდებულებები  6,096,064 2,590,926 - 8,686,990 
 ღია სავალუტო პოზიცია  6,265,619 (1,922,454) 193,050  

31 დეკემბერი 2020 ლარი  აშშ დოლარი 
 სხვა 

ვალუტები  
 სულ  

 ფინანსური აქტივები      

გაცემული სესხები 8,961,212 704,200   - 9,665,411 
ფული და ფულის ექვივალენტები 681,098 589,061 338,469 1,608,628 
რეალური ღირებულებით აღრიცხული  
ფინანსური ინსტრუმენტები მოგება 
ზალაში ასახვით   - 57,373   - 57,373 
სხვა აქტივები 40,238   - - 40,238 
 სულ ფინანსური აქტივები  9,682,548 1,350,634 338,469 11,371,651 

     
 ფინანსური ვალდებულებები      

მიღებული სესხები 4,206,158 1,768,113 - 5,974,271 
საიჯარო ვალდებულება 885,717 - - 885,717 
სხვა  ვალდებულებები 251,492 - - 251,492 

 სულ ფინანსური ვალდებულებები  5,343,367 1,768,113 -  
 ღია სავალუტო პოზიცია  4,339,181 417,479) 338,469  



შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი“ 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნები 
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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 20%-იანი ცვლილებით.  

  31 დეკემბერი 2021   31 დეკემბერი 2020   
ვალუტის კურსის მგრძნობელობა 20% -20% 20% -20% 
დოლარის ეფექტი  (384,491) 384,491   (83,496) 83,496  
სხვა ვალუტების ეფექტი  38,610   (38,610)  67,694   (67,694) 
   (345,881)  345,881   (15,802)  15,802  

ლიკვიდობის რისკი 

ლიკვიდობის რისკი არის რისკი როდესაც კომპანია დგას ფინანსური სირთულეების წინაშე ვალდებულებების 
დაფარვისას დაფარვისას და მათი გადახდის ვადის დადგომის პერიოდში. ლიკვიდობის რისკი წარმოიქმნება 
მაშინ, როდესაც განსხვავებულია აქტივებისა და ვალდებულებების ვადიანობა. კომპანია ახდენს ამ ტიპის რისკების 
კონტროლს ვადიანობის ანალიზის მიხედვით და განსაზღვრავს კომპანიის სტრატეგიას მომავალი ფინანსური 
პერიოდისთვის. ლიკვიდორობის რისკის მართვის მიზნით, კომპანია ახდენს მომავალი ფულადი ნაკადების 
რეგულარულ მონიტორინგს, რომელიც აქტივების /ვალდებულებების მენეჯმენტის პროცესია.  

ქვემოთ ცხრილებში მოცემული კომპანიის ფინანსური ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი დაფუძნებულია 
დარჩენილ სახელშეკრულებო ვალდებულებებზე. 

ფინანსური ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი 2021 წლის 31 დეკემბერის მდგომაროებით:  

        1 წლამდე   1-5 წლამდე   სულ     
 ფინანსური ვალდებულებები       

მიღებული სესხები  1,558,369  4,415,902  5,974,271 
საიჯარო ვალდებულებები  66,021  857,352  923,373 
სხვა ვალდებულებები  283,275  -  283,275 

სულ 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  1,907,665  5,273,254  7,180,919 

ფინანსური ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი 2020 წლის 31 დეკემბერის მდგომაროებით:  

        1 წლამდე   1-5 წლამდე   სულ     
 ფინანსური ვალდებულებები       

მიღებული სესხები  1,558,369  4,415,902  5,974,271 
საიჯარო ვალდებულებები  49,995  835,722  885,717 
სხვა ვალდებულებები  251,492  -  251,492 

სულ 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  1,859,856  5,251,624  7,111,480 

საპროცენტო რისკი 

საპროცენტო რისკი არის რისკი ცვლადი ღირებულებებით, რომელიც დაკავშირებულია პროცენტის მატარებელ 
აქტივებთან- სესხებთან, მათი ცვლადი განაკვეთებიდან გამომდინარე. კომპანიას მიმდინარე პერიოდში არ გააჩნია 
ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხები. 

 

25.  საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ მომხდარი მოვლენები 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ ადგილი არ ჰქონია მოვლენებს, რომელიც საჭიროებს ფინანსური ანგარიშგების 
შესწორებას ან/და განმარტებით შენიშვნებში ასახვას.  
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