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saqarTvelos erovnul banks 

 

saqarTvelos safondo birJas 
 

1. naxevarwliuri angariSis wardgenis TariRi (ivseba komisiaSi); 
2. angariSSi asaxuli drois monakveTi – 2012 wlis 1 ianvridan 2012 wlis 

1 ivlisamde; 
3.  bolo mimdinare angariSis wardgenis TariRi  
4.  angariSis warmdgeni sawarmoos dasaxeleba – saaqcio sazogadoeba  
 “sarajiSvili ~; s7k 209444065 
5.  angariSis registraciis nomeri (ivseba komisiaSi); 
6. angariSis warmdgeni sawarmos iuridiuli misamarTi, telefoni da faqsi: 
q. Tbilisi, daviT sarajiSvilis gamziri # 4, telefoni – 55 44 44 +115. 
faqsi – 65 44 44; mobiluri 877 777 724 (Tengiz jafariZe) 

 

 
naxevarwliuri angariSis Sinaarsi: 

 
 
sakiTxi 1 – finansuri angariSgebebi; 
 
sakiTxi 2 – sawarmos mmarTveli organos mier sawarmos finansuri mdgomareo- 
             bisa da saqmianobis Sedegebis mimoxilva da analizi; 
 
sakiTxi 3 – sawarmos mflobelobaSi arsebuli fasiani qaRaldebis sabazro  
             riski;  
 
sakiTxi 4 – sasmarTlo procesi; 

 
   sakiTxi 5 – cvlilebebi fasian qaRaldebSi; 
 
   sakiTxi 6 – sawarmos davalianeba; 
 
   sakiTxi 7 – sakiTxebis gatana aqcionerTa saerTo krebaze; 
 
   sakiTxi 8 – naxevarwliur angariSSi Sesatani sxva informacia; 
 
   sakiTxi 9 – damadasturebeli danarTebi da mimdinare angariSebi; 
 

sakiTxi 10 – xelmowerebi. 
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sakiTxi 1 – finansuri angariSgebebi 
 

angariSs Tan erTvis  2012 wlis naxevarwliuri finansuri angariSgeba, 

romelic moicavs: 

1. balanss 2012 wlis 01 ivlisis mdgomareobiT; 

2. 2012 wlis naxevarwliuri mogeba-zaralis angariSgebas; 

3. 2012 wlis naxevarwliuri fuladi saxsrebis moZraobis angariSgebas; 

4. 2012 wlis naxevarwliuri kapitalis cvlilebebis angariSgebas; 

5. 2012 wlis naxevari wlis saaRricxvo politikasa da axsna-ganmartebebs; 

6. 2012 wlis naxevariwlis axsna-ganmartebas sawarmos finansur 

mdgomareobaSi momxdar cvlilebebis gamomwvev Sida da gare faqtorebis 

Sesaxeb; 

2012 wlis 01 ivlisi  (lari) 

gamoSvebuli aqciebis raodenoba 1 813 667 cali 

institucionaluri mflobeli - 

sakuTari kapitali 27 469 000 

aqciis sabazro Rirebuleba 6.00  

aqciis nominaluri Rirebuleba 5.71  

sawesdebo kapitali 10 354 000 

realizacia 9 166 000  

 saangariSoO periodis wminda mogeba 2591 

  

  

 
sakiTxi II – sawarmos mmarTvel organos mier sawarmos finansuri 

            mdgomareobisa da saqmianobis mimoxilva da analizi 
 

a) saaqcio sazogadoeba ,,sarajiSvili~-s ZiriTad saqmianobas warmoadgens 
koniakisa da aryis warmoeba. dReisaTvis saaqcio sazogadoeba awarmoebs 8 
dasaxelebis qarTul koniaks, romelic cnobilia Tavisi maRali xarisxiT, 
rogorc saeqsporto aseve Sida bazarze. qarxnis mier gamoSvebuli koniakebi 
dawyebuli 1897 wlidan Rebulobs monawileobas prestiJul saerTaSoriso da 
adgilobriv gamofenebze da degustaciebze, sadac did warmatebebs aRwevs, 
razec metyvelebs mis mier mopovebuli 203 jildo. aqedan: 23 “granpri” 113 
oqros, 36 vercxlis, 11 brinjaos medali.  

 
  2012 wlis pirvel naxevarSi saaqcio sazogadoebam naturalur 
gamosaxulebaSi koniaki boTlebSi Camoasxa 17937 aT. dali, gasuli wlis 
analogiur maCvenebelTan SedarebiT 10838 aT. daliT meti. – agreTve arayi  da sxva 
spirtiani sasmelebi Camosxmuli iqna 38234 aT. dali; - gasuli wlis analogiur 
maCvenebelTan SedarebiT  11829 aT. daliT meti. 



2012 wlis pirvel naxevarSi realizebuli iqna koniaki siTxiT (Camosxmis gareSe) 
31200 dali. 
saangariSo periodSi finansurma mogebam Seadgina 3 048.0 aT. lari, xolo wminda 
mogebam 2 591.0 aT. lari. sawarmos aqtivebis Rirebulebam 2012 wlis 01 ivlisisaTvis 
Seadgina 45 269 000 lari. 
 

SedarebisTvis mogvyavs es cxrili 
 

maCvenebeli 2011 weli 01 ivlisi 
larebSi 

2012 weli, 01 ivlisi 
larebSi 

 
realizacia 

 

 
4 947 000 

 
9 166 000 

saangariSo periodis wminda 
mogeba-zarali 

 

 
 448 000 

 
3 048 000 

aqtivebis jami 42 264 000 45 269 000 

sakuTari kapitali 25 141 000 27 469 000 

 
sawarmos gadamxdelunarianoba fasdeba misi aqtivebisa da mTlianad  

valdebulebebis SedarebiT. saangariSo periodSi sawarmos aqtivebi Seadgenda  
45 269 000 lars, xolo moklevadiani da grZelvadiani valdebulebebi 17 900 000 
lars, sxvaoba maT Soris dadebiTia, es niSnavs, rom 2012 wels sawarmo 
gadamxdelunariania. 

winamdebare cxrilSi naCvenebia sawarmos fondebis mozidvis wyaroebi da 
maTi gamoyenebis sferoebi. fondebis moZraobis mTavari daniSnulebaa, saangariSo 
periods Soris, gamovlenil iqnas maTi mozidvis wyaroebi da gamoyenebis 
mizanmimarTuleba.  

 
 

fondebi Tanxa (larebSi)    procenti 

Sedareba xdeba 2011 weli 
faqtiuri 

  2012 weli,  
30 ivnisi. faqt. 

 

f o n d e b i s    w y a r o e b i: 
fuladi saxsrebis kleba  1 000         475       -52.5 

 
mogebis zrda 527 000 3 048 000 +578 

kreditoruli  davalianebis     
zrda (miwodebidan da momsa- 
       xureobidan)              

 
3 409 000 

 
3 287 000 

 
-3.6 
 

miRebuli avansebis zrda   0 0 --- 

sxva mimdinare valdebulebebis 
            zrda 

11 306 000 
 

10 370 000 -8.28 

    
        

f o n d e b i s      d a b a n d e b a: 
 ZiriTadi saSualebebis zrda 13 706 000 13 711 000 +0.03 

daumTavrebeli mSeneblobebis 
          zrda 

0 - - 



    

aramaterialuri aqtivebis zrda 16 000 15 000 -6.25 
 

  investiciebis Svilobil 
      sawarmoebSi zrda 

    721 280 721 280 0.00 
 

debitoruli davalianebis zrda 6 393 000 8 616 000 +34.8 
 

sxva mokle vadiani moTxovnebis 
            zrda      

924 155 1 199 000 +29.76 

maragebis zrda 20 199 000 20 493 000 +1.45 
 

daumTavrebeli warmoebis zrda --- --- --- 

     mza produqciis zrda 75 502     153 749 +103.6 
 

grZelvadiani sesxebis kleba 5 816 755 4 897 000 -15.81 

    

 
sawarmos kapitalis struqturis maCveneblebi 

 
# 

 
m a C v e n e b e l i 

2012 weli 30 ivnisi
         %-bSi 

 
1 
 

 
gadamxdelunarianobis koeficienti 

         (sakuTari kapitali/ aqtivebi) 

 
60.3 

 
2 
 

 
bankis kreditis xvedriTi wili aqtivebSi  
(moklevadiani da grZelvadiani krediti) 

 
10.8 

3 valdebulebebis wili aqtivSi 
(moklevadiani da grZelvadiani 

valdebulebebi) 

39.72 

monacemebi aqciaze 
 
# 

 
m a C v e n e b e l i 

   2012 weli, 
    30 ivnisi      
(lari) 

 
1 

 
aqciis nominaluri Rirebuleba 

 
5.71 

 
2 

 
aqciis sabazro Rirebuleba 

 
6.00 
 

   
 

b) zemo aRniSnuli Sedegebi ufro warmatebuli iqneboda, rom ara ruseTis 
mTavrobis mier 2006 wlis martis Tvidan saqarTvelodan alkoholuri 
sasmelebis (Rvino, koniaki) ruseTis bazarze Setanis akrZalva, romelic 
grZeldeba dRemde, ramac qarxanas didi finansuri ziani miayena. vinaidan 
produqciis eqsportze ruseTis federaciaSi modioda sawarmos mier 
gamoSvebuli mTeli produqciis daaxloebiT 85 %, aRniSnulma garemoebam 
sagrZnoblad gaauaresa saaqcio sazogadoebis ekonomikuri maCveneblebi, maSin 



rodesac sawarmos yvela piroba aqvs Seqmnili, rogorc sanedleulo 
resursebis mixedviT, aseve teqnologiebis da maRalkvalificiuri kadrebis 
dakompleqtebis mixedviT. 

g) 2012 wlis pirvel naxevarSi sazogadoebis direqtoratSi cvlilebebi ar 
momxdara; 
d) saangariSo periodSi TanamSromlebTan mimarTebaSi cvlilebebi ar yofila; 
e) 2012 wlis pirvel naxevarSi sawarmos daxurva an samuSaos SeCereba ar momx- 
   dara; 
v) saangariSo periodSi produqciis warmoebasTan dakavSirebiT zedmeti xarji  
   ar gaweula; 
z) saangariSo periodSi sawarmos aqtivebSi ayvanilia 97 447 laris Rirebulebis    
ZiriTadi saSualebebi da aramaterialuri aqtivebi; 
T) sawarmos 2012 wlis 01 ivlisis mdgomareobiT gaaCnia 20 493 000 laris Rirebu 

      lebis nedleuli masalebi da sasaqonlo-materialuri maragebi; 
   i) saangariSo periodSi sawarmos moklevadiani valdebulebebi warmodgenilia 
     kreditoruli davalianebiT 3 287 000 lari, valdebuleba biujetTTan 

gadasaxadebis urTierTgadafarviT ar iricxeba.  moklevadiani valdebulebebi 
Seadgens 10 370 000 lars. 

     k) sawarmos gaxsnili aqvs sakredito xazi bank ”qarTu”-Si, 322.0 aTas aSS   
dolari da 616.1 aTasi lari.  
   l) sangariSo periodSi ar gamocemula samarTlebrivi aqti, maT Soris sasamar- 
      Tlos ar miuRia raime gadawyvetileba, rasac SeeZlo raime arsebiTi 
gavlenis moxdena sawarmos finansur mdgomareobaze.     

                                  
sakiTxi III – sawarmos mflobelobaSi arsebuli fasiani qaRaldebis 

sabazro riski 
 

sawarmos Tavis mflobelobaSi arsebuli fasiani qaRaldebiT 2012 wlis 
pirvel naxevris periodSi investireba ar mouxdenia. 

 
 dReis mdgomareobiT saaqcio sazogadoebas gaaCnia  Cveulebrivi saxis aqciebi 
1 813 667 cali, saidanac 99.3 procentis aqciis mflobelia beneficiari batoni 
elguja bubuteiSvili, romlis sakuTrebaSia 1 798 976 cali aqcia.  
 

sakiTxi IV – sasamarTlo procesi 
 
2012 wlis 6 TveSi sasamarTlo organoebSi ganixileboda Cvens mier aRZruli 2 
sarCeli 

1. sarCeli q. moskovis Sps “rusimporti”-s mimarT 1 328 153.16 aSS dolaris 
debitoruli davalianebis anazRaurebaze.  

     saqme ganxilvis procesSia q. moskovis saarbitraJo sasamarTloSi da misi 
ganxilva unda moxdes 2012 wlis agvistoSi. 
2. sarCeli ruseTis federaciis stavropolis mxaris Sps”vino-koniaCni 

kombinatis” mimarT 533 836.00 aSS dolaris debitoruli davalianebis 
amoRebaze. 

        saarbitraJo sasamarTlom 2012 wlis 29 martis # A 63 – 10369/2011 
gadawyvetilebiT uari gviTxra sarCelis dakmayofilebaze mopasuxis bankrotad 
gamocxadebisa da xandazmulobis vadis gasvlis gamo. 
 

sakiTxi V – cvlilebebi fasian qaRaldebSi 
 

2012 wlis pirvel naxevarSi sawarmos fasian qaRaldebSi cvlilebebi ar 
dafiqsirebula. 



sakiTxi VI – sawarmos davalianeba 
 

sawarmos kreditoruli davalianeba sxva sawarmos mimarT 2012 wlis 30 
ivnisis mdgomareobiT Seadgens 3 287 000 lars, xolo sawarmos aqtivebis (ara 
ZiriTad sawarmoTa davalianebis CaTvliT) jami Seadgens 45 269 000 lars. 
kreditoruli davalianeba sawarmos aqtivebis 7.26 %-s Seadgens (es ZiriTadad 
momwodeblebia) amave dros sawarmosadmi davalianeba (moTxovnebi miwodebidan da 
momsaxurebidan) Seadgens 8 616 000 lars.  

2012 wlis 01 ivlisisaTvis gasacemi dividendebis davalianeba Seadgens 8 552 
548 lars. ( davalianeba ZiriTadad ericxeba 99.3 %--s aqciaTa paketis mflobels 
baton elguja bubuteiSvils). 
 

sakiTxi VII – sakiTxebis gatana aqcionerTa saerTo krebaze 
 

saangariSo periodSi aqcionerTa saerTo kreba ar Catarebula. 
 
`mewarmeTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 54.1 prima muxlis safuZvelze 

aqcionerTa krebis mowveva ar aris aucilebeli, roca sazogadoebis sawesdebo 
kapitalis 75 %-ze mets flobs romelime aqcioneri. 
 baton elguja bubuteiSvilis mflobelobaSia s/s " sarajiSvilis”  aqciaTa 
99.3 %-i, rac imis uflebas iZleva, rom miiRos gadawyvetileba, romelic krebis 
oqmis tolfasia da iTvleba krebis gadawyvetilebad. 
  
2012 wlis 6 TveSi aqciaTa paketis mflobelma elguja bubuteiSvilma miiRo 2 
gadawyvetileba: 

- 2012 wlis 24 Tebervlis # 23 gadawyvetileba sameTvalyureo sabWos wevrebis 
uflebamosilebis gagrZelebis Sesaxeb 31.12.2013 wlamde vadiT. 

- 2012 wlis 22 maisis # 24 gadawyvetileba 2011 wlis sameurneo – safinanso 
saqmianobis angariSis damtkicebisa da dabegvris Semdeg darCenili sufTa 
mogebis – 2 863 000,00 laris aqcionerebze dividendebis saxiT gacemis Sesaxeb. 
 
     saangariSo periodSi Catarda sameTvalyureo sabWos 3 sxdoma: 
 

- 08.02.2012 wels Catarebul sxdomaze (oqmi # 60) sazogadoebis direqcias mieca 
Tanxmoba moexdina q. mcxeTaSi, d.aRmaSeneblis quCa # 156-Si mdebare miwis 
nakveTisa da am nakveTze mdebare nagebobis xelaxal azomvaze da 
dazustebuli monacemebis sajaro reestrSi registraciaze. 

- 27.02.2012 wlis sxdomaze (oqmi # 61) ganxiluli iqna aqciaTa paketis 
mflobelis 24.02.2012 wlis # 23 gadawyvetileba sameTvalyureo sabWos wevrTa 
uflebamosilebis 31.12.2013 wlamde gagrZelebis Sesaxeb. 

       sxdomaze miRebuli iqna gadawyvetileba q-n marina malazonias 
sameTvalyureo sabWos Tavmjdomarisa da b-n T. jafariZis mis moadgiled 
muSaobis gagrZelebis Sesaxeb. 
- 14.05.2012 wlis sxdomaze (oqmi # 62) miRebuli iqna rekomendacia 2011 wlis 

sameurneo – safinanso angariSis damtkicebisa da sufTa mogebis Tanxis – 
2 863 000.00 laris aqcionerTa dividendebad gacemis Sesaxeb.  

 
 

sakiTxi VIII – naxevarwliur angariSSi Sesatani sxva informacia 
 

sawarmos am etapze ara aqvs  iseTi damatebiTi masalebi, romelTa aRniSvnac 
angariSSi saWiro iqneboda.  
 

sakiTxi IX – damadasturebeli danarTebi da mimdinare angariSebi 



 
ixileT danarTebi         furcelze. 

sakiTxi X – xelmowerebi 
 

`naxevarwliur angariSebze xelmomweri piri `fasiani qaRaldebis bazris 
Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me-11 muxlis me-10 punqtis  mixedviT, pasuxismgebelia 
masSi arsebiTi informaciis gamotovebisa Tu arasworad gadmocemisaTvis. 
administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 1655  muxlis  me-5 nawilis mixedviT, 
mmarTveli organos wevrebs daekisrebaT jarima yalb an SecdomaSi Semyvan 
angariSze xelmowerisaTvis” 

 

sameTvalyureo sabWos 
 Tavmjdomare;                               m.malazonia 
 
sameTvalyureo sabWos  
Tavmjdomaris moadgile:                            T. jafariZe 
 
s/s " sarajiSvilis" 
generaluri direqtori:                              e. bubuteiSvili 
 
aRmasrulebeli direqtori;                          z. bubuteiSvili 
 
finansuri direqtori                                 n. adamaSvili 
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ss "sarajiSvili"
ბალანსი aTasi lari

30 ivnisi
2012 წელი 

31 dekemberi
2011 წელი 

გრძელვადიანი აქტივები 
ძირითადი საშუალებები 3 13 629                  13 941             
არამატერიალური აქტივები 15                       16                     
დასამონტაჟებელი დანადგარები 67                       67                     
ინვესტიციები 721                     721                   
სულ გრძელვადიანი აქტვივები 14 432                14 745            
მიმდინარე აქტივები 
ფულადი სახსრები 4 -                        53                     
დებიტორული დავალიანება 8 616                  8 387               
წინასწარ გადახდილი გადასახადები 5 359                     -                   
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 20 493                19 962             
წინასწარ გაწეული ხარჯები 124                     107                   
ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები 45                       11                     
სხვა მიმდინარე აქტივები 1 199                  1 461               
სულ მიმდინარე აქტივები 30 836                29 981            

სულ მოთხოვნები 45 268               44 726               

ვალდებულებები და კაპიტალი 
კაპიტალი 
საწესდებო კაპიტალი 10 354                10 354             
გამოსყიდული საკუთარი აქციები -                   
rezervebi 14 337                14 339             
საანგარიშო პერიოდის მოგება 2 591                  2 863               
საწარმოს წახალისების რეზერვები -                   
gaunawilebeli mogeba 187                       -                    

სულ კაპიტალი 27 469                  27 556              
გრძელვადიანი ვალდებულებები 
გადავადებული საგადასახადო აქტივი -                      15                     
grZelvadiani valdebulebebi 4 897                    5 221                 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 4 897                    5 236                
მოკლევადიანი ვალდებულებები 
კრედიტორული დავალიანება 3 287                  4 304               
საგადასახადო ვალდებულებები -                      110                   
მოკლევადიანი სესხი -                      -                   
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები 9 616                  7 520               

სულ მიმდინარე ვალდებულებები 12 903                  11 934              
სულ ვალდებულებები 17 800                17 170            

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 45 269               44 726               

generaluri direqtori

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

შენიშვნა 
მოთხოვნები 

elguja bubuteiSvili

marina malazonia





ss"sarajiSvili"

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება aTasi lari

30 ivnisi
2012 წელი

30 ivnisi
2011 წელი

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები
შემოსავლები რეალიზაციიდან (წმინდა გაყიდვები) 9 166                4 947                  
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (4 402)               (2 417)                 
სულ საოპერაციო შემოსავალი 4 764 2 530

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები
საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები (1 280)               (1 415)                 
დარიცხული ამორტიზაცია (242)                  (222)                    
სხვა საოპერაციო ხარჯები (317)                  (247)                    
საოპერაციო ხარჯები (1 839)              (1 884)                

საერთო მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან 2 925                646                     

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები 185                   363                     
arasaoperacio xarjebi (62)                    (482)                    
მოგება მოგების გადასახადამდე 3 048                527                     

მოგების გადასახადი 457                   79                       

წმინდა მოგება 2 591                448                     

generaluri direqtori

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

elguja bubuteiSvili
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ss"sarajiSvili"
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში
(არაპირდაპირი მეთოდი)

30 ivnisi
2012 წელი

30 ivnisi
2011 წელი

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
საანგარიშო პერიოდის მოგება 2 591              527                     
საანგარიშო პერიოდში დარიცხული ცვეთა 242                 222                     

მოგება საწარმოო საქმიანობიდან საბრუნავ კაპიტალში ცვლ 2 833                749                      
საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებები
მარაგების კლება/კლება (327)               (1 032)                
დებიტორული დავალიანებების კლება/კლება 229                 (924)                   
საგადასახადო აქტივების ზრდა/კლება (359)               (120)                   
ა/პ დავალიანების ზრდა/ზრდა 34                   497                     
სხვა მიმდინარე აქტივების კლება/კლება 106                 -
კრედიტორული დავალიანების კლება/ზრდა (1 017)            975                     
ხელფასებზე დავალიანების ზრდა/კლება -                  -
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა/კლება (143)               -
სხვა მიმდინარე ვალდებულებების კლება (1 093)            732                     
საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებების სალდო (2 570)            128                     

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 263                  877                     

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან
გადახდილი ბანკის სესხი (1 972)            (883)                   
აღებული ბანკის სესხი 1 656                -
გამოსყიდული აქციები -                    -                      

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (316)                 (883)                    

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/კლება (53)                  (6)                       

ფული და ფულადი ექვივალენტები
 პერიოდის დასაწყისში 53                7                          

ფული და ფულადი ექვივალენტები
 პერიოდის ბოლოს -                    1                          

generaluri direqtori
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elguja bubuteiSvili

marina malazonia

aTasi lari









ss"sarajiSvili"
კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

საწესდებო
კაპიტალი

გამოსყიდული 
აქციები  რეზერვebi

საწარმოს
წახალისების
რეზერვი

gaunawilebeli
mogeba

სულ საკუთარი 
კაპიტალი

ნაშთი 2011 წლის 01 ianvris მდგომარეობით                     10 354                                  -                         14 339                             -                                   921                         25 614 

გამოსყიდული აქციები
                           -                                    -                                 -                               -                                 (921)

საწარმოს წახალისების რეზერვი                           -                                   -                                -                              -                                 -   
საანგარიშო პერიოდის მოგება                            -                                    -                                 -                               -                                   448                              448 
ნაშთი 2011 წლის 01 ivlisis მდგომარეობით                     10 354                                  -                         14 339                             -                                   448                         25 141 

საწესდებო
კაპიტალი

გამოსყიდული 
აქციები  რეზერვebi

საწარმოს
წახალისების
რეზერვი

gaunawilebeli
mogeba

სულ საკუთარი 
კაპიტალი

ნაშთი 2012 წლის 01 ianvris მდგომარეობით                     10 354                                  -                         14 339                             -                                3 050                         27 743 
mogebis ganawileba.                            (2 863)

საანგარიშო პერიოდის მოგება                            -                                    -                                 -                               -                                2 591                           2 591 

ნაშთი 2012  წლის 31 ivlisis  მდგომარეობით                     10 354                                  -                         14 337                             -                                2 778                         27 469 
-                         -                              

           generaluri direqtori                                                             
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ss"sarajiSvili"

შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები 

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი

რეალიზაციის ასახვა

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

მარაგები

ZiriTadi saSualebebi aRiarebulia SeZenisa da dagrovil amortizacias Soris sxvaobiT. Ddanaxarjebi ZiriTadi saSualebebis 
movla-Senaxvisa da remontze, romliTac ar izrdeba ZiriTadi saSualebebis Rirebuleba mikuTvnebulia saoperacio xarjebze. 
Ddanaxarjebi romelic gaiweva ZiriTadi saSualebebis rekonstruqciaze, ganaxlebaze da gadaiaraRebaze kapitalizirdeba da 
zrdis ZiriTadi saSualebebis Rirebulebas.

maragebis aRiareba xdeba misi TviTRirebulebiT, rac moicavs nasyidobis fass, daubrunebad gadasaxadebs, transportirebis da 

ss"sarajiSvili" (SemdgomSi sawarmo) Camoyalibda, rogorc saaqcio sazogdoeba 1994 wlis 11 ivliss, sawarmos ZiriTad 
saqmianobas warmoadgens koniakis da aryis warmoeba, misi Semdgomi realizaciis mizniT. sawarmos asortimenti 
mravalferovania. kerZod: 2007 wels Seiqmna da bazarze sarealizaciod gavida umaRlesi xarisxis koniakebi: "sarajiSvili - 

XO",   "sarajiSvili - VS",  "sarajiSvili - VSOP", romlebic Seesabamebian koniakisaTvis wayenebul saerTaSoriso standartebsa 
da moTxovnebs. agreTve 2011 wlis pirvel naxevarSi daviwyeT sxva magari spirtiani sasmelebis Camosxma.  sawarmos ZiriTadi 
Semosavlebi ganpirobebulia produqciis realizaciiT, rogorc saqarTvelos bazarze, ise sazRvargareT. sawarmos saqmianoba 
ar atarebs sezonur xasiaTs. ase rom, koniakis, arayisa da sxva magari spirtiani sasmelebis warmoeba da Sesabamisad misi 
realizacia xdeba mTeli wlis ganmavlobaSi.

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა–განმარტებითი შენიშვნები

finansuri angariSgeba momzadda buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebis Sesabamisad. Tanxobrivi maCveneblebi 
warmodgenilia larebSi, Tu teqstSi sxvagvarad ar aris miTiTebuli.
sawarmo Tavis buRaltrul Canawerebs awarmoebs saqarTvelos sabuRaltro da sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad. 
TandarTuli finansuri angariSgeba efuZneba sazogadoebis sabuRaltro Canawerebs.

 finansuri angariSgeba Sedgenilia warmoebis ganviTarebis gegmis Sesabamisad. Semdgomi ganviTarebis gegma iTvaliswinebs, rom 
arsebuli resursebis pirobebSi sawarmos unari aqvs uwyvetad ganaxorcielos saoperacio saqmianoba momavalSic.

realizaciis maCvenebeli warmoadgens  warmoebuli produqciis gayidvidan miRebul da misaReb Semosavlebs, mogebisa da 
zaralis angariSgebis maCveneblebis asaxva xdeba  saerTaSoriso standartebiT gaTvaliswinebuli periodebis mixedviT.



დებიტორები

საწარმოს წახალისების რეზერვები

მიწა შენობა–
ნაგებობები

მანქანა–
დანადგარები

ავეჯი და 
ოფისის 

ინვენტარი

სატრანსპორტ
ო

საშუალებები

nargavebi, daumT.
mSenebloba da 

sxva
jami

მთლიანი საბალანსო ღირებულება

5 912           7 625            4 139                  1 262               386                 421                           19 745                     

ცვეთა

-               2 045            2 945                  553                  162                 12                             5 717                       

დარიცხული ცვეთა  6 TveSi -                140                 113                       63                     1                       -                              317                            

-               2 185            3 058                  616                  163                 12                             6 034                       

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

5 912           5 531            1 274                  586                  324                 330                           13 957                     

5 912           5 440            1 081                  646                  223                 409                           13 711                     

შენიშვნა 4 - ფულადი სახსრები

ge R e de v R e ule c c v y d f d u u e d g d de t t e d
sxva pirdapir xarjebs. sasaqonlo-materialuri maragebis TviTRirebulebis gansazRvrisas gamoyenebulia saSualo Sewonili 
Rirebulebis formula.

5 912            1 240                404                   424                             

მოკლევადიანი მოთხოვნები აღირიცხება ნომინალური ღირებულებით საეჭვო ვალების რეზერვების გამოკლებით.

sawarmo mogebis gadasaxadis gadaxdis Semdeg wmida gaunawilebel mogebas mimarTavs dividendebisa
 da materialur teqnikuri bazis gafarToebis mizniT.

19 741                       

aTasi lari

ნაშთი 2012  წლის 30 ivnisis 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2010 წლის 31 dekembris 
მდგომარეობით

ნაშთი 2011 წლის 01 ivlisis 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2011 წლის 31 dekembris 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2012 წლის  30 ivnisis 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2011  წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

7 625              4 136                    



01 ivlisi
2011 წელი

01
ivlisi
2012 
weli

სულ ფულადი სახსრები - -                
ფული სალაროში - -                
ფული ბანკებში - -                

შენიშვნა 5 - წინასწარ გადახდილი გადასახადები

01 ivlisi
2011 წელი

01
ivlisi

2012 
  weli

სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადები 0 359
sxvadasxva gadasaxadebi -                359                 

-                  
-                  

შენიშვნა 6 - საგადასახადო ვალდებულებები

01 ivlisi
2011 წელი

01
ivlisi

2012 
weli

სულ საგადასახადო ვალდებულებები 196              -                
საშემოსავლო გადასახადი -               -                
მოგების გადასახადი -               -                
socialuri gadasaxadi -                -                  
qonebis gadsaxadi 0 0
sagzao gadasaxadi 0 0
sxvadasxva 

generaluri direqtori
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