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წარმოდგენილია ათას ლარებში

მუხლები
 საანგარიშგებო 

წელი 

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

აქტივები

მოკლევადიანი აქტივები

 001 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 5,152,179                     3,078,401                     

 002 მიმდინარე ინვესტიციები 70,676                          84,072                          
 003 მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები 661,591                        491,702                        
 004 მატერიალური მარაგები 1,158,304                     1,161,053                     
 005 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები 2,214,670                     1,799,192                     
 006 სულ მოკლევადიანი აქტივები 9,257,419                     6,614,419                     

გრძელვადიანი აქტივები -                                 -                                 

 007 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები 6,219,803                     5,228,321                     

 008 ძირითადი აქტივები 13,131,259                  12,040,183                  

 009 საინვესტიციო ქონება 9,555                             1,681                             

 010 არამატერიალური აქტივები 102,939                        100,776                        

 011 შეღავათიანი მომსახურების აქტივები 413,200                        388,789                        

 012 ფინანსური იჯარით აქტივები 261                                -                                 

 013 სხვა არაფინანსური აქტივები 3,459,370                     2,685,741                     

 014 სულ გრძელვადიანი აქტივები 23,336,387                  20,445,491                  

 015 სულ აქტივები 32,593,806                  27,059,911                  

ვალდებულებები -                                 -                                 

მოკლევადიანი ვალდებულებები -                                 -                                 

 016 მოკლევადიანი ნასესხები თანხები 730,694                        762,630                        

 017 კრედიტორული დავალიანება 2,711,233                     2,265,669                     

 018 გადასახდელი პროცენტი 341,604                        148,847                        

 019 მიმდინარე ანარიცხები 46,195                          25                                  

 020 სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები 67,308                          47,368                          

 021 ვალდებულებები დეპოზიტებით

 022 ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით -                                 -                                 

 023 სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 3,897,034                     3,224,540                     

გრძელვადიანი ვალდებულებები -                                 -                                 

 024 გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით 7,115,449                     4,865,605                     

 025 გრძელვადიანი კრედიტები და სესხები 21,912,792                  14,338,515                  

 026 გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანება ფინანსური იჯარით S10 S12 250                                -                                 

 027 შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულებებით განსაზღვრული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანება S9 S12 413,200                        388,789                        

 028 გრძელვადიანი ანარიცხები 4,416                             4,050                             

 029 სხვა გრძელვადინი კრედიტორული დავალიანებები 126,014                        129,948                        

 030 სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები 29,572,121                  19,726,907                  

 031 სულ ვალდებულებები 33,469,154                  22,951,446                  

წმინდა აქტივები/კაპიტალი -                                 -                                 

 032 შეტანილი კაპიტალი -                                 -                                 

 033 გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი (875,348)                       4,108,464                     

 034 სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი (875,348)                       4,108,464                     

 035 სულ ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი 32,593,806                  27,059,911                  
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წარმოდგენილია ათას ლარებში

 საანგარიშგებო წლის 

წინა წელი 

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები  
 სულ  სულ 

შემოსავლები

001 საგადასახადო შემოსავლები S14 ა 9,364,779                -                         9,364,779                9,665,568                          

002 შემოსავლები სოციალური შენატანებით -                            -                         -                            -                                      

003 შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით S14 გ 63,242                     2,111                     65,353                     44,249                               

004 შემოსავლები გრანტებით S14 ბ 256,448                   259,272                 515,720                   161,368                             

005 შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული S14 გ 58,136                     16,902                   75,038                     109,481                             

006 შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით S14 გ 969,587                   -                         969,587                   1,114,553                          

007 შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან გარდა პროცენტისა და გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლებისა S15ა 2,926                       771,501                 774,426                   850,283                             

008 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები S15ბ -                            1,471                     1,471                       229                                     

009

საპროცენტო შემოსავლები

S15ა 195,896                   67,479                   263,375                   112,808                             

010 სხვადასხვა შემოსავლები S16 ,S15ა 1,509,886                252,460                 1,762,346                1,200,329                          

011 სულ შემოსავლები 12,420,900             1,371,195             13,792,095             13,258,867                       

ხარჯები

012 შრომის ანაზღაურების ხარჯები S17ა 1,548,334                1,112,801             2,661,135                1,856,941                          
013 საქონელი და მომსახურება S17ა 1,617,975                455,088                 2,073,063                1,688,460                          
014 გრანტები, ტრანსფერები და სუბსიდიები S17ა S17ბ  S17გ 2,616,586                165,396                 2,781,982                3,276,512                          
015 ხარჯები შიდა ტრანსფერებით S17ა -                            3,586                     3,586                       -                                      
016 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები S17ა 751,493                   58,221                   809,714                   511,042                             
017 გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაუფასურება S18 2,820                       133                         2,953                       30,760                               
018 სოციალური დახმარება S17ა 5,696,534                16,859                   5,713,393                4,069,141                          
019 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული ზარალი S15ბ -                            -                         -                            -                                      
020 სხვადასხვა ხარჯები S18 3,725,888                44,072                   3,769,960                2,708,560                          
021 ფინანსური ხარჯები (საპროცენტო ხარჯები) S 17ა 956,266                   3,855                     960,121                   755,388                             

022 სულ ხარჯები 16,915,895             1,860,012             18,775,907             14,896,803                       

023 პერიოდის ნამეტი (დეფიციტი) (4,494,996)              (488,816)               (4,983,812)              (1,637,936)                        

ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიშგება  

მუხლები შენიშვნა

 საანგარიშგებო წელი 



 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
 სულ 

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
 სულ 

 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან  

 შემოსული თანხები (მიღებები)             10,490,368                  1,483,717                   11,974,085                10,675,038                     1,335,276                     12,010,314 

    10  გადასახადები  N19                9,364,779                                -                       9,364,779                   9,665,568                                    -                          9,665,568 
    11  სოციალური შენატანები                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    12  გრანტები                   459,551                     277,137                        736,688                      489,635                        144,182                           633,818 
    13  შემოსავლები საკუთრებიდან                   291,898                       60,900                        352,797                      211,739                           50,128                           261,867 
    14  მ.შ პროცენტი                       156,307                           60,318                            216,626                          107,558                               49,626                               157,184 

    15  საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები                       38,246                     947,314                        985,560                        95,438                        996,789                        1,092,226 

    16  სანქციები, საურავები და ჯარიმები                      71,928                             217                           72,145                        98,139                                252                             98,391 

    17  სხვა შემოსავლები                    263,102                       64,695                        327,797                      113,866                           27,600                           141,466 

    18  დროებით გაურკვეველი თანხები                           863                     133,455                        134,318                              653                        116,325                           116,978 

 გაცემული თანხები (გაცემები)             12,533,888                  1,197,290                   13,731,178                   9,975,522                     1,180,755                     11,156,277 

    19  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება                1,543,097                     464,204                     2,007,301                   1,454,734                        402,322                        1,857,056 

    20 
 მომწოდებლებისათვის გადახდილი თანხები საქონლისა და 

მომსახურებისათვის 
               1,529,153                     454,746                     1,983,899                   1,301,915                        521,852                        1,823,767 

    21  გრანტები და სუბსიდიები                1,847,745                     100,040                     1,947,786                   1,287,999                        104,213                        1,392,211 
    22  სოციალური დახმარება                5,343,172                       11,166                     5,354,338                   3,946,606                           13,675                        3,960,281 
    23  გადახდილი პროცენტი                   763,695                          3,087                        766,782                      604,496                             2,532                           607,028 
    24  სხვა ხარჯები (გაცემები, გასვლები)                1,507,026                     164,046                     1,671,072                   1,379,773                        136,161                        1,515,933 

    25  წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან  N20              (2,043,520)                     286,428                   (1,757,092)                      699,516                        154,521                           854,037 

 წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან  
    26  ძირითადი აქტივების შესყიდვა                2,292,698                     119,604                     2,412,302                   2,236,688                           86,707                        2,323,394 
    27  არამატერიალური აქტივების შესყიდვა                      12,180                          9,391                           21,572                        13,568                             9,171                             22,739 
    28  სხვა გრძელვადიანი აქტივების შესყიდვა                      14,135                          4,561                           18,696                           5,872                             4,596                             10,469 
    29  ინვესტიციების (წილების) შესყიდვა                               -                         36,835                           36,835                                  -                                      -                                        -   
    30  ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    31  გაცემული სესხები                   377,686                       24,017                        401,704                      278,881                           40,523                           319,403 
    32  სხვა გრძევადიანი ფინანური აქტივების ზრდა                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    33  ძირითადი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები                      98,153                       11,381                        109,534                        77,796                                   14                             77,810 
    34  არამატერიალური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები                               -                                 76                                   76                        15,421                                   13                             15,434 
    35  სხვა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული თანხები                                0                                -                                       0                                14                                    -                                       14 
    36  ინვესტიციების (წილების) გაყიდვიდან მიღებული თანხები                             40                                -                                     40                                  -                                      -                                        -   
    37  ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    38  ფინანსური იჯარიდან მიღებული ძირითადი თანხები                               -                                 33                                   33                                  -                                      -                                        -   
    39  სესხების დაფარვიდან მიღებული თანხები                    163,318                       33,596                        196,913                      148,529                           31,291                           179,820 
    40  სხვა გრძევადიანი ფინანური აქტივების კლება                               -                               312                                312                                  -                                      -                                        -   

    41  წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან              (2,435,189)                   (149,011)                   (2,584,199)                 (2,293,249)                      (109,679)                      (2,402,928)

 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან                6,346,370                       22,351                     6,368,721                   1,376,236                             4,123                       1,380,360 

    42 
 მთავრობის მოკლევადიანი ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული 

თანხები 
               2,026,072                       26,904                     2,052,975                      948,772                                    -                             948,772 

    43  მთავრობის ობლიგაციების გამოშვებიდან მიღებული თანხები                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   

    44  უცხოურ ვალუტაში ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული თანხები                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   

    45  სხვა ნასესხები თანხებიდან მიღებული თანხები                5,264,347                                -                       5,264,347                   1,386,623                             6,053                        1,392,676 

    46  მოკლევადიანი სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვა (დაფარვა)                      40,000                                -                             40,000                                  -                                      -                                        -   

    47  სამთავრობო ობლიგაციების გამოსყიდვა (დაფარვა)                               -                                  -                                      -                          40,000                                    -                               40,000 
    48  უცხოურ ვალუტაში ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვა (დაფარვა)                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    49  ფინანსური იჯარის ძირითადი თანხის გადახდა (დაფარვა)                               -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    50  სხვა ნასესხები თანხების გადახდა (დაფარვა)                   904,048                          4,553                        908,601                      919,158                             1,930                           921,088 

    51  ვალდებულებები დეპოზიტებით                     45,644                             705                           46,350                      687,657                             1,045                           688,702 

    52  ვალდებულებები დეპოზიტებით ხაზინაში                      30,752                                  7                           30,759                      245,260                                   89                           245,349 
    53  ვალდებულებები დეპოზიტებით ბანკში                               -                               698                                698                                  -                                  956                                   956 
    54  სარეზერვო ფონდი                      14,892                                -                             14,892                      442,397                                    -                             442,397 

    55  წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან                6,392,015                       23,056                     6,415,071                   2,063,894                             5,168                       2,069,062 

    56 
 ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა 

ზრდა/(შემცირება)  
               1,913,306                     160,473                     2,073,779                      470,161                           50,010                           520,171 

    57 
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში, მათ 

შორის 
               2,154,600                     923,801                     3,078,401                   1,684,439                        873,794                       2,558,232 

    58 
 ხაზინის ერთიანი ანგარიში და სხვა საბანკო სალარე ანგარიშები, 

ბანკნოტები და მონეტები 
               1,538,082                     860,743                     2,398,825                   1,269,522                        811,704                        2,081,226 

    59  საბანკო ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში                   616,518                       63,059                        679,576                      414,917                           62,090                           477,007 
    60  3 თვემდე ვადიანი დეპოზიტები ლარში                                -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   
    61  კურსთა სხვაობით მიღებული მოგება (ზარალი)                               -                                  (2)                                   (2)                                  -                                     (2)                                      (2)

    62 
 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს, მათ 

შორის 
               4,067,906                  1,084,273                     5,152,179                   2,154,600                        923,801                       3,078,401 

    63 
 ხაზინის ერთიანი ანგარიში და სხვა საბანკო სალარე ანგარიშები, 

ბანკნოტები და მონეტები 
               3,278,978                  1,027,436                     4,306,414                   1,538,082                        860,743                        2,398,825 

    64  საბანკო ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში                   788,928                       56,837                        845,765                      616,518                           63,059                           679,576 
    65  3 თვემდე ვადიანი დეპოზიტები ლარში                                -                                  -                                      -                                    -                                      -                                        -   

 წარმოდგენილია ათას ლარებში 

 კონსოლიდირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება* 

 შენიშვნა 
 საანგარიშგებო  წელი  საანგარიშგებო წლის წინა წელი 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 საბიუჯეტო სახსრები  საკუთარი სახსრები 
10 საწყისი ნაშთი -                         4,298,170                             1,346,381                         5,644,537                            
11 სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები S1 504,726                                228                                    504,954                               
12 არსებითი შეცდომების კორექტორებები (წინა პერიოდების შეცდომები) S1 (2,019,994)                           (21,046)                             (2,041,040)                          
13 გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი -                         2,782,901                            1,325,563                         4,108,464                            
14 წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება -                         (4,494,996)                           (488,817)                           (4,983,812)                          
15 დამფუძნებლების შენატანები -                                        -                                     -                                        
16 პერიოდის ნამეტი (დეფიციტი) (4,494,996)                           (488,817)                           (4,983,812)                          

17 დამფუძნებლებზე გადახდილი თანხები

18 საბოლოო ნაშთი   -                         (1,712,094)                           836,746                             (875,348)                              

 საბიუჯეტო სახსრები  საკუთარი სახსრები 
10 საწყისი ნაშთი 5,571,877                             1,262,182                         6,834,059                            
11 სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები 421,842                                720                                    422,562                               
12 არსებითი შეცდომების კორექტორებები (წინა პერიოდების შეცდომები) 30,046                                  (4,180)                                25,896                                 

13 გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი -                         6,023,765                            1,258,722                         7,282,517                            

14 წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება -                         (1,693,876)                           87,659                               (1,606,216)                          

15 დამფუძნებლების შენატანები -                                        -                                     -                                        

16 პერიოდის ნამეტი (დეფიციტი) (1,725,596)                           87,659                               (1,637,936)                          

17 დამფუძნებლებზე გადახდილი თანხები -                                        -                                     -                                        

18 საბოლოო ნაშთი  -                         4,298,170                            1,346,381                         5,644,581                            

წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება

საანგარიშგებო  წელი
 სულ წმინდა 

აქტივები/კაპიტალი 

კოდი
კაპიტალში 

შენატანები
 გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი  სულ წმინდა 

აქტივები/კაპიტალი 

საანგარიშგებო წლის წინა წელი

შენიშვნა

კოდი შენიშვნა
კაპიტალში 

შენატანები
 გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

შენიშვნა
 დამტკიცებული 

ბიუჯეტი (საწყისი) 

 დაზუსტებული 

ბიუჯეტი (საბოლოო) 

 ბიუჯეტის 

შესრულება 
შესრულება (%)

შემოსულობები (შემოსული თანხები, მიღებები)
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

10 გადასახადები                              8,979,350                           8,979,350                    9,364,779 104%
11 გრანტები                                 558,349                              558,349                        459,551 82%
12 სხვა შემოსავლები                                 675,000                              675,000                        666,039 99%
13 არაფინანსური აქტივების შემცირება                                    90,000                                90,000                          98,154 109%
14 ფინანსური აქტივების შემცირება                                    80,000                                80,000                        163,358 204%
15 ვალდებულებების ზრდა                              8,037,571                           8,037,571                    7,290,419 91%

16
სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები 

(შემოსული თანხები, მიღებები)
                           18,420,270                        18,420,270                  18,042,300 98%

გაცემული თანხები (გაცემები, გადახდები, გასვლები)

17 შრომის ანაზღაურება                              1,554,288                           1,552,358                    1,543,097 99%
18 საქონელი და მომსახურება                              1,510,557                           1,538,130                    1,529,153 99%
19 პროცენტი                                 783,031                              773,031                        763,695 99%
20 სუბსიდიები                                 980,523                              822,089                        837,061 102%
21 გრანტები                                 806,668                           1,022,284                    1,010,669 99%
22 სოციალური დახმარება                              5,339,851                           5,350,899                    5,343,172 100%
23 სხვა ხარჯები                              1,581,499                           1,527,754                    1,507,026 99%
24 არაფინანსური აქტივების ზრდა                              2,007,825                           2,034,593                    2,319,029 114%
25 ფინანსური აქტივების ზრდა                                 326,820                              310,326                        377,686 122%
26 ვალდებულებების შემცირება                              1,032,731                              992,329                        944,048 95%

27
სულ გაცემული თანხები (გაცემები, გადახდები, 

გასვლები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
                           15,923,793                        15,923,793                  16,174,636 102%

28 სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი N21                    2,311,374 

ბიუჯეტის და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება
საანგარიშგებო წელი



ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები წარმოდგენილია ათას ლარებში

შენიშვნა N1 სააღრიცხვო პოლიტიკები

ა) ანგარიშვალდებული ერთეული
სახელმწიფო ხაზინა

ბ) ფინანსური ანგარიშგებების მასშტაბი (არეალი, დაფარვა), მომზადების საფუძველი, კომბინაციის საფუძველი

გ) ის ნორმატიული აქტები, რომელთა შესაბამისობაშიც მომზადდა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება,; ასევე, ის სტანდარტები, რომელთა მოთხოვნები იქნა

გათვალისწინებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.  (მიუთითეთ  ძირეული გადახრები სტანდარტებიდან

კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება  მოიცავს შემდეგი ორგანიზაციების ნაერთ ფინანსურ ანგარიშგებებს:

1. საქართველოს პარლამენტი

2. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

3. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

4. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

5. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

6. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

7. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

8. საქართველოს უზენაესი სასამართლო

9. საერთო სასამართლოები

10. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

11.	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

12.	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

13. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

14.	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

15. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

16. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

17. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

18. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

19. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

20. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

21. სსიპ - საპენსიო სააგენტო

22. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

23. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

24. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

25. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

26. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

28. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

29. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

30. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

31. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

32. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

33. საქართველოს პროკურატურა

34. საქართველოს დაზვერვის სამსახური *

35. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

36. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

37. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

38. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

39. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

40. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

41. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

42. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

43. სსიპ კონკურენციის სააგენტო

44. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

45. საქართველოს საპატრიარქო *

46. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

47. სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

48. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

49. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

50. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

51. სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი

52. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

53. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

54. სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო

55. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

56. სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

57. სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

58. ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი

59. სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

60. სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

61. სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

62. ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის

* კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს მხოლოდ ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მონაცემებს

გარდა ამისა, ფინანსური ანგარიშგების მონაცემების სრულყოფის მიზნით, დამატებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების კოდით (56 00) გაწეული დანახარჯები, ასევე, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები საგარეო 

საკრედიტო რესურსების ხარჯზე გაცემული ფინანსური აქტივების შესახებ (რაც არ არის მხარჯავი დაწესებულებების ფინანსურ ანგარიშგებებში ასახული), ასევე, საგადასახადო შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია და შეღავათიანი მომსახურების შეთანხმებებთან დაკავშირებით 

კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებულია შემდეგი ნორმატიული აქტები:

•	საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 5 მაისის N108 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე ფინანსური აღრიცხვა-

ანგარიშგების წარმოების შესახებ“;

•	საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 15 იანვრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ“

•	საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 2 დეკემბრის N289 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ“

•	საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N24 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის წესის შესახებ“.

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია შემდეგი საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მოთხოვნების გათვალისწინებით:

IPSAS 1 ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

IPSAS 2 ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

IPSAS 3 სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები

IPSAS 4 უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები 

IPSAS 5 სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები

IPSAS 9 შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან

IPSAS 12 მატერიალური მარაგები

IPSAS 13 იჯარა

IPSAS 14 ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენები

IPSAS 16 საინვესტიციო ქონება

IPSAS 17 ძირითადი აქტივები

IPSAS 19 ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

IPSAS 20 დაკავშირებულ მხარეთა შესახებ განმარტებითი შენიშვნები

IPSAS 21 ფულადი სახსრების არწარმომქმნელი აქტივების გაუფასურება

IPSAS  23  შემოსავალი არაგაცვლითი ოპერაციებიდან (გადასახადები და ტრანსფერები)

IPSAS  24 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა ფინანსურ ანგარიშგებაში

IPSAS 26 ფულადი სახსრების წარმომქმნელი აქტივების გაუფასურება 

IPSAS 31 არამატერიალური აქტივები

IPSAS 32 შეღავათიანი მომსახურების შეთანხმებები: უფლების გადამცემი 

IPSAS 34 ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

IPSAS 35 კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

IPSAS 36 მეკავშირე ერთეულებსა და ერთობლივ საქმიანობაში ინვესტიციები

IPSAS 37 ერთობლივი შეთანხმებები

IPSAS 39  დაქირავებულთა სარგებელი

დ) ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკების აღწერილობა



(წარმოდგენილია ათას ლარებში)

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტური

ს სამინისტრო

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტური

ს სამინისტრო

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო
საქართველოს 

ბიზნესომბუდსმენ

ის აპარატი
სსიპ - საპენსიო 

სააგენტო
საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო

ე) სააღრიცხვო პოლიტიკების ცვლილებები ბოლო ფინანსური ანგარიშგებების მომზადების თარიღიდან მოყოლებული, რომლებიც აისახა რესტროსპექტულ

კორექტირებებში 

447,285

მატერიალური მარაგები

მატერიალური მარაგების აღიარება ხდება  

პროცესში გამოსაყენებლად.

ან

სტანდარტულად ერთგვაროვანი მატერიალური მარაგების თვითღირებულება განისაზღვრება პირველი შემოსული პირველი გადის (FIFO) პრინციპით ან საშუალო შეწონილი თვითღირებულების ფორმულით.  

გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები 

გრძელვდიანი  სესხების შეფასება ამორტიზებადი ღირებულებით ხდება. 

წილობრივ ინსტრუმენტებში ინვესტიციები თვითღრებულებით ფასდება, თუ ინვესტიციები არ ხორციელდებაკონტროლირებულ ერთეულებში, მეკავშირე ერთეულებსა თუ ერთობლივ საქმიანობებში. ასეთ შემთხვევებში მათი შეფასება კაპიტალ-მეთოდის გამოყენებით ხდება.  

ფინანსური იჯარიდან მისაღები გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანების აღიარება იჯარით გაცემული ქონების სამართლიან (რეალურ) ღირებულებასა და იჯარის  ხელშერულების დაწყებისას განსაზღვრული იჯარის მინიმალური შენატანების ამჟამინდელ ღირებულებას 

შორის უმცირესი თანხით ხორციელდება.  

ძირითადი აქტივები

ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი აქტივების შეფასება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით ხდება.

ძირითად აქტივებს ცვეთა წრფივი მეთოდის გამოყენებით დაერიცხება.  ცვეთის დარიცხვისათვის სასარგებლო მომსახურების მინიმალური ვადები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 2 დეკემბრის N289 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით 

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ“ 

საინვესტიციო ქონება

ფინანსურ ანგარიშგებაში საინვესტიციო ქონების შეფასება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით ხდება.

საინვესტიციო ქონებას ცვეთა წრფივი მეთოდის გამოყენებით დაერიცხება. ცვეთის დარიცხვისათვის სასარგებლო მომსახურების მინიმალური ვადები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 2 დეკემბრის N289 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით 

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ“ 

არამატერიალური აქტივები

ფინანსურ ანგარიშგებაში არამატერიალური აქტივების შეფასება თვითღირებულების მოდელის გამოყენებით ხდება.

არამატერიალურ აქტივებს ამორტიზაცია წრფივი მეთოდის გამოყენებით დაერიცხება. ამორტიზაციის დარიცხვისათვის სასარგებლო მომსახურების მინიმალური ვადები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 2 დეკემბრის N289 ბრძანებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციით „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ“ 

შეღავათიანი მომმსახურების აქტივები

შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულებების აქტივების აღიარება ხდება მთავრობის აქტივების სახით. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ აქტივების შენება ეტაპობრივად მიმდინარეობს, მთავრობა მათ აღიარებს დაუმთავრებელი მშენებლობის სახით, თვითღირებულებით. 

ამავე დროს ხდება იგივე ღირებულების ფინანსური ვალდებულების აღიარებაც. როცა აქტივების მშენებლობა სრულდება, მათი მთლიანი თვითღირებულება და საპირწონე ფინანსური ვალდებულება ასახავს იმ სამომავლო ანაზღაურების ღირებულებას, რომელიც აქტივების 

სანაცვლოდ კერძო სექტორიდან წარმოდგენილ პარტნიორს უნდა გადაეცეს. 

შეღავათიანი მომსახურების აქტივები თავდაპირველად სამართლიანი (რეალური) ღირებულებით ფასდება.

თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, შეღავათიანი მომსახურების აქტივების აღრიცხვა IPSAS 17ის და IPSAS 31-ის შესაბამისად  ხდება.

შეღავათიანი მომსახურების ვალდებულებების აღიარება შეღავათიანი მომსახურების აქტივების აღიარების დროს ხდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს აქტივი მთავრობის უკვე არსებული აქტივია.

შეღავათიანი მომსახურების ვალდებულების აღიარება თავდაპირველად იმავე თანხით ხდება, რითაც შეღავათიანი მომსახურების აქტივის. 

ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები

ფინანსური იჯარით მიღებული არაფინანსური აქტივები კლასიფიცირდება და აღირიცხება, როგორც ძირითადი აქტივები, არამატერიალური აქტივები და საინვესტიციო ქონება 

საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლები აღირიცხება საკასო მეთოდის შესაბამისად

სხვა არაგაცვლითი ოპერაციებით შემოსავლები (გრანტები, გარე ტრანსფერები და ა.შ)

სხვა არაგაცვლითი ოპერაციებით შემოსავლები აღირიცხება დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე, IPSAS 23-ის შესაბამისად,

ანგარიშგებაში 2020 წლიდან აისახა ხაზინის ერთიანი ანგარიშის მოძრაობა 

3,956

36,763

ვ) ფუნდამენტური შეცდომების აღწერილობა, რომლებიც გასწორდა რეტროსპექტული კორექტირებების შედეგად

-611

გადასესხებული სესხების მოთხოვნების თანხები 2020 წლის ანგარიშგებაში აღარ არის აღიარებული. ასევე, კაპიტალ-მეთოდის გამოყენების შედეგად დაკორექტირდა ინვესტიციების მოცულობა; არაფინანსური და ფინანსური აქტივების, ასევე, შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის პრაქტიკა შეიცვალა. 

განხორციელდა თავდაცვის სამინისტროს მიერ დაფუძნებულ შპს-ებში წილების აღრიცხვა 

განხორციელდა შემოსავლების დარიცხვის კორექტირება, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საპროცენტო დებიტორული დავალიანებების ჩამოწერა, აქტივების ბალანსიდან მოხსნა და ა.შ

-1,316,678

724,871

2

გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები- რომელიც აღარ არის 2020 წლის ანგარიშგებაში ასახული, დაკორექტირდა როგორც წინა პერიოდების არსებითი შეცდომა

დაკორექტირდა ძირითადი აქტივებისა და არამატერიალური აქტივების ნაშთები; საგადასახადო დავალიანებების მოცულობა დაზუსტდა შემოსავლების სამსახურთან შედარების გზით

ცვეთის თანხა დაკორექტირდა

-58

120

14,216

ცვეთის თანხა დაკორექტირდა

დაკორექტირდა ნაშთები იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი ორგანიზაციების რეორგანიზაციის შედეგად

დაკორექტირდა წინა საანგარიშგებო პერიოდში დარიცხული ხარჯები; ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო, სასამართლო გადაწყვეტილებით წარმოიქმნა მოთხოვნა ჯარიმებზე (ასახული იყო პირობით აქტივში); საგადასახადო აქტივის მოცულობა დაზუსტდა შემოსავლების სამსახურთან შედარებით; უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული არამატერიალური აქტივის ღირებულება დაზუსტდა მიღების თარიღისათვის არსებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად; დაუმთავრებელი აქტივის მოიხსნა ბალანსიდან; საჯარიმო მოთხოვნა აღიარდა კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიმართ, 2019 წლის სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, ზედმეტად აღრიცხული მარაგების მოხსნა მოხდა ბალანსიდან და ა.შ

85

7,044

757

2020 წლიდან აისახა სავალუტო ანგარიშზე არსებული ნაშთი, რომელიც წინა პერიოდებში არ იყო ასახული;

	დაქვემდებარებულ ერთეულებთან დაკავშირებით, განხორციელდა შემდეგი კორექტირებები: აუდიტის რეკომენდაციების შესაბამისად განხორციელდა ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მაკორექტირებელი გატარებები; დაუმთავრებელ აქტივებში ასახულ იქნა სხვა ერთეულებზე გადასაცემი აქტივები, რომელიც წინა პერიოდში ჩამოწერილი იყო ხარჯებში; წინა პერიოდში კაპიტალური გრანტის სახით მიღებული არაფინანსური აქტივი აღიარდა და დაერიცხა ცვეთა; ასევე, აისახა წინა პერიოდის კაპიტალური გრანტის ხარჯი და სხვ.

დაქვემდებარებულ ერთეულებთან დაკავშირებით, განხორციელდა დამატებითი კორექტირებები: ზოგიერთ განსაზღვრული ვადის არამატერიალურ აქტივს წინა წლებში არ ერიცხებოდა ამორტიზაცია და დაერიცხა; ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი არაფინანსური აქტივების შემცირების შედეგად დაკორექტირდა არაფინანსური აქტივის ნაშთი; დაზუსტდა ზოგიერთი აქტივის თავდაპირველი ღირებულება და შესაბამისად, გასწორდა მათზე დარიცხული ცვეთები და სხვ.



წარმოდგენილია ათას ლარებში

კოდი
საანგარიშგებო 

წელი

საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი
010 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
020 ნაშთები ეროვნულ ვალუტაში, ბანკნოტები და მონეტები -                           -                               
030 ხაზინის ერთიანი ანგარიში, მათ შორის: 3,828,604               1,962,408                   
040 სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები 2,311,374               443,712                      
050 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების სახსრები 345,103                  491,161                      
060 ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ები და არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირები 549,621                  424,321                      

070
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სსიპ-ები და არასამეწარმეო, 

არაკომერციული იურიდიული პირები 
14,185                     21,040                        

080 დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში 41,588                     37,258                        
090 ბანკნოტები და მონეტები ლარში -                           -                               

100 სხვა ანგარიშები ხაზინაში 566,733                  544,916                      

110 სალაროში და კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშები* 477,810                  436,417                      

120 საბანკო ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში, ბანკნოტები და მონეტები, მათ შორის 845,765                  679,576                      
130 ხაზინის სავალუტო ანგარიში 788,928                  616,518                      
140 დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში -                           -                               
150 უცხოურ ვალუტაში სხვა საბანკო ანგარიშები 56,837                     63,059                        
160 ბანკნოტები და მონეტები უცხოურ ვალუტაში -                           -                               
170 3 თვემდე ვადიანი დეპოზიტები ლარში -                           -                              
180 სახელმწიფო ხაზინის მიერ დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) განთავსებული ფულადი სახსრები -                           -                               

190 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ განთავსებული ფულადი სახსრები -                           -                               

200
ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ებისა და არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების მიერ 

განთავსებული ფულადი სახსრები 
-                           -                               

210 სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 5,152,179               3,078,401                  

შენიშვნა N2 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები



წარმოდგენილია ათას ლარებში

მთლიანი ნაშთი გაუფასურება
საბალანსო 

ღირებულება
მთლიანი ნაშთი გაუფასურება

საბალანსო 

ღირებულება

010
მიმდინარე ინვესტიციები 70,676                        -                              70,676                        84,072                        -                              84,072                        

020
1 წლამდე ვადიანი კრედიტები და სესხები 803                             -                              803                             20,803                        -                              20,803                        

030
1 წელზე მეტ ვადიანი კრედიტებისა და სესხების მიმდინარე ნაწილი 12,098                        -                              12,098                        14,267                        -                              14,267                        

040
ფინანსური იჯარიდან მისაღები თანხების მიმდინარე ნაწილი -                              -                              -                              -                              -                              -                              

050
მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა -                              -                              -                              -                              -                              -                              

060 სხვა მიმდინარე ინვესტიციები 57,775                        -                              57,775                        49,001                        -                              49,001                        

010 მიმდინარე დებიტორული დავალიანება (დებიტორები) 662,102                     (511)                            661,591                     491,702                      -                              491,702                      

020 სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები -                              -                              -                              -                              -                              -                              

030 გადასახადებიდან მისაღები თანხები 16,855                        (0)                                16,855                        14,438                        -                              14,438                        

040 საშემოსავლო გადასახადი 1,028                          (0)                                1,027                          822                             -                              822                             

050 მოგების გადასახადი 2,486                          -                              2,486                          2,545                          -                              2,545                          

060 ქონების გადასახადი 1,970                          -                              1,970                          2,446                          -                              2,446                          

070 დღგ 11,030                        -                              11,030                        7,532                          -                              7,532                          

080 სააქციზო გადასახადი 86                               -                              86                               150                             -                              150                             

090 იმპორტის გადასახადი -                              -                              -                              5                                  -                              5                                  

100 სხვა გადასახადები 256                             -                              256                             938                             -                              938                             

110 მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები საპენსიო სქემაში 1,142                          -                              1,142                          1,134                          -                              1,134                          

120 მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები დარიცხული პროცენტებით (ჯარიმებით) 372,123                     -                              372,123                     293,382                      -                              293,382                      

130 მისაღები დივიდენდები 3                                 -                              3                                 -                              -                              -                              

140 საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები 129,401                     (275)                            129,125                     98,601                        -                              98,601                        

150 მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები თანამშრომლებისა და ანგარიშვალდებული პირების მიმართ 12,337                        -                              12,337                        16,270                        -                              16,270                        

160 მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გასვლით (გაყიდვით) 5                                 -                              5                                 3                                  -                              3                                  

170 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები 130,236                     (235)                            130,001                     67,874                        -                              67,874                        

შენიშვნა N2ა მიმდინარე ინვესტიციები და მისაღები თანხები (დებიტორები)

კოდი მუხლები

საანგარიშგებო წლის წინა წელისაანგარიშგებო წელი



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 თვითღირებულება 

 აკუმულირებული 

ღირებულების 

შემცირება 

 საბალანსო 

ღირებულება 
 თვითღირებულება 

 აკუმულირებული 

ღირებულების 

შემცირება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

მატერიალური მარაგები

020
ნედლეული და მასალები 19,673                                                       -                      19,673 

20,010                          -                                20,010                     

030
სხვა მასალები და მარაგები 441,109                                                     -                    441,109 

430,811                        -                                430,811                   

040
მცირეფასიანი აქტივები 72,351                                                       -                      72,351 

92,652                          -                                92,652                     

070
სხვა დანარჩენი მასალები და მარაგები 368,758                                                     -                    368,758 

338,160                        -                                338,160                   

100
დაუმთავრებელი წარმოება 2,547                                                         -                        2,547 5,227                             -                                5,227                       

110
მზა პროდუქცია 10,928                                                       -                      10,928 6,033                             -                                6,033                       

120
გაყიდვის მიზნით ფლობილი (ფლობაში არსებული) საქონელი 1,135                                                         -                        1,135 

1,061                             -                                1,061                       

130

სამხედრო მატერიალური მარაგები 682,912                                                     -                    682,912 

697,910                        -                                697,910                   

140

 სულ 1,158,304                                                  -                 1,158,304 

1,161,053                     -                                1,161,053                

 შესყიდვა წინა 

წლების ავანსების 

შემცირებით   

 შესყიდვა 

მიმდინარე 

პერიოდის  

 ბარტერით  გრანტებით 
 სხვა 

შემოსავლებით 

 დანაკლისის 

აღდგენით 

 *სხვა 

მიღებები  
 გაყიდვით  ბარტერით 

 ხელფასები 

სასაქონლო 

ფორმით 

 საქონელი და 

მომსახურებით 
 სუბსიდიებით  გრანტებით 

 სოციალური 

დახმარებებით 
 დანაკლისით 

 სხვა 

ხარჯებით 

 *სხვა 

გასვლები 

მატერიალური მარაგები
-                             

020
ნედლეული და მასალები                          20,010                          4,442 10,169                   -                                 261                               75                            -                     3,302                  125                   -                 -                 8,777                   -                      7                          -                        -                    51                      9,626                   19,673                       

030
სხვა მასალები და მარაგები                        430,811                        48,202 511,023                 43                                  136,046                       18,553                     19                      120,897              13                     9                     -                 490,412               208                     152,276              61,871                  1,551                90,863              27,287                 441,109                     

040
მცირეფასიანი აქტივები                          92,652                             723 25,045                   18                                  4,278                            1,071                       17                      3,295                  -                    -                 -                 39,221                 51                       931                     -                        515                    2,784                11,245                 72,351                       

070
სხვა დანარჩენი მასალები და მარაგები                        338,160                        47,479 485,978                 25                                  131,768                       17,483                     3                        117,601              13                     9                     -                 451,190               157                     151,345              61,871                  1,036                88,078              16,042                 368,758                     

100
დაუმთავრებელი წარმოება 5,227                          -                            41                          -                                 -                                

10                            -                     16,683                -                    -                 -                 545                      -                      1                          -                        -                    -                    18,867                 2,547                         

110
მზა პროდუქცია 6,033                          -                            12,009                   -                                 47                                 

17                            -                     17,678                6,718                -                 3                     3,173                   -                      49                       -                        -                    5                        14,907                 10,928                       

120
გაყიდვის მიზნით ფლობილი (ფლობაში არსებული) საქონელი                            1,061                                -   13,151                   -                                 267                               648                          -                     0                          10,649              -                 -                 1,780                   -                      739                     -                        -                    639                    187                      1,135                         

130
სამხედრო მატერიალური მარაგები                        697,910                        13,536 9,457                     -                                 5,677                            -                           -                     19,653                -                    -                 -                 47,061                 -                      89                       -                        -                    -                    16,171                 682,912                     

140
სულ                     1,161,053                        66,181 555,850                 43                                  142,299                       19,303                     19                      178,212              17,504              9                     3                     551,749               208                     153,161              61,871                  1,551                91,558              87,044                 1,158,304                  

 საანგარიშგებო წლის წინა წელი  საანგარიშგებო წელი 

მუხლები კოდი 

შენიშვნა N3 მატერიალური მარაგები

 ნაშთი 

წლის(პერიოდისთ

ვის) ბოლოს 

 ნაშთი წლის 

დასაწყისისათვის 
 მატერიალური მარაგების თვითღირებულება  კოდი 

 გ ა ს ვ ლ ა  მ ი ღ ე ბ ა 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

კოდი მუხლები
 საანგარიშგებო 

წელი 

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

010 წინასწარი გადახდები 2,177,790                        1,762,540                        

020 წინასწარი გადახდები საქონლისა და მომსახურებისათვის 533,746                           446,005                           

030 წინასწარი გადახდები არაფინანსური აქტივებისათვის 1,489,403                        1,234,384                        

040 წინასწარ გადახდილი სხვა ხარჯები 154,641                           82,151                              

050 მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გადაცემით 2,167                                76                                      

060 ბარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქტივებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები 709                                   692                                   

070 მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით 23                                      9                                        

080 მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისით 33,980                              35,874                              

090 სულ 2,214,670                        1,799,192                        

შენიშვნა N4 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები



 მთლიანი ნაშთი  გაუფასურება  საბალანსო ღირებულება  მთლიანი ნაშთი  გაუფასურება  საბალანსო ღირებულება 

010 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები 6,219,803             -                                       6,219,803                                  5,228,321                      -                        5,228,321                                   

020 კრედიტები და სესხები (საბოლოო დაფარვის თარიღამდე დარჩენილია ერთ წელზე მეტი)               3,655,276 -                                       3,655,276                                  2,851,101                      -                        2,851,101                                   

030 ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში               1,468,576 -                                       1,468,576                                  1,492,291                      -                        1,492,291                                   

040  სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები               1,018,442 -                                        1,018,442                                  841,653                          -                         841,653                                       

050 სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და არაფულადი მოთხოვნები                    77,509                                            -   77,509                                        43,276                            -                         43,276                                         

 კოდი მუხლები  სულ 

 კრედიტები და სესხები 

(დაფარვის თარიღამდე 

დარჩენილია ერთ 

წელზე მეტი) 

 კაპიტალის ინვესტიციები   

 გრძელვადიანი 

მოთხოვნები 

ფინანსური იჯარდან 

 სხვა 

გრძელვადიანი 

ფინანსური 

აქტივები 

 სხვა გრძელვადიანი 

დებიტორული 

დავალიანებები და 

არაფულადი მოთხოვნები 

010
მთლიანი ნაშთი -                         -                                        -                                              -                                  

020

საწყისი ნაშთი 5,228,321             2,851,101                            1,492,291                                   -                                  

841,653                43,276                                         

030

საკასო ზრდა 314,178                 310,177                               4,001                                          -                                  0                            

-                                               

040
რეკლასიფიკაცია მიმდინარე (მოკლევადიან) ფინანსურ აქტივებად 7,051                     7,051                                   -                                              -                                  -                         

-                                               

050
საკასო კლება 165,501                 165,501                               -                                              -                                  -                         

-                                               

060
ფლობიდან წარმოქმნილი მოგება/ზარალი 638,344                 -                                        -                                              -                                  176,789                

461,555                                       

070
საბოლოო ნაშთი 6,219,803             3,655,276                            1,468,576                                   -                                               1,018,442 

77,509                                         

080
გაუფასურება -                         -                                        -                                              -                                  

090
საწყისი ნაშთი -                         -                                        -                                              -                                  

100
გამოშვება -                         -                                        -                                              -                                  

110
რეკლასიფიკაცია მიმდინარე (მოკლევადიან) ფინანსურ აქტივებად -                         -                                        -                                              -                                  

120
გამოსყიდვა -                         -                                        -                                              -                                  

130
საბოლოო ნაშთი -                         -                                        -                                              -                                  

140
წმინდა ნაშთი -                         -                                        -                                              -                                  

150
საწყისი ნაშთი -                         -                                        -                                              -                                  

160
საბოლოო ნაშთი

წარმოდგენილია ათას ლარებში

 კოდი 

შენიშვნა N5 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები

საანგარიშგებო წლის წინა წელი

მუხლები

 საანგარიშგებო წელი 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 თვითღირებულება 
 დაგროვილი 

ცვეთა 

 დაგროვილი 

გაუფასურება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

 

თვითღირებულებ

ა 

 დაგროვილი 

ცვეთა 

 დაგროვილი 

გაუფასურება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

010  შენობა-ნაგებობები საკუთარი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად         12,689,165       1,766,925                         -         10,922,240       11,362,266       1,597,666                -           9,764,600 

020  საცხოვრებელი სახლები              218,316             30,804                         -   
            187,513             363,650             49,925                -              313,725 

030  არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები           4,211,304           362,929                         -   
         3,848,375          3,701,696           324,323                -           3,377,373 

040  სხვა ნაგებობები           5,155,807       1,373,192                         -   
         3,782,615          4,819,918       1,223,419                -           3,596,498 

050  მიწის გაუმჯობესება                   3,110                       1                         -   
                 3,109                  3,118                      -                  -                   3,118 

060  მიწა           3,100,627                      -                           -   
         3,100,627          2,473,885                      -                  -           2,473,885 

070  მანქანა-დანადგარები            3,173,612           969,036                       98          2,204,478          2,798,977           529,678                -           2,269,298 

080  სატრანსპორტო მოწყობილობა              790,931           190,426                          9 
            600,496             650,694           121,278                -              529,416 

090  სხვა მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა           2,382,682           778,610                       89 

         1,603,982          2,148,283           408,401                -           1,739,882 

100  კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები                   4,813                   272                         -                    4,541                  9,802               3,518                -                   6,285 

110  სულ         15,867,590       2,736,233                       98       13,131,259       14,171,045       2,130,862                -         12,040,183 
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020  შენობა-ნაგებობები საკუთარი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად                   11,362,266                      22,739                      431,973                                  -                        181,718                      82,985                         -                       838,198                           -                           -                  -                -             41,177              -                -         1,946                7,555              180,036 12,689,165            

030 საცხოვრებელი სახლები                       363,650                            631 121                            -                             1,352                         -                           -                     4,548                        -                       -                    -            -          1,601            -          -          171         1,830              148,383            218,316                  

040 არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები                    3,701,696                      20,630 85,198                       -                             135,802                    81,035                    -                     236,444                    -                       -                    -            -          21,703         -          -          1,313      4,235              22,249              4,211,304               

050 სხვა ნაგებობები                    4,819,918                        1,478 319,008                    -                             3,744                         354                          -                     16,663                      -                       -                    -            -          2,820            -          -          239         179                 2,120                 5,155,807               

060 მიწის გაუმჯობესება                            3,118                               -   -                             -                             -                             -                           -                     -                             -                       -                    -            -          8                    -          -          -          -                  -                     3,110                       

070 მიწა                    2,473,885                                0 27,645                       -                             40,821                       1,596                       -                     580,543                    -                       -                    -            -          15,046         -          -          224         1,311              7,283                 3,100,627               

080 მანქანა-დანადგარები                    2,798,977                      29,411                      197,600                           1,001                      104,647                      43,070                        26                     239,783                            3                     965                 1              -             23,093               1           848       4,106             54,226              157,663 3,173,612               

090 სატრანსპორტო მოწყობილობა                       650,694                      16,486 89,657                       996                            53,667                       6,779                       -                     32,068                      3                          965                   -            -          17,074         -          66           430         2,582              38,298              790,931                  

100  სხვა მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა                    2,148,283                      12,925                      107,944                                   5                        50,981                      36,291                        26                     207,715                           -                           -                   1              -               6,019               1           782       3,676             51,644              119,365 2,382,682               

110
 საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი 

და აღჭურვა 
                      357,618                        6,408 25,582                       5                                 19,801                       6,431                       7                        2,352                        -                       -                    -            -          1,656            -          45           553         166                 8,094                 407,690                  

120  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                       947,081                        6,516                        77,015                                  -                          31,179                        7,534                        19                        19,457                           -                           -                   1              -               4,362               1           737       3,101                4,335                46,027 1,030,237               

130  სამხედრო იარაღის სისტემები                       843,583                               -                             5,347                                  -                                     0                      22,325                         -                       185,906                           -                           -                  -                -                      -                -                -               22             47,143                65,243 944,754                  

140 კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები                            9,802                               -   60                               -                             24                               20                            -                     132                            -                       -                    -            -          6                    -          1              5              23                    5,189                 4,813                       

150 სულ                  14,171,045                      52,150                      629,633                           1,001                      286,389                    126,075                        26                  1,078,113                            3                     965                 1              -             64,275               1           849       6,056             61,804              342,888              15,867,590 

 საწყისი ნაშთი 
 წლის ცვეთის 

ხარჯი 

 გასვლისას 

ანულირებული 

 მიღებული 

დაგროვილი 

ცვეთა 

 აქტივების სხვა 

კლასებში 

გადატანისას 

ანულირებული  

 საბოლოო ნაშთი 
 საწყისი 

ნაშთი 

 წლის 

გაუფასურება 

 გასვლისას 

ანულირებული 

 აქტივების 

სხვა 

კლასებში 

გადატანისას 

ანულირებულ

ი 

 

საბოლო

ო ნაშთი 

010  შენობა-ნაგებობები საკუთარი მიზნებისათვის გამოსაყენებლად                     1,597,666                    203,694                        32,386                           1,165                           3,213                1,766,925                         -                                   -                             -                           -                  -   

020 საცხოვრებელი სახლები                          49,925                        1,806 
18,296                       -                             2,631                         

                     30,804 
-                     -                             -                       -                    

               -   

030 არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები                       324,323                      50,669 
12,986                       1,091                         168                            

                   362,929 
-                     -                             -                       -                    

               -   

040 სხვა ნაგებობები                    1,223,419                    151,218 
1,105                         74                               414                            

               1,373,192 
-                     -                             -                       -                    

               -   

050 მიწის გაუმჯობესება                                   -                                  1 
-                             -                             -                             

                               1 
-                     -                             -                       -                    

               -   

060 მიწა                                   -                                 -   
-                             -                             -                             

                              -   
-                     -                             -                       -                    

               -   

070 მანქანა-დანადგარები                       529,678                    578,321                      140,720                           2,303                              547                    969,036 
-                     98                              -                       -                    

              98 

080 სატრანსპორტო მოწყობილობა                       121,278                      98,763 
30,609                       1,063                         68                               

                   190,426 
-                     9                                -                       -                    

                9 

090 სხვა მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობა                       408,401                    479,559                      110,111                           1,240                              479                    778,610 
-                     89                              -                       -                    

              89 

100
 საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, 

ავეჯი და აღჭურვა 
                      156,114                      39,136 

8,729                         718                            (38)                             
                   187,278 

-                     -                             -                       -                    
               -   

110  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი                       252,286                    141,432 
36,389                       522                            517                            

                   357,335 
-                     89                              -                       -                    

              89 

120  სამხედრო იარაღის სისტემები                                   -                      298,990 
64,993                       -                             -                             

                   233,998 
-                     -                             -                       -                    

               -   

130 კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები                            3,518                        1,943 
5,189                         0                                 -                             

                           272 
-                     -                             -                       -                    

               -   

140 სულ
2,130,862                  783,958                  178,294                    4,708                         3,761                         2,736,233               -                     98                              -                       -                    98             

შენიშვნა  N6 ძირითადი აქტივები

 ძირითადი აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი ძირითადი აქტივების დაგროვილი ცვეთა
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ძირითადი აქტივები

 საანგარიშგებო  წელი საანგარიშგებო წლის წინა წელი

 ძირითადი აქტივების თვითღირებულება 

 ნ
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                              -   



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 

თვითღირებულ

ება 

ღირებულება 

 დაგროვილი 

ცვეთა 

 დაგროვილი 

გაუფასურება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

 

თვითღირებულე

ბა  

 დაგროვილი 

ცვეთა 

 დაგროვილი 

გაუფასურება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

010  შენობა-ნაგებობები  -                       -                        -                    -                      -                         -                  -                       -                             

020  საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად -                       -                        -                    -                      -                         -                  -                       -                             

030  არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად 10,212                 696                       -                    9,516                  1,711                     59                   -                       1,653                         

040  სხვა ნაგებობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად -                       -                        -                    -                      -                         -                  -                       -                             

050  მიწის გაუმჯობესება, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად -                       -                        -                    -                      -                         -                  -                       -                             

060  მიწა, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად 38                        -                        -                    38                       29                           -                  -                       29                               

070  სულ 10,250                 696                       -                    9,555                  1,740                     59                   -                       1,681                         

 შესყიდვა წინა 

წლების 

ავანსების 

შემცირებით 

 შესყიდვა 

მიმდინარე 

პერიოდის  

 ბარტერით  გრანტებით 

 სხვა 

შემოსავლებ

ით 

 დანაკლისის 

აღდგენით 
 *სხვა მიღებები   გაყიდვით  ბარტერით 

 ხელფასები 

სასაქონლო 

ფორმით 

 

სუბსიდი

ებით 

 

გრანტებ

ით 

 

სოციალ

ური 

დახმარე

ბებით 

 

დანაკლი

სით 

 სხვა 

ხარჯებით 

 *სხვა 

გასვლები 

010  შენობა-ნაგებობები                           -                              -                          -                            -                               -                        -                             -                                   -                          -                          -                           -                -                -                -                -                     -                     -   
                                             -   

020  საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                           -                              -   
-                    -                      -                         -                  -                       -                             -                    -                    -                     -          -          -          -          -               -                -                                          

030  არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                    1,711                            -   
-                    -                      -                         -                  -                       8,870                         -                    -                    -                     -          -          -          -          72                297               10,212                                    

040  სხვა ნაგებობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                           -                              -   
-                    -                      -                         -                  -                       -                             -                    -                    -                     -          -          -          -          -               -                -                                          

050  მიწის გაუმჯობესება, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                           -                              -   
-                    -                      -                         -                  -                       -                             -                    -                    -                     -          -          -          -          -               -                -                                          

060  მიწა, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                          29                            -   
-                    -                      -                         -                  -                       10                               -                    -                    -                     -          -          -          -          -               -                38                                           

070 სულ 1,740                   -                        -                    -                      -                         -                  -                       8,880                         -                    -                    -                     -          -          -          -          72                297               10,250                                    

 საწყისი ნაშთი 
 წლის ცვეთის 

ხარჯი 

 გასვლისას 

ანულირებულ

ი 

 აქტივების 

სხვა კლასებში 

გადატანისას 

ანულირებული  

 საბოლოო 

ნაშთი 

 საწყისი 

ნაშთი 

 გაუფასურების 

ზარალი 

 გასვლისას 

ანულირებული 

 აქტივების 

სხვა კლასებში 

გადატანისას 

ანულირებულ

ი 

 საბოლოო 

ნაშთი 

010  შენობა-ნაგებობები                            -                              -                          -                            -                               -   

020  საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                           -                              -   
-                    -                      -                         -                    

030  არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                          59                         105 
-                    532                     696                        -                    

040  სხვა ნაგებობები, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                           -                              -   
-                    -                      -                         -                    

050  მიწის გაუმჯობესება, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                           -                              -   
-                    -                      -                         -                    

060  მიწა, კლასიფიცირებული საინვესტიციო ქონებად                            -                              -   
-                    -                      -                         -                    

070 სულ
59                        105                       -                    532                     696                        -                  -                       -                             -                    -                    

 ნაშთი 

წლის(პერიოდისთვის) 

ბოლოს 

საინვესტიციო ქონების თვითღირებულება

 საინვესტიციო ქონების თვითღირებულება 

 საანგარიშგებო წელი  საანგარიშგებო წლის წინა წელი 

 მ ი ღ ე ბ ა  გ ა ს ვ ლ ა 

 ნაშთი წლის 

დასაწყისისათვ

ის 

 კოდი 

 კოდი 

 კოდი 

შენიშვნა  N7 საინვესტიციო ქონება 

საინვესტიციო ქონება 

საინვესტიციო ქონების დაგროვილი ცვეთა  საინვესტიციო ქონების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი 



 ღირებულება 
 დაგროვილი 

ამორტიზაცია 

 დაგროვილი 

გაუფასურება 

 საბალანსო 

ღირებულება 
 ღირებულება 

 დაგროვილი 

ამორტიზაცია 

 დაგროვილი 

გაუფასურება 

 საბალანსო 

ღირებულება 

010 -                           -                             -                           -                             -                         -                             -                            -                                 

020 117                          23                               -                           93                               53                          8                                -                            45                                   

030 -                           -                             -                           -                             -                         -                             -                            -                                 

040 139,820                  71,042                       -                           68,778                       125,237                55,224                      -                            70,013                           

050 116,482                  56,359                       -                           60,124                       102,096                42,758                      -                            59,337                           

060 23,337                     14,683                       -                           8,654                         23,141                  12,465                      -                            10,676                           

070 3,692                       1,347                         5                               2,341                         3,098                     1,143                        -                            1,955                             

080 57,115                     27,496                       -                           29,619                       49,001                  21,646                      -                            27,355                           

090 200,744                  99,908                       5                               100,831                     177,389                78,021                      -                            99,368                           

100 -                           -                             -                           -                             -                         -                             -                            -                                 

110 1,037                       584                             -                           453                             1,744                     985                            -                            759                                 

120 -                           1                                 -                           (1)                                -                         -                             -                            -                                 

130 -                           -                             -                           -                             -                         -                             -                            -                                 

140 2,107                       520                             -                           1,588                         941                        305                            -                            636                                 

150 69                             2                                 -                           67                               13                          -                             -                            13                                   

160 1                               -                             -                           1                                 1                             -                             -                            1                                     

170 3,215                       1,106                         -                           2,108                         2,699                     1,290                        -                            1,408                             

203,958                  101,014                     5                               102,939                     180,087                79,311                      -                            100,776                         

 შესყიდვა წინა 

წლების 

ავანსების 

შემცირებით 

 შესყიდვა 

მიმდინარე 

პერიოდის  

 ბარტერით  გრანტებით 
 სხვა 

შემოსავლებით 

 დანაკლისის 

აღდგენით 
 *სხვა მიღებები   გაყიდვით  ბარტერით 

 ხელფასები 

სასაქონლო 

ფორმით 

 

სუბსიდიე

ბით 

 

გრანტები

თ 

 

სოციალუ

რი 

დახმარებ

ებით 

 დანაკლისით 
 სხვა 

ხარჯებით 

 *სხვა 

გასვლები 

010  ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                     -   

020  კვლევა და განვითარება                                 53                               0                               35                                  -                                 -                                   28                             -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                  117 

030  მინერალური წიაღისეულის ძიება და შეფასებები                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                     -   

040  კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები                       125,237                       1,424                       10,346                              592                        2,290                              376                          295                          1,165                                -                                        -                         -                   -                  34                 -                              0                 308              1,564                        139,820 

050  კომპიუტერული პროგრამები                       102,096                       1,424                         9,986                              592                        2,257                              376                          295                          1,165                                -                                        -                         -                   -                  34                 -                              0                 304              1,370                        116,482 

060 მონაცემთა ბაზები                         23,141                              -                              360                                  -                                33                                  -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                        4                  193                          23,337 

070 გასართობი,ლიტერატურული და მხატვრული ორიგინალი ნიმუშები                           3,098                             15                            574                                  -                                 -                                     3                             -                                  59                                -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                      29                    27                            3,692 

080 ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტები                         49,001                           741                         7,453                                  -                              110                              158                             -                            4,577                                -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                      17              4,907                          57,115 

090 სულ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები                       177,389                       2,180                       18,409                              592                        2,401                              565                          295                          5,800                                -                                        -                         -                   -                  34                 -                              0                 354              6,499                        200,744 

100  არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                     -   

110 ხელშეკრულებები,იჯარა და ლიცენზიები                           1,744                               2                               26                                  -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                    735                            1,037 

120 ბაზარზე გაყიდვადი საოპერაციო იჯარები                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                     -   

130 ბუნებრივი რესურსბით სარგებლობის ნებართვები                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                     -   

140 სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები                               941                           129                         1,051                                  -                                 -                                   15                             -                                    8                                -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                      35                            2,107 

150 მომავალში საქონელსა და მომსახურებაზე ექსკლუზიური უფლებები                                 13                             18                               38                                  -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                    69 

160 გუდვილი                                   1                              -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                       -                                      1 

170 სულ არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები                           2,699                           149                         1,115                                  -                                 -                                   15                             -                                    8                                -                                        -                         -                   -                   -                   -                             -                       -                    770                            3,215 

სულ                       180,087                       2,329                       19,524                              592                        2,401                              579                          295                          5,808                                -                                        -                         -                   -                  34                 -                              0                 354              7,269                        203,958 

 საწყისი ნაშთი 

 წლის 

ამორტიზაციის 

ხარჯი 

 გასვლისას 

ანულირებული 

 აქტივების სხვა 

კლასებში 

გადატანისას 

ანულირებული  

 საბოლოო 

ნაშთი 
 საწყისი ნაშთი 

 წლის 

გაუფასურების 

ზარალი 

 გასვლისას 

ანულირებული 

 აქტივების სხვა 

კლასებში 

გადატანისას 

ანულირებული 

 საბოლოო ნაშთი 

010  ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები 

020  კვლევა და განვითარება 1-28-5100                                   8                             15                                -                                    -                                23                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

030  მინერალური წიაღისეულის ძიება და შეფასებები 1-28-5200                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -   

040  კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები                         55,224                     16,992                            858                              315                      71,042                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

050  კომპიუტერული პროგრამები 1-28-5300                         42,758                     14,554                            639                              315                      56,359                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

060 მონაცემთა ბაზები 1-28-5400                         12,465                       2,438                            220                                  -                        14,683                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

070 გასართობი,ლიტერატურული და მხატვრული ორიგინალი ნიმუშები 1-28-5500                           1,143                           231                               27                                   0                        1,347                                  -                                 5                                 -                                  -                                         5 

080 ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტები 1-28-5600                         21,646                       8,017                         2,164                                   3                      27,496                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

090 სულ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები                         78,021                     25,255                         3,049                              318                      99,908                                  -                                 5                                 -                                  -                                         5 

100  არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -   

110 ხელშეკრულებები,იჯარა და ლიცენზიები 1-28-8200                               985                           334                            735                                  -                              584                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

120 ბაზარზე გაყიდვადი საოპერაციო იჯარები 1-28-8300                                  -                                 1                                -                                    -                                  1                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

130 ბუნებრივი რესურსბით სარგებლობის ნებართვები 1-28-8400                                  -                                 4                                 4                                  -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -   

140 სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების  ნებართვები 1-28-8500                               305                           224                               21                               (12)                            520                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

150 მომავალში საქონელსა და მომსახურებაზე ექსკლუზიური უფლებები 1-28-8600                                  -                                 2                                -                                    -                                  2                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   

160 გუდვილი 1-28-8700                                  -                                -                                  -                                    -                                 -                                    -                               -                                   -                                  -                                        -   

170 სულ არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები                           1,290                           564                            760                               (12)                        1,106                                  -                               -                                   -                                  -                                        -   
სულ                         79,311                     25,819                         3,809                              307                    101,014                                  -                                 5                                 -                                  -                                         5 

 კოდი 

 კომპიუტერული პროგრამები 

 სპეციფიკური საქმიანობების განხორციელების ნებართვები 

 მომავალში საქონელსა და მომსახურებაზე ექსკლუზიური უფლებები 

 გუდვილი 

 სულ 

 მ ი ღ ე ბ ა 

დასახელება 

არამატერიალური აქტივების დაგროვილი ცვეთა  არამატერიალური აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი 

 არამატერიალური აქტივების თვითღირებულება 
 ნაშთი წლის 

დასაწყისისათვის 

არამატერიალური აქტივების თვითღირებულება

 სულ არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები 

 მონაცემთა ბაზები 

 საანგარიშგებო წლის წინა წელი 

 ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები 

 კვლევა და განვითარება 

 ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტები 

 სულ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები 

 არამატერიალური არაწარმოებული აქტივები 

 ხელშეკრულებები,იჯარა და ლიცენზიები 

 ბაზარზე გაყიდვადი საოპერაციო იჯარები 

 ბუნებრივი რესურსბით სარგებლობის ნებართვები 

 ნაშთი 

წლის(პერიოდისთ

ვის) ბოლოს 

 კოდი 

 კოდი 

 გ ა ს ვ ლ ა 

 მინერალური წიაღისეულის ძიება და შეფასებები 

 კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები 

 საანგარიშგებო წელი 

 გასართობი,ლიტერატურული და მხატვრული ორიგინალი ნიმუშები 

შენიშვნა N8 არამატერიალური აქტივები



წარმოდგენილია ათას ლარებში

თვითღირებულება
აკუმულირებული 

ცვეთა/ამორტიზაცია

დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი

საბალანსო 

ღირებულება
თვითღირებულება

აკუმულირებული 

ცვეთა/ამორტიზაცია

დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი

საბალანსო 

ღირებულება

010 ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური 308,600                                   308,600                      266,761                       266,761                      

020
 თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო 

აეროპორტი
104,600                                   104,600                      122,028                       122,028                      

080 სულ 413,200                                   -                                    -                               413,200                      388,789                       -                                    -                               388,789                      

010 საწყისი ნაშთი

020 მიღებები (შეძენები, დამატებები) -                                            -                                    -                               -                               -                                -                                    -                               

ძირითადი თანხის 

გადახდა

დაფინანსების 

ხარჯი

მომსახურების 

ხარჯი
სულ

010 შეღავათიანი მომსახურების ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი -                                -                                    

020 შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულება 1 -                                -                                    

030 შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულება 2 -                                -                                    

040 გრძლვადიანი ვალდებულებები 388,789                                   -                                    -                               -                               -                                413,200                           

050 შეღავათიანი მომსახურების გრძელვადიანი ვალდებულებები -                                -                                    

060 შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულება 1 266,761                                   -                                308,600                           

070 შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულება 2 122,028                                   -                                104,600                           

შენიშვნა N9  შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულებები

კოდი შეღავათიანი მომსახურების აქტივების აღწერილობა

საანგარიშგებო წელი საანგარიშგებო წლის წინა წელი

მიმდინარე ვალდებულებები (რომელიც შდის მოკლევადიან ნასესხებ 

თანხებში)
საწყისი ნაშთი საბოლოო ნაშთი

კოდი

შემცირება



 თვითღირებულება 
 აკუმულირებული 

ცვეთა 

 დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი 

 საბალანსო 

ღირებულება 

 

თვითღირებუ

ლება 

 

აკუმულირებუ

ლი ცვეთა 

 დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი 

 საბალანსო 

ღირებულება 

010  სატრანსპორტო მოწყობილობა 190                               18                                 -                            172                                    -                           

020  სატრანსპორტო მოწყობილობა 119                               30                                 -                            89                                      -                           

090 -                                     -                           

100 -                                     -                           

230  სულ 309                               48                                 -                            261                                    -                      -                      -                           -                           

 კოდი ვალდებულებები ფინანსური იჯარით  საწყისი ნაშთი  ზრდა  კლება  საბოლოო ნაშთი 

020  მიმდინარე ვალდებულებები -                                -                                -                            -                                     

030 გრძელვადიან ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხების მიმდინარე ნაწილი -                                20                                 20                              -                                     

040  გრძელვადიანი ვალდებულებები -                                -                                -                            -                                     

050 გრძელვადიან პერიოდში  ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხები 146                               187                               83                              250                                    

წარმოდგენილია ათას ლარებში
შენიშვნა N10 ფინანსური იჯარით აქტივები და ვალდებულებები 

საანგარიშგებო წელი

 კოდი 

ფინანსური იჯარით აქტივები

 საანგარიშგებო წელი  საანგარიშგებო წლის წინა წელი 



თვითღირებულ

ება

დაგროვილი 

ცვეთა

დაგროვილი 

გაუფასურებ

ის ზარალი

საბალანსო 

ღირებულება

თვითღირებულ

ება

დაგროვილი 

ცვეთა

დაგროვილი 

გაუფასურების 

ზარალი

საბალანსო 

ღირებულება

010 ფასეულობები 2,409                    -                  -                  2,409                    2,308                    -                  -                      2,308                       

020 მატერიალური არაწარმოებული აქტივები, გარდა მიწისა 325                       -                  1                      324                       324                       -                  -                      324                          

040 მემკვიდრეობითი აქტივები -                        -                  -                  -                        -                        -                  -                      -                           

050 დაუმთავრებელი აქტივები 3,457,188            550                  -                  3,456,637            2,701,900            18,791            -                      2,683,109               

060 დაუმთავრებელი მშენებლობა 3,298,660            23                    -                  3,298,637            2,680,433            18,565            -                      2,661,868               

070
აქტივები, რომელთა საკუთრების უფლება ჯერ არ არის მოპოვებული ან სხვა 

ერთეულებზე გადასაცემადაა მიღებული
155,844                226                  -                  155,619                20,646                  226                  -                      20,420                     

080 საოპერაციო იჯარით მიღებული ქონების არსებითი გაუმჯობესება 2,684                    302                  -                  2,382                    822                       1                      -                      821                          

090 სულ 3,459,922            550                  1                      3,459,370            2,704,532            18,791            -                      2,685,741               

წარმოდგენილია ათას ლარებში

საანგარიშგებო წლის წინა წელი

შენიშვნა N 11 სხვა არაფინანსური გრძელვადიანი აქტივები 

კოდი დასახელება

საანგარიშგებო წელი



საკასო სხვა * საკასო სხვა *

010  მოკლევადიანი ნასესხები თანხები  762,630                         
2,887                          4,321                      39,144                 0                           

730,694                    

020  ვალდებულებები დეპოზიტებით 0                                      -                              -                          -                        0                           -                            

030  მოკლევადიანი სასხეხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით -                                  -                              -                          -                        -                        -                            

040 მოკლევადიანი სავალო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები) ლარში 758,577                          -                              -                          35,211                 -                        723,366                    

050 მოკლევადიანი კრედიტები და სესხები ლარში -                                  2,887                          332                         -                        -                        3,219                        

060 გრძელვადიანი ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი ლარში 2-12-1100 -                                  -                              -                          -                        -                        -                            

070 გრძელვადიანი ნასესხები თანხების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში 4,053                              -                              3,989                      3,933                    -                        4,109                        

080 გრძელვადიან ფინანსურ იჯარაზე გადასახდელი თანხების მიმდინარე ნაწილი -                                  -                              -                          -                        -                        -                            

090 შეღავათიანი მომსახურების ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი -                                  -                              -                          -                        -                        -                            

100  გრძელვადიანი ნასესხები თანხები 19,204,120                    7,417,665                  3,354,577              944,127               3,995                    29,028,240              

110  ვალდებულებები დეპოზიტებით -                                  -                              -                          -                        -                        -                            

120 გრძელვადიანი სავალო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები) ლარში 3,431,755                      2,085,394                  -                          40,000                 -                        5,477,149                

130 გრძელვადიანი სავალო ვალდებულებები (ფასიანი ქაღალდები) უცხოურ ვალუტაში 1,433,850                      -                              204,450                 -                        -                        1,638,300                

140 გრძელვადიანი კრედიტები და სესხები ლარში 25,386                            67,924                        -                          127                       3,989                    89,194                      

150 გრძელვადიანი კრედიტები და სესხები უცხურ ვალუტაში 14,313,129                    5,264,347                  3,150,127              903,999               6                           21,823,598              

160 ფინანსურ იჯარაზე გრძელვადიან პერიოდში გადასახდელი თანხები -                                  -                              -                          -                        -                        -                            

170 შეღავათიანი მომსახურების გრძელვადიანი ვალდებულებები 388,789                          -                              -                          -                        -                        413,200                    

წარმოდგენილია ათას ლარებში
შენიშვნა N12 მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ნასესხები თანხები 

საანგარიშგებო წელი

 კოდი  საბოლოო ნაშთი 
 ზრდა  კლება 

 საწყისი ნაშთი ვალდებულებები 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 კოდი კრედიტორული დავალიანება  საანგარიშგებო წელი 
 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

010 მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანება

020  სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება *                        1,070,813                   1,192,509 

030  საგადასახადო კრედიტორული დავალიანება                             71,792                        57,977 

040 თანამშრომლებთან და სტიპენდიებთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება                           338,089                        53,692 

050  საქონლისა და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება                             93,742                        53,098 

060  გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების მიწოდებასთან დაკავშირებული კრედიტორული დავალიანება                             77,769                        71,035 

070  გადასახდელი პროცენტი                           341,604                      148,847 

080  სხვა მოკლევადიანი (მიმდანარე) კრედიტორული დავალიანება                             60,621                        28,031 

090  სულ მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები                        1,712,825                   1,456,343 

100  სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები                             67,308                        47,368 

110 სხვა გრძელვადინი კრედიტორული დავალიანებები                           126,014                      129,948 

 კოდი მოკლევადიანი ანარიცხები

 სულ ანარიცხები  ანარიცხი 2 

030 საწყისი ნაშთი                                     25                                25 

040 ანარიცხების ზრდა                             46,195                        46,195 

050 ანარიცხების კლება                                      -                                   -   

060 წინა ანარიცხების უკუგატარება                                     25                                25 

070 საბოლოო ნაშთი                             46,195                        46,195 

 სულ ანარიცხები  ანარიცხი 2 

120 საწყისი ნაშთი                               4,050                          4,050 

130 დამატებითი ანარიცხები                                  366                              366 

140 გამოყენებული ანარიცხები                                      -                                   -   

150 წინა ანარიცხების უკუგატარება                                      -                                   -   

160 საბოლოო ნაშთი                               4,416                          4,416 

 კოდი სხვა ვალდებულებები  საანგარიშგებო წელი 
 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

010 ვალდებულებები დეპოზიტებით                           998,408                      809,327 

030 სულ ვალდებულებები                           998,408                      809,327 

შენიშვნა N13 კრედიტორული დავალიანება, ანარიცხები და სხვა ვალდებულებები 

საანგარიშგებო წელი

 N13ბ 

N13ა

 N13გ 

 საანგარიშგებო წელი 

გრძელვადიანი ანარიცხები



წარმოდგენილია ათას ლარებში

010  ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი 3,079,840               3,200,255                

020  კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი 919,441                  866,289                   

030  ქონების გადასახადი 2                              7                               

040  დღგ 3,918,159               4,243,607                
050  აქციზი 1,619,392               1,506,676                

060

 საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები 74,369                    79,074                     

070

 სხვა საგადასახადო შემოსავლები (246,424)                 (230,339)                 

080  სულ 9,364,779               9,665,568                

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
010  ფულადი ფორმით 5,218                      109,456                   5,066                      49,688                         100,201               29,140                 
020 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 505                          155                          19                            -                               2,647                   51                        

030  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 3,790                      668                          726                          5                                   2,369                   13                        

040 სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული 923                          108,633                   4,321                      49,683                         95,186                 29,077                 

050 იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული 298                          103,104                   4,161                      35,970                         91,134                 15,032                 

060 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული 625                          5,530                       160                          13,713                         4,052                   14,045                 

070  სასაქონლო ფორმით 31,098                    77,750                     215,065                  22,378                         21,545                 323,042               

080 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 16,842                    201                          40,298                    -                               120                      399                      

090  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 8,666                      26                             55,571                    6,390                           290                      10,023                 

100 სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული 5,590                      77,524                     119,196                  15,988                         21,135                 312,620               

110 იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული -                           74,772                     82,664                    15,845                         19,173                 293,389               

120 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებისაგან მიღებული 5,590                      2,752                       36,532                    143                              1,963                   19,231                 

130  სულ 36,317                    187,206                   220,131                  72,065                         121,747               352,183               

256,448                  259,272                  

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
 სულ 

010  შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით                      63,242                         2,111                      65,353                           44,249 

020
 შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
                     58,136                       16,902                      75,038                        109,481 

030
 შემოსავლები მიმდინარე გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
21,485                    9,545                                            31,030 

99,413                         

040
 შემოსავლები კაპიტალური გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
36,651                    7,357                                            44,008 

10,068                         

050  შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით 969,587                  -                           969,587                  1,114,553                   

060  შემოსავლები შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით 969,587                  -                                              969,587 1,114,553                   

070  შემოსავლები შიდა კაპიტალური ტრანსფერებით -                           -                                                         -   

080  სულ 1,090,965               19,013                     1,109,978               1,268,283                   

1) საგადასახადო შემოსავლები აღიარდება საკასო მეთოდით, ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში, მთავარი წიგნის ფუნქციონალის სრულად ამოქმედებამდე.

 სულ მიმდინარე და 

კაპიტალური წინა წელი 

 სულ მიმდინარე და კაპიტალური 

არასაბიუჯეტო 

 სულ მიმდინარე და კაპიტალური 

საბიუჯეტი 

 მიმდინარე  კაპიტალური 

 სხვა ოპერაციებიდან შემოსავლები 

N 14 გ

N14 ბ

 შემოსავლები გრანტებით 

 კოდი 

 საანგარიშგებო 

წელი  

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 
 მუხლები 

 საგადასახადო შემოსავლები 

 N14ა 

შენიშვნა N14 შემოსავლები გადასახადებიდან, გრანტებიდან და სხვა

 საანგარიშგებო წლის წინა 

წელი 

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 
 მუხლები 

 კოდი 

 მუხლები  კოდი  კაპიტალური  მიმდინარე 

 საანგარიშგებო წელი 

 საანგარიშგებო წელი 

473,929                                               



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
 სულ  სულ 

010
 შემოსავლები საკუთრებიდან                        195,896                   91,423                  287,319                            113,391 

020
საპროცენტო შემოსავლები                        195,896                   67,479                  263,375                            112,808 

030
დივიდენდებიდან შემოსავლები                                   -                              -                               -                                         -   

040
რენტიდან შემოსავლები                                   -                     23,944                    23,944                                    583 

050
საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები                            2,926                 747,557                  750,482                            849,701 

060
საქონლის გაყიდვები                                    8                   17,871                    17,879                              20,615 

070
მომსახურების გაწევა                            2,917                 729,686                  732,604                            829,086 

080
 სხვა                                  26                            -                              26                                1,735 

090

 სულ                        198,847                 838,980              1,037,827                            964,826 

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
 სულ  სულ 

010 გრძელვადიანი აქტივების გასვლით მიღებული მოგება/(ზარალი)*                                   -                       1,386                      1,386                                    229 

020 ძირითადი აქტივების გასვლით მიღებული მოგება/(ზარალი)                                   -                             10                            10                                       -   

030 არამატერიალური აქტივების გასვლით მიღებული მოგება/(ზარალი)                                   -                             76                            76                                       -   

040 გრძელვადიანი აქტივების გასვლით მიღებული მოგება/(ზარალი)                                   -                              -                               -                                         -   

050  სულ                                   -                       1,471                      1,471                                    229 

შენიშვნა N15 ა შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან

 მუხლები 

 საანგარიშგებო წელი 

შენიშვნა N15 ბ გრძელვადიანი აქტივების გასვლიდან მიღებული მოგება/(ზარალი)

 კოდი 

 კოდი  მუხლები 

 საანგარიშგებო  წელი 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 საანგარიშგებო 

წლის წინა წელი 

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები 
 სულ 

010 უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან წარმოქმნილი მოგება 703,818                        47,896                          751,714                        62,893                            

020 ფლობის შედეგად გაწეული სხვა მოგება 775,806                        204,536                        980,342                        1,131,758                      

030 დებიტორული დავალიანების შემცირების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება 28,224                          8                                    28,232                          1,215                              

040 მატერიალური მარაგების შემცირების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება 1,299                            1                                    1,300                            2,405                              

050 ძირითადი აქტივების გაუფასურების უკუგატარების შედეგად მიღბული მოგება 493                                15                                  508                                322                                 

060 საინვესტიციო ქონების გაუფასურების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება -                                 -                                 -                                 -                                  

070 არამატერიალური აქტივების გაუფასურების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება -                                 -                                 -                                 -                                  

080 შეღავათიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება -                                 -                                 -                                 -                                  

090 ფინანსური იჯარის აქტივების გაუფასურების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება -                                 -                                 -                                 -                                  

100 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარების შედეგად მიღებული მოგება 219                                5                                    224                                -                                  

110 სულ 1,509,860                     252,460                        1,762,320                     1,198,594                      

სააღრიცხვო პოლიტიკები: 
1) 

შენიშვნა N16 სხვა შემოსავლები

 მუხლები   კოდი 

 საანგარიშგებო  წელი 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 საანგარიშგებო წლის 

წინა წელი 
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები  
 სულ  სულ 

010 შრომის ანაზღაურების ხარჯები 1,548,334                     1,112,801                     2,661,135                     1,856,941                            

020 საქონლისა და მომსახურების ხარჯები 1,617,975                     455,088                         2,073,063                     1,688,460                            

030  მ.შ იჯარის ხარჯები 17,689                           670                                 18,359                           16,530                                 

040 ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები 751,493                         58,221                           809,714                         511,042                               

050 ცვეთის ხარჯი 732,795                         51,804                           784,599                         490,113                               

060 ამორტიზაციის ხარჯი 18,697                           6,418                             25,115                           20,929                                 
070 შიდა ტრანსფერებით ხარჯები -                                  3,586                             -                                  -                                        

080 შიდა კაპიტალური ტრანსფერებით ხარჯები -                                  -                                  -                                  

090 შიდა მიმდინარე ტრანსფერებით ხარჯები -                                  3,586                             -                                  

100 სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა 5,696,534                     16,859                           5,713,393                     4,069,141                            
110 სხვა ხარჯები 1,669,992                     98,632                           1,768,624                     2,287,313                            
130 საპროცენტო ხარჯები 956,266                         3,855                             960,121                         755,388                               
140 ტრანსფერები (გარე), რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 713,409                         92,673                           806,083                         1,519,327                            
150 მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 380,086                         47,759                           427,845                         1,135,018                            
160 კაპიტალური ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 333,323                         44,914                           378,237                         384,309                               

180 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯი გარდა პროცენტისა 1                                     652                                 653                                 578                                       

მიმდინარე კაპიტალური

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები  

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები  
010 გრანტები ფულადი ფორმით 341,939                         49,460                           586,399                         5,227                                    231,069             625,958                 
020 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებზე გაცემული 6,311                             -                                  -                                  -                                        8,296                  -                         
030 საერთაშორისო ორგანიზაციებზე  გაცემული 32,486                           771                                 109                                 -                                        14,726               243                        
040 სახელმწიფო ერთეულებზე  გაცემული 303,142                         48,689                           586,290                         5,227                                    208,047             625,715                 
050 იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული 150,933                         45,951                           50,102                           5,227                                    158,783             24,837                   
060 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული 152,209                         2,738                             536,189                         -                                        49,264               600,878                 
070 გრანტები სასაქონლო ფორმით 38,403                           348                                 321,386                         635                                       209,826             529,441                 

080 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებზე გაცემული -                                  -                                  161                                 -                                        74                       -                         

090 საერთაშორისო ორგანიზაციებზე  გაცემული 679                                 -                                  306                                 -                                        275                     -                         

100 სახელმწიფო ერთეულებზე  გაცემული 37,724                           348                                 320,918                         635                                       209,477             529,441                 

110 იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული 37,034                           -                                  -                                  -                                        183,951             443,653                 

120 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებზე გაცემული 689                                 348                                 320,918                         635                                       25,526               85,788                   

130 სულ 380,342                         49,808                           907,785                         5,862                                    440,896             1,155,399             

1,288,127                     55,670                           

კოდი მუხლები

 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 არასაბიუჯეტო 

სახსრები  
 სულ 

010 სუბსიდიები საჯარო კორპორაციებს                             69,859                               2,850 72,709                           22,836                                 
020 არაფინანსურ საჯარო კორპორაციებს                       69,859                         2,850 72,709                           13,667                                 
030 ფინანსურ საჯარო კორპორაციებს                                -                                  -   -                                  9,169                                    
040 კერძო საწარმოებს                          273,186                               6,483 279,669                         141,797                               
050 არაფინანსურ კერძო საწარმოებს                     138,763                         6,483 145,246                         49,710                                 
060 ფინანსურ კერძო საწარმოებს                     134,423                                -   134,423                         92,087                                 
070 სხვა სექტორებს                          272,005                               7,688 279,692                         308,817                               
080 სულ 615,049                         17,020                           632,070                         473,450                               

შენიშვნა N17 დარიცხული ხარჯები
N17ა

 საანგარიშგებო წლის წინა წელი 

 საანგარიშგებო წელი 
კოდი მუხლები

მუხლებიკოდი

 სულ მიმდინარე და 

კაპიტალური წინა წელი 

1,596,295                                             

N17 ბ 

N17 გ 

 საანგარიშგებო  წელი 
 საანგარიშგებო წლის 

წინა წელი 

 საანგარიშგებო  წელი 

მიმდინარე კაპიტალური

 სულ მიმდინარე და კაპიტალური 

საბიუჯეტი სახსრები 

 სულ მიმდინარე და კაპიტალური 

არასაბიუჯეტო სახსრები 



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 საბიუჯეტო სახსრები  არასაბიუჯეტო სახსრები   სულ 

010 უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი 3,451,782                              28,062                                   3,479,845                              1,200,646                              

020 ფლობის შედეგად გაწეული სხვა ზარალი 229,481                                 6,622                                      236,103                                 1,472,177                              

030
საეჭვო/უიმედო დებიტორული დავალიანებების და წინასწარი გადახდების ხარჯები

48,474                                   2,648                                      51,122                                   23,037                                   

040 მატერიალური მარაგების შემცირების ხარჯი 99                                           60                                           159                                         103                                         

050 ძირითადი აქტივების გაუფასურების ხარჯი 2,368                                      129                                         2,496                                      29,904                                   

060 საინვესტიციო ქონების გაუფასურების ხარჯი -                                          -                                          -                                          699                                         

070 არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯი 764                                         4                                              768                                         157                                         

080 შეღავათიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების ხარჯი -                                          -                                          -                                          -                                          

090 ფინანსური იჯარის აქტივების გაუფასურების ხარჯი -                                          -                                          -                                          -                                          

100 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯი -                                          -                                          -                                          -                                          

სულ 3,732,968                              37,525                                   3,770,492                              2,726,723                              

სააღრიცხვო პოლიტიკები: 

 საანგარიშგებო წელი 
 საანგარიშგებო წლის 

წინა წელი 
მუხლები კოდი

შენიშვნა N18 სხვადასხვა ხარჯები



კოდი გადასახადების ტიპები საანგარიშგებო წელი საანგარიშგებო წლის წინა წელი

010
ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი

                                            3,079,840                                             3,200,255 

020
კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი

919,441                                               866,289                                               

030
ქონების გადასახადი

2                                                           7                                                           

040
დღგ

3,918,159                                            4,243,607                                            

050
აქციზი

1,619,392                                            1,506,676                                            

060
საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები

74,369                                                 79,074                                                 

070
სხვა საგადასახადო შემოსავლები

(246,424)                                              (230,339)                                              

080 სულ 9,364,779                                            9,665,568                                            

შენიშვნა N19 ფულადი ნაკადები გადასახადებიდან 

წარმოდგენილია ათას ლარებში



წარმოდგენილია ათას ლარებში

 სულ  სულ 

010 ნამეტი/(დეფიციტი) (4,983,812)                                            (1,569,866)                                                

020 არაფულადი მოძრაობები (კორექტირებები) -                                                             

030 დარიცხული პროცენტი (წმინდა) (696,746)                                               (633,455)                                                   

040 ძირითადი აქტივების ცვეთა 784,599                                                510,942                                                    

050 არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია 25,115                                                   -                                                             

060 აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალის ზრდა 3,423                                                     -                                                             

070 კრედიტორული დავალიანების ზრდა (შემცირება) 272,489                                                159,046                                                    

080 ანარიცხების ზრდა (შემცირება) 46,536                                                   -                                                             

090 გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული (მოგება)/ზარალი) -                                                             

100 ინვესტიციების გაყიდვიდან მიღებული (მოგება)/ზარალი -                                                             

110 დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა) (585,367)                                               169,478                                                    

120 სხვა მიმდინარე აქტივების შემცირება (ზრდა) (2,172,531)                                            476,427                                                    

130 სხვა არაფულადი ოპერაციებით შემცირება (ზრდა) (418,018)                                               (592,615)                                                   

140 გადახდილი პროცენტი 766,782                                                607,028                                                    

150 მიღებული პროცენტი და დივიდენდი 216,626                                                157,184                                                    

160 წინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობებიდან (1,757,092)                                            854,036                                                    

დასახელებაკოდი
 საანგარიშგებო წელი  საანგარიშგებო წლის წინა წელი 

შენიშვნა N20 საოპერაციო საქმიანობებიდან წმინდა ფულადი ნაკადების შეჯერება (შედარება) ნამეტთან/(დეფიციტთან) *



წარმოდგენილია ათას ლარებში

შემოსულობები (შემოსული თანხები, მიღებები)
 ბიუჯეტის 

შესრულება 

 ფულადი ნაკადები 

საოპერაციო 

საქმიანობიდან  

 ფულადი ნაკადები 

საინვესტიციო 

საქმიანობიდან  

 ფულადი ნაკადები 

ფინანსური 

საქმიანობიდან 

010 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,490,368                     10,490,368                     
020 გადასახადები 9,364,779                       9,364,779                       
030 გრანტები 459,551                           459,551                           
040 სხვა შემოსავლები 666,038                           666,038                           
050 არაფინანსური აქტივების შემცირება 98,154                             98,154                             
060 ფინანსური აქტივების შემცირება 163,358                           163,358                           
070 ვალდებულებების ზრდა 7,290,419                       7,336,063                       

080
სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები (შემოსული 

თანხები, მიღებები) 
18,042,298                     

090 გაცემული თანხები (გაცემები, გადახდები, გასვლები)

100 შრომის ანაზღაურება

1,543,097                       1,543,097                       
110 საქონელი და მომსახურება 1,529,153                       1,529,153                       
120 პროცენტი 763,695                           763,695                           
130 სუბსიდიები 837,076                           837,076                           
140 გრანტები 1,010,669                       1,010,669                       
150 სოციალური დახმარება 5,343,172                       5,343,172                       
160 სხვა ხარჯები 1,507,026                       1,507,026                       
170 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,319,014                       2,319,014                       
180 ფინანსური აქტივების ზრდა 377,686                           377,686                           
190 ვალდებულებების (ვალის) შემცირება 944,048                           944,048                           
200 სულ გაცემული თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 16,174,636                     
210 სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი* 2,311,374                       2,311,374                       
220 ნაღდი ფულის ეკვივალენტები 1,756,532                       

230
სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ფულადი სახსრების 

ეკვივალენტების მთლიანი ნაშთი  
4,067,906                       

240 წმინდა ფულადი ნაკადები საქმიანობის მიხედვით (2,043,520)                      (2,435,189)                      6,392,014                       

250
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა 

ზრდა (შემცირება) *
1,913,306                       

2,311,374                       

2,220,860                       

(2,043,520)                      

-                                   
-                                   
-                                   

-                                   

(2,043,520)                      

კოდი
 საოპერაციო 

საქმიანობა  

 საინვესტიციო 

საქმიანობა 

 ფინანსური 

საქმიანობა 
010 45,644                             
020
030
040 214,329                           (214,329)                         
050 (2,043,520)                      (2,435,189)                      6,392,014                       

შენიშვნა 21 ფაქტობრივი თანხებისა და საოპერაციო, საინვესტიცო და ფინანსური საქმიანობებიდან წმინდა ფულადი ნაკადების შეჯერება (შედარება) 

განსხვავებები კლასიფიკაციის მიხედვით 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში  ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი   სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ნაშთისა 

და წმინდა ფულადი 

სახსრებისა და მათი 

ეკვივალენტების 

ზრდის (შემცირების) 

შეჯერება(შედარება)  

კოდი

* *ფინანსური აქტივების ზრდას გამოკლებული ფულადი სახსრების ეკვივალენტები
* ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ჯამი ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში ფულადი 

ბიუჯეტის ფაქტობრივი საოპერაციო ნაშთისა და საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი ნაკადების შეჯერება (შედარება) 

ბიუჯეტის საერთო (მთლიანი) ნაშთი

არაფინანსური აქტივების ზრდა/(შემცირება)

ბიუჯეტის საოპერაციო ნაშთი 

განსხვავებები საფუძვლების (მეთოდების) მიხედვით 
განსხვავებები დროითი პერიოდის მიხედვით 
განსხვავებები ერთეულების მიხედვით 

ფაქტობრივი თანხა ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში 

ფაქტობრივი თანხა შესადარის საფუძველზე ბიუჯეტისა და ფაქტობრივი 

თანხების შედარების ანგარიშგების მიხედვით 
განსხვავებები საფუძვლების (მეთოდების) მიხედვით 
განსხვავებები დროითი პერიოდის მიხედვით 
განსხვავებები ერთეულების მიხედვით 
განსხვავებები კლასიფიკაციის მიხედვით 
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