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აქტივები 

          01.07.2017 31.12.2017 

გრძელვადიანი აქტივები 

ძირითადი  საშუალება                                               1               118366 121.296                               

ინვესტიციები                                                                               81.000                                                 81.000                                             

---------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

202.                                                                                                199.366                                                       202.296 

                     202.296205.722----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

მიმდინარე აქტივები                                                                                                                                               

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები       2                    7,217                                                 59.739                                               

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები                             3                  768876                                                   728.655                                                                                         

სასესხო  მოთხოვნები                                                                                                                             1.500                                               

საგადასახადო მოთხოვნები                                  4                                                                              1.617.                                                                    

ფულადი სახსრები და ექვივალენტები              5              17.730                                                            9.769                                                

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

სულ მიმდინარე  აქტივები                                                     793823                                                           801.280                                                                                                                                                     

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

სულ  აქტივები                                                                         993189                                                            1.003.576                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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

საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 

საკუთარი კაპიტალი                                                                                                                                                    

საწესდებო  კაპიტალი                                                                          368.631                                                   368.631                                          

საემისიო კაპიტალი                                                                               131957                                                     121.270                                                                                                                                                    

გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი                                                      462,616                                            462.617                                                                                                                                                  

მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი                                                                                                                24800           

24.800117.489----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- სულ 

საკუთარი კაპიტალი                                                                       963204                                                     977.318                                         

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

მოკლევადიანი ვალდებულებები                                                                                                                                                    

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები                         6          7835                                                                    6.547                                                              

საგადასახადო ვალდებულებები                            7         8735                                                                     6.296                                                                                                                                                                                                                     

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები                            13415                                                                   13415                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

-სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები                                     29985                                                               26.258                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

-სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებებ                               993189                                                  1.003.576                                                                                                                                                 

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

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

 



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

მოგება ზარალის ანგარიში 

 
                                                                                                                                                30.06.2018                                    30.06.2017 

30.06.2017წ                                                    

30.06.2017წ         სხვა   შემოსავალი              8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               101,311                              94861           

94861 

 

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები 

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის შეძენა                           () ()                                        

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს                                          ( 15125)                               (16000 )                                                                                     

ცვეთის   და  ამორტიზაციის ხარჯი                                                         (3,242)                            ( 3427)                                                                                                                                                                                               

შეძენილი  მომსახურების ხარჯი                                                       (  39738)                              ( 33522)                                                       

საგადასახადო  ხარჯი                                                                                                                     ( 2650)                                                                                                                                                                                      

სხვა საოპერაციო ხარჯი                                                                           (834)                                                                                         

აუდიტის მომსახუ                                                                                 (6000)                    (10085) 

მასალის ჩამოწერა (52524) 

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

მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან              (-16153)                              29177       

29,177- 

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

მოგება ზარალი დაბეგვრამდე                                                                                 29177 

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

--მოგების გადასახადი                                                                                                (4,377) 

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

     წმინდა მოგება ზარალი                                    -16153                                            (24800) 

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

 

სს აქატი-ს დირექტორი                                                     /ლენა ბარამიძე/ 

სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარე                                                                          /გ. კობიაშვილი/ 



 

 

სს აქატი 

 

ფულადი სახსრების  მოძრაობის ანგარიში 

                                                                                              30.06.2018                30.06.2017წ 

                                                                                                 92443 

საანგარიშო  პერიოდში  მიღებული  ფულადი  სახსრები                                                         86.157 

თანამშრომლებზე გადახდილი  ფული                                       (16000)                                       

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული                                          (44971)                                

საბიუჯეტო   გადასახადი                                                                ( 17,567)                                         

აუდიტის  მომსახურება                                                                    (6000)                                                       

სალარო აპარატ მომსახურება                                                          (25)                                                        

კაპიტალ რეესტის მომსახურება                                                      (240)                                                                         

ბანკის მომსახურება                                                                            (101)                                                                                   

სხვა  ხარჯი                                                                                           (471)                                          (                                                                        

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

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა /კლება                                       7068                                     8.558                           

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

ფულადი სახსრებიდა ექვივალენტები                                       10662                                                                                 

საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში                                                                                     1.211                                      

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

ფულადი სახსრებიდა ექვივალენტები                                       17730                                                                                 

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის                                                                             9.769                                     

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

 

 

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

სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარე                                                                          /გ. კობიაშვილი/ 
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ს.ს აქატი 

 საკუთარი  კაპიტალის   ცვლილებების   ანგარიში   

 

                                                   საწესდებო               საემისიო                გაუნაწილებელი             მიმდინ                                                                 

სულ                              -               კაპიტალი                 კაპიტალი              მოგება ზარალი              მოგ-ზარ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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

ნაშთი2017 წლის 1 იანვრის                                                                                                                                                               

მდგომარეობით                                368.631                   110,660                    345.127                                   715.730                      

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

ნაშთი 2017 წლის  30 ივნისის                                                                                                                                                         

მდგომარეობით                                 368.631                   121,270                   462,617           24,800             977,318 

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

 საწესდებო               საემისიო                გაუნაწილებელი             მიმდინ             სულ                              

-                           კაპიტალი                 კაპიტალი              მოგება ზარალი              მოგ-ზარ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    

 

  

    
 

  

       

                                                საწესდებო                       საემისიო                გაუნაწილებელი             მიმდინ             სულ                       

-                                             კაპიტალი                                  კაპიტალი          მოგება ზარალი              მოგ-ზარ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

ნაშთი2018 წლის 1 იანვრის                                                                                                                           963,204                                    

მდგომარეობით                                368.631           131,957                   462,616                                                                                 

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

-ნაშთი 2018 წლის  30 ივნისის                                                                                                                                                         

მდგომარეობით                                 368.631          131,957                   462.616                                     963,204 

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

 

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

სამეთვალყურეო საბჭოს 



თავმჯდომარე                                                                          /გ. კობიაშვილი/ 
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სს “aqati” 

ფინანსურიანგარიშგებისახსნა–განმარტებითიშენიშვნები 

(თანხებიმოცემულიაერთეულლარებში)   

    

შენიშვნა 1 - ზოგადიასპექტები 

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

mflobelebi arian 110 aqcioneri. 

 

 შენიშვნა 2 - ფინანსურიანგარიშგებისშედგენისასგამოყენებულიმნიშვნელოვანიპრინციპები 

 

ფინანსურიანგარიშგებამომზადდაბუღალტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისა

დ.  თანხობრივიმაჩვენებლებიწარმოდგენილიალარებში.  

საწარმოთავისბუღალტრულჩანაწერებსაწარმოებსსაქართველოსსაბუღალტროდასაგადასახადოკანონმ

დებლობისშესაბამისად. 

თანდართულიფინანსურიანგარიშგებაეფუძნებასაზოგადოებისსაბუღალტროჩანაწერებს. 

  

  

ძირითადისაშუალებებიდაარამატერიალურიაქტივები 

 

ძირითადისაშუალებებიაღიარებულიაშეძენისადადაგროვილიამორტიზაციასშორისსხვაობით. 

დანახარჯებიძირითადისაშუალებებისმოვლა-შენახვისადარემონტზე, 

რომლითაცარიზრდებაძირითადისაშუალებებისღირებულებამიკუთვნებულიასაოპერაციოხარჯებზე. 

დანახარჯებირომელიცგაიწევაძირითადისაშუალებებისრეკონსტრუქციაზე, 

განახლებაზედაგადაირაღებაზეკაპიტალიზირდებადაზრდისძირითადისაშუალებებისღირებულებას. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარე                                                                          /გ. კობიაშვილი/ 
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სს “aqati” 

ფინანსურიანგარიშგებისახსნა–განმარტებითიშენიშვნები 

(თანხებიმოცემულიაერთეულლარებში)   

 

 შენიშვნა 2 - ფინანსურიანგარიშგებისშედგენისასგამოყენებულიმნიშვნელოვანიპრინციპები 

(გაგრძელება) 

 

მარაგები 

მარაგებისაღიარებახდებამისითვითღირებულებით. რაცმოიცავსნასყიდობისფასს, 

დაუბრუნებადგადასახადებს. სასაქონლო-

მატერიალურიმარაგებისთვითღირებულებისგანსაზღვრისასგამოყენებულიასაშუალოშეწონილიღირე

ბულებისფორმულა. 

  

დებიტორები 

მოკლევადიანიმოთხოვნებიაღირიცხებანომინალურიღირებულებითსაეჭვოვალებისრეზერვებისგამოკ

ლებით. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

სამეთვალყურეო საბჭოს 



თავმჯდომარე                                                                          /გ. კობიაშვილი/ 
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SeniSvna3 

 

 

 

 

 

 

ZiriTadisaSualebebi    

  SeZenisRirebuleba 

naSTi 

01.01.17 
Semosvla gasvla 

naSთი               

30.06.17 

1 miwa 775     775 

2 Senoba-nagebobebi 113588     1193588567 

3 manqanadanadgarebi 4023   4023 

  jami 118385   1183853 

           

  cveTa 

naSTi 

01.01.17 
cveTisdaricxva cveTisCamowera naSTi30.06.17 

1 Senoba-nagebobebi 113588 5679,4   107908,5 

2 manqanadanadgarebi 4023 804,6   3218,4 

  jami 117611 6484  111127 

           

         

      
 
 

სამეთვალყურეო საბჭოსთავმჯდომარე                                                                          /გ. კობიაშვილი/ 

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



 

 

 
 

სს“aqati” 

ფინანსურიანგარიშგებისახსნა–განმარტებითიშენიშვნები 

(თანხებიმოცემულიაერთეულლარებში)   

 

შენიშვნა 4 - ფულადისახსრები     

  

30ივნისი 

2017წელი 

 31 დეკემბერი 

2016წელი 

სულფულადისახსრები 17730                                                       9769 

ფულისალაროში 27 140 
    17703           9629 

 ფული ბანკში17730   

    

   

    

შენიშვნა5 - საგადასახადოვალდებულებები   

  

30ივნისი 

2017წელი 

 31 დეკემბერი 

2016წელი 

სულსაგადასახადოვალდებულებები 
8735 6,296 

საშემოსავლოგადასახადი 3800 3,800 

 
dRg 

1417 2,346 

ქონება                                                                                                            2420                       150  
 

მოგება                                                                                                           1098    

მიწა 
 

 

 
 

 
 

სამეთვალყურეო საბჭოსთავმჯდომარე                                            /გ კობიაშვილი/                    

სს „აქატი“-ს  დირექტორი:                                                               /ლენა ბარამიძე/ 
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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   110 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  116836 39,636 

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

პლატო 4მ/რ კორ 7 

13129 4.454 

 ------;------                            

4 ------‘------ 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/ 
 

სამეთვალყურეო საბჭოსთავმჯდომარე                                            /გ კობიაშვილი/                    
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საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს 

 ბ-ნ  კობა  გვენეტაძეს 

 

 ასლი:  საქართველოს საფონდო ბირჟას 

 

 

 

 წარმოგიდგენთ   სააქციო  საზოგადოება  „აქატი“-ს 

       2018  წლის  ნახევარწლიურ  ანგარიშს 

 

 

 

 

 

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

 


