
kiTxvari da konsultaciebi mis Sevsebaze ufasoa! 
 

saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri 

  saqstati   
0180 Tbilisi, cotne dadianis q. #30, tel: (995 32) 36 72 10/217 

el-fosta: info@geostat.ge.  veb-gverdi: www.geostat.ge 

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური 
მაჩვენებლების გამოკვლევა 

კითხვარი N 05.2.5.1 (წლიური) 
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის საბჭოს 19.02.2019 N4 დადგენილებით 

 kiTxvars warmoadgens yvela organizaciul-samarTlebrivi formis sawarmo, ganurCevlad ekonomikuri saqmianobis saxisa, 
sakuTrebis formisa da sawarmos zomisa, ara ugvianes mimdinare wlis 1 ivnisisa saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris 
teritoriuli organos Sesabamis struqturul qvedanayofSi. 
,,oficialuri statistikis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 25-e muxlis Tanaxmad mewarme fizikuri da iuridiuli pirebi   
valdebuli arian, saqstatis moTxovnis SemTxvevaSi waradginon maT xelT arsebuli informacia, maT Soris, konfidencialuri. 
pasuxismgebloba informaciis warudgenlobisaTvis gaTvaliswinebulia saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis 17712  

muxliT. 
 individualuri monacemebi iTvleba konfidencialurad da daculia saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiTa 
da ,,oficialuri statistikis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 28-e muxliT. 
 ruxi feris ujrebi ivseba saqarTvelos statistikis erovnul samsaxurSi. 
 kiTxvari Seivseba 2021 wlis Sedegebis safuZvelze, daricxvis meTodis mixedviT. 
interviueris saxeli, gvari, xelmowera 
(interviueris an saqstatis warmomadgenlis saxeli, gvari da xelmowera, romelmac uSualod Caibara 
respodentisagan kiTxvari) 

sawarmos sruli dasaxeleba 
 

............................................................................................................................................................. 
 

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
statistikuri reestris 
saidentifikacio nomeri 

 

 

 
xelmZRvaneli 

 
.......................................................................................................................................... 

(saxeli, gvari) 
 

......................................................................................................................... 
(xelmowera) 

osfk-is kodi 

 

 

gadasaxadis gadamxdelis 
saidentifikacio nomeri 

 

 
1  -  zogierT  SemTxvevaSi  sawarmos  ramodenime  adgilobrivi  erTeuli  gaaCnia  qveynis  sxvadasxva  municipalitetSi,  amasTan  saTao  ofisi  sxva 

municipalitetSia ganTavsebuli. aseT SemTxvevebSi faqtiuri misamarTis gansazRvris mizniT unda isargebloT Semdegi miTiTebebiT: 

• saTao ofisi qveynis erT-erT municipalitetSi mdebareobs da sawarmos adgilobrivi erTeuli ar gaaCnia – am SemTxvevaSi faqtiuri misamarTia 

Sesabamisi municipaliteti. 

• saTao ofisi qveynis erT-erT municipalitetSi mdebareobs da sawarmos gaaCnia 1 adgilobrivi erTeuli qveynis romelime sxva municipalitetSi: 

a) im SemTxvevaSi, Tu saTao ofisidan xdeba mxolod menejmenti – faqtiuri misamarTia adgilobrivi erTeulis misamarTi. 

b) im SemTxvevaSi, Tu saTao ofisSic xdeba ekonomikuri saqmianoba (warmoeba, vaWroba da sxva) - faqtiuri misamarTia saTao ofisis misamarTi. 

• saTao ofisi dedaqalaqSi mdebareobs da sawarmos gaaCnia saqmianobis erTi saxe da 2 an meti adgilobrivi erTeuli: aqedan erT-erTi dedaqalaqSi, 

danarCenebi – qveynis sxvadasxva municipalitetebSi, aseT SemTxvevaSi faqtiuri misamarTia – dedaqalaqi (saTao ofisis misamarTi). 

• saTao ofisi dedaqalaqSi mdebareobs da sawarmos gaaCnia 2 (an meti) adgilobrivi erTeuli – erTi A municipalitetSi (Rvinis qarxana) da meore B 

municipalitetSi (maRazia), amasTan saTao ofisi dakavebulia mxolod menejmentis funqciebiT. am SemTxvevaSi faqtiuri misamarTi iqneba im 

adgilobrivi erTeulis misamarTi, romelic wliuri brunvis udidesi moculobiT gamoirCeva. 

nawili I. saidentifikacio monacemebi 

I iuridiuli misamarTi 
(saregistracio dokumentis 
mixedviT) 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(municipaliteti) 

safosto indeqsi 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(qalaqi, daba, Temi)   * gTxovT xazi gausvaT erT-erTs 
 
.................................................................................................................................................................................................................. 
(sofeli) 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(quCa da sxva misamarTi) 

atek-is kodi 
 

faqtiuri misamarTi1
 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(municipaliteti) 

safosto indeqsi 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(qalaqi, daba, Temi)   * gTxovT xazi gausvaT erT-erTs 
 
.................................................................................................................................................................................................................. 
(sofeli) 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(quCa da sxva misamarTi) 

atek-is kodi 
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sawarmos (xelmZRvane- 
II 

lis) rekvizitebi 
 

telefonis nomeri 
 

(Sida nomeri) 
 

mobiluri telefonis 
nomeri 

 

faqsis nomeri 

el. fostis misamarTi 
 
 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

veb-gverdis misamarTi 
http:\\www........................................................................................................................................................................................................................... 

 

III sakorespondencio 
რეკვიზიტები 
(თუ საწარმო სარგებლობს აუდიტო- 
რული ან საბუღალტრო კომპანიის 
მომსახურებით, მიუთითებს ამ კომპა- 
ნიის რეკვიზიტებს, ხოლო თუ არ სარ- 
გებლობს ამ მომსახურებით – მიუთი- 
თებს მთავარი ბუღალტრის ან იმ პი- 
როვნების პირად რეკვიზიტებს, რომე- 
ლიც პასუხისმგებელია აღნიშნული 
კითხვარის შევსებაზე. ამ შემთხვევაში 
კომპანიის დასახელება არ შეივსება)  

 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(kompaniis dasaxeleba) 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 
(saxeli, gvari) 

 
 

 
................................................................................................................................................................................................................. 
(municipaliteti) 

 
 
 
 
 
 
safosto indeqsi 

 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 
(qalaqi, daba, Temi)  * gTxovT xazi gausvaT erT-erTs 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(sofeli) 

 

.................................................................................................................................................................................................................. 
(quCa da sxva misamarTi) 

 
 
 

atek-is kodi 

 

 
telefonis nomeri 

 
mobiluri telefonis 
nomeri 

 
(Sida nomeri) 

 

faqsis nomeri 
 

el. fostis 
misamarTi .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

procenti (meaTedi niSniT) sfk-is kodi 
IV sakuTrebis forma 

(SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoebis, saaqcio 
sazogadoebis da kooperativis 
SemTxevaSi - sawesdebo kapitalis 
struqturis mixedviT) 

kerZo (adgilobrivi fizikuri da/an  
iuridiuli piri/ebi) 

 

kerZo (ucxoeli fizikuri da/an 

iuridiuli piri/ebi)* 

 
saxelmwifo 

 
 
 

TviTmmarTveloba 

 
 

* - damfuZnebeli qveynebi 
(gTxovT daafiqsiroT) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

essk-is kodi  
V ZiriTadi saqmianobis 

saxeebi 

. 

1 
................................................................................................................................................. s 
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1.  აქტივები                                                                                                                                              (პერიოდის ბოლოსათვის) 
მაჩვენებელების დასახელება N ლარი კომენტარი 

აქტივები (საბალანსო), სულ 
01 

 არაფინანსური და ფინანსური აქტივები (აქტივებს 
მიეკუთვნება საწარმოს განკარგულებაში არსებული 
მატერიალური ან არამატერიალური რესურსი) 

აქედან: 
აქტივები უცხოური ვალუტით 

02  ჩაიწერება, მხოლოდ ბალანსში უცხოურ ვალუტაში ასახული 
მთლიანი აქტივების ღირებულება,კონვერტირებული ლარში 
(2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი 
კურსით).  

     ფინანსური აქტივები: 

აქედან: 

 
03 

 ფინანსური აქტივები მოიცავს ნაღდ ფულსა და დეპოზიტებს, 
გაცემულ სესხებს, შეძენილ ფასიან  ქაღალდებს, აქციებს, 
ფინანსურ წარმოებულებსა და სხვა ფინანსურ აქტივებს; 
სტრ.03 ≤ სტრ.01; 
სტრ.03 ≥ სტრ.04+სტრ.09+სტრ.14+სტრ.17+სტრ.22 +სტრ.25 

ნაღდი ფული და დეპოზიტები 
04 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მფლობელობაში არსებულ ნაღდ 
ფულს, მიმდინარე ანგარიშებსა და სხვა დეპოზიტებს. 
სტრ.04 ≤ სტრ. 03; სტრ.04 ≥ სტრ.05+სტრ.06+სტრ.07+სტრ.08 

ფული სალაროში ეროვნული ვალუტით 05   
ფული სალაროში უცხოური ვალუტით 06  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში 
არსებულ ანგარიშებზე ეროვნული ვალუტით 07   

ფულადი სახსრები არარეზიდენტ ბანკებში 
არსებულ ანგარიშებზე უცხოური ვალუტით 

08  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

ფასიანი ქაღალდები აქციების გარდა 
 
 
 

აქედან ემიტირებული: 

 
 

09 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ შეძენილ მოკლევადიან და 
გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებს (იგულისხმება ვექსილები, 
ობლიგაციები, სადეპოზიტო სერთიფიკატები, არაუზრუნ- 
ველყოფილი სავალო ვალდებულებები და ანალოგიური ფინ- 
ანსური ინსტრუმენტები, რომელეთა ყიდვა-გაყიდვა შესაძ- 
ლებელია საფინანსო ბაზრებზე) აქციების გარდა. 
სტრ. 09 ≤სტრ. 03;    სტრ.09 ≥ სტრ.10+სტრ.11+სტრ.12+სტრ.13 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
ეროვნული ვალუტით 

10  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
უცხოური ვალუტით 11  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

მთავრობის მიერ, ეროვნული ვალუტით 12   
მთავრობის მიერ, უცხოური ვალუტით 13  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

აქციები და სხვა კაპიტალი 
 

აქედან ემიტირებული: 

 
14 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ შეძენილ კოტირებულ აქცი- 
ებს, არაკოტირებულ აქციებს, საინვესტიციო ფონდების აქცი- 
ებს, წილებს, წილობრივ უფლებებს და სხვა მსგავს ფინანსურ 
ინსტრუმენტებს. სტრ.14 ≤სტრ. 03; სტრ.14≥სტრ.15+სტრ.16 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
ეროვნული ვალუტით 

15  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
უცხოური ვალუტით 16  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სესხები 
აქედან გაცემული: 17 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ ეკონომიკის სხვადასხვა სექ- 
ტორზე გაცემულ მოკლევადიან და გრძელვადიან სესხებს. სტრ. 
17 ≤სტრ. 03; სტრ.17≥სტრ.18+სტრ.19+სტრ.20+სტრ.21 

სხვა არაფინანსურ კორპორაციებზე, 
ეროვნული ვალუტით 

18  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსურ კორპორაციებზე, 
უცხოური ვალუტით 19  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 

ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტ სექტორებზე, ეროვნული 
ვალუტით 20  იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების 

მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. 

სხვა რეზიდენტ სექტორებზე, უცხოური 
ვალუტით 

21  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

ფინანსური წარმოებულები 
აქედან: 22 

 კონტრაქტები როგორებიცაა: ოპციონები, ფიუჩერსები, სვო- 
პები, ფორვარდული კონტრაქტები და სხვა. სტრ. 22 ≤ სტრ.03; 
სტრ.22≥სტრ.23+სტრ.24 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების, 
ეროვნული ვალუტით 23  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 

ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების, 
უცხოური ვალუტით 

24  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა მისაღები ანგარიშები 
 

აქედან: 

 
25 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ მისაღებ ისეთ ანგარიშებს, 
როგორებიცაა: სავაჭრო კრედიტები/ავანსები და სხვა მისაღე- ბი 
ანგარიშები. 
სტრ.25 ≤ სტრ.03; სტრ.25≥სტრ.26+სტრ.27+სტრ.28+სტრ.29 

სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, 
ეროვნული ვალუტით 

26  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, 
უცხოური ვალუტით 

27  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, ეროვნული 
ვალუტით 

28  იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების 
მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. 
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სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, უცხოური 
ვალუტით 

29  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები 
(სტრიქონი 03-დან) 

აქედან: 

 
30 

 ფინანსური აქტივები 1 წლით და ნაკლები ვადით. 
სტრ 30 ≤ სტრ 03 

ლიკვიდური ფინანსური აქტივები  
31 

 ფული სალაროში (სტრ.05,06), დეპოზიტები და სხვა ფინან- 
სური აქტივები 3 თვეზე ნაკლები ვადით, ასევე ლიკვიდურ 
საფინანსო ბაზრებზე მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები, 
რომლებიც დაუყოვნებლივ შეიძლება გადაიცვალოს ნაღდ 
ფულზე. სტრ.31 ≤ სტრ. 30 

 
2. ვალდებულებები (კაპიტალისა და რეზერვების გარეშე) 

 

მაჩვენებელების დასახელება N ლარი კომენტარი 
ვალდებულებები (საბალანსო), სულ  

32 

 მოიცავს მთლიან საბალანსო ვალდებულებებს, აღებული სეს- 

 ხების, საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდების, სავაჭრო კრე- 

აქედან: 
დიტებისა და სხვა ვალდებულებების სახით. 
სტრ.32≥სტრ.38+სტრ.43+სტრ.48+სტრ.55+სტრ.60 

ვალდებულებები უცხოური ვალუტით 
33 

 კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 
სტრ. 33 ≤ სტრ. 32 

მოკლევადიანი ვალდებულებები 34  32-დან : ვალდებულებები 1 წლით და ნაკლები ვადით 

მთლიანი ვალი 35  სტრ.32 - სტრ.55 

აქედან:  
36 

 იგულისხმება,  რომ  მთლიანი  ვალიდან,  რომელიც  უდრის 

არარეზიდენტების მიმართ (საგარეო ვალი) სხვაობას მთლიან ვალდებულებებსა (სტრ.32) და ფინანსური 
წარმოებულებს  (სტრ.55)  შორის,  აქ  ნაჩვენები  უნდა  იყოს 
მხოლოდ  არარეზიდენტების  მიმართ  ვალი  (ანუ  საგარეო 
ვალი);   სტრ.36 ≤ სტრ.35 

ფინანსური ვალდებულებები (სტრ 32-დან) 
მათ შორის : 37 

 სტრ. 37 ≤ სტრ. 32 
სტრ.37 = სტრ.38+სტრ.43+სტრ.48+სტრ.55+სტრ.60 

ფასიანი ქაღალდები აქციების გარდა  

38 
 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ ემიტირებულ მოკლევადიან 

აქედან შეძენილი: და გრძელვადიან ფასიან ქაღალდებს აქციების გარდა. სტრ. 
38 ≤ სტრ. 37; სტრ.38≥სტრ.39+სტრ.40+სტრ.41+სტრ.42 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
ეროვნული ვალუტით 

39  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
უცხოური ვალუტით 

40  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, 
ეროვნული ვალუტით 

41  იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე 
არაკომერციული იურიდიული პირები. 

სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, 
უცხოური ვალუტით 

42  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

აქციები და სხვა კაპიტალი  
43 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ ემიტირებულ კოტირებულ 

 აქციებს, არაკოტირებულ აქციებს, საინვესტიციო ფონდების 

აქედან შეძენილი: 
აქციებს, წილებს, წილობრივ უფლებებს და სხვა ფინანსურ 
ინსტრუმენტებს. 
სტრ. 43 ≤ სტრ. 37; სტრ.43≥სტრ.44+სტრ.45+სტრ.46+სტრ.47 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
ეროვნული ვალუტით 

44  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციების მიერ, 
უცხოური ვალუტით 

45  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, 
ეროვნული ვალუტით 

46  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ.. 

სხვა რეზიდენტი სექტორების მიერ, 
უცხოური ვალუტით 

47  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სესხები 
აქედან მიღებული: 48 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ მიღებულ მოკლევადიან და 
გრძელვადიან სესხებს. სტრ.48 ≤ სტრ. 37; 
სტრ.48≥სტრ.49+სტრ.50+სტრ.51+სტრ.52+სტრ.53+სტრ.54 

სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, 
ეროვნული ვალუტით 

49  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციებიდან, 
უცხოური ვალუტით 

50  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, 
ეროვნული ვალუტით 

51  იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების მომსახურე 
არაკომერციული იურიდიული პირები. 

სხვა რეზიდენტი სექტორებიდან, 
უცხოური ვალუტით 

52  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

მთავრობიდან, ეროვნული ვალუტით 53   

მთავრობიდან, უცხოური ვალუტით  
54 

 კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი 
ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 
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ფინანსური წარმოებულები 
 

აქედან: 

 
55 

 მოიცავს   თქვენი   საწარმოს   მიერ   გაფორმებულ   ისეთ 
კონტრაქტებს,  როგორებიცაა:  ოპციონები,  ფიუჩერსები, 
სვოპები, ფორ-ვარდული კონტრაქტები და სხვა. 
სტრ.55≤სტრ. 37;  სტრ.55≥სტრ.56+სტრ.57+სტრ.58+სტრ.59 

სხვა არაფინანსური 
კორპორაციების, ეროვნული 

 

56  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 
ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური 
კორპორაციების, უცხოური 

 

57  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის 
მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტი სექტორების, 
ეროვნული ვალუტით 

58  იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების 
მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. 

სხვა რეზიდენტი სექტორების, 
უცხოური ვალუტით 59  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის 

მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა გადასახდელი ანგარიშები 
 

აქედან: 

 
60 

 მოიცავს თქვენი საწარმოს მიერ გადასახდელ ისეთ 
ანგარიშებს როგორებიცაა: სავაჭრო კრედიტები/ავანსები 
და სხვა გადასახდელი ანგარიშები. 
სტრ.60 ≤ სტრ.37;  სტრ.60≥სტრ.61+სტრ.62+სტრ.63+სტრ.64 

სხვა არაფინანსური კორპორაციებისათვის, 
ეროვნული ვალუტით 61  არ მოიცავს საფინასო სექტორს: ბანკები, მიკროსაფინანსო 

ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

სხვა არაფინანსური კორპორაციებისათვის, 
უცხოური ვალუტით 

62  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის 
მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

სხვა რეზიდენტი 
სექტორებისათვის, ეროვნული 

 

63  იგულისხმება: შინამეურნეობები და შინამეურნეობების 
მომსახურე არაკომერციული იურიდიული პირები. 

სხვა რეზიდენტი 
სექტორებისათვის, უცხოური 

 

64  კონვერტირებული ლარში (2021 წლის ბოლოსათვის 
მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით). 

უცხოური ვალუტა - უცხოურ ვალუტაში არსებული ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები უნდა დაკონვერტირდეს ლარში (2021 წლის 
ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით 1$=3.0976, €= 3.5040) 
სხვა რეზიდენტი სექტორები - მოიცავს შინამეურნეობებს და შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციულ იურიდიულ პირებს 
სხვა არაფინანსური კორპორაციები: ბანკები, მიკროსაფინანსო ოგანიზაციები, სხვა  სასესხო ორგანიზაცები და ა.შ. 

 
         3.  კაპიტალი და რეზერვები 

 

მაჩვენებელების დასახელება N ლარი კომენტარი 
კაპიტალი და რეზერვები (საბალანსო) 65  სტრ.65=სტრ. 01 მინუს სტრ.32 

4.  შემოსავლები და საპროცენტო ხარჯები 
 

მაჩვენებელების დასახელება N ლარი კომენტარი 
შემოსავლები  

66 
 უდრის წმინდა საოპერაციო შემოსავალი (სტრ.67) 

პლუს საპროცენტო შემოსავლები (სტრ.68) პლუს სხვა 
წმინდა შემოსავლები (სტრ.71) 

წმინდა საოპერაციო შემოსავლები  
67 

 გაიანგარიშება, როგორც სხვაობა საქონლისა და მომ- 
სახურების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავლებსა და 
გაყიდვებზე გაწეულ ხარჯებს შორის. 

საპროცენტო შემოსავლები 
აქედან: 

68   

საპროცენტო შემოსავლები ფიზიკურ 
პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 69  სტრ. 69 ≤ სტრ. 68 

მისაღები საპროცენტო შემოსავლები სხვა 
არაფინანსურ კორპორაციებიდან 

70  სტრ. 70 ≤ სტრ. 68 

სხვა წმინდა შემოსავლები  
 

71 

 მოიცავს შემოსავლებს (მინუს ხარჯები) იჯარიდან და 
გაქირავებიდან, როიალტიდან, აქციებიდან და სხვა 
საკუთარი კაპიტალის ფლობიდან, მოგებას/ზარალს 
ფინანსური ინსტრუმენტებისა და ძირითადი 
კაპიტალის ფლობიდან. 

საპროცენტო ხარჯები 72   
5.  ვალის მომსახურება 

 

მაჩვენებელების დასახელება N ლარი კომენტარი 
ვალის მომსახურება 

(სასესხო ვალდებულებების დაფარვა ძირისა 
და პროცენტის სახით) 
აქედან: 

 
73 

 იგულისხმება საანგარიშო პერიოდში სასესხო ვალდე- 
ბულებების გასტუმრება სესხის ძირისა და პროცენტის 
გადასახადის სახით 

ვალის მომსახურება მხოლოდ სესხის 
პროცენტის მიხედვით 

74  იგულისხმება საანგარიშო პერიოდში სესხთან დაკავ- 
შირებული პროცენტის გადახდა. სტრ 74 ≤ სტრ.73 

ვალის მომსახურება ფიზიკური პირებიდან 
მიღებული სესხების მიხედვით 

75  იგულისხმება ძირის და პროცენტის გადახდა. 
სტრ. 75 ≤  სტრ. 73 

ვალის მომსახურება სხვა არაფინანსური კორ- 
პორაციებიდან მიღებული სესხების მიხედვით 

76  იგულისხმება ძირის და პროცენტის გადახდა. 
სტრ. 76 ≤  სტრ. 73 
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6. დამატებითი ინფორმაცია 
 
 

მაჩვენებლების დასახელება N ლარი კომენტარი 
მთლიანი აქტივები 2020 წლის ბოლოსათვის  

77 
 არაფინანსური და ფინანსური აქტივები (აქტივებს 

მიეკუთვნება საწარმოს განკარგულებაში არსებული 
მატერიალური ან არამატერიალური რესურსი) 

კაპიტალი და რეზერვები 2020 წლის ბოლოსათვის 78  სტრ. 65–ის შესაბამისად 

 
 

                               სთ. წთ. 
 
 
 

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის ! 
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