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I.  ზოგადი ინფორმაცია  

სს "აქატი"-ს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია „ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 2014 წლის 1 იანვრისათვის სამოქმედოდ
დამტკიცებული ვერსიის საფუძველზე.                         
სააღრიცხვო პოლიტიკა
საწარმოს წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ემყარება ფუნქციონირებადობისა და
დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა
კალენდარულ წელს. წლიური ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია 2015 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით. 

ს.ს. `აქატი~ (შემდეგში საწარმო) წარმოადგენს სააქციო საზოგადოებას, რომელიც ფუნქციონირებს
საქართველოში, რეგისტრირებულია სამეწარმეო და საგადასახადო რეესტრში 1994 წლის 21 ივნისიდან
და წარმოადგენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს. საწარმოს იურიდიული მისამართია
საქართველო, ქ. თბილისი ჩარგლის ქ. #73. 
იგი საქართველოში ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას, მისი საქმიანობის ძირითად მიმართუ-ლებას
წარმოადგენს საკუთრებაში არსებული საწარმოო და ადმინისტრაციული ფართების იჯარით გაცემა
გაქირავება, ასევე ანხორციელებს ადგილობრივ ბაზარზე საქონლის მიწოდებას და სხვადასხვა სახის
მომსახურების ოპერაციებს. საწარმოს მფლობელები (პარტნიორები) არიან 110 აქციონერი, პირები
(აქციონერები) რომლებიც საერთო კრებაზე 5%-ზე მეტს ფლობენ ან აკონტროლებენ:     

ბერეკაშვილი თეიმურაზი 
ნუც.პლატო 4მ/რ,კორპ7, ბ44

ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკა და  
განმარტებითი შენიშვნები 2015 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული 

წლისთვის



მოქმედი და წარსადგენი ვალუტა
საწარმოს მოქმედი ვალუტა არის ეროვნული ვალუტა „ლარი“, რომელიც ასახავს ძირითად 

მოვლენებისა და მათთან დაკავშირებული შესაბამისი გარემოებების ეკონომიკურ არსს. მოცემული 
ფინანსური ანგარიშგებისათვის წარსადგენ ვალუტად კომპანია იყენებს ეროვნულ ვალუტას  ლარს.

უცხოური ვალუტა
ფინანსური ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში კონვერტირდება ეროვნულ ვალუტაში ტრანზაქციის
განხორციელების თარიღში არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი
კურსის შესაბამისად. საანგარიშო თარიღში უცხოურ ვალუტაში დაფიქსირებული მონეტარული
აქტივებისა და ვალდებულებების გადაფასება ხორციელდება ამ თარიღისათვის არსებული
ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. გადაფასებით წარმოქმნილი საკურსო სხვაობები
აღიარდება სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში. 

ხარჯების აღიარება
ხარჯების აღიარება ხდება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, თუ წარმოიშობა მომავალი
ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, რაც დაკავშირებულია აქტივის შემცირებასა ან ვალდებულების
ზრდასთან, რაც შეიძლება საიმედოდ განისაზღვროს. ხარჯების აღიარება ხდება მოგებისა და
ზარალის ანგარიშგებაში, გაწეული ხარჯებისა და შემოსავლებს შორის უშუალო შეპირისპირების
საფუძველზე, შემოსავლების კონკრეტული მუხლების მიხედვით.

ახალი ფასს-ების მიღება, ცვლილებები ძველ სტანდარტებში 
და ინტერპრეტაციები

2014 წლიდან 2015 წლის პირველი იანვრისათვის ძალაში პირველად შესულ არცერთ ახალ 

სტანდარტს, ინტერპრეტაციას და შესწორებას არ მოუხდენია არსებითი გავლენა საწარმოს ფინანსურ 
ანგარიშგებაზე.
საწარმოს ჯერ არ გაუკეთებია იმის შეფასება, თუ რა გავლენას მოახდენს მომავალი პერიოდების 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე ის ახალი სტანდარტები, ინტერპრეტაციები და შესწორებები რომლებიც 
ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრის შემდგომ დაწყებულ პერიოდზე.      

ამონაგების აღიარება
საქონლის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ამონაგების აღიარება ხდება საქონლის (მომსახუღების)
მიწოდების და საკუთრების უფლების გადაცემის მომენტში. ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული
ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია ფასდაკლებებით. 

სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები
სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი აღიარდება იმ პერიოდის მოგებაში ან
ზარალში, რომელშიც იგი წარმოიშვება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სესხი უშაულოდ
დაკავშირებულია განსაკუთრებული აქტივების შეძენასთან, წარმოებასთან ან მშენებლობასთან. ამ
ოპერაციებისათვის მიღებული სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები ემატება
აღნიშნული ქონების თვითღირებულაბას.

II. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა  
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტების  (ფასს) 2014 წლის 1 იანვრისათვის სამოქმედოდ დამტკიცებული ვერსიის 
საფუძველზე. ფინანსური ანგარიშგებები წარდგენილია ლარებში. 
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულების საფუძველზე. საწარმო არ 
ფლობს ისეთ ინსტრუმენტებს,  რომელთა შეფასებაც უნდა მომხდარიყო რეალური ღირებულებით. 

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ისტორიული ღირებულების კონცეფციის საფუძველზე. 
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპის დაშვებით-ანუ დაშვებით, 

რომ საწარმოში შემავალი საწარმოები განაგრძობენ ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში. 
საწარმოს მენეჯმენტს სჯერა, რომ ფუნქციონირებადობის დაშვება შესაბამისია საწარმოსათვის.



არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და გაუფასურების ზარალით
შემცირებული თვითღირებულებით. ცვეთის დარიცხვა ხდება იმგვარად, რომ აქტივის ნარჩენი
ღირებულებით შემცირებული თვითღირებულების განაწილება მოხდეს აქტივის მთელი სასარგებლო
მომსახურების ვადის განმავლობაში. ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის საფუძველზე 15%

განაკვეთით.

იჯარა
იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსური იჯარა, როდესაც იჯარის პირობებით
გათვალისწინებულია იჯარით აღებული აქტივის მფლობელობასთან დაკავშირებული ყველა
რისკისა და სარგებლის ძირეული გადასვლა საწარმოზე. ყველა სხვა იჯარა
კლასიფიცირებულია, როგორც საოპერაციო იჯარა.

სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობები
სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობები შეფასებულია თვითღირებულებასა და მის დასრულებასა 
და გაყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯებით შემცირებულ გასაყიდ ფასს შორის უმცირესი თანხით. 

მარაგების თვითღირებულების გაანგარიშება ხდება საშუალო შეწონილი მეთოდით.

მოგების გადასახადი
მოგების გადასახადის ხარჯი შედგება მიმდინარე მოგების გადასახადისა და გადავადებული 
საგადასახადო ვალდებულების თანხების ჯამისგან.
მიმდინარე მოგების გადასახადის გაანგარიშება ხდება წლის დასაბეგრი (15%-იანი განაკვეთი) მოგების
საფუძველზე.
გადავადებული გადასახადი წარმოადგენს ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი აქტივების და 
ვალდებულების საბალანსო ღირებულებებსა და მათი შესაბამისი საგადასახადო ბაზის მონაცემებს 
შორის სხვაობის (დროებითი სხვაობა) შედეგს. გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების 
აღიარება ხდება ყველა იმ დროებითი სხვაობის საფუძველზე, რომელიც მოსალოდნელია, რომ 
მომავალში გაზრდის დასაბეგრ მოგებას. 

გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება ხდება ყველა იმ დროებითი სხვაობის
საფუძველზე, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მომავალში შეამცირებს დასაბეგრ მოგებას და
გამოუყენებელ საგადასახადო ზარალს.
თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხდება გადავადებული საგადასახადო აქტივის წმინდა
საბალანსო ღირებულების შეფასება და განხილვა და სწორდება იმგვარად, რომ გათვალისწინებული
იყოს მომავალი დასაბეგრი მოგების მიმდინარე შეფასებები. ნებისმიერი კორექტირების თანხა
აისახება მოგებაში ან ზარალში.
გადავადებული გადასახადის გაანგარიშება ხდება საგადასახადო განაკვეთების საფუძველზე,
რომელთა გამოყენებაც მოსალოდნელია იმ პერიოდების დასაბეგრი მოგების (საგადასახადო ზარალის)
მიმართ, რომელთათვისაც ივარაუდობა გადავადებული საგადასახადო აქტივის რეალიზება ან
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების დაფარვა. გადავადებული გადასახადის გაანგარიშება
ხდება საანგარიშგებო თარიღისთვის დადგენილი ან არსებითად დადგენილი საგადასახადო
განაკვეთის და მოქმედი კანონმდებლობის გამოყენებით.

ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებების ერთეულების შეფასება ხდება დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი 
გაუფასურების ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით.
ცვეთის დარიცხვა ხდება იმგვარად, რომ აქტივის ნარჩენი ღირებულებით შემცირებული თვითღი-
რებულების განაწილება მოხდეს აქტივის მთელი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლო-ბაში. 
ცვეთის დარიცხვა საწარმოში ხდება სსკ-ის 111-მუხლის მეთოდის საფუძველზე, 
ძირითადი საშუალებების ცვეთის გაანგარიშებისთვის გამოიყენება შემდეგი განაკვეთები:
შენობა–ნაგებობები                   5%
მანქანა-დანადგარები                20%
საოფისე აღჭურვილობა             20%
ავეჯი და მოწყობილობები          20%
სატრანსპორტო საშუალებები       20%                                                            

სხვა ძირითადი საშუალებები       20%   



შენიშვნა 1
ძირითადი საშუალებები (ლარი)

შეძენის ღირებულება ნაშთი  31.12.15 შემოსვლა გასვლა ნაშთი  31.12.14

1 მიწა 775 775

2 შენობა-ნაგებობები 139457 139457

3 მანქანა დანადგარები 5974 5974

4 ავეჯი და სხვა 803 803

ჯამი 147009 0 0 147009

ცვეთა
ნაშთი  31.12.15 ცვეთის 

დარიცხვა
ცვეთის 
ჩამოწერა ნაშთი  31.12.14

1 შენობა-ნაგებობები 13598 6624 6974

2 მანქანა დანადგარები 2150 955 1195

3 ავეჯი და სხვა 161 161 0

ჯამი 15908 7740 0 8168

საბალანსო ღირებულება 131101 138841

შენიშვნა 2
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობა (ლარი)

ნაშთი  
31.12.15

ნაშთი  
31.12.14

1 400          500           

2 59,739        60,239        

3 59,739        59,739        

2014 წლის 16 დეკემბერს ქონება დაიტვირთა გირავნობით/ იპოთეკით ვადადამდგარი საგადასახადო 
ვალდებულების გამო, რომელიც გაუქმდა 2015 წლის 22 იანვარს. 

მარაგის ნაშთი წლის დასაწყისში
მარაგის ნაშთი წლის ბოლოს

III.  ganmartebiTi SeniSvnebi

ძირითადი საშუალებების ცვეთა დარიცხულია სსკ-ის 111-ე მუხლის საფუძველზე, საგადასახადო მეთოდით. 
აქტივიები ბალანსში ასახულია თვითღირებულებიდან საგადასახადო მეთოდით გაანგარიშებული 
აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით. აქტივების ტესტირება გაუფასურებაზე არ მომხდარა.           

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
რეალიზაციის უდიდეს ნაწილს საწარმო ახორციელებს ნორმალურ საკრედიტო პირობებში, აქედან
გამომდინარე, მოთხოვნებზე პროცენტის დარიცხვა არ ხდება. როდესაც რეალიზაციის ოპერაცია
ცილდება ნორმალურ საკრედიტო პირობებს, მოთხოვნების შეფასება ხდება ამორტიზებული
ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო მეთოდის გამოყენებით. ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის
ბოლოს საწარმო ახდენს სავაჭრო და სხვა მოთხოვნების საბალანსო ღირებულებების შეფასებას, რათა
განისაზღვროს, ხომ არ არსებობს თანხების ამოუღებლობის რაიმე ობიექტური მტკიცებულება. ასეთის
არსებობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ხდება საეჭვო მოთხოვნების შეფასება და გაუფასურების
ზარალის აღიარება მოგებაში ან ზარალში.

სავაჭრო ვალდებულებები
სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ნორმალურ საკრედიტო პირობებში 
განხორციელებული ოპერაციების დროს წარმოშობილ ვალდებულებებს, რომლებიც 
პროცენტის მატარებელი არ არის. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული სავაჭრო 
ვალდებულებების გადაყვანა ხდება ადგილო-ბრივ ფულად ერთეულში საანგარიშგებო 
თარიღისათვის არსებული გასაცვლელი კურსის გამოყე-ნებით. კურსთაშორის სხვაობიდან 
მიღებული მოგება ან ზარალი აღიარდება სხვა შემოსავალში და ხარჯებში.

დასახელება
ხარჯად აღიარებული მარაგი



შენიშვნა 3
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.15

ნაშთი  
31.12.14

1 482,929       386,799       

2 20           

3 20           49,195        

482,969       435,994       

შენიშვნა 4
საგადასახადო მოთხოვნები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.15

ნაშთი  
31.12.14

1             - 1,477         

2 11,064                    - 

3 512           

4             - 142           

11,576        1,619         

შენიშვნა 5
ფულადი სახსრები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.15

ნაშთი  
31.12.14

1 12,258        718           

2 387           1,334         

12,645        2,052         

შენიშვნა 6
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.15

ნაშთი  
31.12.14

1 5,881         5,343         

2 3            -             

5,884         5,343         

შენიშვნა 7
საგადასახადო ვალდებულებები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.15

ნაშთი  
31.12.14

1 23,034                    - 

2 350           350           

3 10,905        10,784        

4             - 122           

34,289        11,256        

დასახელება

დასახელება
ფული საბანკო ანგარიშზე - ლარი
ფული სალაროში
ჯამი

დასახელება

დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
ჯამი

სავაჭრო ვალდებულებები-რეზიდენტები
სხვა ვალდებულებები
ჯამი

მოგების გადასახადი

დასახელება
სავაჭრო მოთხოვნები
მოთხოვნები პერსონალთან

ქონების გადასახადი
მიწის გადასახადი

სხვა მოთხოვნები
ჯამი

დასახელება
მოგების გადასახადი

ჯამი

* საწარმოში ჩასატარებელია დავალიანების შედარება საგადასახადო ორგანოსთან 

დღგ-გადასახადი



შენიშვნა 8
სხვა შემოსავალი (ლარი)

2015 წელი 2014 წელი

1             - 51            

2             - 500           

3 115,530                    - 

4 400                      - 

115,930       551           

შენიშვნა 9
სხვა საოპერაციო ხარჯები (ლარი)

2015 წელი 2014 წელი

1 33,428        -             

2 -             4,166

3 -             350           

4 1,988         -             

35,416 4,516

პენსია

ჯამი

SeniSvna 10

საწრმო 2014-2015 საანგარიშო პერიოდში არ ანხორციელებდა ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო 12 სტანდარტით მოგების გადასახადის გადავადებას, რადგან არ იყო გამიჯნული
გრძელვადიანი აქტივების ფინანსური და საგადასახადო ბაზებს შორის სხვაობა, შედეგად საწარმოში
არ ხდებოდა დრობითი სხვაობების აღიარება ფინანსურ ანგარიშგებებში და წარდგენა ხორციელდება
საგადასახადო მოგების გადასახადის აღიარებით რომელმაც 2015 წელში 29597 ლარი შეადგინა.

ელ. ენერგიის ხარჯი
ჩამოწერილი დებიტორული დავალიანება

სხვა შემოსავალი

ძირითადი საშუალების რეალიზაცია
დასახელება

დასახელება

შემოსავალი საკურსო სხვაობიდან

სხვა ხარჯი

მარაგის რეალიზაცია

ჯამი
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2 gsn 2 0 0 0 0 8 8 0 1

3 V 4 2 0 1 5

5 V 6
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a)

b)

g) likvidaciis SemTxvevaSi, salikvidacio komisiis mier _ likvidaciis Taobaze gadawyvetilebis

miRebidan 15 kalendaruli dRis vadaSi;

SeniSvna:

mogebis gadasaxadis gadamxdelis mier deklaracia sagadasaxado organos waredgineba:

saangariSo wlis Sedegebis mixedviT _ momdevno wlis 1 aprilamde

saqarTveloSi ekonomikuri saqmianobis Sewyvetisas _ ekonomikuri saqmianobis Sewyvetidan

30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi;

4 seqtembris #291 brZanebiT

misamarTi:

saqarTvelos finansTa damtkicebulia 

saqarTvelos finansTa 

ministris 2013 wlis 

saministro

gadamxdeli ss "aqati"

saqarTvelos sawarmo ucxouri sawarmo(saWiro aRniSvna V asoTi)

mogebis gadasaxadis deklaracia

ganayofi I

deklaraciis saxe: dazustebulipirveladi weli

q. Tbilisi, Carglis q. # 73

ekonomikuri saqmianobis  (NACE) kodi

(sagadasaxado organos dasaxeleba)

furcelze

saqmianobis Sewyvetis an likvidaciis TariRi

waredgineba

deklaraciis mimRebis xelmowera

Semosavlebis samsaxuri

TandarTuli dokumenti 

registraciis nomeri

deklaraciis mimRebis gvari, saxeli

ganayofi II

(ivseba sagadasaxado organos mier)

deklaraciis miRebis TariRi
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 კაპიტალიზებადი ხარჯი

119072

59739

376126

197314

178811

0

45353

7741

0

0

 წინა წლების ზარალი

400

33428

32150

0

0

–გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო – 
მატერიალური ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა) 

 დასაბეგრი მოგება 

 მოგების გადასახადი 36-ე უჯრის მიხედვით:

–უიმედო ვალები

–საამორტიზაციო ანარიცხები

–სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე ღირებულების 
ძირითადი საშუალებები

–სრულად გამოქვითული ძირითადი საშუალების 
ღირებულება (ს.კ. 112) მათ შორის: 

–ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯი

–სხვა გამოქვითვები 

 საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული მოგების გადასახადი

316386

59739

 ერთობლივი შემოსავალის გადამეტება გამოქვითვებზე

  ჯამი:

– ელ-ენერგია

– გაცემული ხელფასი

–კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი
პროცენტები

გამოქვითვები მათ შორის:                                                       

 დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი)

29597

 უცხოეთში (საქართველოს ფარგლებს გარეთ) გადახდილი მოგების გადასახადი

  კუთვნილი მოგების გადასახადი:

197314

29597

საწარმოს ხელმძღვანელის გვარი, სახელი

ganayofi III

ერთობლივი შემოსავალი

საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური 
ფასეულობები

საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური 
ფასეულობები

(მოგების გადასახადის გაანგარიშება) l a r i

 გამოქვითვების გადამეტება ერთობლივ შემოსავალზე

დეკლარაციის 41-ე უჯრა ივსება მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინე-ბულ შემთხვევაში, როდესაც 
არარეზიდენტი იურიდიული პირი დეკლარაციას წარადგენს გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დაბრუნების მოთხოვნით.

 დაბრუნებას დაქვემდებარებული გადასახადი

შენიშვნა:

 დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობას და სისრულეს ვადასტურებ:

საწარმოს ხელმძღვანელის ხელმოწერა

ხელმოწერის თარიღი



МПК. 
АНВАТЙ
ЫЙ

ГАУАбДЛДБА

ЧЙНАНУЦТ
Й 

БТЦНЕА/ГД
БДФЙ

ЧЙНАНУЦТ
Й 

БТЦНЕА/КТ
ДГЙФЙ

ხელფასი მარაგი 
მომსახურე

ბა
ელ.ენერგი

ა
სხვა 

ხარჯი

6110 შემოსავალი ფართის იჯ 0 136401.33

6130 01 შემოსავალი ელ. ენერგი 0 33441.54

6130 02 შემოსავალი დასუფთავ 0 9089.01

6130 03 შემოსავალი წყლის მომ 0 21185.6

6190 სხვა საოპერაციო შემოს 0 338.98

8140 შემოსავალი საკურსო სხ 0 115529.62

8190 სხვა არასაოპერაციო შემ 0 400

7210 გაყიდული/შეძენილი სა 400 0 400

7410 შრომის ანაზღაურება 32150 0 32150

7415 კომუნალური ხარჯები 65335.09 0 31907.05 33428.04

7425 ბანკის საკომისიო 600.99 0 600.99

7430 კომუნიკაციის ხარჯები 145.75 0 145.75

7455 ცვეთა და ამორტიზაცია 7740.66 0 7740.66

7465 სხვა საგადასახადო ხარ 5024.14 0 5024.14

7470 მომსახურების ხარჯი 7643.05 0 7643.05

7475 საკანცელარიო ხარჯი 32 0 32

8250 ქველმოქმედების ხარჯი 1900 0 1900

8290 სხვა არასაოპერაციო ხარ 87.9 0 87.9

32150 400 40328.84 33428.04 14752.7

121059.58 316386.08

0

195326.5

121059.58



2015 ბუღალტრული ფინანსური საგადასახადო სხვაობა

შემოსავალი ფართის იჯარიდან 136401.33 136401.33 136401.33 0

შემოსავალი ელ. ენერგიის გადასახადიდ. 33441.54 33441.54 33441.54 0

შემოსავალი დასუფთავების მომსახურებ. 9089.01 9089.01 9089.01 0

შემოსავალი წყლის მომსახურებიდან 21185.6 21185.6 21185.6 0

სხვა საოპერაციო შემოსავლები 338.98 338.98 338.98 0
0

საოპერაციო შემოსავალი 200456.46 200456.46 200456.46 0

0 0 0

შემოსავალი საკურსო სხვაობიდან 115529.62 115529.62 115529.62 0

სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი 400 400 400 0
0 0 0

არა საოპერაციო შემოსავალი 115929.62 115929.62 115929.62 0

0 0 0

სულ შემოსავალი: 316386.08 316386.08 316386.08 0

0

საწყისი ნაშთი 59739.45 59739.45 59739.45 0

შეძენა 400 400 400 0

საბოლოო ნაშთი 59739.45 59739.45 59739.45 0

0 0 0 0

0

მარაგის ხარჯი 400 400 400 0

სახელფასო ხარჯი - გაცემა 32150 32150 32150 0

მომსახურების ხარჯი 40328.84 40328.84 40328.84 0

ცვეთა და ამორტიზაცია 7740.66 7740.66 7740.66 0

საგადასახადო ხარჯი 5024.14 5024.14 5024.14 0

ელ. ენერგიის ხარჯი 33428.04 33428.04 33428.04 0

არაგამოსაქვითი არასაოპ.ხარჯები 1987.9 1987.9 0 1987.9

0

სულ ხარჯები: 121059.58 121059.58 119071.68 1987.9

0

მოგება-ზარალი 195326.5 195326.5 197314.4 -1987.9

15%

29597.16

სს "აქატი" 2015 წელი



1 131,101     138,841       

81,000       81,000         

212,101        219,841        

2 59,739       59,739         

3 482,969     435,994       

1,500         1,500           

4 11,576       1,619           

5 12,645       2,052           

568,428        500,904        

780,529        720,746        

368,631     368,631       

1,972         142,644       

179,398     111,154       

165,729     68,376         

715,730        690,805        

6 5,884         5,343           

7 45,573       11,256         

13,342       13,342         

64,798          29,940          

780,529        720,746        

saemisio kapitali

finansuri mdgomareobis angariSgeba

2015 wlis 31 dekembris mdgomareobiT

31.12.2014

     aqtivebi

31.12.2015

mimdinare aqtivebi

savaWro da sxva moTxovnebi

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi

investiciebi

sul grZelvadiani aqtivebi

sasaqonlo-materialuri faseulobebi

sasesxo moTxovnebi

sakuTari kapitali da valdebulebebi

sagadasaxado valdebulebebi

sagadasaxado moTxovnebi

fuladi saxsrebi da eqvivalentebi

sul mimdinare aqtivebi

sul aqtivebi:

sakuTari kapitali

sawesdebo kapitali

mimdinare wlis mogeba_zarali

sul sakuTari kapitali 

gaunawilebeli mogeba_zarali

Tengiz donaZe

sul sakuTari kapitali da valdebulebebi

direqtori lena baramiZe

moklevadiani valdebulebebi

savaWro da sxva valdebulebebi

sxva moklevadiani valdebulebebi

sul moklevadiani valdebulebebi

sameTvalyureo sabWos Tavjdomare



31.12.2015 31.12.2014

200,456         177,800         

8 115,930         551                

-                     (500)               

(400)                 (51)                   

(32,150)            (30,981)            

(7,741)              (8,167)              

(40,329)            (50,934)            

(5,024)              (5,328)              

9 (35,416)            (4,516)              

195,327           77,873             

195,327         77,873           

10 (29,597)          (9,497)            

165,729         68,376           

lena baramiZe

Tengiz donaZe

sasaqonlo-materialuri faseulbis SeZena

amonagebi

sxva Semosavali

sruli Semosavlis angariSgeba

   2015 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisaTvis

cvlilebebi maragsa da daumTavrebel warmoebaSi

SeZenili momsaxurebis xarjebi

daqiravebul momuSaveTa gasamrjelos xarji

cveTis da amortizaciis xarjebi

mogeba-zarali saoperacio saqmianobidan

sxva saoperacio xarji

sagadasaxado xarji

sameTvalyureo sabWos Tavjdomare

mogeba-zarali dabegvramde

mogebis gadasaxadi

saangariSo periodis wminda mogeba-zarali

direqtori



sawesdebo 

kapitali
saemisio kapitali

gaunawilebeli 

mogeba-zarali
sul

368,631                       54,870                         119,289                       542,790                        

-                               87,774                         -                               87,774                          

11 -                               -                               (8,135.00)                     (8,135)                           

- -                               68,376                         68,376                          

368,631                       142,644                       179,530                       690,805                        

- - (132)                             (132)                              

368,631                       142,644                       179,398                       690,673                        

-                               (140,672.00)                 -                               (140,672)                       

-                               -                               165,729.00                  165,729                        

368,631                       1,972                           345,127                       715,730                        

wina saangariSo periodis 
Secdomebis Sesworeba   

31.12.2014 naSTi

mocemuli periodis wminda 
mogeba-zarali

sakuTari kapitalis cvlilebebis angariSgeba

2015 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisaTvis

31.12.2013 naSTi

lena baramiZe

31.12.2014 naSTi

mocemuli periodis kapitalis 
cvlileba

mocemuli periodis kapitalis 
cvlileba

Tengiz donaZe

direqtori

mocemuli periodis wminda 
mogeba-zarali

31.12.2015 naSTi

wina saangariSo periodis 
Secdomebis Sesworeba   *

sameTvalyureo sabWos Tavjdomare



305135 40911

(86,429)         (57,958)         

(25,720)         (39,678)         

192,986        (56,725)         

(41,721)         (42,596)         

151,265        (99,321)         

151,265       (99,321)        

- (347)              

-                  (347)             

80,828          87,774          

(221,500)       -                    

(140,672)      87,774         

10,593         (11,895)        

2,052            13,947          

12,645          2,052            

partnioris mier kapitalis Semcireba

fuladi saxsrebi da ekvivalentebi saangariSgebo periodis 
bolosaTvis

direqtori

Tengiz donaZe

lena baramiZe

sameTvalyureo sabWos Tavjdomare

31.12.2014

fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan

fuladi nakadebis angariSgeba pirdapiri meTodiT

31.12.2015

fuladi nakadebis angariSgeba

2015 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisaTvis

partnioris mier kapitalis Sevseba

fuladi saxsrebis da maTi eqvivalentebis wminda zrda

ZiriTadi saSualebebis SeZena

sainvesticio saqmianobisaTvis gamoyenebuli wminda fuladi 
saxsrebi

safinanso saqmianobisaTvis gamoyenebuli wminda fuladi 
saxsrebi

fuladi saxsrebi da ekvivalentebi saangariSgebo periodis 
dasawyisisaTvis

fuladi nakadebi safinanso saqmianobidan

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan

fuladi nakadebi sainvesticio saqmianobidan

fuladi saxsrebis nakadebi gansakuTrebul muxlebamde

gadaxdili  gadasdaxadebi

klientidan miRebuli fuladi saxsrebi

momwodeblebze gadaxdili fuli

saoperacio saqmianobidan Semosuli Tanxebi:

TanamSromlebze gadaxdili fuli
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