
b a l a n s i

subieqti _ Sps sk `qarTu brokeri~
saqmianobis tipi  _ fasiani qaRaldebis yidva-gayidva

sazomi erTe iuli _ lar 30.09.2011w 31.12.2010w

SeniSvna
mimdinare aqtivebi
    erov a inuli valuta rezident b nkS 3 46,861             381                 
    ucxo i a e dent ankSiur  valut  r zi  b 3 138,794           139,869          
    moTx iovnebi miwodeb dan da momsaxurebidan 400                  370                 
    misaRebi ent e saproc o S mosavali 307                  182                 
    wina r iswa  gadaxdili gadasaxadeb 4 420                  409                 
    wina a arjiswar g weuli x 4 35                    35                   
sul mimdinar ti ie aq veb 186,817           141,246          

grZelvadiani aqtivebi
    ZiriTa aSual idi s ebeb 5 290                  468                 
    gadava u qdeb li sagadasaxado a tivi 3,381               307                 
    grZelvadiani investiciebi sawarmoTa
    fasian aRa ebSi q ld 6 2,725               2,725              
sul grZel i i ti bivad an  aq ve 6,396               3,499              

sul aqtivebi 193,213           144,745          

mimdinare valdebulebebi
    mowodebidan da momsaxurebidan 
    warmoqmn ale leili v bu bebi 270                  270                 
    gada deli e bisax  x lfase 720                  
    valdeb b Tule a a/p-s mimar 11                    3                     
    sagadasa ixado valdebulebeb 7 180                  8                     
    miwode d  d ure d  w q l va b bew d d u w q l v lde ule ebi an a momsax bi an armo mni i lde ule bi 8e d e d 147                  155                 
su r il mimdina e valdebulebeb 1,328               437                 

sakuTari kapitali
    sawesdeb a tao k pi li 200,000           135,000          
    gaun lebeli ebaawi  mog 9,308               11,045            
    mimdinar l w /zaralie w is gauna ilebeli mogeba (17,423)           (1,737)             
sul sakuTari a ta k pi li 191,885           144,308          

sul va l a taldebu ebebi d  kapi li 193,213           144,745          

b.a. gen. direqtori                      /g. nasibaSvili/



mogeba-zaralis uwyisi

subieqti _ Sps sk `qarTu brokeri~
saqmianobis tipi  _ fasiani qaRaldebis yidva-gayidva

sazo limi erTeu  _ lari 01.01.11w- 01.01.10w-

-30.09.11w -30.09.10w

  gaweul r ur u ai sab okero momsax ebis Rireb leb 584                1,758              
mTliani Semosavali 584                1,758              

saerTo da administraciuli xarjebi

  pe v a irsonalis Senax is x rjeb (14,750)          (14,750)           
  saijaro qira (3,242)            (2,630)             
  Zir. saSu ialebebis cveTa da amort zacia (177)               (177)                
  bi a irJis momsaxurebis x rjeb (909)               (927)                
  cent o a ur a ir. dep zit ris momsax ebis x rjeb (262)               (261)                
  audito aruli momsaxurebis x rji (150)               (150)                
  komu arjinikaciis x (101)               (146)                
  ba ankis momsaxurebis x rji (29)                 (175)                
  sx r ava sameu neo x rji (513)               (536)                

arasaoperacio xarji

  kursTaSoris sxvaoba (_) (16,108)          (4,427)             
arasaoperacio Semosavali

  kursTaSoris sxvaoba (+) 7,160             14,462            
  sapr eocento S mosavali 7,998             10,212            

mogeba i a d mogeb s gadasax dis gadax amde (20,498) 2,251              
  mogebi as gadasax di (3,075) (338)                
saangariSgeb e n ao p riodis gau awilebeli mogeb (17,423) 1,914              

gen. direqtori                      /g. nasibaSvili/

b.a.



mogeba-zaralis uwyisi

subieqti _ Sps sk `qarTu brokeri~
saqmianobis tipi  _ fasiani qaRaldebis yidva-gayidva

sazo limi erTeu  _ lari 01.07.11w- 01.07.10w-

-30.09.11w -30.09.10w

  gaweul r ur u ai sab okero momsax ebis Rireb leb 186                527                 
mTliani Semosavali 186                527                 

saerTo da administraciuli xarjebi

  pe v a irsonalis Senax is x rjeb (4,500)            (4,500)             
  saijaro qira (1,205)            (646)                
  Zir. saSu ialebebis cveTa da amort zacia (59)                 (59)                  
  bi a irJis momsaxurebis x rjeb (306)               (301)                
  cent o a ur a ir. dep zit ris momsax ebis x rjeb (108)               (76)                  
  komu arjinikaciis x (36)                 (49)                  
  ba ankis momsaxurebis x rji (13)                 (56)                  
  sx r ava sameu neo x rji (150)               (165)                

arasaoperacio xarji

  kursTaSoris sxvaoba (_) (1,719)            (3,195)             
arasaoperacio Semosavali

  kursTaSoris sxvaoba (+) 1,280             166                 
  sapr eocento S mosavali 2,870             3,543              

mogeba mo s gad d gad dge g d d g d dgebi asaxa is ax amde (3,760)ge de ( , ) (4,810)           ( , )
  mogebi as gadasax di (564) (721)
saangariSgeb e n ao p riodis gau awilebeli mogeb (3,196) (4,088)

gen. direqtori                      /g. nasibaSvili/

b.a.



fulis mimoqcevis angariSgeba
(pirdapiri meTodi)

subieqti _ Sps sk `qarTu brokeri~
saqmianobis tipi  _ fasiani qaRaldebis yidva-gayidva

sazomi erTeuli _ lari

SeniSvna 01.01.11w- 01.01.10w-

-30.09.11w -30.09.10w

fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan

  gaweul r ur u ai sab okero momsax ebis Rireb leb 557                1,758              
  kursTaSoris sxvaoba (8,948)            10,035            
  sapr eocento S mosavali 7,873             10,235            
  safinanso saqm i u s iianob dan miReb li fuladi sax reb 65,000           -                  
  miRebuli avansebi 5                    19,810            
  saop a ieracio x rjeb 9 15,532           15,200            
  sagadasaxa ul ido valdeb ebeb 2,790             2,780              
  sxva administraciuli xarji 761                847                 
  gacemuli avansebi -                 20,656            
saoperacio qmia bi s uli nda u di i sa no saTvi  gamoyeneb  wmi  f la  saxsreb 45,404           2,354              

  wminda fu a aladi nak di ZiriTadi s qmianobidan 45,404           2,354              

  fu a ufTladi nak debis s a zrda (Semcireba) 45,404           2,354              
  fuladi saxsrebi saangariSo periodis dasawyisSi 140,250         143,292          
  fuladi saxsrebi saangariSo periodis bolos 185,654            145,646            

gen. direqtori                      /g. nasibaSvili/

b.a.



Sps sk "qarTu brokeri"
sakuTar kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgeba

2011 wlis 30 seqtemberi

(ლარში)

საწესდებო 
კაპიტალი

ინვესტიციების 
გადაფასების 
რეზერვი

მოგება 
(ზარალი)

სულ საკუთარი 
კაპიტალი

ნაშთი 01/01/2010 მდგომარეობით  135,000  -  11,044  146,044 

ბ რ უ ნ ვ ა  01/01/2010-დან - 
30/09/2010-მდე

 -  -  1,914  1,914 

ნაშთი 30/09/2010 მდგომარეობით  135,000  -  12,958  147,958 

ნაშთი 01/01/2011 მდგომარეობით  135,000  -  9,308  144,308 

ბ რ უ ნ ვ ა  01/01/2011-დან - 
30/09/2011-მდე

 65,000  -  (17,423)  47,577 

ნაშთი 30/09/2011 მდგომარეობით  200,000  -  (8,115)  191,885 

               gen. direqtori                   /g. nasibaSvili/
                  b.a.



ი

ა

      Sps sk "qarTu brokeri"-s
      axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi

შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები

 შპს sk "qarTu ბროკერი" რეგისტრირებულია ვაკე-საბურთალოს რაიონის სასამართლოს მიერ 1999 წლის 24 
ივნისს. მის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საბროკერო საქმიანობა adgilobriv da ucxour fasiani 
qaRaldebis bazrebze.

შპს sk "qarTu ბროკერი"s იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი # 39a

კომპანიის sawesdebo კაპიტალი შეადგენს 200,000 ლარს. კომპანიის 100 % -იან დამფუძნებელს წარმოადგენს სს 
"banki qarTu".

კომპანიას არ აქვს ფილიალები და წარმომადგენლობები

საზოგადოებას ანგარიშები გახსნილი აქვს: ს\ს "ბანკი qarTu"-ში, s/s "Tibisi bank"-Si, ს/ს "საქართველოს ბანკი"-ში, 
და s/s "ვითიბი ბანკი"-ში

შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული
 მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები

შპს sk "qarTu ბროკერი"-s ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთშორისო 
სტანდარტების საფუძველზე. საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახდო 
კანონმდებლობის მიხედვით

საანგარიშო პერიოდი
საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე.

ფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენაფინანსური ინსტრუმენტების წარდგენა

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც კომპანიის ბალანსზე აღირიცხება, 
წარმოდგენილია ფულადი სახსრებით და მისი ექვივალენტებით, მოთხოვნებით და ვალდებულებებით, ფინანსური
ინვესტიციებით და სხვა ვალდებულებებით.

ფულადი სახსრები
ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

არამატერუალური აქტივები
არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით 

ძირითად  საშუალებები
საზოგადოების ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით. რომელიც შემცირებულია 
აკუმულირებული ცვეთის თანხით. 

საკუთარი კაპიტალი
კაპიტალი მოიცავს საკუთარ კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.
გადასახდელი ვალდებულებები
გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან 
მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარებ

შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ხდება მათი daricxvisTanave. 
კომპანიის შემოსავალი მოიცავს საბროკერო მომსახურებიდან მიღებულ საკომისიოს.



დაბეგვრა

კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია 
საქართვeლოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის მოგების 
გადასახადის მიმდინარე ხარჯები კორექტირდება გადავადებული გადასახადების თანხაზე, რომლებიც წარმოიშობა 
სხვაობიდან აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო და საგადასახადო ღირებულბებს შორის, ასეთი 
კორექტირებები გამოიწვევს გადავადებული საგადასახადო აქტივების ან გადავადებული საგადასახადო 
ვალდებულებების ასახვას. 

შენიშვნა - 3 - ფული და ფულის ექვივალენტები
ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს შემდეგს: 

30.09.2011 31.12.2010
ბროკერის 
ანგარიშები

კლიენტების
ანგარიშები

ბროკერის 
ანგარიშები

კლიენტების 
ანგარიშები

სს "თიბისი ბანკი" 2                  2                  -                 
სს " ბანკი qarTu" /დეპოზიტი/ 131,025       139,844       -                 
სს "საქართველოს ბანკი" 3                  0                    76                0                    
ბანკი qართუ" 54,357         262                52                270                
"ვითიბი banki" 6                  6                  -                 

185,392      261.98        139,980    270              

შენიშვნა - 4 - წინასწარ გადახდილი გადასახადები

წინასწარ გადახდილი გადასახადები მოიცავს შემდეგს:
30.09.2011 31.12.2010

მოგების გადასახადი 402              402                
სხვა გადასახადი 18                7                    

სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადი 420           409              

წინასწარ გადახდილი xarjebi მოიცავს შემდეგს:
30.09.2011 31.12.2010

gadaxdili internetis xarji 35                35                  

სულ წინასწარ გადახდილი xarji 35               35                 

შენიშვნა -5 -  ZiriTadi saSualebebi 



n

საოფისე     
ინვენტარი

მთლიანი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 1,398             

მატება -                 

ნაშთი 2011 წლის 30 seqtembris მდგომარეობით 1,398             

ცვეთა

ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 930                

დარიცხული ცვეთა 177                

ნაშთი 2011 წლის 30 seqtembris მდგომარეობით 1,108             

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 468                

ნაშთი 2011 წლის 30 seqtembris მდგომარეობით 290                

შენიშვნა -6 -  investiciebi
sawarmos gaaCnia grZelvadiani investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi (m.S. ss "saqarTvelos safondo 

birJa" - 2,700 laris da ss "kavkasreestri" - 25 lari) TanxiT - 2,725 lari.

შენიშვნა -7 -  sagadasaxado valdebulebebi

30.09.2011 31.12.2010

mogebis gadasaxadi -                  -                   

saSemosavlo gadasaxadi 180                  -                   

qonebis gadasaxadi -                  8                     

180                  8                     

შენიშვნა -8 -  Mmiwodebidan da momsaxurebidan warmoqmnili valdebulebebi

30.09.2011 31.12.2010

valdebuleba birJasTan 101                   104                   

valdebuleba depozitarTa 26                   33                    

Sps "silqneti" 21                   19                    

147                  155                    

შენიშვნა -9 -  Msaoperacio xarjebi

01.01.11-30.09.11ww 01.01.10-30.09.10ww



gacemuli xelfasebi 11,080                11,120                 

gadaxdili saijaro qira 3,242                 2,958                  

gadaxdili birJisa da 
depozitaris momsaxurebis 
xarji

1,181                  947                   

gadaxdili registratoris 
momsaxurebis xarji

-                  -                   

gadaxdili bankis momsaxurebis 
xarji

29                   175                    

15,532                15,200                 

b.a. gen. direqtori                      /g. nasibaSvili/



      Sps sk "qarTu brokeri"-s
informacia klientebis raodenobaze da

 klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze

saqarTvelos erovnuli bankis prezidentis brZaneba #34/01-is Tanaxmad, "sabrokero kompaniis

licenzirebis, kapitalis minimaluri odenobis gansazRvrisa da finansuri angariSgebis wardgenis

wesis" muxli 11-is me-4 punqtis "v" da "z" qvepunqtebis mixedviT:

2011 wlis 30 seqtembris mdgomareobiT sabrokero kompania moemsaxura 30 klients. 

tranzaqciebis jamuri moculoba mocemuli periodis mixedviT Seadgens 15549 cal aqcias,

11176.46 lars da 4473.02 aSS dolars.

b.a. gen. direqtori                      /g. nasibaSvili/
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