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ჯიპიაი ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი

რა იყო 2017 წელს კომპანიის
მთავარი მიღწევა?

2017 წელს „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ მიერ მოზიდული 
პრემია 13,6%ით გაიზარდა, მაგრამ ამაზე მერე. 
ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ 2017ში ის იყო, რომ ჩვენ 
შევარჩიეთ და ავიყვანეთ  365 ადამიანი და ეს ძალიან 
დიდი სიმდიდრეა, რომელიც შევიძინეთ ამ წლების 
განმავლობაში. ჩვენი განვითარების მთავარ 
მოვლენად სწორედ ამას ჩავთვლიდი  2016 და 2017 
წელს დასაქმების ორი მასშტაბური ფორუმი 
ჩავატარეთ და ჯამში 578 სამუშაო ადგილი შევქმენით.
ეს ტრანსფორმაციული მომენტი იყო ნამდვილად 
ჩვენს ისტორიაში, რადგან ამ პროექტმა ძირეული 
ზეგავლენა მოახდინა ჩვენს კორპორაციულ 
კულტურაზე  უფრო სწორად ეს ორმხრივი გავლენა 
იყო. მოგეხსენებათ, ჩვენ მივმართეთ დასაქმების 
ბაზრისთვის უჩვეულო სეგმენტს  საშუალო ან უფრო 
ასაკოვან ადამიანებს და შევთავაზეთ მათ ახალი 
პროფესიის ათვისება და ძალების მოსინჯვა მათთვის 
შესაძლოა სრულიად უცნობ სფეროში, დაზღვევაში 
და სრულიად ახალ გარემოში. ეს ერთგვარი 
გამოწვევა იყო, ცხადია, ბევრი ისეთი ადამიანისთვის, 
ვისაც დიდი ხნის წყვეტა ჰქონდა პროფესიულ 
საქმიანობაში ან სრულიად არ ჰქონია მუშაობის 
გამოცდილება. ჩემი თაობის ადამიანებზე მაქვს 

საუბარი, რომლებმაც განათლება საბჭოთა დროს 
მივიღეთ და ბევრმა ვერ მოახერხა ალღო აეღო 
დროის ახალი მოთხოვნებისთვის და შეიძლება 
ითქვას, თამაშგარე სიტუაციაში აღმოჩნდა. ძალიან 
ცოტას გაუმართლა მაშინ და სწორედ ეს არის ახლა 
უმუშევრობის ერთერთი მთავარი მიზეზი  
კომპეტენციების დაგროვება არ მოხდა და ახალი 
ცოდნისა და უნარების შეძენა, შესაბამისად 
გაუჭირდა ჩემ თაობას. სწორედ ამ ხალხში 
გვინდოდა გვეპოვა ისეთი ადამიანები, რომლებიც 
გაბედავდნენ და შეცვლიდნენ თავიანთ ცხოვრებას  
ჩვენ კი ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს 
ცვლილება მათთვის რაც შეიძლება უმტკივნეულო 
ყოფილიყო.

პაატა ლომაძე
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შევქმენით სრულიად ახალი მიდგომა სწავლებისა და 
სტაჟირების, რაც მოიცავდა პრაქტიკას სწავლების 
პირველივე დღეებიდან და ამ პროცესში კანდიდატებს 
ანაზღაურებადი სამუშაო შევთავაზეთ. პერსპექტივა კი 
ყველა იმ კანდიდატისთვის, ვინც ამ გამოწვევას შეეგება, 
ერთი იყო  მათ შეეძლოთ შეექმნათ კარიერა 
საქართველოს წამყვან კერძო კომპანიაში და შეეძინათ 
ახალი , ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია ბაზარზე , 
გაყიდვების მენეჯერის სპეციალობა.

სიამაყით შემიძლია განვაცხადო, რომ ეს პროექტი 
შედგა  ასეულობით ადამიანისთვის გაიხსნა ახალი 
შესაძლებლობები და ამ გადმოსახედიდან რომ 
ვუყურებ, შეიძლება ითქვას ამ თამამმა ექსპერიმენტმა 
გაამართლა. თავიდანვე სოციალური კუთხით 
ვუყურებდით ამ 
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პროექტს, რადგან დიდი იყო იმის რისკი, რომ ვერ 
მოგვეხერხებინა ამ შედეგის დადება. თუმცა ჩვენმა 
ძალისხმევამ და გულწრფელმა სურვილმა, 
კარიერის შექმნაში ხელი შეგვეწყო მონდომებული 
ადამიანებისთვის, ბიზნეს შედეგიც მოიტანა. 
გაყიდვების მოცულობა გაორმაგდა, ხოლო 
მოზიდული პრემია ამ 
მიმართულებით გაიზარდა 30%ით. 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჯიპიაი ჰოლდინგი 
საცალო მიმართულებით ერთერთი ლიდერია და ეს 
ციფრებშიც გამოიხატება  საცალო ბიზნესში ჩვენ 
პორტფელის 23,9% გვიჭირავს.

განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ჯანმრთელობის 
დაზღვევის საცალო მიმართულება სადაც ჩვენ 
უპირობო ლიდერები ვართ.

ჩვენი მომსახურებით წელს დაახლეობით 5300 
ორგანიზაცია სარგებლობს.

კორპორაციულ ბაზარზე რომ ვისაუბროთ, რა არის 
თქვენი მიზანი ამ ბაზარზე სამომავლოდ?

კორპორაციული სეგმენტი საქართველოს 
სადაზღვევო ბაზრის 60%ს შეადგენს და ცხადია, 
ჩვენთვის ეს მიმართულება უაღრესად საინტერესოა. 
განსაკუთებით, ეს ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესს. 
თუკი მსხვილი კომპანიებისთვის დაზღვევა რისკების 
დაგეგმვისა და მართვის შემადგენელი ნაწილია 
ძირითადად, სურათი სხვაგვარია მცირე და საშუალო 
კომპანიებში.

ეს ის სეგმენტია, რომელსაც ყველაზე მეტად 
გაურთულდება იმ პრობლემებთან გამკლავება, 
რასაც დამდგარი რისკი ჰქვია, იქნება ეს სტიქიური 
კატასტროფა ან სხვა მოვლენა. ეს კარგად 
დაგვანახა ბავშვთა სამყაროში მომხდარმა 
ხანძარმა  როდესაც ერთმა მოვლენამ 
ათეულობით მეწარმისა და მოვაჭრის ბედი 
შეიწირა და ფაქტიურად გააკოტრა. მიგვაჩნია, რომ 
დაზღვევის განვითარება და პენეტრაციის ზრდა 
ხელს შეუწყობს ქვეყნის სოციალური და 
ეკონომიკური განვითარებასაც, რადგან მეტ 
ადამიანს ექნება წვდომა ფინანსური თავდაცვის 
მექანიზმზე, რომ დაუცველები არ აღმოჩნდნენ 
მსგავს სიტუაციებში.

დაზღვეულებისთვის 

ანაზღუარებული თანხა

ყველაზე სანდო 

სადაზღვევო 

კომპანია

ავტოდაზღვევით 

მოსარგებლე 
კლიენტების 

კმაყოფილების 

მაჩვენებელი

საქართველოს 

ბაზარზე

150,000 2018 წ. 
კვლევა 97%

დაზღვევის 

ზედამხედველობის 

ოფიციალური მონაცემები, 

მოზიდული პრემიის 

მიხედვით, 2017 წ.
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რას იტყოდით ჯანმრთელობის დაზღვევის პორტფელზე?  
იზრდება თუ მცირდება კერძო დაზღვევის მსურველთა 
რაოდენობა? როგორ ვითარდება ეს ბაზარი?

სწორედ ამ ხედვით შევიმუშავეთ შარშან ე.წ. 
ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა  რაც 
გულისხმობდა მცირე და საშუალო ბიზნესზე 
მორგებული ბიზნეს რისკების დაზღვევის პაკეტის 
შემუშავებას, რომლის 50% ჩვენ ვაფინანსებდით. 
თუმცა ამ პროგრამის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საინფორმაციო 
კამპანიის ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი 
მობილური ჯგუფები ადგილზე აცნობდნენ  მცირე 
მეწარმეებს დაზღვევის შესახებ ინფორმაციას. ამ 
პროგრამის შედეგად ჩვენ რამდენიმე ათასი 
მეწარმე ჩავრთეთ სადაზღვევო სისტემაში და ეს 
ძალიან კარგი შედეგია იმ ბაზარზე, სადაც 
პენეტრაციის დონე ნულთან მიახლოებული იყო.

ზემოთაც აღვნიშნე, რომ „ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 
ლიდერია ჯანმრთელობის დაზღვევის 
მიმართულებით. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ჩვენს 
მომხარებელს ინდივიდუალურადაც შეიძინოს 
ჯანმრთელობის დაზღვევა საკმაოდ 
ხელმისაწვდომ ფასად  თვეში 11 ლარიდან და 
გვაქვს როგორც დაბალი და საშუალოფასიანი, 
ასევე კომპლექსური პაკეტებიც.
კორპორაციულ სეგმენტს რაც შეეხება, ჩვენი 
შეთავაზება მორგებულია როგორც დიდ 
კომპანიებზე , ისე პატარა ორგანიზაციებზე , 
რომლებსაც 510 თანამშრომელი ჰყავს.
ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებით ჩვენ 
201 000 ადამიანი დავაზღვიეთ, ხოლო ბაზრის 
წილი 2016 წელთან შედარებით 12%ითაა 
გაზრდილი.

დასაქმების ფორუმთან და საცალო ბაზრის 
განვითარებასთან ერთად კიდევ რა სტრატეგიულ 
მიმართულებას გამოყოფდით ?

მომსახურების ავტომატიზაცია და დიჯიტალიზაციის 
სტრატეგია  ესაა ჩვენი საშუალო და 
გრძელვადიანი ხედვის შემადგენელი ნაწილი. 
გასულ წელს მივიღეთ დიჯიტალიზაციის გეგმა, 
რომელიც კომპლექსურად მოიცავს კომპანიის 
თითქმის ყველა მიმართულებას.

ამოსავალი წერტილი ამ სტრატეგიის არის 
მომსახურების გაუმჯობესება და დაზღვევის 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ტექნოლოგიები 

საშუალებას გვაძლევს სადაზღვევო მომსახურება 
კიდევ უფრო სწრაფი, მარტივი და ზუსტი გავხადოთ. 
ჩვენ პირველები ვართ ბაზარზე ამ მიმართულებით  
დაზღვევის პირველი ონლაინ პლატფორმაც ჩვენ 
ჩავუშვით 2016 წელს, რომლითაც ჩვენს 
მომხმარებელს შევთავაზეთ დაზღვევით 
სარგებლობის დისტანციური სერვისები : თანხის 
ანაზღაურება 1 დღეში, დაზღვევის შეძენა და 
პირადი კაბინეტი და სხვა მრავალი სერვისი. რაც 
მთავარია, ეს ეხება მომსახურების ავტომატიზაციას 
და ოპერაციების შესრულებას მაქსიმალურად 
სწრაფად და ხარჯთეფექტურად. პირველი ასეთი 
პროექტიც შარშან ჩავუშვით, რაც მოიცავდა 
ჯანმრთელობის დაზღვევაში ელექტრონული 
ბარათის შემოღებას  ელექტრონული ბარათზე 
დატანილია ყოვლისმომცველი ინფორმაცია 
დაზღვეულზე და მომსახურების მიღება 
პროვაიდერების ქსელში გაცილებით მარტივად , 
სწრაფად და ჯიბიდან გადახდის გარეშეა 
შესაძლებელი. ინფორმაცია კი დისტანციურად 
იცვლება ჩვენსა და სამედიცინო სერვისის 
მიმწოდებლებს შორის  ეს ერთის მხრივ 
აუმჯობესებს სერვისის ხარისხს, ხოლო მეორეს 
მხრივ უფრო გამჭვირვალეს ხდის ანგარიშსწორების 
პროცესს.
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დაზღვევის პირველი ონლაინ 
პორტალი

სრული სადაზღვევო მომსახურება ონლაინ!

შეძენა ონლაინ 
2 წუთში

ანაზღაურება 
1 დღეში

ონლაინ ოფისი
პოლისის გადახდა, განახლება 

და გაუმჯობესება ონლაინ
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და ბოლოს, მომავალ წელს რა იქნება თქვენი 
მთავარი გამოწვევა?

მომავალი რამდენიმე წელი იმ პროექტების 
განვითარებას და სრულყოფას დაეთმობა, რაც 
ჩაშვებული გვაქვს  იქნება ეს საცალო ბაზრის, თუ 
ტექნოლოგიების განვითარება, თუმცა მოველით 
რომ ძალაში შემოვა რამდენიმე 

კომპანიის რისკების და ფინანსური მართვის 
სისტემის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კომპანიის 
აქციონერთა დაცვა ისეთი შემთხვევებისგან, 
რომლებიც ხელს უშლიან სტაბილური ფინანსური 
მომგებიანობის მიღწევას, ხელსაყრელი 
შესაძლებლობების გამოუყენებლობისაგან დაცვის 
ჩათვლით. უმაღლესი მენეჯმენტი აცნობიერებს 
ეფექტური და პროდუქტიული რისკების მართვის 
სისტემის არსებობის მნიშვნელობას კომპანიაში.

მთლიანობაში, რისკების მართვის სტრუქტურების 
ზედამხედველობაზე პასუხს აგებს კომპანიის 
სამეთვალყურეო საბჭო. კომპანიის მენეჯმენტი 
პასუხისმგებელია მნიშვნელოვანი რისკების 
მართვაზე, რისკების მართვის და კონტროლის 
პროცედურების შემუშავებასა და 
განხორციელებაზე,  ასევე მათ დამტკიცებაზე.
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საქმიანობის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

ლარი (000)

მოზიდული პრემია

ბაზრის წილი

უკუგება მოზიდულ პრემიაზე

COMBINED RATIO

PBT

2017

98,905   

23%

7%

94%

 6,695   

87,064   

23%

8%

91%

7,118   

2016

2017 წელს კომპანიის მოზიდული პრემიის ზრდამ შეადგინა 13,6%. უცვლელია კომპანიის წილი ბაზარზე და ასევე 

აღსანიშნავია „COMBINED RATIO” - სტაბილური მაჩვენებელი. 

უმნიშვნელოვანესი კანონპროექტი და ეს დიდი 
ცვლილებების დასაწყისი იქნება ამ ბაზარზე.
პირველი  ეს ეხება ავტომფლობელთა 
სავალდებულო პასუხისმგებლობის 
კანონპროექტს და ასევე რამდენიმე სხა 
ინიციატივა  მაგალითად, ქონების სავალდებულო 
დაზღვევის კანონპროექტი თავშეყრის ადგილებში 
და ა.შ. 

დეტალური ინფორმაცია კომპანიის მიერ 
რისკების მართვის შესახებ მოცემულია 2017 წლის 
აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

დეტალური ინფორმაცია კომპანიის შვილობილი 
კომპანიების შესახებ მოცემულია 2017 წლის 
აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

ინფორმაცია კომპანიის ბაზრის წილთან და 
სტატისტიკურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით 
მოპოვებულია შემდეგი საიტიდან: 
insurance.gov.ge



არაფინანსური ანგარიშგება 
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დასაქმების პროგრამა

ვინ დავასაქმეთ დასაქმების პროგრამის ფარგლებში? 

სპეციალისტი 2016 წელს

უმუშევრობის პრობლემის დასაძლევად და 
ქალთა როლის გასაძლიერებლად 20162017 
წლებში  ჯიპიაი ჰოლდინგმა განახორციელა 
მასშტაბური დასაქმების პროექტი, რომელმაც 
დასაქმების და კარიერული ზრდის საშუალება 
დაახლოებით 580   საშუალო და მაღალი ასაკის, 
სხვადასხვა გამოცდილების და სოციალური 
სტატუსის ადამიანი. დასაქმების პროგრამა 
განხორციელდა ჯანდაცვის სამინისტროს 
დასაქმების სააგენტო „ვორქნეტისა“ და 
საქართველოს სოციალური პასუხისმგებლობის 
კლუბის ჩართულობით. პროექტი დაიწყო 
ფართომასშტაბიანი კამპანიით, რომლის მიზანი 
იყო  ხმის მიწვდენა იმ სეგმენტისთვის, რომელიც 
ნაკლებად მოიხმარს ინტერნეტს და შესაბამისად 
ვაკანსიის გამოცხადება დღევანდელობისთვის 
„არატრადიციული“ არხებით განხორციელდა: 
მეტრო, სატელევიზიო გადაცემები , რადიო 
თოქშოუები და ა.შ.
დასაქმების პროგრამა მოიცავდა რამდენიმე 
ეტაპიან შერჩევას,  მოთხოვნები იყო მინიმალური 
და ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა 
კანდიდატების მოტივაციაზე. პროექტი 
ითვალისწინებდა  გადამზადების 6 თვიან 
პროგრამას, რომელიც ანაზღაურებადი იყო. 
გადამზადების პროგრამა შემუშავდა სხვადასხვა 
დარგის სპეციალისტების მიერ კომპანიის შიგნით 
და ორიენტირებული იყო კანდიდატების ზოგადი 
ტექნიკური უნარების და კონკრეტული 
კომპეტენციების განვითარებაზე.

20162017 წ.წ. დასაქმების პროგრამას 7,000ზე 
მეტი ადამიანი გამოეხმაურა. ყველა წარმატებულ 
კანდიდატს მიეცა საშუალება, მოესინჯა 
გადამზადების პირველი ეტაპი. ჯამში 
გადამზადება გაიარა 800მა ადამიანმა, ხოლო 
დასაქმდა 578. დღეს ამ ადამიანების დიდი 
ნაწილი კომპანიაში აგრძელებს წარმატებულ 
კარიერას. დასაქმებულების 87% ქალია, ხოლო 
საშუალო ასაკი 35 წ.

ჯიპიაის დასაქმების პროგრამით კანდიდატების 
ნაწილი მოწყვლად ჯგუფებს წარმოადგენს : 
ლტოლვილები ოკუპირებული რეგიონებიდან, 
ძალადობის მსხვერპლი ქალები და 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
წარმომადგენლები. ბევრი ქალისთვის დასაქმება 
გამოწვევაც კი იყო იმ სოციალური ზეწოლისგან 
გამომდინარე, რაც საქართველოში არსებობს 
(„ქალმა არ უნდა იმუშავოს“, „ეს არ არის 
შესაფერისი სამსახური ქალისთვის“...). 
უმრავლესობამ გაუძლო ამ სოციალური ზეწოლას 
კომპანიის დახმარებით და დასაქმდა, 
რამდენიმემ (დაახლოებით ათმა) კი უარი თქვა 
სამსახურზე ამ მიზეზის გამო (არასაკმარისი 
მხარდაჭერა ოჯახის წევრების და/ან პარტნიორის, 
აკრძალვა ოჯახის წევრის მიერ ..).

213 
 2017 წელს

მათ შორის 25 წელს ზემოთ მყოფი

365 

81%

ქალები89%



გენდერული ბალანსი:

იყო

45/55% 

დღეს ჩვენი 
თანამშრომლების 
ქალია

ასაკობრივი განაწილება – საშუალო ასაკი ახლა  45 წელი 9

ქალთა დასაქმების პროგრამის ერთერთი 
მთავარი შედეგი იყო სრულიად სხვადასხა 
გამოცდილებისა და წარსულის ადამიანების 
შემოერთება კომპანიაში. მათი სრულფასოვანი 
ინტეგრაცია ჯიპიაის კორპორაციულ კულტურაში 
ერთერთი მთავარი გამოწვევა იყო, რომელშიც 
მენტორებთან ერთად ჩაერთო მთელი კომპანია 
ყველა დონეზე.
ჯიპიაი ჰოლდინგმა ქალთა გაძლიერების კუთხით 
განხორციელებული მასშტაბური დასაქმების 
პროექტისთვის ვენის სადაზღვევო ჯგუფის მიერ 
დაწესებული სპეციალური პრიზით 
დაჯილდოვდა.კომპანიამ „გიუნტერ გეირგის“ 
სახელობის საპატიო ჯილდო მიიღო.

ჯიპიაი ჰოლდინგის მიერ განხორციელებულმა 
დასაქმების მასშტაბურმა პროექტმა „ათწლეულის 
გამოწვევის ფონდის“ კონკურსშიც „ბიზნესი 
გენდერული თანასწორობისთვის“ გაიმარჯვა და 
სპეციალური ჯილდო მიიღო.

ჯიპიაი ჰოლდინგის პოლიტიკის განუყოფელი 
ნაწილია თანამშრომლების მუდმივ 
განვითარებაზე ზრუნვა.კომპანიის წარმატება 
მოტივირებულ და კვალიფიციურ კადრებზე 
დიდწილად არის დამოკიდებული.კომპანია 
ყოველწლიურად იკვლევს თანამშრომელთა 
საჭიროებებს და ავითარებს უწყვეტი განათლების 
პროგრამას სხვადასხვა მიმართულებით. 
სატრენინგო პროგრამები ეხება ყველა 
თანამშრომელს კომპანიაში მიღების დღიდან, 
მიუხედავად სტაჟისა. ძირითადი აქცენტი 
კეთდება თანამშრომლის პირად 
მოთხოვნილებებზე და მის სამუშაოსთან 

დაკავშირებული კონკრეტული კომპეტენციების 
განვითარებაზე. ამასთანავე საუკეთესო შედეგის 
მქონე თანამშრომლები ყოველწლიურად 
ჯილდოვდებიან გარე საკვალიფიკაციო კურსების 
დაფინანსებით. უწყვეტი სწავლების პოლიტიკის 
მიზანია წელიწადში ერთხელ მისწვდეს თითო 
თანამშრომელს სხვადასხვა სასწავლო 
პროგრამით. მხოლოდ 2017 წელს ამ პოლიტიკის 
ფარგლებში ჯიპიაის ტრენინგ ცენტრში სხვადასხვა 
სასწავლო მოდულში მონაწილეობა მიიღო 2 469 
მსმენელმა (ერთმა თანამშრომელმა სამამდე 
მოდული გაიარა საშუალოდ), რაც სულ 1786 საათს 
მოიცავდა.

70% 
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კომპანიაში  

სრულ 

განაკვეთზე 

მუშაობს:

ნახევარ განაკვეთზე:

მენეჯერულ პოზიციაზე: 

კაცი

ქალი

17

10

უცხო ენების კურსები დაუფინანსდა 30 

თანამშრომელს, რომლებმაც ეს დაფინანსება 

ჯილდოს სახით მიიღეს საუკეთესო შედეგებისთვის.

კომპანია უზრუნველყოფს თანამშრომლების 

მონაწილეობას კონფერენციებსა და სემინარებზე 

(2017 წელს 85მა თანამშრომელმა მიიღო 

მონაწილეობა  სამ საერთაშორისო კონფერენციაში 

საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ);

ჯიპიაი ჰოლდინგი პასუხისმგებლობით ეკიდება 

გენდერული თანასწორობის საკითხს. 

მენეჯერულ პოზიციაზე (ზედა და შუა რგოლის) 

მომუშავე თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერის 

მიხედვით თანაბრად ნაწილდება : 23 ქალი და 23

კაცი.

142

5 ქალი

გენდერული გადანაწილება 

490
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ჯიპიაი ჰოლდინგის 
ფილიალები

ზუგდიდი

ფოთი ქუთაისი

თელავი

თბილისიბათუმი



128 ვიზიტი 
მეწარმეებთან

მობილური ჯგუფები

პარტნიორი
მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაცია

5 ტრენინგი მცირე 
ბიზნესებისთვის

საგანმანათლებლო კამპანია

კომპანია იცავს თანასწორობის პრინციპებს 
ორგანიზაციაში ძირითად / მნიშვნელოვან 
თანამდებობებზე დაწინაურებისას.კომპანიაში 
დაწინაურებულთა თანაფარდობა პროცენტულად, 
გენდერის მიხედვით ასეთია: 63% მდედრ./ 57% მამრ.

მცირე და საშუალო ბიზნესის
მხარდაჭერის პროგრამა 

2017 წელს „ჯიპიაი ჰოლდინგმა“ შეიმუშავა მცირე 
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის სპეციალური 
პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული იყო მცირე 
და საშუალო მეწარმეების საქმიანობის 
ხელშეწყობასა და განვითარებაზე.  ამასთან, 
პროგრამის ფარგლებში, მეწარმეებმა ბიზნეს 
რისკების დაზღვევის პოლისზე სპეციალური  
ფასდაკლებით ისარგებლეს, რითაც მათთვის  
კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა საქმიანობის 
დაზღვევა რისკებისგან. 

2017 წელს, თბილისში, სავაჭრო ცენტრ „ბავშვთა 
სამყაროში“ მომხდარი ძლიერი ხანძრის  შედეგად,  
უამრავი მცირე და საშუალო მეწარმე დაზარალდა, 
რომელთა უმეტესობამაც ვეღარ შეძლო 
საქმიანობის გაგრძელება. ამ მოვლენამ არა 
მხოლოდ დაზარალებულ მეწარმეებზე, არამედ 
ქვეყნის ეკონომიკაზეც უარყოფითი გვალენა 
იქონია. „ბავშვთა სამყაროს“ ხანძარი გახდა 
ერთგვარი ბიძგი და „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ 
ინიციატივით შემუშავდა სოციალური პროექტი, 
რომელიც ორიენტირებული იყო მოწყვლადი 
ჯგუფების  მცირე და საშუალო მეწარმეების 
განვითარების ხელშეწყობაზე.

პროექტის მიზანი იყო, ზოგადად, დაზღვევის, 
როგორც ფინანსური თავდაცვის მექანიზმის 
პოპულარიზება და მეწარმეთა ჩართვა სადაზღვევო 
სისტემაში. კომპანიამ, პროგრამის ფარგლებში, 
მეწარმეებს ბიზნესის რისკების დაზღვევის პოლისზე 
სპეციალური , 50%იანი ფასდაკლება დააწესა, 
რითაც კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა მცირე 
და საშუალო მეწამრეებისთვის საქმიანობის დაცვა. 

პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა მობილური 
ჯგუფები, რომლებიც ქალაქის მასშტაბით თითქმის 
ყველა ლოკაციაზე უშუალოდ ხვდებოდნენ 
მეწარმეებს, აწვდიდნენ ინფორმაციას მათი 
საქმიანობის პოტენციური  რისკების შესახებ და 
სურვილის შემთხვევაში, ადგილზევე აზღვევდნენ 

ბიზნეს ობიექტს. 
შედეგად, პროექტით  ასობით მეწარმემ 
ისარგებლა. მნიშვნელოვნადაა შეცვლილი 
მიდგომა დაზღვევის მიმართ, რაზეც ისიც 
მეტყველებს, რომ პოლისის განახლების 

მაჩვენებელი 1 წლის შემდეგ თითქმის 
100%იანია. 
გარდა იმისა,რომ ჯიპიაი ჰოლდინგი  ზრუნავს  
თანამშრომლებსა და მომხმარებლებზე , 
კომპანია ასევე ჩართულია სხვადასხვა 
,საზოგადოებისთვის სასარგებლო ,სოციალურ 
აქტივობაში.ჯიპიაი ჰოლდინგი სოციალური 
ინიციატივებითა და პროექტებით ხელს უწყობს 
საქართველოში 
საზოგადოებრივსაგანმანათლებლო სფეროს 
განვითარებას.
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ქოლ ცენტრში შემოსული ზარები გაიზარდა 300%-ით

გაყიდვები გაიზარდა 500%-ით

13

2017 წელს ჯიპიაი ჰოლდინგი ამერიკის საელჩოს 
ინიციატივით გამართული ჰაკათონის „კრეათონი“ 
სპონსორი და პარტნიორი გახდა. პროექტის მიზანი  
კოსმოსთან დაკავშირებული ახალი 
იდეების,მეცნიერებითა და ტექნოლოგიებით 
დაინტერესებული ახალგაზრდები წახალისება და  
საზოგადოებისთვის უკეთ გაცნობა იყო.კომპანიამ 
თავისი რჩეული 4 გუნდი ამოარჩია და თითოეულ 
მათგანს საჩუქრად  პორტფოლიო დაუმზადა, რისი 
საშუალებითაც ეს ახალგაზრდები და მათი 
ნამუშევრები საზოგადოებამ უკეთ გაიცნო.

თანამედროვე ტექნოლოგიები დღეს მსოფლიოში 
ერთერთი მოწინავე სფეროა, თუმცა 
საქართველოში ამ დარგს განვითარება და 
ხელშეწყობა სჭირდება.ახალგაზრდებს 
კი,რომელთაც ეს სფერო აინტერესებთ მოტივაციის 

SME სეგმენტი
30

0%

50
0%

ქოლ ცენტრი გაყიდვები

ჰაკათონი „მარსის 
კოლონიზატორები“ 

ასამაღლებლად წახალისება.ჯიპიაი 
ჰოლდინგისთვის მნიშვნელოვანია  ასეთი 
კრეატიული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი 
შრომის საზოგადოებისთვის უკეთ წარმოჩენა.
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14

2017 წელს ჯი პი აი ჰოლდინგი საქართველოს 
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების 
ცენტრისა (ჩშღDG) და საქართველოს პრო ბონო 
ქსელის მიერ ორგანიზებული პრო ბონო მარათონის 
პარტნიორი იყო.მარათონის ფარგლებში კომპანია 
საზღვრისპირა სოფელ „ქვემო სობისში“ არსებულ 
სოციალურ საწარმო „სობისურს“ 
დაეხმარა.საწარმოში დასაქმებული ახალგაზრდები 
ადგილობრივი ხილისგან ამზადებენ ნატურალურ 
წვენებს.“სობისურის“ არსებობა სოფლისთვის 
მნიშვნელოვანია,რადგან საწარმოში დასაქმდნენ  
ადგილობრივები ,რამაც სოფელი დაცლისგან 
გადაარჩინა. ჯიპიაი ჰოლდინგის თანამშრომლებმა 
მარათონის ფარგლებში საწარმოს მარკეტინგული 
სტრატეგია შეუმუშავეს, გაუკეთეს სოციალური ქსელის 
საკომუნიკაციო გეგმა და  საწარმო თავისი 
პროდუქტის პოპულარიზაციას „Fაცებოოკ”ის 
საშუალებითაც ახდენს. ასევე კომპანიამ „სობისურს“   
ბოთლებზე მისაკრავი ეტიკეტები დაუმზადა.

ჯიპიაი ჰოლდინგისთვის მნიშვნელოვანია მსგავს 
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. კომპანია 
ყოველთვის მზადაა წვლილი შეიტანოს რეგიონების 

განვითარებაში,წაახალისოს რეგიონებში მცხოვრები 
ახალგაზრდები.ეს პროექტი კი განსაკუთრებით 
საპასუხისმგებლოა,რადგან საოკუპაციო ხაზთან 
ახლოს მყოფ სოფლებს და იქ მცხოვრებ ადამიანებს 
განსაკუთრებით სჭირდებათ მხარდაჭერა.

ჯი პი აი ჰოლდინგი ზრუნავს გარემოს დაცვაზე. 2017 
წლიდან კომპანიის ყველა ოფისში დგას მწვანე ყუთი, 
სადაც მხოლოდ ქაღალდის ნარჩენები იყრება და 
გადასამუშავებლად მიდის. მაშინ როცა, ქვეყანაში 
ხეების ჭრა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, 
მსგავსი ინიციატივით ჯი პი აი ცდილობს წვლილი 
შეიტანოს  მწვანე ნოს  მწვანე საფარის გადარჩენაში.

probono maraToni

მწვანე ინიციატივა 
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ჯიპიაი ჰოლდინგმა ბედიანის ბავშვთა ცენტრს  
ტრაქტორის აღჭურვილობის შესაძენად საჭირო 
თანხა გადასცა. 

ბედიანის ბავშვთა ცენტრი სრულიად 
განსხვავებული კონცეფციის ადგილია, სადაც 
აღსაზრდელებს სრულწლოვანობის შემდეგაც აქვთ 
შესაძლებლობა დარჩნენ , შეიქმნან მომავალი  
ისწავლონ, იმუშაონ, აითვისონ ახალი პროფესია. 
ბედიანში სულ 12 ბავშვი ცხოვრობს. გოგონები და 
ბიჭები აღმზრდელებთან ერთად 2 კოტეჯში არიან 
გადანაწილებულები. ცენტრმა, დონორების 
დახმარებით, შეიძინა რამდენიმე ჰექტარი მიწა, 
რომელსაც ცენტრის ხელმღვანელობა ბავშვებთან 
ერთად ამუშავებს. ცდილობენ, ფინასურად 
დამოუკიდებლები იყვნენ. ტრაქტორიც შეიძინეს 
გაზაფხულზე მიწის დასამუშავებლად, თუმცა 
სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის 
დამატებით აღჭურვილობა იყო საჭირო. 

ჯიპიაის ეს ნაბიჯი, ბედიანის ბავშვთა ცენტრის 
განვითარებას ემსახურებოდა. იმისთვის რომ 
მოეხერხებინათ დიდი მეურნეობის დაწყება, რაც 
მათ მისცემდა შესაძლებლობას საკუთარი 
მომავალი თავად დაეგეგმათ. 

ბედიანის ბავშვთა ცენტრი

პაატა ლომაძე 

გენერალური დირექტორი

28 სექტემბერი 2018

სს "სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი"
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იმოქმედე,

ჩვენ დაგაზღვევთ!



 
  

 

 

 
 

სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი 

 

2017 წლის   

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

            

 

 
 

შინაარსი 

 

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 3 

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა 4  

ფინანსური მდგომარეობის ინდივიდუალური ანგარიშგება 7 

მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ინდივიდუალური ანგარიშგება 8 

ფულადი ნაკადების ინდივიდუალური ანგარიშგება 9 

კაპიტალში ცვლილების ინდივიდუალური ანგარიშგება 10 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები 11 



 
 

   

            

 

 
 

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

 

თანდართულ ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე, რომელიც წარმოდგენილია 9-დან 

48-ე გვერდის ჩათვლით, პასუხისმგებელია სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგის“ 

(შემდგომში „კომპანია“) მენეჯმენტი. 

 

ეს პასუხისმგებლობა მოიცავს: 

 

• ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების საბჭოს მიერ დამტკიცებული და ევროკავშირის მიერ აღიარებული ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;  

• ფინანსური აღრიცხვის შესაფერისი პოლიტიკების შერჩევას და მათ თანმიმდევრულ 

გამოყენებას; 

• დასაბუთებული და წინდახედული სააღრიცხვო შეფასებების გაკეთებას; 

• ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას უწყვეტი ფუნქციონირების დაშვების 

საფუძველზე, თუკი რეალური მდგომარეობა შეუსაბამოს არ ხდის ამ დაშვებას. 

 

მენეჯმენტი ასევე პასუხისმგებელია: 

 

• შექმნას, დანერგოს და შეინარჩუნოს ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის ეფექტური 

სისტემები; 

• აწარმოოს სათანადო სააღრიცხვო ჩანაწერებიადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

• მიიღოს მისთვის გონივრულობის ფარგლებში ხელმისაწვდომი ყველა ზომა, კომპანიის 

აქტივების დასაცავად; 

• თავიდან აიცილოს და აღმოფხვრას თაღლითობადა სხვა შეუსაბამობები. 

 

2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და 

ხელმოწერილია   კომპანიის მენეჯმენტის მიერ: 

 

 

 

ხელმოწერილია  

პაატა ლომაძე 

გენერალური დირექტორი 

სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 



 
 

   

            

 

 
 

 

 

 

ხელმოწერილია  

ლევან ზუროშვილი 

ფინანსური დირექტორი 

სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 

 

 

 

თარიღი:     7 მარტი, 2018 წ.



 

 

 

 

 

 

ინტერნეტი:  www.kpmg.ge 

 

 

 

შპს “KPMG Georgia” 

4, ბესიკის ქ, 

თბილისი, 0108, 

საქართველო 

ტელეფონი:  +995 322 93 5713 

 

 

შპს „KPMG Georgia“, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, „KPMG“-

ის ქსელის დამოუკიდებელი ფირმების წევრი, რომელიც ერთიანდება შვეიცარიულ 

ორგანიზაციაში „KPMG International Cooprative („KPMG International“). 

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა 

 

სს ”სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი”-ს  

სამეთვალყურეო საბჭოს  
 

ჩვენ ჩავატარეთ სს ”სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგის“ (შემდგომში „კომპანია“) 

ინდივიდუალური ფინანსურიანგარიშგებებისაუდიტორულიშემოწმება, რაც მოიცავს 

ინდივიდუალური ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას2016წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, მოგება-ზარალისა და სხვასრული შემოსავლის ინდივიდუალურ ანგარიშგებას, 

საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების და ფულადი ნაკადების ინდივიდუალურ 

ანგარიშგებასამავეთარიღითდასრულებულიწლისათვის, და ფინანსური აღრიცხვის 

მნიშვნელოვანი პოლიტიკებისა და სხვა განმარტებითი ინფორმაციის მიმოხილვას. 

 

ჩვენი აზრით, თანდართული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი 

ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს „კომპანიის“არაკონსოლიდირებულ 

ფინანსურ მდგომარეობას 2017  წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ასევე მოცემული თარიღით 

დასრულებული წლისათვის მისი არაკონსოლიდირებული ფინანსური საქმიანობის შედეგებსა 

და არაკონსოლიდირებულ ფულად ნაკადებს, ევროკავშირის მიერ მიღებული ფინანსური 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად. 
 

დასკვნის საფუძველი 
 
ჩვენაუდიტიჩავატარეთაუდიტისსაერთაშორისოსტანდარტების (ასს) შესაბამისად. 

ხსენებულისტანდარტებისსაფუძველზეჩვენიპასუხისმგებლობააღწერილიაქვემოთ, 

ჩვენიდასკვნისნაწილში„აუდიტორთაპასუხისმგებლობაინდივიდუალური 

ფინანსურიანგარიშგებისაუდიტზე“. 

„ბუღალტერთაეთიკისსტანდარტებისსაერთაშორისოსაბჭოს“„პროფესიონალბუღალტერთაეთი

კისკოდექსის“ (IESBA კოდექსი) შესაბამისად, 

ჩვენვართ„კომპანიისგან“დამოუკიდებლებიდაასევევართშესაბამისობაში IESBA 

კოდექსისსხვაეთიკურპასუხისგებლობებთან. ჩვენმიგვაჩნია, რომაუდიტისმსვლელობისას 

პროცესში ჩვენს მიერ მოპოვებული 

მტკიცებულებებიაუდიტორულიდასკვნისათვისსაკმარისდამართებულსაფუძველსწარმოადგენ

ს. 

 

ხელმძღვანელობის   პასუხისმგებლობა ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე

 
ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ხელმძღვანელობის ანგარიშზე. ხელმძღვანელობის 

ანგარიში, სავარაუდოდ, ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენთვის წინამდებარე აუდიტორის დაკვნის 

თარიღის შემდგომ.  

http://www.kpmg.ge/


 

 

სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა 

გვ. 2 

 

 

ჩვენი დასკვნა ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე არ მოიცავს ხელმძღვანელობის 

ანგარიშს და ჩვენ არ ვიძლევით მასზე რაიმე ფორმით გარანტიას.  

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების  ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტთან 

დაკავშირებით, ჩვენი პასუხისმგებლობა მდგომარეობს ხელმძღვანელობის ანგარიშთან 

გაცნობაში, როცა ის ხელმისაწვდომია და გაცნობის პროცესში იმის განსაზღვრა ხომ არ არის 

ხელმძღვანელობის ანგარიშის არსებითად შეუსაბამო ინდივიდულურ ფინანსურ 

ანგარიშგებასთან ან ჩვენს მიერ აუდიტიტს ატარების პროცესში მოვებულ ცოდნასთან ან 

სხვაგვარად არსებითად შეუსაბამო.  

ჩვენს მიერ ხელმძღვანელობის ანგარიშთან გაცნობისას, ჩვენ ვაკეთებთ დასკვნას, სხვა 

ინფორმაცია:  

 შეესაბამება თუ არა ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებას და ხომ არ მოიცავს არსებით 

დარღვევებს;  

 მოიცავს თუ არა ყველა იმ დეტალს, რომელიც გათვალისწინებულია და შეესაბამება 

საბუღალტრო აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს 

კანონმდებლობას.   

 

ხელმძღვანელობისა და მმართველობაზე უფლებამოსილ პირთა პასუხისმგებლობები 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

 
ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და 

კეთილსინდისიერად წარდგენაზე, ევროკავშირის მიერ მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლის ისეთ 

მექანიზმების შემუშავებაზე, რომლებსაც ხელმძღვანელობა საჭიროდ მიჩნევს თაღლითობის ან 

შეცდომის შედეგად დაშვებული არსებითი უზუსტობებისგან თავისუფალი ინდივიდუალური 

ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, ხელმძღვანელობა 

პასუხისმგებელია „კომპანიის“ უნარის შეფასებაზე, განაგრძოს ფუნქციონირება საწარმოს 

უწყვეტი ფუნქციონირების პრინციპით, გასცეს ინფორმაცია უწყვეტი ფუნქციონირების 

საკითხებთან დაკავშირებით და გამოიყენოს ბუღალტრული აღრიცხვის მსგავსი პრინციპი მანამ, 

სანამ ხელმძღვანელობას არ გაუჩნდება სურვილი მოახდინოს „კ“ ლიკვიდაცია ან შეწყვიტოს 

მუშაობა, ან არ ექნება რაიმე სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა ზემოთ განსაზღვრული 

მოქმედებისა. 

მმართველობაზე უფლებამოსილი პირები  პასუხს აგებს „კომპანიის“ ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე. 
 

აუდიტორთა პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე 
 

ჩვენსმიზანსწარმოადგენსგონივრულირწმუნებისმიღებაიმისთაობაზე, 

არისთუარაინდივიდუალური 

ფინანსურიანგარიშგებამთლიანობაშითავისუფალითაღლითობისანშეცდომისშედეგადდაშვებუ

ლიარსებითიუზუსტობებისგანდაასევეაუდიტორთადასკვნისგაცემა, 

რომელიცმოიცავსჩვენსაზრს. გონივრულირწმუნებაარისრწმუნებულებისმაღალიდონე, 

მაგრამისარწარმოადგენსგარანტიასიმისა, 

რომაუდიტისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაფუძველზეჩატარებულიაუდიტიყოველთვისშესძ

ლებსარსებულიარსებითიუზუსტობებისგამოვლენას. 

უზუსტობებიშესაძლოაწარმოიშვასთაღლითობისანშეცდომისშედეგადდაარსებითადმოიაზრებ

ოდნენ, თუმათშეუძლიათ, ცალკეანერთობლივად, 

გონივრულფარგლებშიგავლენამოახდინონმომხმარებელთაეკონომიკურგადაწყვეტილებებზე, 



 

 

სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა 

გვ. 2 

 

 

რომლებიცმიიღებაწინამდებარე ინდივიდუალურიფინანსურიანგარიშგებისსაფუძველზე. 

 

ასს-სშესაბამისად, აუდიტისმსვლელობისას, 

ჩვენვიყენებთპროფესიულმსჯელობასდავინარჩუნებთპროფესიულსკეპტიციზმს. ამასთანჩვენ:
 

 ვახდენთინდივიდუალურ 

ფინანსურანგარიშგებაშითაღლითობისანშეცდომისშედეგადარსებითიუზუსტობებისდაშვებ

ისრისკებისიდენტიფიცირებასდამათშეფასებას, 

ამრისკებისშესაბამისიაუდიტორულიპროცედურებისდაგეგმვასდაგანხორციელებასდაისეთ

იაუდიტორულიმტკიცებულებებისმოპოვებას, 

რომლებიცსაკმარისიდაშესაბამისიაჩვენიდასკვნისსაფუძვლისშესაქმნელად. 

თაღლითობისშედეგადწარმოშობილიარსებითიუზუსტობებისარგამოვლენისრისკიუფრომა

ღალია, ვიდრეშეცდომითგამოწვეულიარსებითიუზუსტობის, 

რადგანთაღლითობაშესაძლოამოიცავდესუკანონოფარულგარიგებებს, გაყალბებებს, 

განზრახუმოქმედობას, 

ფაქტებისდამახინჯებასანშიდაკონტროლისმექანიზმებისუგულვებელყოფას;  

 ვახდენთაუდიტისშესაბამისიშიდაკონტროლისმექანიზმებისგააზრებასვითარებისშესაბამის

იაუდიტორულიპროცედურებისდასაგეგმადდაარა„კომპანიის“შიდაკონტროლისმექანიზმებ

ისეფექტურობისშესახებაზრისგამოსახატავად; 

 ვაფასებთგამოყენებულისაბუღალტროპოლიტიკებისშესაბამისობას, 

ასევეხელმძღვანელობისმხრიდანწარმოდგენილისააღრიცხვოშეფასებებისადაგანმარტებითი

შენიშვნებისმიზანშეწონილობას; 

 გამოგვაქვსდასკვნახელმძღვანელობისმიერმოქმედისაწარმოსსაბუღალტროსაფუძვლებისგამ

ოყენებისმიზანშეწონილობისშესახებ, 

ასევემიღებულიაუდიტორულიმტკიცებულებებისსაფუძველზევასკვნით, 

აქვსთუარაადგილიარსებითგაურკვევლობებსისეთმოვლენებსადავითარებებთანმიმართებებ

ში, რომლებმაცშესაძლოაეჭვისქვეშდააყენოს„კომპანიის“უნარიგანაგრძოსფუნქციონირება, 

საწარმოსუწყვეტიფუნქციონირებისპრინციპით. თუჩვენდავასკვნით, 

რომადგილიაქვსარსებითგაურკვევლობას, 

ჩვენსაუდიტორთადასკვნაშიყურადღებაუნდაგავამახვილოთშესაბამისინფორმაციაზეკონსო

ლიდირებულფინანსურანგარიშგებაშიან, თუამგვარიინფორმაციაარაადეკვატურიიქნება, 

შევცვალოთჩვენიდასკვნა. 

ჩვენიდასკვნებიეფუძნებაჩვენიაუდიტორთადასკვნისშედგენისთარიღამდემიღებულაუდიტ

ორულმტკიცებულებებს. ამასთან, 

მომავალშიწარმოშობილმამოვლენებმადაშექმნილმავითარებებმაშესაძლოააიძულოს„კომპან

ია“შეწყვიტოსფუნქციონირებასაწარმოსუწყვეტიფუნქციონირებისპრინციპით; 

 ვაფასებთინდივიდუალური ფინანსურიანგარიშგებისმთლიანწარმოდგენას, 

მისსტრუქტურასდაშინაარს, მათშორისგანმარტებითშენიშვნებსდაიმას, 

წარმოაჩენსთუარაინდივიდუალური 

ფინანასურიანგარიშგებაძირითადგარიგებებსადამოვლენებსისეთიფორმით, 

რომუზრუნველყოფილიქნასმთლიანიდოკუმენტისკეთილსინდისიერადწარდგენა. 

 

სხვამრავალსაკითხთანერთად, 

მმართველობაზეპასუხისმგებელპირებსგავუზიარებთინფორმაციასაუდიტისმასშტაბისადავადე

ბის, ასევემნიშვნელოვანიაუდიტორულიმსჯელობებისშესახებ, 

მათშორისჩვენსმიერაუდიტისპროცესშიაღმოჩენილიშიდაკონტროლისმექანიზმებთანდაკავშირ

ებულინებისმიერიმნიშვნელოვანიხარვეზისშესახებ. 
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პარტნიორი აუდიტისა, რომლის შედეგადაც მოცემული „დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა“ 

გაიცა, არის: 

 

ენდრიუ კოქსშელი 

 

შპს „KPMG Georgia“ 

7 მარტი 2018წ.



სს „სადაზღვევო კომპაია ჯიპიაი ჰოლდინგი“      

   

ფინანსური მდგომარეობის ინდივიდუალური ანგარიშგება 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
    
 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

პაატა ლომაძე ლევან ზუროშვილი 

 

გენერალური დირექტორი ფინანსური დირექტორი 

 

თარიღი: 7 მარტი 2018წ.  

 

თანდართული შენიშვნები11-დან41-ე გვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს. 
 

9 

  31-დეკ-2017 
 

31-დეკ-2016 

 შენიშვნა ლარი’000 
 

ლარი’000 

     

ძირითადი საშუალებები 12 1,486 
 

1,347  

არამატერიალური აქტივები  1,429 
 

1,513  

საინვესტიციო ქონება 13 155 
 

166  

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში 14 12,768 
 

12,768  

გადავადებული საგადასახადო აქტივი 11 134 
 

232 

საბანკო დეპოზიტები  22 20,073 
 

16,223  

გაცემული კრედიტები  492 
 

792  

გადაზღვევის აქტივები 8 17,634 
 

11,350  

სადაზღვევო მოთხოვნები 22 34,767 
 

35,072  

გადავადებული აკვიზიციური ხარჯები  5,062 
 

7,305 

სხვა აქტივები 15 14,841 
 

12,856 

ფული და ფულის ეკვივალენტები 16 6,412  7,602  

სულ აქტივები  115,253 
 

107,226  
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საკუთარი კაპიტალი     

ჩვეულებრივი აქციები 17 17,288 
 

12,232  

საემისიო კაპიტალი  126 
 

126  

გაუნაწილებელი მოგება   18,206 
 

18,250  

სულ საკუთარი კაპიტალი  35,620 
 

30,608  

     

ვალდებულებები     

სადაზღვევო ხელშეკრულების 

ვალდებულებები 7 1  2  3  

სადაზღვევო პრემიის რეზერვები  37,788 
 

39,014  

ასანაზღაურებელი ზარალები  21,766 
 

11,377  

სადაზღვევო და გადაზღვევის 

ვალდებულებები 18 8,039 
 

8,098  

საინვესტიციო ხელშეკრულების 

ვალდებულებები 19 5,982 
 

5,906  

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 20 6,058 
 

12,223  

სულ ვალდებულებები  79,633 
 

76,618  
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სულ საკუთარი კაპიტალი და 

ვალდებულებები 
 115,253 

 
107,226  
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  2017  2016 

 შენიშვნა ლარი’000  ლარი’000 

შემოსავლები     

მოზიდული პრემია, ბრუტო   98,904  
 

87,064  

მინუს: გადამზღვეველის წილი მოზიდულ პრემიაში  (19,580) 
 

(20,246) 

მოზიდული პრემია, ნეტო  79,324  
 

66,818  

გამოუმუშავებული პრემიის რეზერვის ცვლილება, ნეტო  901 
 

(3,601) 

     

გამომუშავებული პრემია, ნეტო 5 80,225  
 

63,217  

     

საკომისიო შემოსავალი  4,945  
 

5,780  

საინვესტიციო შემოსავალი 6 4,069 
 

4,541  

  
  

 
  

სულ შემოსავალი  89,239  
 

73,538  

     

ხარჯები     

ანაზღაურებული სადაზღვევო ზარალები, ბრუტო 7 (62,175) 
 

(46,845) 
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გადამზღვევლის წილი ანაზღაურებულ სადაზღვევო 

ზარალებში 
8 4,967  

 

7,522  

ცვლილება სადაზღვევო ზარალების რეზერვში 7 (10,389) 
 

(830)  

ცვლილება სადაზღვევო ზარალების რეზერვებში, 

გადამზღვევლის წილი 
8 (6,609) 

 

(2,436) 

სადაზღვევო ზარალები, ნეტო  (60,988) 
 

(42,589) 

     

საპროცენტო ხარჯი 
 

                   

(248) 
 

                   

(263) 

პირდაპირი აკვიზიციის და სადაზღვევო საკომისიო ხარჯი  (1,339) 
 

(8,719) 

სხვა აკვიზიციური ხარჯები 9 (13,453) 

 

(11,178) 

ცვლილება გადავადებულ აკვიზიციურ ხარჯებში   (2.243)  
 

788  

სხვა საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები 10 (4,274) 
 

(4,457) 

სულ ხარჯები  (82,545) 
 

(66,418) 

     

მოგება დაბეგვრამდე  6,694  
 

7,120  

  
  

 
  

მოგების გადასახადის ხარჯი 11 (1,682) 
 

(1,170) 
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წლის წმინდა მოგება დამთლიანი სრული შემოსავალი   5,012  
 

6,950  
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 შენიშვნა 
2017 

ლარი’000 
 

2016 

ლარი’000 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

წლის წმინდა მოგება  5,012  
 

5,950 

     

კორექტირებები:     

ცვეთა და ამორტიზაცია  648 
 

792 

გაუფასურების ზარალი ინვესტიციებზე შვილობილ 
კომპანიებში 

 -  
 

812 

მოგება საინვესტიციო ქონების და ძირითადი საშუალებების 
რეალიზაციიდან 

 - 
 

(1,065)  

საპროცენტო შემოსავალი   (1,710) 
 

(1,479) 

საპროცენტო ხარჯი  248  
 

263 

მოგების გადასახადის ხარჯი  1,682  
 

1,170 

ცვლილება გადავადებულ აკვიზიციურ ხარჯში  2,243 
 

(788) 

  8,123  
 

5,655 

ცვლილებები საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში    

ცვლილება პრემიის რეზერვებში, ნეტო (გადამზღვევლის წილის 
გარეშე) 

 (901)  
 

3,601 

ცვლილება აუნაზღაურებელ სადაზღვევო მოთხოვნებში, 
ნეტო(გადამზღვევლის წილის გარეშე) 

 3,780  
 

3,266 

ცვლილება სადაზღვევო მოთხოვნებში   305 
 

(1,942) 
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ცვლილება სხვა აქტივებში  (2,701) 
 

(2,399) 

ცვლილება სხვა ვალდებულებებსა და საინვესტიციო 
კონტრაქტების ვალდებულებებში 

 (6,226) 
 

(2,001) 

ცვლილებები საბანკო დეპოზიტებში  (4,045) 
 

(541) 

         (1,665)  
 

5,639 

გადახდილი მოგების გადასახადი   (1,754) 
 

(1,483) 

მიღებული პროცენტი  1,983  
 

1,314 

წმინდა ფულადი ნაკადები  საოპერაციო საქმიანობიდან  (1,436)  
 

5,470 

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან    
  

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების 
შეძენა 

  (714) 
 

(605) 

სესხების გაცემა   (539) 
 

(440) 

სასესხო მოთხოვნების დაფარვა  783  
 

614 

შემოსავალი საინვესტიციო ქონების რეალიზაციიდან  716 
 

715 

საინვესტიციო საქმიანობებში გამოყენებული წმინდა ფულადი 
ნაკადები 

 246 
 

284 

ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობებიდან     

გადახდილი დივიდენდები   - 
 

(5,160) 

ფინანსური საქმიანობებში გამოყენებული წმინდა ფულადი 
ნაკადები 

  - 
 

(5,160) 
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_____________________________ ______________________________ 

პაატა ლომაძე ლევან ზუროშვილი 

 

გენერალური დირექტორი ფინანსური დირექტორი 

 

თარიღი: 7 მარტი 2018წ.  

 

თანდართული შენიშვნები11-დან41-ეგვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე 
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ფულის და ფულის ეკვივალენტების ზრდა / (კლება)  (1,190)  
 

594 

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში  7,602  
 

7,008 

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს 16 6,412  
 

7,602 



სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        

კაპიტალში ცვლილების ინდივიდუალური ანგარიშგება 2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

პაატა ლომაძე ლევან ზუროშვილი 

 

გენერალური დირექტორი ფინანსური დირექტორი 

 

თარიღი: 7 მარტი 2018წ.  

 

თანდართული შენიშვნები11-დან41-ეგვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე 
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გამოშვებული 

და 

გადახდილი 

კაპიტალი 
 

საემისიო 

კაპიტალ

ი 
 

გაუნაწილებე

ლი მოგება 
 

სულ 

კაპიტალ

ი 

 ლარი’000 
 

ლარი’000 
 

ლარი’000 
 

ლარი’000 

        

ნაშთი 2016 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით 
12,232  

 
126  

 
17,460  

 
29,818  

პირდაპირ კაპიტალში 

აღრიცხული 

ტრანზაქციები 

მესაკუთრეებთან 

       

დივიდენდის განაწილება - 
 

- 
 

(5,160) 
 

(5,160) 

წლის მთლიანი წმინდა 

შემოსავალი  
       

წლის მოგება - 
 

- 
 

5,950  
 

5,950  

ნაშთი 2015 წლის 31 

დეკემბრის 

მდგომარეობით 

12,232  
 

126  
 

18,250  
 

30,608  

        

ნაშთი 2016 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით 
12,232  

 
126  

 
18,250  

 
30,608  



სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        

კაპიტალში ცვლილების ინდივიდუალური ანგარიშგება 2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

პაატა ლომაძე ლევან ზუროშვილი 

 

გენერალური დირექტორი ფინანსური დირექტორი 

 

თარიღი: 7 მარტი 2018წ.  

 

თანდართული შენიშვნები11-დან41-ეგვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს. 
 

19 

პირდაპირ კაპიტალში 

აღრიცხული 

ტრანზაქციები 

მესაკუთრეებთან 

       

დივიდენდის განაწილება - 
 

- 
 

(5,056) 
 

(5,056) 

აციების ემისია (შენიშვნა 

17) 
5,056 

 
- 

 
- 

 
5,056 

  მთლიანი   შემოსავალი        

 წლის მთლიანი 

შემოსავალი და ზარალი 
- 

 
- 

 
5,012  

 
5,012 

ნაშთი 2017  წლის 31 

დეკემბრის 

მდგომარეობით 

17,288  
 

126  
 

18,206  
 

35,620  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        

კაპიტალში ცვლილების ინდივიდუალური ანგარიშგება 2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

პაატა ლომაძე ლევან ზუროშვილი 

 

გენერალური დირექტორი ფინანსური დირექტორი 

 

თარიღი: 7 მარტი 2018წ.  

 

თანდართული შენიშვნები11-დან41-ეგვერდის ჩათვლით წარმოადგენს წინამდებარე 
ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების განუყოფელ ნაწილს. 
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სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        
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შენიშვნა 1.  საწარმო 
 

ა. საქართველოს ბიზნეს გარემო 

 

„კომპანია“ საქმიანობას ეწევა საქართველოში, შესაბამისად მასზე ზემოქმედებს საქართველოში 

მოქმედი ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური ბაზრები, რომლებიც განვითარებადი 

ბაზრის თვისებებით ხასიათდება. საკანონმდებლო, საგადასახადო და მარეგულირებელი 

სტრუქტურები განაგრძობენ განვითარებას, თუმცა მათი ინტერპრეტირება განსხვავებულად 

ხდება და ისინი ხშირად ექვემდებარებიან ცვლილებებს, რაც სხვა საკანონმდებლო 

სირთულეებთან ერთად, საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისთვის გარკვეულ 

გამოწვევებს წარმოქმნის. წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება ასახავს 

მენეჯმენტის მიერ საქართველოს ბიზნეს გარემოს გავლენის შეფასებას „კომპანიის“ 

საქმიანობასა და ფინანსურ მდგომარეობაზე. მომავალი ბიზნეს გარემო შეიძლება 

განსხვავდებოდეს მენეჯმენტის ამ შეფასებებისაგან. 

 

ბ. ორგანიზაცია და საქმიანობა 

 

სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ (შემდგომში „კომპანია“ ან „GPIH”) შეიქმნა 

საქართველოში 2001 წელს. „კომპანიის“იურიდიული მისამართი არის საქართველო, თბილისი, 

მ.კოსტავას ქ. 67.„კომპანია“ ფლობს საქართველოში სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის 

მომსახურებების გაწევის ლიცენზიას. თუმცა, სს „სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი“ 

ახდენს მხოლოდ ჯანმრთელობის, ქონებისა და არასიცოცხლის სეგმენტების დაზღვევის 

შეთავაზებას. „კომპანია“ ასევე მართავს კერძო საპენსიო ფონდებს საქართველოში.  

 

2017 წლის 31 დეკემბრის და წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების 

გამოშვებაზე უფლებამოსილების გაცემის თარიღისთვის, ჩვეულებრივი აქციების 90%-ს ფლობს 

„ATBIH  GmbH.“, ხოლო დანარჩენ 10%-ს შპს „სოფტ ინტერნეიშენალ ჯორჯია“.  

 

2016 წლის 31 დეკემბრის  მდგომარეობით  ჩვეულებრივი აქციების 90%-ს ფლობდა „GPIH  B.V.“, 

ხოლო დანარჩენ 10%-ს შპს „სოფტ ინტერნეიშენალ ჯორჯია“.  

 

2017 წლის 31 დეკემბრის და წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების 

გამოშვებაზე უფლებამოსილების გაცემის თარიღისთვის,  „კომპანიის“ შუალედური მშობელია 

„VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe“, ვენა (შემდგომში „ვენის სადაზღვევო 

ჯგუფი“). „კომპანიის“ საბოლოო მაკონტროლებელი მხარეა „Wiener Stadtische Wechselseitiger 

Versicherungsverein – Vermogensverwaltung – Vienna Insurance Group“, ვენა. 



სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები - 2017 წ. 
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შენიშვნა 2.  მომზადების საფუძვლები 
 

ა. განაცხადი შესაბამისობაზე 

 

წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად.  

წინა წლებში ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება კომპანიამ მოამზადა აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული და ევროკავშირის მიერ 

აღიარებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად. 

კომპანიის შეფასებით და განსაზღვრის შესაბამისად, ფასს-სა და ევროკავშირის მიერ 

აღიარებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (ფასს) შორის არ 

არსებობს არსებითი სხვაობა, რაც გამოიწვევდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ან საანგარიშო 

თანხების ცვლილებებს.  

 

„კომპანია“არ ამზადებს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასფასს10-ზე 

(კონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგება) დაყრდნობით, რადგანის წარმოადგენს სხვა 

საწარმოს ნაწილობრივ შვილობილს და მისი სხვა მესაკუთრეები ინფორმირებულნი იყვნენ და 

წინააღმდეგობა არ გამოუხატავთ იმასთან დაკავშირებით, რომ „კომპანია“არ წარმოადგენს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას. „კომპანიის“სავალოან წილობრივი 

ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვა არ ხორციელდება საჯარო ბაზარზე. „კომპანია“ თავისი 

ფინანსური ანგარიშგებასფასიანი ქაღალდების კომისიაში ან სხვა მარეგულირებელ ორგანოში 

არ წარადგენდა და არც ახლა იმყოფება ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის პროცესში, 

საჯარო ბაზარზე რაიმე სახის ინსტრუმენტის გამოშვების მიზნებისათვის.„კომპანიის“ 

შუალედური მშობელი- „ვენის სადაზღვევო ჯგუფი“, გამოსცემს საჯაროდ ხელმისაწვდომ 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, რომელიც შეესაბამება ევროკავშირის მიერ 

აღიარებულფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს (ფასს).  „ვენის სადაზღვევო 

ჯგუფის“ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ნახვა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე 

www.vig.com. 

შენიშვნა 3. სამუშაო და ანგარიშგების ვალუტა 
 

საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი (GEL), რომელიც წარმოადგენს 

„კომპანიის“ სამუშაო და წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების ვალუტას.  

 

http://www.vig.com/
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ლარში წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაცია დამრგვალებულია უახლოეს ათასამდე, თუ 

სხვაგვარად არ იქნება მითითებული. 

 

 

შენიშვნა 4. დაშვებების და შეფასებების გამოყენება 
 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებათა ევროკავშირის ფასს-თან შესაბამისობით 

მომზადება მენეჯმენტისგან ითხოვს დაშვებების, შეფასებებისა და მოსაზრებების გამოთქმას, 

რომლებიც მოქმედებენ ფინანსური აღრიცხვის პოლიტიკების გამოყენებასა და აქტივების, 

ვალდებულებების, შემოსავლისა და ხარჯების, ასევე პირობითი აქტივებისა და 

ვალდებულებების ანგარიშგებულ თანხებზე. ფაქტობრივიშ ედეგები შეიძლება 

განსხვავდებოდეს ხსენებული შეფასებებისგან. 

 

შეფასებები და ძირითადი დაშვებები მუდმივად გადაიხედება. სააღრიცხვო შეფასების 

ცვლილების აღიარება ხდება იმ პერიოდში, როდესაც ხდება შეფასებების გადახედვა და ასევე 

შესაბამის მომავალ პერიოდებში. 

 

ხელმძღვანელობას არ მიუღია რაიმე კრიტიკული გადაწყვეტილება გარდა 

გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც მოიცავს „კომპანიის“ სააღრიცხვო პოლიტიკების 

საფუძველზე გაკეთებული შეფასებებისა, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ 

წინამდებარე ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე. 

 

ინფორმაცია შეფასებების არასარწმუნოობის და კრიტიკული მსჯელობების სააღრიცხვო 

პოლიტიკის გამოყენების შესახებ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არსებითი კორექტირება 

მომდევნო ფინანსური წლის განმავლობაში,განსაზღვრულია შემდეგ შენიშვნებში: 

 

 შენიშვნა7 -  სადაზღვევო ხელშეკრულების ვალდებულებებიდა 

 შენიშვნა21 (C) - სადაზღვევორისკებისკონცენტრაცია; 
 

რეალური ღირებულების განსაზღვრა 
 

„კომპანიის“ რამდენიმე სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნა საჭიროებს ფინანსური 

აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის რეალური ღირებულების განსაზღვრას. რეალური ღირებულება 

განისაზღვრა განმარტებითი შენიშვნების მიზნით. 
 

აქტივის ან ვალდებულების რეალური ღირებულების განსაზღვრისას „კომპანია“ შესაძლებლობის 

ფარგლებში იყენებს ბაზრის დაკვირვებად მონაცემებს. 
 

რეალური ღირებულებები იყოფა რეალური ღირებულების იერარქიის სხვადასხვა დონეებად, შეფასების 

ტექნიკაში გამოყენებულ მონაცემებზე დაყრდნობით: 
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 პირველი დონე:კოტირებული (დაუკორექტირებელი)ფასები აქტიურ ბაზარზე 

იდენტურიაქტივებისა და ვალდებულებებისთვის. 

 მეორე დონე: მონაცემები, გარდა კოტირებული ფასებისა, რომლებიც  ჩართულია პირველ დონეში და 

დაკვირვებადია აქტივისა თუ ვალდებულებისთვის, როგორც პირდაპირ (ე.ი. ფასები), ისე - ირიბად 

(ე.ი.წარმოქმნილია ფასებიდან).  

 მესამე დონე: მონაცემები აქტივების ან ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც არ ეფუძნება ბაზრის 

დაკვირვებად მონაცემებს (არადაკვირვებადი მონაცემები). 
 

თუ აქტივის ან ვალდებულების რეალური ღირებულების განსაზღვრისთვის გამოყენებული 

მონაცემები უნდა დაიყოს რეალური ღირებულების იერარქიის სხვადასხვა დონეებად, 

რეალური ღირებულების განსაზღვრა მთლიანად იყოფა რეალური ღირებულების იერარქიის 

იგივე დონედ, როგორც ყველაზე დაბალი დონის მონაცემები, რომლებიც მნიშვნელოვანია 

მთლიანი შეფასებისთვის. 

 

დამატებითი ინფორმაცია რეალური ღირებულების შეფასებისას გაკეთებულ დაშვებებზე 

მოცემულია 

 22-ე შენიშვნაში -  ფინანსური ინსტრუმენტები და რისკების მართვა. 

 

შენიშვნა 5. სადაზღვევო პრემიები, ნეტო 
 

 2017  2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

მოზიდული პრემია არასიცოცხლის დაზღვევის 

კონტრაქტების მიხედვით (ბრუტო) 
   

სულ მოზიდული პრემია 98,904  
 

87,064  

გადამზღვევლის წილი მთლიან მოზიდულ პრემიაში 

სადაზღვევო კონტრაქტების მიხედვით 
   

გადამზღვევლის მთლიანი წილი მოზიდულ პრემიაში (19,580) 
 

(20,246) 

ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში    

ბრუტო (1,226) 
 

(3,690)  

გადაზღვევა 325  
 

89  

ნეტო 901 
 

(3,601)  
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მთლიანი გამომუშავებული პრემია, ნეტო 80,225 
 

63,217  

 

შენიშვნა 6. საინვესტიციო და სხვა შემოსავლები 
 

 
2017                   

ლარი’000  
2016                  

ლარი’000 

საპროცენტო შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებიდან  1,608 
 

1,420  

გადაზღვევასთან დაკავშირებული  კრედიტორული 

დავალიანების ჩამოწერისგან მიღებული შემოსავალი 
1,080 

 
- 

წმინდა შემოსავალი კურსთაშორის სხვაობიდან 199 
 

2,076 

საპროცენტო შემოსავალიგაცემულ სესხებზე   102 
 

59 

ზარალივალუტის საფორვადრო კონტრაქტებიდან (221) 
 

(280) 

შემოსავალი იჯარიდან -  
 

40 

მოგება საინვესტიციო ქონების და ძირითადი საშუალებების 

რეალიზაციიდან 
-  

 
1,065 

შვილობილ კომპანიებში განხორციელებული ინვესტიციის 

გაუფასურება 
- 

 
(812) 

სხვა 1,361 
 

973 

    
 

   

 4,069 
 

4,541 
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შენიშვნა 7. სადაზღვევო კონტრაქტების ვალდებულებები 
 

 31-დეკ-17  31-დეკ-16 

 ლარი’000  ლარი’000 

არასიცოცხლის კონტრაქტები:    

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი 37,788  
 

39,014  

გაცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების 

რეზერვი (RBNS) 
19,767  

 
10,121  

მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვი (IBNR) 1,999  
 

1,256  

 59,554  
 45 71  

 

ა. სადაზღვევოზარალების რეზერვების მოძრაობა (ბრუტო) 

 

 2017  2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

ნაშთი 1 იანვრისთვის 11,377  
 

10,547  

მიმდინარე წლის განმავლობაში სადაზღვევო შემთხვევების 

მოსალოდნელი ღირებულება (შენიშვნა 21 (D) 
75,175  

 
48,885  

წინა წელს მომხდარი ზარალების შეფასების ცვლილება (2,609)  
 

(1,210)  

გადახდილი ზარალები წლის განმავლობაში (ბრუტო) (62,175) 
 

(46,845) 

ნაშთი 31 დეკემბრისთვის 21,766  
 

11,377  

 

ბ. გამოუმუშავებელიპრემიისრეზერვისმოძრაობა (ბრუტო) 

 

 2017  2016 

 ლარი’000  ლარი’000 
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ნაშთი 1 იანვრისათვის 39,014 
 

35,324 

მოზიდული პრემია წლის განმავლობაში 98,904 
 

87,064 

გამომუშავებული პრემია წლის განმავლობაში (100,130) 
 

(83,4374) 

ნაშთი 31 დეკემბრისთვის 37,788  
 

39,014 

 

გ. სხვადასხვატიპის სადაზღვევო ვალდებულებების განსაზღვრის მეთოდები  

 

(i) გამოუმუშავებელიპრემიებისანარიცხები 

 

გამოუმუშავებელიპრემიებისანარიცხები 

ეფუძნებამოზიდულპრემიებსდაგამოითვლებაპროპორციულობისსაფუძველზე, 

პოლისისმომავალიპერიოდისშესაბამისად, რომლისპრემიაციქნამოზიდული. 

 

(ii) აუნაზღაურებელი მოთხოვნების ანარიცხები 

 

არასიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტებისთვის გაკეთდა შეფასებები მოთხოვნების 

მაქსიმალური მოსალოდნელი ღირებულებისთვის, რომელიც აღირიცხა საანგარიშგებო დღეს, 

მაგრამ მასთან დაკავშირებით ადგილი არ ჰქონია ანგარიშსწორებას (RBNS) და მოთხოვნების 

მაქსიმალურ მოსალოდნელ ღირებულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები, რომლებიც 

ჯერ არ არის აღრიცხული ანგარიშგების დღისთვის (IBNR). 

 

RBNSშექმნილიაუკვეგაცხადებულიზარალებისთვისდამოიცავსმათთანდაკავშირებულდარე

გულირებისადამართვისხარჯებსაც. ეს ანარიცხი ძირითადად 

ეფუძნებაზარალებისინდივიდუალურშეფასებას, დამზღვევის, იურიდიული მრჩეველების 

და„კომპანიის“ექსპერტებისშეხედულებისამებრ, რომლებიც ამუშავებენ მოთხოვნას. 

 

მომხდარიმაგრამგანუცხადებელიზარალების (IBNR) რეზერვის დათვლა ხდება კომპანიის 

აქტუარის მიერ. 

IBNR-ისაქტუარულიგამოთვლისმეთოდიმოიცავსისეთკალკულაციებს, როგორიც არის „ჯაჭვის 

კიბე“ (CHAIN LADDER)დაბომჰუტერ–ფერგიუსონის მეთოდი (Bornheutter-Ferguson) 

საშუალოგადახდასთითოეულიზარალისტიპისთვისან,ზოგიერთშემთხვევაში, 

თუსტატისტიკურიმეთოდიარამართლებს, გამოიყენება 
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ზარალიანობისკოეფიციენტისმეთოდი. 

აქტუარებიიყენებენდაშვებებსიმმონაცემებზედაყრდნობით, 

რაცმათდაუგროვდათგადახდილიზარალების, 

ზარალებისრაოდენობისადასაშუალომაჩვენებლებისსახით. აქტუარები ახორციელებენ 

შეფასებას მოთხოვნების ანაზღაურების, ანგარიშგებული მოთხოვნების რაოდენობისა და 

კონკრეტული შემთხვევის რეზერვების შესახებ მონაცემების გამოყენებით. 

 

(iii) რეზერვებისდადგენისასგამოყენებულიგამოთვლებიდამოდელები 
 

ასანაზღაურებელიზარალებისშესაფასებლადანზარალებისდეპარტამენტებისთვისთითოეულ

ზარალზეგათვალისწინებულირეზერვისშესაქმნელადIBNR–სთვის, 

ხდებაქვემოთგანმარტებულისტატისტიკურიმოდელებისგამოყენებასხვადასხვადაშვებებთანკ

ომბინაციაში:  

 

 ჯაჭვის კიბე(Chain Ladder):ესმეთოდიეფუძნებაზარალებისისტორიას 

(ანაზღაურებებისსიხშირედა/ანპრეტენზიებისსიხშირე, ზარალებისრაოდენობადაა.შ.) 

ამჟამინდელიდასამომავლოზარალებისსავარაუდოგაცხადებისშესაფასებლად. 

აღნიშნულიმეთოდისგამოყენებაითვალისწინებსშესაბამისირეზერვისშექმნას იმზარალებისთვის, 

რომლებიც 

გაცხადდებაზარალისმოხდენიდანანპოლისისგაცემიდანსაკმარისიდროისგასვლისშემდეგდამაშინ , 

როდესაც დაგროვილი იქნებასაკმარისიინფორმაციაარსებულიზარალებიდან, მთლიანი 

მოსალოდნელიზარალებისშეფასებისმიზნით.  

ასანაზღაურებელიზარალებისრეზერვისგანსაზღვრისასარხდებადეტალურიგამოთვლებისჩა

ტარება, გარდაზოგადი, ფართოდაპრობირებულიგაანგარიშებისა, 

რომზარალებისგაცხადებასთანდამისანაზღაურებისფაქტორებთანდაკავშირებითგანმეორდე

ბაწარსულისგამოცდილება, მხოლოდიმცვლილებებით, რომლებიც შეიძლებაწარმოიშვას 

ზარალებისსიხშირიდანდახარისხიდან გამომდინარე, ასევე რეგულაციებისცვლილებებით, 

პოლისისპირობებით, კლიენტთა ფონდისშემადგენლობითდასხვაფაქტორებით. 

ყველასხვადაშვებახდებათითოეულიზარალისმიხედვით, ისეთსაკითხებთანდაკავშირებით, 

როგორიც არისზარალთან დაკავშირებული დავისმოგებისალბათობა. 
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ვალდებულების ადეკვატურობის ტესტს „კომპანია“ შემდეგნაირად ატარებს: 

 

ა)  ვალდებულებათაუმრავლესობაში 

(მაგალითადსატრანსპორტოდაჯანმრთელობისდაზღვევისბიზნესისთვის) 

ასანაზღაურებელიზარალებისათვისგადამზღვევლისწილის, სუბროგაციისა 

დაკომპენსაციისგამოკლებით, ტარდებასტატისტიკური ანალიზი, იმისათვის, 

რომდადგინდესშექმნილირეზერვისაკმარისია (შესაბამისიაქტივებისგამოკლებით) 

თუარასამომავლოზარალებისათვის. თურეზერვებიარასაკმარისია, ხდებამათიგაზრდა 

მოგება-ზარალის უწყისის გავლით. 

 

ბ)  ამოუწურავი რისკების რეზერვის ვალდებულებების (გამოუმუშავებელი ანაზღაურების 

რეზერვი გადავადებული აკვიზიციური ხარჯის გამოკლებით)  შესაფასებლად ხდება 

აქტუარული გათვლები მომავალი ზარალიანობის კოეფიციენტის შესაბამისად არსებულ, 

ძალაში მყოფ კონტრაქტებზე. თუ მოსალოდნელი ზარალიანობის კოეფიციენტი აჩვენებს, 

რომ გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვს გამოკლებული გადავადებული აკვიზიციური 

ხარჯი არაადეკვატურია, ხდება მისი შემცირება, და საჭიროების შემთხვევაში, 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვის გაზრდა ადეკვატურ დონემდე. 

 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ვალდებულების ადეკვატურობის ტესტის შედეგად არ 

გამოვლინდა გადავადებული აკვიზიციის ხარჯის შემცირების საჭიროება.  

შენიშვნა 8. გადაზღვევის აქტივები 
 

 31-დეკ-17  31-დეკ-16 

 ლარი’000  ლარი’000 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი – გადაზღვევა 7,168  
 

7,494  

აუნაზღაურებელი ზარალების რეზერვი – გადაზღვევა 10,466  
 

3,857  

              17,634  
 

11,350  

მოძრაობა გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში- 

გადაზღვევა 
2017  2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

ნაშთი 1 იანვრისთვის              7,493  
 

7,404 
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გადაზღვევის პრემია წლის განმავლობაში 19,580  
 

20,246 

გამომუშავებული პრემია წლის განმავლობაში (19,905) 
 

(20,157) 

ნაშთი 31 დეკემბრისთვის              7,168  
 

7,493 

    

მოძრაობა აუნაზღაურებელი ზარალების რეზერვში  - 

გადაზღვევა 

2017 

ლარი’000 

 

 

2016 

ლარი’000 

 

ნაშთი 1 იანვრისთვის              3,857  
 

6,293 

მიმდინარე წლის განმავლობაში მომხდარი 

ზარალები 
               11,576  

 
5,086 

გადაზღვევის წილი მთლიან სარგებელში და 

გადახდილი ზარალები  
             (4,967) 

 
(7,522) 

ნაშთი 31 დეკემბრისთვის              10,466  
 

3,857 
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შენიშვნა 9. სხვა აკვიზიციური ხარჯები 
 

 2017  2016 

 
ლარი’000  ლარი’000 

ანაზღაურებები და ხელფასები 8,731  
 

7,475  

მარკეტინგის ხარჯები 2,928 
 

2,040 

საოფისე ხარჯები 962 
 

924 

ცვეთა 442  
 

408 

მივლინებები 42 
 

34 

სხვა 348 
 

297 

 13,453 
 

11,178 

 

 

შენიშვნა 10. სხვა საოპერაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები 
 

 2017  2016 

 
ლარი’000  ლარი’000 

ანაზღაურებები და ხელფასები 3,256 
 

2,962 

ცვეთა და ამორტიზაცია 92 
 

268 

სხვა 926 
 

1,227 

 4,274 
 

4,457 

 

 

შენიშვნა 11. მოგების გადასახადის ხარჯი 
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„კომპანიის“საგადასახადო განაკვეთიამოგების გადასახადის 15%-იანი (2016 წელს: 15%) 

განაკვეთი. 

 

 2017  2016 

 
ლარი’000  ლარი’000 

მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი 1,584  
 

1,599  

ცვლილება კანონმდებლობაში   
 

(307)  

დროებითი სხვაობების წარმოშობა და ამობრუნება 98 
 

(122) 

სულ მოგების გადასახადის ხარჯი              1,682  
 

1,170  

 

 

ეფექტური საგადასახადო განაკვეთის შეჯერება: 

2017 

ლარი’000 

 

2016 

ლარი’000 

მოგება დაბეგვრამდე 6,694  
 

7,120  

მოგების გადასახადი შესაბამისი საგადასახადო 

განაკვეთით 
1,004  

 
1,068  

ცვლილება კანონმდებლობაში - 
 

(307) 

შემოსავლების და ხარჯების საგადასახადო და ფასს-ის 

შესაბამის ბაზებს შორის სხვაობა 
- 

 
409 

წმინდა გამოუქვითავი ხარჯი 678 
 

-- 

              1,682  
 

             1,170  
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(ა)   მოძრაობადროებითგანსხვავებებშიწლისგანმავლობაში 

 

 01 იანვარი 2017 

აღიარებულია 

მოგება-

ზარალში 

31 

დეკემბერი2017 

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში 122 - 122 

ძირითადი საშუალებები და 

არამატერიალური აქტივები 
- - - 

სადაზღვევო მოთხოვნები 59 (59) - 

სხვა მოთხოვნები, ნეტო 51 (39) 12 

 232 98 134 

 

 01 იანვარი 2016 

აღიარებულია 

მოგება-

ზარალში 

31 დეკემბერი 

2016 

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში - 122 122 

 ძირითადი საშუალებები და 

არამატერიალური აქტივები 
(21) 21 - 

 სადაზღვევო მოთხოვნები  478 (419) 59 

სხვა ვალდებულებები, წმინდა 409 (358) 51 

გადავადებული აქკვიზიციური 

ხარჯები 
(912) 912 - 

სხვა მოთხოვნები (151) 151 - 

 (197) 429 232 

 

2016 წლის 13 მაისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო კანონი მოგების გადასახადის რეფორმასთან 

დაკავშირებით (რომელიც ასევე ცნობილია კორპორატიული დაბეგვრის ესტონური მოდელის 

სახელწოდებით), რაც ნიშნავს დაბეგვრის მომენტის გადატანას მოგების  გამომუშავების თარიღიდან მისი 

გაცემის თარიღამდე.  კანონი ძალაში შევიდა 2016 წელს და მოიცავს 2017 წლის პირველი იანვრის შემდეგ 

დაწყებულ საგადასახადო პერიოდებს ყველა იურიდიული პირისთვის, გარდა ფინანსური 

დაწესებულებებისა (როგორიც არის, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, 

ლომბარდები), რომლებისთვისაც კანონი ძალაში შევა 2019 წლის 1 იანვრიდან.  
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საგადასახადო სისტემის ზემოთ აღნიშნული ცვლილების ხასიათიდან გამომდინარე, საქართველოში 

რეგისტრირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს 2019 წლის პირველი იანვრიდან არ ექნებათ სხვაობა აქტივების 

საგადასახადო ბაზებსა და მათ საბალანსო ღირებულებებს შორის, შესაბამისად არ წარმოიშვება 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები ან ვალდებულებები. 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ზემოთ აღნიშნული ცვლილებები 

საანგარიშგებო თარიღამდე შევიდა, გადავადებულ საგადასახადო აქტივად აღიარებულია 232 ათასი 

ლარი, რომელიც რეალიზდება 2019 წლის პირველ იანვრამდე, რომელთან მიმართებაშიც შესაძლოა 

გამოყენებულ იქნას გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები.  
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შენიშვნა 12. ძირითადი საშუალებები 
 

ლარი’000 

მიწა და 

შენობები   

კომპიუტერები და 

დაკავშირებული 

აღჭურვილობა   

სატრანსპორტო 

საშუალებები   

საოფისე  

ავეჯი და 

აღჭურვილობა   სულ 

ღირებულება          

1 იანვარი, 2017 წ. 1,216 
 

1,862 
 

319 
 

1,048 
 

4,445 

დამატებები - 
 

343 
 

68 
 

82 
 

493 

გაყიდვები - 
 

- 
 

(78) 
 

- 
 

(78) 

31 დეკემბერი, 2016 წ. 1,216 
 

2,205 
 

309 
 

1,130 
 

4,860 

          

დაგროვილი ცვეთა          

1 იანვარი, 2017 წ. 430 
 

1,463 
 

267 
 

938 
 

3,098 

პერიოდის დარიცხვა 65 
 

167 
 

25 
 

78 
 

344 

გაყიდვა - 
 

- 
 

(68) 
 

- 
 

(68) 

31 დეკემბერი, 2017 წ. 495 
 

1,639 
 

224 
 

1,016 
 

3,374 

          

წმინდა საბალანსო 

ღირებულება 
         

31 დეკემბერი, 2017 წ. 721 
 

566 
 

85 
 

114 
 

1,486 

 
         

ღირებულება          

1 იანვარი, 2016წ. 1,839 
 

1,705 
 

328 
 

1,001 
 

4,873 

დამატებები 32 
 

157 
 

112 
 

155 
 

456 

გაყიდვა (655) 
 

- 
 

(121) 
 

(108) 
 

(884) 

31 დეკემბერი, 2016 წ. 1,216  1,862 
 

319 
 

1,048 
 

4,445 
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ლარი’000 

მიწა და 

შენობები   

კომპიუტერები და 

დაკავშირებული 

აღჭურვილობა   

სატრანსპორტო 

საშუალებები   

საოფისე  

ავეჯი და 

აღჭურვილობა   სულ 

          

დაგროვილი ცვეთა          

1იანვარი, 2016წ. 857  1,301 
 

248  859  3,265 

პერიოდის დარიცხვა 228  162  44  82  516 

გაყიდვები (655)  -  (25)  (3)  (683) 

 31 დეკემბერი, 2016 წ. 430 
 

1,463 
 

267 
 

938 
 

3,098 

          

წმინდა საბალანსო 

ღირებულება 
         

31 დეკემბერი, 2016 წ. 786 
 

399 
 

52 
 

110 
 

1,347 

 

 

შენიშვნა 13. საინვესტიციო ქონება 
 

 31-დეკ-2017  31-დეკ-2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

ნაშთი 1 იანვარს 166 
 

2 966 

გაყიდვები (11) 
 

(2,800) 

ნაშთი 31 დეკემბერს 155 
 

166 

 

2016 წლის 19 ივლისს 2,800 ათასი ლარის მიმდინარე ღირებულების მიწის ნაკვეთი გაიყიდა 

არადაკავშირებულ კომპანიაზე 3,850 ათას ლარად. 

მენეჯმენტის შეფასებით საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება მიახლოებულია მის 

საბალანსო ღირებულებასთან. რეალური ღირებულება მიეკუთვნება რეალური ღირებულების 

იერარქიის მესამე დონეს, რადგან გამოყენებული შეფასების ტექნიკა მოიცავს მნიშვნელოვან 

მონაცემებს, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი. რეალური ღირებულება განსაზღვრულია 
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საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით, რაც ეფუძნება ბაზარზე ბოლო გარიგებებს ან გამოცხადებულ 

წინადადების ფასებს მსგავს ქონებაზე.   

 

2017 და 2016 წლებში, არ იყო აღიარებული საიჯარო შემოსავალი საინვესტიციო ქონებიდან. 

 

 

შენიშვნა 14. ინვესტიციები შვილობილ ორგანიზაციებში 
 

 საქმიანობის 

სფერო 

  31-დეკ-2017  კუთვნილება  31-დეკ-2016  კუთვნილება 

  ლარი’000  %  ლარი’000  % 

          

სს „სამედიცინო 

კონცერნი კურაციო“ 

სამედიცინო 

მომსახურება 
4  680  100  680  100 

შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ 

ჰოსპიტალურ

ი 

მომსახურება 

5  
10,400 

 65  10,400 
 65 

შპს „სახალხო 

აფთიაქი“ 

სააფთიაქო 

მომსახურება 
6  

1,688 
 50  1,688 

 50 

   12,768 
   12,768   

 

ყველა შვილობილი ორგანიზაციის საქმიანობის განხორციელების ადგილი და რეგისტრაციის 

ქვეყანაა საქართველო. 

 

 

შენიშვნა 15. სხვა აქტივები 
 

 31-დეკ-2017  31-დეკ-2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

მოთხოვნები სუბროგაციიდან 6,619  
 

5,804  

ავანსები შვილობილ ორგანიზაციებსა და სხვა 

კონტრაგენტებზე * 
4,402 

 
3,352  
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მოთხოვნები საინვესტიციო ქონების 

რეალიზაციიდან 
2,699  

 
3,548  

სხვა  121 
 

152  

            14,841  
 

             12,856  

 

 შვილობილ ორგანიზაციების  და სხვა კონტრაგენტებისთვის 2017 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით გადახდილი ავანსები მოიცავს სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის 

მიზნით კონტრაგენტებზე გადახდილ ავანსებს, რაც დაახლოებით შეადგენს 2,830 ლარს (2016 წლის 

31 დეკემბრის მდგომარეობით: 1,770 ათას ლარს).  

 

 

შენიშვნა 16. ფული და ფულის ეკვივალენტები 
 

 31-დეკ-2017  31-დეკ-2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

ფული სალაროში 61 
 

40 

ფული ბანკებში 6,351 
 

7,562 

ფული და ფულის ეკვივალენტები ფინანსური 

მდგომარეობის შესახებ ინდივიდუალურ 

ანგარიშგებაში და ფულადი ნაკადების 

ინდივიდუალურ ანგარიშგებაში 

6,412 
 

7,602 

 

 

შენიშვნა 17. ჩვეულებრივი აქციები 
 

ავტორიზებული და გადახდილი სააქციო კაპიტალი ნაჩვენებია ქვემოთ. ყოველი აქცია 

მფლობელს აძლევს ერთი ხმის უფლებას „კომპანიის“ აქციონერთა კრებებზე.   

 

ავტორიზებული და გამოშვებული 

კაპიტალი 31 დეკემბერი, 2017 წ. 7  31 დეკემბერი, 2016 წ. 



სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები - 2017 წ. 
 

 39 

 
აქციების 

რაოდენობა 
  

ნომინალური 

ღირებულება 
8  

აქციების 

რაოდენობა 
  
ნომინალური 

ღირებულება 

ჩვეულებრივი აქციები 
1,500 

 
17,288 

 
1,500 

 
12,232 

 

ჩვეულებრივი აქციების მფლობელები სარგებლობენ დივიდენდის მიღების უფლებით. 

 

2017 წელს „კომპანიის“ მიერ გაცხადებულმა და გაცემულმა დივიდენდებმა შეადგინა 5,056 

ათასი ლარი (2016 წელს:5,160 ათასი ლარი) 

2017 წლის ივნისში, 2017 წლის განმავლობაში მოხდა გაცხადებული დივიდენდების  კომპანიის 

სააქციო კაპიტალში გადატანა. შედეგად გაიზარდა თითო აქციის ღირებულება.  

 

 

 

შენიშვნა 18. სადაზღვევო და გადაზღვევის ვალდებულებები 
 

 31-დეკ-2017  31-დეკ-2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

გადამზღვეველზე გადასახდელი პრემია 7,898  
 

4,326  

გადამზღვეველზე გადასახდელი რეგრესები 141  
 

3,772 

 8,039  
 

8,098  

 

 

შენიშვნა 19. საინვესტიციო კონტრაქტების ვალდებულებები 
 

რეგისტრირებულ მონაწილეთა რაოდენობა 31-დეკ-2017 
 

31-დეკ-2016 

 ნებაყოფლობითფონდებში 
12,006 

 
12,006 

    

მთლიანი აქტივები მართვის ქვეშ  (ლარი’000) 5,982 
 

5,906 
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მონაწილეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ ინვესტიციები. ისინი შემოსავალს იღებენ „კომპანიის“ 

საშუალო მოგებით ვადიანი დეპოზიტებიდან. 

 

 

შენიშვნა 20. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 
 

 31-დეკ-2017  31-დეკ-2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

ვალდებულებები თანამშრომელთა წინაშე 1,686  
 

1,470 

გადასახდელი საკომისიო 1,367 
 

7,535 

ავანსად მიღებული პრემიები 1,261 
 

842 

სხვა ვალდებულებები 1,744 
 

2,376 

 6,058 
 

12,223  

 

შენიშვნა 21. სადაზღვევო რისკების მართვა 
 

ა. რისკების მართვის მიზნებიდასადაზღვევო რისკების შემცირების პოლიტიკები 

 

„კომპანიის“ მიერ განხორციელებული ძირითადი სადაზღვევო საქმიანობა უკავშირდება ზარალების 

რისკის შეფასებას, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს ფიზიკური პირებისგან ან ორგანიზაციებისგან. 

ასეთი რისკები უკავშირდება ქონებას, ვალდებულების შესრულებას, უბედურ შემთხვევას, 

ჯანმრთელობას, ტვირთს ან სხვა საფრთხეებს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას სადაზღვევო 

შემთხვევისგან. ამრიგად „კომპანია“ დგას გაურკვევლობის წინაშე სადაზღვევო კონტრაქტებიდან 

გამომდინარე ზარალების დროის და სიმძიმის მიხედვით. მთავარი რისკი არის ზარალების ისეთი 

სიხშირე და სიმძიმე, რომელიც აღემატება მოსალოდნელს. სადაზღვევო შემთხვევები თვისობრივად არის 

შემთხვევითი და ნებისმიერი ერთი წლის განმავლობაში შემთხვევების რეალური რიცხვი და ზომა 

შეიძლება განსხვავდებოდეს სტატისტიკური ტექნიკური საშუალებებით დადგენილი რიცხვისა და 

ზომისგან. 

 

არა-სიცოცხლის სადაზღვევო პოლისებიდან გამომდინარე რისკი, როგორც წესი, ფარავს თორმეტთვიან 

პერიოდს. სტანდარტული სადაზღვევო კონტრაქტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები 

წარმოიშვებიან ცვლილებებიდან შესაბამის საკანონმდებლო გარემოში, დაზღვეულის ქცევის 

ცვლილებებიდან, ბუნებრივი კატაკლიზმებიდან და ტერორისტული აქტებიდან. ჯანმრთელობის 

დაზღვევის კონტრაქტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები წარმოიშვებიან ეპიდემიებიდან, 

ბუნებრივი კატაკლიზმებიდან და ჯანდაცვის ხარჯების ზრდიდან. 



სს სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი        

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები - 2017 წ. 
 

 41 

 

სადაზღვევო საქმიანობიდან გამომდინარე, „კომპანია“ ასევე დგას საბაზრო რისკის წინაშე. „კომპანია“ 

სადაზღვევო რისკებს მართავს დამკვიდრებული სტატისტიკური ტექნიკური საშუალებების 

გამოყენებით, რისკების გადაზღვევით, ანდერაიტინგული ლიმიტებით, ტრანზაქციების ავტორიზაციის 

პროცედურებით, ფასწარმოქმნის სახელმძღვანელო პრინციპებითა და მიმდინარე საკითხების 

მონიტორინგით. 

 

(i) ანდერაიტინგული სტრატეგია 

 

„კომპანიის“ ანდერაიტინგული სტრატეგიაამოახდინოს პორთფელის დივერსიფიკაცია ისე, რომ იგი 

ყოველთვის შეიცავდეს სხვადასხვა სახეობის არაურთიერთდაკავშირებულ რისკებს და ამავე დროს 

ყველა სახეობის რისკი გადანაწილებული იყოს პოლისების დიდ რაოდენობაზე. მენეჯმენტის რწმენით, 

ეს მიდგომა ამცირებს შედეგების ცვალებადობას.  

 

ანდერაიტინგული სტრატეგია განსაზღვრულია ბიზნეს გეგმაში, რომელიც ადგენს, რომ ბიზნესის 

კლასები და ქვე-კლასები გაწერილი უნდა იყოს. სტრატეგია ხორციელდება ანდერაიტინგის 

გაიდლაინების გამოყენებით, რომლებიც განსაზღვრავენ ანდერაიტინგის დეტალურ წესებს თითოეული 

პროდუქტისთვის. გაიდლაინები შეიცავენ სადაზღვევო კონცეფციას და პროცედურებს, აღებული რისკის 

განმარტებებს, ვადებს და პირობებს, უფლებებს და ვალდებულებებს, დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, 

ხელშეკრულების შაბლონებს და პოლისების ნიმუშებს, ტარიფების შესახებ განმარტებებს და სხვა 

ფაქტორებს, რომლებიც იმოქმედებენ შესაბამის ტარიფებზე. ტარიფების გამოთვლა ეფუძნება ალბათობას 

და ცვალებადობას. 
 

ანდერაიტინგული გაიდლაინების მოთხოვნების შესრულებას ზედამხედველობას უწევს „კომპანიის“ 

მენეჯმენტი ოპერატიულ რეჟიმში. 
 

მკაცრი პოლიტიკები და პროცესები, როგორიცაა ყველა ახალი და მიმდინარე ზარალის შეფასება, 

ზარალების მართვის პროცედურების რეგულარული დეტალური განხილვა და შესაძლო თაღლითური 

ზარალების გამოძიება,  ხორციელდება ზარალების შემცირების მიზნით. შესაძლებლობის შემთხვევაში, 

„კომპანია“ ახორციელებს ზარალის მიზეზების და ტენდენციების გამოკვლევებს იმ მიზნით, რომ 

შეამციროს მომავალში შესაძლო მოულოდნელი ნეგატიური გავლენა „კომპანიაზე“. „კომპანიამ“ ასევე 

შეზღუდა შესაძლო რისკი გარკვეულ კონტრაქტზე ზარალების მაქსიმალური შესაძლო ოდენობის 

განსაზღვრით. 

 

(ii) გადაზღვევის სტრატეგია 

 

სადაზღვევორისკისშემცირებისმიზნით, „კომპანია“იყენებსგადაზღვევისპროგრამას. 

გადაზღვევისბიზნესის 

დიდინაწილიეფუძნებაპროპორციულდაასევეგადაზღვევისკვოტაზე/დანაკარგისექსცედენტზე

დამყარებულპრინციპს, 

საკუთართავზედატოვებულისადაზღვევორისკისლიმიტებიკიგანსხვავებულიასადაზღვევოპრ

ოდუქტების მიმართულების მიხედვით (ყველა ბიზნეს მიმართულების ყველა მნიშვნელოვან 

რისკისათვის, „კომპანია“აფორმებსდაზღვევასმხოლოდფაკულტატიურიდაფარვით, 

მნიშვნელოვანითანხისდაკავებისგარეშე). 
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გადამზღვევთაგან ასანაზღაურებელი თანხების რაოდენობის პირობითი მოცულობა 

განისაზღვრება იგივე გზით, როგორც ეს პოლისის სავარაუდო მოგების დადგენის შემთხვევაში 

ხდება და ისინი აღირიცხებიან ბალანსში როგორც გადაზღვევის აქტივები. მიუხედავადიმისა, 

რომ „კომპანიას“გაფორმებულიაქვსგადაზღვევისხელშეკრულებები, 

იგიართავისუფლდებაპოლისისმფლობელთამიმართ პირდაპირივალდებულებებისგან, 

აქედანგამომდინარე, 

საკრედიტორისკიარსებობსგაფორმებულგადაზღვევასთანდაკავშირებით, იმ დაშვების 

გათვალისწინებით, რომრომელიმე გადამზღვევმა შესაძლოა 

ვერშეძლოსგადაზღვევისხელშეკრულებითმასზედაკისრებულივალდებულებებისშესრულება. 

გადაზღვევა განთავსებულია მაღალი რეიტინგის კონტრაგენტებში და რისკის მაღალი 

კონცენტრაცია ერთ რომელიმე მათგანში თავიდან არის აცილებული იმ პოლიტიკებით, 

რომლებიც განსაზღვრავს თითოეულ კონტრაგენტთან რისკის განთავსების ლიმიტებს. ეს 

პოლიტიკები განისაზღვრება ყოველწლიურად და რეგულარულ გადახედვას საჭიროებს. 

ყოველი საანგარიშო წლისდასასრულს, 

მენეჯმენტიახდენსგადამზღვეველისგადახდისუნარიანობისშეფასებას, 

გადაზღვევისშესყიდვისსტრატეგიისგანახლებისდაგადაზღვევისაქტივებისთვისგაუფასურები

სშესაბამისიზღვარისდადგენისმიზნით.    

 

ბ. სადაზღვევო კონტრაქტების პირობები და დაფარული რისკების ხასიათი 

 

სადაზღვევო კონტრაქტების პირობები, რომლებსაც მატერიალური გავლენა აქვთ კონტრაქტებიდან 

გამომდინარე მომავალი ფულადი ნაკადების რაოდენობაზე, ვადიანობასა და გაურკვეველ მომავალზე, 

მოყვანილია ქვემოთ. ამასთან, ეს გვაძლევს კომპანიის მთავარი პროდუქტების და მათგან გამომდინარე 

რისკების მართვის გზების შეფასების საშუალებას. 
 

(i) სამედიცინო დაზღვევა 

 

პროდუქტის მახასიათებლები 
 

„კომპანიის“ სადაზღვევო პორტფელის უდიდესი ნაწილი უკავშირდება სამედიცინო დაზღვევას. ეს 

კონტრაქტები ანაზღაურებენ სამედიცინო ჩარევებს და ჰოსპიტალურ ხარჯებს. პორტფელი შეადგენს 

„კომპანიის“ მთლიანი სადაზღვევო ბიზნესის 59%-ს, მის მიერ ნეტო გამომუშავებული პრემიის 

მიხედვით. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, პორტფელი ძირითადად შედგება ჯგუფური 

კორპორატიული პოლისებისაგან. 
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რისკების მართვა 

 

სამედიცინო დაზღვევა ფარავს სამედიცინო ჩარევის ძირითად საჭიროებებს. „კომპანია“ რისკებს მართავს 

უმეტესწილად კორპორატიული პოლისების გამოწერით და სამედიცინო გამოკვლევებით ისე, რომ 

ფასების განსაზღვრა ითვალისწინებდეს მიმდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გარდა ამისა, 

„კომპანია“ იყენებს მისი შვილობილი კომპანიის კლინიკებისა და აფთიაქების მომსახურებას, წინასწარ 

შეთანხმებულ ფასებზე დაყრდნობით.   
 

(ii) საავტომობილო დაზღვევა 

 

პროდუქტის მახასიათებლები 
 

საავტომობილო დაზღვევა მოიცავს სრულ დაზღვევას („კასკო“) და მესამე პირის მიმართ 

პასუხისმგებლობის დაზღვევას („MTPL“). პორტფელი შეადგენს „კომპანიის“ მთლიანი სადაზღვევო 

ბიზნესის 17%-ს, მის მიერ ნეტო გამომუშავებული პრემიის მიხედვით .„კასკოს“ კონტრაქტების მიხედვით 

იურიდიული და ფიზიკურ პირებს აუნაზღაურდებათ მათი ავტომობილების მთლიანი ან ნაწილობრივი 

ზიანით მიყენებული ზარალი. „MTPL“-ს მიხედვით ანაზღაურდება მესამე პირის ქონების ზიანით, 

სიკვდილით ან სხეულის დაზიანებით გამოწვეული კომპენსაცია. შესაბამისად, საავტომობილო 

დაზღვევა მოიცავს როგორც მოკლევადიან, ისე - გრძელვადიან ანაზღაურებას. მოკლე დროში 

დარეგულირებად შემთხვევებად მიიჩნევა დაზღვეულის ავტომობილის მთლიანი ან ნაწილობრივი 

ზიანით გამოწვეული ზარალების ანაზღაურება. სხეულის დაზიანებით გამოწვეული ზარალების 

დეტალების დადგენა უფრო რთულია და მოითხოვს  მეტ დროს. 
 

რისკების მართვა 

 

ზოგადად საავტომობილო დაზღვევის ზარალების მოხდენის ფაქტებსა და გაცხადებებს შორის 

ინტერვალი მცირეა და ზარალების სირთულე შედარებით დაბალი. მთლიანობაში დაზღვევის ამ 

სახეობის ზარალების ვალდებულებები განეკუთვნება დაშვებების საშუალო რისკს. „კომპანია“ აკვირდება 

და რეაგირებს აღდგენის და სხეულის დაზიანების ხარჯების, ასევე ქურდობის სიხშირის და უბედური 

შემთხვევით გამოწვეული ზარალების ტენდენციებს.  

 

ზარალების სიხშირე გარკვეულწილად დამოკიდებულია ამინდზე. ზარალების მოცულობა უფრო 

მაღალია ზამთრის პერიოდში. საავტომობილო დაზღვევის რისკების მართვა ხორციელდება ზარალების 

შესახებ საკუთარი სტატისტიკური ბაზის მიხედვით.   

 

(iii) ქონების დაზღვევა 

 

პროდუქტის მახასიათებლები 
 

„კომპანია“ გასცემს ქონების დაზღვევის პოლისებს. ეს მოიცავს როგორც ფიზიკური პირის, ისე - 

იურიდიული პირის ქონების დაზღვევას. ქონების დაზღვევა დაზღვეულის ანაზღაურებას ახდენს მისი 

მატერიალური ქონების მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანების ლიმიტის შესაბამისად. პორტფელი 

შეადგენს „კომპანიის“ მთლიანი სადაზღვევო ბიზნესის 11%-ს, მის მიერ ნეტო გამომუშავებული პრემიის 

მიხედვით. 

 

ზარალის გამომწვევი შემთხვევები, რომელიც იწვევს შენობის ან მასში განთავსებული ერთეულების 

დაზიანებას, ჩვეულებრივ, მოულოდნელად დგება (მაგალითად ხანძარი და ქურდობა) და გამომწვევი 

მიზეზის დადგენა ადვილად შესაძლებელია. შესაბამისად, ზარალის შესახებ ინფორმირება 

მომენტალურად ხდება და შეიძლება შეუფერხებლად მოგვარდეს. აქედან გამომდინარე, ქონებასთან 

დაკავშირებული ბიზნესი კლასიფიცირებულია მოკლე დროში დარეგულირებად შემთხვევად. 
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რისკების მართვა 

 

ანდერაიტინგული რისკი არის რისკი იმისა, რომ „კომპანია“ არ საზღვრავს სათანადოდ მის მიერ 

დაზღვეული სხვადასხვა ქონების პრემიებს. კერძო საკუთრების დაზღვევისთვის მოსალოდნელია, რომ 

იქნება მსგავსი რისკების პორტფელის მქონე დიდი რაოდენობის ქონება. ამასთან, ეს შესაძლოა არ შეეხოს 

კომერციულ საქმიანობას. კომერციული საკუთრების მრავალი წინადადება წარმოადგენს 

ადგილმდებარეობების, საქმიანობის ტიპებისა და ადგილზე არსებული უსაფრთხოების ზომების 

უნიკალურ კომბინაციას. რისკის შესაბამისი პრემიის გაანგარიშება ამ პოლისებისთვის სუბიექტური, და 

შესაბამისად რისკიანი იქნება. 

 

ეს რისკები, პირველ რიგში იმართება ფასწარმოქმნისა და გადაზღვევის პროცესებში.   

 

გ. სადაზღვევორისკებისკონცენტრაცია 

 

„კომპანიის“ წინაშე არსებული სადაზღვევო რისკის მთავარი ასპექტი არის სადაზღვევო რისკის 

კონცენტრაციის ზომა, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს ისეთ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ შემთხვევას 

ან შემთხვევათა ჯგუფს აქვთ მნიშვნელოვანი გავლენა „კომპანიის“ ვალდებულებებზე. ასეთი 

კონცენტრაცია შეიძლება წარმოიშვას ერთ სადაზღვევო კონტრაქტზე ან შინაარსობრივად დაკავშირებულ 

კონტრაქტებზე. სადაზღვევო რისკის კონცენტრაციის მნიშვნელოვანი ასპექტი მდგომარეობს იმაში, რომ 

რისკი შეიძლება აკუმულირებული იყოს მთელ რიგ ინდივიდუალურ სახეობებში ან ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ტრანშებში.   
 

„კომპანიაში“ რისკების მართვის ორი მთავარი მეთოდი არსებობს. პირველი, რისკის მართვა ხდება 

შესაბამისი ანდერაიტინგის კუთხით. დაუშვებელია ანდერაიტერმა დაამუშაოს რისკი თუ მოგება არ 

იქნება რისკის შესაბამისი. მეორე არის გადაზღვევა. „კომპანია“ მისი საქმიანობის სახვადასხვა 

სახეობისთვის ყიდულობს გადაზღვევის უზრუნველყოფას. ის აფასებს გადაზღვევის პროგრამასთან 

დაკავშირებულ ხარჯებს და სარგებელს მიმდინარე რეჟიმში. 
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ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში ნაჩვენებია სადაზღვევო კონტრაქტებით აღებული ვალდებულებების კონცენტრაცია (მათ შორის ამოუწურავი 

რისკებისგან და ასანაზღაურებელი ზარალებისგან წარმოშობილი ვალდებულებები) პროდუქტის სახეობების მიხედვით: 

 

31 დეკემბერი, 2017 წ. 

 ბრუტო  გადამზღვევლისწილი  ნეტო 

 

გამოუმუშავებელი 

პრემიის რეზერვი  

ასანაზღაურებელი 

ზარალები  სულ  

გადამზღვევლის 

გამოუმუშავებელი 

პრემიის რეზერვი  

ასანაზღაურებელი 

ზარალები  სულ  

გამოუმუშავებელი 

პრემიის რეზერვი  

ასანაზღაურებელი 

ზარალები  სულ 

 ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000 

საავტომობილო 7,028 
 

2,327 
 

9,355 
 

78 
 

421 
 

499 
 

6,950 
 

1,906 
 

8,856 

საზღვაო და ტვირთები 428 
 

456 
 

884 
 

116 
 

228 
 

344 
 

312 
 

228 
 

540 

ქონება 5,752 
 

7,222 
 

12,974 
 

4,257 
 

6,334 
 

10,591 
 

1,495 
 

888 
 

2,383 

სამედიცინო 20,527 
 

6,688 
 

27,215 
 

25 
 

- 
 

25 
 

20,502 
 

6,688 
 

27,190 

საკრედიტო დაზღვევა 568 
 

829 
 

1,397 
 

90 
 

249 
 

339 
 

478 
 

580 
 

1,058 

აგროდაზღვევა 37 
 

2,151 
 

2,188 
 

26 
 

1,956 
 

1,982 
 

11 
 

195 
 

206 

სხვა 3,448 
 

2,093 
 

5,541 
 

2,576 
 

1,278 
 

3,854 
 

872 
 

815 
 

1,687 

სულ 37,788 
 

21,766 
 

59,554 
 

7,168 
 

10,466 
 

17,634 
 

30,620 
 

11,300 
 

41,920 
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31 დეკემბერი, 2016წ. 

 ბრუტო  გადამზღვევლისწილი  ნეტო 

 

გამოუმუშავებელი 

პრემიის რეზერვი  

ასანაზღაურებელი 

ზარალები  სულ  

გადამზღვევლის 

გამოუმუშავებელი 

პრემიის რეზერვი  

ასანაზღაურებელი 

ზარალები  სულ  

გამოუმუშავებელი 

პრემიის რეზერვი  

ასანაზღაურებელი 

ზარალები  სულ 

                  

 ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000  ლარი’000 

საავტომობილო 
7,051  3,107 

 
10,158 

 
72 

 
1 

 
73 

 
6,979 

 
3,106 

 
10,085 

საზღვაო და ტვირთები 339 
 

340 
 

679 
 

161 
 

197 
 

358 
 

178 
 

143 
 

321 

ქონება 
7,001 

 
1,944 

 
8,945 

 
4,749 

 
1,745 

 
6,494 

 
2,252 

 
199 

 
2,451 

სამედიცინო 
13,221 

 
2,520 

 
15,741 

 
67 

 
- 
 

67 
 

13,154 
 

2,520 
 

15,674 

საკრედიტო დაზღვევა 
7,079 

 
611 

 
7,690 

 
10 

 
327 

 
337 

 
7,069 

 
284 

 
7,353 

აგროდაზღვევა 
27 

 
799 

 
826 

 
19 

 
558 

 
577 

 
8 

 
241 

 
249 

სხვა 
4,296 

 
2,056 

 
6,352 

 
2,415 

 
1,029 

 
3,444 

 
1,881 

 
1,027 

 
2,908 

სულ 
39,014 

 
11,377 

 
50,391 

 
7,493 

 
3,857 

 
11,350 

 
31,521 

 
7,520 

 
39,041 
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ძირითადიდაშვებები ასანაზღაურებელი ზარალების გამოთვლისას 

 

ძირითადიდაშვებებიუკავშირდებაიმას, თურამდენადგანსხვავებულიიქნება 

„კომპანიის“ზარალებთანდაკავშირებულიმომავალი მდგომარეობა (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში), წარსულშიზარალებისგანვითარებისგამოცდილებისგან. 

აღნიშნულიმოიცავსთითოეულიზარალისსაანგარიშოპერიოდისთვისზარალებისსაშუალოღირებ

ულების, ზარალებისმართვისღირებულების, ზარალებისგაუფასურებისფაქტორის, 

ზარალებისრაოდენობის, ზარალისშემთხვევებსშორისშეფერხების, 

ზარალებისშეტყობინებისადაანაზღაურებისმაქსიმალურადმიახლოებითგამოთვლებს. 

იმისშესაფასებლად, თურატომარისშესაძლებელი, 

რომწარსულისტენდენციაარგამოვლინდესმომავალში, 

ხდებადამატებითიკვალიფიციურიგანმარტებებისგამოყენება, მაგალითადერთჯერადიმოვლენა, 

ცვლილებებისაბაზროფაქტორებში, როგორიც 

არისსაზოგადოებისდამოკიდებულებაზარალისმიმართ, ეკონომიკურიპირობები, ასევე 

შიდაფაქტორები, როგორიცარისაქციათაპორთფელისშემადგენლობა, 

პოლისისპირობებიდაზარალებისმართვისპროცედურები. 

დაშვებებიასევეგამოიყენებაპირობითმაჩვენებლებზეგარეფაქტორების 

(მაგალითადსასამართლოსგადაწყვეტილებადასახელმწიფოკანონმდებლობა) ზემოქმედების 

შესაფასებლად. სხვადაშვებები 

მოიცავენსაპროცენტოგანაკვეთისცვალებადობასდაცვლილებებსუცხოურივალუტისკურსებში.  

 

სენსიტიურობა 

 

„კომპანიის“ მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ ბიზნესის მოკლევადიანი ხასიათიდან გამომდინარე, 

„კომპანიის“ პორტფელი სენსიტიურია ძირითადად ზარალიანობის კოეფიციენტის 

მოსალოდნელი ცვალებადობის მიმართ. „კომპანია“ რეგულარულად ცვლის სადაზღვევო 

ტარიფებს აღნიშნული პარამეტრის ცვლილების შესაბამისად, ცვლილების ნებისმიერი 

ტენდენციის გათვალისწინებით. 

 

დ. სადაზღვევოზარალებისდინამიკა  
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სადაზღვევო ზარალების დინამიკა განიმარტება იმისთვის, რომ მოხდეს „კომპანიის“ სადაზღვევო რისკის 

ილუსტრაცია. ცხრილში მოყვანილი ციფრებით ხდება ზარალის მოხდენის წლის ბაზაზე გადახდილი 

ზარალების შედარება ამ ზარალებისთვის შექმნილ რეზერვებთან. ცხრილის ზედა ნაწილი აჩვენებს მიმდინარე 

კუმულატიური ზარალების დაშვებებს და ასევე იმას თუ როგორ შეიცვალა შეფასებული ზარალები მომდევნო 

ანგარიშგების თუ ზარალის მოხდენის წლის ბოლოსთვის. დაშვებები იზრდება ან კლებულობს ზარალების 

ანაზღაურების ან გადაუხდელი ზარალების სიხშირისა და სიმძიმის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღების 

საფუძველზე. ცხრილის ქვედა ნაწილი წარმოადგენს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ნაჩვენები 

რეზერვის და კუმულატიური ზარალების შეფასებების შეჯერებას.  

 

ცხრილშიმოცემულია ინფორმაციაწინაწლებში 

გაკეთებულიგადაუხდელიზარალებისდაშვებებისადეკვატურობაზეისტორიულიპერსპექტივით, 

მაგრამამფინანსურიანგარიშგებისმკითხველმათავი უნდა შეიკავოს 

მიმდინარეასანაზღაურებელიზარალებისნაშთებთანმიმართებაში წარსული ხარვეზების 

ექსტრაპოლაციისგან. „კომპანია“ თვლის, რომ 2017 წლის ბოლოსთვის მთლიან ასანაზღაურებელ ზარალებთან 

დაკავშირებული დაშვება ადეკვატურია. თუმცა, დარეზერვების პროცესში გარკვეული 

განუსაზღვრელობებიდან გამომდინარე, არ შეიძლება მთლიანად გარანტირებული იყოს ის, რომ ეს ნაშთები 

საბოლოოდ ადეკვატური იქნება. 
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ზარალების დინამიკის ანალიზი(ბრუტო) – სულ 
 

 ზარალის წელი 

 2014 2014 2015 2016 2017 სულ 

კუმულატიური ზარალების შეფასება ლარი’000 

ზარალის წელი 63,195  53,615  47,980  48,885  75,173 288,848 

ერთი წლის შემდეგ 64,084  56,373  46,867  46,531    213,855  

ორი წლის შემდეგ 63,379  56,275  46,724      166,378  

სამი წლის შემდეგ 63,379  56,254        119,633  

ოთხი წლის შემდეგ 63,982          63,982  

             

მომხდარი ზარალების მიმდინარე შეფასება 63,982 56,254 46,724 46,531 75,173 288,644 

კუმულატიური გადახდები მოცემული 

მომენტისთვის 
63,370 55,647 45,658 45,943 67,280 266,898 

ასანაზღაურებელი ზარალების ბრუტო 

ვალდებულება 
612 607 1,066 588 18,893 21,766 

 

 

შენიშვნა 22. ფინანსური ინსტრუმენტები და რისკების მართვა 
 

ა. სააღრიცხვო კლასიფიკაცია და სამართლიანი ღირებულება 

 

მენეჯმენტი მიიჩნევს რომ „კომპანიის“ ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების სამართლიანი 

ღირებულება არ განსხვავდება  მათი მიმდინარე ღირებულებისგან, რადგან ფინანსური 

ინსტრუმენტების უმეტესობა მოკლევადიანია.  

 

ბ. მართველობითი სტრუქტურა 

 

„კომპანიის“ რისკების და ფინანსური მართვის სისტემის მთავარ მიზანს წარმოადგენს „კომპანიის“ 

აქციონერთა დაცვა ისეთი შემთხვევებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან სტაბილური ფინანსური 

მომგებიანობის მიღწევას, ხელსაყრელი შესაძლებლობების გამოუყენებლობისაგან დაცვის 

ჩათვლით. უმაღლესი მენეჯმენტი აცნობიერებს ეფექტური და პროდუქტიული რისკების მართვის 

სისტემის არსებობის მნიშვნელობას „კომპანიაში“. 
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მთლიანობაში, რისკების მართვის სტრუქტურების ზედამხედველობაზე პასუხს აგებს „კომპანიის“ 

სამეთვალყურეო საბჭო. „კომპანიის“ მენეჯმენტი პასუხისმგებელია მნიშვნელოვანი რისკების 

მართვაზე, რისკების მართვის და კონტროლის პროცედურების შემუშავებასა და 

განხორციელებაზე,  ასევე მათ დამტკიცებაზე.  

 

რისკების მართვის პოლიტიკები და სისტემები რეგულარულად მიმოიხილება ბაზრის პირობებისა 

და „კომპანიის“ საქმიანობების ცვლილებების ასახვის მიზნით. 

 

გ. მარეგულირებელი სტრუქტურა 

 

მარეგულირებლის უპირატეს ინტერესს წარმოადგენს დაზღვეულთა უფლებების დაცვა და მათი 

მეთვალყურეობა. ამავე დროს, მარეგულირებლები ასევე ცდილობენ უზრუნველყონ „კომპანიის“ 

მიერ სათანადო გადახდისუნარიანობა ბუნებრივი კატასტროფების ეკონომიკური შოკებიდან 

გამომდინარე გაუთვალისწინებელი ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად. რეგულაციები არა 

მხოლოდ განსაზღვრავენ საქმიანობების დამტკიცებასა და მონიტორინგს, არამედ ასევე ადგენენ 

კონკრეტულ შეზღუდვებს (მაგ. კაპიტალის ადეკვატურობა) სადაზღვევო კომპანიებთან 

მიმართებაში გადაუხდელობისა და გადახდისუუნარობის რისკების მინიმიზების მიზნით, 

გაუთვალისწინებელი ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად მათი წარმოშობისთანავე. 

 

დ.აქტივებისადავალდებულებებისმართვის (ALM) სტრუქტურა 

 

ფინანსურირისკებიწარმოიქმნებიანსაპროცენტოგანაკვეთის, 

ვალუტებისანკაპიტალისპროდუქტისღიაპოზიციიდან, 

რადგანთითოეულიმათგანიექვემდებარებაბაზრისზოგადდასპეციფიურძვრებს. მთავარრისკებს, 

რომლებიც „კომპანიის“წინაშე წარმოიქმნებიან, 

მისიინვესტიციებისდავალდებულებებისხასიათიდანგამომდინარე, 

წარმოადგენენსავალუტორისკებს, საკრედიტორისკებს, 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკებსდასადაზღვევორისკებს. „კომპანიის“ALM–

სმთავარიტექნიკამდგომარეობსსადაზღვევოკონტრაქტებიდანწარმოქმნილიაქტივებისდავალდე

ბულებებისშეჯერებაში, 

კონტრაქტისმონაწილეთათვისგადასახდელიანაზღაურებისსაფუძველზე. „კომპანიის“ALM–

იასევეწარმოადგენსსადაზღვევორისკისმართვისპოლიტიკისგანუყოფელნაწილს, 

იმისუზრუნველსაყოფად, რომნებისმიერპერიოდშიშესაძლებელი 

იყოსსაკმარისიფულადინაკადისმობილიზება, 

სადაზღვევოკონტრაქტიდანწარმოქმნილივალდებულებებისდასაკმაყოფილებლად. 
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ე. ფინანსური რისკები 

 

ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებისას „კომპანიისთვის“ ყველაზე დიდ რისკს წარმოადგენს 

საბაზრო რისკი (საპროცენტო განაკვეთები და სავალუტო რისკი), საკრედიტო რისკი და 

ლიკვიდურობის რისკი.  

 

(ა)საკრედიტო რისკი 

 

საკრედიტო რისკი წარმოადგენს რისკს, როდესაც ფინანსური ინსტრუმენტის ერთი მხარის მიერ 

ვალდებულების შეუსრულებლობა იწვევს მეორე მხარის ფინანსურ ზარალს.  

 

„კომპანიის“ საკრედიტო რისკების შესამცირებლად გამოიყენება შემდეგი რეგულაციები და 

პროცედურები:  

 

 თითოეულიმხარისათვის, ანმხარეთაჯგუფისთვის, გეოგრაფიულიდაინდუსტრიულისეგმენტისთვის, 

დადგენილია მაქსიმალური რისკის ზღვარი (მაგ. ლიმიტები დადგენილია ინვესტიციებისა და ფულადი 

დეპოზიტებისათვის, უცხოური ვალუტის გაცვლითი ოპერაციებისთვის, მინიმალური საკრედიტო 

რეიტინგები იმ ინვესტიციებისთვის, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს). 
 

 გადაზღვევა ხორციელდება იმ კონტრაგენტებთან, რომელთაც გააჩნიათ კარგი საკრედიტო რეიტინგი და 

რისკის დივერსიფიცირება შესაძლებელია მოქმედი პოლიტიკით ყოველი კონტრაგენტისთვის 

დადგენილი ლიმიტების შესაბამისად, რომელთა დამტკიცებაც ხდება ყოველწლიურად სამეთვალყურეო 

საბჭოს მიერ და ისინი რეგულარულად გადაიხედებიან. გადაზღვევაში მონაწილე მხარეებს ამტკიცებს 

„კომპანიის“ უმაღლესი მენეჯმენტი. ყოველი საანგარიშო თარიღისთვის, მენეჯმენტი ახდენს 

გადამზღვევლის კრედიტუნარიანობის შეფასებას და გადაზღვევის შესყიდვის სტრატეგიის განახლებას, 

გაუფასურების შესაფერისი დასაშვები ზღვარის დადგენით. 

 

 „კომპანია“ ადგენს მაქსიმალურ თანხებს და ლიმიტებს მხარეებთან ურთიერთობაში, მათი 

გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგების გათვალისწინებით. 
 

 კლიენტთა ბალანსებთან დაკავშირებული საკრედიტორისკი, რომლებიც წარმოიქმნებიან ანაზღაურებების 

ან შენატანების გადაუხდელობით, ნარჩუნდება მხოლოდ პოლისში განსაზღვრული პერიოდის 

განმავლობაში ვალდებულების ამოწურვამდე ან გაუქმებამდე.  
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საკრედიტო რისკი 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია საკრედიტო რისკის მაქსიმალური შესაძლო ოდენობა 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების კომპონენტებისათვის: 

 

 
31 დეკემბერი 

2017 წ.  
31 დეკემბერი 

2016 წ. 

 ლარი’000  ლარი’000 

საბანკო დეპოზიტები  20,073 
 

16,223 

გაცემული სესხები 492 
 

792 

გადაზღვევის აქტივები (მინიმუმ BBB შეფასებით Standard 

& Poor’s მიხედვით) 
17,634 

 
11,350 

სადაზღვევო მოთხოვნები 34,767 
 

35,072 

სუბროგაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 6,619 
 

5,804 

მოთხოვნა საინვესტიციო ქონების რეალიზაციიდან 2,699 
 

3,548 

ფული და ფულის ეკვივალენტები 6,412 
 

7,602 

სულ საკრედიტო რისკი  88,696 
 

80,391 

 

ფული და ფულის ექვივალენტები და საბანკო დეპოზიტები ძირითადად ინახება საქართველოს ბანკებში 

Fitch Rating-ის საფუძველზე B მოკლევადიანი დეფოლტის რაიტინგში. კომპანია არ ვარაუდობს მისი 

კონტრაგენტების მიერ საკუთარი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევას.  

სადაზღვევო მოთხოვნების ხანდაზმულობა საანგარიშგებო თარიღისთვის იყო შემდეგი: 
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ლარი’000 

ბრუტო 

2017  

გაუფასურება 

2017  

ბრუტო 

2016  

გაუფასურება 

2016 

        

ვადაგადაცილების გარეშე 
33,004 

 
- 

 
32,450 

 
- 

0- 90-დღიანი ვადაგადაცილება 
477 

 
- 

 
2,007 

 
- 

91-180-დღიანი ვადაგადაცილება 

699 
 

63 
 

454 
 

45 

181-270-დღიანი ვადაგადაცილება 
465 

 
126 

 
189 

 
57 

271-365-დღიანი ვადაგადაცილება 

229 
 

81 
 

149 
 

75 

ვადაგადაცილება წელიწადზე მეტი 

დროით 

4,017 
 

3,854 
 

3,571 
 

3,571 

 

38,891 
 

4,124 
 

38,820 
 

3,748 

 

ჯანდაცვის, სატრანსპორტო საშუალებების და ქონების დაზღვევის კონტრაქტებიდან მისაღები შემოსავალი 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენდა 21,860 ათას ლარს, 4,995 ათას ლარს და 4,665 ათას ლარს, 

შესაბამისად (31 დეკემბერი 2016: 13,170 ათასი ლარს, 5,020 ათას ლარს და 5,460 ათას ლარს).  

„კომპანიას“ არ გააჩნია მნიშვნელოვანი საკრედიტო რისკი პირდაპირი სადაზღვევო საქმიანობიდან 

გამომდინარე მოთხოვნებზე, რადგან პოლისები უქმდება და იგივენაირად უქმდება შესაბამისი 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვიც. ეს ხდება მაშინ როცა არსებობს ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ 

დაზღვეულს/დამზღვევს აღარ სურს ან არ შეუძლია პოლისის პრემიის გადახდების გაგრძელება. 

კომპანიას ასევე არ გააჩნია მნიშნელოვანი საკრედიტო რისკი სუბროგაციიდან გამომდინარე,  რადგან 

კონტრაგენტებს შორის თანხის ოდენობა განისაზღვრება და თანხმდება პოლისის საფუძველზე. გადახდები 

ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრული გადახდის გრაფიკის საფუძველზე, რაც მკაცრად კონტროლრდება 

კომპანიისმიერ, ხოლო გადაუხდელობის შემთხვევაში კონტრაგენტი დაუყოვნებლივ წარსდგება 

სასამართლოს წინაშე.  

საინვესტიციო ქონებიდან მისაღები შემოსავალი მთლიანად უზრუნველყოფილია რეალიზებული ქონებით 

ისე, რომ გადაუხდელობის შემთხვევაში, კომპანია უკან იღებს რეალიზებულ ქონებას.  

  

„კომპანიას“ გაცემული აქვს ფინანსური გარანტიები თავის შვილობილ კომპანიაზე (იხ. შენიშვნა25 (C). 

 

მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ 90დღემდე ვადაგადაცილებული თანხები სრულად 

მიღებადიაკომპანიაში არსებული სტატისტიკიდან გამომდინარე. 

 

(ბ)ლიკვიდურობის რისკი 
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ლიკვიდურობის რისკი არის რისკი, რომლის დროსაც „კომპანიას“ ექმნება სირთულე ფინანსურ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებასთან მიმართებაში, რომლებიც 

გვარდება ნაღდი ფულის ან სხვა ფინანსური აქტივის მიწოდებით. 

„კომპანიის“წინაშელიკვიდურობისრისკისწარმოქმნისშესამცირებლად, ხდებაშემდეგი 

პოლიტიკების და პროცედურების გამოყენება:  

 

 ლიკვიდურობის რისკის პოლიტიკა აფასებს და განსაზღვრავს, თუ რა წარმოადგენს ლიკვიდურობის 

რისკს „კომპანიისთვის“. პოლიტიკა რეგულარულად გადაიხედება რისკის გარემოს ცვლილების 

შესაბამისად. 

 ნორმების დადგენა აქტივების განთავსებაზე, პორტფელის კონცენტრაციასა და აქტივების დაფარვის 

სტრუქტურაზე, საკმარისი დაფინანსების უზრუნველსაყოფად სადაზღვევო კონტრაქტის 

ვალდებულებების შესრულებისთვის. 

 სარეზერვო დაფინანსების სტრატეგიის შექმნა, რომლებშიც განსაზღვრული იქნება ფონდების 

მინიმალური თანაფარდობა მოკლევადიანი ვალდებულებების დასაფარად, ასევე განსაზღვრული იქნება 

გარემოებები, რომლის დროსაც ეს სტრატეგიები იწყებენ მოქმედებას. 
 

ვადიანობა 

 

„კომპანია“ ლიკვიდურობის რისკის მართვაში ვადიანობის ცხრილებს იყენებს. „კომპანიის“ ყველა 

ფინანსური ვალდებულება უნდა დარეგულირდეს ანგარიშგების თარიღის შემდგომი ექვსი თვის 

განმავლობაში.  

მენეჯმენტის შეფასებით, სადაზღვევო კონტრაქტებიდან გამომდინარე ვალდებულებების 

შესაბამისი გამავალი ფულადი ნაკადების შესაძლო ვადიანობა არ აღემატება ერთ წელს.  

კომპანიის აქტივები და ვალდებულებები, ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური ქონების და 

საინვესტიციო ქონების  გარდა, როგორც მოსალოდნელია, აღდგენილი ან დარეგულირებული 

იქნება ანგარიშგების დღიდან თორმეტი თვის განმავლობაში.  

 

(გ)საბაზრო რისკი 

 

საბაზრო რისკი წარმოადგენს რისკს იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის სამომავლო ფულადი 

ნაკადების მიმდინარე ღირებულება იქნება ცვალებადი, საბაზრო ფასების ცვლილების გამო. 

 

„კომპანიის“ წინაშე წარმოქმნილი საბაზრო რისკების შესამცირებლად, ხდება პოლიტიკების და 

პროცედურების გამოყენება, რათა დადგინდეს და მონიტორინგი გაეწიოს აქტივების 

გადანაწილებას და პორტფელის ლიმიტების სტრუქტურას. 
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(i) სავალუტო რისკი 

 

„კომპანიის“ აქტივები და ვალდებულებები დენომინირებულია ერთზე მეტ ვალუტაში.   იმ 

შემთხვევაში, თუ ერთ ვალუტაში დენომინირებული აქტივები და ვალდებულებები ერთმანეთს არ 

ემთხვევა, წარმოიქმნება ღია სავალუტო პოზიცია და „კომპანია“ აღმოჩნდება კურსის ცვლილებით 

გამოწვეული პოტენციური რისკების წინაშე.  

 

„კომპანიის“ მენეჯმენტი პასუხისმგებელია მუდმივად აწარმოოს გაცვლითი კურსების ცვლილების 

დინამიკის და უცხოური ვალუტის ბაზრის მონიტორინგი. მის მიზანს წარმოადგენს სავალუტო 

პოზიციების დახურვა და იმის უზრუნველყოფა, რომ ღია სავალუტო პოზიციები ყოველთვის 

დარჩეს ლიმიტის ფარგლებში. 

 

სავალუტო რისკის შესამცირებლად რისკის მენეჯმენტის ფარგლებში, „კომპანია“ იყენებს ფორვარდულ 

კონტრაქტს. შესაბამისად, ყოველი ფინანსური წლის დასაწყისში „კომპანია“ აფორმებს კონტრაქტს  -  

ნომინალური ღირებულებით 3,000 ათასი ევრო იმისათვის, რომ დახუროს ევროს ღია სავალუტო პოზიცია. 

ამგვარი კონტრაქტის მოქმედების ვადა განისაზღვრება ყოველი საანგარიშგებო წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგოარეობით, ზემოაღნიშნულთან დაკავშრებით ღია პოზიცია არ 

არსებობდა. კომპანიამ გააფორმა ახალი ფორვარდული ხელშეკრულება საანგარიშებო თარიღის შემდგომ.  

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია აქტივების და ვალდებულებების, ასევე სადაზღვევო კონტრაქტების 

აქტივების და ვალდებულებების სტრუქტურა  2017 და 2016 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით:  

 

 

 

 

 

 

 

  
31 დეკემბერი 2017წ. 

აშშ დოლარი 
31 დეკემბერი 2017წ. 

ევრო 

31 დეკემბერი 

2017წ. აშშ დოლარი 

31 

დეკემბერი 

2017წ. ევრო 

  ლარი’000 
ლარი’000 

ლარი’000 ლარი’000 
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საბანკო დეპოზიტები  - 
9,313  

- 

 

8,649 

გადაზღვევის აქტივები  9,623 
96  

3,212 - 

სადაზღვევო მოთხოვნები  11,180 
1,399  

16,981 6,36 

წინასწარ გადახდები და სხვა 

მოთხოვნები  2,700 
155  

3,170 0 

ფული და ფულის ეკვივალენტი  2,102 
234  

282 238 

სულ აქტივები  25,605 
11,197  

23,645 9,523 

ვალდებულებები       

       

სადაზღვევო კონტრაქტის 

ვალდებულებები 
 9,489 101   4,149 10 

დაზღვევის და გადაზღვევის 

ვალდებულებები 
 - 3,481  - 1,770 

       

ვალდებულებები 

საინვესტიციო კონტრაქტებზე 
 3,186 

88   
3,577 85 

სავაჭრო და სხვა 

ვალდებულებები 
 327 

86  
880 51 

სულ ვალდებულებები  13,002 
3,756  

8,606 1,916 

წმინდა პოზიცია   31 

დეკემბრისათვის  
 12,603 

7,441  
15,039 7,607 

       

აშშდოლართან და ევროსთანქართული ლარის მოსალოდნელი გამყარების ან გაუფასურების ეფექტი 

უცხოურ ვალუტაში ნომინირებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე და მათი გავლენა დაბეგვრამდე 

მოგებაზე და კაპიტალზე 31 დეკემბრის მდგომარეობით, წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ 

ცხრილში. ანალიზის მიხედვით სხვა ყველა ცვლადი, კერძოდ საპროცენტო განაკვეთები რჩება 

უცვლელი. 
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 31-დეკ-2017  31-დეკ-2016 

 ლარი’000  ლარი’000 

აშშ დოლარის 10%-იანიაფასებალართან მიმართებაში          1,071       
 

            1,278       

აშშ დოლარის 10%-იანიჩამოფასებალართან მიმართებაში             (1,071) 
 

               (1,278) 

ევროს10%-იანიაფასებალართან მიმართებაში             632       
 

            647       

ევროს 10%-იანიჩამოფასებალართან მიმართებაში                (632) 
 

               (647) 

 

(ii) საპროცენტო განაკვეთის რისკი 

 

საპროცენტო განაკვეთის რისკი არის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის ცვალებადობის რისკი, 

რომელიც უარყოფითად იმოქმედებს „კომპანიის“ ფინანსურ მდგომარეობაზე და საქმიანობის 

შედეგებზე. 

 

„კომპანიას“ არ გააჩნია მცოცავი საპროცენტო განაკვეთის მქონე ფინანსური ინსტრუმენტები. გარდა 

ამისა, საპროცენტო განაკვეთზე დამოკიდებული ყველა ინსტრუმენტი არის მოკლევადიანი. 

შესაბამისად, მენეჯმენტს მიაჩნია რომ „კომპანია“ არ დგას მნიშვნელოვანი საპროცენტო განაკვეთის 

რისკის წინაშე. 
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ვ. კაპიტალის მართვა 

 

ა)    კაპიტალის მართვის მიზნები, პოლიტიკები და მიდგომები 

 

კაპიტალის მართვის ძირითადი მიზანია ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მონიტორინგი და შეინარჩუნოს 

კაპიტალის სათანადო დონე, რომელიც„კომპანიის“ წინაშე არსებულ რისკების შესაბამისი იქნება. 

„კომპანიის“ კაპიტალის მართვის ძირითადი მიზნებია: 

 

 საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნებთან შესაბამისობა; 

 

 სადაზღვევო ვალდებულებების დასაფარად საჭირო აქტივების შემადგენლობისა და სტრუქტურის 

უზრუნველყოფა, გადახდის დღისთვის და მარეგულირებელი მოთხოვნების გადაჭარბება; და 

 

 „კომპანიის“ სტაბილურობის დონის შენარჩუნება, იმისათვის რომ სრულად იქნეს უზრუნველყოფილი 

მომხმარებელთა უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი. 

 

„კომპანიის“ ინტერესია შეინარჩუნოს კაპიტალის რესურსების გარკვეული დონე იმისათვის რომ მუდმივად 

დააკმაყოფილოს კაპიტალის მინიმალური საზედამხედველო მოთხოვნები. ტრადიციულად „კომპანიას“ 

გააჩნია კაპიტალის კარგი რესურსი. მისი შენარჩუნება მომავალშიც მნიშვნელოვანი იქნება 

„კომპანიისათვის“, იმისათვის რომ გაზარდოს მომგებიანობა და შეძლოს მატერიალური ზარალების 

გადახდა.  

 

კაპიტალის მართვის და მონიტორინგის ნაწილია „კომპანიის“ აქტივების მართვის გეგმა, რომლის მიზანიც 

არის „კომპანიის“ ფონდების მინიმალური დონის მუდმივად შენარჩუნება, რომელიც განთავსებულია 

საქართველოს ათ უმსხვილეს ბანკში. აქტივების სტრუქტურა კონტროლდება დამფუძნებელთან 

გაგზავნილი ყოველთვიური რეპორტებით, რომლებიც მოიცავს ფინანსური დირექტორის მიერ 

დადასტურებულ მნიშვნელოვან გაანგარიშებებს.  

 

ბ)მარეგულირებელიმოთხოვნები 

 

საქართველოშისადაზღვევო სექტორს არეგულირებს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც აწესებს მოთხოვნებს კაპიტალის მინიმალური ოდენობის 

შესახებ. აღნიშნული მოთხოვნების მიზანია საკმარისი გადახდისუნარიანობის მარჟის 

უზრუნველყოფა. 

 

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2015 წლის 20 

აპრილის ბრძანების №04 მიხედვით, მზღვეველისთვის სადაზღვევო საქმიანობის განხორციელების 

ყველა ეტაპზე საკუთარი კაპიტალის მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 2,200 ათას ლარზე 

ნაკლები და „კომპანიას“ ნებისმიერ დროს უნდა გააჩნდეს ფულადი სახსრები საქართველოში 

ლიცენზირებულ საბანკოდაწესებულებაში (დაწესებულებებში) გახსნილ ანგარიშებზე. 

 

ევროკავშირის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

მომზადებული ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების კაპიტალი მცირდება კონკრეტული 
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კორექტირებებით იმისათვის, რომ მივიღოთ ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დადგენილი 

საზედამხედველო და მინიმალური კაპიტალის ოდენობა. 

 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, „კომპანია“ სრულ შესაბამისობაში იყო დადგენილი 

კაპიტალის მოთხოვნებთან და მის ვალდებულებებში, პოლიტიკებსა და პროცესებში, გასულ 

წელთან შედარებით არ მომხდარა რაიმე სახის მატერიალური ცვლილება. 

 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 16 სექტემბრის  

№15 და №16 ბრძანებების საფუძველზე განისაზღვრა გადახდისუნარიანობის მარჟის და 

საზედამხედველო კაპიტალის ცნება. ბრძანებებით ასევე განსაზღვრულია გადახდისუნარიანობის 

მარჟის და საზედამხედველო კაპიტალის თანაფარდობის საკითხი. 2017 წელი წარმოადგენს 

გარდამავალ პერიოდს: 

 

 მზღვეველისსაზედამხედველოკაპიტალისოდენობაარ უნდა 

იყოსგაანგარიშებითმიღებულიგადახდისუნარიანობისმარჟისოდენობის  50%–ზე  ნაკლები 2017 

წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 ივლისამდე. 

 მზღვეველის საზედამხედველო კაპიტალის ოდენობა არ უნდა იყოს გაანგარიშებით მიღებული 

გადახდისუნარიანობის მარჟის ოდენობის 75%–ზე ნაკლები2017 წლის 1 ივლისიდან 2018 წლის 1 

იანვრამდე. 

 

 მზღვეველის საზედამხედველო კაპიტალის ოდენობა არ უნდა იყოს გაანგარიშებით მიღებული 

გადახდისუნარიანობის მარჟის სრულ ოდენობაზე ნაკლები2018 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

ფინანსური ანგარიშგების გამოცემის თარიღისათვის „კომპანიის“ საზედამხედველო კაპიტალის და 

გადახდისუნარიანობის მარჟის თანაფარდობა, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგოარეობით 

შეადგენდა 14,950 ათას ლარს,  არ იყო დარღვეული. 

 

 

შენიშვნა 23. ოპერაციები და ნაშთები დაკავშირებულ მხარეებთან 
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დასახელება  კავშირი 9  

ტრანზაქციები 

2017 

ლარი’000 

ნაშთი 

31.12.2017  

ლარი’000 

სს „სამედიცინო კონცერნი კურაციო“  
შვილობილი 

კომპანია 
10      

ანაზღაურებული ზარალები    3,566 - 

წინასწარ გადახდილი ზარალი    - 500 

გაცემული არაუზრუნველყოფილი სესხები*    - 255 

საპროცენტო შემოსავალი    67 - 

შპს „სახალხო აფთიაქი“  
შვილობილი 

კომპანია 
11    

ანაზღაურებული ზარალები    3,358 - 

წინასწარ გადახდილი ზარალი**    - 1,708 

გაცემულისესხები(არაუზრუნველყოფილი)*    133 - 

საპროცენტო შემოსავალი    2 - 

შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“  
შვილობილი 

კომპანია 
12    

ანაზღაურებული ზარალი    230 77 

ATBH LVP  

წილის 

მფლობელი 

კომპანია 

   

დივიდენდის განაწილება    4,550 - 

ინვესტიცია საწესდებო კაპიტალში    4,550 - 

შპს „სოფტ ინტერნეიშენალ ჯორჯია“  

წილის 

მფლობელი 

კომპანია 

13    

დივიდენდის განაწილება    506 - 

ინვესტიცია საწესდებო კაპიტალში    506 - 
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დასახელება  კავშირი 9  

ტრანზაქციები 

2017 

ლარი’000 

ნაშთი 

31.12.2017  

ლარი’000 

ვენის სადაზღვევო ჯგუფი (VIG)  დამფუძნებელი 14   
 

გადაზღვევის პრემია    444 150 

გადამზღვევლის წილი პრემიის მთლიან თანხაში 

და ანაზღაურებულ ზარალში 
   - 93 

სხვა შემოსავალი    155 155 

„ირაო“  

იგივე 

დამფუძნებლის 

შვილობილი 

15    

მოზიდული პოლისები      150 

ანაზღაურებული ზარალი    38   - 

სადაზღვევო პროგრამული უზრუნველყოფა    339 - 

ფორვარდული კონტრაქტი ***    198  16 

გადამზღვეველის წილი პრემიის მთლიან 

თანხაში 
       

იჯარის ხარჯი    310 - 

VIG Rezajišťovna, a.s.  

იგივე 

დამფუძნებლის 

შვილობილი 

16  17  18  

გადაზღვევის წილი პრემიის მთლიან თანხაში    3,200 - 

გადამზღვევლის წილი პრემიის მთლიან თანხაში 

და ანაზღაურებულ ზარალში 
   1,772 - 

გადაზღვევიდან წარმოქმნილი ვალდებულება    - 2,835 

  კავშირი  

ტრანსაქციები  

2016წ. ‘000 

ლარი 

ნაშთი 31 

დეკემბერი 

2016წ. ‘000 

ლარი 
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დასახელება  კავშირი 9  

ტრანზაქციები 

2017 

ლარი’000 

ნაშთი 

31.12.2017  

ლარი’000 

სს „სამედიცინო კონცერნი კურაციო“  
შვილობილი 

კომპანია 
     

ანაზღაურებული ზარალები    3,910 128 

საიჯარო შემოსავალი    40 - 

გაცემული არაუზრუნველყოფილი სესხები*    - 345 

საპროცენტო შემოსავალი    9 - 

შპს „სახალხო აფთიაქი“  
შვილობილი 

კომპანია 
   

ანაზღაურებული ზარალები    3,765 - 

წინასწარ გადახდილი ზარალი**    - 1,411 

გაცემულისესხები(არაუზრუნველყოფილი)*    - 133 

საპროცენტო შემოსავალი    19 115 

შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“  
შვილობილი 

კომპანია 
   

ანაზღაურებული ზარალი    216 285 

საპროცენტო შემოსავალი     7 - 

ფორვარდული ხელშეკრულება***    205 206 

GPIH B.V.  

წილის 

მფლობელი 

კომპანია 

   

დივიდენდის განაწილება    4,644 - 

შპს „სოფტ ინტერნეიშენალ ჯორჯია“  

წილის 

მფლობელი 

კომპანია 

   

დივიდენდის განაწილება    516 - 
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დასახელება  კავშირი 9  

ტრანზაქციები 

2017 

ლარი’000 

ნაშთი 

31.12.2017  

ლარი’000 

ვენის სადაზღვევო ჯგუფი (VIG)  
დამფუძნებელ

ი 
   

გადაზღვევის პრემია    273 125 

გადამზღვევლის წილი პრემიის მთლიან 

თანხაში და ანაზღაურებულ ზარალში 
   313 - 

„ირაო“  

იგივე 

დამფუძნებლი

ს შვილობილი 

   

მოზიდული პოლისები    63  86 

ანაზღაურებული ზარალი    3,596   - 

ფორვარდული კონტრაქტი ***     75 517 

გადამზღვეველის წილი პრემიის მთლიან 

თანხაში 
   -  197  

იჯარის ხარჯი    310 - 

VIG Rezajišťovna, a.s.  

იგივე 

დამფუძნებლი

ს შვილობილი 

   

გადაზღვევის წილი პრემიის მთლიან თანხაში    3,617 - 

გადამზღვევლის წილი პრემიის მთლიან 

თანხაში და ანაზღაურებულ ზარალში 
   4,403 - 

გადაზღვევიდან წარმოქმნილი ვალდებულება    - 3,170 

 

* დაკავშირებულ მხარებზე გაცემულისესხები ნომინირებულია ლარში. საპროცენტო განაკვეთია 10-

12%. 

** წინასწარ გადახდილი ზარალების მოსალოდნელი გაქვითვა მოხდება საანგარიშგებო თარიღიდან 

6 თვის განმავლობაში. მათზე პროცენტის დარიცხვა არ ხდება. 
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*** საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიასთან სს “ირაოსთან“ და შპს „ჯეოჰოსპიტალთან“ 

გაფორმებული ფორვარდული კონტრაქტებით ჰეჯირებულია კომპანიის ევროს ღია სავალუტო 

პოზიცია შესაბამისად 2,000 ათასი ევროს და 3,000 ათასი აშშ დოლარის და 1,000 ათასი ევროს 

ოდენობით. კონტრაქტების დასრულების ვადაა 2017 წლის 31 დეკემბერი (იხ. შენიშვნა 22(E)c). 

ანგარიშგების თარიღის ბოლოს არსებული ნაშთები წარმოადგენს ზემოაღნიშნულთან 

დაკავშირებით გადაუხდელ ნაწილს.  

 

2017 და 2016  წლების 31 დეკემბრის და წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანარიშგების 

თარიღის მდგომარეობით კომპანიას გააჩნია სესხებთან დაკავშირებული ვალდებულბები მისი 

შვილობილი კომპანიის - შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ წინაშე (იხ. შენიშვნა 24 (C)).  

 

შენიშვნა 24. მენეჯმენტის ანაზღაურება 
 

„კომპანიის“ 5 დირექტორის ანაზღაურება 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის: 

 

 2016  2015 

 ლარი’000  ლარი’000 

ხელფასები 832 
 

887 

ბონუსები 592 
 

542 

სხვა სარგებელი 248 
 

5 

სულ მენეჯმენტის ანაზღაურება 1,672 
 

1,434 
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შენიშნა 24. პირობითივალდებულებები 

 

ა. სასამართლო დავები 

 

საქმიანობის ჩვეულებრივად ფუნქციონირების პირობებში „კომპანია“ მონაწილეობს სასამართლო 

დავებში, რომლებიც ძირითადად უკავშირდება ზარალებს და სუბროგაციულ მოთხოვნებს. 

ანგარიშგების თარიღისთვის არ მიმდინარეობს რაიმე მნიშვნელოვანი სასამართლო დავა, 

რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს „კომპანიის“ ფინანსურ მდგომარეობაზე. 

 

ბ. საგადასახადო პირობითივალდებულებები 

 

საქართველოს საგადასახადო სისტემა შედარებით ახალია და შესაბამისი კანონმდებლობა ხასიათდება ხშირი 

ცვლილებებით, ოფიციალური განცხადებებით და სასამართლო გადაწყვეტილებებით, რომლებიც ზოგჯერ 

გაურკვეველია, არსებობს ურთიერთგამომრიცხავი და ინტერპრეტირებას დაქვემდებარებული დებულებები. 

საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, საგადასახადო უწყებებს არ შეუძლიათ დააკისრონ 

„კომპანიას“ დამატებითი გადასახადები ან ჯარიმები, თუ დარღვევის ჩადენის წლის ბოლოდან გასულია სამი 

წელი.  

 

საქართველოში ამ გარემოებებმა შეიძლება შექმნას საგადასახადო რისკი, რომელიც უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მენეჯმენტი თვლის, რომ  საქართველოს საგადასახადო 

კანონმდებლობის, ოფიციალური განცხადებების და სასამართლო გადაწყვეტილებების მისეულ 

ინტერპრეტაციაზე დაყრდნობით, იგი საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებას 

ადეკვატურად უზრუნველყოფს. თუმცა შესაბამისი უწყებების მიერ გაკეთებული 

ინტერპრეტაციები შეიძლება განსხვავებული იყოს და ამ ინტერპრეტაციების განხორციელებამ 

შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს წინამდებარე ფინანსურ ანგარიშგებაზე.  

 

გ. სესხებთან დაკავშირებული ვალდებულება 

 

2015 წლის 20 დეკემბრისთვის „კომპანია“, დაკავშირებულ მხარეებთან ერთად, გახდა ახალი სასესხო 

შეთანხმების მონაწილე, რომლის თანახმადაც „კომპანია“იძლევა გარანტიას, რომ 2017 წლის 31 

დეკემბრისთვის დაფარავს სესხს საბალანსო ღირებულებით 15 998 ათასი ევრო, (31 დეკემბერი 2016 

წ. 15,998 ათასი ევრო) იმ შემთხვევაში თუ შპს „ჯეოჰოსპიტალსი“ ვერ შეასრულებს ნაკისრ 

ვალდებულებებს. თავდებობა კომპანიის მიერ გაცემულია უსასყიდლოდ. შპს „ჯეოჰოსპიტალსის“ 

სესხის დასრულების ვადა არის 2025 წლის 31 დეკემბერი. 
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არსებული სასესხო ვალდებულება აღირიცხება იმ მაქსიმალურ ზარალის ოდენობით, რომელიც 

აღიარებული იქნება ანგარიშგების თარიღისთვის თუ  მხარეები საერთოდ ვერ შეასრულებენ 

კონტრაქტის პირობებს. 

 

2017 წლის 31 დეკემბრისთვის არცერთი ვალდებულების შეუსრულებლობის ფაქტი არ 

დაფიქსირებულა და, მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ  მხარეებს შორის შეთანხმებული საკონტრაქტო 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის ალბათობა დაბალია. შესაბამისად, ანარიცხების აღიარებას 

ადგილი არ ჰქონია. 

 

 

შენიშვნა 25. მომზადების საფუძველი 
 

წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია თავდაპირველი 

ღირებულების საფუძველზე. 

 

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 

ქვემოთ მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკა თანმიმდევრულად იქნა გამოყენებული წინამდებარე 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ყველა პერიოდთან მიმართებაში. 

 

ა. ინვესტიციებიშვილობილდამეკავშირესაწარმოებში 

 

„კომპანიის“კონტროლის ქვეშ მყოფიორგანიზაციები არიან შვილობილი კომპანიები. კონტროლში 

იგულისხმება „კომპანიის“მიერ ამა თუ იმ ორგანიზაციაში ფინანსური ან საოპერაციო პოლიტიკების მართვის 

უფლების (პირდაპირი ან ირიბი) განხორციელება, იმ მიზნით რომ „კომპანიამ“ მიიღოს სარგებელი ამ 

საქმიანობიდან. წინამდებარე ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში ინვესტიციები შვილობილ 

კომპანიებში აღრიცხულია თვითღირებულებით იმ თარიღიდან როდესაც გავრცელდა კონტროლი, მის 

დასრულებამდე. 

 

მეკავშირე საწარმოები არიან ორგანიზაციები,რომლის ფინანსურ და საოპერაციო პოლიტიკებზე ვრცელდება 

„კომპანიის“ მნიშვნელოვანი გავლენა (და არა კონტროლი). მნიშვნელოვანი გავლენა წარმოიშვება მაშინ 

როდესაც „კომპანია“ მეორე ორგანიზაციაში ფლობს 20%-დან 50%-მდე ხმის უფლებას. 

 

ინვესტიციები შვილობილ და მეკავშირე საწარმოებშიაღირიცხება, როგორცთვითღირებულებას 

მინუს გაუფასურების ზარალი. 
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ბ. ოპერაციებიუცხოურ ვალუტაში 

 

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში გადაყვანილია „კომპანიის“სამუშაო ვალუტაში ტრანზაქციის დღეს 

მოქმედი გაცვლითი კურსით.  

 

უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მონეტარული აქტივები და ვალდებულებები ანგარიშგების დღეს 

გადაყვანილია სამუშაო ვალუტაში ამ თარიღისთვის მოქმედი გაცვლითი კურსით. ვალუტის ცვლილებით 

გამოწვეული მოგება ან ზარალი ფულად ერთეულებზე წარმოადგენს სხვაობას პერიოდის 

განმავლობაში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთებით და გადახდებით დაკორექტირებული 

პერიოდის დასაწყისში სამუშაო ვალუტაში დენომინირებულ ამორტიზირებულ ღირებულებასა და 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს არსებული გაცვლითი კურსით კონვერტირებული უცხოური 

ვალუტის ამორტიზირებულ ღირებულებას შორის. 

 

უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული არაფულადიერთეულები,რომლებიც ფასდებიან ისტორიული 

ღირებულებით, გადაყვანილია ტრანზაქციის დღეს მოქმედი გაცვლითი კურსით.  

 

კურსთაშორისი სხვაობები აღიარებულია როგორც მოგება ან ზარალი.  

 

გ. სადაზღვევო კონტრაქტები 

 

(i) კონტრაქტების კლასიფიცირება 

 

კონტრაქტები,რომელთა საფუძველზეც „კომპანია“ იღებს სადაზღვევო რისკს სხვა მხარისგან 

(„დაზღვეული“), იმის შესახებ, რომ ის აუნაზღაურებს მას ან სხვა მოსარგებლეს ზარალს განსაზღვრულ 

გაურკვეველ სამომავლო შემთხვევებში („სადაზღვევო შემთხვევა“), რომელიც  ნეგატიურად მოქმედებს 

დაზღვეულზე ან სხვა მოსარგებლეზე კლასიფიცირდებიან, როგორც სადაზღვევო  კონტრაქტები. 

 

სადაზღვევო რისკი განსხვავდება ფინანსური რისკისგან.  

 

ფინანსური რისკი ეხებაერთი ან მეტი კონკრეტული საპროცენტო განაკვეთის, ფინანსური ინსტრუმენტის და 

სასაქონლო ღირებულების, სავალუტო კურსების, ფასების და განაკვეთების ინდექსების, საკრედიტო 

რეიტინგის და ინდექსების ან სხვა ცვლადებისმომავალში შესაძლო ცვლილებებს, სადაც არაფინანსური 

ცვლადი არ არის განსაზღვრული კონტრაქტის მხარისათვის. სადაზღვევო კონტრაქტი შეიძლება ატარებდეს 

გარკვეულ ფინანსურ რისკს.  
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სადაზღვევო რისკი კლასიფიცირდება მნიშვნელოვნად მხოლოდ მაშინ, როდესაც სადაზღვევო შემთხვევამ 

„კომპანიისთვის“ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ზარალის ანაზღაურება.კონტრაქტი სადაზღვევოდ 

კლასიფიცირდება სანამ ყველა უფლება და მოვალეობა არ იქნება ამოწურული ან ვადაგასული. ისეთი 

კონტრაქტები, რომლის საფუძველზეც ხდება უმნიშვნელო სადაზღვევო რისკების კომპანიისთვისგადაცემა, 

კლასიფიცირდება როგორც ფინანსური ინსტრუმენტები.  

 

ფინანსური გარანტიების კონტრაქტები მიღებულია როგორც სადაზღვევო კონტრაქტები. 

 

(ii) კონტრაქტების აღიარება და შეფასება 

 

სადაზღვევო პრემიები 

 

ბრუტო მოზიდული პრემია მოიცავს წლის განმავლობაში შეყვანილ პრემიებს, იმის მიუხედავად მთლიანად 

უკავშირდება ის ხსენებულ საანგარიშო პერიოდს თუ ნაწილობრივ. პრემიები ნაჩვენებია შუამავლებისთვის 

გადასახდელი საკომისიოების ჩათვლით. მოზიდული პრემიის გამომუშავებული ნაწილი აღიარებულია 

შემოსავლის სახით. პრემიები გამომუშავდება პოლისის ძალაში შესვლიდან სადაზღვევო პერიოდის 

განმავლობაში ყოველდღიურად(პროპორციული მეთოდით). გადაზღვევის პრემია აღიარებულია ხარჯად 

ასევე ყოველდღიურად (პროპორციული მეთოდით). გადაზღვევის პრემიის ის ნაწილი რომელიც არ არის 

აღიარებული ხარჯად,მიჩნეულია გადაზღვევის აქტივად. 

 

პოლისების გაუქმება 

 

პოლისები უქმდება მაშინ როცა არის ობიექტური დაშვება იმისა რომ დაზღვეული/დამზღვევი აღარ ან ვეღარ 

იხდის სადაზღვევო პრემიას. შესაბამისად გაუქმება ძირითადად მოქმედებს ისეთ პოლისებზე სადაც 

პირობების მიხედვით პრემია გადაიხდება განვადებით. 

 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი 

 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი მოიცავსბრუტო მოზიდული პრემიის იმ ნაწილს, რომელიც 

მოსალოდნელია გამომუშავდეს მომდევნო ან შემდეგი წლების განმავლობაში. იგი გამოთვლილია ცალ-

ცალკე ყოველი სადაზღვევო კონტრაქტზე დღიურად პროპორციული მეთოდით. 

 

სადაზღვევო ზარალები 

 

წმინდა დამდგარი ზარალები მოიცავს საანგარიშგებო წლის განმავლობაში ანაზღაურებულ ზარალებს, 

სუბროგაციული ხარჯების გამოკლებით და ასანაზღაურებელი ზარალების რეზერვის მოძრაობის 

გათვალისწინებით.ასანაზღაურებელი ზარალები მოიცავს მომხდარი, მაგრამ დაურეგულირებელი 

ზარალების „კომპანიის“ მიერ დარეგულირებასთან დაკავშირებული ხარჯების რეზერვების გამოთვლებს 

საანგარიშგებო პერიოდის უკანასკნელი დღისთვის, როგორც გაცხადებულის ასევე განუცხადებელი. 
 

ასანაზღაურებელი ზარალებიფასდება ზარალის ინდივიდუალური განხილვის და მომხდარი მაგრამ 

განუცხადებელი ზარალების რეზერვების გათვლებით, რომელშიც გათვალისწინებულია შიდა და გარე  

განჭვრეტადი მოვლენები, ისეთი როგორიც არის სამართლებრივი ცვლილებები და წარსული 

გამოცდილებები და ტენდენციები. ასანაზღაურებელი ზარალების რეზერვის დისკონტირება არ ხდება. 
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დაგეგმილი გადაზღვევის მისაღები თანხები აღიარებულია როგორც აქტივი. გადაზღვევის ანაზღაურების 

თანხა დგინდება იგივენაირად როგორც ასანაზღაურებელი ზარალები. 
 

წინა წელს დარეზერვებული ზარალების ოდენობების კორექტირებები აისახება ინდივიდუალურფინანსურ 

ანგარიშგებაში იმ პერიოდისთვის, როცა გაკეთდა კორექტირება, ხოლო მატერიალურობის შემთხვევაში 

ცალკე განიმარტებიან. გამოყენებული მეთოდების და გათვლების გადახედვა რეგულარულად ხდება. 

 

(iii) გადაზღვევა 

 

„კომპანია“ ახორციელებს გადაზღვევას ჩვეულებრივი საქმიანობის განხორციელების პირობებში, 

შენარჩუნებული რისკის ლიმიტები კი განსხვავდება სადაზღვევო პროდუქტების 

მიმართულებების მიხედვით. გადამზღვევლის წილი 

სადაზღვევოვალდებულებებსადაასანაზღაურებელზარალებშიწარმოდგენილიაგანცალკევებულა

დ„კომპანიის“ბალანსში, საკრედიტოდანაკარგებისკორექტირებებისგამოკლებით, 

მენეჯმენტისშეფასებებისმიხედვით.   

 

გადამზღვევლისვალდებულება„კომპანიის“მიმართამ უკანასკნელს 

არათავისუფლებსვალდებულებებისგანდაზღვეულთაწინაშე. 

 

გადამზღვევლის წილი პრემიები და ანაზღაურებები წარმოდგენილია მოგება-ზარალის და 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებებში (ბრუტო საფუძველზე). 

 

(iv) გადავადებული აკვიზიციური ხარჯი(DAC) 

 

ფინანსური პერიოდის განმავლობაში გაწეული ის პირდაპირი და არაპირდაპირი დანახარჯები, რომლებიც 

დაკავშირებულიასადაზღვევო კონტრაქტების მოზიდვასთან ან განახლებასთან, გადავადდება მომავალ 

პერიოდებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მოსალოდნელია, რომ ეს დანახარჯები მომავალში 

ანაზღაურდება მიღებული სადაზღვევო პრემიებიდან. ყველა სხვა აკვიზიციური ხარჯები აღიარდება 

ხარჯებად იმ პერიოდში, როდესაც იქნა გაწეული. 

 

თანამშრომლებისთვის გადახდილი გაყივების საკომისიოს, აგენტების და სხვა 

კონტრაგენტებისთვის სადაზღვევო ხელშეკრულებების გაფორმების და განახლებისთვის 

გადახდილი ანაზღაურების და საკომისიოს გარდა პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები და ა.შ.  

თავდაპირველი აღიარების შემდგომ ზოგადი დაზღვევისა და ჯანმრთელობისპროდუქტების 

გადავადებული აკვიზიციური ხარჯები ამორტიზირდება იმ პერიოდის განმავლობაში, რა 

პერიოდშიც ხდება დაკავშირებული შემოსავლების გამომუშავება. 
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(v) ვალდებულების ადეკვატურობის ტესტი 

 

ყოველი საბალანსო თარიღისთვის, ტარდება ვალდებულების შესაბამისობის შემოწმება, 

გამოუმუშავებელი პრემიების ადეკვატურობის უზრუნველსაყოფად, გადავადებული აკვიზიციური 

ხარჯისაქტივების გამოკლებით.შემოწმებისას გამოიყენება მომავალი ფულადი ნაკადების, 

ზარალების მართვის, პოლისის ადმინისტრირების საპროგნოზო მაჩვენებლები.იმ შემთხვევაში თუ 

გამოვლინდა დანაკლისი, შესაბამისი გადავადებული აკვიზიციური ხარჯი ჩამოიწერება, და, 

საჭიროების შემთხვევაში, იქმნება დამატებითი რეზერვი (ამოუწურავი რისკების რეზერვი). ამ 

განსხვავების აღიარება ხდება წლის მოგებაში ან ზარალში.  

 

(vi) სადაზღვევო მოთხოვნები 

 

სადაზღვევო კონტაქტებიდან წარმოქმნილი მოთხოვნები კლასიფიცირდება, როგორც მოთხოვნები 

და მათი გაუფასურების განხილვა ხდება მოთხოვნების გაუფასურების ტესტირების მიხედვით. 

 

როგორც წესი, სადაზღვევო მოთხოვნების აღიარება ხდება პოლისის გაცემისას და 

აღირიცხებაამორტიზირებული ღირებულებით. სადაზღვევო მოთხოვნების საბალანსო 

ღირებულების გაუფასურების განხილვა ხდება როგორც ინდივიდუალური ბალანსების დონეზე, 

ასევე ჯამურად იმ ნაშთებზე, რომლებიც არ მოხვდნენ ინდივიდუალურ განხილვაში. როდესაც 

მოვლენები ან ვითარებები მიუთითებენ, რომ საბალანსო ღირებულება შესაძლოა ვერ 

ანაზღაურდეს, გაუფასურების ზარალი აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. 

 

დ. ფული და ფულის ეკვივალენტები 

 

ფული და ფულის ეკვივალენტები ბალანსში მოიცავენ ხელზე არსებულ ფულად ნაშთებსა და 

მოკლევადიან საბანკო დეპოზიტებს, შეძენის დღიდან სამი თვით ან ნაკლებ ვადიანობით, 

რომელთა რეალური ღირებულების ცვლილების რისკი უმნიშვნელოა. 

 

ე. ფინანსური ინსტრუმენტები 

 

(i) არაწარმოებული ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები - აღიარება და შეფასება 
 

„კომპანია“ თავდაპირველად აღიარებს სესხებს და ვალდებულებებს, საბანკო დეპოზიტებსა და ფულს და 

ფულის ეკვივალენტებს მათი წარმოშობის დღეს.  

 

სესხები და მოთხოვნები რომლებსაც გააჩნიათ ფიქსირებული ან განსაზღვრული გადახდები 

მიეკუთვნება იმ ფინანსურიაქტივების კატეგორიას, რომელიც არ არის კოტირებული აქტიურ 
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ბაზარზე. ასეთი აქტივების აღიარება ხდება რეალური ღირებულებით, პირდაპირ დაკავშირებული 

ტრანზაქციის ღირებულების დამატებით.პირველადი აღიარების შემდეგ სესხები და მოთხოვნები 

გამოითვლება ამორტიზირებული ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, 

გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. 

 

სესხების და მოთხოვნების კატეგორია მოიცავს ფინანსური აქტივების შემდეგ კლასებს: 

 

 სადაზღვევო მოთხოვნებს, შენიშვნის 22 შესაბამისად; და 

 მოთხოვნები სუბროგაციიდან, შენიშვნის 15 შესაბამისად. 
 

„კომპანია“ ახდენს არაწარმოებული ფინანსური ვალდებულებების კლასიფიცირებას სხვა ფინანსური 

ვალდებულებების კატეგორიაში. ამგვარი ფინანსური ვალდებულებების აღიარება თავდაპირველად ხდება 

რეალური ღირებულებით, პირდაპირ დაკავშირებული ტრანზაქციის ღირებულების გამოკლებით. 

პირველადი აღიარების შემდეგ ფინანსური ვალდებულებები ითვლება ამორტიზირებული ღირებულებით, 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. 
 

სხვა ფინანსური ვალდებულებები მოიცავს სესხებს, საბანკო ოვერდრაფტებს და სადაზღვევო და 

გადაზღვევის გადასახდელებს.  

 

(ii) არაწარმოებული ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები - აღიარების შეწყვეტა 

 

„კომპანია“ წყვეტს ფინანსური აქტივის აღიარებას, მაშინ როდესაც ამოიწურება აღნიშნული 

აქტივებიდან ფულადი სახსრების შემოდინების მიღების უფლება ან „კომპანია“ გადასცემს  

ფულადი სახსრების შემოდინების უფლებას სხვა მხარეს ისეთ ტრანზაქციაში, რომელშიც 

არსებითად ყველა რისკი და ფინანსური აქტივის კუთვნილებასთან დაკავშირებული სარგებელი 

სრულად არის გასხვისებული.გასხვისებულ ფინანსურ აქტივიდან წარმოშობილი ან„კომპანიის“ 

მიერ დატოვებული ნებისმიერი მონაწილეობა გასხვისებულ ფინანსურ აქტივში, აღიარდება ცალკე 

აქტივად ან ვალდებულებად. 

 

„კომპანია“ წყვეტს ფინანსური ვალდებულების აღიარებას, როდესაც წყდება, უქმდება ან ვადა 

გასდის მის სახელშეკრულებო ვალდებულებებს.  

 

(iii) ურთიერთგაქვითვა 

 

ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები ურთიერთგაიქვითება და ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში მიეთითება წმინდა ღირებულებად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც „კომპანიას“ 

მოცემული მომენტისთვის გააჩნია იურიდიული უფლება ურთიერთგაქვითოს აღიარებული 

თანხები და ასევე გააჩნია განზრახვა ანგარიშსწორება მოახდინოს ნეტო საფუძველზე ან გასცეს 

აქტივები და ამავდროულად დააკმაყოფილოს ვალდებულება. 
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„კომპანიას“ მოცემული მომენტისთვის გააჩნიაიურიდიული უფლება მოახდინოს 

ურთიერთგაქვითვა, თუ ამგვარი უფლება არ არის დამოკიდებული მომავალ მოვლენაზე და 

ხორციელდება, როგორც საქმიანობის ფუნქციონირების ნორმალურ პროცესში, ასევე „კომპანიის“ 

და ყველა კონტრაგენტის  ვალდებულებების შეუსრულებლობის, გადახდისუუნარობის და 

გაკოტრების შემთხვევაში. 

 

(iv) მოგება და ზარალი აღიარებისშემდგომი შეფასებებისას 
 

ამორტიზებულიღირებულებითაღრიცხულფინანსურაქტივებთანდავალდებულებებთანდაკავშირებით, 

შემოსავალიანხარჯიმოგება-ზარალშიაღიარდება, როდესაც ადგილი 

აქვსფინანსურიაქტივისანვალდებულებისაღიარებისშეწყვეტას ანგაუფასურებას, და ასევე 

ამორტიზაციისპროცესში. 

 

ვ. ძირითადი საშუალებები 

 

ძირითადი საშუალებები, რომლებიც არ კვალიფიცირდება საინვესტიციო ქონებად, წარდგენილია 

თვითღირებულებით, რომელშიც არ არის ჩართული ყოველდღიური შეკეთებისა და მოვლის 

ხარჯები და რომელიც შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთისა და აკუმულირებული 

გაუფასურების თანხებით. მიწას ცვეთა არ ერიცხება. 

 

ძირითადი საშალებების თვითღირებულება მოიცავს იმ დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ 

აქტივების შეძენისთვის არის განკუთვნილი და აუცილებელია მათი მიზანმიმართულად 

გამოყენებისათვის სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად. ცვეთა წრფივი მეთოდის გამოყენებით 

გამოანგარიშდება შემდეგი სასარგებლო მომსახურებისვადების გათვალისწინებით: 

 

 შენობები 25-50 წელი 

 კომპიუტერები და შესაბამისი აღჭურვილობა 3-5 წელი 

 ავტომობილები 2-7 წელი 

 საოფისე აღჭურვილობა და ავეჯი 7-10 წელი 
 

ძირითადი საშუალების აღიარება წყდება მისი გაყიდვისთანავე ან როცა მისი გამოყენების ან 

გაყიდვის შედეგად მომავალი ეკონომიური სარგებელის მიღება აღარ არის მოსალოდნელი. 

აქტივის ბალანსიდან ჩამოწერით მიღებული მოგება ან ზარალი გათვალისწინებულია იმ წლის 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, როდესაც შეწყდა აქტივის აღიარება. 
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ყველა გაწეული ხარჯი რომელიც ძირითადი საშუალების რომელიმე კომპონენტის შეცვლას უკავშირდება, 

აღიარდება საბალანსო ღირებულებით, თუ მოსალოდნელია მისი მეშვეობით კომპანიისათვის ეკონომიკური 

სარგებლის მიღება და ასევე შესაძლებელია მისი საიმედოდ შეფასება. შეცვლილი კომპონენტის ჩამოწერა 

ხდება მისი ნარჩენი ღირებულებით. ძირითადი საშუალებების ყოველდღიური მომსახურების ხარჯები, 

როგორიც არის შეკეთების და შენახვის ხარჯები, აღიარდებაიმ პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, 

როდესაც ამგვარი ხარჯის გაღებას ჰქონდა ადგილი. 

 

ზ. საინვესტიციოქონება 

 

საინვესტიციო ქონებად კლასიფიცირდება ის ქონება რომელიც გამოიმუშავებს საიჯარო შემოსავალს ან 

მომართულია კაპიტალის გაზრდისკენ, ან ორივე ერთად. საინვესტიციო ქონება მოიცავს მოცემული 

მომენტისთვის განუსაზღვრელი მომავალი გამოყენების მიზნის მქონე ქონებას. საინვესტიციო ქონება 

თავდაპირველად აღიარდება თვითღირებულებით, ტრანზაქციის ხარჯების ჩათვლით. საბალანსო 

ღირებულება მოიცავს აქტივის ნაწილის გამოცვლასთან დაკავშირებულ დანახარჯებსაც, თუკი ეს 

დანახარჯები აქტივად აღიარების კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ, მაგრამ არ მოიცავს საინვესტიციო ქონების 

ყოველდღიური მომსახურების და მიმდინარე შეკეთების დანახარჯებს. თავდაპირველი აღიარების შემდგომ 

საინვესტიციო ქონება აღირიცხება მისი თვითღირებულებით რაიმე გაუფასურების ღირებულების 

გამოკლებით. მიწას ცვეთა არ ერიცხება. 

 

შენობის სავარაუდო სასარგებლო მომსახურებისვადა მიმდინარე და შედარებითი პერიოდებისთვის 

შეადგენს 50 წელს. 
 

საინვესტიციო ქონების ჩამოწერა ხდება მისი გაყიდვისთანავე ან როცა მისი გამოყენების ან 

გაყიდვის შედეგად მომავალი ეკონომიური სარგებელის მიღება მოსალოდნელი აღარ არის. 

აქტივის ბალანსიდან ჩამოწერით მიღებული მოგება ან ზარალი გათვალისწინებულია იმ წლის 

მოგება-ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში, როდესაც აქტივის ჩამოწერასან 

გაყიდვას ჰქონდა ადგილი. 

 

აქტივების გადატანა საინვესტიციო ქონების კატეგორიაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

ადგილი აქვს ცვლილებას აქტივის გამოყენებაში, რაც დასტურდება საკუთარი მომსახურების გაწევის ან 

ადმინისტრაციული მიზნებისათვის აქტივის გამოყენების დასრულებით და მისი იჯარით გადაცემით სხვა 

მხარისათვის. აქტივების გადატანა საინვესტიციო ქონების კატეგორიიდან ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვსცვლილებას აქტივის გამოყენებაში, რაც დასტურდება მესაკუთრის 

საქმიანობის ან აქტივის გაყიდვისათვის მომზადების დაწყებით. 
 

თ. გაუფასურება 

 

(i) ფინანსური აქტივები ამორტიზებული ღირებულებით  
 

ფინანსური აქტივების გაუფასურებული ღირებულებით ასახვა ძირითადად მოიცავს სესხებს და მოთხოვნებს 

(„სესხები და მოთხოვნები“). „კომპანია“ სესხებისა და მოთხოვნების გაუფასურებას რეგულარულად აფასებს. 

სესხები და მოთხოვნები გაუფასურდება და გაუფასურების ზარალი დგება მხოლოდ მაშინ,როდესაც 

არსებობს ობიექტური მტკიცებულება იმისა, რომ ადგილი აქვს გაუფასურებას ერთი ან მეტი მოვლენის 

შედეგად, რომლებიც წარმოიშვა სესხების და მოთხოვნების თავდაპირველი აღიარების შემდეგ და რომ 

მოვლენას (ან მოვლენებს) გავლენა აქვთ სესხებისა და მოთხოვნების მომავალ ფულად ნაკადებზე, რომლებიც 

შესაძლოა ობიექტურად იქნას შეფასებული. 
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„კომპანია“ სესხებისა და ვალდებულებების გაუფასურების ობიექტურ ნიშნებს აფასებს ინდივიდუალურად 

და ერთობლივად. თავდაპირველად „კომპანია“ ინდივიდუალურად აფასებს არსებობს თუ არა ობიექტური 

მტკიცებულება იმისა, რომ ადგილი აქვს ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანი სესხებისა და 

ვალდებულებების გაუფასურებას, ხოლო ისეთი სესხებსა და ვალდებულებების, რომლებიც არ არიან 

ინდივიდუალურად მნიშვნელოვანი, გაუფასურების შეფასება ხდება ინდივიდუალურად ან ერთობლივად. 
 

თუ „კომპანია“ განსაზღვრავს, რომ არსებობს გაუფასურების ობიექტური მტკიცებულება ინდივიდუალურად 

შეფასებული სესხებისა და ვალდებულებებისთვის, მნიშვნელოვანი თუ სხვა, ის მოიცავს სესხებს და 

ვალდებულებებს სესხებისა და ვალდებულებების ჯგუფში მსგავსი საკრედიტო რისკის მახასიათებლებით 

და ერთობლივად აფასებს მათ გაუფასურებაზე. სესხები და ვალდებულებები, რომლებიც 

ინდივიდუალურად ფასდებიან გაუფასურებაზე და რომლისთვისაც გაუფასურების ზარალისაღიარება არ 

არის შესული გაუფასურების ერთიან შეფასებაში. 

 

სესხებისა და ვალდებულებების გაუფასურების წარმოშობის შესახებ ობიექტური მტკიცებულების 

არსებობის შემთხვევაში, ზარალის თანხა ფასდება როგორც სხვაობა სესხებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებასა და ნავარაუდევი მომავალი ფულადი ნაკადების მიმდინარე ღირებულებას შორის, 

გარანტიებიდან და უზრუნველყოფებიდან ამოღებადითანხების გათვალისწინებით, რომლებიც 

დისკონტირდება სესხების და მოთხოვნების საწყისი ეფექტურისაპროცენტო განაკვეთით.სახელშეკრულებო 

ფულადი ნაკადები და ისტორიული დანაკარგების გამოცდილებადაკორექტირებული მიმდინარე 

ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველიინფორმაციის შესაბამისად უზრუნველყოფსსაფუძველს 

მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების შესაფასებლად. 

 

როდესაც შემდგომი მოვლენა იწვევს გაუფასურების ზარალის შემცირებას და შემცირება ობიექტურად 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს მოვლენასთან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გაუფასურების აღიარების 

შემდეგ, გაუფასურების ზარალის შემცირება აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. 
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(ii) არაფინანსური აქტივები 

 

სხვა არაფინანსური აქტივები, რომლებიც განსხვავდებიან გადავადებული გადასახადებისგან, ფასდება 

თითოეულ საანგარიშგებო დღეს, გაუფასურების შესახებ ნებისმიერი ნიშნების არსებობისთვის. 

არაფინანსური 

აქტივებისანაზღაურებადიღირებულებაგანისაზღვრებაშემდეგიორიღირებულებიდანუდიდესითანხისსაფუ

ძველზე: 

აქტივისგამოყენებითიღირებულებადამისირეალურიღირებულებარეალიზაციისხარჯებისგამოკლებით. 

გამოყენების ღირებულების შესაფასებლად მომავალი ფულადი ნაკადები დისკონტირდება მათ მიმდინარე 

ღირებულებამდე, გადასახადებამდე დისკონტირების განაკვეთით, რომელიც ასახავს ფულის დროში 

ღირებულების და აქტივისთვის სპეციფიური რისკის მიმდინარე საბაზრო შეფასებას. იმაქტივების 

ანაზღაურებადი ღირებულება, რომლებიცარახდენენ ფულადინაკადების გენერირებას, 

განისაზღვრებაფულადინაკადებისწარმომქმნელიიმერთეულისათვის, 

რომელსაცაღნიშნულიაქტივიმიეკუთვნება.გაუფასურების ზარალი აღიარდება, როდესაც აქტივის 

საბალანსო ღირებულება ან მისი  ფულადი ნაკადების წარმომქმნელი ერთეული აღემატება მის აღდგენით 

ღირებულებას. 

არაფინანსური აქტივებთან დაკავშირებული ყველა გაუფასურების ზარალი აღიარდებამოგება ან 

ზარალში, ხოლო მისი აღდგენა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს 

ცვლილებას ანაზღაურებადი ღირებულების გამოთვლებში. გაუფასურების ზარალი აღდგება იმ 

პირობით, რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება არ აღემატებოდეს საწყის საბალანსო 

ღირებულებას გაუფასურების ზარალის აღიარებამდე (ცვეთის და ამორტიზაციის გარეშე). 

ი. ანარიცხები 

ანარიცხების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც „კომპანიას“ აქვს წარსული მოვლენის შედეგად 

წარმოშობილი მიმდინარეიურიდიულიანკონსტრუქციულივალდებულება, ამავე დროს 

სავარაუდოა, რომ „კომპანიას“ მოუწევს ვალდებულების დასაფარად ეკონომიკური სარგებლის 

შემცველი რესურსების გაცემა, და ამავდროულად შესაძლებელია გაკეთდეს ვალდებულების 

თანხის გონივრული შეფასება. 

კ. გადასახადები 

 

(i) მოგების გადასახადი 

 

მოგების გადასახადის ხარჯი მოიცავს მიმდინარე და გადავადებულ გადასახადს. მოგების გადასახადი 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, იმ ოდენობის გარდა,რომელიც უკავშირდება პირდაპირ კაპიტალში ან სხვა 

სრულ შემოსავალში აღიარებულ ერთეულებს. 
 

(ii) მიმდინარე გადასახადი 

 

მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი არის მოსალოდნელი გადასახდელი წლის დასაბეგრ მოგებაზე, 

საანგარიშგებო თარიღისთვის მოქმედი განაკვეთის მიხედვით. ასევე წინა წლის გადასახადებში ცვლილების 

შედეგად წარმოშობილი გადასახდელი. გადასახდელი მოგების გადასახადი ასევე მოიცავს დივიდენდის 

გადახდასთან დაკავშირებულ შესაძლო საგადასახადო ვალდებულებას. 

 

2016 წლის 13 მაისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო კანონი მოგების გადასახადის რეფორმასთან 

დაკავშირებით (რომელიც ასევე ცნობილია კორპორატიული დაბეგვრის ესტონური მოდელის 
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სახელწოდებით), რაც ნიშნავს დაბეგვრის მომენტის გადატანას მოგების  გამომუშავების თარიღიდან მისი 

გაცემის თარიღამდე.  კანონი ძალაში შევიდა 2016 წელს და მოიცავს 2017 წლის პირველი იანვრის შემდეგ 

დაწყებულ საგადასახადო პერიოდებს ყველა იურიდიული პირისთვის, გარდა ფინანსური დაწესებულებებისა 

(როგორიც არის, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები), 

რომლებისთვისაც კანონი ძალაში შევა 2019 წლის 1 იანვრიდან.  

 

მოგებისგადასახადით დაბეგვრისახალისისტემაარნიშნავს მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას. 

შეიცვალა მხოლოდ მოგების გადასახადით დაბეგვრის მომენტი, რომელმაც 

გადაინაცვლამოგებისგამომუშავების მომენტიდანმისი განაწილებისმომენტამდე. ეს ნიშნავს, რომ 

მთავარი დაბეგვრის ობიექტი არისგანაწილებულიმოგება. საქართველოს 

საგადასახადოკოდექსისთანახმად,განაწილებულმოგებადითვლება დამფუძნებლებზე დივიდენდის 

სახით განაწილებული მოგება. ასევე მოგების განაწილებად ითვლება გარკვეულიოპერაციები, 

მაგალითად, დაკავშირებულმხარეებთანარა გაშლილი ხელის პრინციპით 

განხორციელებულიტრანზაქციები და  

გადასახადისაგანგანთავისუფლებულპირებთანგანხორციელებულიგარიგებები. საგადასახადო 

დაბეგვრის ობიექტი ასევე მოიცავს ისეთ ხარჯებს, რომლებიც არ უკავშირდება ეკონომიკურ 

საქმიანობას, საქონლის უსასყიდლო მიწოდებას და წარმომადგენლობით ხარჯებს ლიმიტს ზემოთ. 

 

2008-2016 წლებისშესაბამის 

გაუნაწილებელმოგებაზეგადახდილიმოგებისგადასახადისჩათვლაშესაძლებელია, თუ მათი განაწილება 

მოხდება  2019 წელსანმომდევნოწლებში.  

 

დივიდენდისგადახდის 

შედეგადწარმოქმნილიგადასახდელიმოგებისგადასახადიხარჯადაღიარდებაიმპერიოდშიროცამოხდადივი

დენდისგაცხადება, მიუხედავად იმისა, რომელ პერიოდს მიეკუთვნება დივიდენდი ან როდის მოხდა 

მისი ფაქტიური გადახდა. 

 

(iii) გადავადებული გადასახადი  

 

გადავადებული მოგების გადასახადის დასათვლელად გამოიყენება საბალანსო ვალდებულების მეთოდი, რაც 

გულისხმობს დროებით განსხვავებას საანგარიშგებო პერიოდის აქტივების და ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულებასა და დასაბეგრ ოდენობას შორის. შემდეგი სახის დროებითი სხვაობები არ წარმოიშვება: 

საგადასახადო მიზნებისათვის გამოუქვითავი გუდვილის შემთხვევაში, აქტივებისა და ვალდებულებების 

თავდაპირველი აღიარების შემთხვევაში, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ არც საგადასახადო და არც 

სააღრიცხვო მოგებაზე, ასევე დროებითი სხვაობები, რომლებიც უკავშირდებიან ინვესტიციებს შვილობილ 

კომპანიებში, ფილიალებში და მეკავშირე კომპანიებში, სადაც მაკონტროლებელ ორგანიზაციას შეუძლია 

გააკონტროლოს დროებითი სხვაობის ცვლილების განრიგი და მოსალოდნელია, რომ დროებითი სხვაობა 

ახლო მომავალში არ შეიცვლება.გადავადებული გადასახადის ოდენობა ეფუძნება აქტივებისა და 

ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების გაყიდვას ან დაფარვას 2019 წლის პირველ იანვრამდე, არსებული 

საგადასახადო  განაკვეთების მიხედვით. 
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გადავადებული გადასახადი აღიარებულია იმ ზომით, რომ შესაძლო სამომავლო დასაბეგრი მოგება 

გამოყენებულ იქნას 2019 წლის პირველ იანვრამდე დროებითი სხვაობების, გამოუყენებელი 

გადასახადების და მოგებების დასაფარად. გადავადებული გადასახადის გადახედვა ხდება 

თითოეული საანგარიშგებო თარიღისათვის და  ასევე ხდება მისი შემცირება ისეთ დონემდე, 

როდესაც უკვე აღარ იქნება შესაძლებელი დაკავშირებული გადასახადების რეალიზაცია. 

 

ზემოთაღნიშნულიახალისაგადასახადოსისტემისამოქმედებიდანგამომდინარე, 2019 წლის 1 

იანვრისშემდგომპერიოდშისაქართველოშირეგისტრირებულფინანსურინსტიტუტებსარექნებათგანსხვავებებ

იაქტივებისსაგადასახადოდამიმდინარე  ღირებულებებსშორის. 

შედეგადარწარმოიშობაგადავადებულისაგადასახადოაქტივიდავალდებულება. 

 

ლ. საპროცენტო შემოსავალი, ხარჯები, მოსაკრებლები და საკომისიო შემოსავალი 

 

საპროცენტო შემოსავალი და ხარჯი აღიარებულიამოგება ან ზარალში მათი დარიცხვის მიხედვით, აქტივის 

ან ვალდებულების ეფექტური ან მცოცავი საპროცენტო განაკვეთის გათვალისწინებით.საპროცენტო 

შემოსავალი და ხარჯი მოიცავს ნებისმიერი დისკონტის, პრემიის ან საპროცენტო ინსტრუმენტის საბალანსო 

ღირებულებასა და ვადიანობის დადგომისას მის თანხას შორის სხვაობების ამორტიზებას, ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. 
 

სესხის ორგანიზების, მომსახურების, და სხვა ხარჯები, რომლებიც მიიჩნევა სესხის მთლიანიმომგებიანობის 

შემადგენელ ნაწილად, დაკავშირებულ პირდაპირ ხარჯებთან ერთად, გადავადდება და უფასურდება 

საპროცენტო შემოსავალზე ფინანსური ინსტრუმენტის ხანგრძლივობის მიხედვით, ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. სხვა გადასახადი და საკომისიო შემოსავალი აღიარებულიაშესაბამისი 

მომსახურების გაწევისას. 

 

მ. ახალი სტანდარტები და ინტერპრეტაციები, რომლებიც არ არის ძალაში შესული 

 
რამდენიმე ახალი სტანდარტი, ცვლილება და ინტერპრეტაცია შესულია ძალაში   2017 წლის 1 იანვრიდან და 
შესაბამისად, ისინი არ არის გამოყენებული წინამდებარე ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების 
მომზადების დროს. ქვემოთ მოყვანილი გაცხადებული ცვლილებები ან სიახლეები იმოქმედებენ „კომპანიის“ 
საქმიანობაზე. „კომპანია“ აპირებსმიიღოს აღნიშნული სიახლეები მას შემდეგ რაც ისინი შევა ძალაში. 

 

 ფასს 9 – 2014 წლის ივლისს გამოქვეყნებული ფასს 9 ჩაანაცვლებს არსებულ მეთოდურ მითითებებს ბასს 

39 ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება. ფასს 9 მოიცავს განახლებულ მეთოდურ 

მითითებებს ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაციაზე და შეფასებაზე, მათ შორის, მოსალოდნელი 

საკრედიტო ზარალის ახალ მოდელს ფინანსური აქტივების გაუფასურების გასაანგარიშებლად და 

ჰეჯირების აღრიცხვის ახალ ზოგად მოთხოვნებს. აღნიშნული სტანდარტი ასევე ძალაში ტოვებს ბასს 39-

იდან მეთოდურ მითითებებს ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარებასა და აღიარების შეწყვეტაზე. ფასს 

9 მოქმედია წლიური საანგარიშგებო პერიოდებისთვის 2018 წლის 1 იანვრიდან. ადრეული დანერგვა 

დაშვებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ფასს 9-ის ცვლილების პროექტი, რომელიც საშუალებას 

მისცემს სადაზღვევო კომპანიებს გამოიყენოს ფასს 9 წინამორბედ ფასს 9-სთან ერთად სახელშეკრულებო 

მიზნებისთვის. ასეთ შემთხვევაში, ფასს 9 იმოქმედებს 2021 წლამდე. 
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 ფასს 17 სადაზღვევო კონტრაქტები წარმოადგენს ანგარიშგები მოდელს, რომელიც აფასებს სადაზღვევო 

კონტრაქტების ჯგუფს შესრულებული ფულადი ნაკადების და CSM-ს საფუძველზე. იგი ადარებს და 

გამჭვირვალეს ხდის  ახალ და მოქმედ საქმიანობას   და ფინანსური ანგარიშგების მოხმარებლებს აძლევს 

დამზღვევის ფინანსურ მდგომარეობაში უფრო ღრმად ჩაწვდომის საშუალებას. ანდერრაიტინგის და 

ფინანსური შედეგების ცალკეული პრეზენტაცია მეტ ინფორმაციას გვაძლევს შემოსავლის წყაროსა და 

გამომუშავების ხარისხის შესახებ. ფასს 17 ძალაში შედის  2021 წლის 1 იანვარს დაწყებული ან შემდგომი 

წლიური პერიოდებისთვის. ნებადართულია მისი ვადამდე გამოყენება იმ იურიდიული პირებისთვის, 

რომლებიც იყენებენ ფასს 9–ს და ფასს 15 ფასს 17-ის გამოყენების თარიღისთვის ან მის შემდგომ.   

 
 

 

შენიშვნა 26. ანგარიშგების შედგენის შემდგომი მოვლენები 
 

საგადასახადო კანონმდებლობაში იურიუდიულ პირთა დაბეგვრის რეფორმასთან დაკავშირებით (იხ. 

22.02.2018w. შენიშვნა 25 (J) (ii)) ცვლილებების პროექტის შესაბამისად, ფინანსური დაწესებულებებისთვის 

(როგორიცაა ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები) კანონი 

ამოქმედდება 2023 წლის 1 იანვრიდან. ესტონური საგადასახადო მოდელის მიღების გადავადებამ შეიძლება 

გავლენა იქონიოს მომავალში საგადასახადო და გადავადებულ საგადასახადო ნაშთებზე.  
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