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დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 
 
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრებს 

 

 

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშის მოსაზრება 
 
ჩვენი აზრით, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ წარმოდგენილი საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, შეესაბამება 

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ 

ინსტრუქციას“, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ბრძანება № 429, 

დათარიღებული 2014 წლის 31 დეკემბრით. 
 
 

მოსაზრების საფუძველი 
 
ჩვენ ჩავატარეთ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ (შემდგომში „ორგანიზაცია“) საბიუჯეტო 

ფინანსური ანგარიშის აუდიტი „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის“ მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ბრძანება №429-ის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს 2018 წლის 31 

დეკემბრის მდგომარეობით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშს (ბალანსი), აგრეთვე აღნიშნული 

თარიღით დასრულებული ფინანსური წლისათვის ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიშს   (მოგება-

ზარალის   ანგარიში),   ფულადი   სახსრების   მოძრაობის   შესახებ   ანგარიშს, კაპიტალში ცვლილებების 

შესახებ ანგარიშსა და ბიუჯეტისა და ფაქტიური თანხების შედარების ანგარიშს, ყველა მნიშვნელოვანი 

სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვას და სხვა განმატებით შენიშვნებს. 
 
აღნიშნული საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში ორგანიზაციის მიერ მომზადებულია „საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის“ 

მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ბრძანება №429, 

დათარიღებული 2014 წლის 31 დეკემბრით. 

 
 
ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა საბიუჯეტო ფინანსურ ანგარიშგებაზე 
 
საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე სააღრიცხვო პოლიტიკის თანახმად, რომელიც თან 

ახლავს საბიუჯეტო ფინანსურ ანგარიშგებას და ასევე, „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული 

აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის“ მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ბრძანება №429, დათარიღებული 2014 წლის 31 

დეკემბრით, პასუხისმგებელია  ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. ხელმძღვანელობის 

პასუხისმგებლობა ასევე მოიცავს ისეთი შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვასა და გამართულ 

ფუნქციონირებას, რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას, რომელიც 

არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას. 
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აუდიტორის პასუხისმგებლობა 
 
ჩვენი პასუხისმგებლობა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ მიერ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე 

გამოვთქვათ მოსაზრება წარმოდგენილ საბიუჯეტო ფინანსურ ანგარიშგებაზე. აუდიტს 

წარვმართავდით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ეს სტანდარტები მოითხოვს, 

დავიცვათ ეთიკის მოთხოვნები და აუდიტი დავგეგმოთ და ჩავატაროთ დასაბუთებული რწმუნების 

მოპოვების მიზნით იმის თაობაზე, შეიცავს თუ არა საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგება არსებით 

უზუსტობებს. 
 
აუდიტი ითვალისწინებს პროცედურების ჩატარებას აუდიტორული მტკიცებულების მოსაპოვებლად, 

საბიუჯეტო ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხებისა და განმარტებითი შენიშვნების შესახებ. 

კონკრეტული პროცედურები დამოკიდებულია აუდიტორის განსჯაზე, რაც მოიცავს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში თაღლითობითა თუ შეცდომებით გამოწვეული არსებითი უზუსტობების არსებობის 

რისკის შეფასებას. იმისათვის, რომ შეიმუშაოს ვითარებისა და გარემოებების შესატყვისი 

პროცედურები, რისკების შეფასებისას აუდიტორი ითვალისწინებს შიდა კონტროლის არსებულ 

სისტემებს, რომელიც ქმნის შესაბამის პირობებს ორგანიზაციის მიერ საბიუჯეტო  ფინანსური  

ანგარიშგების  მომზადებისთვის.  აღნიშნულის  მიზანს  არ  წარმოადგენს მოსაზრების  გამოხატვა  შიდა  

კონტროლის  სისტემების  ეფექტურობაზე.  აუდიტი  ასევე  მოიცავს ხელმძღვანელობის მიერ 

საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკების და 

სააღრიცხვო შეფასებების სისწორის შეფასებას მთლიანობაში. 

 

დარწმუნებული ვართ, რომ აუდიტის პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებები საკმარის და 

შესაფერის საფუძველს გვაძლევს აუდიტორული დასკვნისთვის. 
 
 
 
აღრიცხვის საფუძვლები 

 

გვინდა მკითხველის ყურადღება მივაპყროთ იმ სააღრიცხვო პოლიტიკას, რაც აღწერილია 

ანგარიშგებაზე თანდართულ შენიშვნა 2-ში და შენიშვნა 3-ში. ორგანიზაციის საბიუჯეტო ფინანსური 

ანგარიშგება წარმოდგენილია კანონმდებლობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური 

აღრიცხვის მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისად, საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგება სხვა 

მიზნებისთვის ვერ იქნება გამოყენებული. 
 
 
აუდიტის შემოწმების ხელმძღვანელი, რომელმაც შეადგინა წინამდებარე დამოუკიდებელი 

აუდიტორის დასკვნა არის დავით გვეტაძე.    

 

 

19, აპრილი 2019 წ. 

თბილისი, საქართველო 
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ფორმა N1) 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

 
 

 

 
  2018_31 დეკემბერი 

(საანგარიშო წელი) 

2017_31 დეკემბერი 

(საანგარიშო წლის 

წინა წელი) 

ფულადი სახსრები 1100-1200 1,202,261 403,600 

სხვა მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები 1300 1,973,822 1,925,444 

სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები 1400 2,542,540 3,973,134 

სხვა მატერიალური მარაგები 1620 1,379,811 1,293,044 

სულ მოკლევადიანი აქტივები   7,098,435 7,595,222 

გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და 

მოთხოვნები 

1500 261,079 258,748 

გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები 2200 1,013,929 1,033,558 

ძირითადი აქტივები 2100 13,885,506 14,069,608 

არაწარმოებული აქტივები 2400 1,130,146 1,206,313 

სულ გრძელვადიანი აქტივები   16,290,660 16,568,226 

სულ აქტივები   23,389,094 24,163,448 

ვალდებულებები   
  

სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული 

დავალიანებები 

3200 1,880,604 1,343,743 

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები   
  

სულ ვალდებულებები   1,880,604 1,343,743 

კაპიტალი   
  

აქტივების წმინდა ღირებულება 5100 34,803,064 35,683,674 

დაუფარავი ზარალი 5230 13,294,573 12,863,969 

 სულ კაპიტალი    21,508,491 22,819,705 

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი    23,389,094 24,163,448 
                     
ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

სრული შემოსავლების ანგარიშგება (ფორმა N2) 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

      
2018___31 დეკემბერი (საანგარიშო წელი) 2017___31 დეკემბერი 

(საანგარიშო წლის 

წინა წელი) 

  საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

სულ   

ბიუჯეტიდან დაფინანსება 45,245,837 
 

45,245,837 39,614,765 

შემოსავლები 142,992 3,992,504 4,135,496 3,134,842 

გრანტები 130,865 
 

130,865 - 

სხვა შემოსავლები  12,127 3,992,504 4,004,631 3,134,842 

ა. შემოსავლები საკუთრებიდან 
 

28,597 28,597 530,729 

ბ. საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 

 
3,593,450 3,593,450 2,601,444 

გ. სანქციები, ჯარიმები, საურავები 12,127 6,229 18,356 2,668 

ე. სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

 
364,228 364,228 - 

სულ შემოსავლები 45,388,829 3,992,504 49,381,333 42,749,607      

ხარჯები 
    

მომუშავეთა ანაზღაურება 483,517 26,177 509,694 479,575 

საქონელი და მომსახურება 41,027,188 3,011,038 44,038,227 37,745,578 

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება 3,561,680 696,551 4,258,231 4,672,349 

პროცენტი - 28,698 28,698 49,765 

გრანტები - - - 380,638 

სოციალური უზრუნველყოფა 49,998 168,298 218,296 202,022 

სხვა ხარჯები 477,252 422,535 899,787 499,162 

სულ ხარჯები 45,599,635 4,353,298 49,952,933 44,029,089      

ფინანსური შედეგი (210,805) (360,794) (571,599) (1,279,482) 
 
 

 

 
ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  

 



 

7 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება (ფორმა N3) 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

 
 

  საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

სულ 

წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი (880,610) (430,604) (1,311,214) 

კორექტირებები: 1,477,638 5,186,317 6,663,956 

ცვეთა (+) 3,561,680 696,551 4,258,231 

*აქტივების (გარდა მატერიალური  მარაგებისა და 

გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და 

ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა 

მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+) 

 
678,868 678,868 

მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+) (94,324) 7,557 (86,767) 

გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები ზრდა/კლება (-/+) 12,676 6,953 19,629 

დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+) (1,995,755) 3,660,032 1,664,277 

კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)  (6,638) 136,356 129,718 

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან 597,028 4,755,713 5,352,741 

  
   

არაფინანსური აქტივების შესყიდვა 3,994,335 557,414 4,551,750 

ძირითადი აქტივები 3,978,458 557,414 4,535,872 

არაწარმოებული აქტივები 15,877 
 

15,877 

წმინდა  ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში 

განთავსებული ინვესტიციებიდან  

(3,994,335) (557,414) (4,551,750) 

  
   

ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან 
   

წმინდა  ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა 
 

(2,331) (2,331) 

წმინდა  ფულადი სახსრები  ფინანსური საქმიანობიდან - (2,331) (2,331) 

ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება (3,397,307) 4,195,968 798,661 

ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში 
 

403,600 403,600 

ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს 
 

1,202,261 1,202,261 

ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის 

სხვაობა (-/+) 

 
(507) (507) 

 
*აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგების და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და 

სხვა მოვლენებით, მიღებულ და გასულ აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის სხვაობა, მიღების მეტობის შემთხვევაში აკლდება საანგარიშო 

პერიოდის წმინდა ღირებულება/მოგება -ზარალს, ხოლო ნაკლებობის დროს ემატება 

 
ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების  შესახებ ანგარიშგება (ფორმა N4) 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

 
 

  საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

სულ 

საწყისი ნაშთი 35,683,674 (12,863,969) 22,819,705 

გადაანგარიშებული ნაშთი 31-დეკ-2017 მდგომარეობით 35,683,674 (12,863,969) 22,819,705 

არასაოპერაციო შემოსავლები  1,539,526 1,001,149 2,540,675 

კურსთა შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი 1,326,261 900,310 2,226,571 

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები 213,266 100,838 314,104 

არასაოპერაციო ხარჯები  2,197,189 1,026,885 3,224,074 

კურსთაშორის სხვაობით მიღებული ზარალი 1,324,106 877,703 2,201,809 

სხვა არასაოპერაციო ხარჯები 873,082 149,182 1,022,265 

ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები  12,127 44,089 56,216 

ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებებით 12,127 44,089 56,216 

მოგების გადასახადი 
   

საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგი (210,805) (360,794) (571,599) 

ნაშთი 31-დეკ-2018 მდგომარეობით 34,803,079 (13,294,588) 21,508,491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

დანართები და განმარტებითი ცხრილები 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

 
 

ფორმა N5 

ბიუჯეტის და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება 

 

 
დასახელება ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

გეგმით 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გადახრა % 

დამტკიცებულ და 

დაზუსტებულ 

გეგმას შორის 

ფაქტობრივი 

(საკასო) 

ხარჯი 

გადახრა % 

დაზუსტებულ 

გეგმასა და 

ფაქტობრივ (საკასო) 

ხარჯს შორის 

დარიცხული 

ხარჯი 

გადახრა დარიცხულ  

და ფაქტობრივ 

(საკასო) ხარჯს შორის 

ხარჯები 2,770,000 510,783 82 27,427,758 (890) 27,409,588 18,170 

მათ შორის: 
       

შრომის ანაზღაურება 2,770,000 510,783 82 509,694 82 509,694 - 

შტატგარეშე მომუშავეთა 

შრომის ანაზღაურება 

   
26,918,064 

 
26,899,894 18,170 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

9,343,000 5,047,340 46 4,551,750 51 - - 

ფინანსური აქტივების ზრდა 9,343,000 5,047,340 46 4,551,750 51 - - 

 
ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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დანართი N1 

ინფორმაცია  ორგანიზაციის  აქტივების, ვალდებულებების ანგარიშებზე   და საცნობარო  მუხლებზე  

არსებული  ნაშთების შესახებ* 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 
 

ანგარიშის 

ნომერი 

ნაშთი წლის 

(კვარტლის) 

ბოლოს 

ნაშთი წლის 

დასაწყისისთვის 

I.ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები    

სხვა ანგარიშები ბანკში 1220 1,065,966 390,259 

მიმდინარე ანგარიში არასაბიჯეტო სახსრებისათვის ხაზინაში 1230 2,151 11,182 

ანგარიში მიზნობრივი გრანტების და მიზნობრივი 

დაფინანსებისათვის 

1240 130,865 - 

ხაზინის სავალუტო ანგარიში 1280 3,279 2,159 

მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და 

საკუთრებასთან    დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით  

1354 24,802 23,460 

მოთხოვნები ფულად სახსრებზე  აქტივების/მომსახურების 

მიწოდებით 

1355 1,903,895 1,849,342 

საშემოსავლო გადასახადი 1361 3,450 3,200 

მოგების გადასახადი 1362 29,585 29,585 

ქონების გადასახადი 1363 - 1,680 

დამატებული ღირებულების გადასახადი 1364 26 6,189 

სხვა გადასახადები 1367 12,064 11,988 

მოთხოვნები ბარტერით 1410 565,603 506,381 

მოთხოვნები  საქონლის და მომსახურების მიღებაზე წინასწარი 

გადახდებით 

1431 1,082,706 2,570,686 

მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების  მიღებაზე წინსაწარი 

გადახდებით 

1432 33,857 63,937 

მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით 1440 565,041 536,783 

ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები ავანსად 

გაცემული თანხებით 

1451 18,488 18,488 

ანგარიშვალდებული პირების მიმართ  სხვა მოთხოვნებით 1454 2,102 2,102 

მომუშავეების მიმართ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები 1463 2,095 2,095 

მოთხოვნები  წინასწარ გადახდილი გადასახდელებით 1470 272,648 272,662 

სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები   1530 261,079 258,748 

II. არაფინანსური აქტივები    

ფულადი დოკუმენტები 1625 5,262 2,495 

სათადარიგო ნაწილები 1626 702,616 723,452 

სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგები                           1627 671,934 567,097 

არასაცხოვრებელი შენობები 2112 2,556,109 2,757,387 

სხვა ნაგებობები 2119 8,809 3,091 

სატრანსპორტო საშუალებები 2121 1,072,296 838,113 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 2122 7,323,782 8,759,017 

არამატერიალური ძირითადი აქტივები 2132 2,078,317 1,657,586 

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი 2141 846,193 54,414 

ტექნიკა 2210 282,652 286,927 

ინვენტარი 2220 293,171 264,982 

სხვა მცირეფასიანი აქტივები 2240 438,106 481,649 

მიწა 2410 1,129,106 1,206,313 

არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები 2440 1,040 - 

სულ აქტივები  
 

23,389,094 24,163,449 

ვალდებულებები და კაპიტალი    

III. ვალდებულებები    

საქონლის და მომსახურების მოწოდებით დარიცხული 

ვალდებულებები 

3210 826,151 811,132 

არაფინანსური აქტივების მოწოდებით დარიცხული 

ვალდებულებები 

3220 628,888 204,890 
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ვალდებულებები ბარტერით 3230 17,551 55,897 

გადასახდელი დღგ 3242 154,695 65,887 

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 3243 24,263 19,769 

 სხვა  გადასახდელები 3244 126,499 89,844 

შტატით მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები 3251 82,834 82,834 

შტატგარეშე მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები 3252 450 450 

ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის შიგნით 3253 340 340 

ვალდებულებები ორგანიზაციის მომუშავეების ხელფასებიდან 

დაკავებული თანხებით  

3257 27 27 

ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ 3260 3,500 3,500 

წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლები 3282 15,406 9,173 

წმინდა ღირებულება 5100 34,803,064 35,683,674 

დაუფარავი ზარალი* 5230 13,294,573 12,863,969 

სულ ვალდებულებები 
 

23,389,094 24,163,448 

საცნობარო მუხლები    

პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები 02 631,207 663,003 

პირობითი აქტივები 05 3,470,248 3,476,478 

პირობითი ვალდებულებები 06 3,888,752 3,888,752 

ამორტიზებული ძირითადი აქტივები 08 20,892,808 16,547,006 

ვადაგადაცილებული დავალიანებები 09 1,305,397 1,343,743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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დანართი N2 

ორგანიზაციის ანგარიში შემოსავლების და ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 

 

 

შემოსავლების და ხარჯების ჩამონათვალი 

კო
დ

ი
 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

წლიური გეგმით 

საანგარიშო პერიოდის 

დაზუსტებული          

გეგმით 

ვალდებულება საკასო (ფაქტობრივი) დარიცხული 

სა
ბი

უ
ჯ
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ო
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ხ
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სა
ხ

სრ
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  არ
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უ
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სა
ხ

სრ
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   სა
ბი

უ
ჯ
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სა
ხ

სრ
ებ

ი
 

 არ
ას

აბ
ი

უ
ჯ
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ო

 

სა
ხ

სრ
ებ

ი
 

1. შემოსავლები 1 - - - - - - 130,865 3,852,441 142,992 3,992,504 

1.2 გრანტები 13 - - - - - - 130,865 - 130,865 - 

1.3 სხვა შემოსავლები 14 - - - - - - - 3,852,441 12,127 3,992,504 

1.3.1   შემოსავლები საკუთრებიდან 141 - - - - - - - 28,597 - 28,597 

1.3.2   საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 

142 - - - - - - - 3,523,206 - 3,593,450 

1.3.3სანქციები,ჯარიმები,საურავები 143 - - - - - - - - 12,127 6,229 

1.3.5  შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 

145 - - - - - - - 300,638 - 364,228 

2. ხარჯები   2 38,293,000 780,000 41,183,050 2,920,000 41,251,574 2,698,371 41,251,502 2,628,243 45,599,635 4,353,298 

2.1  შრომის ანაზღაურება  21 2,770,000 - 483,520 27,263 483,517 27,263 483,517 26,177 483,517 26,177 

2.1.1 ხელფასები   211 - - - 27,263 483,517 27,263 483,517 26,177 483,517 26,177 

2.1.1.1 ხელფასები ფულადი ფორმით 2111 - - - 27,263 483,517 27,263 483,517 26,177 483,517 26,177 

2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 21111 - - - 
 

64,350 - 64,350 - 64,350 - 

2.1.1.1.5 ჰონორარი 21115 - - - 27,263 419,167 27,263 419,167 26,177 419,167 26,177 

2.2 საქონელი და მომსახურება 22 33,093,000 570,000 38,639,530 1,905,237 38,708,060 1,687,645 38,707,988 1,629,216 41,027,188 3,011,038 

2.2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 - - - - 26,907,864 22,563 26,907,862 10,202 26,889,692 10,202 

2.2.2 მივლინებები  222 - - - - 1,450,068 59,399 1,450,068 19,549 1,450,068 19,549 

2.2.3 ოფისის ხარჯები 223 - - - - 1,559,693 149,716 1,559,623 149,570 1,300,280 176,379 

2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 - - - - - 31,778 - 31,572 - 31,242 

2.2.5 კვების ხარჯები  225 - - - - - 
 

- - - - 

2.2.6 სამედიცინო ხარჯები  226 - - - - - 2,000 - 2,000 - 2,000 

2.2.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის 

შეძენის და პირად  ჰიგიენასთან  

დაკავშირებული ხარჯები 

227 - - - - 55,794 21,497 55,794 21,497 - - 
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2.2.8  ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა  და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 

228 - - - - 348,678 21,446 348,678 21,446 279,077 47,291 

2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 

2210 - - - - 8,385,962 1,379,246 8,385,962 1,373,381 11,108,071 2,724,377 

2.3. ძირითადი კაპიტალის მოხმარება 23 - - - - - - - - 3,561,680 696,551 

2.4 პროცენტი 24 - - - 40,000 - 38,000 - 28,698 - 28,698 

2.4.2 საშინაო ვალდებულებებზე გარდა 

სახელმწიფო ერთეულებისა 

242 - - - - - 38,000 - 28,698 - 28,698 

2.6 გრანტები  26 370,000 - - - - - - - - - 

2.7 სოციალური უზრუნველყოფა  27 50,000 30,000 50,000 169,500 49,998 169,500 49,998 168,298 49,998 168,298 

2.7.3 დამქირავებლის მიერ გაწეული 

სოციალური დახმარება  

273 - - - - 49,998 169,500 49,998 168,298 49,998 168,298 

2.7.3.1 ფულადი ფორმით 2731 
    

49,998 169,500 49,998 168,298 49,998 168,298 

2.8 სხვა ხარჯები  28 2,010,000 180,000 2,010,000 778,000 2,010,000 775,963 2,010,000 775,853 477,252 422,535 

2.8.1 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, 

გარდა პროცენტისა  

281 - - - 778,000 - - - - - - 

2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 282 - - - - 2,010,000 775,963 2,010,000 775,853 477,252 422,535 

2.8.2.1 მიმდინარე  2821 - - - 778,000 2,010,000 775,963 2,010,000 775,853 477,252 422,535 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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დანართი N3 

ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივებით ფაქტობრივი (საკასო) ოპერაციების შესახებ 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ჩამონათვალი 

არ
აფ

ი
ნა

ნს
უ

რ
ი

 ა
ქტ

ი
ვე

ბი
ს 

ო
პე

რ
აც

ი
ებ

ი
ს 

კო
დ

ებ
ი

 

დამტკიცებული გეგმით დაზუსტებული გეგმით ვალდებულება საკასო (ფაქტობრივი) 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

არასაბიუჯეტო 

სახსრები 

1. არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 6,350,000 2,993,000 3,994,340 1,053,000 3,994,335 558,082 3,994,335 557,414 

1.1 ძირითადი აქტივები  311 - - - - 3,994,335 558,082 3,994,335 557,414 

1.1.1შენობა-ნაგებობები  3111 - - - - 939,876 14,366 939,876 14,366 

1.1.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები  31112 - - - - 931,779 14,366 931,779 14,366 

1.1.1.11 სხვა შენობა-ნაგებობები 311111 - - - - 8,098 - 8,098 - 

1.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 - - - - 1,911,341 478,716 1,911,341 478,552 

1.1.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები 31121 - - - - 396,374 70 396,374 
 

1.1.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 31122 - - - - 1,514,967 478,646 1,514,967 478,552 

1.1.3 სხვა ძირითადი აქტივები 3113 - - - - 1,127,241 65,000 1,127,241 64,497 

1.1.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები 31132 - - - - 1,127,241 65,000 1,127,241 64,497 

1.1.3.2.2 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები 311322 - - - - 1,127,241 65,000 1,127,241 64,497 

1.4 არაწარმოებული აქტივები 314 - - - - 15,877 - 15,877 - 

         

ხელმომწერი პირები: 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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დანართი N5 

ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ (აღირიცხა  ნედლეულისა და მასალების მზა პროდუქციაში გადატანა და 

არაფინანსური აქტივების სხვა მოძრაობები)           

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 
 

 

არაფინანსური აქტივების დასახელება 
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ბ
ო

ლ
ო
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1. მატერიალური მარაგები 1,293,043 - 782,976 5,000 13,398 - 15,792 104 71,399 2,767 - 624,546 1,379,811 

 1.2. სხვა მატერიალური მარაგები 1,293,043 - 782,976 5,000 13,398 - 15,792 104 71,399 2,767 - 624,546 1,379,811 

  1.2.5 ფულადი დოკუმენტები 2,494 - 257,270 - - - - - - - - 254,503 5,261 

  1.2.6 სათადარიგო ნაწილები 723,452 - 118,493 - - - - - - - - 139,330 702,616 

  1.2.7 სხვა დარჩენილი მატერიალური მარაგები 567,097 - 407,213 5,000 13,398 - 15,792 104 71,399 2,767 - 230,713 671,934 

2. ძირითადი აქტივები 14,069,608 61,765 4,692,256 21,141 229,275 124 908.030 20,404 975 1,024 4,119,994  138,237 13,885,506 

2.1 შენობა-ნაგებობები 2,760,478 61,765 268,289 - - - 372,375 - - - 15,002 138,237 2,564,918 

2.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები  2,757,387 61,765 261,427 - - - 372,375 - - - 13,857 138,237 2,556,109 

2.1.9 სხვა შენობა-ნაგებობები 3,091 - 6,862 - - - - - - - 1,145 - 8,809 

 2.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  9,597,129 - 2,006,673 - 229,275 124 535,655 20,404 975 1,024 2,879,067 - 8,396,077 

2.2.1სატრანსპორტო საშუალებები 838,112 - 396,374 - 111,458 
 

72,858 - - - 200,791 - 1,072,295 

2.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  8,759,017 - 1,610,299 - 117,816 124 462,796 20,404 975 1,024 2,678,276 - 7,323,782 

2.3 სხვა ძირითადი აქტივები 1,657,586 - 1,625,515 21,141 - - - - - - 1,225,925 - 2,078,317 

2.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები 1,657,586 - 1,625,515 21,141 - - - - - - 1,225,925 - 2,078,317 

2.4 სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები 54,414 - 791,779 - - - - - - - - - 846,193 

2.4.1 დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივები 54,414 - 791,779 - - - - - - - - - 846,193 

3. გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები 1,033,558 - 32,204 
 

5,199 21,847 6,341 7,751 13,221 10 - 51,555 1,013,929 

5. არაწარმოებული აქტივები 1,206,313 - 1,040 - - - 77,207 - - - - - 1,130,146 

 5.1 მიწა 1,206,313 - - - - - 77,207 - - - - - 1,129,106 

 5.4 არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები - - 1,040 - - - 
 

- - - - - 1,040 

 
ხელმომწერი პირები: 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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დანართი N6 

ორგანიზაციის ანგარიში არასოპერაციო შემოსავლებისა და ხარჯების შედეგად ფინანსური 

აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების დასახელება 

არასოპერაციო 

შემოსავლები 

კრედიტი (8100) 

არასაოპერაციო 

ხარჯები 

დებეტი (8200) 

 ფინანსური აქტივები     

ვალუტა დეპოზიტები  45,443 44,936 

სხვა დებიტორული დავალიანებები 155,340 124,376 

ფინანსური ვალდებულებები     

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2,092,021 2,103,608 

 

*არასაოპერაციო შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშების (8100 - 8200) მოკორესპოდენტო ანგარიშებია სტრიქონებში 

მითითებული. მუხლების შესაბამისი ანგარიშები და ფორმა ივსება ისე, როგორც ბრუნვათა უწყისი 

 

 

 

დანართი N7 

ინფორმაცია მიზნობრივი გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსების შესახებ 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 ეროვნულ ვალუტაში 

გრანტის მთლიანი მოცულობა  

მ.შ მიღებული თანხა 200,025 

მ.შ სულ დამტკიცებული მოცულობა 200,025 

მ.შ უკანასკნელი ჩარიცხვა 200,025     
 

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში -  

მიმდინარე წლის მოცულობა                     200,025  

სულ (1+2)                  200,025  

ხარჯები                    69,160  

საქონელი და მომსახურება                         69,160  

სულ მიმდინარე წლის დამტკიცებული მოცულობა 200,025 

 

 

ხელმომწერი პირები: 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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დანართი N8 

ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვის მონაცემებზე 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 

 

 

დასახელება 

საანგარიშო 

პერიოდის დასაწყისში 

საანგარიშო პერიოდში 

გაწეული ფაქტობრივი ხარჯი (საკასო) 

საანგარიშო პერიოდში 

გაწეული დარიცხული ხარჯი 

საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 

საბალანსო 

ანგარიში 

 
  

საბალანსო 

ანგარიში 

 

რაოდენობა ღირებულება  სულ 

ხარჯი 

მ.შ. 

შეკეთება 

მ.შ. 

საწვავი 

მ.შ.სათადარიგ

ო ნაწილები 

სულ 

ხარჯი 

მ.შ. 

შეკეთება 

მ.შ. 

საწვავი 

მ.შ.სათადარიგ

ო ნაწილები 

რაოდენობა ღირებულება  

სატრანსპორტო  

საშუალება 

სულ:  

72 838,112  146,929 52,379 289,246 8,004 138,97

6 

48,523 250,792 11,915 67 1,072,295  

მათ შორის: 
  

 
          

 

მსუბუქი 72 838,112  - - - - - - - - 67 1,072,295  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმომწერი პირები: 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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დანართი N9 

ორგანიზაციების ანგარიშებზე რიცხული ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები წარმოშობის წლების მიხედვით 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 

დასახელება 

  მათ შორის წარმოშობის წლების მიხედვით   

სულ 1996-2005წ. 2006 წ 2007 წ 2008წ 2009წ 2010 წ 2011წ 2012 წ 2013 წ 2014 წ 2015წ 2016წ 2017წ 2018წ 

ს უ ლ 4,777,442 292,394 540 565,041 1,234 2,699 1,503,223 102,929 157,766 182,030 93,337 199,435 457,933 472,189 746,692 

შემოსულობები (დარიცხვით 

წარმოქნილი 

დავალიანებები) 

58,610 - - - - - - - - - - - - - - 

გრანტები 58,610 - - - - - - - - - - - - - 58,610 

საქონელი და მომსახურება 3,093,411 257,831 - - 1,234 - 1,115,269 96,706 55,737 101,944 73,504 192,516 387,536 218,641 592,491 

მშ. შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება 

2,095 
 

- - - - - - - 2,095 - - - - - 

მივლინებები 2,102 2,102 - - - - - - - - - - - - - 

ოფისის ხარჯები 238,365 238,365 - - - - - - - - - - - - - 

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები 

40 40 - - - - - - - - - - - - - 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის 
ექსპლოატაციის და მოვლა-
შენახვის ხარჯები 

13,902 13,902 - - - - - - - - - - - - - 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება 

2,836,907 3,422 - - 1,234 
 

1,115,269 96,706 55,737 99,849 73,504 192,516 387,536 218,641 592,491 

სხვა ხარჯები 1,025,961 34,563 540 565,041 
 

2,699 26,660 6,223 102,029 69,864 19,833 6,919 70,397 103,505 17,689 

არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 

21,069 - - - - - - - - - - - - 2,172 18,897 

არაწარმოებული აქტივები 12,788 - - - - - - - - - - - - - 12,788 

 

 

ხელმომწერი პირები: 

 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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დანართი N10 

ინფორმაცია ორგანიზაციის ანგარიშებზე რიცხული ვალდებულებები წარმოშობის წლების მიხედვით 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

 

დასახელება 

 
მათ შორის წარმოშობის წლების მიხედვით      

სულ 1996-2005წ. 2006 წ 2007 წ 2008 წ 2009 წ 2010 წ 2011წ 2012 წ 2013წ 2014წ 2015წ 2016წ 2017წ 2018წ 

ს უ ლ: 1,880,603 493,526 4,852 33,290 45,104 247,026 60,426 33,412 143,494 6,149 14,288 1,369 192,495 2,104 603,068 

შრომის ანაზღაურება 102,973 102,293 - - - - 230 - 450 - - - - - 
 

საქონელი და მომსახურება 803,916 385,785 4,852 33,290 45,104 44,399 39,409 17,673 143,044 540 7,061 1,369 - 2,104 79,286 

მივლინებები 340 - - 340 - - - - - - - - - - 
 

ოფისის ხარჯები 389,023 275,656 607 
 

40,120 26,000 23,169 13,346 128 - - - - - 9,997 

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები 

1,922 - - - - - 47 1,875 
 

- - - - - 
 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის 
ექსპლოატაციის და მოვლა 
შენახვის ხარჯები 

47,259 4,349 - - - - 15,000 - - - - - - - 27,910 

სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება 

365,372 105,780 4,245 32,950 4,984 18,399 1,193 2,452 142,916 540 7,061 1,369 - 2,104 41,379 

სხვა ხარჯები 327,275 5,448 - - - 
 

20,787 13,218 
    

192,301 
 

95,521 

არაფინანსური აქტივების 

შეძენა 

628,888 - - - - 202,627 - - - - - - - - 426,261 

ბარტერი 17,551 - - - - - - 2,521 - 5,609 7,227 - 194 - 2,000 

 

 

 

 

ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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დანართი N11 

ინფორმაცია ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების შესახებ დებიტორების  მიხედვით 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

ფიზიკური/იურიდიული პირი  თანხა წარმ.  

თარიღი 

წარმოშობის 

 საფუძველი 

მუხლი 

მივლინებები ქვ შიგნით 2,102 1996-2000 წინასწარი გადახდა მივლინებები 

მივლინებები ქვ შიგნით 
 

2018 წინასწარი გადახდა მივლინებები 

მივლინებები ქვ გარეთ 
 

2018 წინასწარი გადახდა მივლინებები 

ჰონორარი 2,095 2013 მშ. შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება 

მშ. შტატგარეშე 

მომუშავეთა 

ანაზღაურება 

კავშირგაბმულობის 

სამინისტრო 

219,511 1996-2000 ანტენის ღირებულება ოფისი 

შ.პ.ს. "ელინი" 610 1996-2000 კომპიუტერის კარტრიჯი ოფისი 

შ.პ.ს. "ლომისი" 400 1996-2000 ზედმეტად გადახდილი დეკორაციის 

ღირებულება 

ოფისი 

შ.პ.ს. "მცხეთის სატყეო 

მეურნეობა 

220 1996-2000 შეშის ღირებულება ოფისი 

ს/ს ტრანსგაზი 3,858 1996-2000 კასპში აგურის ღირებულება ოფისი 

შ.პ.ს. "სამაია" 1,200 1996-2000 ყვავილების და გვირგვინის 

ღირებულება 

ოფისი 

ს.ს. "უნივერსალ სერვისი" 634 1996-2000 ელექრტო ქურატის ღირებულება ოფისი 

შ.პ.ს. "ტელეკომუნიკაცია" 238 1996-2000 სატელეფ. მომსახურეობა ოფისი 

შ.პ.ს. "კამარა კომპიუტერი" 537 1996-2000 კარტრიჯის დატენვა ოფისი 

შ.პ.ს. "მარსი" 300 1996-2000 საკანცელარიო ბლანკების. დაბეჭდვა ოფისი 

შ.პ.ს. "ესის" 270 1996-2000 კომპიუტერის კარტრიჯი ოფისი 

დრეფა პროდუქცია 4,738 1996-2000 კასეტების ღირებულება ოფისი 

თბ. ფოსტის მე-15 განყ. 16 1996-2000 სატელეფ. Mომსახურეობა ოფისი 

შ.პ.ს. "იბერიატელი" 200 1996-2000 სატელეფონო მომსახურეობა ოფისი 

შ.პ.ს. "თბილისი - 96" 3,772 2001 ნათურების ღირებულება ოფისი 

ი/ს მზია მახარაძე 1,502 2002 შტატივის ღირებულება ოფისი 

შ.პ.ს. "ჯორჯტექი" 60 2002 ქსეროქსის კარტრიჯი ოფისი 

შ.პ.ს. "ჯეოსელი" 300 2003 ავანსად გადარიცხული როუმინგის 

თანხა 

ოფისი 

ს.ს. თბ. საერთაშორისო 

აეროპორტი 

40 2003 უმაღლესი რანგის სტუმრის მომსახ. წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 

შ.პ.ს. "ივერია" 1,240 1996-2000 ახალციხის კორპუნქტის საწვავი ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 

ინდ საწარმო ჯაოშვილი 1,800 1996-2000 ზეთის ღირებულება ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 

შ.პ.ს. "ენდზემ - 2000" 5,407 1996-2000 საწვავი ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 

შ.პ.ს. "მაგნატი" 587 1996-2000 საწვავი ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 

ინდ. მეწარმე მაია 

პეტრიაშვილი 

4,493 2002 ა/სათადარიგო ნაწილები ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
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Digital Inice 376 2003 180$-ის ტრანსპორტირების ხარჯი ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 

დენტივერი 152 2010 სამედიცინო მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

ავანგარდული მოდის 

ასამბლეა 

19,273 2010 ფესტივალის გადაღების უფლება 

ბარტერი 

ბარტერი 

რომან რცხილაძე 2,113 2010 მუსიკალური ტიხრები და ქუდების 

Eღირ-ბა ბარტერი 

ბარტერი 

შ.პ.ს. "ფაბი" 1,792 2010 კოსტუმების Eღირ-ბა ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "თ. და კ. რესტორნებთან" 2,804 2010 საფეხბურთო პროგრამის ჩვენების 

უფლება 

ბარტერი 

ხელოვნ. საერთ. ფესტივ. 

"საჩუქარი" 

19,585 2010 ფესტივალის გადაღების უფლება 

ბარტერი 

ბარტერი 

გაზეთი "მშვიდობა ყოველთა" 5,694 2010 გაზეთში გადაცემული რეკლამის 

Eღირ-ბა ბარტერი 

ბარტერი 

გაზეთი "დრონი" 10,022 2010 გაზეთში გადაცემული რეკლამის 

Eღირ-ბა ბარტერი 

ბარტერი 

თბილისდის კონსერვატორია 2,650 2010 კონცერტის გადაღების უფლება ბარტერი 

საქ. "ელექტროკავშირი" 161 2010 მორბენალი სტრიქონი,60% თანხის 

ჩარიცხვა 

ბარტერი 

შპს "მეგაკო თრეიდი" 15 2017 სარეკლამო მომსახ ბარტერი 

შ.პ.ს. "IV ტალღა" 8,940 2010 სატელეფონო ვიქტორინა, 

ტ/შოუ"ფანტაზია" 

ბარტერი 

საქ. ჭიდაობის ფესერაცია 1,200 2010 სპონსორობა თანხა ჩამოსარიცხია ბარტერი 

ენდოსკოპ. ჩენტრი "თეომედი" 7,367 2010 სამედიცინო მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "სატელიტი" 5,461 2010 გასულია რეკლამა ბარტერი 

შ.პ.ს. "ავიაკომი" 7,232 2010 ვერტმფრენით მომსახურება ბარტერი 

ივ. ჯავახიშვ. სახ. დიაგნ. 

ცენტრი 

21,398 2010 სამედიცინო მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "დინამო თბილისი" 13,092 2010 ფეხბურთის ტრანსლიაციის უფლება ბარტერი 

შ.პ.ს. "ახალი სტილი" 16,284 2010 საამშენებლო მასალები ბარტერი 

საქ. ავია ხაზები 3,902 2010 ბილეთების ღირ-ბა ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. გაზეთი "შანსი" 3,234 2010 რეკლამის გაზეთში ბარტერი ბარტერი 

რესტორანი "გვირილა" 1,333 2010 ტელევიზიის სტუმრების 

მომსახურების ღირ-ბა 

ბარტერი 

შ.პ.ს. "რენესანსი" 22,398 2010 ავეჯის ღირ-ბა ბარტერი 

შ.პ.ს. "სააგენტო ნატალი" 3,164 2010 მოდელების ჩვენების უფლება 

ბარტერი 

ბარტერი 

შ.პ.ს. "გეოკოლორი" 1,079 2010 საღებავები და მოსაპირკეთებელი 

მასალები 

ბარტერი 

კონცერნი კურაციო 10,357 2010 სამედიცინო მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

ინდ. მეწ. "ფრისტაილი" 1,593 2010 სტილისტის მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. სასტუმრო "კოლხეთი" 16,776 2010 სასტუმროს მომსახურება  ბარტერი 

შ.პ.ს. "ავთანდილ ცქვიტინიძე" 5,859 2010 წამყვანებისათვის პიჟაკები ბარტერი 

შ.პ.ს. "ლიტერატურული 

საქართველო" 

1,092 2010 რეკლამის გაზეთში ბარტერი ბარტერი 

ფონდი "კულტურა+"       6,448  2010 სოფთ-იჯექთისსოლო კონცერტის 

გადაცემის უფლება 

ბარტერი 

შ.პ.ს. "საქ. კურორტები"     16,263  2010 სასტუმროს მომსახურება ურეკში ბარტერი 

შ.პ.ს. "ლილე"        1,830  2010 სტომატოლოგიური მომსახურება ბარტერი 

შ.პ.ს. "რეზონანსი"      16,048  2010 რეკლამის გაზეთში ბარტერი ბარტერი 

სატელიტური დაცვის 

უზრუნვ. ფონდი 

       9,106  2010 2ცალი თანამგზავრული ტელეფონი ბარტერი 

ინდ. მეწ. ლეილა ოთიაშვილი        2,248  2010 გადაცემა '"არტ მობილი" ბარტერი 

შ.პ.ს. "რაქი"       7,425  2010 რეკლამა ჟურნალში "კვირის ბოლო" ბარტერი 

შ.პ.ს. "იტალდიზაინი"           543  2010 ავეჯის ღირ-ბა ბარტერი 

ფიზ, პირი თ. ყიფიანი       5,340  2010 სამედიცინო მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

გაზეთი '"ახალი ვერსია"       7,217  2010 რეკლამის გაზეთში ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "არტ იმედი"      4,160  2010 მომღერლ. მონაწილეობის უფლება ბარტერი 

შ.პ.ს. "ტრიბუნა"       1,217  2010 გაზეთში გადაცემული რეკლამის 

Eღირ-ბა ბარტერი 

ბარტერი 

შპს "ლელო"              28  2013 გაზეთში გადაცემული რეკლამის 

Eღირ-ბა ბარტერი 

ბარტერი 
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შ.პ.ს. "ეარ ბისეკი"       4,167  2010 ა/ბილეთები ბარტერი 

შ.პ.ს. "კოლხიდა"          999  2010 სასტუმროების მომსახურება ბარტერი 

ჟურნალი "მაკრო-მიკრო 

ეკონომიკა" 

            98  2010 რეკლამის გაზეთში ბარტერი ბარტერი 

პრევენცია და პალიატიური 

ზრუნვა 

              24  2010  ჩასარიცხია მორბენალი სტრიქონი 

ღირ-ბა 

ბარტერი 

ს.ს. "ეგრისი"       7,950  2010 სატელეფონო მომსახურება ბარტერი 

შ.პ.ს. "ინფოკომი"      15,072  2010 ინტერნეტით მომსახურება ბარტერი 

შ.პ.ს.  "BSB"            285  2010 პარკეტი ბარტერი 

შ.პ.ს. "ჯაოკენი"           856  2010 მოსაპირკეთებელი მასალები ბარტერი 

შ.პ.ს. "24 საათი"        6,796  2010 რეკლამის გაზეთში ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "კვირის პალიტრა"           953  2010 საკანცელარიო ბლანკები ბარტერი 

ა/კ აირზენა საქ. ავია ხაზები      1,434  2010 ა/ბილეთები ბარტერი 

ინდ. მეწარმე ოლეგ 

ხარშილაძე 

           111  2010 რეკლამა ჟურნალში "სტერეო" ბარტერი 

ონკოლოგიური კლინიკა 

"ქირონი" 

      3,081  2010 სამედიცინო მომსახურება ბარტერი ბარტერი 

შპს "ქეისი"       1,000  2013 
 

ბარტერი 

შ.პ.ს. "დავითი"           318  2010 კოსტუმების Eღირ-ბა ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "ალემანია"        830  2010 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შ.პ.ს. "ლინკი"    2,280  2010 სამშენებლო მასალების ღირებულება ბარტერი 

შ.პ.ს. "ულტრა ტური"      12,848  2010 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "ფლაი ჯორჯია:       7,200  2013 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "დანი 2012"      1,953  2013 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შ.პ.ს. "თელიანი თრეიდინგი"            40  2013 ღვინოების ღირებულება ბარტერი 

შ.პ.ს. "ჟურნალი სარკე"       1,970  2010 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შ.პ.ს. "სამედიცინო 

ლაზერული ჯგუფი" 

      4,974  2010 ბარტერი ბარტერი 

შ.პ.ს. "ჯორჯიან ავია სერვის 

ეიჯენსი" 

        2,395  2010 ავია ბილეთები ბარტერი 

საქ. ნაციონალური ა/ხაზები      13,376  2017 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "გუდვილი"            37  2017 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "ნიუსრუმი"      9,230  2017 რეკლამა ჟურნალში ბარტერი 

ფიზიკური პირი "თეონა 

ჯორბენაძე" 

           963  2017 რეკლამა ჟურნალში ბარტერი 

შოპს "სადისტრიბუციო 

კომპანია" 

  124,227  2017 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "აიმუვის.ჯი            23  2017 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

ინდ. მეწარმე "მარიამ ნაკანი" 1,200 2018 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "რადიოჰოლდინგი 

ფორტუნა" 

19,017 2018 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

შპს "კრეატივ მედია" 26,001 2018 რეკლამის ღირებულება ბარტერი 

ჭელიძე ლევანი 325 1996-2000 კომერციული ცენტრის დავალიანება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. თბილბაგირტრანსი 73 1996-2000 საბაგიროს მომსახურეობა სხვა დანარჩენი 

სატელევიზიო ხელოვნების 

სტუდია 

204 2001 ოთახის იჯარა სხვა დანარჩენი 

საქპატენტი 2,820 2005 სახელის დაპატენტება სხვა დანარჩენი 

RADIO TELEVISAO DE 

PORTUGAL SA 

1,234 2008 გადაცემა სხვა დანარჩენი 

შპს "გრინ ბილდინგი" 4,758 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "გრინ ბილდინგი" 228 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რუსთავი - 2 " 23,488 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რადიო უცნობი" 134,039 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რადიო უცნობი" 52,338 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რადიო უცნობი" 2,570 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რადიო უცნობი" 14,814 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რადიო უცნობი" 782 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "დღე" 17,820 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე ნოდარ 

ციციშვილი 

260 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ყაზბეგი 2014" 31 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ტიფლის ტვ" 6,608 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "საქართველოს მუსიკის 

სააგენტო" 

1,387 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "კამქორდი" 373 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 
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შ.პ.ს.  keep it real 401 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ნოვა პროდაქშენი" 1,483 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ლ ბ ა" 1,040 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ლ ბ ა" 360 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ლ ბ ა" 1,100 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "პრინტ ქეფითალი" 59 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "ირაკლი 

ქოჩიაშვილი" 

476 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "ირაკლი 

ქოჩიაშვილი" 

104 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე მანანა 

მირაშვილი" 

4,684 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "მაგთიკომი" 1,000 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კინოსტუდია სანგუკო" 104,345 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ საწარმო გივი კახაშვილი 2,328 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "საგამომცემლო 

პოლიგრაფიული სახლი 

კაბადონი" 

4,248 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "გიორგი 

ფერაძე" 

235 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "პრაიმ თაიმი" 24,634 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "სეტანტა ჯორჯია" 10,105 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "მედუზა" 963 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "გიორგი 

კლდიაშვილი" 

207 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ახალი სტუდია" 6,799 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კაბადონი+" 20,799 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ვიონი" 1,033 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კაიმანი" 8,769 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კაიმანი" 1,436 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ნიუ რაციო" 42,625 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "გიგანტიუსი" 8,112 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე მამედ მსტოიანი" 7,578 2010 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "თიბისი ფეი" 300 2016 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ნონეიმ სტუდია" 10,188 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ნონეიმ სტუდია" 27,168 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ააიპ "კონსტიტუციის დაცვის 

კავშირი" 

2,759 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "7 არხი" 859 2017 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

საეთაშორისო ბიზნეს განვით. 

ჩენტრი" 

1,580 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

საეთაშორისო ბიზნეს განვით. 

ჩენტრი" 

696 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ბრავო რეკორდსი" 58,663 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ჟოლო" 792 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ლაივ პრომო" 2,286 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ლაივ პრომო" 2,516 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ნ & გ კომპანი" 5,096 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ნ & გ კომპანი" 5,049 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "მილ პოინტი" 2,063 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "მილ პოინტი" 6,574 2015 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "თეო" 2,576 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე "მაია ქვარცხავა" 1,152 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე "მაია ქვარცხავა" 1,263 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე "მაია ქვარცხავა" 1,100 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "ლევან 

მანაგაძე" 

649 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს."აი ბი გრუპი" 7,925 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "მედესკორტი" 5,082 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კიკალა სტუდიო" 6,630 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კიკალა სტუდიო"     20,872  2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე გიორგი 

მეძმარიაშვილი 

918 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ინდ. მეწარმე გიორგი 

მეძმარიაშვილი 

500 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 
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შპს "ამპლიტუდა" 109 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ამპლიტუდა" 2,054 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ამპლიტუდა" 1,582 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კრეატივ ქორნერი" 925 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კრეატივ ქორნერი" 463 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ტელერადიოკომპანია 

"ტვ-7" 

12,044 2013 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ტელერადიოკომპანია 

"ტვ-7" 

2,403 2014 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "მედია ჯგუფი" 5,466 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ვენდინგიდ კო" 826 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ვენდინგიდ კო" 200 2012 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "GEO Fruit" 1,590 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ტელეიმედი" 32,000 2018 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "საგამომც. შახლი მო დი" 3,154 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "აი ემ დი ჯორჯია" 7 2011 იჯარის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

nternational broadcasting bureau 8,046 2017 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

TPK "CTYDIA 1+1" 2,701 2010 ტექნიკური მომსახურეობა სხვა დანარჩენი 

Google ireland limited gordon 3,033 2017 
 

სხვა დანარჩენი 

Adare productions  1,105 2017 ტექნიკური მომსახურეობა სხვა დანარჩენი 

Telecinco, Ctra Fuencarrai-

Alcobendas 

886 2012 ტექნიკური მომსახურეობა სხვა დანარჩენი 

TV CHANEL RUSSIA 

SHABOLOVKA 

803 2014 ტექნიკური მომსახურეობა სხვა დანარჩენი 

BBC WORLDWIDE 1,244 2013 ტექნიკური მომსახურეობა სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "Fuzzara-

floveri" 

40 2010 სიუჟეტის გადაწერის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ფარსაგი" 67 2010 სარემონტო სამუშაოების ღირ-ბა 

ბარტერი 

სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "პრემიერი" 2,233 2010 რეკლამის Eღირ-ბა თანხა 

ჩამოსარიცხია 

სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "უნივერსალი" 161 2010 სილამაზის სალონის მომსახურება სხვა დანარჩენი 

საქართველოს რკინიგზა 11,737 2010 ჩასარიცხია რეკლამის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

ფიზ. პირი თამაზ იმედაძე 11 2010 მორბენალი სტრიქონი, სხვა დანარჩენი 

ენერგოეფექტურობის ცენტრი 

საქართველოში 

7 2010 სასპონსორო მომსახურება  სხვა დანარჩენი 

ფიზ. პირი რამაზ მაჭავარიანი 44 2010 ჩასარიცხია რეკლამის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რუსთავი - 2 " 437,050 2010 სუბლიცენზიის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "მედია ცენტრი" 24,384 2010 ჩასარიცხია რეკლამის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

ფიზ. პირი ნუგზარ 

დემეტრაშვილი 

45 2010 მორბენალი სტრიქონი სხვა დანარჩენი 

ქართ.ფოლკლ. ცენტრი 

"შატილი" 

482 2010 ჩასარიცხია რეკლამის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "დი ი ეფი" 4,604 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "მერაბ 

მჭედლიშვილი" 

87 2010 რეკლამა რადიოში სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "რადიო არტი" 3,803 2013 სპონსორობის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "ნ. 

ლომთათიძე" 

492 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "საფეხბურთო კლუბი 

სიონი" 

485 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ლაბირინთი" 7,000 2010 საეთერო დროის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ტი-ემი" 749 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "სანტა ესპერანზა" 11 2010 კასეტების რეალიზაცია სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ლამპარი-99" 360 2010 კასეტების რეალიზაცია სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ოლიმპიური 

ვარსკვლავი" 

160,596 2010 სპონსორობის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "სასტუმრ. და რესტორნ. 

მენეჯმ. ჟგ. 

3,116 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "სარკე კონსალტინგი" 15,561 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

სს "თიბისი ბანკი" 2,000 2018 გადაცემის მომზადება სხვა დანარჩენი 

ააიპ 

"საზოგად.კომუნიკ.განვით. 

სააგ." 

4,650 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 
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სსიპ "სახელმწ.სერვისების 

განვითარ. 

894 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ეკონომ. და მდგრადი განვით. 

სამინ. 

11,336 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

იურიდიული დახმარების 

სამსახური 

2,355 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "გეფა" 700 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

კავეა გალერეა 8,963 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

საქ. ფინანსთა სამინისტრო 1,718 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "მარსი" 13,383 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

დეპოზიტების დაზღვევის 

სააგენტო 

1,379 2018 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ფორმულა პროესკო" 270 2016 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ 

კომპანი“ 

2,249 2015 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ 

კომპანი“ 

6,615 2014 ფილმების ჩვენების უფლება სხვა დანარჩენი 

შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ 

კომპანი“ 

4,520 2013 ბექვოკალების მომსახურება სხვა დანარჩენი 

შპს "ეს-სი ჯგუფი" 149,904 2015 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ჯორჯიან ავტოიმპორტი 4,015 2011 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "მოგზაურთა კლუბი" 4,685 2012 მოძრავი სატელევიზიო სადგურით 

მომსახურება 

სხვა დანარჩენი 

ნატოს საინფორმაციო ცენტრი 10 2010 სიუჟეტის გადაქერის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "კინოსტუდია რემკა" 6,167 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "თამარ 

ბაზაზაშვილი" 

600 2010 კასეტების ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "სადისტრიბუციო 

კომპანია" 

275 2017 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ფრიმედია" 2,243 2014 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "გიორგი 

ჯანაშვილი" 

514 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "აიბი-ევრო კავკასიური 

უნივერსიტეტი" 

5,608 2010 სასწავლო პრაქტიკის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "აიბი-ევრო კავკასიური 

უნივერსიტეტი" 

2,708 2011 სასწავლო პრაქტიკის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი 

საფეხბურთო კლუბი "ვითა" 25,960 2015 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

201 2017 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "მაგთიკომი" 13 2014 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "შთ იმპორტი" 12,045 2013 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "MEDIA 10" 20,410 2016 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "სტეპ რეკორდსი" 1,514 2015 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ტვ+" 2,563 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ედ ვინდფორდსი" 248 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "მედია ჰაუსი" 5,156 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ფენიქსი" 78,375 2010 საეთერო დროის ღირებ. სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ინდუსტრია 2007" 5,276 2010 საეთერო დროის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "პალატი ჯგუფი" 11,869 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "სვეტი ჯგუფი" 28,253 2016 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "პიარ თაიმი" 1,595 2014 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "ადა 

მჭედლიძე" 

2,677 2013 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შპს "ომეგა" 1,875 2018 სასპონსორო მომსახურება  სხვა დანარჩენი 

ჟურნალისტ ქალთა ასოციაცია 1,072 2010 გადაცემა რადიოში სხვა დანარჩენი 

არასამეწარმეო ორგ. "გზა 

ნატოსკენ" 

14,724 2011 გადაცემა რადიოში სხვა დანარჩენი 

ფიზიკური პირი "გიორგი 

კუჭაძე" 

13 2010 კურსთა შორის სხვაობა სხვა დანარჩენი 

შპს "დემოგოგია გრუპი" 626 2011 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "თეგი" 6,692 2011 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი 

201 2015 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 

შ.პ.ს. "ჯენერალ 

ედვერთაიზინგი" 

1,338 2011 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი 



 

26 

 

DNI Licensing Limited 308,775 2016 ზამთრის ოლიმპიადის ჩვენების 

უფლება 

სხვა დანარჩენი 

WORLD RUGBY 406,673 2018 რაგბის ჩვენების უფლება სხვა დანარჩენი 

EBU-UER 11,021 2018 ევროპის ჩემპიონატის ერთჯერადი 

ჩვენების უფლება 

სხვა დანარჩენი 

azercosmos 6,660 2017 ჩემპიონთა ლიგოს ჩვენება სხვა დანარჩენი 

union des associacions 168,461 2017 ჩემპიონთა ლიგოს ჩვენება სხვა დანარჩენი 

TURKSAT 26,766 2013 სატელიტით მომსახურება  სხვა დანარჩენი 

სარკე სტუდიო 247 

ფარენგეიტი  

47,143 2012 პროექტი სხვა ხარჯები 

კინოსაინვესტიციო ჯგუფი 41,701 2012 პროექტი სხვა ხარჯები 

კინოსაინვესტიციო ჯგუფი 55,468 2013 პროექტი სხვა ხარჯები 

შპს "კინო იბერიკა " 90,000 2017 ფილმის გადაღების თანადაფინანსება სხვა ხარჯები 

შპს "დუტა პროდაქშენი" 11,780 2016 საურავი სხვა ხარჯები 

შპს "აიბი ევრო კავკასიური 

უნივერსიტეტი" 

12,060 2012 საურავი სხვა ხარჯები 

ინდ. მეწარმე "თამარ 

კოპალიანი" 

962 2012 საურავი სხვა ხარჯები 

რეგიონალური საბაჟო 

აღმოსავლეთი 

2,699 2009 ტვირთის განბაჟებისათვის სხვა ხარჯები 

რეგიონალური საბაჟო 

აღმოსავლეთი 

19,805 2010 ტვირთის განბაჟებისათვის სხვა ხარჯები 

შპს "ტვ11" 58,610 2018 ავანსი სკეტჩებისთვის გრანტი 

გერმანია - ეუკო 340 2001 კროს კურსთა შორის სხვაობა სხვა ხარჯები 

ITS-ის საქართველოს 

ფილიალი 

709 2002 განბაჟების ღირებულება სხვა ხარჯები 

ს/ს საქ. ბანკი 3,915 1996-2000 ზედმეტად გადახდილი ბანკის % სხვა ხარჯები 

თოფჩიშვილი დ 8,547 1996-2000 დაეკისრა სააღსრ. Fურც. ზარალის 

ანაზღაურება 

სხვა ხარჯები 

საერთაშ. სასამართ. 

მატერიალური უზრუნველყ. 

სამს. 

413 1996-2000 სასარჩელო განჩხადება სხვა ხარჯები 

სიმენსის ხაზი 61 1996-2000 დეპოზიტი სხვა ხარჯები 

შ.პ.ს. "მონოლითი" 2,000 1996-2000 დაკორაციის მომსახურეობა სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო (გლდანი-

ნაძალადევი) 

30 2006 გულნარა ოდიშარიას საქმე  

(სახელმწ. ბაჟი) 

სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო (დიდუბე-

ჩუღურეთი) 

510 2006 შ.პ.ს. "საქტელკომ+" საქმე  (სახელმწ. 

ბაჟი) 

სხვა ხარჯები 

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნ. 

შააგენტო 

55 2017 
 

სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო (გლდანი-

ნაძალადევი) 

30 2004 შ. გაბუნიას საქმე  (სახელმწ. ბაჟი) სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო (დიდუბე-

ჩუღურეთი) 

60 2004 შ. გაბუნიას საქმე  (სახელმწ. ბაჟი) სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო 

(მთაწმინდა-კრწანისი) 

653 2010 ადმინ.საქმეთა პალატის 

გადაწყ.საკასაც.საჩივ.(სახელმწ. ბაჟი) 

სხვა ხარჯები 

თბილისის სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია 

621 2010 ირლანდ. კომპ. "ბელუქსის" საქმე  

(სახელმწ. ბაჟი) 

სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო (ვაკე-

საბურთალო) 

1,740 2010 სერგო ბუიღლიშვილის საქმე სხვა ხარჯები 

სსიპ საერთო 

სასამართლოების 

დეპარტამენტი 

162 2012 საკასაციო საჩივარი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააპელაციო 

სასამართლო 

7,771 2013 შეგებებული სააპელაციო საჩივარი სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში 

არასაგადასახადო (თბილისი) 

1,579 2010 შეგებებული სააპელაციო საჩივარი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

1,833 2010 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 
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თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

6,624 2013 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

19,833 2014 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

6,919 2015 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

13,518 2016 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

5,922 2017 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

7,502 2017 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

თბილისის სააღსრულებლო 

ბიუროს სადეპოზ. ანგარიში 

17,689 2018 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

ხაზინის ერტიანი ანგარიში 

სხვა შემოსულობ 

430 2010 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

ხაზინის ერტიანი ანგარიში 

სხვა შემოსულობ 

6,223 2011 სახელმწიფო ბაჟი და მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

სსიპ "საქპატენტი" 12,788 2018 სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია არაწარმოებული აქტივი 

პგს ენტერტაინმენტ 18,897 2018 ფილმების ჩვენების უფლება არაფინანსური 

ცენტრალ პარტნერსჰიპ სალეს 2,172 2017 ფილმების ჩვენების უფლება არაფინანსური 

ანგარიშვალდებულები 18,488 2004 ანგარიშვალდებულები სხვა ხარჯები 

დანაკლისები 565,041 2007 დანაკლისები სხვა ხარჯები 

მოგების გადასახადი 29,585 2016 მოგების გადასახადი სხვა ხარჯები 

საშემოსავლო 3,450 2016 საშემოსავლო სხვა ხარჯები 

სხვადასხვა გადასახდელები 12,064 2016 სხვადასხვა გადასახდელები სხვა ხარჯები 

დღგ 26 2017 დღგ სხვა ხარჯები 

სულ 4,777,441  
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მთავარი ბუღალტერი  

 



 

28 

 

დანართი N12 

ინფორმაცია ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების შესახებ კრედიტორების  მიხედვით 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

ფიზიკური/იურიდიული პირი  თანხა წარმ. 

თარიღი 

წარმოშობის საფუძველი მუხლი 

შრომის ანაზრაურება 102,293 2003 შრომის ანაზრაურება შრომის ანაზრაურება 
შრომის ანაზრაურება 230 2010 შრომის ანაზრაურება შრომის ანაზრაურება 
შრომის ანაზრაურება შტატგარეშე 450 2012 შრომის ანაზრაურება შრომის ანაზრაურება 
მივლინება 340 2007 მივლინება მივლინება 
შ.პ.ს. "ტექსერვის ცენტრი" 70 2004 კომპიუტერის შეკეთება ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ჯორჯიან ექსპრესი" 3,250 2004 საფოსტო 

გზავნილებებისათვის 
ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "პრეს ექსპრესი" 5,085 2004 ჟურნალ-გაზეთების 
გამოწერა 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ინჟტექსერვისი" 180 2004 ვ/კასეტების 
ღირებულება 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "მაგი სტილი" 790 2004 სტიკერები და კობები ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ჯორჯექსი" 3,411 2004 საფოსტო 

გზავნილებებისათვის 
ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ჯეოსელი" 11,883 2004 სატელეფონო 
მომსახურეობა 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ახალი ქსელები" 18,901 2004 სატელეფონო 
მომსახურეობა 

ოფისის ხარჯი 

შპს "მაგთიკომი" 9,531 2018 მობილ. სატელ. მომსახ. ოფისის ხარჯი 
სს "სილქნეტი" 467 2018 სატელეფონო 

მომსახურეობა 
ოფისის ხარჯი 

ელ.კავშირის თბ. შატელეფონო ქსლი 116,357 2004 სატელეფონო 
მომსახურეობა 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "საქართველოს ტელეკომი" 115,402 2004 სატელეფონო 
მომსახურეობა 

ოფისის ხარჯი 

ინდ. მეწარმე თამაზ ნოდარაშვილი 100 2004 კონდენციონერების 
შეკეთება 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ტორნადო +" 6 2011 კურსთა სხვაობა ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ინფოზავრი" 94 2005 პირადობის მოწმობების 

ღირებულება 
ოფისის ხარჯი 

ინდ. მეწარმე ლევან პატარაია 450 2006 კამერი ქირავნობა ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "სიმბოლ სტუდიო" 157 2006 ტექნიკის ღირებულება ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ტელერადიოცენტრი" 40,000 2008 ტექნიკური 

მომსახურეობა 
ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "რემმშენი" 26,000 2009 სარემონტო ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "იფქლი" 53 2005 პურფუნთუშეული ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ელვასერვისი" 1,509 2011 ჟურნალ-გაზეთების 

გამოწერა 
ოფისის ხარჯი 

BULGARIAN NATIONAL TELEVISION 15,351 2010 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

ოფისის ხარჯი 

GUTEBORGS UNIVERSITET 128 2012 წიგნის ღირებულება ოფისის ხარჯი 
ესპანეთი ტრენტბოქსი 22 2005 დეკოდერის 

ღირებულება 
ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "კომპლექს პრო" 60 2005 კომპიუტერის 
კარტრიჯის 

ღირებულება 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ფაქტორ ელექტრონიქსი" 120 2008 კომპოიუტერული 
ტექნიკა 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ქარდ სოლუშენი" 1,830 2011 აკრედიტაციის 
ბარათები 

ოფისის ხარჯი 

შ.პ.ს. "ორიენტ ლოჯიკი" 10,000 2011 აპარატურა ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ვანექსი" 7,818 2010 სატელეფონო ოფისის ხარჯი 
შ.პ.ს. "ქართლი ღვინოებისა და 

ალკოჰოლ სასმ. კომპანია" 

47 2010 სასმელებ წარმომადგენლობითი 

შ.პ.ს. "გუდვილი" 1,875 2011 სამეურნეო საქონელი წარმომადგენლობითი 
შ.პ.ს. "იბერმობილი" 4,324 2003 საავტომობილო ზეთები ტრანსპორტის შენახვისა 

და ექსპლოატაციის 
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საქ. საავტომობილო ტრანსპორტის 

ადმინისტრაცია 

25 2005 ტექ.დათვალიერება ტრანსპორტის შენახვისა 
და ექსპლოატაციის 

შ.პ.ს. "ტელეკომპანია მზე" 15,000 2010 ფლაივეით 
მომსახურება" 

ტრანსპორტის შენახვისა 
და ექსპლოატაციის 

შპს "რომპეტროლ საქართველო" 27,910 2018 საწვავის ღირებულება ტრანსპორტის შენახვისა 
და ექსპლოატაციის 

შ.პ.ს. "ქართული სტუდია" 27,500 2004 ტ/გადაცემის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ინდ. მეწარმე თეა გვასალია 8,645 2004 ტ/გადაცემის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ინტერპრესი" 2,300 2004 ინფორმაციის 
მომსახურეობა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

პიროვნების განვითარების 

საერთაშორისო ფონდი 

8,175 2004 ტ/გადაცემის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ინდ./მეწარმე რამაზ იოსელიანი 3,000 2004 ტ/გადაცემის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "კავკასპრესი" 2,538 2004 ინფორმაციის 
მომსახურეობა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ტელერადიოკომპანია მე-7 

არხი" 

800 2004 არხით მომსახურეობა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "პრაიმ ნიუსი" 12,000 2004 ინფორმაციის 
მომსახურეობა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ქართული ჩანაწერები" 400 2005 ა/ჩანაწერის დამზადება 
საახალწლო შოუსათვის 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ბასტი-ბუბუ" 1,443 2005 ტ/გადაცემის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ინდ. მეწარმე "რამაზ ხოტივარი" 600 2005 ტ/გადაცემის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ფიზიკური პირი "პასკალ ჟორდანი" 186 2011 კონსულტანტი 
ევროვიზიისათვის 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

GOLD MUSIC 3,680 2005 ფილმების ღირებულება სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

LOBQAST 995 2005 საკომუნიკაციო მომსახ. სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

BBC WORLDWIDE 1,449 2004 საკომუნიკაციო მომსახ. სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

BBC WORLDWIDE 1,691 2009 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

Televizja Polska S.A. 7,061 2014 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

EUTELSAT 34,127 2018 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

EESTI TELEVISIOON ESTONIAN 

TELEVISION 

978 2008 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

CREW TV 1,750 2008 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

svt 184 2008 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS 1,873 2008 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

BONTAWORLD 1,842 2011 ტექნიკური 
მომსახურეობა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

A S K  3,212 2012 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

Gal Production 4,015 2012 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

RRSat.Global Communications 135,490 2012 სატელიტური 
მომსახურება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

france 3 mediterrance 1,557 2007 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

S.p.s. "audiencia" 10 2006 გადაცემების 
მომზადების 

ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

S.p.s. "satrasto kompania edemi" 450 2010 სანო სტუდიის 
მომსახურეობა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  
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INOVA FILM GMBHSAN-REMO 2,701 2006 შეცდომით ჩარიცხ. 
თანხა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

BAGAG22AXXX 13,140 2009 ევროვიზიის სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

კლინიკა ოფთალმიჯი 520 2004 სამედიცინო მომსახ. სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ა/სახლი სანკტპეტერბურგი" 30 2004 ავეჯის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

კომპანია პროქტორი და გემბელი 764 2004 გასასვლელია რეკლ. სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "იმპერიალი" 30,736 2005 გარე - რეკლამა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

თბ. მერიის მესიკალ.-კულტ. ცენტრი 207 2005 გასასვლელია რეკლ. სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ინდ. მეწარმე "ნელი ავილოვა" 1,535 2006 ტანსაცმლის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ფიზიკური პირი "ირაკლი 

გოგიშვილი" 

997 2007 სატელიტური 
მომსახურეობა 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ლატე" 6,393 2007 ფურშეტის 
ღირებულება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ჯორჯიან ინვესტი" 1,874 2007 კარვების იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ჰააგის 

კლუბი" 

6,067 2007 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ფიზიკური პირი "არტემ 

მაქარაშვილი 

11 2007 ა/მანქანის ღირ-ბა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ელიტელექტრონიქსი" 15,290 2007 ელექტრონული ტექნიკა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "კონტრასტი" 760 2007 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "კრეატორი" 47 2008 კაბელი სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ვიდეოსკოპი" 153 2008 ჯარიმის თანხის უკან 
დაბრუნება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ო.ეს.ეს. ჟორჯია" 3,568 2009 ფიფქიანი ნომრით 
მომსახ 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

თბილისის ივენთ ჰოლი 743 2010 რეკლამის ღირებულება სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ფიზიკური პირი ელიაუ ბერიძე 424 2011   სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ჯეოსელი' 200 2012 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ვენდინგ ჯორჯია" 9 2013 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ფიზიკური პირი გიორგი კვიწინაძე 19 2017 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შპს "ბარისტა" 166 2018 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შპს "სუფთა წყალი" 6 2018 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ჯესპერ ზვართი 3 2018 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შპს "საგა" 227 2018 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ინდ. მეწარმე "მანანა გაბრიჭიძე" 134 2017 იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

UNDP  გაერო (ლარი) 531 2013 გადაცემის მომზადება სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შპს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო" 499 2015 სასპონსორო 
მომსახურება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შპს "თბს ბანკი" 1,951 2017 სასპონსორო 
მომსახურება 

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შპს "კრეატორი" 644 2015 დარბაზის იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

ეკონომ. და მდგრ.განვით. 

სამინისტრო 

6,150 2018 დარბაზის იჯარა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  
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ექშენ გლობალ ქომუნიქეიშენ 700 2018 ჩვენი ფერმა სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

საერთაშ. არაკომერც. ორგანიაც. 

მერსი ქორბსი" 

76 2015 გრანტი სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

სპორტ მედია 150 2015   სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება  

შ.პ.ს. "ავერსი-ფარმა" 2,521 2011 პარფიუმერია ბარტერი 
შპს "რაკიინ აფთაუნ დეველოპმენტ" 7,227 2014 ფართის იჯარა ბარტერი 
შპს "მედია 10" 5,600 2013   ბარტერი 
შპს "მ ვ პ" 9 2013   ბარტერი 
შპს "ინტელიჯენსი მედია (ოკ) 2,000 2018 რეკლამა გაზეთში ბარტერი 
შ.პ.ს. "ნიკორა თრეიდი" 194 2016 სხვადასხვა პროდუქტი ბარტერი 
BBC WORLDWIDE 202,627 2009 ფილმების ჩვენების 

უფლება 
არაფინანსური აქტივი 

PARAMOUNT PICTURES 4,577 2018 ფილმების ჩვენების 
უფლება 

არაფინანსური აქტივი 

MEDIAPRODUCTION 26,793 2018 ფილმების ჩვენების 
უფლება 

არაფინანსური აქტივი 

RAI COM SPA 215,521 2018 ფილმების ჩვენების 
უფლება 

არაფინანსური აქტივი 

ENDEMOL INTERNATIONAL 179,371 2018 ფილმების ჩვენების 
უფლება 

არაფინანსური აქტივი 

სადეზინფექციო სადგური 774 2004 სანიტარული 
დასუფთავების 

სხვა ხარჯები 

დასუფთავების მოსაკრებელი 10,274 2010 დასუფთავება სხვა ხარჯები 

დასუფთავების მოსაკრებელი 10,272 2011 დასუფთავება სხვა ხარჯები 

ერთიანი ანგარიში საბაჟო 

აღმოსავლეთი 

948 2010 საბაჟო მოსაკრებელი სხვა ხარჯები 

სხვა მოკლევადიანი 1,173 2004 ზედმეტად ჩარიცხული სხვა ხარჯები 

გადასახდელი დღგ 154,695 2016 გადასახდელი დღგ სხვა ხარჯები 

საშემოსავლო გადასახადი 4,574 2016 საშემოსავლო 
გადასახადი 

სხვა ხარჯები 

სხვა გადასახდელები 33,031 2016 სხვა გადასახდელები სხვა ხარჯები 

სხვა გადასახდელები 93,467 2018 ა4რარეზიდენტის 
გადასახადი 

სხვა ხარჯები 

ანგარიშვალდებულები 2,767 2011   სხვა ხარჯები 
ალიმენტი 27 2011   სხვა ხარჯები 
დეპონენტები 3,500 2004   სხვა ხარჯები 
შპს "აისი' 9,565 2010 დაზღვევა სხვა ხარჯები 
შპს ჯი-პი აი" 152 2011 დაზღვევა სხვა ხარჯები 
სადაზღვევო კომპანია "ალფა" 2,054 2018 დაზღვევა სხვა ხარჯები 

 სულ 1,880,604       

 

 

ხელმომწერი პირები: 

 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

 

მთავარი ბუღალტერი  
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დანართი N13 

ორგანიზაციის აქტივების/მომსახურების უსასყიდლოდ მიღება/გადაცემის შესახებ 

2019 წლის 1 იანვრისთვის 

 

თარიღი ოპერაციის შინაარსი გასცა (სახ. 

ერთეული/სტრუქტურული 

ქვედანაყოფი) 

მიიღო (სახ. 

ერთეული/სტრუქტურული 

ქვედანაყოფი) 

საწყისი 

(ისტორიული) 

ღირებულება 

(ლარი) 

საბალანსო 

(ნარჩენი) 

ღირებულება 

(ლარი) 

ბუღალტრული ანგარიში 

აქტივი მომსახურება დებეტი კრედიტი 

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ Kinoflo KIT-F80-
230U,Flathead 80 Kit,Univ 230V 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             5,812                   
5,812  

2122 42752   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ Kinoflo KIT-F80-
230U,Flathead 80 Kit,Univ 230V 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             5,812                   
5,812  

2122 42753   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ Kinoflo KIT-F80-
230U,Flathead 80 Kit,Univ 230V 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             5,812                   
5,812  

2122 42754   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ Kinoflo KIT-F80-
230U,Flathead 80 Kit,Univ 230V 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             5,812                   
5,812  

2122 42755   

17/05/2018 C-CLAMP WITH HANGER f   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                560                      
560  

1627 04    

17/05/2018 Dedo Light 150W   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,908                   
1,908  

2122 42756   

17/05/2018 Dedo Light 150W   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,908                   
1,908  

2122 42757   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ PC L0.0007064 
94054010 S60-C Man (SCHUKO)n-SET 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             7,533                   
7,533  

2122 42758   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ PC L0.0007064 
94054010 S60-C Man (SCHUKO)n-SET 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             7,533                   
7,533  

2122 42759   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÀ Kinoflo SYS-4804-230U, 4FT 4-
Bank System 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             2,074                   
2,074  

2122 42760   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÀ Kinoflo SYS-4804-230U, 4FT 4-
Bank System 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             2,074                   
2,074  

2122 42761   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÀ Kinoflo SYS-4804-230U, 4FT 4-
Bank System 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             2,074                   
2,074  

2122 42762   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÀ Kinoflo SYS-4804-230U, 4FT 4-
Bank System 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             2,074                   
2,074  

2122 42763   

17/05/2018 L7-C LE2 BLACK (BARE END)   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             3,404                   
3,404  

2122 42764   
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17/05/2018 L7-C LE2 BLACK (BARE END)   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             3,404                   
3,404  

2122 42765   

17/05/2018 L7-C LE2 BLACK (BARE END)   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             3,404                   
3,404  

2122 42766   

17/05/2018 L7-C LE2 BLACK (BARE END)   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             3,404                   
3,404  

2122 42767   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÀ Kinoflo CEL-401Q-230U   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             8,994                   
8,994  

2122 42768   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÀ Kinoflo CEL-401Q-230U   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             8,994                   
8,994  

2122 42769   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ ARRISUN 
60L0.77480.X/ARRISUN 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი           12,378                  
12,378  

2122 42770   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ AS 40/25 
L0.37300BC/AS 40 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             9,828                   
9,828  

2122 42771   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ D12 
L1.33730.B/D12L1 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             5,807                   
5,807  

2122 42772   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ D12 
L1.33730.B/D12L1 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             5,807                   
5,807  

2122 42773   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ S200-2/0000185   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             2,469                   
2,469  

2122 42774   

17/05/2018 ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÊÏÌÐËÄØÔÉ S200-2/0000185   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             2,469                   
2,469  

2122 42775   

17/05/2018 ÓÀÍÀÈÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ Kit 4x4LONG 
14000 Lux high-power LED Light VAC kit 
+4x4long YOKE KIT+1X flight case 9+1 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი           20,722                  
20,722  

2122 42776   

17/05/2018 ÓÀÍÀÈÉ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀ Kit 4x4LONG 
14000 Lux high-power LED Light VAC kit 
+4x4long YOKE KIT+1X flight case 9+1 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი           20,722                  
20,722  

2122 42777   

17/05/2018 Avenger Super Wind UP 40   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,563                   
1,563  

2122 42778   

17/05/2018 Heavy Duty short tripod.150mm top 
casting/0347 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                748                      
748  

2122 42779   

17/05/2018 Avenger C-STAND Kit 33   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,007                   
1,007  

1627 04    

17/05/2018 Matthews D/R Low Boy Steel Combo Stand   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                410                      
410  

1627 04    

17/05/2018 CEE extension cable6 63A/400V/5P 
lengh:15m cable size:5x16gmm male and 
female CEE 63A/230V/5P 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,092                   
1,092  

1627 04    
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17/05/2018 CEE extension cable32A/400V/5P 
lengh:25m cable size:5x6gmm male and 
female CEE 32A/400V/5P 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,037                   
1,037  

1627 04   

17/05/2018 CEE extension cable32A/400V/5P 
lengh:15m cable size:5x6gmm male and 
female CEE 32A/400V/5P 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,121                   
1,121  

1627 04   

17/05/2018 THERMOLENE Power Distribution Type 49 
IN:2m 5x16mm with CEE-Plug 63A 400V 
5pol 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი             1,144                   
1,144  

2122 42780   

17/05/2018 THERMOLENE Verteiler 19 3HE 
IN:Anbaugerdtestecker 32A/400V OUT" 
12xSchuko 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                685                      
685  

2122 42781   

17/05/2018 Avenger EXTRA LONG DBL TEL 
HANGER/STIP 

  ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                796                      
796  

1627 04    

17/05/2018 Avenger AVE Variable Friction Arm   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                119                      
119  

1627 04    

17/05/2018 Avenger 8x8 Modular Butterfly Frame   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                378                      
378  

1627 04    

17/05/2018 Matthews 8x8 Grifflector-Silver   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                508                      
508  

2122 42782   

17/05/2018 Matthews O/H 8x8,Silk, 1/4 Stop ×ÏÍÉ   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                248                      
248  

1627 04    

17/05/2018 Avenger 2 1/2 Grip Head   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                 71                        
71  

1627 04   

17/05/2018 Avenger 40 EXTENSION ARM   ÛÐÓ "ÓÉËØ ×ÀØÔÏÒÉ ÓÔÖÃÉÏ' საზ. მაუწყებელი                101                      
101  

1627 04    

მომსახ ავტომანქანის შეკეტება   შპს 'ჯი-თი-მოტორსი" საზ. მაუწყებელი             4,079                   
4,079  

მომსახ   

მომსახ დაზღვევა   საზ. მაუწყებელი სადაზღვევო ოლფა             1,421                   
1,421  

მომსახ   

მომსახ იჯარა   საზ. მაუწყებელი აჭარის ა~რ მთავრობის 

საქვეუჭყებო დაწეს. 

            3,002                   
3,002  

მომსახ   

31/01/2018 ÊÏÍÅÄÒÔÉ (ÄÅÒÏ)   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 58                        
58  

  1627 04  

31/01/2018 ÌÀÂÍÉÔÖÒÉ ÁÀÒÀÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                191                      
191  

  1627 04  

31/01/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 13                        
13  

  1627 04 

31/01/2018 ÙÅÉÍÏ "ÁÀÂÒÀÔÉÏÍÉ ÊË.ÁÒÖÔÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                692                      
692  

  1627 03 

31/01/2018 ßÚÍÀÒÉ ÙÅÉÍÏ ßÉÈÄËÉ ÌÛÒÀËÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'             1,124                   
1,124  

  1627 03  

31/01/2018 ÌÀËÁÉ ÏÓÊÀÒ ËÄ ÂÒÀÍÃÉ ÔÒÖ× ×ÏÒ ÉÖ 
200ÂÒ 10Ý 

  საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 82                        
82  

  1627 03  
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31/01/2018 ÌÉÓÀËÏÝÉ ÁÀÒÀÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 85                        
85  

  1627 04 

31/01/2018 ÓÀÌÊÄÒÃÄ ÍÉÛÀÍÉ (ÁÒÏÛÉ 58ÌÌ)   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 76                        
76  

  1627 04  

31/01/2018 ÁÀÒÀÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 85                        
85  

  1627 04 

31/01/2018 ×ÏÔÏÓÖÒÀÈÉ 15*30   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 69                        
69  

  1627 04  

31/01/2018 ÜÀÒÜÏ 15*30   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                243                      
243  

  1627 04  

31/01/2018 ÌÖÚÀÏÓ ÚÖÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'             1,737                   
1,737  

  1627 04 

31/01/2018 À4 ÆÏÌÉÓ ÌÖÚÀÏÓ ÚÖÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                551                      
551  

  1627 04  

13/02/2018 ÐÖ×É ÍÀàÒÉÓ   საზ. მაუწყებელი საბავშვო ევროვიზია                360                      
360  

  1627 04 

13/02/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ (ÈÄ×ÛÉ)   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 13                        
13  

  1627 04  

13/02/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ 10*12.5   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                 13                        
13  

  1627 04  

13/02/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ 10*11   საზ. მაუწყებელი ÓÀÀáÀËßËÏ ÙÏÍÉÓÞ. "40+'                   7                          
7  

  1627 04  

23/05/2018 20 ËÀÒÉÀÍÉ ÜÖÒÜáÄËÄÁÉÓ ÛÄ×ÖÈÅÀ 
ÔÏÌÒÉÈ 

  საზ. მაუწყებელი  ÄÅÒÏÐÉÓ ÌÀÖßÚÄÁËÉÓ 
ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÅÉÆÉÔÉÓÀÈÅÉÓ 

ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ 
ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉÓÈÅÉÓ 

                40                        
40  

  1627 03 

23/05/2018 ÐÀÔÀÒÀ ÓÖ×ÒÀ/áÄËÓÀáÏÝÉ-ÀÌÀÒÀÈÉ   საზ. მაუწყებელი  ÄÅÒÏÐÉÓ ÌÀÖßÚÄÁËÉÓ 
ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÅÉÆÉÔÉÓÀÈÅÉÓ 

ÃÄËÄÂÀÝÉÉÓ 
ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉÓÈÅÉÓ 

                42                        
42  

  1627 04 

23/05/2018 ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÒÏÛÀ   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÉÓ 
ÓÉÌÙÄÒÉÓ ÊÏÍÊÖÒÓÆÄ Ø. 

ËÉÓÀÁÏÍÛÉ ßÀÙÄÁÖËÉ 
ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               102                      
102  

  1627 04 

23/05/2018 ÃÒÏÛÀ ÁÀÃÉÓÄÁÒÉ 1/1.5Ì ÓÀØÀÒÈÅÄËÏ   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÉÓ 
ÓÉÌÙÄÒÉÓ ÊÏÍÊÖÒÓÆÄ Ø. 

ËÉÓÀÁÏÍÛÉ ßÀÙÄÁÖËÉ 
ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               415                      
415  

  1627 04  

23/05/2018 ÌÆÀ CD ÄÒÈÃÉÓÊÉÀÍÉ (ÓÀÊÏÍÊÖÒÓÏ 
ÓÉÌÙÄÒÄÁÉÓ ÜÀÍÀßÄÒÉÈ) 

  საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÉÓ 
ÓÉÌÙÄÒÉÓ ÊÏÍÊÖÒÓÆÄ Ø. 

ËÉÓÀÁÏÍÛÉ ßÀÙÄÁÖËÉ 
ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

            1,695                   
1,695  

  1627 06  
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23/05/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚÄÁËÉÓ 
ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 

2018 ßËÉÓ ÌÓÏ×ËÉÏ 
ÒÁÄÍÉÓÈÅÉÓ 

               671                      
671  

  1627 04 

23/05/2018 ÐÏËÏ ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÓÀÆ. ÌÀÖßÚÄÁËÉÓ 
ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 

2018 ßËÉÓ ÌÓÏ×ËÉÏ 
ÒÁÄÍÉÓÈÅÉÓ 

                58                        
58  

  1627 04  

29/05/2018 ÊÏÓÔÉÖÌÉ ãÂÖ×É "ÉÒÉÀÏ'   საზ. მაუწყებელი 2018ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÀÆÄ 
ßÀÒÃÂÄÍÉÓ ãÂÖ× 

'ÉÒÉÀÏ"Ó ßÄÅÒÄÁÉÓÈÅÉÓ  

            1,781                   
1,781  

  2220 01 

29/05/2018 ÐÄÒÀÍÂÉ ãÂÖ×É "ÉÒÉÀÏ'   საზ. მაუწყებელი 2018ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÀÆÄ 
ßÀÒÃÂÄÍÉÓ ãÂÖ× 

'ÉÒÉÀÏ"Ó ßÄÅÒÄÁÉÓÈÅÉÓ  

            1,781                   
1,781  

  2220 01  

29/05/2018 ÛÀÒÅÀËÉ ãÂÖ×É "ÉÒÉÀÏ'   საზ. მაუწყებელი 2018ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÀÆÄ 
ßÀÒÃÂÄÍÉÓ ãÂÖ× 

'ÉÒÉÀÏ"Ó ßÄÅÒÄÁÉÓÈÅÉÓ 

            1,781                   
1,781  

  2220 01 

29/05/2018 ×ÄáÓÀÝÌÄËÉ ãÂÖ×É "ÉÒÉÀÏ'   საზ. მაუწყებელი  2018ßËÉÓ ÄÅÒÏÅÉÆÉÀÆÄ 
ßÀÒÃÂÄÍÉÓ ãÂÖ× 

'ÉÒÉÀÏ"Ó ßÄÅÒÄÁÉÓÈÅÉÓ 

            1,781                   
1,781  

  2220 01  

25/06/2018 ÃÒÏÛÀ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               121                      
121  

  1627 04  

25/06/2018 ×ËÀÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

                39                        
39  

  1627 04  

25/06/2018 ÌÀÂÍÉÔÉ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               117                      
117  

  1627 04  

25/06/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ À4   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

                32                        
32  

  1627 04 

25/06/2018 ÐÉÍÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               169                      
169  

  1627 04 

25/06/2018 ÂÖËÓÀÁÍÄÅÉ (ÓÀÌÊÄÒÃÄ ÍÉÛÀÍÉ 58ÌÌ-
ÉÀÍÉ) 

  საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

                51                        
51  

  1627 04  

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÓÉËÉÊÏÍÉÓ ÓÔÉÊÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               105                      
105  

  1627 04  

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÓÉËÉÊÏÍÉÓ ÓÀÌÀãÖÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               298                      
298  

  1627 04 

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÊÄÐÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               360                      
360  

  1627 04  

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÜÀÍÈÀ (ßÉÂÍÄÁÉÓ ÈÀÒÏ)   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               763                      
763  

  1627 04  
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25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÁËÏÊÍÏÔÉ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               975                      
975  

  1627 04 

25/06/2018 ÊÀËÀÌÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               144                      
144  

  1627 04 

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ×ÀÍØÀÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

                38                        
38  

  1627 04 

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÆÖÒÂÜÀÍÈÀ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               678                      
678  

  1627 04 

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÁËÏÊÍÏÔÉ (ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ) 

  საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               458                      
458  

  1627 04  

25/06/2018 ÌÀÂÍÉÔÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               186                      
186  

  1627 04 

25/06/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

            2,856                   
2,856  

  1627 04  

25/06/2018 ÜÀÒÜÏ 2 ÓÖÒÀÈÉÀÍÉ ÂÒÀÅÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

               369                      
369  

  1627 04  

25/06/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÁÖÛÔÉ-10   საზ. მაუწყებელი  ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

                57                        
57  

  1627 04  

25/06/2018 ÐËÀÓÌÀÓÉÓ ÜáÉÒÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÀÌÏÖÊ. 
ÒÄÓÐ ÂÀÌÏÝáÀÃÄÁÉÓ 100 

ßËÉÓÈÀÅÉÓ ÉÖÁÉËÄÓÈÅÉÓ 

                13                        
13  

  1627 04  

25/06/2018 ÌÏáÀÔÖËÉ CD-R ÃÉÓÊÉ   საზ. მაუწყებელი 23 ÌÀÉÓÓ ÒÀÃÉÏÓ 
ÃÀÁ.ÃÙÄÆÄ 

               102                      
102  

  1627 06  

25/06/2018 ÃÉÓÊÄÁÉÓ ÜÀÓÀÃÄÁÉ ÚÖÈÉ   საზ. მაუწყებელი  23 ÌÀÉÓÓ ÒÀÃÉÏÓ 
ÃÀÁ.ÃÙÄÆÄ 

            2,000                   
2,000  

  1627 04  

25/06/2018 äÄËÉÖÌÉÓ ÁÖÛÔÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი  23 ÌÀÉÓÓ ÒÀÃÉÏÓ 
ÃÀÁ.ÃÙÄÆÄ 

                67                        
67  

  1627 04  

25/06/2018 ÊÀËÄÍÃÀÒÉ   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ÓÄáÁÖÒÈÛÉ 
ÌÓÏ×ËÉÏ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÉÓ 

×ÀÒÂËÄÁÛÉ 

               237                      
237  

  1627 04 

25/06/2018 ÐÏËÏ ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ÓÄáÁÖÒÈÛÉ 
ÌÓÏ×ËÉÏ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÉÓ 

×ÀÒÂËÄÁÛÉ 

               783                      
783  

  1627 04 

25/06/2018 ÈÀÓÉ   საზ. მაუწყებელი ÆÀÆÀ ÃÀÒÀÓÄËÉÓ 
ÌÄÌÏÒÉÀËÖÒÉ 

ÔÖÒÍÉÒÉÓÈÅÉÓ 

               318                      
318  

  1627 04 

25/06/2018 ×ÄáÁÖÒÈÉÓ ÁÖÒÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÆÀÆÀ ÃÀÒÀÓÄËÉÓ 
ÌÄÌÏÒÉÀËÖÒÉ 

ÔÖÒÍÉÒÉÓÈÅÉÓ 

               254                      
254  

  1627 04  
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25/06/2018 ÍÀÓÏÓÉ   საზ. მაუწყებელი ÆÀÆÀ ÃÀÒÀÓÄËÉÓ 
ÌÄÌÏÒÉÀËÖÒÉ 

ÔÖÒÍÉÒÉÓÈÅÉÓ 

                17                        
17  

  1627 04 

25/06/2018 ÓÀÌÊÄÒÃÄ ÍÉÛÀÍÉ (ÁÒÏÛÉ 58ÌÌ)   საზ. მაუწყებელი 23 ÌÀÉÓÓ ÒÀÃÉÏÓ 
ÃÀÁ.ÃÙÄÆÄ 

               153                      
153  

  1627 04 

25/06/2018 ØÀÙÀËÃÉÓ ÃÒÏÛÀ   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ÓÄáÁÖÒÈÛÉ 
ÌÓÏ×ËÉÏ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÉÓ 

×ÀÒÂËÄÁÛÉ 

                42                        
42  

  1627 04  

28/06/2018 ÔÏÒÔÉ   საზ. მაუწყებელი ÒÀÃÉÏÓ ÃÙÄÓÈÀÍ 
ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ 

               349                      
349  

  1627 03 

28/06/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ À4   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ×ÄáÁÖÒÈÉÓ 
ÌÓÏ×ËÉÏ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÉ 

                21                        
21  

  1627 04 

28/06/2018 ÓÔÉÊÄÒÉ 10x10sm   საზ. მაუწყებელი 2018 ßËÉÓ ×ÄáÁÖÒÈÉÓ 
ÌÓÏ×ËÉÏ ÜÄÌÐÉÏÍÀÔÉ 

                  3                          
3  

  1627 04 

 3/08/2018 ÍÀàÒÉÓ ÜÀÍÈÀ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

               409                      
409  

  1627 04 

 3/08/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

               331                      
331  

  1627 04 

 3/08/2018 ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ØÓÏÅÉËÉÓ ÜÀÍÈÀ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

               290                      
290  

  1627 04 

 3/08/2018 ÙÅÉÍÉÓ ÁÏÈËÉ ËÖÒãÉ 750 ÌË   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

                21                        
21  

  1627 04 

 3/08/2018 BIEN 8645 áÉÓ ÊÏÅÆÉ (72)   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

               146                      
146  

  1627 04 

 3/08/2018 BIEN 8634 áÉÓ ÊÏÅÆÉ (72)   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

                44                        
44  

  1627 04 

 3/08/2018 ÓÀÝÏÁÉ "T" 19x29 h19-18999F   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

                46                        
46  

  1627 04 



 

39 

 

 3/08/2018 ÙÅÉÍÉÓ ÁÏÈËÉ BORDO EUROPEA BL. 
750ÌË 836675/1 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

                30                        
30  

  1627 04 

 3/08/2018 ÙÅÉÍÉÓ ÁÏÈËÉ SISSI 750 ÌË. 527675   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÐÉÒÀÃÉ ÄØÉÌÉ-
ÌÀÒÉ ÌÀËÀÆÏÍÉÀ" 

ÅÉØÔÏÒÉÍÀÛÉ 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÄÁÉÓ 

ÓÀÜÖØÀÒÉ 

                  4                          
4  

  1627 04 

20/08/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი  ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
Ì/ÁÀÒÀÈÉ ¹3358/03 

20.08.18 Ä. ÂÀÁÀÛÅÉËÉ 

               580                      
580  

  1627 04 

 4/12/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               281                      
281  

  1627 04 

 4/12/2018 ÊÀËÀÌÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               212                      
212  

  1627 04 

 4/12/2018 ÌÏÝÖËÏÁÉÈÉ ÓÔÉÊÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               419                      
419  

  1627 04 

 4/12/2018 ÂÖËÓÀÁÍÄÅÉ (ÓÀÌÊÄÒÃÄ ÍÉÛÀÍÉ 58ÌÌ-
ÉÀÍÉ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               720                      
720  

  1627 04 

 4/12/2018 ÍÀàÒÉÓ ÜÀÍÈÀ ÁÒÄÃÍÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

            1,147                   
1,147  

  1627 04 

 4/12/2018 ÍÀàÒÉÓ ÆÖÒÂÜÀÍÈÀ ÁÒÄÃÍÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

            1,103                   
1,103  

  1627 04 

 4/12/2018 ÍÀàÒÉÓ ßÄËÉÓ ÜÀÍÈÀ ÁÒÄÃÍÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               233                      
233  

  1627 04 

 4/12/2018 ÓÀÌÀãÖÒÉ ÓÉËÉÊÏÍÉÓ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               839                      
839  

  1627 04 

 4/12/2018 ÁÄÉãÉ ÐËÀÓÔÉÊÉÓ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               297                      
297  

  1627 04 

 4/12/2018 ÁÄÉãÉÓ ÜÀÓÀÃÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

               177                      
177  

  1627 04 



 

40 

 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

 4/12/2018 ËÄÍÉÀÒÃÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ"Ó ÌÉÄÒ 

ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               297                      
297  

  1627 04 

 4/12/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ   საზ. მაუწყებელი  ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               212                      
212  

  1627 04 

 4/12/2018 ØÀÙÀËÃÉÓ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÜÀÍÈÀ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

                42                        
42  

  1627 04 

 4/12/2018 6689 ÔÀÁËÄÔÉ Tablets/Lenovo 
X103F,10.1"HD,Quad CORE 1.3 
GHZ,1GB,165GB,WI-FI,5MP+2MP 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               315                      
315  

  2220 01  

 4/12/2018 6690 ÔÀÁËÄÔÉ Tablets/Lenovo 
X103F,10.1"HD,Quad CORE 1.3 
GHZ,1GB,165GB,WI-FI,5MP+2MP 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               315                      
315  

  2220 01  

 4/12/2018 6691 ÔÀÁËÄÔÉ Tablets/Lenovo 
X103F,10.1"HD,Quad CORE 1.3 
GHZ,1GB,165GB,WI-FI,5MP+2MP 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               315                      
315  

  2220 01  

 4/12/2018 6692 ÔÀÁËÄÔÉ Tablets/Lenovo 
X103F,10.1"HD,Quad CORE 1.3 
GHZ,1GB,165GB,WI-FI,5MP+2MP 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               315                      
315  

  2220 01  

 4/12/2018 6693 ÔÀÁËÄÔÉ Tablets/Lenovo 
X103F,10.1"HD,Quad CORE 1.3 
GHZ,1GB,165GB,WI-FI,5MP+2MP 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÒÀÍÉÍÀ"Ó ÌÉÄÒ 
ÌÏÍÀßÉËÄÄÁÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÓÀÜÖØÒÄÁÉ 

               315                      
315  

  2220 01  

12/12/2018 ÊÄÃËÉÓ ÊÀËÄÍÃÀÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               229                      
229  

  1627 04 

12/12/2018 ÃÉÐËÏÌÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                  8                          
8  

  1627 04 

12/12/2018 ÓÉÂÄËÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                  8                          
8  

  1627 04 

12/12/2018 ÂÖËÓÀÁÍÄÅÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               212                      
212  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÄÁÉ /ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ/ÓÀÓÀÜÖØÒÄ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

            2,378                   
2,378  

  1627 04 

12/12/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               103                      
103  

  1627 04 

12/12/2018 ÓÀÓÀÜÖØÒÄ ÁÀÒÀÈÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

            1,249                   
1,249  

  1627 04 

12/12/2018 ÊÀËÀÌÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               381                      
381  

  1627 04 

12/12/2018 ÜÀÍÈÀ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

            2,966                   
2,966  

  1627 04 
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12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÌÉÃÉ,ÃÀÀÚÄÍÄ ÂÀÒÀãÉ (ÊÀÝÄÁÉÓ 
ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                13                        
13  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ- ÒÖÓÖËÉ ÁÄÓÔÓÄËÄÒÉ-ÓÀÌÉ 
ÝÖÊÄÒÁÒÉÍÉÓ ÓÉÚÅÀÒÖËÉ (ÊÀÝÄÁÉÓ 
ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                10                        
10  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÖÌÁÄÒÔÏ ÄÊÏ-×ÖÊÏÓ ØÀÍØÀÒÀ 
ÌÂ.ÚÃÀ (ÊÀÝÄÁÉÓ ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                30                        
30  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ßËÉÓ ÁÄÓÔÓÄËÄÒÉ-ÍÀÌÓáÅÒÄÅÄÅÉ-
ÓÀÏÝÒÄÁÀ (ÊÀÝÄÁÉÓ ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ ÏÃÉÓÄÀ-
ÊÄÅÉÍÆÄ ÖÍÃÀ ÃÀÂÄËÀÐÀÒÀÊÏ (ÊÀÝÄÁÉÓ 
ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                20                        
20  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÓÀÈÅÀËÉÀÍÉ ØÀËÉ ÈÏ×ÉÈ 
ÌÀÍØÀÍÀÛÉ (ÊÀÝÄÁÉÓ ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÀÈÉ ÌÏÈáÒÏÁÀ Å.ÍÀÁÉÊÏÅÉ 
(ÊÀÝÄÁÉÓ ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                10                        
10  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÓÄÒÉÀ ÅÉÔÀÌÉÍÉ-ÍÉÊÉÓ ÃÀ ÍÏÒÀÓ 
ÖÓÀÓÒÖËÏ ×ËÄÉËÉÓÔÉ (ÊÀÝÄÁÉÓ ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖËÉ ÏÃÉÓÄÀ-
ÜáÄÒÊÄÈÄËÀÏÁÀ (ÊÀÝÄÁÉÓ ÃÒÏ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                19                        
19  

  1627 04 

12/12/2018 àÉÂÍÉ-ÜÄÌÏÃÀÍÉ,ÖÝáÏÄËÉ ØÀËÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                14                        
14  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÁÒÉãÉÔ ãÏÍÓÉÓ ÃÙÉÖÒÖ-ÄËÄÍ 
×ÉËÃÉÍÂÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                14                        
14  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÌÉÓ ÐÄÒÄÂÒÉÍÉÓ ÓÀáËÉ ÖÜÅÄÖËÏ 
ÁÀÅÛÅÄÁÉÓÈÅÉÓ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                17                        
17  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ËÉÁÄÈÈÉÍÓ-ÀÓÄÖËÉ 21-Ä ÃÙÄ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                13                        
13  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÃÉÏÂÄÍÄÓ ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ-
ÃÀÒÉÜÉÍÉÓ ØÖËÁÀØÄÁÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                22                        
22  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÌÓÏ×ËÉÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÀáÀËÉ 
ÈÀÒÂÌÀÍÄÁÉ ÖÍÀ & ÓÄËÉÍãÄÒÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÁÄÓÔÓÄËÄÒÉ-ÅÀáÛÀÌÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                13                        
13  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÌÄÏÝÍÄÁÄÍÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                10                        
10  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÌÓÏ×ËÉÏ ÊËÀÓÉÊÀ-ÀÌÄÒÉÊÀ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                16                        
16  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ßËÉÓ ÁÄÓÔÓÄËÄÒÉ-ÊÀÝÉ ÓÀáÄËÀÃ 
ÖÅÄ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-Â.Â. ÌÀÒÊÄÓÉ-ÌÏÂÆÀÖÒÏÁÀ 
ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÀÛÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                14                        
14  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÊÏÄËÉÏ-ÐÏÒÔÏÁÄËÏÄËÉ 
ãÀÃÏØÀÒÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 
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12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÆÀ×áÖËÉÓ ÌÉÌßÖáÒÉÓ ßÉÍ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                16                        
16  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÀÉÒÜÉÄ ÓÉÊÄÈÄ-ÁÀËÀÃÀ ÂÀÔÄáÉË 
ÝáÅÉÒÆÄ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                13                        
13  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÀÊÒÞÀËÖËÉ ßÉÂÍÄÁÉÓ ÈÀÒÏ-
ÉÉÓ×ÄÒÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                18                        
18  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-TOP ÈÒÉËÄÒÉ-ÓÀÍÀÌ ÃÀÅÉÞÉÍÄÁ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                13                        
13  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-Ö×ÄÒÖËÉ ÝÖÊÖÒÖ ÔÀÞÀÊÉ ÃÀ 
ÌÉÓÉ ÐÉËÉÂÒÉÌÏÁÉÓ ßËÄÁÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                14                        
14  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÌÀÌÀÜÄÌÉÓ ÝÒÄÌËÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÖÊÅÃÀÅÉ ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ-ÈÄÀÔÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÖÊÅÃÀÅÉ ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ-ÅÀÑÄÁÉ ÃÀ 
ÓÀÚÅÀÒËÄÁÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                22                        
22  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-TOP ÈÒÉËÄÒÉ-ÄÒÈ ÁÍÄË,ÁÍÄË 
ÔÚÄÛÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÓÏ×ÉÓ ÓÀÌÚÀÒÏ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ßËÉÓ ÁÄÓÔÓÄËÄÒÉ-ÂÆÀ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                11                        
11  

  1627 04 

12/12/2018 ãÉËÃÏ "ßÉÂÍÄÁÉÓ ÈÀÒÏ" 30ÓÌ/20ÓÌ/20ÓÌ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               398                      
398  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ãÏãÏ ÌÏÉÄÓÉ-ÛÄÍ ÛÄÌÃÄÂ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                19                        
19  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-TOP ÈÒÉËÄÒÉ-ÂÏÂÏÍÀ 
ÌÀÔÀÒÄÁÄËÛÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                14                        
14  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-TOP ÈÒÉËÄÒÉ-ÍÖÒÀÓÃÒÏÓ 
ÃÀÁÒÖÍÃÄÁÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                14                        
14  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ËÉÁÄÒÈÉÍÓ-ÏÒÄÖËÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                11                        
11  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÅÄËÖÒ ÂÀÒÄÌÏÛÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ØÀÒÈÖËÉ ÀËÔÄÒÍÀÔÉÖËÉ 
ÐÒÏÆÀ-ÂÖÒÀÌ ÒÜÄÖËÉÛÅÉËÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÓÔÖÌÒÀÃ ÌÏÅÉÃÀ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                  6                          
6  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ-ÀÊÀ-ØÀÒÈÖËÉ ÒÅÄÖËÄÁÉ XIX 
ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÓÖÒÀÈÄÁÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 



 

43 

 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ ÀÊÀ-ÌÏÒÉÃÄÁÖËÉ ÆÖÒÌÖáÔÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                15                        
15  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÉ ÀÍÔÏÍÉÏ ÃÀ ÃÀÅÉÈÉ ÌÂ. ÚÃÀ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                12                        
12  

  1627 04 

12/12/2018 ÓÀÌÀãÖÒÉ ÔÚÀÅÉÓ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               636                      
636  

  1627 04 

12/12/2018 ÌÏÝÖËÏÁÉÈÉ ÓÔÉÊÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               169                      
169  

  1627 04 

12/12/2018 ÏÒÂÌÉÍÉÓ ÐÒÉÆÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               169                      
169  

  1627 04 

12/12/2018 ÐÏËÏ ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               186                      
186  

  1627 04 

12/12/2018 ÌÀÉÓÖÒÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ ÂÒÞÄËÉ 
ÌÊËÀÅÉÈ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               237                      
237  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÄÁÉ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓÈÅÉÓ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

            2,059                   
2,059  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÄÁÉ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓÈÅÉÓ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

            1,760                   
1,760  

  1627 04 

12/12/2018 ÅÀÖÜÄÒÉ 20 ËÀÒÉÀÍÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               240                      
240  

  1627 04 

12/12/2018 ßÉÂÍÄÁÉ ÓÀÓÀÜÖØÒÄ 26 ÌÀÉÓÉÓ 
ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÉÓÈÅÉÓ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               825                      
825  

  1627 04 

12/12/2018 ãÉËÃÏ ßÉÂÍÄÁÉÓ ÈÀÒÏ 30ÓÌ/20ÓÌ/20ÓÌ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               381                      
381  

  1627 04 

12/12/2018 ÓÄÒÈÉ×ÉÊÀÔÉ À4 ÁÀÒáÀÔÉÓ ËÀÌÉÍÀÝÉÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               119                      
119  

  1627 04 

12/12/2018 ÓÄÒÈÉ×ÉÊÀÔÉ À4   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                  8                          
8  

  1627 04 

12/12/2018 äÄËÉÖÌÉÓ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ ÁÖÛÔÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               305                      
305  

  1627 04 

12/12/2018 ÐÉÒÓÉÍÂÉ/ÓÀÚÖÒÄ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

                20                        
20  

  1627 04 

12/12/2018 5989-5993 ÐÄÒÀÍÂÉ WOVEN BLOUSE-
SHIRT 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               148                      
148  

  2220 01  

12/12/2018 6041-6047 ÐÄÒÀÍÂÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ßÉÂÍÄÁÉÓ 
ÈÀÒÏ' 

               242                      
242  

  2220 01 

18/12/2018 ÊÀËÀÌÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÖËÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

               530                      
530  

  1627 04 



 

44 

 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

18/12/2018 ÊÀËÀÌÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               195                      
195  

  1627 04 

18/12/2018 ÌÏÝÖËÏÁÉÈÉ ÓÔÉÊÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               280                      
280  

  1627 04 

18/12/2018 ÁËÏÊÍÏÔÉ (À5, 100 ×ÖÒÝËÉÀÍÉ)   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

            1,271                   
1,271  

  1627 04 

18/12/2018 ßÉÂÍÉÓ ÓÀÍÉÛÍÄ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

                85                        
85  

  1627 04 

18/12/2018 ÓÐÏÒÔÖËÉ 
ÆÖÒÂÜÀÍÈÀ,Duncan,ÛÀÅÉ/ÍÀÝÒÉÓ×ÄÒÉ 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

            6,312                   
6,312  

  1627 04 

18/12/2018 ÂÀÓÀÒÈÏÁÉ ÓÉÅÒÝÉÓ ÐÀÊÄÔÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               342                      
342  

  1627 04 

18/12/2018 ÂÖËÓÀÁÍÄÅÉ (ÓÀÌÊÄÒÃÄ ÍÉÛÀÍÉ 58ÌÌ-
ÉÀÍÉ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               720                      
720  

  1627 04 

18/12/2018 ÁÏÖËÉÍÂÉÓ ÓÀÓÀÜÖØÒÄ ÅÀÖÜÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               178                      
178  

  1627 04 

18/12/2018 ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ÁÉËÄÈÄÁÉ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               173                      
173  

  1627 04 

18/12/2018 ÅÀÖÜÄÒÉ (ÛÄÌÀÃÂÄÍËÏÁÀ:W ÁÖÒÂÄÒÉÓ 
ÊÏÌÁÏ ÌÄÍÉÖ, ÌÀÒßÚÅÉÓ ÐÀÒ×Ä, 
ÛÏÊÏËÀÃÉÓ ÌÀ×ÉÍÉ) 

  საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               238                      
238  

  1627 04 

18/12/2018 ÍÀàÒÉÓ ÜÀÍÈÀ ÁÒÄÃÍÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               239                      
239  

  1627 04 

18/12/2018 ÍÀàÒÉÓ ÆÖÒÂÜÀÍÈÀ ÁÒÄÃÍÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               451                      
451  

  1627 04 



 

45 

 

18/12/2018 ÍÀàÒÉÓ ßÄËÉÓ ÜÀÍÈÀ ÁÒÄÃÍÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               131                      
131  

  1627 04 

18/12/2018 ÁËÏÊÍÏÔÉ ÁÒÄÍÃÉÒÄÁÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               306                      
306  

  1627 04 

18/12/2018 ÓÀÌÀãÖÒÉ ÓÉËÉÊÏÍÉÓ   საზ. მაუწყებელი ÂÀÃÀÝÄÌÀ "ÌÀÒÔÉÅÉ 
ËÏÂÉÊÀ ÃÀ áÀÒ ÈÖ ÀÒÀ 

ÌÄÄØÅÓÄÊËÀÓÄËÆÄ 
àÊÅÉÀÍÉ' 

               484                      
484  

  1627 04 

20/12/2018 ÓÀÓÀÜÖØÒÄ ÍÀÊÒÄÁÉ ÍÀàÒÉÓ ÔÏÌÒÉÈ   საზ. მაუწყებელი ÄÅÒÏÐÉÓ ÌÀÖßÚÄÁ. 
ÊÀÅÛÉÒÉÓ 

ÀÓÀÌÁËÄÀÆÄßÀÙÄÁ. 
ÓÀÜÖØÒÄÁÉ ÃÀ ÂÀÃÀÝÄÌÀ 

"'ÉËÖÆÉÏÍÉÓ" ÌÉÄÒ 
ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ×ÉËÌÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ 

                85                        
85  

  1627 04 

20/12/2018 ÌÄÔÀËÉÓ ãÉËÃÏ "ÉËÖÆÉÏÍÉ" 30ÓÌ/22ÓÌ   საზ. მაუწყებელი ÄÅÒÏÐÉÓ ÌÀÖßÚÄÁ. 
ÊÀÅÛÉÒÉÓ 

ÀÓÀÌÁËÄÀÆÄßÀÙÄÁ. 
ÓÀÜÖØÒÄÁÉ ÃÀ ÂÀÃÀÝÄÌÀ 

"'ÉËÖÆÉÏÍÉÓ" ÌÉÄÒ 
ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ×ÉËÌÉÓÈÅÉÓ 

ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ 

               975                      
975  

  2152 

31/12/2018 LED ÔÄËÄÅÉÆÏÒÉ H32A5100   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

            1,251                   
1,251  

  2220 01  

31/12/2018 ÁËÄÍÃÄÒÉ SC-HB42F15   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               134                      
134  

  2220 01  

31/12/2018 ÃÉÍÀÌÉÊÉ SVEN PS-175 black   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               150                      
150  

  2220 01  

31/12/2018 ÁËÄÍÃÄÒÉ BL1190   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               115                      
115  

  2220 01  

31/12/2018 ÔÏÓÔÄÒÉ EAT3300   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               288                      
288  

  2220 01  

31/12/2018 ÄËÄØÔÒÏ ÜÀÉÃÀÍÉ MK-17S28C   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               169                      
169  

  2220 01  
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31/12/2018 ÖÈÏ GC1436/20   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               271                      
271  

  2220 01  

31/12/2018 áÏÒÝÓÀÊÄÐÉ SC-MG45M13   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               253                      
253  

  2220 01  

31/12/2018 ßÅÄÍÓÀßÖÒÉ SC-JE50S13   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               280                      
280  

  2220 01  

31/12/2018 ÌÔÅÄÒÓÀÓÒÖÔÉ VC18M31AOHP/EV   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               575                      
575  

  2220 01  

31/12/2018 ÌÉÊÒÏÔÀËÙÖÒÉ ÙÖÌÄËÉ AG720C4E-S   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               322                      
322  

  2220 01  

31/12/2018 ÏÒÈØËÉÓ ÖÈÏ SC-GS130S19   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

               322                      
322  

  2220 01  

31/12/2018 ÓÀÓÀÜÖØÒÄ ÅÀÖÜÄÒÉ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

            5,000                   
5,000  

  1627 04 

31/12/2018 ÙÅÉÍÏ "ÁÀÂÒÀÔÉÏÍÉ ÊË.ÁÒÖÔÉ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

            1,844                   
1,844  

  1627 03 

31/12/2018 ßÚÍÀÒÉ ÙÅÉÍÏ ßÉÈÄËÉ ÌÛÒÀËÉ   საზ. მაუწყებელი  ÓÀÆ. ÌÀÖßÚ. 
ÂÀÌÀÒãÅÄÁÖË 

ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÉÓÈÅÉÓ 
ÌÏßÚÏÁÉË  ÂÀÈÀÌÀÛÄÁÀÆÄ 

            8,406                   
8,406  

  1627 03  

 

ხელმომწერი პირები: 

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მთავარი ბუღალტერი 
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიშგების თანდართული განმარტებითი შენიშვნები 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

 
 

1. შესავალი 
 

1.1.  კომპანია და მისი საქმიანობა 

 
 

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შექმნას საფუძველი ჩაუყარა კანონმა მაუწყებლობის შესახებ, 

რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2004 წლის 23 დეკემბერს მიიღო და ძალაში 2005 წლის 18 იანვარს 

შევიდა. სახელმწიფო ტელე-რადიო კორპორაციის საზოგადოებრივ მაუწყებლად ტრანსფორმაციის 

პროცესის დასაწყისი სწორედ კანონის მიღებას უკავშირდება, რომლის რეალური დანერგვა 

მმართველობის ახალ ფორმაზე გადასვლით დაიწყო. 2005 წლის 10 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა 

დაამტკიცა სამეურნეო საბჭო, როგორც საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული და საზოგადოების 

წარმომადგენლობითი ორგანოს შემადგენლობა; ხოლო სამეურვეო საბჭომ 2005 წლის 19 აგვისტოს ღია 

კონკურსის წესით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი აირჩია. 
 
ეთერში საზოგადოებრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინების მიზნით შეიქმნა რვა 

საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც რეკომენდაციებს აწვდის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. 
 
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აერთიანებს სამ ტელეარხს: “პირველი არხი“(მაუწყებლობს 1956 

წლიდან),“პირველი კავკასიური“ (მაუწყებლობა  2010  წლიდან 2012  წლამდე) და “მეორე  არხი“  (1991 

წლიდან, ასევე რადიო არხებს-საქართველოს რადიო-პირველი არხი 102.4 (1925 წლიდან) და რადიო 

ორი- ქართული რადიო 100.9 (1995 წლიდან). 
 
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურიდიული მისამართია კოსტავას N68, თბილისი, საქართველო. 

 

 

 

1.2. წარმოდგენილი ანგარიშის ვალუტა 

 

კომპანიის ფუნქციონალურ ვალუტას წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ვალუტა - ქართული 

ლარი (GEL). ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში, თავდაპირველად ჩაიწერება ფუნქციონალურ 

ვალუტაში ოპერაციის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული კურსით. 

ანგარიშის პერიოდისთვის უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი აქტივები გადაიყვანება 

ფუნქციონალურ ვალუტაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წლის ბოლოს 

არსებული კურსით. ანგარიშსწორებისას წარმოქმნილი ყველა საკურსო სხვაობა აისახება მოგება-

ზარალზე.  

 
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბიუჯეტო ფინანსური ანგარიში წარმოდგენილია ქართულ 

ლარში, რადგან ეს მოითხოვება „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და 

ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ინსტრუქციის“ თანახმად, შემუშავებული საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს მიერ, ბრძანება №429, დათარიღებული 2014 წლის 31 დეკემბრით. 

 

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღრიცხვას აწარმოებს შემდეგ უცხოურ ვალუტებში: ევრო (EUR), 

აშშ დოლარი (USD), დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი (GBP), შვეიცარიული ფრანკი (CHF), 

შვედური კრონი (SEK), დანიური კრონი (DKK). 
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უცხოური ვალუტის მონეტარული ნაშთების კონვერტირებისათვის გამოყენებული გაცვლითი 

კურსები არის შემდეგი: 

 

ვალუტის დასახელება                   კურსი 31 დეკ, 18 კურსი 31 დეკ, 17 

ევრო (EUR) 3.0701 3.1044 

აშშ დოლარი (USD) 2.6766 2.5922 

დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი (GBP) 3.3955 3.5005 

შვეიცარიული ფრანკი (CHF) 2.7268 2.6584 

10 შვედური კრონი (SEK) 2.9929 3.1571 

10 დანიური კრონი (DKK) 4.1116 4.1698 
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2. შედგენის საფუძვლები 
 

2.1. შესაბამისობის პრინციპი 

 

აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპის 

დაშვებით და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძალაში მყოფი საერთაშორისო სააღრიცხვო სტანდარტების 

საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული სტანდარტების და ინტერპრეტაციები. 

ფინანსური ანგარიშგებები შედგება სრული შემოსავლის ანგარიშგების, ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგების, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგების, ფულადი სახსრების მოძრაობის 

ანგარიშგებების და განმარტებითი შენიშვნებისგან.  

რადგან 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის ძალაში მყოფი სტანდარტები და ინტერპრეტაციები შეიძლება 

შეიცვალოს სსბასს-ის ან საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაციის კომიტეტის (IFRIC) 

მიერ, მენეჯმენტი არ გამორიცხავს ალბათობას, რომ საბოლოო კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგების შედგენამდე საჭირო გახდეს ფინანსური ანგარიშგებების კორექტირება ამ ცვლილებების 

გამო. 

 

 

2.2. შეფასების საფუძველი 

 

შეფასების საფუძვლად გამოყენებულია ისტორიული ღირებულების საფუძველი. გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც ქვემოთ მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკით სხვაგვარად არის 

განსაზღვრული. 

 

2.3. ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება 

 
მენეჯმენტმა მოამზადა აღნინული ფინანსური ანგარიშგებები ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვებით. 

აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად მენეჯმენტმა გაითვალისწინა კომპანიის ფინანსური 

მდგომარეობა, მიმდინარე გეგმები, დადებითი ფულადი სახსრების მოძრაობა, კომპანიის ოპერაციების 

მომგებიანობა და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივ ფინანსურ რესურსებზე წვდომა, ანგარიშის 

პერიოდის შემდგომ მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში.  

 

2.4. ფული და ფულის ექვივალენტები 

 

ფული და ფულის ექვივალენტები მოიცავს ნაღდ ფულს და ფულს ბანკში და ატარებს ღირებულების 

ცვლილების უმნიშვნელო რისკს. ფულადი საშუალებები აღირიცხება ამორტიზირებული 

ღირებულებით ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. შეზღუდული ნაშთები 

გამოირიცხება ფულადი საშუალებებისგან ფულადი ნაკადების ანაგარიშგების მიზნებისთვის. 

შეზღუდული ნაშთები რომელთა გამოყენება არ შეიძლება 12 თვის განმავლობაში ვალდებულებების 

დასაფარად ან სხვა გაცვლითი ტრანზაქციებში გამოყენებისაგან აღიარდება ბალანსზე როგორც სხვა 

გრძელვადიანი მოვლენები.  
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2.5. ძირითადი საშუალებები 

 

ძირითადი საშუალებები წარმოდგენილია თვითღირებულებით, რაც შემცირებულია აკუმულირებული 

ცვეთით და აკუმულირებული გაუფასურების ხარჯებით. 

თვითღირებულება განისაზღვრება შესყიდვის ფასით, იმპორტთან დაკავშირებული გადასახადებით, 

გამოუქვითავი გადასახადებითა და სხვა პირდაპირი ხარჯებით. როცა სსიპ საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის ძირითადი საშუალებები შეიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს, რომლებსაც გააჩნიათ 

სხვადასხვა სარგებლობის ვადები. ისინი აღირიცხებიან ცალ-ცალკე, როგორც ძირითადი საშუალებების 

ცალკეული კომპონენტები. 

ძირითადი საშუალება, რომელიც გამოიყენება ძირითადი საქმიანობისთვის, ადმინისტრაციული ან 

გაქირავებისთვის, ან არის მშენებარე მდგომარეობაში, აღრიცხულია მის თვითღირებულებასა და 

გაუფასურების ღირებულებას შორის სხვაობით. თვითღირებულება შეიცავს პირდაპირ ხარჯებს, 

დაყენების/მონტაჟის, პროფესიული მომსახურების ხარჯებს და სხვა დაკავშირებულ ხარჯებს. 

 

ძირითადი საშუალებები, რომელიც უსასყიდლოდაა გადმოცემული სხვადასხვა სახელმწიფო 

უწყებებისგან, ან საბიუჯეტო ორგანიზაციებისგან, შეფასებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ და 

აღრიცხულია სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსურ ანგარიშში. მოცემული აქტივები 

აღიარებულია მის ღირებულებას დაკლებული აკუმულირებული ცვეთა და გაუფასურება. 

მოგება  ან  ზარალი,  რომელიც  წარმოიშვება  აქტივის  გაყიდვიდან  ან  ჩამოწერიდან,  განისაზღვრება 

სხვაობით მიღებული სარგებელსა და საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება ფინანსური 

შედეგების შესახებ ანგარიშში. 

ხარჯები დაკავშირებული ძირითადი საშუალებების კომპონენტების ჩანაცვლებასთან, აღრიცხულია 

დამოუკიდებლად და კაპიტალიზირდება იმ კომპონენტის საბალანსო ღირებულებასთან ერთად, 

რომელიც ჩამოწერილ იქნა. სხვა დანახარჯები კაპიტალიზირდება იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელია 

ეკონომიკური სარგებლის მიღება მომავალში. ყველა სხვა ხარჯი, მათ შორის შეკეთება-განახლება, 

აღიარდება ფინანსური შედეგების ანგარიშში მისი მოხდენისთანავე. 

ცვეთის დარიცხვა ხდება ფინანსური შედეგების ანგარიშში წრფივი მეთოდის გამოყენებით აქტივის 

თვითღირებულების შესაბამისად, თითოეული აქტივის სასიცოცხლო პერიოდის განმავლობაში. 

ცვეთის დარიცხვა იწყება მას მერე, რაც აქტივი შედის ექსპლუატაციაში. აქტივების ცვეთის პროცენტები 

მათი სასიცოცხლო პერიოდების შესაბამისად შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 

ძირითადი საშუალება  სასარგებლო ვადა (%) 

შენობა-ნაგებობები 1-10 % 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 1-50% 

სხვა ძირითადი საშუალება/ბიბლიოთეკა 1-25% 

 

 

საექსპლუატაციო ვადების დადგენისას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელმძღვანელობს 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერს 2002 წლის 31 დეკემბერს გამოცემული № 439 

ბრძანებით, რომელიც განსაზღვრავს ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების 

ძირითადი საშუალებების ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის წესებს. 
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2.6. არამატერიალური აქტივები 

 

არამატერიალური აქტივი არის ფიზიკური ფორმის არმქონე იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი. 

არამატერიალური აქტივები ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მოსალოდნელია, რომ (ა) ამ აქტივისგან მოსალოდნელია ეკონომიკური მოგების მიღება; და (ბ) 

შესაძლებელია აქტივის ღირებულების სარწმუნო (რეალური) შეფასება. თავდაპირველი აღიარების 

შემდეგ არამატერიალური აქტივები აღირიცხება დაგროვილი ამორტიზაციით და ნებისმიერი 

გაუფასურების ზარალით შემცირებული ღირებულებით. ამორტიზაცია გამოანგარიშება წრფივი 

მეთოდის გამოყენებით და სასარგებლო მომსახურეობის ვადის გათვალისწინებით.  

 

არამატერიალური აქტივები განუსაზღვრელი საექსპლუატაციო ვადით არ ამორტიზირდება. ისინი 

ყოველწლიურად გადაიხედება გაუფასურაზე და გაუფასურების ზარალი, რომელიც 

წარმოშობისთანავე დაუყოვნებლივ აისახება სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში. არამატერიალური 

აქტივები განუსაზღვრელი საექსპლუატაციო ვადით გადაიხედება ყოველწლიურად იმ მიზნით, რო 

დადგინდეს კიდევ არის თუ არა საექსპლუატაციო ვადა განუსაზღვრელი. თუ დადგინდება, რომ 

საექსპლუატაციო ვადა განსაზღვრულია, მაშინ ასეთი არამატერიალური აქტივები ამორტიზდება 

განსაზღვრული საექსპლუატაციო ვადით. 

 

არამატერიალური აქტივები მოიცავს სატელევიზიო გადაცემების ლიცენზიებს, კომპიუტერულ 

პროგრამებს,  სხვადასხვა  სატელევიზიო  და  რადიო  პროგრამებს,  გამოყენების  უფლებებს  და  სხვა 

 

არამატერიალურ      აქტივებს      რომლებზედაც      სსიპ      საზოგადოებრივ      მაუწყებელს      გააჩნია 

ხელშეკრულებები. ამორტიზაცია ლიცენზიებზე და სხვა ვადიან არამატერიალურ აქტივებზე 

საბიუჯეტო ფინანსურ ანგარიშგებაში ერიცხება ხელშეკრულებაში განსაზღვრულ პერიოდზე 

გაანგარიშებით წრფივი მეთოდის გამოყენებით. 

 

 

2.7.  შემოსავლის აღიარება 

 

შემოსავალი განისაზღვრება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების თანხით, რომელშიც 

გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გაკეთებული ფასდაკლებები და 

ფასდათმობები. შემოსავლის აღიარება ხდება მაშინ როცა ყველა რისკი და სარგებელი გადაცემულია 

მყიდველისათვის. 

 

 

2.8.  სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 

 

სავაჭრო ვალდებულებები წარმოადგენს ვალდებულებას იმ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის, 

რომელიც კომპანიამ შეიძინა მისი მომწოდებლებისგან ჩვეულებრივი ბიზნეს ოპერაციებით. სავაჭრო 

მოთხოვნები კლასიფიცირდება, როგორც მიმდინარე ვალდებულებები, თუ გადახდის ვალდებულება 

არის ერთ წელამდე პერიოდში, თუ არა, როგორც გრძელვადიანი ვალდებულებები. 

 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები აღიარდება მაშინ, როცა საქონელი ან მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული ყველა რისკი და სარგებელი გადმოცემულია საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის. 
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2.9. მოგების გადასახადი 

 
მოგების გადასახადი წარმოდგენილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ან 

დასკვნის თარიღისთვის ამოქმედებული კანონმდებლობის მიხედვით. მოგების გადასახადი 

წარმოადგენს მიმდინარე გადასახადს და აღიარდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, იმ შემთხვევის 

გარდა, როდესაც ის პირდაპირ აღიარებულია კაპიტალში, რადგანაც უკავშირდება ოპერაციებს, 

რომლებიც იმავე ან განსხვავებულ პერიოდში, ასევე პირდაპირ კაპიტალში აღიარდება. 

მიმდინარე მოგების გადასახადი არის მიმდინარე ან გასული პერიოდის დასაბეგრი მოგების 

გადასახდელი ან ზარალის შესაბამისი მოგების გადასახადის აღდგენადი თანხა. იმ შემთხვევაში თუ 

ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება ხდება საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარებამდე,  დასაბეგრი 

მოგება ან ზარალი ეფუძნება შეფასებებს. გადასახადები, მოგების გარდა, აღირიცხება 

ადმინისტრაციულ და სხვა საოპერაციო ხარჯებში. 

 

 

2.10. მარაგები 

 
მარაგების შეძენის დანახარჯები მოიცავს: მათი შეძენის ფასს, ყველა გადასახდელს დაუბრუნებადი 

გადასახადების ჩათვლით, სატრანსპორტო ხარჯებს, დამზადების ხარჯებს და ყველა იმ დანახარჯს, 

რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მატერიალური მარაგების შეძენასთან. 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყენებს მატერიალური მარაგების აღრიცხვის საშუალო შეწონილი 

ღირებულების მეთოდს. 

 

მარაგების კორექტირება ხდება ინვენტარიზაციის აქტის შედეგებზე დაყრდნობით. საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის №605 ბრძანების თანახმად, დათარიღებული 2010 წლის 23 ივლისით, მარაგების 

ნაშთის კორექტირება ხდება მაშინ, როცა ინვენტარიზაცია ოფიციალურად ითვლება დასრულებულად 

და მისი შედეგები დადასტურებულია ზემდგომი საბჭოს მიერ. 

 

 

2.11. წინასწარ გადახდილი ხარჯები 

 
 
წინასწარ გადახდილი ხარჯები აღიარდება თვითღირებულებას გამოკლებული გაუფასურების 

რეზერვით. წინასწარი გადახდა კლასიფიცირება გრძელვადიანად, როდესაც საქონელი ან მომსახურება, 

რომელიც სავარაუდოდ, მიღებული იქნება ერთი წლის შემდეგ ან აღნიშნული წინასწარ გადახდა 

უკავშირდება აქტივს, რომელიც თავდაპირველი აღიარებისას თავად კლასიფიცირებული იქნება 

გრძელვადიან აქტივად. 

 

ძირითადი საშუალებების შესაძენად განხორციელებული წინასწარი გადახდები გადავა ძირითადი 

საშუალების საბალანსო ღირებულებაზე მაშინ, როდესაც კომპანია მიიღებს სრულ კონტროლს ამ 

ძირითად საშუალებაზე და მოსალოდნელია ამ აქტივისგან მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება. 

 

სხვა წინასწარი გადახდები ჩამოიწერება მოგება-ზარალზე, როდესაც ხდება წინასწარ გადახდებთან 

დაკავშირებული შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების მიღება. თუ არსებობს რაიმე სახის ეჭვი, რომ 

ვერ მოხდება საქონლის, მომსახურების თუ ძირითადი საშუალების მიღება, რომლისთვისაც წინასწარ 

გადახდილია თანხა, ამ შემთხვევაში ხდება აღნიშნული წინასწარ გადახდის ჩამოწერა მიმდინარე 

პერიოდის მოგება-ზარალზე. 
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2.12. საწესდებო კაპიტალი 

 

საწესდებო კაპიტალის ინვესტირება აღიარდება ნომინალური ღირებულებით და კლასიფიცირდება 

როგორც საწედებო კაპიტალი. დივიდენდები აღირიცხება, როგორც ვლდებულება იმ პერიოდისთვის, 

რომელშიც იგი გამოცხადდება. 

 

 

2.13. არაფინანსური აქტივები 

 

არაფინანსური აქტივები შეიძლება შეიქმნას წარმოების პროცესის შედეგად, იყოს ბუნებრივად 

წარმოქმნილი ან წარმოადგენდეს საზოგადოებრივი მოწყობის საგანს. 

 

არაფინანსური აქტივები კლასიფიცირდება შემდეგნაირად: ა) ძირითადი აქტივები; 

ბ) მატერიალური მარაგები; გ) ფასეულობები; 

დ) არაწარმოებული აქტივები. 

 

ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის, არაფინანსური აქტივები წარმოდგენილია მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების სახით. 

 

 

2.14. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 

 

 

მიმდინარე მოთხოვნები აღიარებულია ნომინალური ღირებულებით იმ თანხით, რა თანხაზეც მოხდა 

დებიტორთან შეთანხმება. მოთხოვნები წარმოდგენილია გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

მოთხოვნების სახით. საცნობარო მუხლში შეტანილი პირობითი მოთხოვნები წარმოადგენს ისეთ 

მოთხოვნებს რომლებიც ძალაში შედის მხოლოდ შეთანხმებული პირობის ან პირობების წარმოქმნისას, 

უფლებების დადგენით, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მომავალ გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის, 

მოთხოვნები მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად, მოთხოვნები განხილვის სტადიაში მყოფ 

სასამართლო საქმეებთან დაკავშირებით და სხვა მოთხოვნები. 

 

 

2.15. არაწარმოებული აქტივები 

 

არაწარმოებული  აქტივები  შედგება  2  მიწის  ნაკვეთისაგან,  მათი  დასახელებები  და 

ღირებულებები შემდეგია: 

 

დასახელება თანხა 

კოსტავას ქ # 68 მიწის ნაკვეთი 1,129,106 

სულ 1,129,106 
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2.16. კაპიტალის აღრიცხვა 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საერთო საქმიანობის და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 

შემაჯამებელი ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენება დამაბალანსებელი მუხლები - წმინდა 

ღირებულების და საკუთარი კაპიტალის ანგარიშები. 

 

წმინდა ღირებულება წარმოადგენს დამაბალანსებელ მუხლს და ტოლია ყველა აქტივის (გარდა 

ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული აქტივებისა) მთლიან ღირებულებას გამოკლებული ყველა 

ვალდებულების (გარდა ეკონომიკური საქმიანობით წარმოქმნილი ვალდებულებებისა) მთლიანი 

ღირებულება. 

 

საკუთარ კაპიტალში აისახება საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი: გაუნაწილებელი მოგება და 

დაუფარავი ზარალი. 

 

2.17.  საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები 

 

სსიპ საზოგადოებრივ მაუწყებელს საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა აქვს ელექტრონული 

საგადასახადო პორტალის საშუალებით სადაც ხდება განაცხადების გაკეთება და დეკლარაციების 

წარდგენა ელექტრონულად. საგადასახადო პორტალზე საგადასახადო ვალდებულებები და შესაბამისი 

გადახდები იწარმოება გაერთიანებული ბარათების მეშვეობით, მიუხედავად გაერთიანებული 

ბარათებისა საზოგადოებრივ მაუწყებელს საშუალება აქვს გადასახადების აღრიცხვა აწარმოოს ცალ- 

ცალკე საგადასახადო ანგარიშების საშუალებით.  

 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგადასახადო და ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები 

შეადგენს 305,457 ლარს, ხოლო 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 175,450 ლარს 

 

უნდა აღინიშნოს რომ 2018 წლის 31 დეკემბრის მთლიანი საგადასახადო ვალდებულების არსებობა 

გამოწვეულია გადასახდელი დღგ-ს და არარეზიდენტის გადასახადის ოდენობით, რომლის გადახდის 

ვალდებულება არის 2019 წლის 15 იანვრამდე. 

 

 

2.18. ამორტიზირებული ძირითადი საშუალებები 

 

 

ამორტიზირებული ძირითადი საშუალებები რომლებიც მთლიანად არიან ამორტიზირებული და 

ბალანსზე აღრიცხულია ნულოვანი ღირებულებით რაოდენობრივად შეადგენს 5085 ცალს. ძირითადი 

აქტივების საერთო თვითღირებულება მთლიანად  13,885,506 ლარს უტოლდება. 

 

 

2.19. ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები 

 

 

ფინანსური აქტივი და ფინანსური ვალდებულება აღიარდება, მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია ხდება 

ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ სახელშეკრულებო დებულების მონაწილე. 

 

ფინანსური აქტივების ჩამოწერა ხდება მას შემდეგ, რაც ამოიწურება სახელშეკრულებო უფლება 

ფინანსური სარგებლის მიღების შესახებ, ან როდესაც ფინანსური აქტივი და მასთან დაკავშირებული 

რისკის მნიშვნელოვანი წილი გადადის სხვა მხარეზე. 

 



 

55 

 

ფინანსური ვალდებულების აღიარება წყდება როდესაც ვალდებულება იფარება, უქმდება ან მისი 

სასიცოცხლო ვადა სრულდება. 

 

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები თავდაპირველად აღირიცხება მათი 

ნომინალური ღირებულებით. ფინანსური აქტივების და ფინანსური ვალდებულებების განსაზღვრა 

მოყვანილია ქვემოთ. 

 

 

2.20. პერსონალის ხარჯი და მასთან დაკავშირებული შენატანები 
 
 

ხელფასები, შენატანები საქართველოს საპენსიო და სადაზღვეო სისტემაში, წლიური შვებულების 

და ავადმყოფობის ანაზღაურებები, ბონუსები და არა-ფულადი სარგებლები აღირიცხება იმ წელს, 

როდესაც მოხდება შესაბამისი სერვისის მიღება თანამშრომლების მიერ. კომპანიას ყავს როგორც 

შტატიანი ასევე შტატგარეშე თანამშრომლები, თუმცა მათი სახელფასო ხარჯები და შენატანები 

საპენსიო და სადაზღვეო სისტემაში არ განსხვავდება საქართველოს საგადადასახადო კოდექსისი 

შესაბამისად. 

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ საქმიანობას ახორციელებს შტატგარეშე თანამშრომლების 

საშუალებით, შტატიან თანამშრომელს წარმოადგენს მხოლოდ სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

გენერალური დირექტორი 

 

 

2.21. ნაღდი ფული და ფული საბანკო ანგარიშებზე 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნაღდი ფული და ფული საბანკო ანგარიშებზე შედგება სალაროში, 

სახელმწიფო ხაზინაში არსებული ფულისგან და საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხებისგან. 

 

 

2.22. სასესხო ვალდებულებები 

 

 

სასესხო ვალდებულებები აღიარდება ნომინალური ღირებულებით. საპროცენტო და სესხით 

სარგებლობასთან დაკავშირებული სხვა დანახარჯები აღირიცხება ხარჯებში, როგორც ფინანსური 

ხარჯი მათი გაწევისთანავე. მიმდინარე პერიოდის ბოლოს კომპანიას არ გააჩნია სასესხო 

ვალდებულებები. 

 

 

2.23. ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 

 

 

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება აღირიცხება საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის ბიუჯეტით 

განსაზღვრული გადასახდელების დასაფინანსებლად გამოყოფილი სახსრები (საბიუჯეტო სახსრები, 

კრედიტები და გრანტები). 

 

ბიუჯეტიდან ფინანსირება აღიარდება მაშინ, როცა თანხები მიღებულია ორგანიზაციის საბიუჯეტო 

ანგარიშზე, საკასო მეთოდის გამოყენებით. 
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2.24. შემოსავალი სასპონსორო მომსახურებიდან 

 

 

სასპონსორო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი აღიარდება ხელშეკრულების პირობებიდან 

გამომდინარე, მაშინ როცა მომსახურება იქნა გაწეული (ხელშეკრულების პირობებიდან და გადახდის 

სქემიდან გამომდინარე). 

 

 

2.25. იჯარიდან მიღებული შემოსავალი 

 

 

იჯარიდან მიღებული შემოსავლები აღიარდება წრფივად ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, 

ხელშეკრულების შესაბამისი პირობების თანახმად. 

 

 

2.26. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი შედგება სანქციებისაგან ჯარიმებისაგან და სხვა სახის 

შემოსავლებისაგან. 

 

 

2.27. საცნობარო მუხლები 

 

 

იმ მუხლების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც მიეკუთვნება 

ბალანსს, მაგრამ არ აღირიცხება საბალანსო მუხლებად, აღირიცხება ბალანსის საცნობარო მუხლებში. 

საცნობარო მუხლები შემდეგია: 

 

• საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები და მათთან დაკავშირებული დანახარჯები; 

• პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები; 

• გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება; 

• ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში; 

• პირობითი მოთხოვნები; 

• პირობითი ვალდებულებები; 

• საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა; 

• ამორტიზებული ძირითადი აქტივები; 

• ვადაგადაცილებული დავალიანებები; 

• ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამოწერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები; 

• განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება; 

• საბანკო გარანტიები. 
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2.28. FNRMN პროექტის ტრანზაქციის აღრიცხვა 

 

2014 წლის 12 ნოემბერს ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას „ევროპის სამაუწყებლო 

კავშირთან“ (European Broadcasting Union regarding-EBU),რომლის თანახმადაც სსიპ „საზოგადოებრივმა 

მაუწყებელმა“, როგორც EBU-ს წევრმა ორგანიზაციამ მიიღო აღჭურვილობა, პროგრამის ლიცენზია და 

მომსახურება „FUNA News & Radio Mandatory Networks Project” პროექტის განსახორციელებლად. 

 

გადმოცემული პაკეტის ღირებულება ხელშეკრულების მიხედვით შეადგენს 150,000 შვეიცარულ 

ფრანკს, რომელიც დაფარული უნდა იყოს 7 წლის მანძილზე. ხელშეკრულების პირობების თანახმად, 

EBU იტოვებს ამ აქტივის ფლობის უფლებას აღნიშნული პროექტის განხორციელების პერიოდში. 

აქტივის ფლობის უფლება ორგანიზაციას გადაეცემა პროექტის დასრულების შემდგომ, იმ შემთხვევაში, 

თუ ამ მომენტისთვის ორგანიზაცია კვლავ იქნება EBU-ს წევრი. სსიპ “საზოგადოებრივმა მაუწყებელს“ 

შეუძლია გადმოცემული პროგრამის გამოყენება, მაგრამ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, 

პროგრამის მფლობელობა მასზე არ გადმოდის. ხელშეკრულების თანახმად, EBU თავის თავზე იღებს 

ვალდებულებას დააფინანსოს საჭიროებისამებრ გადმოცემული აღჭურვილობის შენახვის ხარჯი. 

 

ორგანიზაციას არ შეუძლია გადმოცემული აქტივი გამოიყენოს სხვა რაიმე მიზნებისთვის, გარდა იმისა 

რაც გათვალისწინებულია EUB-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში (შეუძლია გამოიყენოს EUB 

სატელევიზიო გადაცემებისთვის, რადიო პროგრამების მიმოცვლისათვის, რომელი პროგრამებიც 

დადასტურებულია EUB-ის მიერ). ორგანიზაციას, ასევე არ შეუძლია გაყიდოს, გააქირავოს, ან 

დატვირთოს ეს აღჭურვილობა იპოთეკით. 

 

წლიური  გადასახადი,  რომელსაც  კომპანია  იხდის  აღნიშნული  პაკეტის  გამოყენებისთვის, 

ორგანიზაციის მიერ აღიარდება ხარჯებში. იმ შემთხვევაში თუ დაკმაყოფილდა ხელშეკრულებით 

მოთხოვნილი პირობა (პროექტის დასრულებისთვის სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ კვლავ 

იქნება EUB-ს წევრი ორგანიზაცია). აღნიშნული პაკეტის მფლობელობა გადმოდის ორგანიზაციაზე 

პროექტის დასრულების შემდეგ. ხელმძღვანელობა გეგმავს, რომ ამ აქტივის მიღებისთანავე მოახდინოს 

მისი შეფასება და შეფასებული ღირებულებით აღიაროს იგი, როგორც აქტივი ორგანიზაციის ფინანსურ 

ანგარიშში. 
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3. გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ვალდებულებები და ოპერაციული რისკები 

 

3.1. საგადასახადო კანონმდებლობა 

საქართველოს საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობა ხშირად ექვემდებარება სხვადასხვანაირ 

განმარტებას და ცვლილებებს. მენეჯმენტის მიერ კანონის ინტერპრეტაცია, რომელის მიხედვითაც 

კომპანია საქმიანობს და ხელმძღვანელობს ტრანზაქციების გატარების დროს შესაძლებელია გახდეს 

შემოდავების  საგანი საგადასახადო ორგანოთა მიერ. საქართველოს საგადასახადო ორგანოები 

კანონმდებლობის და გადასახადის დათვლის ინტერპრეტაციისას შეიძლება იღებდნენ უფრო 

კონკრეტულ და რთულ მიდგომას, ასევე შესაძლებელია, რომ ის ტრანსაქციები და ოპერაციები რაზეც 

წარსულში არ ყოფილა საგადასახადო ორგანოების მხრიდან დავა, მომავალში გახდეს დავის საგანი, რის 

შედეგადაც შეიძლება დაერიცხოს მნიშვნელოვანი მოცულობის დამატებითი გადასახადები, ჯარიმები 

და პროცენტები.  

 

მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ შესაბამისი კანონმდებლობის მათი ინტერპრეტაცია სწორია და კომპანიის 

გადასახადი, სავალუტო კანონმდებლობა და საბაჟო პოზიცია შენარჩუნდება შესაბამისად.  

 

3.2. სამართალწარმოება 

საკუთარ შეფასებაზე და პროფესიონალურ რჩევაზე დაყრდნობით კომისიის მენეჯმენტი არ ელოდება 

რაიმე სახის მატერიალურ დანაკარგებს მოთხოვნებთან დაკავშირებით შესაბამისად ფინანსურ 

უწყისებში რეზერვის აღიარება და შენიშვნების გამოქვეყნება არ მიიჩნია მართებულად. 

4. ფინანსური რისკის მართვა 

 

კომპანიის რისკის მენეჯმენტის ფუნქციები იწარმოება, ფინანსური, საოპერაციო და იურიდიული 

რისკების მიხედვით. ფინანსური რისკი მოიცავს საბაზრო რისკს (მათ შორის სავალუტო რისკს 

საპროცენტო რისკს   და სხვა საფასურთან დაკავშირებულ რისკებს), ასევე საკრედიტო რისკებს და 

ლიკვიდურობასთან დაკავშირებულ რისკებს.  ფინანსური რისკის მართვის პირველადი ამოცანაა 

ჩამოაყალიბოს მისაღები რისკის ლიმიტები და შემდეგ უზრუნველყოს არსებული რისკების ამ 

ლიმიტების ფარგლებში დარჩენა. საოპერაციო და იურიდიული რისკ მენეჯმენტის ფუნქციები 

შედგენილია იმაზე გათვლით რომ  მოხდეს შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების სწორი წარმოება, 

რათა აცილებული იქნას თავიდან საოპერაციო და იურიდიული რისკები 

 

4.1 საბაზრო რისკი 

 

კომპანია ექვემდებარება საბაზრო რისკებს, საბაზრო რისკები ჩნდება არა სამუშაო მდგომარეობაში ა) 

უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში ბ) საპროცენტო აქტივების  და ვალდებულებები მიმართებაში გ) 

ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში,  ყველა მათგანი დაუცველია ზოგადი და სპეციფიური საბაზრო 

ცვალებადობის მიმართ. მენეჯმენტი აწესებს მათთვის მისაღები რისკის შეფასების ლიმიტებს, რისკის 

მონიტორინგი ხდება ყოველდღიურად, თუმცა ეს მიდგომა ხელს ვერ შეუშლის დანაკარგების მიღებას 

როდესაც ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვალებადობის დროს რისკი ამ განსაზღვრულ საზღვრებს გასცდება. 

მგრძნობიარობა ქვემოთ დასახელებულ საბაზრო რისკების გავლენაზე გამოყოფილია მხოლოდ ერთი 

ფაქტორის  ცვლილებაზე გათვლით, როდესაც სხვა ფაქტორები რჩება მუდმივი. პრაქტიკაში კი 

მოვლენების ასეთი განვითარება  ნაკლებად მოსალოდნელია  ცვლილებები ზოგიერთ  კოეფიციენტში 

კორელაციაშია ერთმანეთთან, მაგალითად ცვლილებები საპროცენტო განაკვეთში შესაძლებელია 

კორელაციაში იყოს სავალუტო კურსის ცვლილებებთან  
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4.2 სავალუტო რისკი  

სავალუტო რისკი არის რისკი რომ ცვლილებები სავალუტო კურსებში უარყოფითად შეიძლება აისახოს 

კომპანიის  ფინანსურ ანგარიშგებაზე. კომპანიას აქვს გარკვეული ტრანზაქციები უცხოურ ვალუტაში. 

კომპანია არ იყენებს დერივატივებს სავალუტო რისკის სამართავად, ამავდროულად კომპანიის 

მენეჯმენტი ცდილობს რისკების შემცირებას უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი აქტივების და 

ვალდებულების კომპანიის დონეზე მართვით.  

 

4.3 ლიკვიდურობის რისკი  

ლიკვიდურობის რისკი წარმოადგენს რისკს, რომ კომპანია ვერ შეძლებს მის მიერ აღებული ფინანსური 

ვალდებულების, გასტუმრებას. კომპანიის აქვს ყოველდღიური მოთხოვნები მის ფულად რესურსებზე. 

მენეჯმენტი აკონტროლებს კომპანიის ფულადი ნაკადების უწყისის ყოველთვიურ ბიუჯეტს და ახდენს 

მის პროგნოზირებას.   

კომპანიის ლიკვიდურობის პორტფელი მოიცავს ფულს და ფულის ექვივალენტებს (შენიშვნა 4) 

მენეჯმენტი ადგენს ფულის და საბანკო დეპოზიტების დაახლოებით ლიკვიდურობის პორტფელს 

გარდა შეზღუდული თანხებისა რომელთა გამოყენებაც შეიძლება ერთი დღის მანძილზე რათა მოხდეს 

წინასწარ განუსაზღვრელი ლიკვიდურობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. 

 

5. ნაშთები და ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან 

 

დაკავშირებული მხარეები ან ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან, როგორც განსაზღვრულია 

IAS 24 -ით „შენიშვნები დაკავშირებული მხარეების შესახებ“, წარმოადგენს : 

 

(a) მხარეები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად, ერთი ან მეტი შუამავალის მეშვეობით: 

აკონტორლებს ან კონტროლდება, ან არის საერთო კონტროლის ქვეშ დაქვემდებარებული 

კომპანია (მათ შორის, მშობლები, შვილობილი კომპანიები და თანამზრახველები); ფლობს 

წილს კომპანიში, რომელიც აძლევს მნიშვნელოვანი გავლენის შესაძლებლობას და რომელსაც 

აქვს კომპანიაზე ერთობლივი კონტროლი; 

(b) პარტნიორი საწარმო - საწარმოები, რომლებზეც კომპანიას აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა და 

რომელიც არ არის არც შვილობილი კომპანია და არც ერთობლივ საწარმო. 

(c) ერთობლივი საწარმოები, სადაც კომპანია წარმოადგენს საწარმოს; 

(d) კომპანიის ან მისი მშობლის მმართველი პერსონალი.  

(e) ოჯახის ახლო წევრები, რომელიც ნახსენებია  (ა) ან (დ)-ში; 

(f) მხარე, რომელიც კონტროლდება, ერთობლივად კონტროლდება ან განიცდის მნიშვნელოვან 

გავლენას, ან რომელზეც მნიშვნელოვანი ხმის უფლება აქვს, პირდაპირ ან ირიბად, (დ) ან (ე)-ში 

ნახსენებ ინდივიდუალებს. 

(g) დასაქმების შემდგომი შეღავათების სისტემა თანამშომელბისთვის ან მხარისთვის, რომელიც 

არის დაკავშირებული კომპანია. 
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6. საქმიანობის უწყვეტობა 

ფინანსური ანგარიშები მომზადდა განგრძობითი საწარმოს პრინციპზე დაყრდნობით, რაც ნიშნავს იმას, 

რომ კომპანია შეძლებს, დააკმაყოფილოს საკრედიტო მომსახურების დაფარვის პირობები. 

 

7. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ მომხდარი მოვლენები 

 

ეს ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცდა გამოსაშვებად ჯგუფის ხელმძღვანელობის მიერ 2019 წლის 19 

აპრილს. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომ დასკვნის გაშვებამდე მნიშვნელოვანი მოვლენები, 

რომლებიც გავლენას მოახდენდნენ კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაზე არ დაფიქსირებულა. 

 


