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აქტივები 

          01.07.2017 31.12.2016 

გრძელვადიანი აქტივები 

ძირითადი  საშუალება                                               1               121.296 124.722                                

ინვესტიციები                                                                               81.000                                                 81.000                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         

                                                                                                        202.296                                               205.722                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

მიმდინარე აქტივები                                                                                                                                               

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები       2                    59.739                                                  59.739                                               

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                             3                     728.655                                                692.215                                          

სასესხო  მოთხოვნები                                                                  1.500                                                     1.500                                               

საგადასახადო მოთხოვნები                                  4                    1.617                                                    5.993                                           

ფულადი სახსრები და ექვივალენტები              5                     9.769                                                   1.211                                                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

სულ მიმდინარე  აქტივები                                                        801.280                                              760.659                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

სულ  აქტივები                                                                             1.003.576                                               966.382                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                               

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 

საკუთარი კაპიტალი                                                                                                                                                    

საწესდებო  კაპიტალი                                                                 368.631                                                   368.631                                          

საემისიო კაპიტალი                                                                     121.270                                                   110.660                                          

გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი                                             462.617                                                    345.128                                       

მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი                                            24.800                                                     117.489                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

სულ საკუთარი კაპიტალი                                                         977.318                                                    941.908                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                                                                                                                    

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები                         6                 6.547                                                6.615                                               

საგადასახადო ვალდებულებები                            7                 6.296                                                 4.441                                              

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები                                    13.415                                                13.418                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                    26.258                                                24.474                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები                    1.003.576                                           966.382                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     
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                                       მოგება ზარალის ანგარიში 
   
 

                                                                                    30.06.2017წ 30.06.2016წ         

სხვა   შემოსავალი                                                    8           94.861 98.913 

 

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები 

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის შეძენა                           () ()                                        

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი                        (16.000)                                     (15.500)                                 

ცვეთის   და  ამორტიზაციის ხარჯი                                                 (3.427)                                        (3.593)                                    

შეძენილი  მომსახურების ხარჯი                                                     (33.522)                                      (30.553)                               

საგადასახადო  ხარჯი                                                                         ()                                      ()                                      

სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                                     (2.650)                                      (2.000)                                                                            

აუდიტის  მომსახურეობა                                                                  (10.085) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან                            29.177                                           47.267                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  მოგება-ზარალი  დაბეგვრამდე                                        29.177                                      47.267                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   მოგების  გადასახადი                                                    (4.377)                              (7.090)                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    წმინდა  მოგება-ზარალი                                           (24.800)                              (40.177)                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ს.ს „აქატი“-ს  დირექტორი:                                                                  /ლენა  ბარამიძე/ 

 

                                                                 2 



                                                                   

  სს აქატი 

 

ფულადი სახსრების  მოძრაობის ანგარიში 

                                                                                                     30.06.2017                30.06.2016წ 

 

საანგარიშო  პერიოდში  მიღებული  ფულადი  სახსრები          86.157 94.801 

თანამშრომლებზე გადახდილი  ფული                                        (12.800)                        (12.400)                              

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული                                           (38.500)                       (34.558)                             

საბიუჯეტო   გადასახადი                                                                 (11.977)                        (49.791)                               

აუდიტის  მომსახურება                                                                     (11.900)                         (6.000)                                 

სალარო აპარატ მომსახურება                                                            ()                                    ()                                    

კაპიტალ რეესტის მომსახურება                                                       (360)                            (240)                            

ბანკის მომსახურება                                                                            (75)                             (112)                               

სხვა  ხარჯი                                                                                           (1.987)                          (1.285)                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა /კლება                                   8.558                            -9.585 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ფულადი სახსრებიდა ექვივალენტები                                                                                                                        

საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში                                                  1.211                          12.641                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ფულადი სახსრებიდა ექვივალენტები                                                                                                                        

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის                                               9.769                            3.056                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                          ს.ს აქატი 

 საკუთარი  კაპიტალის   ცვლილებების   ანგარიში   

                                                            

                                             საწესდებო               საემისიო                გაუნაწილებელი             მიმდინ             სულ                              

-                                                           კაპიტალი                 კაპიტალი              მოგება ზარალი              მოგ-ზარ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნაშთი2016 წლის 1 იანვრის                                                                                                                                                               

მდგომარეობით                                368.631                   1.972                    345.127                                   715.730                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნაშთი 2016 წლის  30 ივნისის                                                                                                                                                         

მდგომარეობით                                 368.631                   1.972                    345.127           40.177             755.907 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 საწესდებო               საემისიო                გაუნაწილებელი             მიმდინ             სულ                              

-                                           კაპიტალი                 კაპიტალი              მოგება ზარალი              მოგ-ზარ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    

 

  

    
 

 
 

      
 

                                             საწესდებო               საემისიო                გაუნაწილებელი             მიმდინ             სულ                              

-                                                          კაპიტალი                 კაპიტალი              მოგება ზარალი              მოგ-ზარ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნაშთი2017 წლის 1 იანვრის                                                                                                                                                               

მდგომარეობით                                368.631           110.660                    345.128               117.489              941.908                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ნაშთი 2017 წლის  30 ივნისის                                                                                                                                                         

მდგომარეობით                                 368.631          121.270                    462.617            24.800               977.318 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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სს “aqati” 

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა–განმარტებითი შენიშვნები 

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)   

    

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები  

saaqcio sazogadoebaA”aqati” dafuZnda 1994 wlis 21 ivniss da daregistrirda 
saqarTvelos sagadasaxado inspeqciaSi rogorc saaqcio sazogadoeba. kompaniis 

mflobelebi arian 111 aqcioneri. 

 

 შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები 

 

ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად.  თანხობრივი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ლარებში.  

საწარმო თავის ბუღალტრულ ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო 

კანონმდებლობის შესაბამისად. თანდართული ფინანსური ანგარიშგება ეფუძნება საზოგადოების 

საბუღალტრო ჩანაწერებს. 

  

  

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები  

 

ძირითადი საშუალებები აღიარებულია შეძენისა და დაგროვილი ამორტიზაციას შორის სხვაობით. 

დანახარჯები ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვისა და რემონტზე, რომლითაც არ იზრდება 

ძირითადი საშუალებების ღირებულება მიკუთვნებულია საოპერაციო ხარჯებზე. დანახარჯები 

რომელიც გაიწევა ძირითადი საშუალებების რეკონსტრუქციაზე, განახლებაზე და გადაირაღებაზე 

კაპიტალიზირდება და ზრდის ძირითადი საშუალებების ღირებულებას. 
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სს “aqati” 

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა–განმარტებითი შენიშვნები 

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)   

 

 შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები 

(გაგრძელება) 

 

მარაგები 

მარაგების აღიარება ხდება მისი თვითღირებულებით. რაც მოიცავს ნასყიდობის ფასს, დაუბრუნებად 

გადასახადებს. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრისას 

გამოყენებულია საშუალო შეწონილი ღირებულების ფორმულა. 

  

დებიტორები 

მოკლევადიანი მოთხოვნები აღირიცხება ნომინალური ღირებულებით საეჭვო ვალების რეზერვების 

გამოკლებით. 
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SeniSvna 3 

 

 

 

 

 

 

ZiriTadi saSualebebi 

   
(lari) 

  SeZenis Rirebuleba 

naSTi  

01.01.17 
Semosvla gasvla 

naSთი               

30.06.17 

1 miwa 775     775 

2 Senoba-nagebobebi 119567     119567 

3 manqana danadgarebi 4381 
  

4381 

  jami 124723 
  

124723 

  
 

        

  cveTa 

naSTi  

01.01.17 
cveTis 

daricxva 
cveTis 
Camowera 

naSTi                     

30.06.17 

1 Senoba-nagebobebi 119567 2989   116578 

2 manqana danadgarebi 4381 438   3943 

  jami 123948 3427 
 
120521 
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სს “aqati” 

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა–განმარტებითი შენიშვნები 

(თანხები მოცემულია ერთეულ ლარებში)   

 

შენიშვნა 4 - ფულადი სახსრები     

  

30ივნისი 

2017წელი 

 31 დეკემბერი 

2016წელი 

სულ ფულადი სახსრები 9.769 1.211 

ფული სალაროში       140    199 

 

ფული ბანკებში  
     9.629  1.012      

    

    

   

    

შენიშვნა 5 - საგადასახადო ვალდებულებები   

  

30ივნისი 

2017 წელი 

 31 დეკემბერი 

2016წელი 

სულ საგადასახადო ვალდებულებები 
6.296      4.441 

საშემოსავლო გადასახადი  3.800     3335 

 
dRg 

2.346      956 

ქონება                                                                                                            150                     150  
  

მოგება                                                                                                                                         
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სს  „აქატი“  დაფუძნდა  1994  წლის  21  ივნისს  და   დარეგისტრირდა  საქართველოს   

 

საგადასახადო  ინსპექციაში   როგორც   სააქციო   საზოგადოება. 
 

      სააქციო  საზოგადოების  ძირითად   საქმიანობის   სფეროს  წარმოადგენს   იჯარით   

 

შემოსავალი. კომპანიის  მფლობელები    არიან   111 აქციონერები.  პირები,  რომლებიც   

 

საერთო  კრებაზე  5% -ზე  მეტს   ფლობენ  ან  აკონტროლებენ. 
 

# ფასიანი  ქაღალდები ბენეფიც.მესაკუთრის გვარი, სახელი  და   

მისამართი                                                                 

საკუთარ  

არსებ.აქციებ

ის 

რაოდენობა 

აქციები                                              

1 ჩვეულებრივი სახელ.   

აქციების  

საიდენტი.#1100001399 

ვალიევი აჰმად ქ. ბაქო დას.რასულზადე 

ქ.კარაევი 19 

132752 45.036 

2 ------„“------ წივწივაძე ვახტანგ კანდელაკის 8 ბ 39  106836 36.244 

3 ------„------ ბერეკაშვილი  თეიმურაზი ნუცუბიძის  

პლატო 4მ/რ კორ 7 

13129 4.454 

4 ------;------ ჯიქიძე  გურამი  მუხრანის ქ 8                             10000 3.392 

5 ------‘------ ნიკოლაიშვილი ქეთევანი თიანეთის 103  10624 3.604 

6 ------„--------- ქებაძე რომანი ც დადიანის65 კ1 ბ51 9654 3.275 

 7     სხვა დანარჩენი                                                   11772 3.995 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ჯამი 294767 100 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

სს „აქატი“-ს  დირექტორი:                                                               /ლენა ბარამიძე/ 
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                  2017  წლის  ექვსი  თვის    ძირითადი   საშუალებების    ასახვა 

           

 

                             მოწა              შენობა-ნაგებობა                  მანქანა-დანადგარები                    ჯამი 

ნაშთი1.01.2016წ        775 119.567                                      4.381                                          124.723 

დარიცხ.ცვეთა                                          2.989                                       438                                            3.427 

                                                                                                              

 

ნაშთი 1.07.2017   775                  116.578                               3.943                            121.296 

 

 

                      კაპიტალში ცვლილებების ასახვა  2017 წლის ექვსი თვის 
 

1.   საწესდებო კაპიტალი   უცვლელია-368631ლ 

 

 

2.      საემისიო    კაპიტალი წლის დასაწყისში იყო 110.660 ლ,ექვსი თვის 

              ბოლოსთვის 121.270 ლ. 

 

     

 

 

3     გასანაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში 462.617ლ,  ექვსი თვის 

 

       გასანაწელებელი მოგება-24.800 ლ.   სულ 487.417 ლარი. 
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               საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                      ბ-ნ  კობა  გვენეტაძეს 

 

 ასლი:  საქართველოს საფონდო ბირჟას 

 

 

 

 წარმოგიდგენთ   სააქციო  საზოგადოება  „აქატი“-ს 

       2017  წლის  ნახევარწლიურ  ანგარიშს 

 

 

 

 

 

ს.ს. „აქატი“-ს  დირექტორი:                           /ლენა  ბარამიძე/ 

 


