შპს საბროკერო კომპანია „ქართუ ბროკერის“ პარტნიორებს და მენეჯმენტს

ბატონებო,
შპს „არესემ საქართველოსა“ და შპს საბროკერო კომპანია „ქართუ ბროკერს“ შორის 2020 წლის 23 იანვარს
გაფორმებული ხელშეკრულების (No: RCA/4-20) თანახმად, ჩვენმა კომპანიამ დაიწყო შპს საბროკერო კომპანია
„ქართუ ბროკერის“ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების
აუდიტი. ეს წერილი მოიცავს აუდიტის დაგეგმვისა და აუდიტის მსვლელობისას გამოვლენილ მნიშვნელოვან
ასპექტებს.

საკითხები რომლებზეც გვსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია:
შპს საბროკერო კომპანია „ქართუ ბროკერი“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5
ივლისის #145/04 ბრძანების (რომელიც არეგულირებს საბროკერო კომპანიების ლიცენზირების წესებს) მე-9
მუხლის შესაბამისად ვალდებულია:
1. უზრუნველყოს შიდა ჩანაწერებში, ბუღალტრულ პროგრამასა და, არსებობის შემთხვევაში, სავაჭრო
პლატფორმაზე კლიენტების სახსრებისა და ფინანსური ინსტრუმენტების ერთმანეთისგან და საკუთარი
სახსრებისგან გამიჯვნა.
2. საბროკერო კოპანია ვალდებულია კლიენტების ფულადი სახსრები განათავსოს საკუთარი სახსრებისაგან
განცალკევებით ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ კომერციულ ბანკში, საბროკერო კომპანიასა თუ
ცენტრალურ დეპოზიტარში ან განვითარებულ ქვეყნებში ლიცენზირებულ ფინანსურ ინსტიტუტში გახსნილ
ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე. დაუშვებელია ამ ანგარიშებზე კლიენტების ფულადი სახსრების
გარდა სხვა ფულადი სახსრების განთავსება.
3. საბროკერო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მის მიერ მესამე პირთან განთავსებული კლიენტის კუთვნილი
ფინანსური ინსტრუმენტები გამიჯნული იყოს ამ მესამე პირის, საბროკერო კომპანიისა და მესამე პირის სხვა
კლიენტის აქტივებისგან.
4. კლიენტების სახსრების განკარგვა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ კლიენტთან დადებული ხელშეკრულების და /ან
კლიენტების დავალებების პირობების შესაბამისად და არ უნდა მოხდეს მისი გამოყენება საბროკერო კომპანიის
ან სხვა მესამე პირის საოპერაციო ან /და სხვა საქმიანობის დასაფინანსებლად.

5.საბროკერო კომპანია ვალდებულია კლიენტის კუთვნილი ფინანსური ინსტუმენტები არ გამოიყენოს საკუთარი
ან ნებისმიერი სხვა პირის მიზნებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს მხარეებს შორის
ხელშეკრულება ან კლიენტის დავალება ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებაზე შესაბამისი განსაზღვრული
პირობებით.
6. საბროკერო კომპანია ვალდებულია ყოველდღიურად წინა დღის მდგომარეობით მოახდინოს კლიენტების
სახსრების რეკონსილაცია ვალუტების დონეზე კომპანიის შიდა ჩანაწერებსა და მესამე მხარეების ჩანაწერებს
შორის, სადაც განთავსებულია აღნიშნული კლიენტების სახსრები.
7. საბროკერო კომპანია ვალდებულია ყოველი თვის ბოლოს არსებული მდგომარეობით მოახდინოს
კლიენტების სახელით მფლობელობაში არსებული ფინანსური ინსტრუმენტების რეკონსილაცია საბროკერო
კომპანიის შიდა ჩანაწერებსა და მესამე მხარეების ჩანაწერებს შორის, სადაც განთავსებულია აღნიშნული
ფინანსური ინსტრუმენტები. რეკონსილაცია უნდა განხორციელდეს თვის ბოლოდან 7 სამუშაო დღის
განმავლობაში.
8. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება ამ მუხლის [ბრძანების მე-9 მუხლის] მე-6 და მე-7 პუნქტებით
გათვალისწინებული რეკონსილაცია ან თუ საბროკერო კომპანია აღმოაჩენს არსებით ხარვეზს
რეკონსილაციისას, საბროკერო კომპანია ვალდებულია შეატყობინოს ეროვნულ ბანკს ფაქტის აღმოჩენიდან
ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

ზემოთხსენებულ 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტების მოთხოვნებთან დაკავშირებით კომპანია საკუთარ
ფინანსურ ანგარიშგებაში საანგარიშგებო წლის ბოლოს აღიარებს მხოლოდ 2 (ორი) კლიენტის ფინანსურ
აქტივებს, რომელიც კომპანიას აქვს ნომინალურ მფლობელობაში. აღნიშნული ფინანანსური აქტივი (ფულადი
სახსრები) კომპანიას აქვს განთავსებული ცალკე საბანკო ანგარიშზე გამიჯნულად, საქართველოში
ლიცენზირებულ ფინანსურ ინსტიტუტში და საკუთარ ანგარიშებშიც აღრიცხავს განცალკევებულად.
2019 წლის საანგარიშგები პერიოდში, კონკრეტულად ამ კლიენტების სახელით, კომპანიას არ მიუღია სავაჭრო
სესიებში მონაწილეობა.
რაც შეეხება მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტების მოთხოვნებს, კომპანიის მენეჯმენტის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის #145/04 ბრძანება შევიდა ძალაში,
კომპანიას არ ჰქონია არანაირი სავაჭრო ოპერაცია.

30 მარტი 2020 წელი
პატივისცემით,
პაატა ჩუბინიძე
გარიგების პარტნიორი

ბალანსი
შპს სკ "ქართუ ბროკერი"
(ლარში)
31/12/2019

31/12/2018

შენიშვნა
მიმდინარე აქტივები
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან
წინასწარ გადახდილი გადასახადები
სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი
სულ მიმდინარე აქტივები

3
3
4
5
6

130,624
646,823
222
131
777,800

141,145
609,886
3,629
47
754,707

გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
გრძელვადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში
სულ გრძელვადიანი აქტივები

7
8

5,265
2,725
7,990

191
2,725
2,916

785,790

757,623

20,385
704
149
334
21,573

18,477
1,400
323
259
20,458

საკუთარი კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი შპს-ში
გაუნაწილებელი მოგება
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი
სულ საკუთარი კაპიტალი

580,000
157,165
27,052
764,217

580,000
140,208
16,957
737,165

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

785,790

757,623

სულ აქტივები
მიმდინარე ვალდებულებები
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდებულებები
გადასახდელი ხელფასები
საგადასახადო ვალდებულებები
სხვა დარიცხული ვალდებულებები
სულ მიმდინარე ვალდებულებები

ბ.ა.

გენ. დირექტორი

ბუღალტერი

9
10

/გ. ნასიბაშვილი/

/მ. იაკობიძე/

მოგება-ზარალის უწყისი
შპს სკ `ქართუ ბროკერი~
(ლარში)
01/01/2019
31/12/2019
გაწეული საბროკერო მომსახურების ღირებულება
მთლიანი შემოსავალი

11
11

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები
პერსონალის შენახვის ხარჯები
საიჯარო ქირა
გაუფასურების ანარიცხის ზრდა
ძირ. საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია
ბირჟის მომსახურების ხარჯი
ცენტრ. დეპოზიტარის მომსახურების ხარჯი
აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
კომუნიკაციის ხარჯები
ბანკის მომსახურების ხარჯი
საპენსიო სააგენტოს ხარჯი
სხვა სამეურნეო ხარჯი
არასაოპერაციო ხარჯი
კურსთაშორის სხვაობა (_)
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები
არასაოპერაციო შემოსავალი
კურსთაშორის სხვაობა (+)
საპროცენტო შემოსავალი
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი
მოგება მოგების გადასახადის გადახდამდე
მოგების გადასახადი
საანგარიშგებო პერიოდის გაუნაწილებელი მოგება

ბ.ა.

გენ. დირექტორი

ბუღალტერი

/გ. ნასიბაშვილი/

/მ. იაკობიძე/

01/01/2018
31/12/2018
36
36

(21,209)
(4,604)
(854)
(2,760)
(240)
(11,800)
(773)
(22)
(424)
(674)

(19,200)
(4,118)
(420)
(181)
(2,763)
(304)
(2,750)
(225)
(21)
(2)
(522)

(29,731)
(70)

(51,880)
(1)

73,133
27,071
0
27,052
27,052

70,962
28,344
2
16,957
16,957

ანგარიშგება ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
შპს სკ "ქართუ ბროკერი'
(ლარში)
01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

11
1,116
(17,323)
(1,742)
(3,027)
(17,763)
(5,258)
(43,987)

36
(32)
(14,486)
(3,088)
(7,555)
(25,125)

2. ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან
პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი
წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

27,071
27,071

28,344
28,344

3. ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი +/_
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები
წმინდა ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან

43,402
0
(70)
43,332

19,084
0
(1)
19,083

შენიშვნა
1. ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
საბროკერო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი
მიღებული /გაცემული ავანსები
გაცემული ხელფასები
გადახდილი გადასახადები
საოპერაციო ხარჯები
მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
შეძენილი ძირითადი საშუალებები
წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

11
12

ფულადი სახსრების სუფთა ზრდა
ფულადი სახსრები საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში
ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დახურვისას

ბ.ა.

გენ. დირექტორი

ბუღალტერი

26,416
751,031
777,447

/გ. ნასიბაშვილი/

/მ. იაკობიძე/

22,302
728,729
751,031

შპს სკ "ქართუ ბროკერი"
საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება
2019 წლის 31 დეკემბერი
(ლარში)
ინვესტიციების
გადაფასების
რეზერვი

საწესდებო
კაპიტალი
ნაშთი 01/01/2018 მდგომარეობით

მოგება
(ზარალი)

სულ საკუთარი
კაპიტალი

580,000

-

140,208

720,208

-

-

16,957

16,957

ნაშთი 31/12/2018 მდგომარეობით

580,000

-

157,165

737,165

ნაშთი 01/01/2019 მდგომარეობით

580,000

-

157,165

737,165

-

-

27,052

27,052

580,000

-

184,217

764,217

ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2018-დან 31/12/2018-ის ჩათვლით

ბ რ უ ნ ვ ა 01/01/2019-დან 31/12/2019-ის ჩათვლით
ნაშთი 31/12/2019 მდგომარეობით

ბ.ა.

გენ. დირექტორი

ბუღალტერი

/გ. ნასიბაშვილი/

/მ. იაკობიძე/

შპს სკ "ქართუ ბროკერი"-ს
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
შენიშვნა - 1 - ზოგადი ასპექტები
შპს სკ "ქართუ ბროკერი" რეგისტრირებულია ქ.თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის სასამართლოს მიერ 1999 წლის 24
ივნისს, მის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს საბროკერო საქმიანობა ადგილობრივ და უცხოურ ფასიანი ქაღალდების
ბაზრებზე.
შპს სკ "ქართუ ბროკერი"-ს იურიდიული მისამართია: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.#39ა კომპანიის საწესდებო კაპიტალი
შეადგენს 580,000 ლარს. კომპანიის 100%-იან დამფუძნებელს წარმოადგენს სს "ბანკი ქართუ".
კომპანიას არ აქვს ფილიალები და წარმომადგენლობები.
საზოგადოებას ანგარიშები გახსნილი აქვს: ს/ს "ბანკი ქართუ"-ში, ს/ს "თიბისი ბანკ"-ში და ს/ს "საქართველოს ბანკ"-ში.
შენიშვნა - 2 - ფინანსური ანგარიშების შედგენისას გამოყენებული
მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები
შპს სკ "ქართუ ბროკერი"-ს ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების ("ფასს") შესაბამისად, პირვანდელი ღირებულების მეთოდის გამოყენებით.
საზოგადოება ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო და საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.

საანგარიშო პერიოდი
საანგარიშო პერიოდი კომპანიისათვის არის კალენდარული წელი 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ფინანსური 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 და ფულად სახსრებს საბანკო ანგარიშებზე.

არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით, დარიცხული ამორტიზაციის გამოკლებით.

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

საკუთარი კაპიტალი
საკუთარი კაპიტალი მოიცავს საწესდებო კაპიტალს და გაუნაწილებელ მოგებას.

გადასახდელი ვალდებულებები
გადასახდელი ვალდებულებები მოცემულია თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს მიღებული საქონლის ან
სანაცვლოდ გადასახდელ თანხებს.

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

დაბეგვრა
კომპანიის მიმდინარე დანახარჯები, მის საქმიანობაზე გადასახადის გადასახდელად გაანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. 2016 წლიდან კომპანია აღარ აღიარებს მოგების გადავადებულ გადასახადს ან/და აქტივს,
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების გამო.

შენიშვნა - 3 - ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში და უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში
ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში და უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში მოიცავს შემდეგს:
31/12/2019
31/12/2018
ბროკერის კლიენტების
ბროკერის
კლიენტების
ანგარიშები ანგარიშები
ანგარიშები
ანგარიშები
სს "თიბისი ბანკი"
28
30
სს "ბანკი ქართუ" /ანაბარი/
747,183
594,748
სს "საქართველოს ბანკი"
180
180
სს "ბანკი ქართუ"
9,671
20,385
137,596
18,477

757,062

20,385

732,554

18,477

შენიშვნა - 4 - მოთხოვნები მომსახურებიდან და მიწოდებიდან

მოთხოვნები მომსახურებიდან და მიწოდებიდან
მინუს საეჭვო მოთხოვნების რეზერვის ანარიცხი
სულ მოთხოვნები მომსახურებიდან და მიწოდებიდან

31/12/2019
420
(420)

-

31/12/2018
420
(420)

-

შენიშვნა - 5 - წინასწარ გადახდილი გადასახადები
წინასწარ გადახდილი გადასახადებიი მოიცავს შემდეგ გადასახადებს:
ზედმეტად გადახდილი გადასახადები
სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადი

31/12/2019
222

31/12/2018
3,629

222

3,629

31/12/2019
35
56
40

31.12.2018.
21
27

131

47

შენიშვნა - 6 - სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი
სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი მოიცავს შემდეგს:
საგარანტიო მომსახურების ხარჯი
გაწეული ინტერნეტის ხარჯი
გაწეული ტელეფონის ხარჯი
სულ სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯი
შენიშვნა - 7 - ძირითადი საშუალებები
საოფისე
ინვენტარი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2,334

მატება

5,929

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

8,262

ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2,143

ცვეთა

დარიცხული ცვეთა
ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

854
2,997

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება
ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

191

ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

5,265

შენიშვნა - 8 - გრძელვადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში
საწარმოს გააჩნია გრძელვადიანი ინვესტიციები საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში (მ.შ. სს "საქართველოს საფონდო
ბირჟა" - 2,700 ლარის და სს "კავკასრეესტრი" - 25 ლარი) თანხით - 2,725 ლარი.

შენიშვნა - 9 - საგადასახადო ვალდებულებები
31/12/2019
გადასახდელი საშემოსავლო
გადასახადი
სხვა საგადასახადო
ვალდებულებები
(ქონების გადასახადი)

31/12/2018

146

320

3

3

149

323

შენიშვნა - 10 - სხვა დარიცხული ვალდებულებები
31/12/2019
საპენსიო სააგენტო
30
სს "საქართველოს საფონდო
230
ბირჟა"
სს "საქართველოს ფასიანი
20
ქაღალდების ცენტრ.დეპოზიტარი"
სს"სილქნეტი",შპს"მაგთიკომი"
55
334

31/12/2018
230
25
4
259

შენიშვნა - 11 - საოპერაციო ხარჯები
01/01/19-31/12/19
გადახდილი ბირჟისა და
დეპოზიტარის მომსახურების
ხარჯი
გადახდილი ბანკის
მომსახურების ხარჯი

3,005

3,067

22

21

3,027

3,088

შენიშვნა - 12 - მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
01/01/19-31/12/19
გადახდილი საიჯარო ქირა
4,604
სხვა ადმინისტრაციული
1,359
ხარჯი
გადახდილი აუდიტორული
11,800
მომსახურების ხარჯი
17,763

ბ.ა.

გენ. დირექტორი

ბუღალტერი

01/01/18-31/12/18

01/01/18-31/12/18
4,120
686
2,750
7,555

/გ. ნასიბაშვილი/

/მ. იაკობიძე/

შპს სკ "ქართუ ბროკერი"-ს
ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე და
კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საბროკერო კომპანია მოემსახურა 6 კლიენტს.
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა მოცემული პერიოდისათვის შეადგენს 616 ცალ აქციას 5414.64 ლარს.

ბ.ა.

გენ. დირექტორი

ბუღალტერი

/გ. ნასიბაშვილი/

/მ. იაკობიძე/

