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ს/ს "xaSuris minis-tara"-s 
ბალანსი
(თანხები მოცემულია aTas ლარებში)

შენიშვნა 

30 ივნისი
2011 წელი

30 ivnisi
2010 წელი 

გრძელვადიანი აქტივები 
ძირითადი საშუალებები 7,71 1 341        1 446                
სულ გრძელვადიანი აქტვივები 1 341         1 446                
მიმდინარე აქტივები 
maragebi 12 280             287                    
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან 13 -             3                        
წინასწარ გადახდილი გადასახადები 37               9                        
ფული და ფულადი ექვივალენტები 14 1                 -                     
სულ მიმდინარე აქტივები 318            298                   

სულ მოთხოვნები 1 659          1 744                 

ვალდებულებები და კაპიტალი 
კაპიტალი 
საწესდებო კაპიტალი 4 665        4 665                
დაუფარავი ზარალი (3 636)      (3 439)               
პერიოდის მოგება/ზარალი (85)           (114)                  
სულ კაპიტალი 944          1 112               

მიმდინარე ვალდებულებები 
ვალდებულებები მიწოდებიდან და მომსახურეობიდან 1               1                       
გადასახდელი ხელფასები 25             13                     
სხვა ვალდებულებები 670           596                   
საგადასახადო ვალდებულებები 6 19               22                      
სულ მიმდინარე ვალდებულებები 715          632                  

სულ ვალდებულებები 715            632                   

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 1 659          1 744                 
-             -                     

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ----------------------- /k. amaRlobeli/

დირექტორი                          ------------------------ /T. kviciani
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მოთხოვნები 



s/s "xaSuris minis-tara"-s

მოგებისა და ზარალის ანგარიში
(თანხები მოცემულია aTas ლარებში)

30 ივნისი
2011 წელი

30 ივნისი
2010 წელი

საოპერაციო შემოსავლები 59               55              
saijaro qira 34              26              
Semosavali qonebis gayidvidan 13                29               
სხვა საოპერაციო შემოსავალი 12              -             

საოპერაციო ხარჯები 144           170           
შრომის ანაზღაურება 46              46              
ცვეთა და ამორტიზაცია 45              50              
სხვადასხვა საგადასახადო ხარჯები (გარდა მოგებისა) 8                21              
სხვა 45              52              

მოგება გადასახადებამდე (85)            (114)          

მოგების გადასახადი

წმინდა მოგება

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე -------------------------------- /k. amaRlobeli/ 

დირექტორი                          -------------------------------- /T. kviciani/
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ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიში
(თანხები მოცემულია aTas ლარებში)

30 ივნისი
2011 წელი

30 ივნისი
2010 წელი

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა
საიჯარო და სხვა მომსახურებიდან მიღებული ფული 59                  56               
საბიუჯეტო გადასახადები 20                  23               
mimwodeblebze gacemuli fuladi saxsrebi 4                    5                 
საჯარო რეესტრის მომსახურების ხარჯი
ბანკის მომსახურების ხარჯი -                0                 
პერსონალის ხელფასი 39                  31               
ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხები -                  0
sagadasaxado jarima -                1
წმინდა ფულადი სახსრები ს ა ოპერაციო საქმიანობიდან (3)                    (5)                

საფინანსო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობა
მოკლევადიანი სესხის გაცემა აქციონერზე
ბანკის სესხის დაფარვა -                -              
წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან -                  -              

ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების წმინდა მატება/კლება (3)                  (5)                

ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში -                5                 

ფული და ფულადი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 1                    -              

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე -------------------------------- /k. amaRlobeli/ 

დირექტორი                          -------------------------------- /T. kviciani/
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კაპიტალის მოძრაობის ანგარიში
(თანხები მოცემულია aTas ლარებში)

საწესდებო
კაპიტალი

მოგება
(ზარალი)

სულ
კაპიტალი

ნაშთი 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 4 665                (3 439)            1 226                    

მიმდინარე პერიოდის მოგება -                    (114)               (114)                      

ნაშთი 2010 წლის 30 ივნისის  მდგომარეობით 4 665                (3 553)            1 112                    

ნაშთი 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 4 665                (3 636)            1 029                    

მიმდინარე პერიოდის მოგება -                  (85)               (85)                      

ნაშთი 2011 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 4 665                (3 721)            944                       

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ----------------/k. amaRlobeli/

დირექტორი                          -----------------/T. kviciani/
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ფინანსური ანგარიშგების ახსნა–განმარტებითი შენიშვნები
(თანხები მოცემულია aTas ლარებში)
შენიშვნა  1 - ზოგადი ასპექტები

შენიშვნა  2 - ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი პრინციპები

***წარდგენის საფუძვლები

*** ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპი
ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია წარმოების განვითარების გეგმის შესაბამისად .

***რეალიზაციის ასახვა

საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად. საზოგადოება თავის საბუღალტრო ჩანაწერებს აწარმოებს საქართველოს საბუღალტრო  და საგადასახადო 
კანონმდებლობის შესაბამისად.

რეალიზაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის გაწეული მომსახურეობიდან 
მიღებულ და მისაღებ თანხებს, დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე. შემოსავალი მოგება-ზარალის ანგარიშებს 
მიეკუთვნება იმ საანგარიშგებო პერიოდს, როდესაც მოხდა მისი მომსახურეობა, თანახმად რეალიზაციის პრინციპისა. 

სააქციო საზოგადოება “xaSuris minis-tara" dafuZnda 1966 wels, romelic saaqcio sazogadoebad gadakeTda 1993 

wlis 14 aprils #288 dadgenilebis Sesabamisad, daregistrirda xaSuris sagadasaxado inspeqciaSi. 

saaqcio sazogadoeba "xaSuris minis-tara"-s aqciaTa mflobelebi arian: 1. Sps "holdingi saq. industriuli 

jgufis wili - 72,76 %; 2. saxelmwifo sakuTreba - 23,1 %; 3. sazogadoebis TanamSromlebi da fizikuri pirebis 

wili - 4,14%. 



***ძირითადი საშუალებები

     შენობა-ნაგებობები  -5% 

     მანქანა-დანადგარები - 20%
     gadamcemi mowyobilobebi - 8%

     sazom-sakontrolo maregulirebeli mowyobilobebi - 15%

     satransporto saSualebebi - 20%

***ხარჯები

ხარჯები მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ასახულია შესაბამისობის პრინციპის მიხედვით.

*** დებიტორები
debitoruli davalianeba aRiarebulia nominaluri RirebulebebiT.

***ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები

შენიშვნა 3 - ძირითადი საშუალებების მოძრაობა 

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ეროვნულ ვალუტას სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე.       

ძირითადი საშუალებები მოიცავს: მიწას, შენობა-ნაგებობებს, მანქანა-დანადგარებს da sxva.  ძირითადი საშუალებები 
აღიარებულია  შეძენის ღირებულების და დაგროვილი ამორტიზაციას Sორის სხვაობით
ძირითად საშუალებებს  ცვეთა ერიცხებათ ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღით პირდაპირი მეთოდით დადგენილი
ნორმის მიხედვით:

დანახარჯები ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვასა და რემონტზე, რომლითაც არ იზრდება ძირითადი საშუალებების
ღირებულება  მიეკუთვნებულია არასაოპერაციო ხარჯებს.



miwa, 

შენობა–
ნაგებობები

მანქანა–
დანადგარებ

ი

ofisis 

aRWurvilob

a da sxva 

inventari

ჯამი

მთლიანი საბალანსო ღირებულება

2 877     3 464      32           6 373     

მატება -       -         -          -       

Camowerili, gayiduli 42         42        

2 877     3 422      32           6 331     

ცვეთა

1 948     3 003      28          4 979     

დარიცხული ცვეთა 23        22         -          45        

gasuli ZiriTadi saSualebis cveTa 33         33        

1 971     2 992      28          4 991     

ნარჩენი საბალანსო ღირებულება

929       463        2           1 394     

906       432        2           1 340     

შენიშვნა 4 - წინასწარ გადახდილი გადასახადები

ნაშთი 2011 წლის 30 ივნისის 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2011 წლის 30 ივნისის 
მდგომარეობით 

ნაშთი 2010 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით

ნაშთი 2011 წლის 30 ივნისის 
მდგომარეობით 



30 ივნისი
2011 წელი

 31 

დეკემბერი
2010 წელი

სულ წინასწარ გადახდილი გადასახადებ 8         9          

მოგების გადასახადი

qonebis gadasaxadi 8         9          

შენიშვნა 5 - ფული და ფულადი ექვივალენტები

30 ივნისი
2011 წელი

 31 

დეკემბერი
2010 წელი

სულ ფული და ფულადი ექვივალენტები 1         -        

ეროვნული ვალუტა სალაროში 0         0          

ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში 1         -         

შენიშვნა 6 - საგადასახადო ვალდებულებები

30 ივნისი
2010 წელი

 31 

დეკემბერი
2009 წელი

სულ საგადასახადო ვალდებულებები 19        23         

დღგ 13        20         

საშემოსავლო გადასახადი 6         3          

მიწის  გადასახადი

მოგების გადასახადი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე --------------------/k. amaRlobeli/

დირექტორი                          ---------------------/T. kviciani/
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