
TARAS

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 4/11/2013

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

მინისტრი ვაჟა ბოლქვაძე

მინისტრის პირველი მოადგილე სულხან ჯორთმენაძე

საწარმოთა მართვისა და სახელშეკრულებო მონიტორინგის დეპარტამენტი
ლევან მჟავანაძე 577,906,011

საწარმოთა მართვის განყოფილება
თამაზ ხაბაძე 577,906,024

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისაღები ტელეფონი (8322) 273510

მისაღები ტელეფონი (FAX) (8322) 276671

საწარმოთა მართვის განყოფილება (8322) 247917

ვებ.გვერდი www.mofea.ge

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება ინფო

http://www.mofea.ge/
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ზომის ერთეული ლარი

ს ა წ ა რ მ ო ს  ბ ა ლ ა ნ ს ი

2 0 1 2    წლის    01   იანვრის    მდგომარეობით

საფირმო სახელწოდება

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

იურიდიული მისამართი

დარგი (საქმიანობის სახე)

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება ბალანსი
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ა ქ ტ ი ვ ი
ანგარიშის 

ნომერი

წლის 

დასაწყისში

საანგარიშო 

პერიოდის 

ბოლოს

ნაღდი ფული სალაროში 1110

ფული საბანკო ანგარიშებზე 1200

მოკლევადიანი ინვესტიციები 1300

მოთხოვენები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან 1410

საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება 1415

მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ 1420

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ 1430

მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ 1435

მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე 1460

გადახდილი დღგ 3340

მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები 1480

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა) 1490

საქონელი 1610

ნედლეული და მასალები 1620

დაუმთავრებელი წარმოება 1630

მზა პროდუქცია 1640

სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგი 1690

წინასწარ გაწეული ხარჯები 1700

სხვა მიმდინარე აქტივები 1900

მიწის ნაკვეთები 2110

დაუმთავრებელი მშენებლობა 2120

შენობა-ნაგებობები 2130

მრავალწლიანი ნარგავები, მიმოსვლის გზები 2145

მანქანა-დანადგარები 2150

ოფისის აღჭურვილობა 2160

სხვა ძირითადი საშუალებები 2170

სატრანსპორტო საშუალებები 2180

გრძელვადიანი მოთხოვნები 2300

გადავადებული საგადასახადო აქტივები 2340

გრძელვადიანი ინვესტიციები 2400

არამატერიალური აქტივები 2500

სულ გრძელვადიანი აქტივები

სულ აქტივები

          მიმდინარე აქტივები

სულ მიმდინარე აქტივები

  სასაქონლო მატარიალური მარაგი

სულ სასაქონლო მატერიალური მარაგი

      გრძელვადიანი აქტივები

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება აქტივი
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პასივი
ანგარიშის 

ნომერი

წლის 

დასაწყისში

საანგარიშო 

პერიოდის 

ბოლოს

მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი 

ვალდებულებები
3110

მიღებული ავანსები 3120

გადასახდელი ხელფასები 3130

ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე 3160

ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე 3170

მოკლევადიანი სესხები 3210

გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი 3230

გადასახდელი მოგების გადასახადი 3310

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 3320

გადასახდელი დღგ 3330

სოციალური გადასახადი 3370

ქონების გადასახადი 3380

მიწის გადასახადი 3381

სხვა საგადასახადო ვალდებულებები 3390

გადასახდელი პროცენტები 3410

გადასახდელი დივიდენდები 3420

სხვა დარიცხული ვალდებულებები 3490

გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები 4100

გადავადებული მოგების გადასახადი 4210

სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები 4220

ანარიცხები 4300

გადავადებული შემოსავალი 4410

საწესდებო კაპიტალი 5100

სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები) 5410

ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი 5420

სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება 5490

გაუნაწილებელი მოგება 5310

მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი 5330

დაუფარავი ზარალი 5320

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

სულ საკუთარი კაპიტალი

სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

          მიმდინარე ვალდებულებები

სულ მიმდინარე ვალდებულებები

გრძელვადიანი ვალდებულებები

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები

საკუთარი კაპიტალი

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება პასივი
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1 საწარმოს დასახელება

2 იურიდიული მისამართი

3 ფაქტიური ადგილმდებარეობა

(შპს, სს)

5 დაფუძნების თარიღი, რეგისტრაციის #

6 საიდენტიფიკაციო ნომერი

(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)

(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელ. #)

9 საწესდებო კაპიტალი

მიწა (კვ.მ.) და საკადასტრო კოდი

მიწის ღირებულება

11 შენობა-ნაგებობების ფართობი და ღირებულება

12
კრედიტორული დავალიანებები, მათ შორის 
საგადასახადო

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა. 

შენიშვნა: წარმოადგინეთ ბოლო ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან

8 ბუღალტერი და საკონტაქტო ინფორმაცია

10

საწარმოს საპასპორტო მონაცემები

01.01.2012 წლის მდგომარეობით

4 ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა

7 დირექტორი და საკონტაქტო ინფორმაცია

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება პასპორტი
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ბ. ა.

ZiriTadi saSualebebi 

sul:

maT Soris:

Senoba-nagebobebi sul:

მონაცემები ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახეობებისა და რაოდენობის 

შესახებ

დანართი 1

da a.S.

da a.S.

satransporto 

saSualebebi sul:

da a.S.

mravalwliani 

nargavebi, mimosvlis 

gzebi sul:

garda amisa, 

aramaterialuri 

aqtivebi:

მთავარი ბუღალტერი

miwis Rirebuleba

manqana-danadgarebi: 

sul:

ofisis mowyobiloba

sul:

da a.S.

sxva ZiriTadi 

saSualebebi sul:

da a.S.

საწარმოს ხელმძღვანელი

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 1
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დანართი 1ა

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

ბ. ა.

SeniSvna

da a.S.

satransporto 
saSualebebi sul:

da a.S.

da a.S.

miwa arasasoflo-sameurneo

nargavebi

manqana-danadgarebi: sul:

mravalwliani nargavebi, 
mimosvlis gzebi sul:

ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების სახეობებისა და რაოდენობის 
ინვენტარიზაცია

miwa sasoflo-sameurneo

ZiriTadi saSualebebi
sul:
maT Soris:

Senoba-nagebobebi sul:

ZiriTadi saSualebebis 
mokle aRweriloba da 
teqnikuri mdgomareoba

Senobis 
saerTo 
farTi 
(kvm)

Senobis 
sasargeblo 

farTi       
(kvm)

raodenoba 
(cali)

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ofisis mowyobiloba 
sul:

da a.S.

sxva ZiriTadi 
saSualebebi sul:

da a. S.

garda amisa, 
aramaterialuri aqtivebi:

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 1A
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debeti krediti debeti krediti

1110 naRdi fuli salaroSi

1200 fuli sabanko angariSebze

1300 მოკლევადიანი ინვესტიციები

1410 moTxovnebi miwodebidan da momsaxurebidan

1415 საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება

1420 მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოების მიმართ

1430 მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ

1435 მოთხოვნები ანგარიშვალდებული პირების მიმართ

1460 მოთხოვნები კაპიტალის შევსებაზე

3340 გადახდილი დღგ

1480 მიმწოდებლებზე გადახდილი ავანსები

1490 სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები (საბიუჯეტო ... და სხვა)

1610 saqoneli

1620 nedleuli da masalebi

1630 დაუმთავრებელი წარმოება

1640 mza produqcia

1690 sxva sasaqonlo materialuri maragi

1700 winaswar gaweuli xarjebi

1900 sxva mimdinare aqtivebi

2110 miwis nakveTebi

2120 daumTavrebeli mSeneblobebi

2130 Senobebi-nagebobebi

2145 mravalwliani nargavebi, mimosvlis gzebi

2150 manqana-danadgarebi

2160 ofisis aRWurviloba

2170 sxva ZiriTadi saSualebebi

2180 satransporto saSualebebi

2300 გრძელვადიანი მოთხოვნები

2340 გადავადებული საგადასახადო აქტივები

2400 გრძელვადიანი ინვესტიციები

2500 არამატერიალური აქტივები

3110
მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი 

ვალდებულებები

3120 მიღებული ავანსები

3130 გადასახდელი ხელფასები

3160 ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე

3170 ვალდებულებები მეკავშირე საწარმოების წინაშე

3210 მოკლევადიანი სესხები

2011 wlis 

sakredito 

brunva

naSTi          

01.01.2012-isTvis

sul grZelvadiani aqtivebi

ბრუნვათა უწყისი

valdebulebebi

დანართი 2

anga
riS
is    
#                                             

naSTi            

01.01.2011-isTvis

grZelvadiani aqtivebi

angariSis aRwera
2011 wlis 

sadebeto 

brunva

sul mimdinare aqtivebi

sul aqtivebi

mimdinare aqtivebi

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 2
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3230 გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი

3310 გადასახდელი მოგების გადასახადი

3320 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი

3330 გადასახდელი დღგ

3370 სოციალური გადასახადი

3380 ქონების გადასახადი

3381 მიწის გადასახადი

3390 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები

3410 გადასახდელი პროცენტები

3420 გადასახდელი დივიდენდები

3490 სხვა დარიცხული ვალდებულებები

4100 გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

4210 გადავადებული მოგების გადასახადი

4220 სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები

4300 ანარიცხები

4410 გადავადებული შემოსავალი

5000 sakuTari kapitali

5110 Cveulebrivi aqciebi

5115 sawesdebo kapitali Sps-Si

5410 სარეზერვო კაპიტალი (რეზერვები)

5420 ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი

5490 სხვა რეზერვები და მიზნობრივი დაფინანსება

5310 გაუნაწილებელი მოგება

5330 მიმდინარე წლის მოგება-ზარალი

5320 დაუფარავი ზარალი 

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

sul valdebulebebi

ბალანსის ახსნა–განმარტებები: _________________________________________

სულ ხარჯები

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 2
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ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი დანართი 3

2012 wlis monacemebiT

fuladi saxsrebi saangariSo periodis dasawyisisTvis

1. Semosuli fuli- saoperacio saqmianobidan maT Soris: _

Semosuli fuli – momxmareblebisgan (realizacia)

realizebuli produqciidan

Sida standartiT

saxelmwifo programuli dafinansebiT

kerZo sadazRvevo kompaniebis dafinansebiT

Semosuli fuli ijaridan

sxva Semosavlebi

saprocento Semosavlebi

sul Semosavlebi:

saerTo da adminstraciuli xarjebi: maT Soris _

xelze gacemuli xelfasi

xelfasTan dakavSirebuli gadsaxadebi

saSemosavlo gadasaxadi

profkavSirebis sawevros gadasaxadi

 xelfasTan dakavSirebuli sxva gadsaxadebi

TanamSromlebze gacemuli saavanso Tanxebi

angariSvaldebul pirze gacemuli Tanxebi

SeZenili sasaqonlo materialuri faseulobebi

medikamentebi da reaqtivebi

kvebis produqtebi

transportisaTvis sawvavi

avtosaTadarigo nawilebi

sxva masalebi

ZiriTadi saSualebebis remontis danaxarjebi

Senoba-nagebobebis

avtosatransporto saSualebebis

sxva ZiriTadi saSualebebis

winaswar gadaxdili xarjebi

ijaris xarjebi

ofisis mimdinare remonti da komunaluri xarjebi

eleqtro energiis xarji

wyalkanalis xarji

bunebrivi gazis xarji

sanitaruli dasufTavebis xarji

dasufTavebis mosakrebeli (municipaluri)

sakabelo televiziis momsaxureba

sakancelario xarjebi

sameurneo xarjebi (mათ შორის, SeSa, sarecxi saSualebebi, sxva damxmare masalebi ... )

sakomunikacio xarjebi (telefoni, interneti, sxva)

stacionaluri (xazis) telefonis nomrebze saabonento gadasaxadi

internetis xarji

korporaciuli nomrebis xarji

mobilur telefonze salaparako baraTebis xarji

safosto momsaxureba

kompiuterebis da sxva eleqtronuli teqnikis mimdinare remonti

printeris/qseroqsis kartrijebis xarji

kompiuteruli teqnikis momsaxurebis/რემონტის xarji

sxva teqnikis momsaxurebis/remontis xarji

sabiujeto gadasaxadebis xarji

gadaxdili dRg

gadaxdili mogebis gadasaxadi

gadaxdili socialuri gadasaxadi

gadaxdili qonebis gadasaxadi

gadaxdili miwis gadasaxadi

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 3
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gadaxdili sxva sabiujeto gadasaxadebi

bankis momsaxureba

samivlinebo xarji

warmomadgenlobiTi xarji

dacvis momsaxureba

auditoruli da sakonsultacio momsaxureba

sajaro reestris momsaxureba

sxva samedicino dawesebulebebis momsaxureba

sadezinfeqcio momsaxureba

Jurnal-gazeTebis xarji

sxva saerTo da administraciuli xarji

sxva pirdapiri gadasaxadebi

sxva arapirdapiri gadasaxadebi

aRebuli kreditebis ZiriTadi Tanxis gadaxda

sul saerTo da administraciuli xarjebi:

sasaqonlo materialuri maragebis koreqtireba

(cveTa da sxva arafuladi xarjebi) (             )

sagadasaxado valdebulebebis (Semcireba)

moklevadiani valdebulebebis (Semcireba)

sxva arasaoperacio xarji

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan

2. fuladi nakadebi sainvesticio saqmianobidan. maT Soris: _

ZiriTadi saS. realizaciidan miR. Semosav.

sxva sainvesticio Semosavlebi

ZiriTadi saSualebebis da aramaterialuri aqtivebis SeZena

sxva sainvesticio xarjebi:

wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan

3. fuladi saxsrebis nakadebi finansuri miznebisaTvis _ maT Soris: _

saxelmwifo da sxva sufsidiebi

aRebuli kreditebi

sxva Semosavlebi finansuri saqmianobidan

saprocento xarjebi

gadaxdili dividendebi

sxva xarjebi finansuri saqmianobidan

wminda fuladi saxsrebi finansuri saqmianobidan

fuladi saxsrebi saangariSo periodis bolosaTvis

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

SeniSvna: Tan daerTos 2012 wlis periodis sabanko angariSebidan amonawerebi da salaros 
Jurnalis (arsebobis SemTxvevaSi) bolo dRis brunvebis qseroasli.
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მოგება–ზარალის ანგარიშგება დანართი 4

 2012 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

1. saoperacio Semosavlebi _ maT Soris: *
Semosavlebi realizaciidan

Semosavlebi realizebuli produqciidan

Semosavlebi Sida standartiT

saxelmwifo programuli dafinansebiT

kerZo sadazRvevo kompaniebis dafinansebiT

Semosavlebi ijaridan

sxva Semosavlebi

sul saoperacio Semosavlebi

saoperacio xarjebi _ maT Soris: *
realizebuli produqciis TviTRirebuleba: maT Soris: *
ZiriTadi masalebis danaxarjebi

medikamentebis da reaqtivebis xarji

kvebis produqtebis xarji

transportis sawvavis xarji

avtotransportis saTadarigo nawilebis xarji

sxva masalebis danaxarjebi

pirdapiri xelfasi (TviTRirebulebaze)

sawarmoo daniSnulebis ZiriTadi saSualebebis cveTa

ZiriTadi saSualebebis remontis danaxarjebi

Senoba-nagebobebis

avtosatransporto saSualebebis

sxva ZiriTadi saSualebebis

sxva gadasaxadebi

sxva saoperacio xarjebi:
sul realizebuli produqciis TviTRirebuleba:
mogeba (zarali) produqciis realizaciidan

saerTo da administraciuli xarjebi _ maT Soris: *
daricxuli xelfasi (administraciis)

ofisis ijaris xarji

ofisis mimdinare remonti da komunaluri xarjebi

eleqtro energiis xarji

wyalkanalis xarji

bunebrivi gazis xarji

sanitaruli dasufTavebis xarji

dasufTavebis mosakrebeli (municipaluri)

sakabelo televiziis momsaxureba

sakancelario xarji  (mათ შორის, damxmare masalebi ... )

sameurneo xarji  (mათ შორის, SeSa, sxva sawvavi, sxva damxmare masalebi ... )

sakomunikacio xarji (telefonis, internetis, sxva)

stacionaluri (xazis) telefonis nomrebze saabonento gadasaxadi

internetis xarji

korporaciuli nomrebis xarji

mobilur telefonze salaparako baraTebis xarji

safosto momsaxureba

kompiuteri da sxva el. teqnikis mimdinare remonti

printeris/qseroqsis kartrijebis xarji

kompiuteruli teqnikis momsaxurebis/რემონტის xarji

sxva teqnikis momsaxurebis/remontis xarji

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 4
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sabiujeto gadasaxadebis xarji

qonebis gadasaxadi

miwis gadasaxadi

sauravebi

jarimebi

bankis momsaxureba

samivlinebo xarji

warmomadgenlobiTi xarji

dacvis momsaxureba

auditoruli da sakonsultacio momsaxureba

sajaro reestris momsaxureba

sxva samedicino dawesebulebebis momsaxureba

sadezinfeqcio momsaxureba

Jurnal-gazeTebis xarji

sxva saerTo da administraciuli xarji

sul saerTo da administraciuli xarji:
საოპერაციო მოგება (ზარალი)

2. არასაოპერაციო შემოსავლები – მათ შორის: *
საპროცენტო შემოსავლები

ვალუტის კურისის სხვაობით მიღებული შემოსავლები 

ფასეულობათა usasyidlod gadmocemiT მიღებული შემოსავლები

ძირითადი საშუალებების realizaciiT მიღებული შემოსავლები

ძირითადი საშუალებების sawesdebo kapitalidan amoRebiT miRebuli Semosavlebi

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები

სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:

არასაოპერაციო ხარჯები – მათ შორის: *
საპროცენტო ხარჯები (აღებული კრედიტი, სხვა)

ვალუტის კურისის სხვაობით მიღებული ზარალი

ზარალი ძირითადი საშუალებების realizaciiT

ზარალი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერიT

ზარალი sasaqonlo materialuri maragis CamowerიT

zarali usasyidlod gadmocemuli ფასეულობათა CamoweriT

სხვა არასაოპერაციო ხარჯი

სულ არასაოპერაციო ხარჯები

სულ შემოსავლები:

სულ ხარჯები:

მიმდინარე პერიოდის მოგება (ზარალი)

შენიშვნა:

2011 წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს ................... ლარს. მოგების გადასახადი ................... ლარს

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 4
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ნარჩენი 

ღირებულება

ნარჩენი 

ღირებულება

01.01.2011წ. 01.01.2012წ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* * *

შენიშვნა:

1.

2. აუცილებელია დებიტორებთან შედარების აქტები

ბ. ა.

და. ა. შ.

ჯამი სულ

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ჩამონათვალი მოიცავდეს ბალანსის მიმდინარე აქტივების მუხლებს 1300-დან 1490-ის ჩათვლით, ჯამების ჩვენებით.

დანართი 5

დებიტორის დასახელება
იურიდიული 

მისამართი

წარმოშ

ობის 

წელი

საფუძველი შენიშვნა

საწარმოს დებიტორები

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 5



TTARAS აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 4/11/2013

ნარჩენი 

ღირებულება

ნარჩენი 

ღირებულება

01.01.2011წ. 01.01.2012წ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* * *

შენიშვნა:

1.

2. აუცილებელია კრედიტორებთან შედარების აქტები

ბ. ა.

საწარმოს კრედიტორები დანართი 6

დებიტორის დასახელება
იურიდიული 

მისამართი

წარმოშ

ობის 

წელი

საფუძველი შენიშვნა

და. ა. შ.

ჯამი სულ

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ჩამონათვალი მოიცავდეს ბალანსის მიმდინარე ვალდებულებების მუხლებს 3110-დან 3490-ის ჩათვლით, ჯამების 

ჩვენებით.

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 6
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დანართი 7

gadasaxadis dasaxeleba

sul 
davalianeba 
01.01.2011-
isTvis

daricxva 
2011 welSi

gadaxda 
2011 welSi

mimdinare 
valdebuleba    

31.12.2011-
isTvis

restruqturi
zebuli 

davalianeba 
01.01.2012-
isTvis

sul 
davalianeba 

01.01.2012 
wlisaTvis    

(_)davalianeba   
(+)zedmetoba

dRg:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

saSemosavlo gadasaxadi:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

socialuri gadasaxadi:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

mogebis gadasaxadi:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

qonebis gadasaxadi:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

miwis gadasaxadi:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

sxva gadasaxadebi:

ZiriTadi Tanxa

jarima da sauravi

vadadaumdgari gadas.

სულ

ბ. ა.

საგადასახადო ვალდებულებები

მთავარი ბუღალტერი

 აუცილებელია საგადასახადო ორგანოებთან შედარების აქტის თანდართვა

საწარმოს ხელმძღვანელი

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 7
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დანართი 8

დავალიანების ნაშთი დარიცხვა
სულ 

გადახდილია
დავალიანების ნაშთი

01.01.2011 წლისთვის 2011 წელში 2011 წელში 01.01.2012 წლისთვის

1

2

3

4

5

6

7

და ა. შ.

სულ ჯამი *

ბ. ა.

მინიმალური ხელფასი

საშუალო ხელფასი

დირექტორის ხელფასი

ადმინისტრაციის ხელფასი სულ

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

სახელფასო ვალდებულებები

# შენიშვნა 

დასაქმებულთა რაოდენობა სულ

მათ შორის ადმინისტრაცია                  

მაქსიმალური ხელფასი

წლიური შედეგები საწარმოთა მართვის განყოფილება 8
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დანართი 8ა

საშტ. 

ერთეული

სახელფასო 

განაკვეთი 

(თვეში)

განაკვეთი

თ

გამომუშავე

ბით

საშტ. 

ერთეული

სახელფასო 

განაკვეთი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

და ა. შ.

სულ ჯამი * * * * * * *

ბ. ა.

საშტატო განრიგი

# სახელი, გვარი შენიშვნა შენიშვნა

მუშაობის 

პერიოდი 

(თვეების 

ჩვენებით)

01.01.2011–01.01.2012 1/1/2012

თანამდებობა

ხელზე გასაცემი 

სახელფასო 

დავალიანება 

01.01.2012-სთვის

მთავარი ბუღალტერი

საწარმოს ხელმძღვანელი

დარიცხული წლიური 

ხელფასი
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დანართი 8ა

საშტ. 

ერთეული

სახელფასო 

განაკვეთი 

(თვეში)

განაკვეთი

თ

გამომუშავე

ბით

საშტ. 

ერთეული

სახელფასო 

განაკვეთი

1 დირექტორი ივანე მახარაძე 1
500           

1000

I - VI      

VII - XII
9000 1 1000

დამფუძნებელთან 

ხელშეკრულების 

თანახმად

2500

2
II განყოფილების 

თერაპევტი

ივანე მახარაძე 

(დირექტორი)
1 _ I - XII 5000 1 _

3
I განყოფილების 

ქირურგი
პავლე გიორგაძე 1 _ VII - XII 6000 1 _

4

5

6

7

8

9

10

და ა. შ.

სულ ჯამი * * * * 9000 11000 * * * 2500

მთავარი ბუღალტერი

საშტატო განრიგი

# თანამდებობა სახელი, გვარი

01.01.2011–01.01.2012 მუშაობის 

პერიოდი 

(თვეების 

ჩვენებით)

დარიცხული წლიური 

ხელფასი

შენიშვნა

დანართი 8ა-ს ნიმუში

20000

შენიშვნა

ხელზე გასაცემი 

სახელფასო 

დავალიანება 

01.01.2012-

სთვის

საწარმოს ხელმძღვანელი

1/1/2012
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ბ. ა.
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დანართი 9

ხელშეკრუ

ლებით 

(ლარი)

ფაქტიურად 

(ლარი)

1

2

3

4

5

6

7

და ა. შ.

სულ ჯამი * *

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ბ. ა.

მოქმედე

ბის ვადა

დროებით სარგებობაში გაცემული ძირითადი საშუალებები

# იჯარის საგნის დასახელება კვმ. 

იჯარა
შენიშვნა (იჯარის 

საფუძველი, მათ შორის 

ზემდგომის ნებართვა _ 

წერილის # და 

თარიღი)

წლიური შემოსავალი 
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დანართი 10

# დასახელება, შინაარსი
გაფორმების 
თარიღი

ღირებუ

ლება

მოქმედების 
ვადა

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

და ა. შ.

სულ ჯამი * * *

ბ. ა. 

შენიშვნა: მიუთითეთ ის ხელშეკრულებები, რომელებმაც შეიძლება წარმოქმნას   კრედიტორული 
დავალიანება და რომლებიც  აღემატება საწესდებო კაპიტალის 5 %-ს, აგრეთვე ხელშეკრულებები, 
რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული არიან საწარმოს ფინანსურ ინტერესებთან, 
ზემდგომის ნებართვა

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

ხელშეკრულებები
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დანართი 11

2011 წლის 01 

იანვრის 

მდგომარეობით

საწესდებო კაპიტალში ან 

რეზერვებში დამატებითი 

შენატანების შეტანა (+) ან 

გამოტანა (-) გარდა მიწისა

იგივე მიწასთან 

დაკავშირებით

2012 წლის 01 

იანვრის 

მდგომარეობით

საწესდებო კაპიტალი

სარეზერვო კაპიტალი

ძირითადი საშუალებების 

გადაფასების რეზერვი

სხვა რეზერვები და 

მიზნობრივი დაფინანსება

მიმდინარე წლის 

მოგება–ზარალი

დაუფარავი ზარალი

გაუნაწილებელი მოგება

სულ საკუთარი კაპიტალი

ბ. ა.

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

შენიშვნა: წარმოდგენილი იქნას საწესდებო კაპიტალში ან რეზერვებში შენატანების გაშიფრვა (საფუძველი, 

ჩამონათვალი, რაოდენობა, ღირებულებები)

ანგარიშგება საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ
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## sasaqonlo_materialuri maragebis dasaxeleba raodenoba erT. fasi
sul 

Rirebuleba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

დანართი 12

saqonelis, nedleuli da masalebis da sxva sasaqonlo materialuri maragebis 
naSTebi saangariSo wlis bolosaTvis
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Sesyidvis aqti 
an sxva 

dokumenti
nomeri

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

საწარმოს ხელმძღვანელი

მთავარი ბუღალტერი

zomis 
erT.

raodenoba erT. Rireb.
Rirebuleb
a dRg-s 
gareSe

dRg sul

დანართი 12ა

finansTa ministris mier dadgenili zednadebis an dRg-s angariSfaqturis gareSe saqonelis, nedleuli da 
masalebis, sxva sasaqonlo_materialuri maragebis

SeZenis reestri

Tve, ricxvi

dokumenti

momwodeblis 
dasaxeleba, misamarTi, 
saidentifikacio # an 

piradobis #

Mmasalis 
dasaxeleba 

(CamonaTvali)
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ნიმუში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის

პირველ მოადგილეს 

ბატონ სულხან ჯორთმენაძეს

ბატონო სულხან,

თქვენი 2012 წლის ––– –––––––––– # ––– წერილის პასუხად, წარმოგიდგენთ შპს / სს

–––––––––––––––––––––––––––– 2011 წლის შედეგებზე ანგარიშგებებს და მასთან დაკავშირებულ 

შემდეგ დოკუმენტაციას:

1.     ბალანსი 01.01.2011 წლის მდგომარეობით;

2.     საპასპორტო მონაცემები და წლიური შედეგების დანართები;

3.     დირექტორის ანგარიში სამეურნეო მდგომარეობის შესახებ; 

4.     საგადასახადო დეკლარაციების ასლები და შედარების აქტი;

5.     ამონაწერები საბანკო ანგარიშებიდან და სალაროს ამონაწერი;

6.     ამონაწერები სამეწარმეო და საჯარო რეესტრებიდან;

7.     2008, 2009, 2010 წლების აუდიტორული დასკვნები ანგარიშგებების უტყუარობის შესახებ;

სხვა დოკუმენტაცია.

დანართი ––– ფურცელი.

პატივისცემით,

დირექტორი

––––––––––––

––––––––––––



წლიური შედეგების განხილვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია

# დოკუმენტი

1 წერილი–თავფურცელი 

2 წლიური ბალანსი (აქტივი–პასივი)

3 წლიური შედეგების დანართები (პასპორტი, დანართი #1,1ა,2,3,4,5,6,7,8,8ა,9,10,11,12ა)

4 ძირითადი საშუალებების გაშიფრული ჩამონათვალი

5 დირექტორის ანგარიში სამეურნეო მდგომარების შესახებ 

6 საწარმოს განვითარების 2012 წლის ბიზნეს–გეგმა 

7 ელექტრონული დეკლარირების ბაზაში რეგისტრაცია

8 წლიური შედარების აქტი შემოსავლების სამსახურიდან

9 მოგების წლიური დეკლარაციის ასლი

10 ქონების წლიური დეკლარაციის ასლი

11 საშემოსავლოს წლიური დეკლარაციის ასლი (გაცემული თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ ინფორმაცია)

12 წლიური ამონაწერი საბანკო ანგარიშებიდან

13 ცნობა სალაროს ნაშთის შესახებ

14 დებიტორებთან შედარების აქტები

15 ამონაწერი აქციათა რეესტრიდან (სს – შემთხვევაში)

16 ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან 

17 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების შესახებ

18 დაურეგისტრირებელი უძრავი ქონების რეგისტრაცია

19 რეგისტრირებული დაუზუსტებელი ქონების დაზუსტებული რეგისტრაცია

20 ცნობა სსიპ ,,მომსახურების სააგენტო"–დან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

21 ცნობა და ღონისძიებათა გეგმა წინა სამეურნეო წლის შედეგებთან და ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით
22 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
23 ცნობა სასამართლო დავების შესახებ


