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1. ზოგადი ინფორმაცია 

სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ (შემდგომში „კომპანია“) არის საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება. კომპანია ფუნქციონირებს სათავო ოფისის და სამი სერვის 

ცენტრის მეშვეობით და ახორციელებს სხვადასხვა სადაზღვევო მომსახურებას საქართველოში (იხ. მე-4 გ/შენიშვნა). 

კომპანიის რეგისტრაციის მისამართია მოსაშვილის ქ. 24, თბილისი, 0162 საქართველო. 

კომპანია დაფუძნდა 2005 წელს „სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფის“ სახელწოდებით. 2009 წელს კომპანიამ შეიძინა 

და შეირწყა სს „სახალხო დაზღვევა“. 2018 წლის ბოლოს, Euroins Insurance Group AD-მ (ბულგარეთი) შეიძინა კომპანიის 

50.04% და შეიცვალა კომპანიის სახელი, როგორც სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“. 

კომპანიის აქციონერები 2019 და 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არიან: 
 2019 2018 

Euroins Insurance Group AD (ბულგარეთი) 50.04% 50.04% 
შპს ალთეგი 49.55%   -   
თენგიზ მეზურნიშვილი   -   49.55% 
IIC Georgia B.V. 0.41% 0.41% 

 100.00% 100.00% 

კომპანია და შვილობილი კომპანიები ერთობლივად მოიხსენიება, როგორც „ჯგუფი“. კომპანია აგრეთვე ფლობს შპს 

„გლობალ ქოლის“ და შპს „შარდენი 2017-ის“ 100%-ს, თუმცა ეს კომპანიები არ ფუნქციონირებენ. კომპანიამ გაყიდა 

100% -იანი შვილობილი - LLC აგარაკი (შვილობილი) 2019 წლის 28  მარტს, რომელიც ეკუთვნოდა 2018 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას. 

2. მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მიმოხილვა 

(A) ანგარიშგების მომზადების საფუძველი 

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის 

დაშვებით ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ბასსს) მიერ გამოცემული ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად, რომლებიც ძალაშია 2019 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით. 

წინმდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს სრული შემოსავლის, ფინანსური მდგომარეობის, 

კაპიტალში ცვლილებების და ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებულ ანგარიშგებებსა და განმარტებით შენიშვნებს. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება წარდგენილია ლიკვიდურობის მიხედვით. 

წინამდებარე კონსოლიდირებული ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების მეთოდით, თუ ქვემოთ 

მოცემულ სააღრიცხვო პოლიტიკაში სხვაგვარად არ არის აღნიშნული. ისტორიული ღირებულება ზოგადად 

დაფუძნებულია აქტივების სანაცვლოდ გაცემული თანხის სამართლიან ღირებულებაზე. 

სამართლიანი ღირებულება არის თანხა, რომელიც მიიღება აქტივის გაყიდვის შედეგად ან გადაიხდება 

ვალდებულების გასტუმრების შედეგად ბაზრის მონაწილეებს შორის ჩვეულებრივი გარიგების პირობებში, შეფასების 

თარიღისთვის. როდესაც ხდება აქტივის ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულებით შეფასება, ჯგუფი იყენებს 

ბაზარზე გავრცელებულ მონაცემებს, რამდენადაც ისინი ხელმისაწვდომია. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია 

აქტივის ან ვალდებულების სამართლიანი ღირებულების პირდაპირ დადგენა, ჯგუფი ახორციელებს მის შეფასებას 

(გარე კვალიფიციურ შემფასებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით) ისეთი შეფასების მეთოდების გამოყენებით, 

რომელიც მაქსიმალურად იყენებს შესაბამის საბაზრო მონაცემებს და მინიმალურად იყენებს არასაბაზრო 

მონაცემებს (მაგ: საბაზრო შედარებითი მიდგომის გამოყენებით, რომელიც ასახავს მსგავსი ინსტრუმენტების 

უკანასკნელი ტრანზაქციის ფასებს, ან დისკონტირებული ფულადი ნაკადის ანალიზით). მონაცემები შეესაბამება 

აქტივის/ვალდებულების მახასიათებლებს, რომლებსაც გაითვალისწინებდნენ ბაზრის მონაწილეები. 
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(B) ახალი და შესწორებული სტანდარტების გამოყენება 

ჯგუფი იყენებს ყველა შესაბამის სტანდარტს და ინტერპრეტაციას, რომლებიც სავალდებულოა მიმდინარე 

საანგარიშგებო პერიოდისთვის. 

ჯგუფს არ გამოუყენებია ახალი, შესწორებული ან შეცვლილი სტანდარტები, რომლებიც გამოიცა ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ, მაგრამ ჯერ არ იყო ძალაში შესული 2019 წლის 1 

იანვარს დაწყებული ფინანსური წლისთვის. ეს ეხება IFRS 9 ფინანსურ ინსტრუმენტებსაც, ჯგუფმა გამოიყენა 

დროებითი გამონაკლისი ამ სტანდარტის მიღებაზე (იხილეთ ქვემოთ). 

 ვინაიდან, 2016 წლის სექტემბერში მიღებული ცვლილებით, სადაზღვევო კომპანიებს აქვთ საშუალება, 2021 წლამდე 

გააგრძელონ ბასს 39-ის გამოყენება (ნაცვლად IFRS 9-ისა). 2017 წლის მაისში გამოიცა IFRS 17 სადაზღვევო 

კონტრაქტები, რომელიც 2021 წლიდან ჩაანაცვლებს IFRS 4-ს. 

შემდეგი ბუღალტრული სტანდარტები და ინტერპრეტაციები ჯგუფისთვის ყველაზე რელევანტურია: 

 ცვლილებები ფასს 4-ში სახელწოდებით ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტებ-ის გამოყენება ფასს 4 სადაზღვევო 

კოტრნაქტები (გამოცემული 2016წლის სექტემბერში) -თან მიმართებაში - ცვლილებები ეფექტური 

პერიოდებისთვის 2018 წლის 1 იანვრიდან და შემდგომ, ყველა მზღვეველს აძლევს შესაძლებლობას 

აღიარონ მერყეობები ფასს 9-ის გამოყენებისგან სხვა სრულ შემოსავალში, ვიდრე მოგება ზარალშ, სანამ 

დაინერგება ფასს 17 (გადაკვეთის მიდგომა). ასევე იმ კომპანიებს რომელთა საქმიანობაც ძირითადად 

დაკავშირებულია დაზღვევასთან, აქვთ უფლება არ გამოიყენონ ფასს 9 2021 წლამდე, შესაბამისად 

გაგრძელონ იას 39-ის გამოყენება. 

 ფასს 9 ფინანსური ინსტრუმენტები (გამოიცა 2014 წლის ივლისში) - ჯგუფისთვის ეს სტანდარტი ჩაანაცვლებს 

იას 39-ს (და ფასს 9-ის ყველა წინა ვერსიას), ეფექტურია პერიოდებისთვის 2021 წლის 1 იანვრიდან და 

შემდგომ. ის მოიცავს მოთხოვნებს ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების კლასიფიკაციასთან, 

შეფასებასთან, გაუფასურებასთან და აღიარების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. 

o ფასს 9 მოითხოვს, ყველა ფინანსური აქტივის შემდგომ შეფასებას ამორტიზირებული 

ღირებულებით ან სამართლიანი ღირებულებით (მოგება ზარალში ან სხვა სრულ შემოსავალში), 

დამოკიდებული მათ კლასიფიკაციაზე რომელის დაფუძნებულია მათი ფლობის ბიზნეს მოდელზე 

ფულადი ნაკადების მახასიათებლების მიხედვით. 

o ფინანსური ვალდებულებებისთვის, მეტად მნიშვნელოვანი გავლენა ფასს 9-ზე დაკავშირებულია იმ 

შემთხვევებთან როდესაც გამოყენებულია სამართლიანი ღირებულების ოფცია:  საკრედტო რისკით 

გამოწვეული ცვლილება ფინანსური ვალდებულების სამართლიან ღირებულებაში, რომელიც 

აღირიცხება სამართლიანი ღირებულებით მოგება ზარალში0020აღიარდება სხვა სრულ 

შემოსავალში (მოგება ზარალის ნაცვლად), გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც ხსენებული 

გამოიწვევს ბუღალტრულ შეუსაბამობას. 

o ფინანსური აქტივების გაუფასურებისთვის, ფასს 9-ს შემოაქვს „მოსალოდნელი საკრედიტო 

ზარალების“ მოდელი დაფუძნებული ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან მოსალოდნელი 

საკრედიტო ზარალების აღიარებაზე, აღარ არის საჭირო ობიექტური მტკიცებულების ქონა 

საკრედიტო გაუფასურების აღიარებისთვის. 

o ჰეჯირების შემთხვევაში, ფასს 9-შ შემოაქვს მნიშვნელოვანი განახლება, რომელიც ფინანსურ 

ანგარიშგებს აძლევს საშალებას უკეთესად ასახავდეს თუ როგორ ხორციელდება რისკის მართვის 

საქმიანობა ფინანსური და არაფინანსური რისკების ჰეჯირების ქსპოზიციის დრო. 

o აღიარების შეწყვეტის პირობები ძირითადად უცვლელია რაც არის ასს 39-ში. 

 ფასს 17 სადაზღვევო კონტრაქტები (გამოვემული 2017 წლის მაისში) - სტანდარტი ანაცვლებს ფასს 4-ს. 

ეფექტურია პერიოდებისთვის 2021 წლის 1 იანვრიდან და შემდგომ (ადრეული გამოყენება ნებადართულია 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გამოყენებულია ფასს 9 და ფასს 15), მოითხოვს სადაზღვევო  
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(B) ახალი და შესწორებული სტანდარტების გამოყენება (გაგრძელება) 

ვალდებულებები იზომებოდეს მიმდინარე შესრულების ღირებულებით და უზრუნვეყოფს უფრო 

ერთგვაროვან გაზომვას და წარდგენას ყველა სადაზღვევო კონტრაქტისთვის. ეს მოთხოვნები შექმნილია 

სადაზღვევო ხელშერკულებების თანმიმდევრული, პრინციპზე დაფუძნებული აღრიცხვის მიზნით, რომელიც 

საფუძველს აძლევს ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს შეაფასონ სადაზღვევო ხელშეკრულებების 

გავლენა კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე, საქმიანობის შედეგებსა და ფულად ნაკადებზე. სტანდარტი 

ასევე მოითხოვს მსგავსი პრინციპები იყოს გამოყენებული გადაზღვევის და საინვესტიციო 

ხელშეკრულებებზე, რომლებშიც არის დისკრეციული მონაწილების მახასიათებლები. 

(C) კონსოლიდაციის საფუძველი 

ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს კომპანიის და შვილობილი კომპანიების შედეგებს, ფულად ნაკადებს, 

აქტივებსა და ვალდებულებებს. 

შვილობილი კომპანია არის საწარმო, რომელსაც აკონტროლებს ჯგუფი. შვილობილი კომპანიების კონსოლიდაცია 

ხდება იმ დღიდან, როდესაც დედა კომპანიაზე გადავიდა კონტროლი და წყდება იმ დღეს, როდესაც დედა კომპანია 

კარგავს ამ კონტროლს. ყველა შიდა-ჯგუფური ტრანზაქცია და ნაშთი ამ კომპანიებს შორის იქვითება მთლიანად. 

კომპანიამ შეწყვიტა ინვესტიციის აღიარება შვილობილ კომპანიაში - შპს აგარაკი, 2019 წლის საანგარიშგებო 

პერიოდში, კომპანია  მხოლოდ ფლობს არაფუნქციონირებად შვილობილ კომპანიებს 2019 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით. 

(D) ერთობლივი საქმიანობა: ერთობლივი ოპერაცია 

ერთობლივი საქმიანობა ისეთი საქმიანობაა, რომელსაც ერთობლივად აკონტროლებს ორი ან მეტი მხარე. 

ერთობლივი ოპერაცია ისეთი ერთობლივი საქმიანობაა, რომლის დროსაც მხარეებს, რომლებიც ერთობლივ 

კონტროლს ახორციელებენ საქმიანობაზე, გააჩნიათ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებულ აქტივებზე უფლებები და 

პასუხისმგებლობა - ამ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებზე (განსხვავებით ერთობლივი საწარმოსგან, 

სადაც მხარეებს აქვთ უფლებები საქმიანობის წმინდა აქტივებზე). როდესაც ჯგუფი არის ერთობლივი ოპერატორი 

ერთობლივ ოპერაციაში, ის ამ ოპერაციაში მისი ინტერესის გათვალისწინებით აღიარებს: (ა) თავის აქტივებს, მათ 

შორის თავის წილს ერთობლივ აქტივებში; (ბ) თავის ვალდებულებებს, მათ შორის თავის წილს ერთობლივად 

აღებულ ვალდებულებებში; (გ) თავის ამონაგებს, რომელიც მიიღო ერთობლივი ოპერაციის შედეგად წარმოებული 

პროდუქციის თავისი წილის გაყიდვიდან; (დ) თავის წილს ერთობლივი ოპერაციის შედეგად წარმოებული პროდუქციის 

გაყიდვიდან მიღებულ ამონაგებში; და (ე) თავის ხარჯებს, მათ შორის თავის წილს ერთობლივად გაწეულ ხარჯებში. 

(E) სადაზღვევო შემოსავლების და ხარჯების აღიარება 

მოზიდული პრემია 

ბრუტო სადაზღვევო მოზიდული პრემია შედგება საანგარიშგებო პერიოდში გაფორმებული კონტრაქტების 

მოქმედების მთლიანი პერიოდის განმავლობაში მისაღები პრემიისგან. მათი აღიარება ხდება პოლისის ამოქმედების 

თარიღში. ეს პრემია მოიცავს წინა სააღრიცხვო პერიოდებში მოზიდული პრემიის კორექტირებას, რომელიც 

გახორციელდა მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდში. 

გამოუმუშავებელი პრემია არის წლის განმავლობაში მოზიდული პრემიის ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია 

საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ არსებულ რისკის პერიოდებთან. გამომუშავებული პრემია გამოითვლება 

ყოველდღიური სიხშირით პროპორციულად. მომდევნო პერიოდებთან დაკავშირებული პროპორცია გადავადებულია, 

როგორც გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი (იხ. ამ გ/შენიშვნის G ნაწილი). 

გადაზღვევის პრემია 

ბრუტო გადაზღვევის პრემია შედგება საანგარიშგებო პერიოდში გაფორმებული კონტრაქტების მოქმედების მთლიანი 

პერიოდის განმავლობაში გადასახდელი პრემიისგან. მათი აღიარება ხდება პოლისის ამოქმედების თარიღში. 
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გადაზღვევის პრემია (გაგრძელება) 

ეს პრემია მოიცავს წინა სააღრიცხვო პერიოდებში აღიარებული პრემიის კორექტირებას, რომელიც გახორციელდა 

მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდში. 

გამოუმუშავებელი გადაზღვევის პრემია არის წლის განმავლობაში აღიარებული დასათმობი პრემიის ის ნაწილი, 

რომელიც დაკავშირებულია საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ არსებულ რისკის პერიოდებთან. გამოუმუშავებელი 

გადაზღვევის პრემია გამოითვლება იმ სადაზღვევო პოლისის შესაბამისად, რომლის რისკის გადაზღვევაც ხდება. 

სადაზღვევო ზარალები 

სადაზღვევო ზარალები მოიცავს ყველა იმ სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად დამდგარ ზარალს, რომლებიც მოხდა 

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, ისინი იყო განცხადებული თუ არა. ამ ზარალების 

გამოთვლისას გაითვალისწინება მათი დარეგულირების პირდაპირი ხარჯები, ანაზღაურებები (რეგრესი, 

გადარჩენილი ქონება) და წინა პერიოდების ზარალების კორექტირება. 

(F) ფინანსური ინსტრუმენტები 

თავდაპირველი აღიარება და შეფასება 

ჯგუფი ფინანსურ აქტივს ან ვალდებულებას თავდაპირველად აღიარებს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი ხდება ინსტრუმენტის სახელშეკრულებო შეთანხმების მონაწილე. 

თავდაპირველი აღიარებისას, ჯგუფი ყველა ფინანსურ აქტივსა და ვალდებულებას აღიარებს სამართლიანი 

ღირებულებით, რაც განისაზღვრება გარიგების ფასით. 

ფინანსური აქტივების შემდგომი შეფასება 

ფინანსური აქტივების შემდგომი აღრიცხვა დამოკიდებულია თავდაპირველი აღიარებისას მათ კლასიფიკაციაზე. 

საანგარიშგებო პერიოდში ჯგუფმა ფინანსური აქტივები დააკლასიფიცირა, როგორც: 

 სესხები და მოთხოვნები - არაწარმოებული ფინანსური აქტივები ფიქსირებული ან განსაზღვრადი 

გადასახდელებით, რომელიც არ არის კოტირებული აქტიურ ბაზარზე. ეს აქტივები აღირიცხება 

ამორტიზირებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით (გარდა 

მოკლევადიანი მოთხოვნებისა, სადაც პროცენტი უმნიშვნელოა), რასაც გამოაკლდება გაუფასურებით ან 

უიმედო ვალად ცნობის შედეგად წარმოქნილი ზარალი. როგორც წესი, სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები, 

საბანკო ნაშთები და ფული კლასიფიცირდება ამ კატეგორიაში; 

 დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფინანსური ინსტრუმენტები - არაწარმოებული ფინანსური აქტივები 

ფიქსირებული ან განსაზღვრადი გადასახდელებით, რომელთა დაფარვის ვადამდე შენარჩუნების განზრახვა 

აქვს ჯგუფს. სესხების და მოთხოვნების მსგავსად, ეს აქტივებიც აღირიცხება ამორტიზირებული 

ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით, რასაც გამოაკლდება 

გაუფასურებით ან უიმედო ვალად ცნობის შედეგად წარმოქნილი ზარალი. 

ფინანსური აქტივების გაუფასურება 

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჯგუფი აფასებს ფინანსურ აქტივებს გაუფასურებაზე. ფასდება, ხომ არ 

დადგა თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ერთი ან მეტი გარემოება, რომელსაც გავლენა ექნებოდა ფინანსური 

აქტივის (აქტივთა ჯგუფის) თავდაპირველად გამოთვლილ სამომავლო ფულად ნაკადებზე. გაუფასურების ობიექტური 

სამხილი შესაძლოა იყოს კონტრაგენტის ფინანსურ პრობლემები, ხელშეკრულების დარღვევა, მსესხებლის 

გაკოტრების ალბათობა, ფინანსური აქტივისთვის აქტიური ბაზრის გაუჩინარება ფინანსური პრობლემების გამო, და 

სხვა. სადაზღვევო პრემიის მოთხოვნების (იხ. ქვემოთ) შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალურად არ ხდება გაუფასურების 

შეფასება, ჯგუფი აფასებს გაუფასურებას კოლექტიურად, წარსულ გამოცდილებაზე და სხვა ფაქტორებზე 

დაყრდნობით. საბალანსო ღირებულება მცირდება საეჭვო ვალების რეზერვის გამოყენებით. ამ რეზერვის ცვლილება 

აღიარდება მოგება-ზარალში. 
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ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტა 

გარიგებების სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად, ფინანსური აქტივების აღიარება წყდება მაშინ, როდესაც ისინი 

გაივლიან ბასს 39-ით დადგენილ აღიარების შეწყვეტის კრიტერიუმებს „შინაარსის ფორმაზე აღმატებულების“ 

პრინციპზე დაყრდნობით. კრიტერიუმები მოიცავს ორი სხვადასხვა სახის შეფასებას, რომელიც ხორციელდება 

მკაცრად მოცემული თანმიმდევრობით: 

 მესაკუთრეობის რისკებისა და სარგებლის გადაცემის შეფასება; 

 კონტროლის გადაცემის შეფასება. 

ფინანსური ვალდებულებების შემდგომი შეფასება 

ფინანსური ვალდებულებების შემდგომი შეფასება დამოკიდებულია თავდაპირველი აღიარებისას მათ 

კლასიფიკაციაზე. საანგარიშგებო პერიოდში ჯგუფს არ დაუკლასიფიცირებია ფინანსური ვალდებულება, როგორც 

სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგება-ზარალში ასახვით (FVTPL). ყველა 

სხვა ვალდებულება აღიარდება ამორტიზირებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის 

გამოყენებით. 

როგორც წესი, სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები და მიღებული სესხები კლასიფიცირდება ამ კატეგორიაში. სავაჭრო 

და სხვა ვალდებულებების თავდაპირველად აღიარებული ღირებულება ჩვეულებრივ არ იცვლება ხოლმე, ვინაიდან 

ვალდებულება ზუსტადაა ცნობილი და ანგარიშსწორება მოსალოდნელია მოკლე ვადაში. 

ფინანსური ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა 

ფინანსური ვალდებულება ჯგუფის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან ამოღებულ იქნება მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც ვალდებულება შესრულდება, გაუქმდება ან ამოიწურება (დაიფარება). სხვაობა შეწყვეტილი ფინანსური 

ვალდებულების საბალანსო ღირებულებას და გადახდილ საზღაურს შორის აღიარდება მოგება-ზარალში. 

დაზღვევასთან დაკავშირებული აქტივები 

 სადაზღვევო პრემიის მოთხოვნა არის გამომუშავებული (გადახდის ვადადამდგარი) და გამოუმუშავებელი 

პრემიების მოთხოვნის ჯამი. 

 მოთხოვნა გადამზღვევლისგან არის გადამზღვევლის წილი გადასახდელ ზარალებში. 

 გადაზღვევის აქტივები წარმოადგენს გადამზღვევლის წილს სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილ 

ვალდებულებებში. 

 რეგრესის მოთხოვნა არის მესამე მხარეებისგან მოთხოვნილი და მიუღებელი ანაზღაურების სამართლიანი 

ღირებულება. 

(G) სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები მოიცავს გადასახდელი სადაზღვევო ზარალების 

რეზერვს და გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვს. გადასახდელი სადაზღვევო ზარალების რეზერვი განისაზღვრება 

ყველა მომხდარი, მაგრამ დაურეგულირებელი სადაზღვევო შემთხვევის საბოლოო ხარჯის შეფასებაზე დაყრდნობით. 

ასეთი შემთხვევები შეიძლება იყოს განცხადებული (RBNS) ან განუცხადებელი (IBNR). განცხადებასა და 

დარეგულირებას შორის არსებული დროის პერიოდის გამო, საბოლოო ხარჯი დაზუსტებით არ არის ცნობილი 

საანგარიშგებო თარიღში. IBNR გამოითვლება კანონმდებლობის შესაბამისად: მოზიდული პრემიის 5% ყველა 

სადაზღვევო კონტრაქტისთვის, გარდა სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევისა და მოზიდული პრემიის 2% 

სამედიცინო დაზღვევის შემთხვევაში. არ ხდება ვალდებულების დისკონტირება დროში ფულის ღირებულების 

გათვალისწინებით. არ ხდება კატასტროფის რეზერვის აღიარება. ვალდებულება ჩამოიწერება, როცა ხდება გადახდა, 

გაქვითვა ან ანულირება. 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი (UPR) წარმოადგენს მიღებული ან მისაღები პრემიის იმ ნაწილს, რომელიც 

დაკავშირებულია საანგარიშგებო თარიღში ჯერ არ ამოწურულ რისკებთან. UPR აღიარდება კონტრაქტის  
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(G) სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები (გაგრძელება) 

გაფორმებისას, ამ კონტრაქტის ვადის განმავლობაში მისაღები პრემიის ოდენობით. UPR გამოითვლება შუამავლების 

საკომისიოს და აკვიზიციის სხვა ხარჯების გამოკლებით. 

ვალდებულების ადეკვატურობის ტესტი 

ვალდებულების ადეკვატურობის შემოწმება ხდება იმისათვის, რომ დადგინდეს, აღემატება თუ არა მოსალოდნელი 

ზარალები გამოუმუშავებელ პრემიას. თუ აღმოჩნდება, რომ გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი არის 

არაადეკვატური, ხდება პრემიის დეფიციტის რეზერვის აღიარება მოგება-ზარალის გამოყენებით. 

(H) ძირითადი საშუალებები 

თავდაპირველი აღიარების დროს, ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც მოიცავს 

შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულების ადგილამდე 

მიტანას და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ძირითადი საშუალებების, გარდა შენობებისა, აღრიცხვა ხდება 

თვითღირებულებიდან დაგროვილი ცვეთის და გაუფასურების ზარალის გამოკლებით. შენობები აღირიცხება 

გადაფასებული ღირებულებით, რაც წარმოადგენს მათ სამართლიან ღირებულებას გადაფასების თარიღში მინუს 

დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი. გადაფასება ხდება საკმარისი რეგულარულობით, რათა ნარჩენი 

ღირებულება არსებითად არ განსხვავდებოდეს სამართლიანი ღირებულებისგან საანგარიშგებო თარიღში. 

თუ აქტივის ნარჩენი ღირებულება გაზრდილია გადაფასების შედეგად, ეს ზრდა აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში 

და აკუმულირდება კაპიტალში გადაფასების რეზერვის სახელწოდებით. მაგრამ აღნიშნული ზრდა (არაუმეტეს ადრე 

აღიარებული შემცირებისა) აღიარდება მოგება-ზარალში თუ ამ ზრდამდე ადგილი ჰქონდა შემცირებას (ჩამოფასებას), 

რაც წინა პერიოდებში აღიარებული იყო მოგება-ზარალში. 

ცვეთის გამოთვლა წარმოებს იმგვარად, რომ გახორციელდეს აქტივის თვითღირებულებასა და ნარჩენ ღირებულებას 

შორის სხვაობის ჩამოწერა, მისი სასარგებლო მომსახურეობის ვადის განმავლობაში, შემდეგნაირად: 

შენობები      5% წრფივი 

იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა                   15% წრფივი 

ოფისის აღჭურვილობა     20% წრფივი 

მიწა არ იცვითება 

თითოეული საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ხდება სასარგებლო მომსახურეობის ვადის, ნარჩენი ღირებულების და 

ცვეთის მეთოდების გადახედვა და ნებისმიერი ცვლილება აღირიცხება პერსპექტიულად. 

ძირითადი საშუალების აღიარება წყდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში, ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი 

მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით. ძირითადი საშუალების გაყიდვის ან ხმარებიდან 

ამოღების შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვებიდან 

მიღებულ შემოსავლებსა და აქტივის ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგება-ზარალში. 

აქტივის გამოყენების უფლება 

კომპანია როგორც მოიჯარე 

ნებისმიერი ახალი ხელშეკრულების დაწყებისას რომელიც დადებულია 2019 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ, საწარმომ 

უნდა შეაფასოს, მთლიანად ხელშეკრულება არის თუ არა იჯარა, ან შეიცავს თუ არა იჯარას. 

იჯარა განიმარტება როგორც ხელშეკრულება, ან ხელშეკრულების ნაწილი, რომლის თანახმად სხვა მხარეს გადაეცემა 

აქტივის (საიჯარო აქტივის) გამოყენების უფლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ანაზღაურების მიღების 

სანაცვლოდ 

ამ განმარტების გამოსაყენებლად საწარმომ უნდა შეაფასოს: 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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აქტივის გამოყენების უფლება (გაგრძელება) 

ა) კონტრაქტი შეიცავს თუ არა იდენტიფიცირებული აქტივის გამოყენების კონტროლის უფლებას გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში. როგორც წესი, აქტივი პირდაპირ არის განსაზღვრული ხელშეკრულებაში. თუმცა, ასევე 

შესაძლებელია, რომ აქტივის იდენტიფიცირება არაპირდაპირი გზით მოხდეს იმ მომენტში, როდესაც აქტივი 

გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება მომხმარებლისთვის.  

ბ) ხელშეკრულებაში იდენტიფიცირებული აქტივიდან არსებითი სარგებლის მიღების უფლება. აქტივის გამოყენებით 

ეკონომიკური სარგებლის უმეტესი წილის მიღების უფლების არსებობის შეფასებისას, საწარმომ ეკონომიკური 

სარგებლის ის სახეები უნდა განიხილოს, რომლებიც აქტივის გამოყენებით მიიღება აქტივის გამოყენებაზე 

მომხმარებლის უფლებებისთვის დადგენილ გარკვეულ საზღვრებში. კომპანია განსაზღვრავს, როგორ და რა მიზნით 

გამოიყენება აქტივი გამოყენების პერიოდის განმავლობაში. 

იჯარის შეფასება და აღიარება 

იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, კომპანია აღიარებს აქტივის გამოყენების უფლებას და საიჯარო 

ვალდებულებას ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.  

იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის მოიჯარე აქტივის გამოყენების უფლებას თვითღირებულებით აფასებს. 

აქტივის გამოყენების უფლების თვითღირებულება უნდა მოიცავდეს: საიჯარო ვალდებულების თავდაპირველ 

შეფასებას; საიჯარო გადახდებს, რომლებიც უკვე განხორციელებულია იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, ან ამ 

თარიღამდე, მიღებული წამახალისებელი საიჯარო გადახდების გამოკლებით; მოიჯარის მიერ გაწეულ თავდაპირველ 

პირდაპირ დანახარჯებს და იმ დანახარჯების შეფასებას, რომლებსაც მოიჯარე გასწევს საიჯარო აქტივის 

დემონტაჟისა და ლიკვიდაციის დროს, იმ ადგილის აღსადგენად, სადაც განთავსებულია აქტივი, ან საიჯარო აქტივის 

აღსადგენად ისეთ მდგომარეობაში მოყვანის მიზნით, რაც მოითხოვება საიჯარო ხელშეკრულების პირობებით, იმ 

შემთხვევის გარდა, როდესაც ეს დანახარჯები გაწეულია მარაგის საწარმოებლად. მოიჯარეს ამგვარი დანახარჯების 

ვალდებულება წარმოეშობა ან იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, ან გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში 

საიჯარო აქტივის გამოყენების შედეგად. 

მოიჯარემ აქტივის გამოყენების უფლებას ცვეთას არიცხავს იჯარის ვადის დაწყების თარიღიდან შემდეგ ორ თარიღს 

შორის უფრო ადრინდელ თარიღამდე: აქტივის გამოყენების უფლების სასარგებლო მომსახურების ვადის 

დასრულებისა და იჯარის ვადის დასრულების თარიღი. 

იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, მოიჯარემ საიჯარო ვალდებულება უნდა შეაფასოს იმ საიჯარო გადახდების 

დღევანდელი ღირებულების მიხედვით, რომლებიც ამ თარიღისთვის განხორციელებული არ არის. საიჯარო 

გადახდების დისკონტირება უნდა განხორციელდეს იჯარაში ნაგულისხმევი საპროცენტო განაკვეთით, თუ აღნიშნული 

განაკვეთი არ არის ხელმისაწვდომი მოიჯარემ უნდა გამოიყენოს ზღვრული სასესხო განაკვეთი. 

იჯარის ვადის დაწყების თარიღის შემდეგ მოიჯარე საიჯარო ვალდებულებას აფასებს შემდეგნაირად: ზრდის 

ღირებულებას საიჯარო ვალდებულებასთან დაკავშირებული პროცენტის ასახვით; ამცირებს საბალანსო 

ღირებულებას განხორციელებული საიჯარო გადახდების ასახვით; და თავიდან აფასებს საბალანსო ღირებულებას 

საიჯარო გადახდების ცვლილებების შემთხვევაში. 

მოიჯარის მიერ საიჯარო ვალდებულების თავიდან შეფასებისას კორექტირდება აქტივის გამოყენების უფლება 

იჯარის ყველა სხვა მოდიფიკაციის გათვალისწინებით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ აქტივის გამოყენების უფლება 

ნულის ტოლია, მოიჯარემ მოგება/ზარალში უნდა აღიაროს ნებისმიერი მოდიფიკაცია. 

კომპანიამ გადაწყვიტა გამოიყენოს განთავისუფლების უფლება და მოკლევადიან იჯარასთან, ან დაბალი 

ღირებულების მქონე საიჯარო აქტივის იჯარასთან მიმართებით დაკავშირებული საიჯარო გადახდები აღიაროს 

ხარჯის სახით იჯარის ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, აქტივის გამოყენების უფლება  შესაძლოა აღირიცხოს ძირითად 

საშუალებებში ან განცალკევებულად, ხოლო საიჯარო ვალდებულება სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში ან 

განცალკევებულად. 

 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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(I) არამატერიალური აქტივები 

შეძენილი არამატერიალური აქტივები თავდაპირველი აღიარებისას აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც მოიცავს 

შესყიდვის ფასს და ნებისმიერ ხარჯს, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული აქტივის დანიშნულებისამებრ 

გამოსაყენებლად სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან. 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, არამატერიალური აქტივები ფასდება თვითღირებულებისთვის დაგროვილი 

ამორტიზაციისა და გაუფასურებით გამოწვეული ზარალის გამოკლებით. თითოეული საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 

ხდება სასარგებლო გამოყენების ვადისა და ამორტიზაციის მეთოდის (15% წრფივი) გადახედვა და ნებისმიერი 

ცვლილება აღირიცხება პერსპექტიულად. 

არამატერიალური აქტივის აღიარება წყდება მისი გასხვისების დროს ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მისი 

გამოყენებით ან გასხვისებით სამომავლო ეკონომიკური სარგებლის მიღება. სხვაობა გასხვისების შედეგად მიღებულ 

შემოსავლებსა და აქტივის ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის აღიარდება იმ წლის მოგება-ზარალის 

ანგარიშგებაში, როდესაც შეწყდა აქტივის აღიარება. 

(J) საინვესტიციო ქონება 

საინვესტიციო ქონების დანიშნულებაა საიჯარო შემოსავლის მიღება და / ან ქონების ფასის ზრდით მოგების მიღება. 

საინვესტიციო ქონება თავდაპირველი აღიარებისას აღირიცხება თვითღირებულებით, რაც მოიცავს შესყიდვის ფასს 

და შეძენასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ პირდაპირ ხარჯს. 

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, საინვესტიციო ქონების აღრიცხვა ხდება სამართლიანი ღირებულებით, რომელიც 

ასახავს საბაზრო მონაცემებს საანგარიშგებო თარიღში. საინვესტიციო ქონების საბაზრო ღირებულების ცვლილებით 

მიღებული მოგება ან ზარალი შედის სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში. 

საინვესტიციო ქონების აღიარება წყდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი 

მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივიდან. საინვესტიციო ქონების გაყიდვის შედეგად წარმოშობილი 

ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვებიდან მიღებულ შემოსავლებსა და აქტივის 

ნარჩენ საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება მოგება-ზარალში. 

(K) არაფინანსური აქტივების გაუფასურება 

ძირითადი საშუალებების, არამატერიალური აქტივების და საინვესტიციო ქონების ნარჩენი საბალანსო 

ღირებულების გადამოწმება ხდება თითოეულ საანგარიშგებო თარიღში გაუფასურების ინდიკატორების 

შესაფასებლად და აქტივის გაუფასურების შემთხვევაში, ის ჩამოიწერება ანაზღაურებად ღირებულებამდე, მოგება-

ზარალის ანგარიშგების ხარჯებში გატარებით. ანაზღაურებადი ღირებულება არის გამოყენების ეკონომიკური 

სარგებლის და სამართლიან ღირებულებას შორის უმეტესი. ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრება 

ინდივიდუალური აქტივისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აქტივი არ წარმოქმნის ფულადი სახსრების შემოდინებას 

სხვა აქტივებისგან ან აქტივთა ჯგუფისგან დამოუკიდებლად. თუ ადგილი აქვს ასეთ შემთხვევას, ანაზღაურებადი 

ღირებულება განისაზღვრება ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულისთვის, რომელსაც ეკუთვნის აქტივი. 

გამოყენების ეკონომიკური სარგებელი არის აქტივის/ერთეულის გამოთვლილი სამომავლო ფულადი ნაკადების 

მიმდინარე ღირებულება. მიმდინარე ღირებულებების გამოთვლა წარმოებს დისკონტირების განაკვეთებით, 

რომლებიც ასახავენ დროში ფულის ღირებულების ცვლილებას და გარკვეულ აქტივთან / ერთეულთან დაკავშირებულ 

რისკებს, რომლის გაუფასურების შეფასებას აქვს ადგილი. 

(L) ფუნქციონალური და წარდგენის ვალუტა, უცხოურ ვალუტაში გახორციელებული ოპერაციების კონვერტაცია 

ჯგუფის ფუნქციონალური ვალუტა, ასევე წარდგენის ვალუტა არის ქართული ლარი. 

უცხოურ ვალუტაში არსებული მონეტარული აქტივები და ვალდებულებები ანგარიშგების თარიღში გადაყვანილია 

ჯგუფის ფუნქციონალურ ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი 

კურსის მიხედვით: 
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 31 დეკემბერი 2019 31 დეკემბერი 2018 

1 USD/GEL 2.8677 2.6766 

1 EUR/GEL 3.2095 3.0701 

საშუალო შეწონილი კურსი წლის განმავლობაში იყო შემდეგი: 

 2019 2018 

 USD/GEL 2.8192 2.5345 

1 EUR/GEL 3.1553 2.9913 

ტრანზაქციის თარიღის შემდეგ მომხდარი კურსთაშორის სხვაობის შედეგად მიღებული მოგება ან ზარალი 

აღიარდება მოგება-ზარალში. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული და ისტორიული ღირებულებით ასახული 

არამონეტარული აქტივები და ვალდებულებები ასახულია ტრანზაქციის თარიღისათვის მოქმედი გაცვლითი კურსის 

შესაბამისად. 

(M) მოგების გადასახადი 

მოგების გადასახადი გამოითვლება მოქმედი ან ანგარიშგების თარიღის დღეს ძალაში შესული საგადასახადო 

განაკვეთით. დასაბეგრი მოგება სააღრიცხვო მოგებისგან განსხვავდება იმ მიზეზის გამო, რომ ზოგი შემოსავალი და 

ხარჯი არასდროს იბეგრება ან იქვითება, ან მათი დაბეგვრის ან დაქვითვის დროის მონაკვეთი განსხვავებულია 

მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობისა და სააღრიცხვო მიდგომების თვალსაზრისით. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ვალდებულებათა მეთოდით, გადავადებული გადასახადის აღიარება ხდება 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მოცემული აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებას და 

შესაბამის საგადასახადო ბაზას შორის ყველა დროებითი სხვაობის მიხედვით. 

გადავადებული მოგების გადასახადი გამოითვლება იმ საგადასახადო განაკვეთებით, რომლებიც მოსალოდნელია 

აქტივის რეალიზების ან ვალდებულების დაფარვის პერიოდისათვის იმ საგადასახადო განაკვეთის (და საგადასახადო 

კანონმდებლობის) საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის. 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები აღიარდება მხოლოდ იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად თვლის ჯგუფი 

(უფრო სავარაუდოა ვიდრე არა), რომ იმავე საგადასახადო იურისდიქციის ფარგლებში მას ექნება საკმარისი 

დასაბეგრი მოგება აქტივის უტილიზაციისთვის. 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები ურთიერთგაიქვითება მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

არსებობს იურიდიული უფლება მიმდინარე საგადასახადო აქტივების მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებებთან 

გასაქვითად, ისინი დაკავშირებულია ერთსა და იმავე საგადასახო ორგანოსთან და ჯგუფს სურს თანხების დაფარვა 

ურთიერთგაქვითვის საფუძველზე. 

პერიოდის განმავლობაში მოგების გადასახადის ხარჯი მოიცავს მიმდინარე და გადავადებულ გადასახადებს. მოგების 

გადასახადის ხარჯი აღიარდება მოგება-ზარალში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ იგი წარმოიშვა ტრანზაქციიდან ან 

გარემოებებიდან, რომლებიც აღირიცხა სხვა სრული შემოსავლის ან პირდაპირ კაპიტალის მუხლში. 

(N) ანარიცხები 

თუ წარსული მოვლენების შედეგად, საანგარიშგებო თარიღის მომენტისთვის ჯგუფს აქვს მიმდინარე ვალდებულება 

(იურიდიული ან კონსტრუქციული) და სავარაუდოა, რომ ჯგუფი შეასრულებს ამ ვალდებულებას, მაშინ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარდება ანარიცხები. ანარიცხები ფასდება ვალდებულების დასაფარად საჭირო 

თანხით და დისკონტირდება მიმდინარე ღირებულებამდე განაკვეთით, რაც ასახავს დროში ფულის ღირებულების  
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(N) ანარიცხები (გაგრძელება) 

ცვლილებას და ამ ვალდებულებასთან დაკავშირებულ რისკებს მიმდინარე საბაზრო პირობებით. შეფასებებში 

ცვლილება აისახება შესაბამისი პერიოდის მოგება-ზარალში. 

(O) კაპიტალი 

წილობრივი ინსტრუმენტები წარმოადგენენ ხელშეკრულებებს, რომლებიც ადასტურებენ ჯგუფის აქტივებში მისი 

ყველა ვალდებულების გამოქვითვის შემდეგ დარჩენილი წილის უფლებას. ჩვეულებრივი აქციები კლასიფიცირდება 

როგორც კაპიტალი. წილობრივი ინსტრუმენტები აღიარდება ტრანზაქციიდან მიღებული თანხის ოდენობით, 

გარიგებასთან პირდაპირ დაკავშირებული ხარჯების გამოკლების შემდეგ. თუ აღნიშნული შემოსულობები აღემატება 

გამოშვებულ აქციათა ნომინალურ ღირებულებას, ისინი აისახება საემისო კაპიტალში. 

დივიდენდები აღიარდება ვალდებულებებად, მათი დეკლარირების მომენტში. როგორც წესი, დივიდენდები 

ვალდებულებებად აღიარდება იმ პერიოდში, როდესაც მტკიცდება მათი განაწილება აქციონერთა საერთო კრებაზე. 

შუალედური დივიდენდები აღიარდება გადახდისთანავე. 

(P) ძირითადი სააღრიცხვო შეფასებები და გადაწყვეტილებები 

ჯგუფი ახდენს გარკვეული სააღრიცხვო შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავებას მომავალი 

პერიოდებისათვის. შეფასებებისა და გადაწყვეტილებების გადახედვა ხდება მუდმივად, გამოცდილებასა და სხვა 

ფაქტორებზე დაყრდნობით, რომელიც ითვალისწინებს მომავალ პერიოდში მოსალოდნელ მოვლენებსაც. მომავალ 

პერიოდებში მიღებული გამოცდილება შესაძლოა განსხვავებული იყოს ამ შეფასებებისა და დაშვებებისაგან. ქვემოთ 

მოყვანილია ის შეფასებები და დაშვებები, რომლებიც მომდევნო ფინანსურ წელში აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებებში არსებითი ცვლილებების რისკის მატარებელია. 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი საბოლოო ზარალები 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ზარალების საბოლოო ვალდებულების განსაზღვრა ჯგუფის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი შეფასებაა. გარკვეული განუსაზღვრელობა არსებობს საბოლოო ზარალების გადახდის 

ვალდებულების შეფასებისას. შეფასებები უნდა გაკეთდეს როგორც საანგარიშგებო თარიღისთვის განცხადებული 

მოსალოდნელი საბოლოო ზარალების, ისე განუცხადებელი ზარალებისთვის. ზარალების ზუსტი საბოლოო 

მოცულობის განსაზღვრა შესაძლოა ხანგრძლივი პერიოდის გასვლის შემდეგ მოხდეს. ზოგიერთი სახეობის 

პოლისისთვის, მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვი ქმნის ფინასნურ ანგარიშგებაში ასახული 

სადაზღვევო ვალდებულების უმეტეს ნაწილს. არასიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტის შედეგად წარმოშობილი 

ზარალების დისკონტირება არ ხდება. 

დაზღვევიდან, გადაზღვევიდან და რეგრესიდან წარმოშობილი მოთხოვნების გაუფასურების ანალიზი 

ჯგუფი აფასებს კონტრაქტებიდან წარმოშობილ მოთხოვნებს გაუფასურებაზე. გაუფასურების ნიშნები შეიძლება იყოს 

გადახდის ვადის დარღვევა, დებიტორის საკრედიტო რეიტინგის გაუარესება. გაუფასურების ნიშნების არსებობის 

შემთხვევაში მენეჯმენტი აფასებს მოთხოვნების პორტფელის მომავალ ფულად ნაკადებს, ხოლო თუ საჭიროა 

ინდივიდუალური მოთხოვნის მომავალ ფულად ნაკადებს. 

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სასარგებლო მომსახურების ვადები 

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების ცვეთა ხდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის 

განმავლობაში. სასარგებლო მომსახურების ვადების განსაზღვრა დამოკიდებულია მენეჯმენტის შეფასებებზე, თუ რა 

პერიოდის განმავლობაში მოელის იგი აქტივის გამოყენებიდან შემოსავლების მიღებას. სასარგებლო მომსახურების 

ვადები პერიოდულად უნდა გადაიხედოს. შეფასების ცვლილებამ შესაძლოა არსებითი ცვლილება გამოიწვიოს 

ცალკეულ პერიოდებში საბალანსო ღირებულებასა და სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში ასახულ თანხებში. 

 

 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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ქონების სამართლიანი ღირებულება 

ქონების სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრება დამოუკიდებელი პროფესიულად კვალიფიცირებული 

შემფასებლების მიერ. სამართლიანი ღირებულება განისაზღვრება გაყიდვების შედარების მეთოდის გამოყენებით.  

შეფასება შეიძლება შეიცვალოს, როდესაც ხელმისაწვდომი გახდება ახალი გარიგების და საბაზრო მტკიცებულებების 

მონაცემები. 

მოგების გადასახადი 

ჯგუფის ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში არსებობს ისეთი ოპერაციები, რომელთათვისაც ნათლად არ არის 

განსაზღვრული ამა თუ იმ გადასახადთან დაკავშირებული საკითხები. შედეგად, ჯგუფი აფასებს, ეკისრება თუ არა მას 

დამატებითი გადასახადების გადახდის ვალდებულება და მათზე დაყრდნობით აღიარებს საგადასახადო 

ვალდებულებებს. ეს საგადასახადო ვალდებულებები აღიარდება მაშინ, როდესაც ჯგუფს მიაჩნია თავისი 

საგადასახადო დეკლარაციები საიმედოდ, მაგრამ იგი თვლის, რომ შესაძლოა საგადასახადო ორგანოების მხრიდან 

გარკვეული პოზიცია იყოს განსხვავებული. შედეგად ჯგუფს მინიმუმამდე დაყავს აღნიშნული რისკი. 

3. წმინდა გამომუშავებული პრემია 

წმინდა გამომუშავებული პრემია 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის წარმოდგენილია 

შემდეგი სახით: 

 2019 2018 

 

 მოზიდული 
პრემია / 

(გაუქმებები)  

გადამზღვევ
ლის წილი 
მოზიდულ 
პრემიაში  

 წმინდა 
მოზიდული 

პრემია  

 მოზიდული 
პრემია / 

(გაუქმებები)  

გადამზღვევ
ლის წილი 
მოზიდულ 
პრემიაში  

 წმინდა 
მოზიდული 

პრემია  

ჯანმრთელობა  4,722   (22)  4,700   4,819   (2,279)  2,540  

კასკო  4,584   (15)  4,569   2,134   (101)  2,033  

ავტო TPL (სავალდებულო)  2,262    -    2,262   1,859    -    1,859  

ქონება  847   (502)  345   610   (407)  203  

ფინ. დანაკარგების რისკი  1,171   (546)  625   453   (72)  381  

სოფლის მეურნეობა  339   (192)  147   395   (215)  180  

ავტო TPL  715    -    715   317   (6)  311  

საინჟინრო რისკები  79   (43)  36   297   (160)  137  

კარგო  532   (334)  198   188   (110)  78  

ავიაციასთან კავშ.   -     -     -    (670)  664   (6) 

სხვა  761   (334)  427   365   (122)  243  
  16,012   (1,988)  14,024   10,767   (2,808)  7,959  

UPR-ის ცვლილება  (1,552)  (714)  (2,266)  699   (475)  224  

წმინდა გამომუშავებული პრემია  14,459   (2,701)  11,758   11,466   (3,283)  8,183  

ჯანმრთელობის დაზღვევა მოიცავს პროდუქტს სახელწოდებით „სიცოცხლის დაზღვევა“. რეალურად ეს პროდუქტი 

არის მოკლევადიანი სადაზღვევო კონტრაქტი, რომლის მიხედვით ბენეფიციარი იღებს ფიქსირებულ თანხას თუ 

კონტრაქტის ვადის განმავლობაში გარდაიცვლება დაზღვეული პირი. 

ავტო TPL (სავალდებულო) - ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო 

დაზღვევა შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევას. მის 

ადმინისტრირებას ახორციელებს აიპ „სავალდებულო დაზღვევის ცენტრი“. ცენტრმა, საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, ფუნქციონირება დაიწყო 2018 წლის 1 მარტიდან. სავალდებულო ავტო TPL დაზღვევა 

არის ერთობლივი ოპერაცია, სადაც 17 ქართული სადაზღვევო კომპანია (ჯგუფის ჩათვლით) არიან ერთობლივი 

ოპერატორები და თანაბრად ინაწილებენ სადაზღვევო შემოსავალს და რისკებს. UPR წარმოდგენილია მე-6 

გ/შენიშვნაში. 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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4. ანაზღაურებული სადაზღვევო ზარალები 

ანაზღაურებული სადაზღვევო ზარალები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის 

წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

 2019 2018 

  
ანაზღაურე-

ბული 
გადამზღვე-
ვლის წილი 

წმინდა 
ანაზღაურება 

ანაზღაურე-
ბული 

გადამზღვე-
ვლის წილი 

წმინდა 
ანაზღაურება 

ჯანმრთელობა 3,526 10 3,536 3,394 (46) 3,348 

ავიაციასთან დაკავშ. 6 (6) - 1,543 (1,543) - 

კასკო 3,595 (50) 3,545 1,427 (32) 1,395 

სოფლის მეურნეობა 341 (256) 85 236 (189) 47 

ქონება 76 (48) 28 183 (162) 21 

სხვა 3,723 (2,941) 782 311 (75) 236 

ზარალების 
დარეგულ. ხარჯები 

112 - 112 90 - 90 

შემოსავალი 
რეგრესიდან 

(937) - (936) (495) - (495) 

  10,443 (3,291) 7,152 6,689 (2,047) 4,642 

 

5. სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები და გადაზღვევის აქტივები 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები და გადაზღვევის აქტივები 2019 და 2018 წლების 31 

დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი (UPR) 4,344 3,744 

განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალები (RBNS) 3,406 7,325 

მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვი (IBNR)  591 356 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები 8,341 11,425 

 

 
31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

გადამზღვევლის წილი UPR-ში  518   1,173  

გადამზღვევლის წილი RBNS-ში  2,038   6,418  

გადამზღვევლის წილი IBNR-ში  -   -  

გადაზღვევის აქტივები  2,556   7,591  

 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

გადამზღვევლის წილი UPR-ში  518   1,173  

გადამზღვევლის წილი RBNS-ში  2,038   6,418  

გადამზღვევლის წილი IBNR-ში  -   -  

გადაზღვევის აქტივები  2,556   7,591  

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით RBNS და გადამზღვევლის წილი RBNS-ში მოიცავდა 818 ლარის (2018: 2,108 

ლარის) ავიაციასთან დაკავშირებულ და 100%-ით გადაზღვეულ ზარალს. 
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5. სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები და გადაზღვევის აქტივები (გაგრძელება) 

ა) ბრუტო UPR-ის მოძრაობის ანალიზი: 

 2019 2018 

1 იანვრის მდგომარეობით 3,744 4,495 

მოზიდული პრემია  16,012   10,768  

აკვიზიციის ხარჯის გამოკლებასთან დაკავშ. ცვლილება  (953)  (52) 

გამომუშავებული პრემია  (14,459)  (11,467) 

31 დეკემბრის მდგომარეობით  4,344   3,744  

ბ) UPR-ში გადამზღვევლის წილის მოძრაობის ანალიზი: 

 2019 2018 

1 იანვრის მდგომარეობით  1,173   1,566  

გადამზღვევლის წილი მოზიდულ პრემიაში  1,987   2,808  

აკვიზიციის შემოსავლის გამოკლებასთან დაკავშ. ცვლილება  59   82  

გადამზღვევლის წილი გამომუშავებულ პრემიაში  (2,701)  (3,283) 

31 დეკემბრის მდგომარეობით  518   1,173  

გ) ნეტო UPR-ის მოძრაობის ანალიზი: 

 2019 2018 

1 იანვრის მდგომარეობით  2,571   2,929  

ნეტო მოზიდული პრემია  14,025   7,960  

აკვიზიციის ხარჯის გამოკლებასთან დაკავშ. ცვლილება  (953)  (52) 

აკვიზიციის შემოსავლის გამოკლებასთან დაკავშ. ცვლილება  (59)  (82) 

ნეტო გამომუშავებული პრემია  (11,758)  (8,184) 

31 დეკემბრის მდგომარეობით  3,826   2,571  

დ) ბრუტო ზარალების რეზერვის მოძრაობის ანალიზი: 

 2019 2018 

RBNS 1 იანვრის მდგომარეობით  7,325   8,762  

IBNR 1 იანვრის მდგომარეობით  356   254  

სულ დამდგარი ზარალები 1 იანვრის მდგომარეობით  7,681   9,016  

პერიოდის განმავლობაში დამდგარი ზარალები  6,759   5,354  

პერიოდის განმავლობაში გადახდილი ზარალები  (10,443)  (6,689) 

ცვლილება ზარალების რეზერვებში  (3,684)  (1,335) 

სულ დამდგარი ზარალები 31 დეკემბრის მდგომარეობით  3,997   7,681  

RBNS 31 დეკემბრის მდგომარეობით  3,406   7,325  

IBNR 31 დეკემბრის მდგომარეობით  591   356  

ე) ზარალების რეზერვში გადამზღვევლის წილის მოძრაობის ანალიზი: 

 2019 2018 

RBNS 1 იანვრის მდგომარეობით 6,418 7,760 

IBNR 1 იანვრის მდგომარეობით   -     -   

სულ დამდგარი ზარალები 1 იანვრის მდგომარეობით 6,418 7,760 
 

პერიოდის განმავლობაში დამდგარი ზარალები  (1,088)  704  

პერიოდის განმავლობაში გადახდილი ზარალები  (3,291)  (2,047) 

ცვლილება ზარალების რეზერვებში  (4,379)  (1,343) 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
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5. სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები და გადაზღვევის აქტივები (გაგრძელება) 

სულ დამდგარი ზარალები 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2,038 6,417 

RBNS 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2,038 6,417 

IBNR 31 დეკემბრის მდგომარეობით   -     -   

ვ) ნეტო ზარალების რეზერვის მოძრაობის ანალიზი: 

 2019 2018 

RBNS 1 იანვრის მდგომარეობით  908   1,002  

IBNR 1 იანვრის მდგომარეობით  356   254  

სულ დამდგარი ზარალები 1 იანვრის მდგომარეობით 1264 1256 
 

პერიოდის განმავლობაში დამდგარი ზარალები  7,847   4,650  

პერიოდის განმავლობაში გადახდილი ზარალები  (7,152)  (4,642) 

ცვლილება ზარალების რეზერვებში  696   8  
 
სულ დამდგარი ზარალები 31 დეკემბრის მდგომარეობით  1,959   1,264  

RBNS 31 დეკემბრის მდგომარეობით  1,369   908  

IBNR 31 დეკემბრის მდგომარეობით  591   356  

6 . საპროცენტო შემოსავალი და ხარჯი 

  2019 2018 

საპროცენტო შემოსავალი დეპოზიტებიდან  242   173  

საპროცენტო შემოსავალი გაცემული სესხებიდან  207   21  

საპროცენტო შემოსავალი მიმდინარე ანგარიშებიდან  9   6  

სულ საპროცენტო შემოსავალი  458   200  

საპროცენტო ხარჯი სესხებზე  (4)  (64) 

საპროცენტო ხარჯი ფინანსურ ლიზინგზე   (176)    -    

სულ საპროცენტო ხარჯი  (180)  (64) 

   

 

7. შვილობილი კომპანიების გაყიდვით მიღებული მოგება 

შვილობილი კომპანიების გაყიდვით მიღებული მოგება 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული 

წლებისთვის წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

  2019 2018 

მიღებული ანაზღაურება  2,500    -   

გასხვისებული წმინდა აქტივები  (1,940)   -   

შვილობილი კომპანიების გაყიდვით მიღებული მოგება  560    -   

 

 საკუთრება 
 გაყიდვის შემდეგ გაყიდვამდე 

შპს აგარაკი - 100% 
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 8.სხვა შემოსავალი და ხარჯები 

სხვა შემოსავლები და ხარჯები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის წარმოდგენილია 

შემდეგი სახით: 

სხვა შემოსავალი 2019 2018 

ვალდებულებების ჩამოწერა 82 258 

საიჯარო შემოსავალი 75 64 

სხვა 130 81 

სულ სხვა შემოსავალი 287 403 

 

სხვა ხარჯები 2019 2018 

„სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის“ საწევროები 291 335 

საბაჟო და სხვა გადასახადები 38 30 

სხვა 4 125 

სულ სხვა ხარჯები 333 490 

 

9. საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები 

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის 

წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

  2019 2018 

იჯარა  18   419  

მარკეტინგი  -   327  

იურიდიული და საკონსულტაციო  105   181  

ზედამხედველობის გადასახადი  144   114  

გაყიდვის ხარჯები  -   98  

სხვადასხვა მომსახურებები  166   82  

საკომუნიკაციო  58   81  

ძ/საშუალებების რემონტი  19   56  

ტრანსპორტირება  17   48  

კომუნალური  31   46  

წარმომადგენლობითი  48   42  

სხვა  105   176  

სულ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები 711 1670 

აუდიტის მომსახურების ხარჯი 2019 წელს შეადგენდა 42 ლარი (2018: 34 ლარი). 

 

10. გაუფასურების ხარჯი 

გაუფასურების ხარჯი 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის წარმოდგენილია შემდეგი 

სახით: 

  2019 2018 

სადაზღვევო მოთხოვნები (გ/შ 15) 407 530 

სხვა აქტივები (გ/შ 19) 474 257 

სულ გაუფასურების ხარჯი 881 787 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
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(ათას ლარში) 
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11. აკვიზიციის ხარჯი, ნეტო 

აკვიზიცის ხარჯი, ნეტო 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის წარმოდგენილია შემდეგი 

სახით: 

  2019 2018 

აკვიზიციის ხარჯი  2,629   1,233  

აკვიზიციის შემოსავალი  (602)  (577) 

აკვიზიცის ხარჯი ნეტო 2,027 656 

 

12. წმინდა მოგება კურსთა შორის სხვაობიდან 

წმინდა მოგება ზარალი კურსთა შორის სხვაობიდან 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრებს დასრულებული წლებისთვის 

წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

  2019 2018 

არარეალიზებული კურსთაშორისი მოგება/ზარალი  481   199  

რეალიზებული კურსთაშორისი მოგება/ზარალი  (4)    -    

   477   199  

 

13. ფული და ფულის ექვივალენტები და მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 

ფული და ფულის ექვივალენტები და მოთხოვენბი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 2019 და 2018 წლების 31 

დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

ფული მიმდინარე საბანკო ანგარიშებზე 5 7 

ნაღდი ფული 1136 390 

ფული და ფულის ექვივალენტები 1141 397 

კომპანია (ინდივიდუალურად) ფლობდა ფულს და ფულის ექვივალენტებს 1,141 ლარის ოდენობით (2018: 393 ლარი), 

როდესაც სარეგულაციო კანონმდებლობის მოთხოვნით, უწევდა ჰქონოდა მინიმუმ 227 ლარი (2018: 95 ლარი). 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

სს ჰალიკ ბანკი საქართველო 3,951 3,686 

სს ტერაბანკი 1,039 973 

სს ფინკა ბანკი საქართველო - 415 

სს ვითიბი ბანკი საქართველო 445 0 

სულ მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 5,435 5,074 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ წარმოდგენილია მოკლევადიანი (12 თვეზე ნაკლები) 

დეპოზიტების სახით ქართულ ბანკებში, წლიური საპროცენტო განაკვეთით 3.75%-დან 4.5%-მდე (2018 – 4%-დან 4.5%-

მდე). 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ მოიცავს 1,134 ლარს (2018:711 ლარი) შეზღუდულ დეპოზიტებზე, 

რომლებიც გამოიყენება როგორც სადაზღვევო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

უზრუნველყოფა, სარეგულაციო კანონმდებლობის შესაბამისად.  

ზემოთ წარმოდგენილი ნაშთების სამართლიან ღირებულებასა და საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა არაა 

არსებითი. 
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14. მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია 

შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

მოთხოვნები დაზღვევიდან  5,805   7,991  

მოთხოვნები გადაზღვევიდან  2,218   2,192  

მინუს - გაუფასურების რეზერვი  (1,347)  (5,002) 

სულ მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან 6,676 5,181 

ზემოთ წარმოდგენილი ნაშთების სამართლიან ღირებულებასა და საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა არაა 

არსებითი. საკრედიტო რისკის ანალიზი წარმოდგენილია 26-ე შენიშვნაში. 

პერიოდის განმავლობაში გაუფასურების რეზერვის ცვლილება: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

1 იანვრის მდგომარეობით  5,002   4,472  

წლის ხარჯი  407   530  

ამობრუნება  (4,062)  -  

31 დეკემბრის მდგომარეობით 1,347 5,002 

15. დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფინანსური ინსტრუმენტები 

დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფინანსური ინსტრუმენტები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

დაფარვის ვადამდე ფლობილი  ფინანსური ინსტრუმენტები წარმოდგენილია კორპორატიული სავალო ფასიანი 

ქაღალდებით, რომელიც გამოუშვა EUROHOLD BULGARIA AD-მ 2017 წლის 7 დეკემბერს. წლიური სარგებელი შეადგენს 

6.45 % -ს და ხანგრძლივობა 5 წელს. საბალანსო ღირებულებასა და სამართლიან ღირებულებას შორის სხვაობა არაა 

არსებითი. 2019 წელს გაიყიდა კორპორატიული სავალო ფასიანი ქაღალდები და თანხა - 200 ევრო (643 ლარი) 

ჩაირიცხა Unicredit Bullbank- ის ანგარიშზე. კორპორატიული სავალო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან მიღებული 

შემოსავალი და წლის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი - 228 ევრო (730 ლარი) გადაირიცხა სს „ხალიკ ბანკი 

ჯორჯიას“ ევროს ანგარიშზე. 

16. მოგების გადასახადი 

მოგების გადასახადი  2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  2019 2018 

საგადასახადო ზარალით გამოწვეული სარგებელი 149 164 

გადავადებული გადასახადის ხარჯი 23 -36 

სულ მოგების გადასახადის სარგებელი 172 128 

 

მოგების გადასახადის სარგებლის რეკონსილაცია: 2019 2018 

ზარალი დაბეგვრამდე 789 1611 

მუდმივი სხვაობა (შვილობილი კომპანიების გასხვისებით გამოწვეული) - - 

წინა პერიოდების კორექტირება - -187 

სხვა დროებითი და მუდმივი სხვაობები 204 -331 

მომავალში გამოქვითვადი საგადასახადო ზარალი 993 1093 

საგადასახადო ზარალით გამოწვეული სარგებელი (15%) 149 164 
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16.მოგების გადასახადი(გაგრძელება) 
გადავადებული საგადასახადო აქტივი შედგება შემდეგი დროებითი სხვაობებისგან: 

  2019 2018 

საგადასახადო ზარალით გამოწვეული სარგებელი  713   564  

სადაზღვევო მოთხოვნები  739   750  

გადაზღვევის აქტივები  37   35  

ძირითადი საშუალებები  (12)  (33) 

გუდვილი  75   88  

რეგრესის მოთხოვნები (სხვა აქტივები)  510   442  

გაცემული სესხები (სხვა აქტივები)  875   872  

სხვა აქტივები  31   18  

სადაზღვევო კონტრაქტების ვალდებულებები  (233)  (77) 

სადაზღვევო კონტრაქტების ვალდებულებები  93   -  

სხვა ვალდებულებები  5   2  

  2,833 2,661 
 

   

17. ძირითადი საშუალებები 

ძირითადი საშუალებები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 
  

   

 მიწა და შენობები 
ოფისის 

აღჭ. 

იჯარით 
აღებულის 
მოწყობა 

აქტივი 
გამოყენების 

უფლებით სულ 

ღირებულება 0 0 0 0 0 

2017 წლის 31 დეკემბერი  1,431 1,120 1,149 - 3,700 

შეძენა - 108 - - 108 

გასვლა - (110) - - (110) 

2018 წლის 31 დეკემბერი 1,431 1,118 1,149 - 3,698 

შეძენა - 352 - 2,529 2,881 

საინვესტიო ქონებაზე გადატანა (1,431) - - - (1,431) 

2019 წლის 31 დეკემბერი - 1470 1149 2529 5148 

ცვეთა 0 0 0 0 0 

2017 წლის 31 დეკემბერი  60 1026 1116 - 2202 

პერიოდის ცვეთა - 40 16 - 56 

წინა პერიოდის კორექტ. -60 - - - -60 

გასულის ცვეთა - -110 - - -110 

2018 წლის 31 დეკემბერი - 956 1132 - 2088 

პერიოდის ცვეთა - 73 9 323 405 

2019 წლის 31 დეკემბერი - 1029 1141 323 2494 

ნარჩენი ღირებულება 0 0 0 0 0 

1 იანვარი 2018 1,371 94 33 - 1,498 

31 დეკემბერი 2018 1,431 162 17 - 1,610 

31 დეკემბერი 2019 - 441 8 2,206 2,654 
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17. ძირითადი საშუალებები (გაგრძელება) 

ბასს 40 ის მიხედვით მიწა და მასზე განთავსებული შენობა აღიარდა საინვესტიციო ქონებად.  

2019 წლის 1 იანვარს ჯგუფმა აღიარა აქტივის გამოყენების უფლება ფასს 16 ის შესაბამისად. შესაბამისი იჯარის 
ხელშეკრულების საფუძველზე კომანია იყენებს საოფისე ფართს. ხელშეკრულების ბოლო ვადა არის 2020 წლის 31 
აგვისტო, თუმცა მენეჯმენტი აპირებს ისარგებლოს ოფციონით და ხელშეკრულების ვადა გააგრძელოს კიდევ ხუთი 
წლის ვადით. 

18. საინვესტიციო ქონება 

საინვესტიციო ქონება  2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

1 იანვარი  1,912   1,852  

სამართლიანი ღირებულების ცვლილება  258   60  

მატება  1,431   -  

გასვლა  (1,912)  -  

31 დეკემბერი  1,689   1,912  

 

კომპანიის საინვესტიციო ქონება მოიცავდა მიწას მცხეთის რაიონში, რომლის სამართლიანი ღირებულება 2018 31 

დეკემბრის მდგომარეობით განისაზღვრა დამოუკიდებელი შემფასებლის შპს „ექსპერტ ჯგუფის“ შეფასების 

ანგარიშის საფუძველზე.  2019 წლის განვლობაში შარდენის ქუჩაზე არსებული შენობა იჯარით იქნა გაცემული, ამიტომ 

აღნიშნული ფართი აღიარდა როგორც საინვესტიციო ქონება, რომელიც შეფასებული იქნა სამართლიანი 

ღირებულებით.შეფასება გახორციელდა შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების (IVS) შესაბამისად, საბაზრო 

მეთოდის გამოყენებით. 

19. სხვა აქტივები 

სხვა აქტივები 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

მოთხოვნა რეგრესიდან, გაუფასურების რეზერვის გამოკლებით (იხ. 
ქვემოთ) 

420 165 

გადახდილი ავანსები 169 153 

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 222 127 

სხვადასხვა მოთხოვნები, გაუფასურების რეზერვის გამოკლებით 
(იხ. ქვემოთ) 

319 61 

არამატერიალური აქტივები, ამორტიზაციის გამოკლებით 16 22 

გაცემული სესხები, გაუფასურების რეზერვის გამოკლებით (იხ. 
ქვემოთ) 

2267 6 

სხვა 153 134 

   3,566   668  

 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

გაცემული სესხები  8,097   5,816  

მინუს გაუფასურების რეზერვი  (5,830)  (5,810) 

ნეტო გაცემული სესხები  2,267   6  
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19. სხვა აქტივები (გაგრძელება) 

 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

მოთხოვნა რეგრესიდან  3,820   3,111  

მინუს გაუფასურების რეზერვი  (3,400)  (2,946) 

ნეტო მოთხოვნა რეგრესიდან  420   165  

 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

სხვადასხვა მოთხოვნები  1,170   1,049  

მინუს გაუფასურების რეზერვი  (851)  (938) 

ნეტო სხვადასხვა მოთხოვნები  319   111  

პერიოდის განმავლობაში სხვა აქტივების გაუფასურების რეზერვის ცვლილება: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

1 იანვარი  9,694   9,755  

წლის ხარჯი  474   174  

ჩამოწერა  (87)  (235) 

31 დეკემბერი  10,081   9,694  

 

20. სააქციო კაპიტალი 

სააქციო კაპიტალი 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

სააქციო კაპიტალი შედგება 3,238,000 ცალი ჩვეულებრივი აქციისგან, თითოეული 1 ლარის ნომ. ღირებულებით, 

რომელიც მთლიანად იყო შევსებული 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (2018: 3,125,000 ცალი). აქციონერები 

წარმოდგენილია 1-ლ გ/შენიშვნაში. 

 

21. სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები 

სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები გადაზღვევიდან 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

ვალდებულება გადამზღვევლის მიმართ 2,059 1,544 

გადასახდელი დარეგულირებული ზარალები 1,730 1,310 

  3,789 2,854 

 

 

 

 

 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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23.საიჯარო ვალდებულება 

საიჯარო ვალდებულება 2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

მიმდინარე საიჯარო ვალდებულება 817   -   

გრძელვადიანი საიჯარო ვალდებულება 2031   -   

სულ სალიზინგო ვალდებულება 2,848                                  -    

 

24. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

  31 დეკემბერი, 2019 31 დეკემბერი, 2018 

კრედიტორული დავალიანება 265 517 

გადასახდელი საკომისიო 263 391 

გადასახდელი ხელფასები 31 5 

მიღებული ავანსები 34 0 

სხვა ვალდებულებები 174 55 

  767 968 

 

ზემოთ წარმოდგენილი ნაშთების სამართლიან ღირებულებასა და საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა არაა 

არსებითი. 

 

25. საგადასახადო ვალდებულებები 

საგადასახადო ვალდებულებები  2019 და 2018 წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

ჯგუფის საგადასახადო ვალდებულება შედგება  მხოლოდ საგადასახადო ვალდებულებისაგან, ჯგუფს არ გააჩნია 

საგადასახადო აქტივი რომელიც გაიქვითება საგადასახადო ვალდებულებებთან. ძირითადად საგადასახადო 

ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადისვალდებულებისაგან და მოგების გადასახადის ვალდებულებისაგან. 

 

26. პირობითი ვალდებულებები 

იურიდიული 

ბიზნესის ჩვეულებრივი მიმდინარეობისას, ჯგუფი ექვემდებარება სამართლებრივ ქმედებებსა და საჩივრებს. 

ფინანსურ ანგარიშგებაში ხდება მიმდინარე სასამართლო დავების სავარაუდო შედეგების აღიარება. 

ხელმძღვანელობა თვლის, რომ საბოლოო ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება გამომდინარეობდეს მიმდინარე 

დავებიდან, არ ექნება არსებითი უარყოფითი გავლენა ჯგუფის ფინანსურ მდგომარეობასა ან ოპერაციების შედეგებზე 

მომავალში. 

საგადასახადო 

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა ექვემდებარება სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციებს და ცვლილებებს, 

რომლებსაც შეიძლება ხშირად ჰქოდეს ადგილი. 

 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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26. პირობითი ვალდებულებები (გაგრძელება) 

ხელმძღვანელობის მიერ აღნიშნული კანონმდებლობის ინტერპრეტაცია ჯგუფის საქმიანობასთან და მის მიერ 

განხორციელებულ ტრანზაქციებთან მიმართებაში, შესაძლოა სადავო გახდეს საგადასახადო ორგანოების მხრიდან.  

კომპანიის 2015 წლამდე პერიოდების საგადასახადო შემოწმების აქტი საგადასახადო ორგანომ გამოსცა 2017 წლის 

ნოემბერში. ამ აქტის თანახმად, მოხდა 353 ლარის ოდენობის (516 ლარი შესაბამისი ჯარიმებიანად) მოგების 

გადასახადის დამატებით დარიცხვა. ჯგუფმა აქტი გაასაჩივრა 2018 წლის მარტში და მენეჯმენტი თვლის, რომ ჯგუფი 

გამართლდება ამ საქმეში. შესაბამისად, აღნიშნული თანხები არ არის აღიარებული ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

27. რისკების მართვა 

ჯგუფის საქმიანობა დაკავშირებულია სხვადასხვაგვარ რისკებთან. ამიტომ რისკების მართვა წარმოადგენს მისი 

სადაზღვევო საქმიანობის მნიშვნელოვან კომპონენტს. რისკი წარმოადგენს ჯგუფის საქმიანობის განუყოფელ ნაწილს, 

მაგრამ მისი მართვა შესაძლებელია რისკის მუდმივი განსაზღვრის, შეფასების და ყოველდღიური მონიტორინგის 

პროცესის მეშვეობით რისკების ლიმიტის და სხვა კონტროლის გათვალისწინებით. ჯგუფში მომუშავე ყოველი 

ადამიანი პასუხისმგებელია იმ რისკებზე, რომლებსაც მოიცავს მისი საქმიანობა. ჯგუფის საქმიანობისთვის 

დამახასიათებელი ძირითადი ფინანსური რისკებია საკრედიტო, ლიკვიდურობის და საბაზრო. ქვემოთ მოცემულია 

ჯგუფის რისკების მართვის პოლიტიკა ამ რისკებთან მიმართებაში. 

მართვის სტრუქტურა 

ჯგუფის რისკების და ფინანსური მართვის სტრუქტურის ძირითადი მიზანია ჯგუფის დაცვა ისეთი მოვლენებისგან, 

რომლებიც ხელს უშლის მის მიერ დასახული მიზნების მდგრად მიღწევას, მათ შორის მოიაზრება შესაძლებლობების 

გამოუყენებლობა. კომპანია აღიარებს რისკების მართვის ქმედითი და ეფექტური სისტემის არსებობის კრიტიკულ 

მნიშვნელობას. 

ჯგუფმა შექმნა რისკების მართვის ფუნქცია დირექტორთა საბჭოს უფლებამოსილების ფარგლებში. დირექტორთა 

საბჭო ახორციელებს ხელმძღვანელობის შესაბამისი წევრების მიმართ რისკების მართვის დადგენილი პოლიტიკის 

აღსრულების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებლობის დელეგირებას. 

დირექტორთა საბჭო ამტკიცებს ჯგუფის რისკების მართვის პოლიტიკას და ატარებს რეგულარულ შეხვედრებს ასეთი 

პოლიტიკის ნებისმიერი კომერციული, მარეგულირებელი და საკუთარი ორგანიზაციული მოთხოვნების 

დასამტკიცებლად. პოლიტიკა განსაზღვრავს ჯგუფის მიერ რისკის იდენტიფიკაციას და მის ინტერპრეტაციას, 

ლიმიტის სტრუქტურას, რათა უზრუნველყოს აქტივების შესაბამისი ხარისხი და დივერსიფიკაცია, სადაზღვევო და 

გადაზღვევის სტრატეგიის შესაბამისობა კორპორაციულ მიზნებთან და მიუთითებს ანგარიშგების მოთხოვნებს. 

კაპიტალის მართვის მიზნები, პოლიტიკა და მიდგომა 

ჯგუფმა ჩამოაყალიბა კაპიტალის მართვის შემდეგი მიზნები, პოლიტიკა და რისკების მართვის მიმართ მიდგომა, 

რომლებიც გავლენას ახდენს მისი კაპიტალის პოზიციაზე. 

კაპიტალის მართვის მიზნებია: 

 ჯგუფის სტაბილურობის საჭირო დონის შენარჩუნება და ამით დაზღვეულებისთვის უსაფრთხოების 

ხარისხის უზრუნველყოფა. 

 კაპიტალის ეფექტურად გამოყოფა და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა იმის უზრუნველყოფით, რომ 

შემოსავალი გამოყენებული კაპიტალიდან აკმაყოფილებს მისი ინვესტორების და მისი აქციონერების 

მოთხოვნებს. 

 ფინანსური მოქნილობის შენარჩუნება ძლიერი ლიკვიდურობის და ფინანსური ინსტიტუტებიდან 

ხელმისაწვდომი სახსრების წვდომის მეშვეობით. 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 

 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 

                                                              31 
 

27.რისკების მართვა (გაგრძელება) 

 ფინანსური ძალის შენარჩუნება, ახალი ბიზნესის ზრდის ხელშეწყობა და დაზღვეულების, 

მარეგულირებლების და აქციონერების საჭიროებების დაკმაყოფილება. 

ჯგუფის ოპერაციები ასევე ექვემდებარება ადგილობრივ მარეგულირებელ მოთხოვნებს. ასეთი რეგულაციები არა 

მხოლოდ განსაზღვრავს საქმიანობის დამტკიცებისა და მონიტორინგის საჭიროებას, არამედ ასევე აწესებს გარკვეული 

შემზღუდველ დებულებებს, მაგალითად კაპიტალის ადეკვატურობა – სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან დეფოლტის 

და გაკოტრების რისკის შესამცირებლად, რათა შეძლონ გაუთვალისწინებელი ვალდებულებების შესრულება მათი 

წარმოშობისას. 

ჯგუფის კაპიტალის მართვის პოლიტიკა მისი სადაზღვევო და არასადაზღვევო ბიზნესისთვის არის საკმარისი 

ლიკვიდური აქტივების ფლობა ნორმატიული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მარეგულირებელი მითითებების 

საფუძველზე. 

მიდგომა კაპიტალის მართვის მიმართ 

ჯგუფი ცდილობს სტრუქტურისა და კაპიტალის წყაროების ოპტიმიზაციას იმისთვის, რომ უზრუნველყოს უკუგების 

თანმიმდევრული ზრდა აქციონერებისა და დაზღვეულებისთვის. 

ჯგუფის მიდგომა კაპიტალის მართვის მიმართ მოიცავს აქტივების, ვალდებულებების და რისკების 

კოორდინირებულად მართვას, კაპიტალის რეალურ და საჭირო დონეებს შორის განსხვავების რეგულარულ შეფასებას 

და სათანადო ქმედებებს ჯგუფის კაპიტალის პოზიციაზე ზემოქმედებისთვის. 

გასულ წელს, წინა წლებთან შედარებით ჯგუფში ადგილი არ ჰქონია მნიშვნელოვან ცვლილებებს მის პოლიტიკასა და 

პროცესებში კაპიტალის სტრუქტურასთან დაკავშირებით. 

კაპიტალის მართვა 

საქართველოს სადაზღვევო სექტორს არეგულირებს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 

სამსახური, რომელიც აწესებს მოთხოვნებს კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. აღნიშნული 

მოთხოვნების მიზანია საკმარისი გადახდისუნარიანობის მარჟის უზრუნველყოფა. 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 25 დეკემბრის #27 ბრძანების მიხედვით, მზღვეველის 

სადაზღვევო საქმიანობის გახორციელების ყველა ეტაპზე საკუთარი კაპიტალის მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 

2,200 ლარზე ნაკლები და კომპანიას ნებისმიერ დროს უნდა ჰქონდეს ამ ოდენობის ფულადი სახსრები საქართველოში 

ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულებაში გახსნილ ანგარიშებზე.  

მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა არის 4,200 ლარი 2018 წლის 31 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრამდე 

პერიოდში და 7,200 ლარი შემდგომში. 

27.1. სადაზღვევო რისკი 

სადაზღვევო ხელშეკრულების რისკი არის რისკი, რომ დადგება გაურკვეველი ოდენობის და ვადის სადაზღვევო 

შემთხვევა. ძირითადი რისკი, რომელიც დგას ჯგუფის წინაშე ასეთი ხელშეკრულებების პირობებში არის ის, რომ 

ფაქტობრივი ზარალები აღემატება სადაზღვევო ვალდებულებების საბალანსო ოდენობას. ამაზე გავლენას ახდენს 

ზარალების სიხშირე, ზარალების სიმძიმე, ფაქტობრივად გადახდილი ანაზღაურება მეტია თავდაპირველად 

შეფასებულზე და შემდგომ გრძელვადიანი ზარალების განვითარება. 

რისკების ცვალებადობის გაუმჯობესება ხდება ზარალის რისკის დივერსიფიკაციით სადაზღვევო ხელშეკრულებების 

დიდ პორტფელზე, ვინაიდან, რაც უფრო მეტად დივერსიფიცირებულია პორტფელი, მით ნაკლებად სავარაუდოა 

საერთო ზეგავლენა პორტფელის რაიმე ნაწილის ცვლილების გამო, ასევე, მოულოდნელი შედეგები. რისკების 

ცვალებადობის გაუმჯობესება ასევე ხდება სადაზღვევო სტრატეგიისა და ხელმძღვანელი მითითებების ფრთხილად 

შერჩევითა და განხორციელებით, აგრეთვე გადაზღვევის ხელშეკრულებების გამოყენებით. 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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27.რისკების მართვა (გაგრძელება) 

ჯგუფი ადგენს სადაზღვევო სახელმძღვანელო მითითებებსა და ლიმიტებს, რომლებიც განსაზღვრავს, ვინ რა რისკი 

შეიძლება მიიღოს და გამოსაყენელ ლიმიტებს. ხორციელდება ამ ლიმიტების მუდმივი მონიტორინგი. 

ჯგუფი, მისი სადაზღვევო რისკის მონიტორინგისთვის, პირველ რიგში, იყენებს ზარალის კოეფიციენტს და 

კომბინირებულ კოეფიციენტს. ზარალის კოეფიციენტი განისაზღვრება, როგორც წმინდა სადაზღვევო პრეტენზიების 

შეფარდება წმინდა სადაზღვევო შემოსავალთან. კომბინირებული კოეფიციენტი არის ზარალის კოეფიციენტის და 

ხარჯების კოეფიციენტის ჯამი. ხარჯების კოეფიციენტი განისაზღვრება, როგორც საოპერაციო ხარჯებს გამოკლებული 

საპროცენტო ხარჯი, გაყოფილი წმინდა სადაზღვევო შემოსავალზე. ჯგუფის ზარალის და ხარჯის კოეფიციენტები, 

გამოთვლილი წმინდა საფუძველზე იყო შემდეგი: 

      2019 2018 

ზარალის კოეფიციენტი      67% 57% 

ხარჯის კოეფიციენტი      52% 70% 

ჯგუფის მიერ გახორციელებული დაზღვევის ტიპები ძირითადად 12-თვიანია. ყველაზე არსებით რისკს წარმოადგენს 

სტიქიური მოვლენები და ხანძარი. სამედიცინო დაზღვევის კონტრაქტებისთვის ყველაზე არსებითი რისკი 

წარმოიქმნება ცხოვრების სტილის შეცვლის, ეპიდემიების და მსგავსი შემთხვევების შედეგად. რისკები 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება მათი წარმოშობის ადგილის, სახეობისა და ინდუსტრიის მიხედვით. აქედან 

გამომდინარე, პორტფელის თანხების არასათანადო კონცენტრაციამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს 

ჯგუფის შემოსავლებზე. 

სადაზღვევო რისკის მართვა 

ზემოთ აღნიშნული რისკის დონე მცირდება სადაზღვევო კონტრაქტების პორტფელის დივერსიფიკაციით. რისკი 

ნეიტრალდება ასევე ანდერრაიტინგის სტრატეგიის ფრთხილი შერჩევითა და დანერგვით, რომელიც უზრუნველყოფს 

რისკების დაყოფას სახეობებისა და სადაზღვევო თანხების მიხედვით. ეს მიიღწევა ინდუსტრიების მიხედვით 

დაყოფის გზით. გარდა ამისა, ზარალის განხილვის მკაცრი პოლიტიკა ყველა ახალი და მიმდინარე ზარალის 

შესაფასებლად, ზარალების დარეგულირების პროცედურების რეგულარული დეტალური განხილვა და შესაძლო 

თაღლითური ზარალების ხშირი გამოძიება წარმოადგენს ჯგუფის რისკების დონის შემცირების პროცედურებს. ჯგუფი 

იყენებს ასევე ზარალების მართვისა და დარეგულირების პოლტიკას, რათა შეამციროს მომავალი 

გაუთვალისწინებელი მოვლენების უარყოფითი გავლენა მის საქმიანობაზე. ჯგუფი ასევე ზღუდავს რისკის დონეს 

გარკვეულ კონტრაქტებზე ზარალის მაქსიმალური სიდიდის დაწესებით, ასევე გადაზღვევის შეთანხმებების 

გამოყენებით, რათა შეამციროს კატასტროფულ მოვლენებთან დაკავშირებული რისკი, მაგალითად, ქარიშხლით, 

მიწისძვრითა და წყალდიდობით გამოწვეული ზარალები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი, მიმდინარე პერიოდში რეზერვების შექმნისას, არ ეყრდნობა პირდაპირ ანალიზს და 

სადაზღვევო რეზერვებს ქმნის საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სადაც ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ 

რა ტიპის რეზერვი უნდა შეიქმნას და რა რაოდენობით, შექმნილი რეზერვები წარმოშობილი ზარალების 

ადეკვატურია. 

განუსაზღვრელობების საფუძველი მომავალში ასანაზღაურებელი ზარალების შეფასებისას 

სადაზღვევო გარიგებებთან დაკავშირებული ზარალების გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა მათი ფაქტიურად 

მოხდენის მომენტში. არსებობს რამდენიმე ცვლადი, რომელიც გავლენას ახდენს სადაზღვევო გარიგებების შედეგად 

წარმოშობილი ფულადი ნაკადების მოცულობასა და დროულობაზე. ეს განუსაზღვრელობები ძირითადად 

უკავშირდება დაზღვეული სექტორის თანდაყოლილ, შიდა რისკს და ჯგუფის მიერ მიღებულ და განხორციელებულ 

რისკის მართვის პროცედურებს. ზარალების შეფასებული ღირებულება მოიცავს ზარალების დაფარვისთვის საჭირო 

პირდაპირ დანახარჯებს, რომლებიც შემცირებულია მესამე მხარის მიერ გადასახდელი თანხებით. ჯგუფი 

ყველანაირად ცდილობს, დარწმუნდეს, რომ მას გააჩნია საკმარისი ინფორმაცია სადაზღვევო ზარალების 

წარმოშობის შესახებ. სადაზღვევო გარიგებებთან დაკავშირებული ვალდებულება მოიცავს მომხდარი, მაგრამ 

განუცხადებელი ზარალების რეზერვს, და განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების რეზერვს. 
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კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
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27.რისკების მართვა (გაგრძელება) 

მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვის შეფასება, როგორც წესი, დაკავშირებულია მთელ რიგ 

განუსაზღვრელობებთან, განსხვავებით იმ ზარალების ღირებულების შეფასებისგან, რომელთა შესახებაც ჯგუფს 

ინფორმაცია აქვს. 

ყოველი პერიოდის ბოლოს ჯგუფი შეფასებულ ზარალებს ტესტავს ადეკვატრობაზე: ჯგუფი განსაზღვრავს, 

ზარალების შეფასებული ვალდებულებები არის თუ არა ნაკლები იმ საბალანსო ღირებულებაზე, რომელიც 

მოთხოვნილი იქნებოდა, თუ შესაბამისი სადაზღვევო ვალდებულებები მოხვდებოდა ბასს 37-ის ანარიცხები, 

პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები მოქმედების სფეროში, თუ შეფასებული ვალდებულებები ბასს 37-

ის მოთხოვნების შესაბამისად შექმნილ ანარიცხებზე ნაკლები აღმოჩნდა, მაშინ ჯგუფი მთელ უკმარ თანხას აღიარებს 

მოგება-ზარალში და გაზრდის შესაბამისი სადაზღვევო ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებას. 

27.2. საკრედიტო რისკი 

საკრედიტო რისკი არის რისკი, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის ერთი მხარე ვერ შეასრულებს ვალდებულებას და 

გამოიწვევს ფინანსური ზარალის დადგომას მეორე მხარისთვის. 

ჯგუფი მართავს მის მიერ მიღებული საკრედიტო რისკის დონეს ჯგუფის ყოვლისმომცველი საკრედიტო რისკის 

პოლიტიკის მეშვეობით და აფასებს და განსაზღვრავს იმას, თუ რა წარმოადგენს ჯგუფის საკრედიტო რისკს; ადგენს 

ზემოქმედების ლიმიტებს თითოეული კონტრაგენტის ან კონტრაგენტების ჯგუფის მიხედვით, გეოგრაფიულ და 

მრეწველობის სეგმენტების მიხედვით; იტოვებს გაქვითვის უფლებას, როდესაც კონტრაგენტი როგორც დებიტორი 

ისე კრედიტორია; ადგენს უზრუნველყოფის და გარანტიების მიღების სახელმძღვანელო მითითებებს; ახორციელებს 

საკრედიტო რისკების ზემოქმედების და დარღვევების შესახებ ანგარიშგებას მონიტორინგის ორგანოსთვის; 

მონიტორინგს უწევს საკრედიტო რისკის პოლიტიკასთან შესაბამისობას და განიხილავს რისკის პოლიტიკას 

შესაბამისობაზე ცვალებად გარემოსთან. 

ქვემოთ მოცემულია მოკლე აღწერა, თუ როგორ მართავს ჯგუფი საკრედიტო რისკს: 

გადაზღვევა 

მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფს შეიძლება ჰქონდეს გადაზღვევის ხელშეკრულებები, იგი არ თავისუფლდება 

პირდაპირი ვალდებულებებისგან დამზღვევების მიმართ და აქედან გამომდინარე, საკრედიტო რისკი არსებობს 

გადაცემულ გადაზღვევასთან დაკავშირებით, იმდენად, რამდენადაც რომელიმე გადამზღვეველმა შეიძლება ვერ 

შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები გადაზღვევის ხელშეკრულებების შესაბამისად. ჯგუფი არც თავად არის 

დამოკიდებული ერთ გადამზღვეველზე არც ჯგუფის ოპერაციებია არსებითად დამოკიდებული გადაზღვევის რაიმე 

ხელშეკრულებაზე. არ არსებობს არც ერთი კონტრაგენტის მონაწილეობა, რომელიც აღემატება გადაზღვევის 

აქტივების საერთო ოდენობის 43%-ს საანგარიშგებო თარიღში. ჯგუფი რეგულარულად აფასებს მისი 

გადამზღვევლების ფინანსურ მდგომარეობას. 

გაცემული სესხები და დებიტორული დავალიანება 

ჯგუფი კონკრეტულ კონტრაგენტებთან ადგენს მაქსიმალურ თანხებს და ლიმიტებს, მათი გრძელვადიანი 

რეიტინგების მითითებით. მომხმარებლების ნაშთების მიმართ საკრედიტო რისკი, გაწეული პრემიების ან  

შენატანების გადაუხდელობის გამო, იარსებებს მხოლოდ პოლისით განსაზღვრული საშეღავათო პერიოდის 

განმავლობაში, რომლის ამოწურვის შემდეგ ხორციელდება პოლისის მიხედვით გადახდა ან მისი შეწყვეტა. 

საკრედიტო ხარისხი ფინანსური აქტივების კლასების მიხედვით 

ფინანსური აქტივების საკრედიტო ხარისხის მართვა ჯგუფის მიერ ხორციელდება შიდა საკრედიტო შეფასების 

პროცედურით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია საკრედიტო ხარისხი აქტივის კლასის მიხედვით, ჯგუფის 

საკრედიტო შეფასების სისტემის საფუძველზე. 
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27.რისკების მართვა (გაგრძელება) 

 

არც ვადადამდგარი, 
არც გაუფასურებული 

ვადადამდგარი, მაგრამ 
არა გაუფასურებული 

სულ 

 2019 2019 2019 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების 
მიმართ 

5,435 - 5,435 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან: 

მოთხოვნები დაზღვევიდან 3,878 580 4,458 

მოთხოვნები გადაზღვევიდან 2,218 0 2,218 

სულ 11,531 580 12,111 

 

 

არც ვადადამდგარი, 
არც 

გაუფასურებული 

ვადადამდგარი, 
მაგრამ არა 

გაუფასურებული 
სულ 

 2018 2018 2018 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 5,074 - 5,074 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან: 

მოთხოვნები დაზღვევიდან 2,537 452 2,989 

მოთხოვნები გადაზღვევიდან 2,192 - 2,192 

სულ 9,803 452 10,255 

სადაზღვევო და გადაზღვევის მოთხოვნები, რომლებიც არც ვადაგადაცილებულია და არც გაუფასურებული, მოიცავს 

ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არ არის ვადაგადაცილებული 30 დღეზე მეტად საანგარიშო თარიღის მდგომარეობით. 

სადაზღვევო და გადაზღვევის მოთხოვნები, რომლებიც ვადაგადაცილებულია, მაგრამ არაა გაუფასურებული, მოიცავს 

ისეთ მოთხოვნებს, რომლებიც ვადაგადაცილებულია 30 დღეზე მეტად. 

27.3. ლიკვიდურობის რისკი 

ლიკვიდურობის რისკი არის რისკი, რომ ორგანიზაციამ შესაძლოა განიცადოს სირთულეები თანხების მოძიების 

თვალსაზრისით ფინანსური ინსტრუმენტების მიმართ არსებული ფულადი ვალდებულებების შესრულებასთან 

დაკავშირებით. ლიკვიდურობის რისკი შეიძლება იყოს იმის შედეგი, რომ ვერ მოხერხდა ფინანსური აქტივების 

სწრაფად გაყიდვა მათი სამართლიანი ღირებულებით; ან კონტრაგენტმა ვერ დაფარა სახელშეკრულებო 

ვალდებულება; ან წარმოიშვა სადაზღვევო პასუხისმგებლობა მოსალოდნელზე უფრო ადრე გადახდისა; ან ვერ 

მოხერხდა ფულადი ნაკადების გამომუშავება, როგორც მოსალოდნელი იყო. 

ძირითადი ლიკვიდურობის რისკი, რომლის წინაშე დგას ჯგუფი, არის ყოველდღიური აუცილებლობა, გამოიყენოს მის 

ხელთ არსებული ფულადი რესურსები სადაზღვევო ხელშეკრულებებიდან წარმოქმნილ ზარალებთან მიმართებაში. 

ჯგუფი მართავს ლიკვიდურობას შესაბამისი რისკის პოლიტიკის მეშვეობით, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა 

წარმოადგენს ლიკვიდურობის რისკს ჯგუფისთვის; განსაზღვრავს თანხების მინიმალურ წილს საგანგებო 

შენატანებისთვის; შეიმუშავებს დაფინანსების საგანგებო გეგმებს; აკონკრეტებს დაფინანსების წყაროებს და 

მოვლენებს, რომლებიც გამოიწვევს გეგმის ამოქმედებას; ახორციელებს ლიკვიდურობის რისკის პოლიტიკასთან 

შესაბამისობის მონიტორინგს და განიხილავს ლიკვიდურობის რისკის პოლიტიკის შესაბამისობას ცვალებად 

გარემოსთან მიმართებაში. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში გაანალიზებულია ჯგუფის აქტივები და ვალდებულებები მათი გადახდის ვადების 

შესაბამის ჯგუფებში, ხელშეკრულების მიხედვით გადახდამდე ან დაფარვის მოსალოდნელ თარიღამდე დარჩენილი 

პერიოდის საფუძველზე ანგარიშგების თარიღისთვის. 
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თანხები და ვადები სადაზღვევო ვალდებულებებთან დაკავშირებით დაფუძნებულია ხელმძღვანელობის საუკეთესო 

შეფასებაზე, რომელიც ეფუძნება სტატისტიკურ მეთოდებს და წარსულ გამოცდილებას. 

31 დეკემბერი, 2019 1 წლის მანძილზე 1 წელზე მეტი სულ 

აქტივები:    

ფული და მისი ექვივალენტები 1,141 0 1,141 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ 5,435 0 5,435 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან 6,675 1 6,676 

მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან 2,267 0 2,267 

გადაზღვევის აქტივები 1,738 818 2,556 

სხვა აქტივები 3,159 0 3,159 

სულ აქტივები 20,415 819 21,234 

 

ვალდებულებები:           1 წლის მანძილზე  1 წელზე მეტი               სულ 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდ.  7,523   818   8,341  

სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები  3,789    -    3,789  

მიღებული სესხები  234    -    234  

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  767    -    767  

საგადასახადო ვალდებულებები  1,317    -    1,317  

სულ ვალდებულებები  13,630   818   14,448  

წმინდა პოზიცია  6,785   1   6,786  

აკუმულირებული სხვაობა  6,785   6,786   

 

31 დეკემბერი, 2018 1 წლის მანძილზე 1 წელზე მეტი                   სულ 

აქტივები:    

ფული და მისი ექვივალენტები  397   -    397  

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ  5,074   -    5,074  

მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან  5,176   5   5,181  

გადაზღვევის აქტივები  5,479   2,113   7,592  

სხვა აქტივები  365   -    365  

სულ აქტივები  16,491   2,118   18,609  
27.3. ლიკვიდურობის რისკი( გაგრძელება) 

ვალდებულებები: 1 წლის მანძილზე 1 წელზე მეტი სულ 

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდ.  9,295   2,130   11,425  

სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები  2,854    -    2,854  

მიღებული სესხები  16   -    16  

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  968   -    968  

საგადასახადო ვალდებულებები  1,005   -    1,005  

სულ ვალდებულებები  14,138   2,130   16,268  

წმინდა პოზიცია  2,353   (12)  2,341  

აკუმულირებული სხვაობა  2,353   2,341    -   

 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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27.4. გეოგრაფიული კონცენტრაცია 

ჯგუფის ყველა აქტივი და ვალდებულება, გარდა ქვემოთ წარმოდგენილისა, იყო კონცენტრირებული საქართველოში. 

გაშიფვრა ეფუძნება ქვეყნებს, სადაც ხორციელდება სადაზღვევო ბიზნესი. ანალიზი არ იქნებოდა არსებითად 

განსხვავებული იმ შემთხვევაში, თუ დაეფუძნებოდა პარტნიორების მდებარეობის ქვეყნებს. 

31 დეკემბერი, 2019 საქართველო OECD ქვეყნები არა-OECD ქვეყნები სულ 

აქტივები:     

მოთხოვნები გაცემული სესხებიდან 2,267 - - 2,267 

გადაზღვევის აქტივები 39 1,454 1,063 2,556 

გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი 2,835 - - 2,835 

სხვა აქტივები 1,283 - - 1,283 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და 
გადაზღვევიდან 

4,458 57 2,161 6,676 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების 
მიმართ 

5,435 - - 5,435 

ფული და მისი ექვივალენტები 1,141 - - 1,141 

სულ აქტივები 17,458 1,511 3,224 
22,19

3 

 

31 დეკემბერი, 2019 საქართველო OECD ქვეყნები არა-OECD ქვეყნები სულ 

ვალდებულებები:    
სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი 
ვალდებულებები 

8,341 - - 8,341 

სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები 1,728 551 1,510 3,789 

მიღებული სესხები 234 - - 234 

სხვა ვალდებულებები 2,084 - - 2,084 

სულ ვადელბულებები 
12,387 551 1,510 

14,44
8 

წმინდა პოზიცია 5,071 960 1,714 7,745 

 

31 დეკემბერი, 2018 საქართველო OECD ქვეყნები არა-OECD ქვეყნები სულ 

აქტივები: 0 0 0 0 

გადაზღვევის აქტივები   -   5365 2227 7592 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და 
გადაზღვევიდან 

2989   -   2192 5181 

სულ აქტივები 2,989 5,365 4,419 12,773 

 

31 დეკემბერი, 2018 საქართველო OECD ქვეყნები არა-OECD ქვეყნები სულ 

ვალდებულებები: 0 0 0 0 

სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები 1,310 260 1,284 2,854 

სულ ვადელბულებები 1,310 260 1,284 2,854 

წმინდა პოზიცია 1,679 5,105 3,135 9,919 



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 
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27.5. საბაზრო რისკი 

საბაზრო რისკი არის რისკი, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულება იმერყევებს საბაზრო ცვლადების 

ცვლილებების გამო, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთები და სავალუტო კურსები. 

ჯგუფი ექვემდებარება საბაზრო რისკებს. საბაზრო რისკი არის ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი 

ღირებულების ცვლილების რისკი სავალუტო კურსების მერყეობის გამო (სავალუტო რისკი), საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთის რისკი (საპროცენტო განაკვეთის რისკი) და საბაზრო ფასების რისკი (ფასის რისკი). 

საპროცენტო განაკვეთის რისკი 

ყველა ფინანსურ ინსტრუმენტს აქვს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი. ამდენად, ამჟამად არ არსებობს 

მნიშვნელოვანი საფრთხე საპროცენტო რისკთან დაკავშირებით. 

სავალუტო რისკი 

ჯგუფის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფულად ნაკადებზე მოქმედებს ძირითადი უცხოური ვალუტების გაცვლითი 

კურსის მერყეობა. ჯგუფის ძირითადი ოპერაციები ხორციელდება ქართულ ლარში და უცხოური ვალუტების გაცვლის 

კურსთან დაკავშირებული რისკი წარმოიქმნება, უპირველეს ყოვლისა, აშშ დოლარის და ევროს მიმართ, ვინაიდან აშშ 

დოლარში დენომინირებული სადაზღვევო ოპერაციები წარმოადგენს ჯგუფის ოპერაციების მნიშვნელოვან ნაწილს. 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში ნაჩვენებია ვალუტები, რომელთა მიმართ რისკს ჯგუფი მნიშვნელოვნად 

ექვემდებარებოდა 2018 და 2017 წლების 31 დეკემბერს მის არასავაჭრო მონეტარულ აქტივებსა და 

ვალდებულებებთან და მის საპროგნოზო ფულად ნაკადებთან დაკავშირებით. ანალიზის მეშვეობით 

გაანგარიშებულია სავალუტო კურსის ლართან მიმართებაში გონივრულად შესაძლებელი ცვლილების ეფექტი 

მოგება-ზარალის კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაზე, ყველა სხვა ცვლადის უცვლელობის პირობებში. უარყოფითი 

მაჩვენებელი ცხრილში ასახავს პოტენციურ წმინდა შემცირებას, ხოლო დადებითი მაჩვენებელი ასახავს პოტენციურ 

წმინდა ზრდას: 

 2019 

 ლარი დოლარი ევრო სულ 

ფინანსური აქტივები:     

ფული და მისი ექვივალენტები 698 192 251 1141 

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ                -    5435                -    5435 

მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან 5435 1162 79 6676 

გადაზღვევის აქტივები 1264 1112 180 2556 

სხვა აქტივები 3153 6                -    3159 

სულ ფინანსური აქტივები 10,550 7,907 510 18,967 

ფინანსური ვალდებულებები:     

სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდ. 5,226 2,991 124 8,341 

სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები 1,967 1,406 416 3,789 

მიღებული სესხები 83 144 7 234 

საიჯარო ვალდებულება                -    2,848                -    2,848 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 240 527                -    767 

საგადასახადო ვალდებულებები 1,317                     -                   -    1,317 

სულ ფინანსური ვალდებულებები 8,833 7,916 547 17,296 

წმინდა პოზიცია 1,717 (9) (37) 1,671 

კურსის ზრდა % 7% 5%  

ეფექტი მოგებაზე (1) -2  



სს „სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია“ ჯგუფი 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 
(ათას ლარში) 

 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება) 

                                                              38 
 

27.რისკების მართვა (გაგრძელება) 

 2018 

                                         ლარი დოლარი ევრო სულ 
ფინანსური აქტივები:   
ფული და მისი ექვივალენტები 345 6 46 397 
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ - 5,074 - 5,074 
მოთხოვნები დაზღვევიდან და გადაზღვევიდან 4,725 425 31 5,181 
გადაზღვევის აქტივები 5,044 2,548 - 7,592 
სხვა აქტივები 359 6 - 365 

სულ ფინანსური აქტივები 10,473 8,059 77 18,609 
 

ფინანსური ვალდებულებები:   
სადაზღვევო კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდ. 7,868 3,457 100 11,425 
სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები 1,476 1,373 5 2,854 
მიღებული სესხები 9 - 7 16 
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 723 245 - 968 
საგადასახადო ვალდებულებები 1,005 - - 1,005 

სულ ფინანსური ვალდებულებები 11,081 5,075 112 16,268 

წმინდა პოზიცია (608) 2,984 (35) 2,341 

კურსის ზრდა % 3% -1%  
ეფექტი მოგებაზე 90 -  

 

28. გარიგებები დაკავშირებულ მხარეებთან 

IAS 24 დაკავშირებული მხარეების შესაბამისად, მხარეები ითვლება დაკავშირებულად, თუ ერთ მხარეს აქვს უნარი 

გააკონტროლოს მეორე მხარე ან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მეორე მხარის მიერ ფინანსური და საოპერაციო 

გადაწყვეტილებების მიღებაზე. დაკავშირებული მხარეების ყოველი შესაძლო ურთიერთკავშირის განხილვისას, 

ყურადღება მიმართულია ამგვარი ურთიერთობის არსზე და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმაზე. 

არსებითი ტრანზაქცია დაკავშირებულ მხარეებთან იყო მხოლოდ სესხების მიღება (გ/შენიშვნა 22) და შესაბამისი 

სარგებლის ხარჯის დარიცხვა (შენიშვნა 7). 

საკვანძო მენეჯმენტის 3 პირის ანაზღაურება იყო შემდეგი: 
      

2019 2018 

ხელფასი და პრემია 
    

355 257 
 

სამეთვალყურეო საბჭოს 3 პირის ანაზღაურება იყო შემდეგი: 
      

2019 2018 

ხელფასი და სხვა სარგებელი 
    

194 75 
 

სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის ფორმირება მოხდა 2018 წელს, არააღმასრულებელი მენეჯმენტის ორგანოა, 

რომელიც ანგარიშს აბარებს ექსკლუზიურად კომპანიის აქციონერებს. 

27. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომხდარი მოვლენები 

ეს ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაშვებად ჯგუფის ხელმძღვანელობის მიერ 2020 წლის 10 მარტს. 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ ადგილი არ ჰქონია ისეთ მოვლენებს, რომლებიც მოითხოვს განმარტებით 

შენიშვნებში აღნიშვნას. 












