
ss "sarajiSvili"
ბალანსი aTasi lari

31 დეკემბერი
2012 წელი

31 დეკემბერი
2011 წელი 

გრძელვადიანი აქტივები 
ძირითადი საშუალებები 3 13 743                   13 941               
არამატერიალური აქტივები 48                        16                     
დასამონტაჟებელი დანადგარები 192                      67                     
ინვესტიციები 721                      721                   
სულ გრძელვადიანი აქტივები 14 704                14 745              
მიმდინარე აქტივები 
ფულადი სახსრები 4 46                          53                      
დებიტორული დავალიანება 5 10 339                 8 387                
წინასწარ გადახდილი გადასახადები 0 2 467                   -                    
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები 19 058                 19 962              
წინასწარ გაწეული ხარჯები -                      107                   
ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემული თანხები -                      11                     
სხვა მიმდინარე აქტივები 528                      1 461                
სულ მიმდინარე აქტივები 32 438                29 981              

სულ მოთხოვნები 47 142                 44 726              

ვალდებულებები და კაპიტალი 
კაპიტალი 
საწესდებო კაპიტალი 10 354                 10 354              
rezervebi 15 682                 14 339              
საანგარიშო პერიოდის მოგება 5 266                   2 863                
gaunawilebeli mogeba -                        -

სულ კაპიტალი 31 302                  27 556              
გრძელვადიანი ვალდებულებები 
გადავადებული საგადასახადო აქტივი -                      15                     
grZelvadiani valdebulebebi 5 331                     5 221                 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 5 331                    5 236                
მოკლევადიანი ვალდებულებები 
კრედიტორული დავალიანება 6 1 585                   4 304                
საგადასახადო ვალდებულებები 106                      110                   
სხვა მიმდინარე ვალდებულებები 8 818                   7 520                
სულ მიმდინარე ვალდებულებები 10 509                11 934              

სულ ვალდებულებები 15 840                17 170             

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 47 142                   44 726               
-                      -                    

generaluri direqtori

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

შენიშვნა 
მოთხოვნები 

elguja bubuteiSvili

marina malazonia
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მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება aTasi lari

31 dekemberi
2012 წელი

31 dekemberi
2011 წელი

საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები
შემოსავლები რეალიზაციიდან (წმინდა გაყიდვები) 20 089                 14 002                
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (9 601)                 (6 454)                 
სულ საოპერაციო შემოსავალი 10 488                7 548                  

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები
საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები (2 961)                 (2 530)                 
დარიცხული ამორტიზაცია (699)                    (741)                    
სხვა საოპერაციო ხარჯები (504)                    (44)                      
საოპერაციო ხარჯები (4 164)                (3 315)                

საერთო მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან 6 324                 4 233                  

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები 481                      742                     
arasaoperacio xarjebi (610)                    (1 607)                 
მოგება მოგების გადასახადამდე 6 195                 3 368                  

მოგების გადასახადი 929                    505                     

წმინდა მოგება 5 266                 2 863                  
-                      -                      

generaluri direqtori

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

elguja bubuteiSvili

marina malazonia
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ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში
(არაპირდაპირი მეთოდი)

31 dekemberi
2012 წელი

31 dekemberi
2011 წელი

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
საანგარიშო პერიოდის მოგება 6 196              3 368                  
საანგარიშო პერიოდში დარიცხული ცვეთა 699                 741                     

-                 (125)                   

მოგება საწარმოო საქმიანობიდან საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებამდე 6 895                3 984                   
საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებები
მარაგების კლება/კლება (904)               (795)                    
დებიტორული დავალიანებების კლება/კლება 1 952              (2 918)                 
საგადასახადო აქტივების ზრდა/კლება 2 964              -                      
ა/პ დავალიანების ზრდა/ზრდა -                 (11)                      
სხვა მიმდინარე აქტივების კლება/კლება -                 (1 118)                 
კრედიტორული დავალიანების კლება/ზრდა (2 719)            (1 870)                 
ხელფასებზე დავალიანების ზრდა/კლება - 6                         
საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა/კლება (4)                    -
სხვა მიმდინარე ვალდებულებების კლება 1 289              (64)                      
საბრუნავ კაპიტალში ცვლილებების სალდო 2 578              683                     
gadaxdili gadasaxadebi (6 259)              (1 321)                 
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 2 189               (367)                    

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან
გადახდილი ბანკის სესხი (6 167)            (24 805)               
აღებული ბანკის სესხი 4 848              25 700                
გამოსყიდული აქციები -                 (482)                    
gacemuli sesxis dabruneba 1 110              
sakurso sxvaoba 6                       
gacemuli dividendebi (1 407)              
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (1 610)              413                     

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა/კლება 7                     46                       

ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში 53                   7                         

ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 46                   53                       
-                 -                     

generaluri direqori

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

elguja bubuteiSvili

marina malazonia

aTasi lari
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კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში

საწესდებო
კაპიტალი  რეზერვebi

gaunawilebeli
mogeba

სულ საკუთარი 
კაპიტალი

ნაშთი 2011  წლის 1 იანვარის მდგომარეობით                  10 354                  14 339                               921                       25 614 

საანგარიშო პერიოდის მოგება                          -                            -                              2 863                         2 863 

გაუნაწილებელი მოგების გადატანა რეზერვში                          -    -                                  -                                 -   
დივედენდად განაწილებული მოგება                         -   -                            (921)                          (921)
ნაშთი 2011 წლის 31 dekembris   მდგომარეობით                  10 354                  14 339                            2 863                       27 556 

-                    

საწესდებო
კაპიტალი  რეზერვebi

gaunawilebeli
mogeba

სულ საკუთარი 
კაპიტალი

ნაშთი 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით                  10 354                  14 339                            2 863                       27 556 
საანგარიშო პერიოდის მოგება                         -                             5 266                         5 266 
გაუნაწილებელი მოგების გადატანა რეზერვში                    1 343                                  -                           1 343 

დივiედენდად განაწილებული მოგება                          (2 863)                       (2 863)
ნაშთი 2012 წლის 31 dekembris   მდგომარეობით                  10 354                  15 682                            5 266                       31 302 

           generaluri direqtori                                        

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

elguja bubuteiSvili

marina malazonia
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შენიშვნა 1 - ზოგადი ასპექტები 

შენიშვნა 2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი

რეალიზაციის ასახვა

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

მარაგები

დებიტორები
მოკლევადიანი მოთხოვნები აღირიცხება ნომინალური ღირებულებით საეჭვო ვალების რეზერვების გამოკლებით.

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 
sxva pirdapir xarjebs. sasaqonlo-materialuri maragebis TviTRirebulebis gansazRvrisas gamoyenebulia saSualo Sewonili 
Rirebulebis formula.

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: 2011 wels Seiqmna da bazarze sarealizaciod gavida maRali xarisxis axali aryebi "iverioni klasiki" "iverioni 

tarxuna" da   "iverioni limoni",   romlebic Seesabamebian aryebisaTvis wayenebul saerTaSoriso standartebsa da moTxovnebs. 
sawarmos ZiriTadi Semosavlebi ganpirobebulia produqciis realizaciiT, rogorc saqarTvelos bazarze, ise sazRvargareT. 
sawarmos saqmianoba ar atarebs sezonur xasiaTs. ase rom, koniakis da arayis 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.



საწარმოს წახალისების რეზერვები

შენიშვნა 3 - ძირითადი საშუალებების მოძრა მიწა შენობა–
ნაგებობები

მანქანა–
დანადგარები

ავეჯი და 
ოფისის 

ინვენტარი

სატრანსპორტ
ო

საშუალებები

nargavebi, daumT.
mSenebloba da 

sxva
jami

მთლიანი საბალანსო ღირებულება

5 912            7 910            4 103                  1 311               529                520                           20 285                      

ცვეთა

-                2 045            2 945                  553                 162                12                             5 717                        

დარიცხული ცვეთა -                 281               227                     136                 52                  3                               699                           
გასული ცვეთა (24)                      (14)                  (64)                 (12)                            (114)                         

-                2 326            3 148                  675                 150                3                               6 302                        

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

5 912            5 580            1 191                  687                 242                412                           14 024                      

5 912             5 584              955                       636                   379                  517                             13 983                       

შენიშვნა 4 - ფულადი სახსრები
31 

dekemberi
2012 წელი

31 
დეკემბერი
2011 წელი

სულ ფულადი სახსრები 46                 53                 -                        -                    
ფული სალაროში -                -                
ფული ბანკებში 46                 53                 

ნაშთი 2012 წლის 31 dekembris 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

ნაშთი 2012 წლის 31 dekembris 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2012 წლის 31 dekembris 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2011 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

7 625              4 136                    404                  424                             

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

19 741                       5 912             1 240                



შენიშვნა 5–დებიტორული დავალიანება

შენიშვნა 6–კრედიტორული დავალიანება

generaluri direqtori

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე marina malazonia

კრედიტორული  დავალიანების kleba გამოწვეულია ძირითადად არარეზიდენტებისაგან 
შეძენილი ნედლეულიs RirebulebaSi davalianebis drouli gadaxdiT. 

elguja bubuteiSvili

დებიტორული დავალიანების ზრდა გამოწვეულია ძირითადად არარეზიდენტებზე 
მიწოდებული პროდუქციით, რომლის ღირებულება 2013 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით 
სრულყოფილად არ არის gadaxdili.
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saqarTvelos erovnul banks 
 

asli: saqarTvelos safondo birJas 
 
 

2012 wlis wliuri angariSi 
 
 
1) wliuri angariSis wardgenis TariRi ,, 15~  maisi 2013weli 
2) wliuri angariSi Sedgenilia 2012 sameurneo wlisaTvis 
3) angariSis warmdgeni sawarmos dasaxeleba -- saaqcio sazogadoeba 

”sarajiSvili ” 
4) angariSis saregistracio nomeri --------------------------------- 
5) angariSis warmdgeni sawarmoos iuridiuli misamarTi, telefonisa da 

faqsis nomrebi: q. Tbilisi, 0153, sarajiSvilis gamz. #4, tel. 55 33 33; 
55 44 44 – Sida 125; faqsi: 65 44 44; 65 33 33.  E—mail – info@Sarajishvili.ge 

6) gamoSvebuli da brunvaSi arsebuli fasiani qaRaldebis Sefaseba 
(sameurneo wlis dasasrulisaTvis arsebuli Rirebulebebis 
safuZvelze): gamoSvebulia 1 813 667,0 cali Cveulebrivi aqcia, saerTo 
RirebulebiT 10 354 043.53 lari,  erTi aqciis nominaluri Rirebulebaa 
– 5, 70887lari, xolo sabazro Rirebulebaa -6.0 lari.  

7) es angariSi ar aris sawarmos pirveli wliuri angariSi; 
 
 
 
 
sakiTxi I 

   muxli 2 
 

sawarmos saqmianoba 
 

a) saaqcio sazogadoeba ,,sarajiSvili~ ZiriTad saqmianobas 
warmoadgens koniakis warmoeba. saaqcio sazogadoebos mier 
koniakebis gamoSveba – boTlebSi Camosxma bolo xuTi wlis 
ganmavlobaSi aseTia: 

 
* 2008 weli – 39.9 aTasi dali; 
* 2009 weli – 30.7 aTasi dali; 
* 2010 weli – 18.5 aTasi dali; 
* 2011 weli – 20.5 aTasi dali 
* 2012 weli – 41,4aTasi dali 
Pproduqciisa da masalebis (ZiriTadi saSualebebi da sxva) 
realizaciidan amonagebi bolo xuT weliwadSi Seadgens:  
  
* 2008 weli – 8655.3 aTasi lari; 
* 2009 weli – 5950.9 aTasi lari; 
* 2010 weli – 9545.0 aTasi lari; 
* 2011 weli – 14002.0 aTasi lari; 
* 2012 weli – 18272.0 aTasi lari 
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b) saangariSo wels ar momxdara sawarmos reorganizacia; 
 
g) ar mimdinareobs sawarmos likvidaciis procesi; 
d) mniSvnelovani cvlilebebi sawarmos xazebsa da momsaxurebaSi 
saangariSo wels ar momxdara; 
e) saangariSo wels aqtivebis mniSvnelovani SeZena da gasxviseba ar 
momxdara; 
v) sawarmos ZiriTadi saqmianobaa koniakis warmoeba,masTan 
dakavSirebuli sakiTxebi ixileT amave muxlis “a” punqtSi 
  2012 welSi Cveni koniakebi wardgenili iyo honkongis spirtebisa da 
Rvinis saerTaSoriso gamofenasa da  kiSiniovis Rvinisa da spirtebis 
gamofenaze. 
 Aam gamofenebze wardgenilma Cvenma koniakebma miiRes 6 medali 
 maT Soris: 
- koniakma “sarajiSvili X0” – 1 oqrosa da 1 brinjaos medali; 
- koniakma ”sarajiSvili eniseli” – 1 oqros medali; 
- koniakma ”sarajiSvili VSOP” – 1  brinjaos medali; 
- koniakma” sarajiSvili 5 * ” – 1  brinjaos medali. 
- Kkoniakma ”XX saukune” – 1 vercxlis medali 
  
     saaqcio sazogadoeba ”sarajiSvili”-s mier saerTaSoriso 
konkursebze mopovebuli jildoebis saerTo raodenobam dReisaTvis 
216 Seadgina, romelTagan; 24 gran-pria, 135 oqro, 38 vercxli da 19 
brinjaos medali, rac erTi kompaniisaTvis metad STambeWdavi cifria 
da am kompaniis mier nawarmoebi produqciis umaRles klass da 
saerTaSoriso aRiarebaze miuTiTebs.   
   sawarmos saqmianoba sezonuri ar aris 
 sawarmo koniakis nedleuliT uzrunvelyofilia.  
T) sawarmom Tavisi alkoholuri sasmelebi daapatenta sazRvargareTis 
41 qveyanaSi, maT Soris yazaxeTSi daapatenta saxelwodeba ,,daviT 
sarajiSvili da eniseli~ Tavis logosTan erTad rusul da inglisur 
enebze. 
 ukrainaSi dapatentda koniakis Semdegi saxelwodebebi: ,,aragvi~,  
,,sarajiSvili~,  ,,varcixe~, ,,Zalian Zveli~, ,,varZia~ da sxva 
 saqarTveloSi dapatentebulia sawarmos mier gamoSvebuli 18 
dasaxelebis koniaki. 
i) sawarmos Tavisi produqciis ZiriTadi momxmarebeli (80%-ze meti) 
iyo ruseTis sawarmo ,,rusimporti~, romelsac cnobili movlenebis 
gamo produqciis gatana saangariSo wels ar uwarmoebia. amJamad 
mimdinareobs molaparakebebi da faqtiurad gadawyvetilia, rom Cveni 
produqcia ruseTis bazarze Seva 2013 wlis meore naxevridan 
k) sawarmos saangariSi wels kvleva-ganviTarebaze mniSvnelovani 
danaxarjebi ar gauwevia. 
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l) muSa-mosamsaxureTa saSualo ricxovnobam wlebis mixedviT 
Seadgina:  
 
* 2008 weli – 127 
* 2009 weli – 114 
* 2010 weli – 123 
* 2011 weli  - 131 
* 2012 weli -  130 
 
m) kompania ,,sarajiSvili~ koniakis saqarTvelos bazarze warmodgenil 
kompaniebs Soris erT-erTi lideria. dResdReobiT saqarTvelos 
bazarze gvxvdeba rogorc qarTuli kompaniebis mier warmoebuli 
produqcia, aseve franguli, somxuri da sxva importirebuli brendebi. 
 kompania ,,sarajiSvilis~ mier warmoebuli produqciis ZiriTad 
konkurentebad ganixilebian franguli brendebi. swored imisaTvis, 
rom ,,sarajiSvilis~ koniakebs gaewia jansaRi konkurencia evropuli 
warmoebis koniakebisaTvis, kompaniam ganaxorciela rebrendingi. 
Seicvala produqciis iersaxe – boTlebi, etiketebi, CaCebi, ramac 
Tavis mxriv xeli Seuwyo “sarajiSvilis~ mier warmoebuli koniakis 
konkurentunarianobis amaRlebas evropaSi. 
 garda imisa, rom kompania dRiTidRe imyarebs Tavis poziciebs 
qarTul bazarze, ukve didi xania axdens produqciis eqsports 
sazRvargareT.  adre ,,sarajiSvilis~ mier warmoebuli produqciis 
ZiriTad momxmareblad ruseTis bazari iTvleboda, Tumca, Semdgom 
ganviTarebuli politikuri movlenebis gamo, kompaniam gezi 
sazRvargareTis sxva qveynebisken aiRo. dResdReobiT kompaniis mier 
warmoebuli koniakebi iyideba sazRvargareT 15 qveyanaSi, maT Soris 
ukrainis, yirgizeTis, CexeTis, belorusiis, germaniis, amerikis 
SeerTebuli Statebis, CineTis, taivanis, poloneTis, latviisa da sxva 
qveynebis bazrebze. 
 kompania ,,sarajiSvilSi~ mimdinareobs aqtiuri muSaoba 
sazRvargareTis qveynebis bazrebze saeqsporto saqmianobis 
gafarToebasTan dakavSirebiT.  
 
sakiTxi II 
muxli 3  
 

sawarmos qoneba 
 

 saaqcio sazogadoebis materialuri aqtivebi 2013 wlis 01 ianvris 
mdgomareobiT sul Seadgens 47142.6 aTas lars, maT Soris ZiriTadi 
qonebis narCeni Rirebuleba 13934.6.0 lars.  
 sawarmos ZiriTad materialur aqtivs warmoadgens sakoniake 
spirtebi, romelTa naSTis Rirebuleba Seadgens 16932.6 aT/ lars. 
aRniSnuli spirtebi ZiriTadad inaxeba 400÷600 litrian muxis 
kasrebSi. sawarmos aqvs 14621 cali muxis aseTi kasri. spirtebisa da 
kupaJebis Sesanaxad sawarmos gaaCnia agreTve 1033200,0 dekalitri 
tevadobis emalcisternebic. 
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  sakiTxi III 
 muxli 4  
 

sasamarTlo procesi 
 

  2012 wels sasamarTlo organoebSi ganixileboda Cvens mier aRZruli 2 
sarCeli, 
 maT Soris:  

 
1.MsarCeli ruseTis federaciis q.moskovis Sps “rusimportis” mimarT 
1328153,16 aSS dolaris debitoruli davalianebis anazRaurebaze. 
saqmis ganxilva mimdinareobs q. moskovis saarbitraJo sasamarTloSi 
da gadawyvetileba jerjerobiT ar aris miRebuli 
 
2. sarCeli ruseTis federaciis stavropolis mxaris Sps” Rvino-

koniaCni kombinatis” mimarT 533836.00 aSS dolaris debitoruli 
davalianebis anazRaurebaze. 
A stavropolis  saarbitraJo sasamarTlom gamoitana 
gadawyvetileba Cvens sarCelze uaris Tqmis Sesaxeb, mopasuxis 
gakotrebis gamo.  

 
sakiTxi IV 
muxli 5. 
  
sakiTxebis gatana aqcionerTa saerTo krebaze 
 
 
,,mewarmeTa Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 54.1 muxlis safuZvelze 

aqcionerTa krebis mowveva ar aris aucilebeli, Tu sawesdebo kapitalis 
75%-ze mets flobs romelime aqcioneri. 
 baton elguja bubuteiSvilis mflobelobaSia s/s ,, sarajiSvilis~ 
aqciaTa 99.2 %, rac uflebas aZlevs miiRos gadawyvetileba, romelic 
krebis oqmis tolfasia da iTvleba krebis gadawyvetilebad. 
 2012 wlis manZilze ss”sarajiSvili”-s aqciaTa 99.2 %-is mflobelma 
batonma elguja bubuteiSvilma miiRo 3 gadawyvetileba. 
maT Soris 

a) 24.02.2012 wlis # 23 gadawyvetileba sameTvalyureo sabWos 
wevrebisaTvis ufleba-mosilebis 31.12.2013 wlamde gagrZelebis 
Sesaxeb. 

b) 22.05.2012  wlis # 24 gadawyvetileba 2011 wlis sameurneo-safinanso 
saqmianobis angariSis damtkicebisa da dabegvris Semdeg darCenili 
2 863 000 .00 lari sufTa mogebis dividendebad gacemis Sesaxeb. 
 

 Gg)  20.07.2012 wlis # 25 gadawyvetileba 2012 wlis 19 ivliss kaxeTSi 
momxdari stiqiuri ubedurebisagan dazaralebul, sofel vaCnaZianTSi 
mcxovreb zurab mosemRvdliSvilisaTvis 30 000.00 laris usasyidlo 
grantis gamoyofis Sesaxeb, misi stiqiiT dangreuli sacxovrebeli 
saxlis aRdgenis mizniT. 
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sakiTxi V 
 muxli 6 
 
sawarmos fasiani qaRaldebiT vaWroba 
 
s/s ,,sarajiSvilis~  aqciebi daSvebulia savaWrod saqarTvelos 

safondo birJaze 2000 wlis 11 ivlisidan. 
2012 wels safondo birJaze sawarmos 1 aqciis yvelaze maRal fasad 

dafiqsirda 6,00 lari. 
 
sakiTxi VI 

 muxli 7 
 

SerCeuli finansuri informacia 
 

a) wminda gayidvebi: 
* 2008 weli - 8655  aTasi lari; 
* 2009 weli – 5950.9 aTasi lari; 
* 2010 weli – 9545.0 aTasi lari; 
* 2011 weli – 14633.0 aTasi lari; 
* 2012 weli – 20089.4 aTasi lari 
 
 
 
b) mogeba (zarali) da wminda mogeba 

                                                      (aT. larebSi) 
#  

  wlebis 
dasaxeleba 

mogebis 
(+) 

zarali (--
) 

sul 

maT 
Soris 
wminda 
mogeba 

 
SeniSvna 

  

1 2008 3583 3046    
2 2009 1326 1126    
3 2010 1083 921    
4 2011 3368 2863    

5 2012 6196 
 

5266 
 

   

 sul 15556 13222    
 
g) mogeba (zarali) 1 Cveulebriv aqciaze 
 
                                                     larebSi 
#  

wlebis dasaxeleba 
mogebis (+) 
zarali (--)1 
1 aqciaze 

 

 
SeniSvna 

1 
2008 

+01.96 
 

 

2 2009 +0.73  
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3 2010 +0..51  

4	
2011 

 
+1.58 

 

 

5 2012 +2.90  
    sul: 
 
 
d) aqtivebis jami 47142.6 aT. lari 
e) grZelvadiani valdebulebebi 4633.2 aT. lari 
3)   privilegirebuli aqciebi ar gamoSvebula 
z) fuladi dividendebi 1 Cveulebriv aqciaze 

 
* 2008 weli – 0.60 lari 
* 2009 weli – 0.54 lari 
* 2010 weli – 0.5078 lari 
* 2011 weli – 1.53 lari 
* 2012 weli – jerjerobiT dadgenili ar aris 
 
2008 - 2012 wlebSi sawarmoSi buRaltruli aRricxvis wesebSi 
cvlileba ar ganxorcielebula. 
 

       sakiTxi VII 
     muxli 8  
       mmarTveli organos mier sawarmoos finansuri mdgomareobisa da 
saqmianobis Sedegebis mimoxilva da analizi 
 
a) sawarmoSi 2012 saangariSo wels mTliani warmoebuli produqciis 

done, 2011 welTan SedarebiT gaizarda, kerZod: koniaki boTlebSi 2011 
wels Camosxmuli iqna 20.5 aTasi dekalitri, xolo 2012 welSi 41.4 
aTasi dekalitri anu 20.9 aTasi dekalitriT meti.  A 2012 wels arayi 
boTlebSi Camosxmuli iqna 660.0 aTasi dali, xolo sxva spirtiani 
sasmelebi 36.7 aT.dali. 

b) saangariSo wels ar yofila iseTi mniSvnelovani movlena, romelic 
gavlenas iqoniebda sawarmos saqmianobaze. 

g) saangariSo periodSi mmarTvel organoSi cvlilebebi ar momxdara 
d) saangariSo periodSi TanamSromlebTan dakavSirebuli mniSvnelovani 
cvlilebebi ar momxdara. 
e) saangariSo wels ar momxdara sawarmos daxurva, saqonlis warmoebis 
an momsaxurebis gawevis SeCereba. 
v) produqciis warmoebisa da masTan dakavSirebuli xarjebis zrda 
saangariSo wels ar momxdara. 
z) mniSvnelovani sawarmoo, sasamsaxuro inventari, manqana-danadgarebi 
da mowyobilobebi da satransporto saSualebebi saangariSo wels 
SeZenilia 751.9 aTasi laris odenobiT. 
T) mTliani sasaqonlo – materialur maragi 2012 wlis 01 ianvarTan 
SedarebiT 2013 wlis 01 ianvrisaTvis Semcirebulia 1107.3 aTasi laris 
odenobiT. 
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i) moklevadian an grZelvadian valdebulebebTan mniSvnelovani 
cvlilebebi ar momxdara.  
k) mniSvnelovani cvlilebebi sakredito xazebis miReba – gauqmeba – 
Secvlaze ar momxdara. 
l) saangariSo wels ar gamoSvebula iseTi normatiuli aqti, romelic 
arsebiT gavlenas moaxdenda sawarmos finansur mdgomareobaze. 
 
 
 
  sakiTxi VIII 
        muxli 9. sawarmos mflobelobaSi arsebuli fasiani  
                           qaRaldebis sabazro riski.  
 
1. sawarmos saangariSo wels fasiani qaRaldebiT investireba ar 

mouxdenia. 
2. sawarmos samrewvelo segments warmoadgens Tbilisis koniakis 

yofili qarxana.  
  sawarmos fasiani qaRaldebi – aqciebi likviduria. 
 fasiani qaRaldebis SeZenis mizniT sawarmos sesxi ar auRia. 
  sawarmos fasian qaRaldebs – aqciebs riski ar emuqreba. 
 
    sakiTxi IX 
    muxli 10.       finansuri angariSeba 
    angariSs Tan erTvis damoukidebeli auditoris – Sps”audit – 
centris” mier Semowmebuli angariSebi: wliuri balansi, mogeba – 
zaralis angariSi, angariSgeba saangariSo periodSi saxsrebis warmoebis 
formebisa da gamoyenebis Sesaxeb. 
 
  sakiTxi X 
   muxli 11. sawarmos mier SerCeuli auditoris Secvla 
 
   sawarmos saangariSo periodSi mowveuli auditori ar Seucvlia. 
 
  sakiTxi XI 
   muxli 12. mmarTveli organos wevrebi da sxva mniSvnelovani 
Tanamdebobrivi pirebi. 
 
 am sakiTxze informacia ixileT am angariSis XII sakiTxis me-13 muxlis 
cxrilSi.  
  
 
  sakiTxi XII 
     muxli 13. sawarmos xelmZRvanelTa anazRaureba 
 
  informacia sawarmos xelmZRvanelTa anazRaurebis Sesaxeb mocemulia 
qvemoT moyvanil cxrilSi: 
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# 

 
 

saxeli da 
 

gvari 

 
 
 
 

Tanamdeboba 
 
 
 

 
 

2012  wlis Sromis anazRaureba 

xelfa
si 

bonusi ofcionebi 
gadavadebuli 
kompensacia 

privilegiebi 
da sxva 

sul 

1 marina 
malazonia 

sameT.sabWos 
Tavmjdomare 

8825     8825 

2 Tengizi 
jafariZe 

sameT. sabWos 
Tavmjdomaris 

moadgile 
15572     15572 

3 elguja 
bubuteiSvili 

gen.direqtori 36329     36329 

4 zurabi 
bubuteiSvili 

aRmasrulebeli 
direqtori 

23639     23639 

5 Nnugzar 
adamaSvili 

Ffinansuri 
direqtori 

33381     33381 

6 gela 
Sengelia 

direqtori 28410     28410 

 
 
 
sakiTxi XIII 
 

    muxli 14. pirebi, romlebic saerTo krebaze xmaTa 5 % - s an mets 
floben an akontroleben. 
 

-fizikuri piri elguja bubuteiSvili flobs aqciaTa 99.2 procents. 
 
sakiTxi XIV 
muxli 15. dakavSirebuli mxareebi da urTierTobebi 
 
 2011 wels 20 000.0 larze meti Rirebulebis garigeba aqciebis yidva – 
gayidvaze ar momxdara. 
 
 
  sakiTxi XV 
 
  muxli 16. damadasturebeli danarTebi da mimdinare angariSebi. 
 
 am muxliT gaTvaliswinebuli warmosadgeni informacia, garda 
finansurisa, ar gvaqvs. 
 rac Seexeba finansur informacias – igi Tan erTvis angariSs. 
 
 
 
  sakiTxi XVI 
 
     muxli 17.        xelmowerebi 
 
 ” wliur angariSze xelmomweri piri, fasiani qaRaldebis bazris 
Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me 11-e muxlis  me 10-e punqtis mixedviT, 
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pasuxismgebelia masSi arsebiTi informaciis gamotovebisa Tu arasworad 
gadmocemisaTvis. administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 165 
muxlis me-5 nawilis mixedviT ”mmarTveli organos wevrebs daekisrebaT 
jarima yalb an SecdomaSi Semyvan angariSze xelismowerisaTvis”. 
 
 
 
 
 sameTvalyureo sabWos 
 Tavmjdomare:                             m. Mmalazonia 
 
 sameTvalyureo sabWos 
 Tavmjdomaris moadgile:                  T. jafariZe 
 
sameTvalyureo sabWos 
                 wevri:                     T. adamaSvili 
 
 generaluri direqtori:                   el. bubuteiSvili 
 
aRmasrulebeli direqtori                  z. bubuteiSvili 
 
   finansuri direqtori:                   n. adamaSvili 
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