
სტრიქო

ნის 

კოდი

მუხლები ანგარიშთა გეგმის ანგარიში/(მუხლების ჯამი)

1-11-1000  ფულადი სახსრები სალაროში (+)                                  -   
1-11-2000  მიმდინარე ანგარიშები ბანკებში (+)                                  -   
1-11-3000  ფულადი სახსრების ეკვივალენტები (+)                                  -   

1-12-1000  ერთ წლამდე ვადით გაცემული კრედიტები და სესხები (+)                                  -   

1-12-2000 გრძელვადიანი კრედიტებისა და სესხების მიმდინარე 

ნაწილი (+)
                                 -   

1-12-3000  ფინანსური იჯარიდან გრძელვადიანი დებიტორული 

დავალიანებების მიმდინარე ნაწილი (+)
                                 -   

1-12-4000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა (+)
                                 -   

1-12-9000  სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ინვესტიციები (+)                                  -   
1-19-1000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) ინვესტიციების 

აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)
                                 -   

1-13-1000 სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული მოკლევადიანი 

(მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები (+)
                494,301.00 

1-13-2000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) საგადასახადო დებიტორული 

დავალიანებები (+)
                                 -   

1-13-3000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები 

საპენსიო სქემაში (+)
                                 -   

1-13-4000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები 

დარიცხული პროცენტებით (+)
                                 -   

1-13-5000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) მისაღები დივიდენდები (+)                                  -   

1-13-6000  საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მოკლევადიანი 

(მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები (+)
                        675.00 

1-13-7000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები 

თანამშრომლებისა და ანგარიშვალდებული პირების მიმართ (+)
                        336.00 

1-13-8000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები არაფინანსური 

აქტივების გასვლით (+)
                                 -   

1-13-9000  სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები (+)                                  -   
1-19-2000  საეჭვო მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული 

დავალიანებების ანარიცხები (-), გარდა 1-19-2400 ანგარიშისა
1-14-1000  მასალები და მარაგები (+)                     1,704.00 
1-14-2000  დაუმთავრებელი წარმოება (+)                                  -   
1-14-3000  მზა პროდუქცია (+)                                  -   
1-14-4000  გასაყიდად ფლობილი საქონელი (+)                                  -   
1-14-5000  სამხედრო მარაგები (+)                                  -   
1-19-3000  მატერიალური მარაგების აკუმულირებული ღირებულების 

შემცირება (-)
                                 -   

1-15-1000  მომწოდებლებისთვის წინასწარ გადახდილი თანხებით 

მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები (+)
                                 -   

1-15-2000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები 

არაფინანსური აქტივების გადაცემით (+)
                                 -   

1-15-3000  ბარტერული ოპერაციებიდან მისაღები აქტივებით 

მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები (+)
                                 -   

1-15-4000  მოკლევადიანი (მიმდინარე)  არაფულადი მოთხოვნები 

არაგაცვლით ოპერაციებთან დაკავშირებით (+)
                                 -   

1-15-5000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები 

არაფინანსური აქტივების დანაკლისით (+)
                    4,696.00 

1-19-2400  სხვა დანარჩენი საეჭვო მოკლევადიანი (მიმდინარე) 

დებიტორული დავალიანებების ანარიცხები (-)

 006

სულ 

მოკლევადიანი 

აქტივები

(მუხლების 001-005 ჯამი)           501,712.00 

1-21-1000 ერთ წელზე მეტი ვადით გაცემული კრედიტები და სესხები 

(+)
                                 -   

1-21-2000  ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში (+)                                  -   
1-21-3000 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები (+)                                  -   
1-21-4000  სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დავალიანებები და 

არაფულადი მოთხოვნები (+)
                                 -   

გრძელვადიანი აქტივები

 007

გრძელვადიანი 

ფინანსური 

აქტივები

                           -   

 004
მატერიალური 

მარაგები
              1,704.00 

 005
სხვა 

მოკლევადიანი 

(მიმდინარე) 

აქტივები 

              4,696.00 

 002
მიმდინარე 

ინვესტიციები
                           -   

 003

მოკლევადიანი 

(მიმდინარე) 

დებიტორული 

დავალიანებები

          495,312.00 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები
მოკლევადიანი აქტივები

 001

ფულადი 

სახსრები და 

მათი 

                           -   



1-21-5000  გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების 

აკუმულირებული ღირებულების შემცირება (-)
1-22-1000  შენობა-ნაგებობები, საკუთარი მიზნებისთვის (+)              2,630,686.00 
1-22-2000 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (+)              1,350,880.00 
1-22-3000  კულტივირებული მცენარეები და ცხოველები (+)                                  -   
1-28-1000 საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენებული შენობა-

ნაგებობების აკუმულირებული ცვეთა  (-)
                  47,921.00 

1-28-2000  მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის აკუმულირებული 

ცვეთა (-)
                504,181.00 

1-28-3000  კულტივირებული ცხოველების და მცენარეების 

აკუმულირებული ცვეთა (-)
                                 -   

1-29-1000  საკუთარი მიზნებისთვის გამოსაყენებელი შენობა-

ნაგებობების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)
                                 -   

1-29-2000  მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის აკუმულირებული 

გაუფასურების ზარალი (-)
                                 -   

1-29-8000  კულტივირებული ცხოველების და მცენარეების 

გაუფასურების ზარალი (-)
                                 -   

1-23-0000  საინვესტიციო ქონება (+)                                  -   
1-28-4000  საინვესტიციო ქონების აკუმულირებული ცვეთა (-)                                  -   
1-29-3000  საინვესტიციო ქონების აკუმულირებული გაუფასურების 

ზარალი (-)
                                 -   

1-24-0000 არამატერიალური აქტივები (+)                   97,292.00 
1-28-5000  არამატერიალური აქტივების აკუმულირებული 

ამორტიზაცია (-)
                  49,486.00 

1-29-4000   არამატერიალური აქტივების აკუმულირებული 

გაუფასურების ზარალი (-)
                                 -   

1-25-0000  შეღავათიანი  მომსახურების აქტივები (+)
1-28-6000  შეღავათიანი  მომსახურების აქტივების აკუმულირებული 

ცვეთა (-)
1-29-5000  შეღავათიანი  მომსახურების აქტივების დაგროვილი 

გაუფასურების ზარალი (-)

1-26-0000  ფინანსური იჯარის ფარგლებში მიღებული აქტივები (+)

1-28-7000  ფინანსური იჯარის ქვეშ მყოფი აქტივების აკუმულირებული 

ცვეთა (-)
1-29-6000  ფინანსური იჯარის ქვეშ მყოფი აქტივების აკუმულირებული 

გაუფასურების ზარალი (-)
1-27-0000  სხვა არაფინანსური აქტივები (+)                                  -   
1-28-8000  სხვა არაფინანსური აქტივების აკუმულირებული 

ცვეთა/ამორტიზაცია (-)
                                 -   

1-29-7000  სხვა არაფინანსური აქტივების დაგროვილი გაუფასურების 

ზარალი (-)
                                 -   

 014

სულ 

გრძელვადიანი 

აქტივები

(მუხლების 007-013 ჯამი)       3,477,270.00 

 015 სულ აქტივები (მუხლი 006 დამატებული მუხლი 014)       3,978,982.00 

2-11-1000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები ფასიანი 

ქაღალდებით ეროვნულ ვალუტაში (+) 
                                 -   

2-11-2000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები ფასიანი 

ქაღალდებით უცხოურ ვალუტაში (+) 
                                 -   

2-11-3000  მოკლევადიანი ( მიმდინარე) ვალდებულებები 

დეპოზიტებით

017

მოკლევადიანი 

ნასესხები 

თანხები

2-12-0000  კრედიტებით და სესხებით მოკლევადიანი (მიმდინარე) 

ვალდებულებები (+)
                                 -                              -   

2-13-1000 სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული გადასახდელები 

(+)
                                 -   

2-13-2000 გადასახდელი გადასახადებით წარმოქმნილი 

მოკლევადიანი (მიმდინარე)კრედიტორული დავალიანებები (+)
                                 -   

2-13-3000  თანამშრომლებთან დაკავშირებული გადასახდელები და 

სტიპენდიები (+)
                                 -   

2-13-4000  საქონლისა და მომსახურების მოწოდების შედეგად 

წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული 

დავალიანებები (+)

                          40.00 

2-13-6000 გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების მოწოდებით 

წარმოქმნილი მოკლევადიანი (მიმდინარე)კრედიტორული 

დავალიანებები (+)

                                 -   

 018

მოკლევადიანი 

კრედიტორული 

დავალიანებები, 

გარდა 

პროცენტისა

              1,263.00 

 013

სხვა 

გრძელვადიანი 

არაფინანსური 

აქტივები

                           -   

ვალდებულებები
მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები

 016

მოკლევადიანი  

ვალდებულებებ

ი ფასიანი 

ქაღალდებით

                           -   

 011

შეღავათიანი  

მომსახურების 

აქტივები

                           -   

 012

ფინანსური 

იჯარით 

მიღებული 

აქტივები

                           -   

 009
საინვესტიციო 

ქონება
                           -   

 010
არამატერიალურ

ი აქტივები
            47,806.00 

 007

გრძელვადიანი 

ფინანსური 

აქტივები

                           -   

 008
ძირითადი 

აქტივები
      3,429,464.00 



2-13-9000  სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) კრედიტორული 

დავალიანებები (+)
                    1,223.00 

 019
გადასახდელი 

პროცენტი

2-13-5000 გადასახდელი პროცენტებით წარმოქმნილი მოკლევადიანი 

(მიმდინარე) კრედიტორული დავალიანებები (+)
                                 -                              -   

 020
მიმდინარე 

ანარიცხები
2-14-0000  მოკლევადიანი (მიმდინარე) ანარიცხები (+)                                  -                              -   

 021

სხვა 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებებ

ი

2-15-0000  სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ვალდებულებები (+)                   72,147.00             72,147.00 

 022
ვალდებულებებ

ი დეპოზიტებით
2-16-0000 ვალდებულებები დეპოზიტებით (+)                                  -                              -   

023

ვალდებულებებ

ი აქციებით და 

სხვა კაპიტალით

2-17-0000 ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით (+)                                  -                              -   

 024

სულ 

მოკლევადიანი 

ვალდებულებებ

ი

(მუხლების 016-023 ჯამი)             73,410.00 

 025

გრძელვადიანი 

ვალდებულებებ

ი ფასიანი 

ქაღალდებით

2-21-0000  გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით (+)                                  -                              -   

 026

 გრძელვადიანი 

ნასესხები 

თანხები

2-22-0000  კრედიტებით და სესხებით გრძელვადიანი ვალდებულებები 

(+)
                                 -                              -   

 027

გრძელვადიანი 

კრედიტორული 

დავალიანებები 

ფინანსური 

იჯარით

2-23-0000  გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები ფინანსური 

იჯარით (+)
                           -   

 028

შეღავათიანი 

მომსახურების 

შეთანხმებებით 

განსაზღვრული 

გრძელვადიანი 

კრედიტორული 

დავალიანებები

2-24-0000 შეღავათიანი მომსახურების ხელშეკრულებებით 

გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები (+)
                           -   

 029
გრძელვადიანი 

ანარიცხები
2-25-0000  გრძელვადიანი ანარიცხები (+)                                  -                              -   

 030

გრძელვადიანი 

კრედიტორული 

დავალიანებები

2-26-0000 სხვა გრძელვადინი კრედიტორული დავალიანებები და 

არაფულადი ვალდებულებები (+)
                                 -                              -   

 031

სულ 

გრძელვადიანი 

ვალდებულებებ

ი

(მუხლების 025-030 ჯამი)                            -   

 032

სულ 

ვალდებულებებ

ი

(მუხლი 024 დამატებული მუხლი 032)             73,410.00 

3-10-1000  კაპიტალად კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივები (+)

3-10-2000  კაპიტალად კლასიფიცირებული ფინანსური აქტივები (+)                                  -   

3-21-0000  გაუნაწილებელი ნამეტი/დეფიციტი (+/-)              3,212,773.00 

3-22-0000 გაუნაწილებელი ნამეტის/დეფიციტის კორექტირებები (+/-)                                  -   

3-23-0000  საანგარიშგებო პერიოდის ნამეტი/დეფიციტი (+/-)                 692,799.00 
3-24-0000 მესაკუთრეებისათვის გასანაწილებელი თანხები (-)

 034

გაუნაწილებელი 

ნამეტი/დეფიცი

ტი

      3,905,572.00 

 018

მოკლევადიანი 

კრედიტორული 

დავალიანებები, 

გარდა 

პროცენტისა

              1,263.00 

გრძელვადიანი ვალდებულებები

წმინდა აქტივები/კაპიტალი 

 033
კაპიტალში 

შენატანები
                           -   



 035

სულ წმინდა 

აქტივები/კაპიტ

ალი

(მუხლების 033-035 ჯამი)             3,905,572.00       3,905,572.00 

 036

სულ 

ვალდებულებებ

ი და წმინდა 

აქტივები/კაპიტ

ალი

(მუხლი 032-ს დამატებული მუხლი 035)       3,978,982.00 


