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3. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  

4. სრული შემოსავლის ანგარიშგება

7. განმარტებითი შენიშვნები და სააღრიცხვო პოლიტიკა

5. ანგარიშგება კაპიტალში ცვლილებების  შესახებ  

შინაარსი:

1. ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის ანგარიში 
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g)

TandarTuli dokumenti 

registraciis nomeri

deklaraciis mimRebis gvari, saxeli

ganayofi II

(ivseba sagadasaxado organos mier)

deklaraciis miRebis TariRi

q. Tbilisi, Carglis q. # 73

ekonomikuri saqmianobis  (NACE) kodi

(sagadasaxado organos dasaxeleba)

furcelze

saqmianobis Sewyvetis an likvidaciis TariRi

waredgineba

deklaraciis mimRebis xelmowera

Semosavlebis samsaxuri

ucxouri sawarmo(saWiro aRniSvna V asoTi)

mogebis gadasaxadis deklaracia

ganayofi I

deklaraciis saxe: dazustebulipirveladi weli

4 seqtembris #291 brZanebiT

misamarTi:

saqarTvelos finansTa damtkicebulia 

saqarTvelos finansTa 

ministris 2013 wlis 

saministro

gadamxdeli ss "aqati"

saqarTvelos sawarmo

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;
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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

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

20988

 უცხოეთში (საქართველოს ფარგლებს გარეთ) გადახდილი მოგების გადასახადი

  კუთვნილი მოგების გადასახადი:

139921

20988

 საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული მოგების გადასახადი

254550

59739

 ერთობლივი შემოსავალის გადამეტება გამოქვითვებზე

  ჯამი:

– ელ-ენერგია

– გაცემული ხელფასი

–კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი
პროცენტები

გამოქვითვები მათ შორის:                                                       

 დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი)

 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 

56

38267

30775

0

0

–გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო – 
მატერიალური ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა) 

0

37421

7186

924

0

 წინა წლების ზარალი

314290

139921

174369

 კაპიტალიზებადი ხარჯი

114629

59739



ÌÏÊ. 
ÀÍÂÀÒÉÛ
É

ÃÀÓÀáÄËÄÁÀ
×ÉÍÀÍÓÖÒÉ 
ÁÒÖÍÅÀ/ÃÄÁ

ÄÔÉ

×ÉÍÀÍÓÖÒÉ 
ÁÒÖÍÅÀ/ÊÒÄ

ÃÉÔÉ
ხელფასი მარაგი 

მომსახურე
ბა

ელ.ენერგი
ა სხვა ხარჯი

6110 ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ×ÀÒÈÉÓ É 0 138584.89

6130 01 ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ÄË. ÄÍÄÒÂ 0 38321.22

6130 02 ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ÃÀÓÖ×ÈÀ 0 9966.12

6130 03 ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ßÚËÉÓ ÌÏÌ 0 14255.08

8140 ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ÓÀÊÖÒÓÏ Ó 0 51520.77

8190 ÓáÅÀ ÀÒÀÓÀÏÐÄÒÀÝÉÏ Û 0 45.34

7410 ÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ 30875 0 30875
7415 ÊÏÌÖÍÀËÖÒÉ áÀÒãÄÁÉ 64346.37 0 26078.93 38267.44
7425 ÁÀÍÊÉÓ ÓÀÊÏÌÉÓÉÏ 198.42 0 198.42
7430 ÊÏÌÖÍÉÊÀÝÉÉÓ áÀÒãÄÁÉ 137.87 0 137.87
7455 ÝÅÄÈÀ ÃÀ ÀÌÏÒÔÉÆÀÝÉ 7302.23 0 7302.23
7465 ÓáÅÀ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ áÀÒ 4824.37 0 4824.37
7470 ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÉÓ áÀÒãÉ 6076.07 0 6076.07
7475 ÓÀÊÀÍÝÄËÀÒÉÏ áÀÒãÉ 55.84 0 55.84
7490 ÓáÅÀ ÓÀÄÒÈÏ áÀÒãÉ 105.5 0 105.5
8290 ÓáÅÀ ÀÒÀÓÀÏÐÄÒÀÝÉÏ á 295.14 0 295.14

30875 55.84 32596.79 38267.44 12421.74

114216.81 252693.42

0

138476.61

114216.81





2016 ბუღალტრული ფინანსური საგადასახადო სხვაობა

ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ×ÀÒÈÉÓ ÉãÀÒÉÃÀÍ 138584.89 138584.89 138584.89 0
ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ÄË. ÄÍÄÒÂÉÉÓ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ. 38321.22 38321.22 38321.22 0
ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ÃÀÓÖ×ÈÀÅÄÁÉÓ ÌÏÌÓÀáÖÒ . 9966.12 9966.12 9966.12 0
ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ßÚËÉÓ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÁÉÃÀÍ 14255.08 14255.08 14255.08 0

0
0

საოპერაციო შემოსავალი 201127.31 201127.31 201127.31 0
0 0 0

ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ ÓÀÊÖÒÓÏ ÓáÅÀÏÁÉÃÀÍ 51520.77 51520.77 51520.77 0
ÓáÅÀ ÀÒÀÓÀÏÐÄÒÀÝÉÏ ÛÄÌÏÓÀÅÀËÉ 45.34 45.34 1902.22 -1856.88

0 0 0
არა საოპერაციო შემოსავალი 51566.11 51566.11 53422.99 -1856.88

0 0 0
სულ შემოსავალი: 252693.42 252693.42 254550.3 -1856.88

0
საწყისი ნაშთი 59739.45 59739.45 59739.45 0
შეძენა 55.84 55.84 55.84 0
საბოლოო ნაშთი 59739.45 59739.45 59739.45 0

0 0 0 0
0

მარაგის ხარჯი 55.84 55.84 55.84 0
სახელფასო ხარჯი - გაცემა 30875 30875 30775 100
მომსახურების ხარჯი 32596.79 32596.79 32596.79 0
ცვეთა და ამორტიზაცია 7302.23 7302.23 7186.17 116.06
საგადასახადო ხარჯი 4824.37 4824.37 4824.37 0
ელ. ენერგიის ხარჯი 38267.44 38267.44 38267.44 0
არაგამოსაქვითი არასაოპ.ხარჯები 295.14 295.14 0 295.14
1000 < ძირ. საშუალება 0 0 923.73 -923.73

0
0

სულ ხარჯები: 114216.81 114216.81 114629.34 -412.53
0

მოგება-ზარალი 138476.61 138476.61 139920.96

15%

20988.14

სს "აქატი" 2016 წელი



1 124,722     131,101       

81,000       81,000         

205,722        212,101        

2 59,739       59,739         

3 692,215     482,969       

1,500         1,500           

4 5,993         11,576         

5 1,211         12,645         

760,659        568,428        

966,382        780,529        

368,631     368,631       

345,128     179,398       

117,488     165,729       

831,247        713,758        

6 6,615         5,884           

110,660     1,972           

7 4,441         45,573         

13,418       13,342         

135,134        66,770          

966,382        780,529        

savaWro da sxva valdebulebebi

sxva moklevadiani valdebulebebi

sul moklevadiani valdebulebebi

sasesxo valdebulebebi

mimdinare wlis mogeba_zarali

sul sakuTari kapitali 

gaunawilebeli mogeba_zarali

irakli wivwivaZe

sul sakuTari kapitali da valdebulebebi

direqtori lena baramiZe

moklevadiani valdebulebebi

sameTvalyureo sabWos Tavjdomaris 
moadgile

sagadasaxado valdebulebebi

sagadasaxado moTxovnebi

fuladi saxsrebi da eqvivalentebi

sul mimdinare aqtivebi

sul aqtivebi:

sakuTari kapitali

sawesdebo kapitali

sasaqonlo-materialuri faseulobebi

sasesxo moTxovnebi

mimdinare aqtivebi

savaWro da sxva moTxovnebi

sakuTari kapitali da valdebulebebi

finansuri mdgomareobis angariSgeba

2016 wlis 31 dekembris mdgomareobiT

31.12.2015

     aqtivebi

31.12.2016

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi

investiciebi

sul grZelvadiani aqtivebi



31/12/2016 31.12.2015

201,127         200,456         

8 51,566           115,930         

-                     -                     

(56)                   (400)                 

(30,875)            (32,150)            

(7,302)              (7,741)              

(32,597)            (40,329)            

(4,824)              (5,024)              

9 (38,563)            (35,416)            

138,477           195,327           

138,477         195,327         

10 (20,988)          (29,597)          

117,489         165,729         

irakli wivwivaZe

mogeba-zarali dabegvramde

mogebis gadasaxadi

saangariSo periodis wminda mogeba-zarali

sameTvalyureo sabWos Tavjdomaris 
moadgile

direqtori lena baramiZe

SeZenili momsaxurebis xarjebi

daqiravebul momuSaveTa gasamrjelos xarji

cveTis da amortizaciis xarjebi

mogeba-zarali saoperacio saqmianobidan

sxva saoperacio xarji

sagadasaxado xarji

sasaqonlo-materialuri faseulbis SeZena

amonagebi

sxva Semosavali

sruli Semosavlis angariSgeba

   2016 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisaTvis

cvlilebebi maragsa da daumTavrebel warmoebaSi



sawesdebo 

kapitali
saemisio kapitali

gaunawilebeli 

mogeba-zarali
sul

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

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

- -                               165,729                       165,729                        

368,631                       1,972                           345,128                       715,730                        

- (1,972)                          -                               (1,972)                           

368,631                       -                               345,128                       713,758                        

-                               -                               117,488                       117,488                        

368,631                       -                               462,616                       831,247                        

sameTvalyureo sabWos Tavjdomaris 
moadgile

lena baramiZe

31.12.2015 naSTi

mocemuli periodis kapitalis 
cvlileba

irakli wivwivaZe

mocemuli periodis wminda 
mogeba-zarali

31.12.2016 naSTi

wina saangariSo periodis 
Secdomebis Sesworeba   

direqtori

31.12.2015 naSTi

mocemuli periodis wminda 
mogeba-zarali

sakuTari kapitalis cvlilebebis angariSgeba

2016 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisaTvis

31.12.2014 naSTi



74033 305135

(83,961)         (86,429)         

(16,117)         (25,720)         

(26,045)         192,986        

(93,154)         (41,721)         

(119,199)       151,265        

(119,199)      151,265       

(924)              -

(924)             -                  

108,688        80,828          

-                    (221,500)       

108,688       (140,672)      

(11,434)        10,593         

12,645          2,052            

1,211            12,645          

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

sesxis miReba

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

31.12.2015

fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan

fuladi nakadebis angariSgeba pirdapiri meTodiT

31.12.2016

fuladi nakadebis angariSgeba

2016 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisaTvis

sesxis dafarva

fuladi saxsrebi da ekvivalentebi saangariSgebo periodis 
bolosaTvis

direqtori

irakli wivwivaZe

lena baramiZe

sameTvalyureo sabWos Tavjdomaris 
moadgile



შენიშვნა 1
ძირითადი საშუალებები (ლარი)

შეძენის ღირებულება ნაშთი  
31.12.16

შემოსვლა გასვლა ნაშთი  
31.12.15

1 მიწა 775 775

2 შენობა-ნაგებობები* 139457 139457

3 მანქანა დანადგარები 5974 5974

4 ავეჯი და სხვა 1727 924 803

ჯამი 147933 924 0 147009

ცვეთა
ნაშთი  
31.12.16

ცვეთის 
დარიცხვა

ცვეთის 
ჩამოწერა

ნაშთი  
31.12.15

1 შენობა-ნაგებობები 19891 6293 13598

2 მანქანა დანადგარები 2914 765 2150

3 ავეჯი და სხვა 405 245 161

ჯამი 23210 7302 0 15908

საბალანსო ღირებულება 124722 131101

შენიშვნა 2
სასაქონლო მატერიალური ფასეულობა (ლარი)

ნაშთი  
31.12.16

ნაშთი  
31.12.15

1 56           400          

2 59,739       59,739       

3 59,739       59,739       

შენიშვნა 3
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.16

ნაშთი  
31.12.15

1 692,127      482,929      

2 27           20           

3 60           20           

692,215      482,969      

შენობა-ნაგებობას ისე როგორც  სხვა ძირითად საშულებებს ცვეთა დარიცხული აქვს სსკ-ის 111-ე მუხლის
საფუძველზე, საგადასახადო მეთოდით. საინვესტიციო ქონება ბალანსში ასახულია თვითღირებულებიდან
საგადასახადო მეთოდით გაანგარიშებული აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით, საინვესტიციო
ქონებაზე გამოყენებული ცვეთის ნორმა შეადგენს ნარჩენი ღირებულების 5%-ს. მიმდინარე წელს 
საწარმოში საინვესტიციო ქონებიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 138584.89 ლარს.

დასახელება
ხარჯად აღიარებული მარაგი

III.  ganmartebiTi SeniSvnebi

სხვა მოთხოვნები
ჯამი

*ახნა განმარტებით შენიშვნებში შენობა-ნაგებობა წარმოადგენილია ერთი საინვესტიციო ქონების სახით, 
რომელიც აღრიცხულია თვითღირებულების მეთოდით. აღნიშნულ შენობა-ნაგებობაში საწარმოს 
ადმინისტრაციას უკავია უმნიშვნელო ფართი. 

მარაგის ნაშთი წლის დასაწყისში
მარაგის ნაშთი წლის ბოლოს

დასახელება
სავაჭრო მოთხოვნები
მოთხოვნები პერსონალთან



შენიშვნა 4
საგადასახადო მოთხოვნები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.16

ნაშთი  
31.12.15

1 5,483                   - 

2 -            11,064        

3 511          512          

5,993        11,576       

შენიშვნა 5
ფულადი სახსრები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.16

ნაშთი  
31.12.15

1 1,012         718          

2 200          1,334         

1,211        2,052        

შენიშვნა 6
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.16

ნაშთი  
31.12.15

1 6,615        5,881         

2 -            3            

6,615        5,884        

შენიშვნა 7
საგადასახადო ვალდებულებები (ლარი)

ნაშთი  
31.12.16

ნაშთი  
31.12.15

1 -            23,034       

2 718          11,668        

3 3,200        3,245        

4 150          56           

5 372          7,570        

4,441        45,573       

შენიშვნა 8
სხვა შემოსავალი (ლარი)

2016 წელი 2015 წელი

1 51,521        115,530       

2 1,902        400          

დღგ-გადასახადი

ჯამი

* საწარმოში ჩასატარებელია დავალიანების შედარება საგადასახადო ორგანოსთან 

დასახელება
მოგების გადასახადი

ფული სალაროში

შემოსავალი საკურსო სხვაობიდან
დასახელება

მოგების გადასახადი

ჯამი

სავაჭრო ვალდებულებები-რეზიდენტები

სხვა გადასახადი

სხვა ვალდებულებები

დასახელება

მიწის გადასახადი

დასახელება
ფული საბანკო ანგარიშზე - ლარი

ჯამი

დასახელება

დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი

სხვა შემოსავალი

ჯამი



53,423       115,930      ჯამი



შენიშვნა 9
სხვა საოპერაციო ხარჯები (ლარი)

2016 წელი 2015 წელი

1 38,267       33,428       

2 295          1,988        

38,563 35,416

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, მოგებს გადასახადის ნაწილში, 2016 წელს შეტანილი
ცვლილებებიდაან გამომდინარე, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილ
აქტივებსა და ვალდებულებებს საგადსახადო მიზნებისათვის არ გააჩნია განსხვავებული
მნიშვნელობა - საგადაახადო ბაზა. შესაბამისად 2016 წლის 31 დეკემბრის შემდგომ
საანგარიშგებო პერიოდებში არ წამოიშობა დასაბეგრი და გამოსაქვითი დროებითი
სხვაობები და მოგების გადასახადი წარდგენილი იქნება მიმდინარე გადასახადის სახით.
აღნიშნულის   გათვალიწინებით 2016 წელში მოგების გადასახადმა 20988 ლარი შეადგინა.. 

სხვა ხარჯი

დასახელება

საწრმო 2015 საანგარიშო პერიოდში არ ანხორციელებდა ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო (ბასს 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. 

ელ. ენერგიის ხარჯი

ჯამი

SeniSvna 10
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finansur angariSgebaSi gamoyenebuli saaRricxvo politika da  

ganmartebiTi SeniSvnebi 

2016 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlisTvis 

I.  zogadi informacia 

სს „აქატის“ წლიური ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ემყარება 

ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. საწარმოს 

საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს. ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება შედგენილია 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. საწარმოს 

საანგარიშგებო ვალუტაა ქართული ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები 

ასახულია ერთეულამდე სიზუსტით. 

სს „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:    

   

# 

ფასიანი  ქაღალდები ბენეფიციარის 

(მესაკუთრის) გვარი, 

სახელი და მისამართი 

საკუთარ 

არსებული 

აქციების 

რაოდენობა 

აქციები  
% 

1 

ჩვეულებრივი სახელობითი 

აქციების საიდენტიფიკაციო 
#1100001399 

ვალიევი აჰმად  ქ. ბაქო 

დასახლება რასულზადე 

კარაევი ქ. #19 
132752 45.036 

2 …--------- ` ~ ---------- 
წივწივაძე ვახტანგი 

კანდელაკის 8ბ.ბ19 106836 36.244 

3 …--------- ` ~ ---------- 
ბერეკაშვილი 

თეიმურაზი ნუც.პლატო 

4მ/რ,კორპ7, ბ44 

13129 4.454 

4 …--------- ` ~ ---------- 
ჯიქიძე გურამი  

მუხრანის ქ8 10000 3.392 
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5 …--------- ` ~ ---------- 
ნიკოლაიშვილი ქეთო 

თიანეთის ქ.103 10624 3.604 

6 …--------- ` ~ ---------- 
ქებაძე რომანი  ც. 

დადიანის 65, კ.1, ბ 51 9654 3.275 

7 …--------- ` ~ ---------- სხვა დანარჩენი 11772 3.995 

  

ჯამი: 

  

294767 100 

საწარმოს საქმიანობა ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე. შესაბამისად, 

დამოკიდებულია საქართველოს ეკონომიკურ და ფინანსურ ბაზრებზე, რომლებიც 

წარმოადგენენ განვითარებადი ქვეყნების ბაზრებს. სამართლებრივი, საგადასახადო და 

მარეგულირებელი ბაზები ჯერ კიდევ ვითარდება და განიცდის სხავდასხვა 

ინტერპრეტაციებსა და ცვლილებებს მათი სრულყოფის მიმართულებით. 

II. finansuri angariSgebis momzadebis safuZveli da saaRricxvo 

politika 

მომზადების საფუძვლები 

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით.  

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულების საფუძველზე. 

საწარმო არ ფლობს ისეთ ინსტრუმენტებს,  რომელთა შეფასებაც უნდა მომხდარიყო 

რეალური ღირებულებით.  

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპის 

დაშვებით-ანუ დაშვებით, რომ საწარმოში შემავალი საწარმოები განაგრძობენ 

ფუნქციონირებას პროგნოზირებად მომავალში.  

ახალი ფასს-ების მიღება, ცვლილებები ძველ სტანდარტებში და ინტერპრეტაციები 

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.  შემდგომ პერიოდში მიღებული 

იქნა ახალისტანდარტები და ცვლილებები შევიდა მოქმედ სტანდარტებში, კერძოდ:                   

ფასს 14 „გადავადებული სატარიფო სხვაობის ანგარიში“. ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 

იანვრიდან. სტანდარტის მიზანია მისცეს მომხმარებლებს შესაძლებლობა  შეაფასონ 

სატარიფო რეგულირების რისკი და მისი გავლენა ანგარიშგებაზე. სტანდარტის 

გამოყენება სავალდებულოა მხოლოდ იმ საწარმოებისათვის, რომელთა საქმიანობა 

რეგულირდება ტარიფებით და რომლებიც 2016 წლის 1 იანვრამდე გადავადებულ 

სატარიფო კორექტირებებს აღრიცხავდნენ ბუღალტრული აღრიცვის ეროვნული 
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სტანდარტებით. ფასს 14-ის გამოყენების შემთხვევაში საწარმომ აქტივები და 

ვალდებულებები უნდა აღრიცხოს ცალკე „გადავადებული სატარიფო სხვაობის 

ანგარიშზე“, ასევე ფინანსური ანგარიშგების მუხლებისაგან განცალკევებულად 

წარადგუნოს შესაბამისი გავლენა მოგებასა და ზარალზე. 

საქმიანობის ხასიათიდან გამომდინარე, საწარმოს არ მოეთხოვება მოცემული ფასს 

გამოყენება.    

ფასს 15 „ამონაგები მყიდველთან ხელშეკრულების მიხედვით“. სტანდარტი გამოყენებული 

უნდა იქნეს საანგარიშგებო პერიოდისათვის, რომელიც იწყება 2018 წლის 1 იანვრიდან ან 

ამ თარიღის შემდეგ.  

ფასს 15-ის მიზანია იმ პრინციპის დადგენა, რომელიც უნდა გამოიყენოს საწარმომ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მომხმარებლისათვის სასარგებლო ინფორმაციის ასახვისათვის, 

მყიდველთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განპირობებული ამონაგების და ფულადი 

ნაკადების წარმოშობის ხასიათის, სიდიდის, ვადების და განუსაზღვრელობის შესახებ. 

ფასს 15 შეცვლის მყიდველთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების პროცესში ამონაგების აღიარების 

სააღრიცხვო პოლიტიკას. ასევე შეიცვლება სააღრიცხვო შეფასებებისადმი მიდგომა. 

სტანდარტის მიხედვით სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულებასთან 

დაკავშირებული დანახარჯები გადის ფასს 2-ის მოქმედების სფეროდან და მოითხოვება 

მათი განცალკევეულად აღრიცხვა. აგრეთვე სტანდარტი მოითხოვს ამონაგების 

აღიარებამდე ხელშეკრულების მხარეების მიერ შერულებული ვალდებულების 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში „სახელშეკრულებო აქტივის“ ან 

„სახელშეკრულებო ვალდებულების“ სახით წარდგენას.  

ფასს 16 „იჯარა“. სტანდარტი გამოყენებული უნდა იქნეს საანგარიშგებო პერიოდისათვის, 

რომელიც იწყება 2019 წლის 1 იანვრიდან ან ამ თარიღის შემდეგ.  

ფასს 16 „იჯარა“ ჩაანაცვლებს ბასს 17 „იჯარა“. ფასს 16-ის მიზანია მეიჯარეებისა და 

მოიჯარეების მიერ იჯარის ოპერაციის სამართლიანად წარმდგენი მართებული 

ინფორმაციის გამჟღავნების უზრუნველყოფა.  

სტანდარტი არსებითად ცვლის იჯარასთან დაკავშირებული ოპერაციის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში წარდგენის პრინციპებს. ეს განსაკუთრებით ეხება მოიჯარის მიერ 

ფინანსური ინფორმაციის წარდგენას. ფაქტობრივად ერთნაირი მიდგომით 

დაექვემდებარება აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენას იჯარასთან 

დაკავშირებული ფინანსური ინფორმაცია მოიჯარის მხრიდან. ფინანსური იჯარა და 

ჩვეულებრივი იჯარა განხილული იქნება ერთ კონტექსტში. ასეთ კატეგორიებად იჯარის 

კლასიფიცირება არ მოხდება მოიჯარესთან. იჯარით მიღებული აქტივი აღიარებული 

იქნება გამოყენების უფლების ფორმით, ხოლო  მასთან დაკავშირებული გადასახდელები 

საიჯარო ვალდებულებების სახით. იცვლება მათი თავდაპირველი და შემდგომი 

შეფასების წესები. დამკვიდრდება გამოყენების უფლების ცვეთის ახლებური მიდგომა და 

მის პარალელურად გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა მოიჯარეს გამოყენების უფლების 
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რეალური ღირებულებით წარდგენა მოუწიოს ფინანსურ ანგარიშგებაში.  გამოყენების 

უფლების სახით აღიარებული აქტივები  ფინანსურ ანგარიშგებაში წარსადგენი იქნება 

სხვა აქტივებისაგან განცალკებემით. 

იჯარის ფინანსურ და ჩვეულებრივ იჯარად კლსიფიცირების პრიციპი და სააღრიცხვო 

პოლიტიკა არსებითად უცვლელი დარჩება მეიჯარესთან. 

აღნიშნული ახალი ფასს-ის შემოღების თანმდევი გახდა გადასინჯვის საფუძველზე 

ცვლილებების შეტანა მოქმედ სტანდარტებში, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნეს 

მოცემული ახალი სტანდარტების გამოყენების პარალელურად.    

ფასიკ-ის ინტერპრეტაცია 22 – „ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში და წინასწარი გადახდა“. 

ინტერპრეტაცია გამოიყენებული  უნდა იქნეს 2018 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ 

დაწყებული წლიური საანგარიშგებო პერიოდებისთვის. ნებადართულია 

ინტერპრეტაციის ვადაზე ადრე გამოყენება. 

ფასიკ-ის ინტერპრეტაცია 22 განმარტავს თუ როგორ განისაზღვრება ოპერაციის თარიღი 

იმ სავალუტო კურსის დასადგენად, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი აქტივის, ხარჯის 

ან შემოსავლის (ან მისი ნაწილის) თავდაპირველი აღიარებისას, უცხოური ვალუტით 

ანაზღაურების ავანსად გადახდის ან  მიღების შედეგად წარმოქმნილი არაფულადი 

აქტივის ან არაფულადი ვალდებულების აღიარების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. 

ინტერპრეტაციის კონსენსუსით, აქტივის, ხარჯის ან შემოსავლის (ან მისი ნაწილის) 

თავდაპირველი აღიარებისას,  ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც საწარმო 

თავდაპირველად აღიარებს ანაზღაურების ავანსად გადახდის ან მიღების შედეგად 

წარმოქმნილ არაფულად აქტივს ან არაფულად ვალდებულებას. ამასთან, თუ 

ანაზღაურების ავანსად გადახდა ან მიღება რამდენიმე ნაწილად ხდება, საწარმომ 

ოპერაციის თარიღი ცალ-ცალკე უნდა დაადგინოს თითოეული ავანსის გადახდის ან 

მიღებისათვის.   

საწარმო არ გეგმავს აღნიშნული ახალი სტანდარტების და მათ მიღებასთან დაკავშირებით 

მოქმედ სტანდარტებში შესული ცვლილებების, ასევე ფასიკ-ის ინტერპრეტაცია 22-ის 

შემოღებას მათი გამოყენების მოთხოვნის ძალაში შესვლის თარიღამდე.  

საწარმოს ხელმძღვანელობა აცნობიერებს, რომ ახალ სტანდარტს შეაქვს ბევრი ცვლილება 

ფინანსურ ანგარიშგებაში და შესაძლოა იქონიოს კიდეც არსებითი ზეგავლენა საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ეტაპზე ჯერ კიდევ არ 

გაუკეთებია იმის შეფასება, თუ რა გავლენას მოახდენს მომავალი პერიოდების ფინანსურ 

ანგარიშგებებზე ის ახალი სტანდარტები, ინტერპრეტაციები და შესწორებები რომლებიც 

ძალაშია 2016 წლის 1 იანვრის შემდგომ დაწყებულ პერიოდებზე.  

III. arsebiTi saaRricxvo politika 

ქვემოთ მოცემულია საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტკის ის არსებითი ნაწილი, რომელიც 

თანმიმდევრულად გამოიყენებოდა წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების მიმართ. 
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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 

საწარმო 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.  

ფულად აქტივებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებული საკურსო სხვაობით 

გამოწვეული მოგება ან ზარალი არის პერიოდის დასაწყისში სამუშაო ვალუტაში 

განსაზღვრულ ამორტიზირებულ ღირებულებასა და პერიოდის ბოლოს არსებული 

გაცვლითი კურსით უცხოურ ვალუტაში კონვერტირებულ ამორტიზირებულ 

ღირებულებას შორის სხვაობა. 

უცხოურ ვალუტაში ისტორიული ღირებულებით აღრიცხული არაფულადი მუხლების 

კონვერტაცია ხდება ოპერაციის განხორციელების დღისათვის დადგენილი გაცვლითი 

კურსით, კონვერტაციით გამოწვეული საკურსო სხვაობები აისახება მოგება ან ზარალში. 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები შედგება ხელთ არსებული ბანკნოტებისა და 

მონეტებისგან და ბანკებში არსებული შეუზღუდავი ლარის და უცხოური ვალუტის 

ანგარიშებზე არსებული ნაშთისგან. 

ამონაგების აღიარება 

გაყიდვებთან დაკავშირებული ამონაგების აღიარება ხდება საქონლის (მომსახუღების) 

მიწოდების და საკუთრების უფლების გადაცემის მომენტში. ამონაგების შეფასება 

ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულებით, რომელიც 

შემცირებულია ფასდაკლებებით.  

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.  

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, 
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წარმოებასთან ან მშენებლობასთან. ამ ოპერაციებისათვის მიღებული სესხით 

სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები ემატება აღნიშნული ქონების 

თვითღირებულაბას. 

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.  

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. 

არაფინანსური აქტივები 

გადავადებული გადასახადების გარდა, საწარმოს სხვა არაფინანსური აქტივების შეფასება 

ხდება თითოეული საანგარიშგებო თარიღისთვის იმის დასადგენად, არსებობს თუ არა 

გაუფასურების მაჩვენებელი.  

არაფინანსური აქტივების ანაზღაურებადი ღირებულება არის ამ აქტივის გაყიდვის 

დანახარჯებით შემცირებულ რეალურ ღირებულებასა და აქტივის გამოყენების 

ღირებულებას შორის უდიდესი. გაუფასურების ზარალის აღიარება ხდება მაშინ, როცა 

აქტივის ან მისი ფულადი ნაკადის წარმომქმნელი ერთეულის საბალანსო ღირებულება 

გადააჭარბებს მის ანაზღაურებად ღირებულებას. 

არაფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებული გაუფასურების ყველა ზარალი აისახება 

მოგებაში ან ზარალში და კორექტირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა 

ცვლილება ანაზღაურებადი ღირებულების განსაზღვრისას გამოყენებულ დაშვებებში. 

გაუფასურების ზარალი კორექტირდება მხოლოდ იმ ზღვრამდე, სანამ აქტივის საბალანსო 

ღირებულება არ მიაღწევს იმ ღირებულებას, ცვეთისა და ამორტიზაციის 

გათვალისწინებით, რაც ექნებოდა აქტივს, გაუფასურება რომ არ მომხდარიყო. 
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ინვესტიციები 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებაში შვილობილ, ერთობლივად 

კონტროლირებად და მეკავშირე საწარმოებში დაბანდებული ინვესტიციები აისახება 

თვითღირებულებით. 

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%    

თუ არსებობს რაიმე მინიშნება, რომ ცვეთის განაკვეთებში, აქტივის სასარგებლო 

მომსახურების ვადაში ან ნარჩენ ღირებულებაში მოხდა რაიმე მნიშვნელოვანი 

ცვლილება, მოხდება აქტივის ცვეთის პოლიტიკის გადახედვა და კორექტირება, რათა 

ასახოს მიმდინარე შეფასებები აქტივის მოსალოდნელ გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

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. 
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სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 

საწარმო გაყიდვების უდიდეს ნაწილს 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 სხვა ვალდებულებები 

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ნორმალურ საკრედიტო პირობებში 

განხორციელებული ოპერაციების დროს წარმოშობილ ვალდებულებებს, რომლებიც 

პროცენტის მატარებელი არ არის. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული სავაჭრო 

ვალდებულებების გადაყვანა ხდება ადგილობრივ ფულად ერთეულში საანგარიშგებო 

თარიღისათვის არსებული გასაცვლელი კურსის გამოყენებით. კურსთაშორის 

სხვაობიდან მიღებული მოგება ან ზარალი აღიარდება სხვა შემოსავალში და 

ხარჯებში. 

საწარმოს ისტორიულად არ ქონია და არც საანგარიშგებო პერიოდში აქვს დასაქმებულთა 

საპენსიო პროგრამა, ასევე სამსახურიდან გათავისუფლების შემდგომი დამატებითი 

ანაზღაურების ან სხვა მნიშნელოვანი საკომპესაციო პროგრამები, რომლებიც მოითხოვენ 

დამატებით ხარჯად აღიარებასა და დარიცხვას.  

რისკების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 

ხელმძღვანელობის მიერ შემუშავებული რისკების მართვის პოლიტიკა მიზნად ისახავს  

საწარმოს წინაშე არსებული რისკების იდენტიფიცირებას, ანალიზსა და მართვას, 

სათანადო რისკების ლიმიტების დაწესების, საკონტროლო მექანიზმების განსაზღვრისა 

და რისკების დონისა და ლიმიტების დაცვის რეგულარული მონიტორინგის გზით.  

საწარმოს ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია რისკების მართვის სტრუქტურისა და 

ძირითადი რისკების მართვის ზედამხედველობაზე, რისკების მართვის პოლიტიკისა და 

პროცედურების განახლებაზე და საწარმოზე არსებითი გავლენის მქონე რისკების 

დამტკიცებაზე. 

 

სასამართლო დავები  

საწარმო აღიარებს მხოლოდ ისეთ  ანარიცხებს, როცა არსებობს მიმდინარე ვალდებულება  

წარმოშობილი წარსულში მომხდარი მოვლენის გამო, მოსალოდნელია ეკონომიური 

სარგებლის გადაცემა და მისი შეფასება საიმედოდაა შესაძლებელი. ისეთ შემთხვევებში 

როცა ეს  კრიტერიუმები არ კმაყოფილდება, პირობითი ვალდებულება შესაძლოა  

აისახოს ფიანნსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში. იმ პირობითი 

ვალდებუოლების რეალიზაციას, რომელიც ჯერჯერობით არ  არის აღიარებული ან 
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ასახული ფიანსური ანგარიშგებაში, შესაძლოა არსებითი გავლენა მოახდინოს საწარმოს 

ფინანსურ  მდგომარეობაზე. აღრიცხვის ამ პრონციპების  გამოყენება სასამართლო 

შემთხვევებითვის მოითხოვს რომ საწარმოს მენეჯმენტმა  მიუთითოს  

გადაწყვეტილებები ისეთ ფაქტიურ და იურიდიულ საკითხებზე  რომელიც  მის 

კონტროლს არ ექვემდებარება. საწარმო განიხილავს არსებულ სასამართლო საქმეებს  

ყოველი ბალანსის შედგენის  თარიღში, იმისთვის რომ შეაფასოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

გასათვალისწინებელი აუცილებელი გარემოებები.  

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები 

ბალანსის შედგენის თარიღის შემდგომი მოვლენები, ფინანსური ანგარიშგების 

ხელმოწერის თარიღამდე, რომლებიც დამატებით ინფორმაციას იძლევიან საწარმოს 

ფინანსური პოზიციის შესახებ, აისახება ფინანსურ ანგარიშგებაში. ბალანსის შემდგომი 

მოვლენები, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე 

ბალანსის შედგენის თარიღისთვის, მაგრამ არსებითი მნიშნველობისაა, აისახება 

ფინანსური ანგარიშგების თანდართულ შენიშვნებში. 

კაპიტალის მართვა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი და შეზღუდული არ არის შესაბამის 

საქმიანობის პირობებში კაპიტალის მინიმალური სიდიდის მოთხოვნები.  

კაპიტალის მართვასთან დაკავშირებით საწარმოს მიზანია შეინარჩუნოს და გააგრძელოს 

საქმიანობა შემდგომში, როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ ისე, რომ კვლავ შეძლოს 

მესაკუთრეებისათვის მოგების მიცემა.  

დივიდენდი 

საწარმოს შესაძლებლობა, გამოაცხადოს და გადაიხადოს დივიდენდი, ექვემდებარება 

საქართველოს კანონმდებლობის მიერ დაწესებულ წესებსა და ნორმებს. 

წილობრივ მონაწილეობასთან დაკავშირებული დივიდენდების ასახვა ხორციელდება 

გაუნაწილებელ მოგებაში, მათი გამოცხადების პერიოდში. 
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