
ანგარიშთა გეგმის ანგარიში/(მუხლების ჯამი)  თანხა სულ თანხა

4-11-0000 საშემოსავლო და მოგების გადასახადი
4-12-0000  ქონების გადასახადი
4-13-0000  დამატებითი ღირებულების გადასახადი
4-14-0000  აქციზი
4-15-0000  საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები
4-16-0000  სხვა საგადასახადო შემოსავლები
4-17-0000 შემოსავლები სხვა გადასახდელებით

002 სოციალური შენატანები 4-21-0000  შემოსავლები სოციალური დაზღვევის შენატანებით                           -   

003
სანქციები, ჯარიმები, 

საურავები და ლიცენზიები
4-44-0000  სანქციები, ჯარიმები და საურავები                           -   

4-31-1000  ფულადი ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტები               61,385.00 
4-31-2000  ფულადი ფორმით მიღებული კაპიტალური გრანტები
4-32-1000  სასაქონლო ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტები
4-32-2000  სასაქონლო ფორმით მიღებული კაპიტალური გრანტები             215,215.00 
4-51-0000  შიდა კაპიტალური ტრანსფერები
4-52-0000  შიდა მიმდინარე ტრანსფერები             572,188.00 
4-45-1000 შემოსავლები მიმდინარე გარე ტრანსფერებით, რომლებიც 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
            610,477.00 

4-45-2000 შემოსავლები კაპიტალური გარე ტრანსფერებით, რომლებიც 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

4-41-2000 დივიდენდები

4-42-0000  საქონლისა და მომსახურების გაყიდვა

4-43-0000  გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები

5-76-0000  გრძლვადიანი აქტივების გაყიდვის ხარჯი

009 საპროცენტო შემოსავალი 4-41-1000  პროცენტი                           -   

4-41-3000 რენტიდან შემოსავლები

4-81-0000 კურსთა სხვაობის შედეგად ფლობიდან მიღებული მოგება

4-82-0000  ფლობის შედეგად მიღებული სხვა მოგება

4-91-0000  დებიტორული დავალიანებების შემცირების უკუგატარებით 

წარმოქმნილი შემოსავლები
4-92-0000  მატერიალური მარაგების შემცირების უკუგატარებით 

წარმოქმნილი შემოსავლები

008

გრძელვადიანი აქტივების 

გაყიდვებიდან მიღებული 

შემოსავლები

                          -   

010 სხვა შემოსავალი                           -   

005

შემოსავლები გარე 

ტრანსფერებით, რომლებიც 

სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული

         610,477.00 

007

შემოსავლები გაცვლითი 

ოპერაციებიდან გარდა 

პროცენტისა და გრძელვადიანი 

                          -   

004 შემოსავლები გრანტებით          276,600.00 

006
შემოსავლები შიდა 

ტრანსფერებით 
         572,188.00 

ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიშგება 

მუხლი

შემოსავლები

001 საგადასახადო შემოსავლები                           -   



4-93-0000  ძირითადი აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი 

შემოსავლები
4-94-0000  საინვესტიციო ქონების გაუფასურების უკუგატარებით 

წარმოქმნილი შემოსავლები
4-95-0000  არამატერიალური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით 

წარმოქმნილი შემოსავლები
4-96-0000  შეღავათიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების 

უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები
4-97-0000  ფინანსური ლიზინგის აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით 

წარმოქმნილი შემოსავლები
4-98-0000  სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით 

წარმოქმნილი შემოსავლები 

011 სულ შემოსავალი (მუხლების 001-010 ჯამი)       1,459,265.00 

5-11-0000  ხელფასები ფულადი ფორმით               40,125.00 

5-11-0000  ხელფასები სასაქონლო ფორმით

5-12-0000  თანამშრომელთა სოციალური შენატანები

013 საქონელი და მომსახურება 5-20-0000  საქონლისა და მომსახურების გამოყენება              307,526.00          307,526.00 

5-30-0000  გრანტები და სუბსიდიები             589,965.00 

5-73-0000 ხარჯები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
         4,580,659.00 

5-51-0000  შიდა კაპიტალური ტრანსფერები

5-52-0000  შიდა მიმდინარე ტრანსფერები

016
ცვეთისა და ამორტიზაციის 

ხარჯი 
5-40-0000  ცვეთა ან ამორტიზაცია             109,742.00          109,742.00 

5-93-0000  ძირითადი აქტივების გაუფასურების ხარჯი

5-94-0000  საინვესტიციო ქონების გაუფასურების ხარჯი

5-95-0000  არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯი

5-96-0000  შეღავათიანი მომსახურების აქტივების გაუფასურების ხარჯი

5-97-0000  ფინანსური ლიზინგის აქტივების გაუფასურების ხარჯი

5-98-0000  სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯი

018
სოციალური 

დახმარება/უზუნველყოფა
5-60-0000  სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა                           -   

4-43-0000  გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები

5-76-0000  გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვის ხარჯი 

019
გრძელვადიანი აქტივების 

გაყიდვით მიღებული ზარალი
                          -   

015
შიდა მიმდინარე 

ტრანსფერებით ხარჯები
                          -   

017                            -   

ხარჯები

012 შრომის ანაზღაურება             40,125.00 

014
გრანტები, ტრანსფერები და 

სუბსიდიები
      5,170,624.00 

010 სხვა შემოსავალი                           -   




