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შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კრედიტი“-ს 
მფლობელებს და ხელმძღვანელობას: 
 

ჩვენ ჩავატარეთ  შპს „მისო სვის კრედიტი“-ს („მისო“) თანდართული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, 

რომელიც მოიცავს ფინასური მდგომარეობის ანგარიშგებას 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და 

სრული შემოსავლების, კაპიტალში ცვლილებების, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებებს 2014 წლის 

31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის, აგრეთვე ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკის ძირითად 

პრინციპებსა და სხვა განმარტებით შენიშვნებს („ფინანსური ანგარიშგება“). 
 

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ამ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე 

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის („ფასს მსს“) 

შესაბამისად. პასუხისმგებლობა მოიცავს: შიდა კონტროლის  სისტემის შემუშავებას, დანერგვას და 

შენარჩუნებას, რაც  უზრუნველყოფს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას და სამართლიან 

წარდგენას , რომელიც არ შეიცავს შეცდომით ან  თაღლითობით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას. 
 

აუდიტორის პასუხისმგებლობა 

ჩვენი პასუხისმგებლობაა, ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე გამოვთქვათ მოსაზრება  

ფინანსურ ანგარიშგებაზე. აუდიტი ტარდება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ეს 

სტანდარტები მოითხოვს, რომ ჩვენ დავიცვათ ეთიკის მოთხოვნები და დავგეგმოთ და განვახორციელოთ 

აუდიტი გონივრული რწმუნების მოსაპოვებლად იმის შესახებ, არის თუ არა ფინანსური ანგარიშგება 

თავისუფალი არსებითი უზუსტობებისგან. 
 

აუდიტი ითვალისწინებს ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ინფორმაციაზე აუდიტორული 

მტკიცებულებების მოპოვებისათვის საჭირო პროცედურების განხორციელებას  . შერჩეული პროცედურები 

დამოკიდებულია აუდიტორის მსჯელობაზემათ შორის ფინანსურ ანგარიშგებაში როგორც თაღლითობით, 

ისე შეცდომით გამოწვეული არსებითი უზუსტობების რისკის შეფასებაზე. ამ რისკის შეფასებისას, 

აუდიტორი ითვალისწინებს შიდა კონტროლის სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას და სამართლიან წარდგენას. აუდიტი აგრეთვე გულისხმობს 

მენეჯმენტის მიერ გამოყენებული ბუღალტრული პოლიტიკის და ბუღალტრული შეფასებების 

შესაბამისობის დადგენას, აგრეთვე წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგების შეფასებას მთლიანობაში 
 

ჩვენ ვთლით, რომ აუდიტორული მტკიცებულებები, რომლებიც მოვიპოვეთ არის საკმარისი და შესაფერისი 

საფუძველი აუდიტორული მოსაზრების გამოსახატავად. 
 
 



 

 

მოსაზრება 

ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, 

სამართლიანად ასახავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 

სვის კრედიტის“ ფინანსურ მდგომარეობას 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და მის ფინანსურ 

საქმიანობას და ფულის მოძრაობას ამ თარიღში დასრულებული წლისთვის, მცირე და საშუალო 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. 

 

 
 

არესემ საქართველო 

 
20 ივნისი 2016 
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 1 General information 
   

 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კრედიტი“ („მისო“) 

რეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (დაფუძნდა 2011 წლის 26 იანვარს). 

ოფისის მისამართია: საქართველო, ქუთაისი, პუშკინის ქ. 9. მისოს ძირითადი საქმიანობაა უძრავი და მოძრავი ქონებით და 

ძვირფასი ლითონებით  უზრუნველყოფილი მიკრო სესხების (ერთ მსესხებელზე მინიმუმ 300 ლარი და მაქსიმუმ 50,000 

ლარამდე) გაცემა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსის დარეგისტრირება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

მოხდა 2011 წლის 18 მარტს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მფლობელია ადრიანო ტარანა (11%) და ალი რიზა კიზილდაგი 

(89%). 

 

 მისო-ში 2014 წლის 31 დეკემბერს დასაქმებული იყო 12 თანამშრომელი. 

   

 ეს ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია გამოსაშვებად ხელმძღვანელობის მიერ 2016 წლის 20 ივნისს.  

 

 

 2 მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები 
   

 ეს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით მცირე და საშუალო 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის („ფასს მსს“) შესაბამისად, რომელიც გამოშვებულია 

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს მიერ. იგი წარმოდგენილია ქართულ ლარში 

(„ლარი“).ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების პრინციპის საფუძველზე, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა ქვემოთ წარმოდგენილი სააღრიცხვო პოლიტიკა სხვა პრინციპს ითვალისწინებს. 

 

წინა წლის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებული იყო საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. მისო-ს 

ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არის მისი პირველი წლიური ფინანსური ანგარიშგება, 

რომელიც მომზადებულის ფასს მსს-ს სააღრიცხვო პოლიტიკის მიხედვით. მისო-ს გადასვლის თარიღი არის 2013 წლის 1 

იანვარი. მისო-მ ამ თარიღში მოამზადა საწყისი ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ მსს-თვის ფასს-ის 

მიხედვით. ფასს მსს-ს შესაბამისად  წინამდებარე ფინანსური ანაგარიშგების მომზადებისას მისომ რეტროსპექტიულად 

გამოიყენა მსს-თვის  ყველა სავალდებულო და გარკვეული არასავალდებული გამონაკლისები ფასს-ის მიხედვით. 

 

 სააღრიცხვო პოლიტიკის თითოეული ცვლილების შინაარსის აღწერა და შედარებები მოცემულია  #14 განმარტებით 

შენიშვნაში. (მგონი მე-14 უნდა იყოს, მე-13 ნოუთი კაპიტალია) 

 

‘’   

 

 ფინანსური ინსტრუმენტები 

  

 (ა) გაცემული სესხები 

  

 გაცემული სესხები თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით (რაც მოიცავს გარიგების ხარჯებს) და შემდგომში 

აღირიცხება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური პროცენტის მეთოდის გამოყენებით. 

 

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, მისო აფასებს არის თუ არა ღირებულებით ან ამორტიზებული ღირებულებით 

აღრიცხული ფინანსური აქტივების გაუფასურების ობიექტური ნიშანი. იმ შემთხევეაში თუ არსებობს ამგვარი ნიშანი, მისო 

დაუყოვნებლივ აღიარებს გაუფასურების ზარალს სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა 

აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებას შორის. ეს უკანასკნელი 

განისაზღვრება მოსალოდნელი ფულადი  ნაკადების  დისკონტირებით თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით. 

 
 (ბ) მიღებული სესხები 
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 მიღებული სესხები თავდაპირველად აღიარდება გარიგების ფასით (რაც მოიცავს გარიგების ხარჯებს) და შემდგომში 

აღირიცხება ამორტიზებული ღირებულებით ეფექტური პროცენტის მეთოდის გამოყენებით. 

 

 შემოსავლის და ხარჯის აღიარება 
  

 (ა) საპროცენტო შემოსავალი და ხარჯი 

 

საპროცენტო შემოსავალი და ხარჯი აღიარდება ეფექტური პროცენტის მეთოდის გამოყენებით.  

 

(ბ) წმინდა მოგება ვალუტებით ვაჭრობიდან 

 

მოგება/ზარალი ვალუტებით ვაჭრობიდან ითვლება სხვაობით ვაჭრობაში გამოყენებულ გაცვლით კურსსა და ტრანზაქციის თარიღში რიღში 

არსებულ სებ-ის ოფიციალურ გაცვლით კურსს შორის  და აღიარდება ტრანზაქციის შედეგად. 

 

(გ) საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები 

 

თანამშრომელთა სახელფასო და სხვა ხარჯი - დარიცხული ხელფასის, ბონუსების და არაფულადი სარგებლის დარიცხვა ხდება 

იმ საანგარიშგებო წელს, როდესაც თანამშრომლების მიერ გაიწევა შესაბამისი მომსახურება. მისოს არ აქვს შრომითი 

საქმიანობის შემდგომი ვალდებულებები. 

 

საოფისე იჯარა - საოპერაციო იჯარის გადასახდელები აღიარდება წრფივი მეთოდით, კონტრაქტით გათვალისწინებული იჯა 

რის ვადის განმავლობაში. 

 

 

   
 ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში 

 
მისო-ს სამუშაო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი (“GEL”).  უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ტრანზაქციები 

თავდაირველად აღიარდება სამუშაო ვალუტაში ტრანზაქციის განხორცილების თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული 

ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. საანგარიშგებო თარიღში უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებული 

მონეტარული აქტივებისა და ვალდებულებების გადაფასება ხორციელდება ამ თარიღისათვის არსებული ოფიციალური 

გაცვლითი კურსის შესაბამისად. გადაფასებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები აღიარდება სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში. 

 

 

 
 
                                                                                                                      სებ-ის ოფიციალური გაცვლითი კურსები: 

  აშშ დოლარი  ევრო  

გაცვლითი კურსი 2014 წლის 31 დეკემბერს  1.86  2.27  

გაცვლითი კურსი 2013 წლის 31 დეკემბერს  1.74  2.39  

საშუალო გაცვლითი კურსი 2014 წლისთვის  1.77  2.35  

საშუალო გაცვლითი კურსი 2013 წლისთვის  1.66  2.21  

 

 

მოგების გადასახადი  
 

მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოადგენს მთლიან თანხას, რომელიც აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 

მიმდინარე მოგების გადასახადთან და გადავადებულ მოგების გადასახადთან დაკავშირებით. 

 

 

მიმდინარე მოგების გადასახადი არის მიმდინარე ან გასული პერიოდების დასაბეგრი მოგების შესაბამისად გადასახდელი ან 

ზარალის შესაბამისი გამოყენებადი თანხა. გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი ან ვალდებულება აღიარდება 

წარსულში მომხდარი ოპერაციების შედეგად  მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში გამოყენებად ან გადასახდელ თანხებთან 
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დაკავშირებით.  

 

გადავადებული მოგების გადასახადი წარმოიქმნება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებსა და მათ შესაბამის საგადასახადო ბაზებს შორის სხვაობების (ცნობილი, როგორც 

დროებითი სხვაობა) არსებობის გამო. 

 

გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება აღიარდება ყველა იმ დროებითი სხვაობისთვის, რომელთა გამო 

მოსალოდნელია მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში დასაბეგრი მოგების გაზრდა. გადავადებული მოგების გადასახადის 

აქტივი აღიარდება ყველა იმ დროებითი სხვაობისთვის, რომელთა გამო მოსალოდნელია მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში 

დასაბეგრი მოგების შემცირება და აგრეთვე გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისთვის. 

 

გადავადებული მოგების გადასახადი გამოითვლება იმ პერიოდის საგადასახადო განაკვეთების გამოყენებით, ,როდესაც 

მენეჯმენტის მოლოდინით უნდა მოხდეს საგადასახადო აქტივის გამოყენება ან საგადასახადო ვალდებულების დაფარვა. 

 

მფლობელთა კაპიტალი და გადასახდელი დივიდენდები 
 
მფლობელთა კაპიტალი განისაზღვრება მისოს დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით. გასაცემი დივიდენდების ვალდებულება 

აღიარდება იმ საანგარიშგებო წელს, როდესაც ხდება მათი გამოცხადება. 
 

ძირითადი საშუალებები 
 
 ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია ღირებულებასა და დაგროვილ ცვეთას, ასევე, არსებობის შემთხვევაში, 

გაუფასურების რეზერვს შორის სხვაობით.  

 

დაუმთავრებელი მშენებლობის ცვეთა არ ხდება. ყველა სხვა აქტივზე ცვეთის დარიცხვა, ღირებულებასა და ნარჩენ 

ღირებულებას შორის სხვაობის სასარგებლო მომსახურების ვადაზე განაწილების მიზნით, წარმოებს წრფივად.  

 

ძირითადი საშუალებების მოსალოდნელი სასარგებლო მომსახურების ვადები: 

კომპიუტერული აღჭურვილობა - 3 წელი; 

ავეჯი და სხვა საოფისე აღჭურვილობა - 5 წელი; 

სატრანსპორტო საშუალებები - 5 წელი; 

საიჯარო ქონების რემონტი- 5 წელი; 

არამატერიალური აქტივები - 5 წელი.  

 

თუ არსებობს ძირითადი საშუალებების ცვეთის განაკვეთის, სასარგებლო მომსახურების ვადის ან ნარჩენი ღირებულების 

მნიშვნელოვანი ცვლილების რაიმე ინდიკაცია, ახალი მოლოდინების ასახვის მიზნით შეცვლილი ცვეთის დარიცხვა აისახება 

არარეტროსპექტულად. ძირითადი საშუალების რეალიზაციით წარმოქმნილი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც 

სხვაობა მიღებულ საფასურსა და ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება შესაბამისი პერიოდის მოგებად ან 

ზარალად. 

 

ყოველი საანგარიშგებო თარიღისთვის ხელმძღვანელობა აფასებს, ხომ არ არსებობს ძირითადი საშუალებების გაუფასურების  

რაიმე ნიშანი. თუ ამგვარი ნიშანი არსებობს, ხელმძღვანელობა აფასებს აქტივის (აქტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებად 

ღირებულებას, რომელიც წარმოადგენს უდიდესს აქტივის წმინდა გასაყიდ ფასსა და გამოყენების ღირებულებას შორის. 

გაუფასურების შემთხვევაში აქტივის საბალანსო ღირებულება მცირდება ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო 

გაუფასურების ზარალი აღიარდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში იმ სიდიდით, რითაც იგი აღემატება ამ აქტივის 

გადაფასების რეზერვს კაპიტალში. 

 

საინვესტიციო ქონება.  
 

საინვესტიციო ქონება არის ბანკის (აქ ბანკი უნდა ეწეროს? მისო ხო არა?) მფლობელობაში არსებული ქონება საიჯარო 

შემოსავლის მიღების ან კაპიტალის ზრდის მიზნით, ან ორივე ერთად, და რომელიც არ აქვს დაკავებული ბანკს.  საინვესტიციო 

ქონება თავდაპირველად თვითღირებულებით ფასდება, რაც გარიგების დანახარჯებსაც მოიცავს. თავდაპირველი აღიარების 



 შპს მისო სვის კრედიტი  
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შემდეგ საინვესტიციო ქონება აღირიცხება თვითღირებულები მოდელის შესაბამისად ბასს 16 ძირითადი საშუალებების 

მიხედვით - თვითღირებულება აკუმულირებული ამორტიზაციისა და გაუფასურების ანარიცხების  გამოკლებით. 
 

დასაკუთრებული უზრუნველყოფა 
 
დასაკუთრებული უზრუნველყოფა წარმოადგენს მისო-ს მიერ შეძენილ ფინანსურ აქტივებს, რომელიც მან მიიღო 

ვადაგადაცილებული სესხის სანაცვლოდ. თავდაპირველი აღიარებისას აქტივები ფასდება შეძენის მომენტისთვის არსებული 

სამართლიანი ღირებულებით და აისახება შენობა-ნაგებობების, საინვესტიციო ქონების და სასაქონლო მატერიალური  

მარაგების  კატეგორიაში  სხვა  აქტივების  შემადგენლობაში,  აღნიშნული აქტივების მახასიათებლებისა და მისო-ს 

გადაწყვეტილების გათვალისწინებით  ამ აქტივების შემდგომ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს აქტივები შემდგომში თავიდან 

ფასდება და აღირიცხება აქტივების ამ კატეგორიების შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკის თანახმად. დასაკუთრებული 

აქტივების სასაქონლო-მატერიალური მარაგები  ფასდება თვითღირებულებასა და წმინდა სარეალიზაციო ღირებულებას შორის 

უმცირესით. ყველა სხვა შენობა-ნაგებობა და აღჭურვილობა აღირიცხება თვითღირებულებით, აკუმულირებული ცვეთისა და 

გაუფასურების ანარიცხების  გამოკლებით, მისი არსებობის შემთხვევაში. 

 

მცირე რემონტი და ტექნიკური მომსახურება ხარჯად აღიარდება  მათი გაწევისას. შენობა-ნაგებობების ძირითადი ნაწილების 

და მოწყობილობის კომპონენტების შეცვლის ღირებულება კაპიტალიზდება,გამოცვლილი ნაწილი კი კი ჩამოიწერება. 

 

შენობა-ნაგებობის და მოწყობილობების გაუფასურების შემთხვევაში, მათი ღირებულება ჩამოიწერება ამ ღირებულებებს შორის 

უდიდესზე, გამოყენების ღირებულებაზე ან სამართლიან ღირებულებაზე გაყიდვის ხარჯის გათვალისწინებით. საბალანსო 

ღირებულების კლება, რომელიც გამოწვეულია შენობება-ნაგებობების  გადაფასებით მიიჩნევა ხარჯად იმ თანხით, რა თანხითაც 

აღემატება წინა  წლებში გადაფასებით მიღებულ გადაფასების რეზერვს. წინა წლებში აღიარებული აქტივის გაუფასურების 

ზარალის შებრუნება (რევერსირება) ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული აქტივის ამოღებადი ან სამართლიანი ღირებულების 

(რეალიზაციის ხარჯების გამოკლებით) გაანგარიშებისას გამოყენებულ მონაცემებში  მოხდა ცვლილება.  

 

აქტივის რეალიზაციით მიღებული მოგება და ზარალი, რომელიც განისაზღვრება შემოსავლების საბალანსო ღირებულებასთან 

შედარებით, აღიარებულია მოცემული წლის მოგებაში ან ზარალში. 

 

  

3    მსჯელობები და შეფასების განუსაზღვრელობის საკვანძო მიზეზები 
 

ხელმძღვანელობამ გააკეთა შეფასებები ფინანსური აქტივების გაუფასურებასთან დაკავშირებით, როგორც ეს წარმოდგენილია 

მე-9 განმარტებით შენიშვნაში. 

 

   
 4 საპროცენტო შემოსავალი და ხარჯი 
  2014  2013  

  ლარი  ლარი  

 საპროცენტო შემოსავალი სესხებიდან 397,952  403,424  

  397,952  403,424  

 საპროცენტო ხარჯი იურიდიული პირებისგან მიღებულ სესხებზე (88,909)  (54,114)  

 საპროცენტო ხარჯი ფიზიკური პირებისგან მიღებულ სესხებზე (4,112)  (4,557)  

 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 304,931  344,753  

    
 

 5 წმინდა საკომისიო ხარჯი  
  2014  2013  

  ლარი  ლარი  

 საკომისიო შემოსავალი 2,405  1,717  

 საკომისიო ხარჯი (12,408)  (13,498)  



 შპს მისო სვის კრედიტი  

 ფინანსური ანგარიშგება  

 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის  
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 NET INTEREST INCOME (10,003)  (11,781)  

 6 საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები  
  2014  2013  

  ლარი  ლარი  

 პერსონალის ხარჯები (189,583)  (122,280)  

 იჯარა (33,111)  (14,578)  

 ცვეთა და ამოორტიზაცია (16,554)  (21,328)  

 სატრანსპორტო ხარჯი (10,664)  (11,886)  

 საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები (2,568)  (4,310)  

 კომუნალური და ოფისის აღჭურვილობის ხარჯები (7,378)  (7,786)  

 სპონსორობის ხარჯი (3,721)  -  

 წარმომადგენლობითი ხარჯები (3,687)  (2,380)  

 დაცვა  (3,240)  (3,240)  

 სხვა ხარჯები (1,442)  (1,841)  

  (271,948) ) (189,629)  

   
   

 7 მოგების გადასახადი  
  2014  2013  

  GEL  GEL  

 მიმდინარე გადასახადი  (17,022)  (27,721)  

 გადავადებული გადასახადი (შენიშვნა 16) (174)  (2,693)  

  (17,196)  (30,414)  

 

 მოგების გადასახადი არის წლიური მოგების 15%. 
 

  

     

     

 8 ფული და ფულის ეკვივალენტები 
 

   

  2014  2013  1 იანვარი 2013  

  ლარი           ლარი  ლარი  

 ფული მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე 65,337  194,342  29,677  

 ფული სალაროში 71,298  64,343  4,463  

  136,635  258,685  34,140  

    

 

  



 შპს მისო სვის კრედიტი  

 ფინანსური ანგარიშგება  

 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის  
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9    გაცემული სესხები 
 
 2014  2013  1 January 2013 

 ლარი           ლარი  ლარი 

უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები 264,678  307,578  339,258 

ძვირფასი ლითონებით ეუზრუნველყოფილი სესხები 322,227  334,886  313,864 

ავტომანქანებით უზრუნველყოფილი სესხები 310,861  222,032  246,841 

გარანტიებით უზრუნველყოფილი სესხები 46,779  72,827  246,651 

საბლანკო სესხები 92,944  -  - 

სულ გაცემული სესხები (გაუფასურებამდე) 1,037,489  937,323  1,146,614 

მინუს: სესხის გაუფასურების ანარიცხი (69,196)  (66,607)  (116,966) 

 968,293  870,716  1,029,648 

 

 

  

უძრავი 

ქონებით 

უზრუნველყო

ფილი სესხები 

ძვირფასი 

ლითონებით 

ეუზრუნველყ

ოფილი 

სესხები 

ავტომანქანები

თ 

უზრუნველყო

ფილი სესხები 

გარანტიებით 

უზრუნველყო

ფილი სესხები 

საბლანკო 

სესხები 
სულ 

  ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი 

2012 წლის 1 იანვარი - - - - - - 

გაუფასურების 

ანარიცხი წლის 

განმავლობაში (8,783) (6,811) (6,509) (94,863) - (116,966) 

2012 წლის 31 

დეკემბერი (8,783) (6,811) (6,509) (94,863) - (116,966) 

გაუფასურების 

ანარიცხი წლის 

განმავლობაში (26,016) 725 (793) (27,621) - (53,705) 

ჩამოწერილი - - - 104,064 - 104,064 

2013 წლის 31 

დეკემბერი (34,799) (6,086) (7,302) (18,420) - (66,607) 

გაუფასურების 

ანარიცხი წლის 

განმავლობაში 14,194 (39,411) (18,353) 8,073 (11,152) (46,649) 

ჩამოწერილი 2,562 40,270 1,228 - - 44,060 

2014  წლის 31 

დეკემბერი (18,043) (5,227) (24,427) (10,347) (11,152) (69,196) 

 

 

 



 შპს მისო სვის კრედიტი  

 ფინანსური ანგარიშგება  

 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის  
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    ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ხელმძღვანელობა აფასებს არის თუ არა გაცემული სესხების 

გაუფასურების ობიექტური ნიშნები და ამ შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს მომავალ ფულად ნაკადებს 

ფინანსური აქტივიდან (მათ შორის უზრუნველყოფის ღირებულებას თუ მსესხებლის მიერ 

განხორციელებული შენატანები არ იქნება საკმარისი სესხის დასაფარად). გაუფასურების ობიექტური 

ნიშნები მოიცავს შემდგომ გარემოებებს რომლებიც მენეჯმენტის ყურადღებას იქცევენ  

 

(ა) მსესხებლის მნიშვნელოვანი ფინანსური სირთულეები; 

(ბ) ხელშეკრულების დარღვევა, რაც გამოიხარება პროცენტის ან ძირითადი თანხის გადაუხდელობაში ან 

დაგვიანებით გადახდაში. 

 

უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები გაიცემა გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პერიოდით. 

მოკლევადიანი სესხები თავდაპირველად გაიცემა 12 თვით, პროცენტის ყოველთვიურად და ძირითადი 

თანხის ვადის ბოლოს გადახდის პირობით. იმ შემთვევაში თუ ყოველთვიური პროცენტის გადახდა 

ხდება ვადაგადაცილების გარეშე, ძირითადი თანხის გადახდის ვალდებულება გადავადებადია ყოველი 

12 თვის შემდეგ.  

 

გრძელვადიანი სესხები გაიცემა ერთიდან ხუთ წლამდე ვადით ძირის და პროცენტის ყოველთვიური 

გადახდებით. 

 

ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხები თავდაპირველად გაიცემა 1 თვით,  იმ შემთვევაში 

თუ ყოველთვიური პროცენტის გადახდა ხდება ვადაგადაცილების გარეშე, ძირითადი თანხის გადახდის 

ვალდებულება გადავადებადია ყოველი თვის შემდეგ.  

 

სესხები გაცემულია ლარში და  აშშ დოლარში. 

 

  



 შპს მისო სვის კრედიტი  

 ფინანსური ანგარიშგება  

 2014 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის  
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 9 10    ძირითადი საშუალებები 
 

 

ავეჯი და სხვა 

ოფისის 

აღჭურვილობა 

კომპიუტერულ

ი 

აღჭურვილობა 

სატრანსპორტ

ო 

საშუალებები 

საიჯარო ქონების 

გაუმჯობესებები 

არამატერია

ლური 

აქტივები 

სულ 

 
ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი 

ღირებულება             

1 იანვარი 2013 26,142 14,569 8,887 13,419 14,072 77,089 

შეძენა 1,675 428 11,094 - - 13,197 

გასვლა - - (8,887)  -  - (8,887) 

31 დეკემბერი 2013 27,817 14,997 11,094 13,419 14,072 81,399 

შეძენა 910 412 - - - 1,322 

გასვლა  -  -  -  -  - - 

31 დეკემბერი 2014 28,727 15,409 11,094 13,419 14,072 82,721 

დაგროვილი ცვეთა და 

გაუფასურება  
    

   

1 იანვარი 2013 (8,664) (7,712) (2,518) (2,899) (4,125) (25,918) 

წლის ცვეთა (7,617) (4,920) (3,293) (2,684) (2,814) (21,328) 

გასვლა  -  - 4,147  -  - 4,147 

31 დეკემბერი 2013 (16,281) (12,632) (1,664) (5,583) (6,939) (43,099) 

წლის ცვეთა (6,838) (1,857) (2,219) (2,684) (2,814) (16,412) 

31 დეკემბერი 2014 (23,119) (14,489) (3,883) (8,267) (9,753) (59,511) 

საბალანსო ღირებულება 
 

    
   

31 დეკემბერი 2013 11,536 2,365 9,430 7,836 7,133 38,300 

31 დეკემბერი 2014 5,608 920 7,211 5,152 4,319 23,210 
 

 

  
 
 

 
 
11    საინვესტიციო ქონება 

  2014 2013 
1 იანვარი  

2013 

  ლარი ლარი ლარი 

საინვესტიციო ქონება 15,500 - - 

დაგროვილი ცვეთა (142) - - 

წმინდა ბალანსი 15,358 - - 

 
საინვესტიციო ქონება შედგება მისო-ს მიერ დასაკუთრებული უზრუნველყოფისგან, რომელიც მან მიიღო 

ვადაგადაცილებული სესხის სანაცვლოდ. ქონება შეძენილი იყო მისო-ს მიერ აუქციონის მეშვეობით.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 შპს მისო სვის კრედიტი  

 ფინანსური ანგარიშგება  
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12    სხვა აქტივები 

  2014 2013 
1 იანვარი  

2013 

  ლარი ლარი ლარი 

დასაკუთრებული აქტივები 12,065 - - 

სხვა აქტივები 1,952 532 396 

წმინდა ბალანსი 14,017 532 396 

 
საინვესტიციო ქონება შედგება მისო-ს მიერ დასაკუთრებული უზრუნველყოფისგან, რომელიც მან მიიღო 

ვადაგადაცილებული სესხის სანაცვლოდ.. 

დასაკუთრებული აქტივები განკუთვნილია გასაყიდად და გაყიდვის შესახებ განცხადებების განთავსება ხდება საჯაროდ. 

 
 1

1 
13   მფლობელთა კაპიტალი 

 მისოს საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრება 250,000 ლარის ოდენობით, რომელიც სრულად შეტანილ იქნა 2011 წლის 22 

თებერვალს საბანკო გადარიცხვით 250,000 ლარის ოდენობით. მისო-ს მფლობელები არიან ადრიანო ტარანა (11%) რა რიზი 

კიზილდაგი (89%). 
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 14   კაპიტალის გადახედვა 
  

 მისოს 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება არის პირველი ანგარიშგება 

რომელიც მომზადებულია ფასს მსს-ის შესაბამისად. ფასს მსს-ზე გადასვლის და პირველი ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების თარიღად მიჩნეულ იქნა 2013 წლის 1 იანვარი. მოცემული განმარტებითი შენიშვნა ასახავს იმ 

გადაანგარიშებებს რაც გამოწვეულია ფასს მსს-ზე გადასვლის გამო 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით. 

 
 
2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების გადაანგარიშება (ფასს მსს-ზე გადასვლის 

დღე): 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი 

საგადასახადო 

კანონმდებლობა გადაანგარიშება ფასს მსს 

 

ლარი ლარი ლარი 

ფული და ფულის ექვივალენტები 34,140 - 34,140 

გაცემული სესხები 1,146,614 (116,966) 1,029,648 

ძირითადი საშუალებები 41,225 - 41,225 

არამატერიალური აქტივები 9,947 - 9,947 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი - 17,549 17,549 

სხვა აქტივები 270 126 396 

სულ აქტივები 1,232,196 (99,291) 1,132,905 

მფლობელთა კაპიტალი 250,000 - 250,000 

გაუნაწილებებლი მოგება 96,579 (116,162) (19,583) 

სულ კაპიტალი 346,579 (116,162) 230,417 

მიღებული სესხები 870,305 11,665 881,970 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებ 486 5,080 5,566 

მიმდინარე მოგების გადასახადი 13,996 - 13,996 

სხვა ვალდებულებებ 830 126 956 

სულ ვალდებულებები 885,617 16,871 902,488 

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები 1,232,196 (99,291) 1,132,905 

 

 

ფასს მსს-სთან შესაბამისობაში მოსაყვანად კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკაში შეტანილ იქნა შემდეგი ცვლილებები 

რეტროსპექტიულად: 

 

სესხების გაუფასურების ანარიცხი 
 
სვის კრედიტი არ აღიარებდა სესხების გაუფასურების ანარიცხს თავის ფინანსურ ანგარიშგებაში. ფასს მსს-ის 

შესაბამისად სესხებს და მოთხოვნებს რომლებსაც აქვთ გაუფასურების ნიშნები, უნდა შეფასდეს ხელახლა ფასს მსს-ის 

შესაბამისად. შედეგად სესხების და მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებებს შორის ცვლილება აღიარებულ იქნა 2013 

წლის 1 იანვრის საწყის გაუნაწილებელ მოგებაზე. 
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გადავადებული გადასახადები 
 

კომპანიამ გადავადებული გადასახადები აღრიცხა ადგილობრივი საგადასახადო კანონმდებლობის მოქმედი 

დებულებების თანახმად. ფასს მსს-ის მიხედვით, ხელახლა მოხდა გადავადებული საგადასახადო ნაშთების გადათვლა 

ფასს მსს-ის მოთხოვნის შესაბამისად.  ამის შედეგად გადავადებულ საგადასახადო ნაშთებში მიღებული ცვლილება 

ხარჯად აღიარდა საწყის გაუნაწილებელ მოგებაში, 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.   

 

 

 

 
 15 მიღებული სესხები  
  

   2014 2013 1 იანვარი  2013 

  ლარი ლარი ლარი 

ფიზიკური პირებისგან მიღებული სესხები 13,378 29,144 53,994 

იურიდიული პირებისგან მიღებული სესხები 804,664 813,460 816,311 

დაგროვილი პროცენტი 20,579 4,855 11,665 

წმინდა ბალანსი 838,621 847,459 881,970 

 

2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფიზიკური პირებისგან მიღებული სესხები შედგება არაუზრუნველყოდილი 

სესხებისგან საპროცენტო განაკვეთით - 5-9% ძირითადი თანხის დაფარვით  დაფარვის თარიღებში ერთი წლის 

განმავლობაში. 

 

  

 

 16 გადავადებული გადასახადი 
 

  

 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახულია შემდეგი გადავადებული გადასახადის ნაშთები: 

 

  2014 2013 1 იანვარი  2013 

  ლარი ლარი ლარი 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი 12,300 11,358 17,549 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (3,184) (2,068) (5,566) 

წმინდა ბალანსი 9,116 9,290 11,983 
 

 

ხელმძღვანელობის რწმენით მისო შეძლებს მოახდინოს  დასაბეგრი მოგების გენერირება, რომელიც საკმარისი იქნება 

2013 და 2014 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღიარებული გადავადებული საგადასახადო აქტივების 

გამოყენებისათვის. 
 

წლის განმავლობაში გადავადებული საგადასახადო ხარჯი და გადავადებული საგადასახადო შემოსავალიშეადგენდა 

1,117 და 943 ლარს შესაბამისად, წმინდა თანხა კი რომელიც ხარჯად აღიარდა მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში 

უტოლდება 174 ლარს. 
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ქვემოთ მოცემული ცხრილები, თითოეული ტიპის დროებით სხვაობასთან მიმართებაში, ასახავენ გადავადებული 

საგადასახადო აქტივების და ვალდებულებების ცვლილებას პერიოდის განმავლობში: 

 

  აღიარებულია   

გადავადებული საგადასახადო აქტივები 

სხვა სრული 

შემოსავალი 

მოგება-

ზარალი სულ 

2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით - 17,549 17,549 

გაცემული სესხები - (6,389) (6,389) 

არამატერიალური აქტივები - 198 198 

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 11,358 11,358 

გაცემული სესხები - 690 690 

არამატერიალური აქტივები - 231 231 

საინვესტიციო ქონება - 21 21 

2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 12,300 12,300 

 

  აღიარებულია   

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები 

სხვა სრული 

შემოსავალი 

მოგება-

ზარალი 

სხვა სრული 

შემოსავალი 

2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით - 5,528 5,528 

ძირითადი საშუალებები - (2,438) (2,438) 

მიღებული სესხები - (1,022) (1,022) 

2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 2,068 2,068 

ძირითადი საშუალებები - (1,242) (1,242) 

მიღებული სესხები - 2,358 2,358 

2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 3,184 3,184 

 

 
17 სხვა ვალდებულებები 
 
  2014 2013 1 იანვარი 2013 

  ლარი ლარი ლარი 

თანამშრომლებისთვის გადასახდელი თანხები 9,438 928 - 

სხვა 4,205 829 956 

წმინდა ბალანსი 13,643 1,757 956 
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 18 საოპერაციო ლიზინგთან დაკავშირებული ვალდებულებები 

 მისოს დაქირავებული აქვს ორი საოფისე ფართი ფილიალებისთვის უწყვეტი საოპერაციო ლიზინგის (იჯარის) 

ხელშეკრულებით.. 

 

  

 წლის ბოლოსთვის, მისოს ვალდებულებები საოფისე ფართების იჯარიდან,  გადათვლილი პერიოდებზე, არის შემდეგი: 
 

  2014 2013 

  ლარი ლარი 

 1 წლის განმავლობაში 29,298 11,298 

 1 წელზე მეტი, მაგრამ 5 წელზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში 117,194 45,194 

 სულ სამომავლო მინიმალური საიჯარო გადასახდელები 146,492 56,492 

 

 19 ტრანზაქციები დაკავშირებულ მხარეებთან 
  

მომდევნო ცხრილში ილუსტრირებულია არსებითი ტრანზაქციები დაკავშირებულ მხარეებთან, რომლებიც 

გახორციელდა 2014 წლის განმავლობაში და ნაშთები დაკავშირებულ მხარეებთან 2014 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით: 

 

  2014 2013 

  ლარი ლარი 

 ტრანზაქციები:  

 საპროცენტო შემოსავალი 344 268 

 საპროცენტო ხარჯი (93,021) (58,671) 

 ნაშთები:  

 გაცემული სესხები 1,743 2,820 

 მიღებული სესხები 838,621 847,459 

 ხელმძღვანელობის ანაზღაურება 2014 წელს იყო 54,184 ლარი (2014: 32,213 ლარი).  

 

 

 20 საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ განვითარებული მოვლენები 

  

 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცდა გამოსაშვებად 2016 წლის 20 ივნისს. 

 

2014 წლის 31 დეკემბრიდან ანგარიშის გამოშვების თარიღამდე პერიოდში მისო-მ გააფორმა შემდეგი სასესხო ხელშეკრულებები 

დაკავშირებულ მხარეებთან: 

 ANKA FAIR TRADE - ხელშეკრულების ნომერი 02/36, თარიღი - 11 აგვისტო 2015 და დაფარვის თარიღი 11 აგვისტო 

2016, 95,322.37 დოლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი  -9%. 

 ANKA FOOD SARL - ხელშეკრულების ნომერი 02/35, თარიღი - 1 აგვისტო 2015 და დაფარვის თარიღი 11 აგვისტო 

2016, 339,477.39 დოლარის ოდენობით,  წლიური საპროცენტო განაკვეთი -  9%. 

 ANKA FOOD SARL - ხელშეკრულების ნომერი 02/38, თარიღი -  4 სექტემბერი 2015 და დაფარვის თარიღი 4 

სექტემბერი, 50,000 დოლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 9%. 

 ANKA FOOD SARL - ხელშეკრულების ნომერი 02/40, თარიღი - 4 დეკემბერი 2015 და დაფარვის თარიღი 4 დეკემბერი 

2016, 49,985 დოლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 9%. 

 ANKA FOOD SARL - ხელშეკრულების ნომერი 02/40, თარიღი - 4 დეკემბერი 2015 და დაფარვის თარიღი 4 დეკემბერი 

2016, 49,985 დოლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 9%. 

 GAROFANO E C. SAS PIAZZA INDIPENDENZA: ხელშეკრულების ნომერი 02/37, თარიღი - 31 აგვისტო 2015 და 

დაფარვის თარიღი 31 აგვისტო 2016, 53,275.18 დოლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 5%. 

 ANKA FOOD SARL - ხელშეკრულების ნომერი 02/41, თარიღი - 13 აპრილი 2016 და დაფარვის თარიღი 13 დეკემბერი 

2016, 20,000 დოლარის ოდენობით, წლიური საპროცენტო განაკვეთი -9%. 
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