
საქმიანობის აღწერა 

კომპანია 2001 წელს დააარსა „თბილუნივერსალბანკმა“ და პირველი ქართული კომპანია იყო, 

რომელმაც ლიზინგის მომსახურების სახით მსურველებს დაფინანსების ალტერნატიული 

წყარო შესთავაზა სესხებისგან განსხვავებით. 2005 წელს ის საქართველოს ბანკის შვილობილი 

კომპანია გახდა ორი ბანკის შერწყმის შედეგად.  

2015 წლის აპრილში კომპანიამ იყიდა შპს „პრაიმ ლიზინგის“ 100% იანი წილი, რომლის 

სალიზინგო პორტფელი დაახლოებით 2 მილიონ ლარს შეადგენდა. პორტფელის გადაწერა 

ეტაპობრივად ხდებოდა საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ბალანსზე. დღეისთვის პრაიმ 

ლიზინგის პორტფელი განულებულია. 

ამჟამად კომპანიას (30 ივნისის მდგომარეობით) 80 თანამშრომელი ჰყავს. აქედან 17 

თანამშრომელი „ტურბოს“ ოფისებში არიან გადანაწილებული თბილისში, რუსთავში, 

ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში. კომპანიის მთავარი მომხმარებლები მცირე და საშუალო 

ზომის საწარმოები და საცალო მომხმარებლები არიან, მას ჰყავს, აგრეთვე რამდენიმე 

მსხვილი მომხმარებელი. კომპანიის პროდუქცია მიზნად ისახავს სხვადასხვა 

მომხმარებელთა საჭიროებების დაკმაყოფილებას.  

კომპანიის ჯგუფის სტრუქტურა 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით შემდეგნაირად 

გამოიყურება: 

 

2018 წლის 29 მაისს  გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული „ბიჯეო ჯგუფი“ ორად 

გაიყო. გაყოფის შედეგად, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ორი საჯარო კომპანიის აქციები 



არის სავაჭროდ დაშვებული - „საქართველოს ბანკის ჯგუფისა“ და „საქართველოს 

კაპიტალის“. 

კომპანიის აქციონერები 

კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი არის სს „საქართველოს ბანკი“ 

 

კომპანიის დირექტორები 

კომპანიის გენერალური დირექტორია ელდარ ახვლედიანი. ის „საქართველოს სალიზინგო 

კომპანიის“ გენერალური დირექტორის პოზიციას 2015 წლის 1-ლი აპრილიდან იკავებს.  

იკავებს. მას საბანკო სფეროში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება აქვს, საიდანაც 11 წელზე 

მეტი მუშაობდა სს „საქართველოს ბანკში“ სხვადასხვა პოზიციაზე. ბოლო 8 წელი ის სს 

„საქართველოს ბანკის“ კორპორაციული საბანკო მომსახურების მიმართულებით 

უმსხვილეს ბიზნეს სექტორებს ხელმძღვანელობდა. მისი პროფესიული კარიერა მოიცავს 

წლებს, როდესაც საბანკო სექტორმა მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადა, რამაც მას ფასეული 

გამოცდილება შესძინა ამ სფეროში. ელდარს უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საბანკო და საფინანსო 

მიმართულებით. 

კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილეა გიორგი ჯღარკავა. ის „საქართველოს 

სალიზინგო კომპანიის“ კომერციული დირექტორის პოზიციას 2015 წლის 15 მაისიდან 

იკავებს. იგი საბანკო სექტორში 2006 წლიდან მოღვაწეობს, 2010 წლის შემდეგ კი სს „კორ 

სტანდარტ ბანკის“ საკრედიტო, საცალო და კორპორაციული საბანკო მომსახურების 

დეპარტამენტებს ხელმძღვანელობდა. მას აგრეთვე აქვს საკონსულტაციო მიმართულებით 

მუშაობისა და კრიზისული სიტუაციების მართვის წარმატებული გამოცდილება.  გიორგი 

ჯღარკავამ 2012 წელს მიიღო თავისუფალი უნივერსიტეტისა და BP-ს პროექტების 

მენეჯმენტის კოლეჯის დიპლომი, ხოლო 2014 წელს თავისუფალი უნივერსიტეტის 

მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. 

კომპანიის ფინანსური დირექტორი 2019 წლის 1-ლი ივლისიდან ნესტან მიქელაძე იქნება. 

ნესტანს 10 წლიანი გამოცდილება აქვს საფინანსო სექტორში. ის „საქართველოს ბანკში“ 

მუშაობდა 2009 წლიდან 2013 წლამდე კორპორატიული ბანკირის პოზიციაზე და სხვადასხვა 

მნიშვნელოვან სექტორს ფარავდა. 2013 წლიდან 2019 წლის ივნისამდე ნესტანი სს „გალტ ენდ 

თაგარტში“ მუშაობდა საინვესტიციო საბანკო მომსახურების დეპარტამენტში ასოცირებული 

საინვესტიციო ბანკირისა და უფროსი ასოცირებული საინვესტიციო ბანკირის პოზიციაზე. 

მას ბაკალავრის ხარისხი „კავკასიის ბიზნესის სკოლაში“ აქვს მიღებული 2008 წელს, სადაც 

2004 წლიდან სწავლობდა.  

 



ფინანსური ანგარიშგება 

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს შპს „საქართველოს სალიზინგო 

კომპანიის“ 2019 წლის პირველი 6 თვის არააუდირებულ საბალანსო უწყისს, მოგება-

ზარალის უწყისს, ფულის მოძრაობის უწყისსა და კაპიტალის მოძრაობის უწყისს. 

 

საბალანსო უწყისი, ლარი               I H 2019  

       ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 3,047,515 

ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 111,151,612 

საიჯარო მიზნებისთვის ფლობილი აქტივები 16,842,861 

საიჯარო მიზნებისთვის განკუთვნილ აქტივებზე გადახდილი ავანსები 7,739,680 

სხვა მიმდინარე საგადასახადო აქტივები, 1,187,133 

აქტივები გამოყენების უფლებით 955,603 

ძირითადი საშუალებები 556,534 

არამატერიალური აქტივები 260,931 

საინვესტიციო აქტივები  2,754,221 

სხვა აქტივები  1,638,189 

სულ აქტივები  146,134,279 

  სასესხო დავალიანება 76,648,614 

გამოშვებული ობლიგაციები 43,178,139 

კლიენტებიდან   მიღებული თანხები 2,133,979 

ვალდებულებები გამოყენების უფლებით 1,060,972 

სხვა ვალდებულებები  1,035,970 

სულ ვალდებულებები  124,057,674 

  საწესდებო კაპიტალი 

დამატებითი შეტანილი კაპიტალი 

3,180,000 

15,120,403 

გაუნაწილებელი მოგება 4,257,705 

სხვა რეზერვი (481,503) 

სულ საკუთარი კაპიტალი 22,076,605 

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი 146,134,279 

   

 

 მოგება ზარალის უწყისი, ლარი                I H 2019 

  საპროცენტო შემოსავლები 

 ლიზინგიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავლები  11,872,291 

  

  საპროცენტო ხარჯები  

საპროცენტო ხარჯი გამოყენების უფლებით ფლობილ ვალდებულებებზე                     39,093 

სასესხო დავალიანება  2,547,059 

გამოშვებული ობლიგაციები 1,418,909 

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი  7,867,229 

  ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების გაუფასურება 668,610 



წმინდა საპროცენტო (ხარჯი)/შემოსავალი ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების გაუფასურების 

გამოკლების შემდეგ 

7,198,620 

  შემოსავალი ჯარიმებიდან 808,052 

უცხოური ვალუტის ცვლილებით გამოწვეული წმინდა მოგება/ზარალი  (773,736) 

სხვა შემოსავალი  763,672 

სულ საოპერაციო შემოსავალი  7,996,608 

  სხვა ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები 5,093,361 

ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი 1,178,837 

საიჯარო მიზნებისთვის ფლობილი აქტივების ჩამოწერა 33,607 

სხვა საოპერაციო ხარჯები   144,486  

მთლიანი საოპერაციო ხარჯები  6,450,291 

  მოგება მოგების გადასახადით დაბეგვრამდე 1,546,317 

  მოგების გადასახადის (ხარჯი)/სარგებელი                    (2,293)   

წმინდა მოგება 1,544,024 

  სხვა განსაკუთრებული შემოსავლები  - 

წლის მთლიანი სრული შემოსავალი/(ზარალი) 1,544,024 

 

 

 

 

 

ფულის მოძრაობის უწყისი, ლარი    I H 2019 

  საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები 

 მიღებული საპროცენტო შემოსავალი 10,091,923 

სხვა მიღებული შემოსავალი 1,618,743 

გადახდილი პროცენტი (3,821,167) 

სხვა ზოგადი და ადმინისტრაციული გადახდილი ხარჯები (4,930,652) 

გადახდილი ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი (1,379,670) 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან, საოპერაციო აქტივებისა და ვალდებულებებში 

ცვლილებამდე 1,579,178 

საოპერაციო აქტივების (ზრდა) კლება 
 ფინანსურ ლიზინგთან დაკავშირებული მოთხოვნები (17,619,050) 

ავანსები და სხვა აქტივები (1,963,805) 

საიჯარო მიზნებისთვის ფლობილი აქტივები  (5,545,196)   

კლიენტებისგან მიღებული ავანსები (383,562) 

დღგ და სხვა საგადასახადო დავალიანება (1,302,195) 

სხვა ვალდებულებები (100,200) 

საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი ნაკადები დაბეგვრამდე (25,334,977) 

  



საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი ნაკადები (25,334,977) 

 

ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან 

 ძირითადი საშუალებების შეძენა (357,752) 

არამატერიალური აქტივების შეძენა (49,453)     

საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი ნაკადები 407,205 

  

ფულადი მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან   

გამოშვებული ობლიგაციები                                                                                                                                                               2,910,633 

ნასესხები სახსრების დაფარვა (23,473,430)            

ნასესხები სახსრების მიღება  42,891,633 

სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან 22,328,626 

  

სავალუტო ცვლილებების გავლენა ფულად სასხრებზე 

                       

125,732    

სულ ცვლილება ნაღდ ფულში და მის ექვივალენტებში (3,287,824) 

ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი, პერიოდის დასაწყისში 6,355,339 

ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი, პერიოდის ბოლოს 3,047,515 

  

  კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, ლარი          I H 2019 

  საწესდებო კაპიტალი  3,180,000 

დამატებით შემოტანილი კაპიტალი  15,120,403 

გაუნაწილებელი მოგება 4,257,705 

სხვა რეზერვები (481,503) 

სულ კაპიტალი 22,076,605 

 

 

ახსნა განმარტებითი შენიშვნები 

კომპანიის აღწერა 

შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოებას დაარსებულს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია 

რეგისტრირებულია 2001 წლის 29 ოქტომბერს საიდენტიფიკაციო კოდით 204972155, 

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი 0179, ყაზბეგის ქ. N3-5. 

 

წარდგენის საფუძვლები 

კომპანიის ზემოთწარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაცია 2019 წლის პირველი 6 თვის 

მდოგმარეობით ამოკრეფილია კონსოლიდირებული ფინანსური უწყისებიდან. ისინი 

შედგენილია საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ 

(შემდგომში „საბჭო“) დამტკიცებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 



სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც მოიცავს საბჭოსა და მისი საერთაშორისო ფინანსური 

ანგარიშგების ინტერპრეტაციის კომიტეტის მიერ გამოშვებული ყველა იმ საერთაშორისო 

საბუღალტრო სტანდარტსა და ინტერპრეტაციას, რომელიც რელევანტურია კომპანიის 

საქმიანობისათვის. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ლარში.  

 

სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ფინანსური აქტივები 

თავდაპირველი აღიარება 

ბასს 39-ის სტანდარტის შესაბამისად, ფინანსური აქტივები კლასიფიცირებულია 

სამართლიანი ღირებულებით შეფასებულ და მოგებასა და ზარალში ასახულ ფინანსურ 

აქტივებად, სესხებად და მოთხოვნებად, დაფარვის ვადამდე ფლობილ ფასიან ქაღალდებად 

ან გასაყიდად არსებულ ფინანსურ აქტივებად. ფინანსური აქტივების თავდაპირველი 

აღიარებისას მათი აღრიცხვა ხდება სამართლიანი ღირებულებით, რასაც ემატება უშუალოდ 

გარიგებასთან დაკავშირებული ხარჯები მხოლოდ იმ ინვესტიციების შემთხვევაში, 

რომლებიც არ არის შეფასებული სამართლიანი ღირებულებით და ასახული მოგებაში ან 

ზარალში. 

 

სესხები და მისაღები ანგარიშები 

სესხები და მისაღები ანგარიშები არის არაწარმოებული ფინანსური აქტივები, ფიქსირებული 

ან განსაზღვრული გადახდებით, რომლებიც არ არის კოტირებული აქტიურ ბაზარზე. 

აღნიშნული ინსტრუმენტები არ არის განკუთვნილი სასწრაფო ან მოკლევადიანი 

გადაყიდვისთვის, და არ არის კლასიფიცირებული, როგორც სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები ან 

გასაყიდად არსებული საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები. 

 

ფული და ფულის ექვივალენტები 

ფული და მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტები რომლებიც წარმოდგენილია კომპანიის 

საბალანსო უწყისში, მოიცავს ნაღდ თანხებს სალაროში, საბანკო ანგარიშებზე და   

მოკლევადიანი საბანკო დეპოზიტებს, რომელთა ხანდაზმულობის ნარჩენი ვადა იწურება სამ 

თვეში ან მანამდე. 

 

ფინანსური აქტივების გაუფასურება 



კომპანია თითოეული საანგარიშგებო თარიღით ასახავს ფინანსური აქტივებისა და 

ფინანსური აქტივების ჯგუფის გაუფასურებას.  

ფინანსური აქტივი თუ ფინანსური აქტივების ჯგუფი გაუფასურებლად მიიჩნევა მაშინ და 

მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს რაიმე ფაქტის (ფაქტების) შედეგად გამოწვეული 

გაუფასურების არსებობის ობიექტური საფუძველი, რომელსაც (რომელთაც) ადგილი ჰქონდა 

აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდგომ (წარმოშობილი „ზარალის ფაქტი“) და 

ზარალის ფაქტს (ფაქტებს) გავლენა აქვს ფინანსური აქტივისა თუ ფინანსური აქტივების 

ჯგუფის სავარაუდო სამომავლო ფულად ნაკადებზე, რომელთა სარწმუნოდ განსაზღვრაც 

შესაძლებელია. გაუფასურების საფუძველი შესაძლოა მიგვანიშნებდეს იმაზე, რომ 

მსესხებელი თუ მსესხებელთა ჯგუფი განიცდის ფინანსურ სირთულეებს, არღვევს 

პროცენტისა თუ ძირითადი თანხის დაფარვის განრიგს, არსებობს მისი გაკოტრების ან 

სხვაგვარი ფინანსური რეორგანიზაციის ალბათობა, ან თუ სავარაუდოა სამომავლო ფულადი 

ნაკადების კლება ეკონომიკური პირობების ცვლილებიდან გამომდინარე, რაც გამოიწვევს 

საკონტრაქტო პირობების დარღვევას. 

 

რეზერვირების პროცედურა 

2018 წლის 1-ლი იანვრიდან, მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა საერთაშორისო ფინანსური 

რეპორტინგის ახალი სტანდარტი (IFRS 9), კომპანიამ შეცვალა დარეზერვების პროცედურა 

და მეთოდოლოგია. 

2018 წლამდე კომპანიას რეზერვირების ორი მეთოდი ჰქონდა შემუშავებული: 

სტანდარტული პორტფელის რეზერვირება და ინდივიდუალური რეზერვირება: 

1) სტანდარტული კოლექტიური რეზერვირება ყველა პროექტზე ვრცელდებოდა  და 

ეფუძნებოდა პორტფელის ჩამოწერის 10-წლიან ისტორიულ მონაცემებს (2017 წლის 31 

დეკემბრისთვის პორტფელის პროცენტული მაჩვენებელი შეადგენდა 1.79%-ს). 

სტანდარტული რეზერვირება ვადაგადაცილებული გადახდის 30-ე დღემდე გამოიყენება. 

2) ინდივიდუალური რეზერვირება გამოიყენებოდა: 

 ლიზინგებისთვის 60 + დღიანი ვადაგადაცილებით: 

 კომპანია აფასებდა აქტივს და მისი გაყიდვის ფასს ექვსი თვის შემდეგ (რასაც 

საფუძვლად ედო ის ვარაუდი, რომ აქტივი ექვემდებარებოდა გასხვისებას 

დაახლოებით ექვსი თვის შემდეგ) 

 კომპანია ითვლიდა აქტივის გაყიდვის ფასის დადისკონტირებულ 

ღირებულებას და ამ თანხის 60%-ს (განსაზღვრულია კომპანიის შიდა 

პოლიტიკით) ადარებდა აქტივის საბალანსო ღირებულებას; 

 თუ თანხა ნაკლები იყო აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე, განსხვავება 

აღიარდებოდა, როგორც გაუფასურების ხარჯი; 



 თუ თანხა მეტი იყო აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე, გამოიყენებოდა 

კოლექტიური რეზერვირების მიდგომა.  

 ლიზინგებისთვის 30-60 დღის ვადაგადაცილებით გამოიყენებოდა ან 

კოლექტიური რეზერვირების განაკვეთი ან ინდივიდუალური რეზერვირების 

განაკვეთი (როგორც ეს ზემოთ არის განმარტებული). 

 

ახალი მეთოდოლოგია უფრო დაზუსტებით ასახავს გასაუფასურებელ პორტფელს, რაც 

გულისხმობს იმას, რომ მეთოდოლოგია და კალკულაცია დამოკიდებულია სამომავლო 

დაშვებებსა და ტენდენციებზე. კომპანია თავის პორტფელს ყოფს 2 ნაწილად, იურიდიულ და 

ფიზიკურ პირებად. ორივე  ნაწილის შემთხვევაში კომპანია იყენებს კოლატერალიზირებულ 

მიდგომას, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული სალიზინგო პროექტისთვის კომპანია აფასებს 

გალიზინგებული აქტივის ღირებულებას და ადარებს ლიზინგის დებიტორულ 

დავალიანებას, მათ შორის სხვაობას კი ამრავლებს პროექტის დეფოლტის ალბათობაზე. 

პროექტის დეფოლტის ალბათობის დაანგარიშება ხდება უკანასკნელი სამი წლის 

სტატისტიკით, რაც თავისმხრივ კორექტირდება სამომავლოდ კლიენტების შესაძლო 

გადახდისუნარიანობის ალბათობით. იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის დეფოლტის 

ალბათობის დათვლის პრინციპი არის მსგავსი, თუმცა განსხვავდება როგორც 

სტატისტიკური მონაცემები, ისე გადახდისუნარიანობასთან დაკავშირებული სამომავლო 

დაშვებები. 

2017 წლის ბოლოს ახალი მეთოდოლოგიით გადათვლილმა რეზერვება შეადგინა 412 ათასი 

ლარი, 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კი 1,139 ათასი ლარი. 2019 წლის 30 ივნისით 

მდგომარეობით ეს მაჩვენებელი 1,716 ათასი ლარია (ეს რიცხვი გამოყვანილია კომპანიის 

მენეჯმენტის მიერ და დაფუძნებულია სუბიექტურ დაშვებებზე. ამ რიცხვის გადამოწმება 

აუდიტორის მიერ არ მომხდარა). 

 რაც შეეხება სხვა ახალ სტანდარტებს, არც IFRS 15-ს და არც IFRS 16-ს არ აქვთ 

მნიშვნელოვანი ეფექტი კომპანიაზე, რადგან არ აქვს შემოსავლები ისეთი კონტრაქტებიდან, 

რომლებიც არაა ლიზინგი, და ასევე კომპანიის ფინანსური ლიზინგის ახლანდელი 

აღრიცხვიანობის მოდელი სრულად აკმაყოფილებს IFRS 16-ით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს.  

 

ძირითადი საშუალებები 

ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით აკუმულირებული ცვეთის და/ან  

გაუფასურებით გამოწვეული აკუმულირებული ზარალის გამოკლებით, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში. ასეთი ხარჯები მოიცავს ძირითადი საშუალების ნაწილის შეცვლას თუ 

აღიარების კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია.  



ცვეთა გამოითვლება ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდით აქტივების სასარგებლო 

გამოყენების სავარაუდო ვადაზე შემდეგნაირად:  

     წლები 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები        3 

საოფისე აღჭურვილობა და ინვენტარი       3 

კომპიუტერები          3  

ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოს აქტივების ნარჩენი ღირებულება და სასარგებლო 

მომსახურების ვადები გადაისინჯება და საჭიროების შემთხვევაში დაკორექტირდება. 

 

საინვესტიციო ქონება 

საინვესტიციო ქონება თავდაპირველად თვითრირებულებით ფასდება და იგი გარიგების 

დანახარჯებსაც მოიცავს. თავდაპირველი აღიარების შემდეგ საინვესტიციო ქონება 

აღირიცხება სამართლიანი ღირებულებით. საინვესტიციო ქონების სამართლიან 

ღირებულებაში მომხდარი ცვლილებებით გამოწვეული მოგება ან ზარალი აღირიცხება იმ 

პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც ეს მოგება თუ ზარალი წარმოიშვა. 

 

ლიზინგით გადასაცემი აქტივები 

ყველა კაპიტალური დანახარჯი რომელიც დაკავშირებულია ლიზინგის საგნის შეძენასთან 

აკუმულირდება ლიზინგით გადასაცემი აქტივების თვითღირებულებაში.  

შეძენილი ქონება რომელიც შემდგომში ლიზინგით გადაეცემა ლიზინგის მიმღებს უწყისებში 

წარმოდგენილია როგორც ლიზინგით გადასაცემი აქტივები და აღირიცხება მინიმალური 

ღირებულებით. 

 

ფუნქციონალური და საანგარიშგებო ვალუტა, უცხოური ვალუტის კონვერტაცია 

ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში, რომელიც კომპანიის სამუშაო 

ვალუტაა.  ფულადი აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც დენომინირებულია უცხოურ 

ვალუტებში გადაიყვანება სამუშაო ვალუტაში ანგარიშგების შესაბამისი პერიოდის 

ბოლოსთვის სებ-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით. კურსთაშორისი 

სხვაობიდან მიღებული შემოსულობა და ზარალი გარიგებების ანგარიშსწორებისა და 

ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების სამუშაო ვალუტაში გადაყვანის შედეგად სებ-ის 

წლის ბოლოსთვის არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, აისახება მოგებაში ან 



ზარალში. არაფულადი მუხლები, რომლებიც სამართლიანი ღირებულებით აღირიცხება 

უცხოურ ვალუტაში, გადაიყვანება იმ დღის გაცვლითი კურსით, როდესაც მოხდა 

სამართლიანი ღირებულების დადგენა.  

 

„სებ“-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით იყო: 

                                                                                              30 ივნისი 2019 

ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში            2.8687 

ლარი ევროსთან მიმართებაში                                 3.2657 

 

 

მოგების გადასახადი 

მოგების გადასახადი გათვალისწინებულია ფინანსურ ანგარიშგებაში იმ ქვეყნის 

კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც კომპანია ეწევა საქმიანობას.  

 

 

სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა  

კომპანია იყენებს სპეციალიზებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას (Microsoft Dynamics NAV). 

აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფა მოიცავს ლიზინგს, ფასს და საგადასახადო 

აღრიცხვას, ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებულ ფუნქციებს. 

 

სალიზინგო აქტივების მართვის პოლიტიკა 

კომპანიას სალიზინგო აქტივების მართვის პოლიტიკა შემდეგნაირია: 

 ყველა აქტივი ფასდება ინდივიდუალურად, ლიზინგის გაცემამდე 

 ლიზინგის გაცემის შემდეგ ხდება აქტივების მონიტორინგი - 6 თვეში ერთხელ. 

(გარდა მსუბუქი ავტომობილებისა, რადგან არ არის ხშირად გადამოწმების საჭიროება 

თუ კლიენტს ყოველთვიური გადასახადის გადახდის შეფერხება არ აქვს) 

 ყველა აქტივი სურათდება და მონიტორინგის აქტებთან ერთად ინახება კომპანიაში 

 ლიზინგის გაპრობლემების შემთხვევაში, ჩამორთმეული აქტივი სურათდება, 

აღიწერება და გადადის საწყობში 

 ყველა აქტივი დაზღვეულია (მათ შორის რისკიან კლიენტებზე აქტივები 

დაზღვეულია „გაუჩინარების რისკზე“ - იმ შემთხვევაში, თუ 3 თვეში ვერ მოხდება 

აქტივის მოძიება, სადაზღვეო კომპანია ანაზღაურებს მთლიან თანხას) 
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