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qL:Oarg3oqQCbCq. lgqngm6ob qgrt $5t
t(r)oJ,,Urj;6orggq,cnb S6rnggbooblqr bgqqr6g6oJ e,) lgqgo$c.r6or ggpg6lgoob" (,,btgo") gl66ga$rb

SgsbSg6r 3rn6bc'rq>oqgo6g0gqro go6r6bg6o r66o6ots6gbob rgqro6$C
0eebrb6gbr
Bt3r$c6po.:(r)irJ ,,lrcjt6or3gq,c.rb 36rnggboc.r6oq, bgqrq,gg6cDr eJ cgqrogcn6olt ggqrg6r6oob,,(,,btgo,,)
3r'rbbcnq,oqro6gbgq,o gobrbbg6o r66;6o06gbolr tgqpogo, 6cn0gqro6 0gqggbr 2017 $qrob 31 qg6g0b6olr
0qr6cn0s6garboor 0r'rObsqggbgq,o 3cnbbc'rq,oqgo6gbgq,o gobcbbg6o 0qg6c.r0;6gcnbob rb6r6o06gbolr6u6,
.:q6o06gq,o ort6oqoor qrr0or,:36gbgqo $qnb b6gq,o CIgflc'rbrgq,ob rbg56otsggbob, lr,:3pcn;6o
3r3o$rqrob ogcPoqCbcbob ;66;6o06gbob,: cgi Ecqbsgo bca;qggbob c66r6ots6gbobr6o6, rbg3g go6o6bg6
.:6616ots59b.:bg qr;6cogq,o tsg6o036gbobgt6, Oto Ec.r6ob, $CCgr 06o0g6gq,cog,:Eo b.:tq6o6bgo
,3cnqrogo3ob Ocn3qrg 0o0cnboqrgolr6r6.
8396o ,:b6ocn, cn;6qrr6cngq,o 3cn6brnq,oqro6gbgqro goblSlrg6o ;6g;6o0ggbr, ffiCq:s c6bgbooro ;b!gj$oU
5;cn3;q,ob$o6gboor, Irt0;6cnqro;6tqr .:lr,:b;3b t(s)o3 ,,lrtjs6or3gqrr.rU S6c.rggUocnbrqr bgq,:q,$g6cD5 q)t
sgqgo$cn6or; g3qgg6.:goolr" (,,blgo") go6;6Ug6 0qr6c.r0l6gcnbob 2017 $qlntJ 31 qg6g6b6ob
0qggo0r6gcnboco, lg6gco3g 0olro boj0o.:6c.rboU go6r6bg6 tsgqggbgbUs qt BUq,rsgo brbb6gbob 0ard6rc'rbob
o0 $qrobcn3ob, 6c.r0gqrog qrtb6gqrqt 0c.r6g0gqro cnr6oqoor, 09o69 qrl Urflg;qrc.r bt$r60c.rorr gobr6lrg6o
;66;6ots6gbob b,:g6orrtsc'r6obo b6,)bq,566gbob (Obb - gcbb) 0glrrbcOobcqr.
0oll.>b6gbob brggdgggo
rgqro$lr $1630s6coo3cgoo lgqgogob b;g6orc0or6obc.r bgt6p;66gbob (.:bb-gbob) 0gb;broob4g. .:0
bg$qr$ggboor 6c6b;9cqg6gq,o 8396o Jlllgbob06gbq,c.rbgbo ACOrqU6tqr rq$g6oq,os 8396o qrrb66ob -
,,cgqrogc.r6ob Srbgbob0pbqrc.rb; 3c'rbbc.rqroqro6gbgq: go6.:bUg6o r66,:6o06gbob caqgo$bg,, - 6r$oq0o.
B3gb qrt0c'ruJoSgCbqpCbo 3;6cn t(s)oJ ,,bsjt6cn3gqrcnb ts6c"rggboc"rEtqr bgq.:qr6g6cDr er lgqrogar6ort
ggqgg6,:goob;616" (,,blgo") bgqsqr6g6co,: goro3ob b;g6cns0cn6obo b6rbq,r66Cbob b.:blorb (bgbbb)
36c'rggUoo6,rqro bgqqr66gbob goro3oU 3oqrgjbol.lr qrt o0 9oro396o 6c"r60gbob tsgb;bt8ob,>qr, 6c,r0qrgbog
gbgbr B3gb 0o96 fuO56CbUq, go6obUg6o r66r6o05gbob rgqroglr. 6;6qrr rOobl, 06*6gq,gco t0
6cn60gboor qrc bgbulr-ob gcoo3ob 3c.rqrgjllocn 5;org,:qrolr$o6gbgq,o bbgl 9oro396o 3rq,qggbgqpbgbo6.
bg1C6r, 6cn0 B3gb Eog6 Oc.rJcngCbuqo ;gqrogcr6gq,o 0g3oGCbUqCbCbo bs30s6obo qrs tsgbtgg6oboc
B3gEo 0c.rbr%6gbolr 6r0c.rorj0obcn3ob rg6oq,gbgq,o Ulggd3qrob tsgbj0bCqcqg.
bgq0dggrEgqxnbolr qrr 0r6cr6olr ggggb.:0oboq,gboor ry$grfuoq, Jo6or Jcbgbob06g\x,rbr go6o6bg6
16grdro86gbr9cA

bgq,0dq3rbgq,c'rbt SollpboU0Sgbgq,ol cocbqrc6orgqro 3c.r6bc.rqroqgo6gbgqro go6rbbg6o r6gr6o0ggboll
0r.rObtqr3btbr qr.: Ill0r6orqrol6 $r6qr6g6;bg 0go(,rg qgt b.:tsgtqrc.r br$r60r.ror.r go6;6bg6o .:65,:6lo06gbob
lrog6o;tsc'r6oUcn lr6,>6qr;6ggbob Eglr;bl0ob;qg (Abb - g;blr), ilrCaC 0oqrr 3rnb66r'rqfcg, OrOfq,brg o6o
lg6oqpbqr;qg '0oo8693lr obgcno go6r6Ug6o o65r6otsggbob 0c.rbr0gcoqrgbqr,>qr, 6o0gqro6 .:6 tsgo6;gb
olrqq)ocDr"rboor tb Bg gqrc.r0 oot 6$cn$gggqr t6bgboco ggcglr6cnbclr.

3c'rbbarq'oqgo6gbgqro gobrSlrg6o r55t6o06gbob 0r.r0blpgboblll bgqr0dq3$gq:c'rbtb g3tqrgb;, 6Srglbc.rtl
r(l)oB ,,lrrj;6or3gqrrnlr 36r'rggbocnbrqr bgq;qrg36orr eJ rgpo$c,r6cnr ggqrg6rgoob,, (,,b,:g.,,,;
gSEjgocnbo6gblqrccbob gbr6o qgr, ,lg6oq,gbq,c'rbolr tsgOorb3ggltso, 9o616bg6o .:6gc6o06gbotl

a
J



tsg6o036gb0o 5l60t6gcnU lrcaocnbgbo, 6cn0qrgbog qg,>3t3tso6gbgq,o.: ls$r60cnb gg6j6oco6o6gbrqrcnbolro$
er r66$o0ggbob b;ggdgq,oqg lrr$r60rnb ggbjooc.rbo6gbrqgocbob J6o66oJob gcOc.rggfuboborrE, o0
CIgOorbgggolr 6r6qgr, 6rnqgglru6 bgqr0dq3r6gq,c.rbtb 6c$b6cbgq,o tCgb 3er0Jt6o9b q,odgo(g;gor D6
brj0oc6c'rbob Oc$ffic0r, cb org c6c ;j3b bb3l6pgg6o r6B3grbo, rbC 6cn0 16 0roojggb.
0r6cn3ob ggqpbc0eoUoqrgboo cq$gfuoqo Jo6gbo Jrbgbob06gbq,gbo .:6o;6 ,:(r)oJ ,,b.lj;6cn3gq,cnll
36c'rggbo.r6.:qr bgqrqr6x6or,: qgr rgpogar6ot ggqgg6rgoob" (,,brBo") 3,6lrc'rqroqgo6gbgqro go6r6Lg6o
obgt6o0ggbol.r 0c'r0btqgbolt qr Sc6qr6g6ob J6c.rggbob bgqr0bgqr3gqrgrbrgca.

lgqgo$rn6ob Sdlgbob06gbq,rnbr 3rn6barq,oqgot6g}gq 9o6r$[g6o c66rr6o06gboU tgqgogtg
Bp6o 0obs6o.:, Oc'rgoJc'rgarcn qprb.:bgorgbuqn 6$0g6gbJ o0olr cnrc"rbrbg, 0o6g0gq,o 3o6bc,rq,oqro6gbgq,o
go6r6bg6o t6gl6ots5gbt 0gogr3b oU t6o cncqq,ocncnboor t6 flggqgar0ocn 6,:0er$pgqr cftlrgboor
pbgb6r'rb.:b Sgr tsg3lqggoberco .:gqrogcn6oU qrcb336;, 6or0gq,o6 Ocnogogb Bp6ll 0obr9c6gbrb.
qrlb.:bgorgbuqn 6$0gbgb; O;qtqro qgc'r6ob 6$0gfubc.:, 0;56.:0 ;6 r6ob oOob 6,:6166o,:, 6ar0 rbb_gOoL
0glrrbtOobrqr ts;gt6gbgq:o lgqrogo U.'r3Cq,o,gob 6t0c.tgqrg6b 6gbob0og6 t6bgbocn ggcgtrgarbrb,
6c.r03qrog r6bgbr.rbll. gbgb$c'rbgbo 0godqrgbt 5t0ar$gCUqpo ogcolr orcqqroorcnbocrr cf OX[qgc,aocD q)r
r6bgbocncqg 0oo8699r o0 tsgOcobgggl0o, cng 6cnbo36Uep gr66q,gb0o, 0rnbsq,erqr6gq,oc, O*O .,t1.,g.,, gD(T-
OrqJC 16 S6orcnbqro3rQ, 5r3q,g5;b 0cntbq66b o0 0c.r0b0,:6gbqrgbob 6cnbc'r0o3g6 6oqg,:$6ggoqgbgbbg,
6r'r0qrgbog qrlgg6qr6rnbol6 0cn6g0gq,3c.r6Uc'rq,oqo6gbgqr go6r6bg6 r66r6o06brb.
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საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 
აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
 
 

კონსოლიდირებული სრული შემოსავლების ანგარიშგება 
2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარი) 

 
2017 წ. 2016 წ.

ამონაგები 1) 1,430,178  1,200,760 

სხვა შემოსავალი 2) 373,623  321,454 

ცვლილებები მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში (4,078) (31,891)

შესრულებული და კაპიტალიზებული სამუშაო _  _

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულბის შეძენა (96,133) (90,097)

დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი (893,831) (873,418)

ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები (42,120) (47,639)

შეძენილი მომსახურების ხარჯები (335,309) (295,282)

საკურსო სხვაობის ხარჯები (675) (22,383)

საგადასახადო ხარჯი (7,081) (7,337)

სხვა საოპერაციო ხარჯი 3) (221,239) (90,150)

მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან  203,335  64,017 

ფინანსური დანახარჯები _  

მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე 203,335  64,017 

მოგების გადასახადი (1,729) 44,936

საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი 201,606  108,953 

სათაო საწარმოს წილი                                      95,590  20,418 

არამაკონტროლებელი წილი     106,016  88,535 
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კონდოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარი) 

 
აქტივები   31.12.2017 31.12.2016

გრძელვადიანი აქტივები   
ძირითადი საშუალებები, ნეტო 4) 685343 713169 
არამატერიალური აქტივი 5) 24225 30562 
გადავადებული საგადასახადო აქტივი  42582 40088 
ინვესტიციები სხვა საწარმოებში   400 400 
სულ გრძელვადიანი აქტივები   752550 784219
    
მიმდინარე აქტივები   
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები 6) 69838 73915 
მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები 7) 249312 384978 
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 8) 1076662 839811 
სულ მიმდინარე აქტივები:   1395812 1298704

  
სულ აქტივები:   2148362 2082923
    
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები   

  
კაპიტალი და რეზერვები   
ბაფის განვითარების ფონდი   1,454,866 1,434,797 
გაუნაწილებელი მოგება   112,016 36,495 
არამაკონტროლებელი წილი  415,799 397,982 
სულ კაპიტალი და რეზერვები   1,982,681 1,869,274
    
გრძელვადიანი ვალდებულებები   
გადავადებული მოგების გადასახადი  4905 5925 
გადავადებული შემოსავლები 9) 38410 47559 
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები   43315 53484
    
მოკლევადიანი ვალდებულებები   
სავაჭრო და  სხვა ვალდებულებები 10) 113023 139864 
საგადასახადო ვალდებულებები 11) 9343 20301 
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები   122366 160165
    
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები 2148362 2082923



 3

კონსოლიდირებული ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

2017 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის 

 
2017 წელი 2016 წელი 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო 
საქმიანობიდან     

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები 1707332 1421603 12)

საწევრო შენატანები 164828 130133  

გაცემული დივიდენდი     (83790) (80066)  

სხვა საოპერაციო შემოსავლები 108773 73977 

კურსთა შორის სხვაობა 6 (20178) 

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული (139433) (142966) 

გადახდილი ხელფასები (767017) (738821) 

გადახდილი საწევრო (13527) (12087) 13) 

ადმინისტრაციულ და სხვა არასაოპერაციო 
ხარჯებზე გადახდები (281003) (299976) 14) 

გადახდილი გადასახადები (447711) (400872) 15) 

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო 
საქმიანობიდან 248458 (69253) 

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო 
საქმიანობიდან     

გრელვადიანი აქტივის რეალიზაციით 
მიღებული შემოსავალი 0    0  

ძირითადი საშუალებების შეძენა (11607) (16439) 
  

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო 
საქმიანობიდან  (11607)   (16439)  

ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების 
წმინდა ზრდა 236851 (85692)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები 
საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის  839811 925503 

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები 
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის  1076662

  
839811 
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საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება 
2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

 

 

ბაფის 
განვითარების 

ფონდი 

არამაკონტროლებელი 
წილი 

სულ 

31.12.2015 ნაშთი 1450874 393727 
 

1844601 
მოცემული პერიოდის წმინდა 
მოგება-ზარალი 20419 88535  

108954 

გაცემული დივიგენდი 0 (84280)  
(84280)

31.12.2016 ნაშთი 1471293 397982  
1869274 

მოცემული პერიოდის წმინდა 
მოგება-ზარალი 95590 106016  

201606

გაცემული დივიგენდი 0 (88200)  
(88200) 

31.12.2017 ნაშთი 1566882 415799  
1982681
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კონსოლიდირებული ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული  
სააღრიცხვო პოლიტიკა და  განმარტებითი შენიშვნები 

2017 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისთვის 

 
 
1. ზოგადი ინფორმაცია 
 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) საქართველოს 
კანონმდებლობის მიხედვით, წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ პროფესიულ ორგანიზაციას 
(რეგისტრირებული კავშირი). ბაფის იურიდიული მისამართი და საქმიანობის ძირითადი ადგილი 
არის საქართველო, ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი 61. ბაფის საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება 
ბუღალტერთა და აუდიტორთა მომზადებას, გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და 
განგრძობით განათლებას. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს ბაფისა და მისი 
შვილობილი კომპანიის შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“  წლიურ კონსოლიდირებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებას. ინსტიტუტი ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას.  

ბაფის ეკონომიკური საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
მომზადებას, გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და განგრძობით განათლებას. 

ბაფი საქმიანობას ახორციელებს შვილობილი კომპანიის შპს “პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტი-
ტუტის,” სათაო ოფისისა (ქ. თბილისი) და შემდეგი რეგიონალური და რაიონული ფილიალის 
მეშვეობით:  

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალი; 

 იმერეთის რეგიონალური ფილიალი; 

 სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალური ფილიალი; 

 კახეთის რეგიონალური ფილიალი; 

 რუსთავის რაიონული ფილიალი; 

 ფოთის რაიონული ფილიალი 

 გორის რაიონული ფილიალი 

ბაფს წილობრივი მონაწილეობა (20%) აქვს ასევე იურიდიულ პირში - შპს “ჟურნალი ბუღალტრული 
აღრიცხვა”. 
 

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა 

წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული   მცირე და 
საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.  

ბაფმა მსს ფასს პირველად გამოიყენა 2017 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 
მოსამზადებლად. წინა პერიოდებში ბაფი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად იყენებდა 
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის მიერ 
დამტკიცებულ მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებულ სტანდარტს. შესაბამისად 
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არ ყოფილა წარდგენილი კონსოლიდირებული  ფინანსური 
ანგარიშგება.  
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საანგარიშგებო ვალუტაა ქართული ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები ასახულია 
ერთეულამდე სიზუსტით. საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს. 

 

კონსოლიდაციის საფუძველი 

კონსოლიდირებული ფინანსურ ანგარიშგება შედგება ბაფისა და მისი შვილობილი კომპანიის შპს 
„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“  ფინანსური ანგარიშგებისაგან.  იგი  ემყარება 
ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. ფინანსურ ანგარიშგებაში 
ელიმინირებულია ყველანაირი შიდაჯგუფური ოპერაცია, ნაშთი, შემოსავალი და ხარჯი.  

ბაფის შვილობილი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია: 

## სახელწოდება ძირითადი 
საქმიანობა 

რეგისტრაციის და 
საქმიანობის 
ადგილი 

ფლობილი წილი/ხმის 
უფლების მქონე წილი (%) 

31/12/2017 31/12/2016 

1 შპს „პროფესიონალ 
ბუღალტერთა 
ინსტიტუტი“ 

ბუღალტერთა 
მომზადება, 
გადამზადება   

საქართველო 51 51 

 

3. ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და შეფასებისას გამოყენებული მეთოდები 
 
კონსოლიდაციის პრინციპები  
 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ფინანსურ ინფორმაციას ბაფის ჯგუფის, როგ-
ორც ერთი მთლიანი ეკონომიკური ერთეულის შესახებ. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებ-
ის მოსამზადებლად: 

ა) გააერთიანებულია ბაფის და მისი შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება მუხლობრი-
ვად, აქტივების, ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, შემოსავლებისა და ხარჯების ანალო-
გიური მუხლების დაჯამებით; 

(ბ) გამორიცხულია შვილობილ საწარმოში ბაფის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო 
ღირებულება და ბაფის წილი შვილობილი საწარმოს საკუთარ კაპიტალში; 

(გ) შეფასებული და ასახულია არამაკონტროლებელი წილი, კონსოლიდირებული შვილობილი სა-
წარმოს საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, ბაფის წილისგან განცალკევებით; 

(დ) შეფასებული და ასახულია არამაკონტროლებელი  წილი კონსოლიდირებული შვილობილი სა-
წარმოს წმინდა აქტივებში, ბაფის წილისაგან განცალკევებით.  

 
ძირითადი საშუალებები 
 

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირებულია 
აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთის თანხა გამოანგარიშებულია წრფივი მეთოდის 
გამოყენებით. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადა განსაზღვრულია 
ინდივიდუალურად და იგი მერყეობს 2-დან 10 წლამდე. სააღრიცხვო ჯგუფების მიხედვით ცვეთის 
ნორმა შეადგენს: 
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¹¹ ჯგუფების დასახელება ცვეთის ნორმა % 

1 ოფისის აღჭურვილობა  20-30 

2 ავეჯი და სხვა ინვენტარი  25-50 

3 სარტანსპორტო საშუალებები 10-15 

 
სხვა საწარმოში მონაწილეობა ბალანსში წარმოდგენილია ნომინალური ღირებულებით. 
 
მარაგი 
 
მარაგები ბალანსში ასახულია შეძენის, დამზადების თვითღირებულებასა და ბალანსის შედგენის 
თარიღისათვის არსებულ წმინდა სარეალიზაციო ღირებულებებს შორის უმცირესი გასაყიდი ფასით. 
მარაგების შეფასებისას გამოყენებული იყო “ფიფო” მეთოდი.  
 
მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები 
 
მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები შეფასებულია ნომინალური ღირებულებით.. 
 
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 
 
ფულადი სახსრები ასახულია ნომინალით. უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი სახსრები 
ეროვნულ ვალუტაში გადაანგარიშებულია ბალანსის შედგენის თარიღისათვის არსებული 
გასაცვლელი კურსით. 
 
ვალდებულებები 
 
მოკლევადიანი ვალდებულებები ასახულია იმ თანხით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს ბალანსის 
შედგენიდან 12 თვეში. გრძელვადიანი ვალდებულებები წარმოადგენს გადავადებულ შემოსავლებს 
(რომელიც გრანტისა და შემოწირულობის სახით მიღებული აქტივების საბალანსო ღირებულების 
ტოლფასია) . 
 
შემოსავლები 
 
რეალიზაციიდან შემოსავლები აღიარებულია რისკების გადაცემის მომენტში. შემოსავლები 
შემცირებულია ფასდათმობებისა და დაბრუნებული რეალიზაციის თანხებით. შემოსავლები, 
როგორიცაა ფულადი გრანტი, შემოსავალში ასახულია მათი გამოყენების მომენტში. არაფულადი 
აქტივის სახით მიღებული შემოსავლები ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია მათი გაყიდვისა და 
ცვეთის დარიცხვის შესაბამისად. საწევროები დარიცხულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღის 
მდგომარეობით. 
 
ხარჯები 
 
ფინანსურ ანგარიშგებაში ხარჯების მუხლებად წარმოდგენილია პერიოდის შემოსავლების მიღებასთან 
დაკავშირებული დანახარჯები. 
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ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 

მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია ირიცხება თვითღირებულების მოდელით. ინვე-
სტიციები მეკავშირე საწარმოებში შეფასებულია დაგროვილი გაუფასურების ზარალით შემცირებული 
თვითღირებულებით. 

 

მოგების გადასახადი   

მოგების გადასახადის ხარჯი არის მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადისა და გადავადე-
ბული გადასახადის ჯამი. მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადები ეფუძნება მიმდინარე 
წლის დასაბეგრ მოგებას.  

გადავადებული გადასახადი აღიარდება ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული აქტივებისა და ვალდებუ-
ლებების საბალანსო ღირებულებებსა და მათ შესაბამის საგადასახადო ბაზებს შორის სხვაობასთან (ე.წ. 
დროებითი სხვაობა) მიმართებით. ყველა დროებითი სხვაობის მიხედვით, რომელიც მოსალოდნელია, 
რომ მომავალში გაზრდის საგადასახდო მოგებას, აღიარდება გადავადებული საგადასახადო ვალდებუ-
ლებები. გადავადებული საგადასახადო აქტივები აღიარდება ყველა დროებითი სხვაობის მიხედვით, 
რომელიც მოსალოდნელია, რომ მომავალში შეამცირებს საგადასახადო მოგებას, ასევე ყველა გამოუყე-
ნებელ საგადასახადო ზარალთან, ან გამოუყენებელ საგადასახადო კრედიტთან მიმართებით. გადავა-
დებული საგადასახადო აქტივების შეფასება ხდება მაქსიმალური შესაძლო თანხით, რომლის 
აღდგენაც უფრო მოსალოდნელია, ვიდრე არა, მიმდინარე საგადასახადო მოგებისა, თუ შეფასებული 
მომავალი საგადასახდო მოგების საფუძველზე.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება განიხილება ყოველი საან-
გარიშგებო თარიღისათვის და მისი კორექტირება ხდება მომავალი საგადასახადო მოგების მიმდინარე 
შეფასების ასახვის მიზნით. ნებისმიერი კორექტირების თანხა აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.   

გადავადებული გადასახადი გაიანგარიშება იმ საგადასახადო განაკვეთების მიხედვით, რომლებიც, სა-
ვარაუდოდ, გავრცელდება იმ პერიოდების საგადასახადო მოგებაზე (საგადასახადო ზარალზე), როდე-
საც საწარმო მოელის გადავადებული საგადასახადო აქტივის გამოყენებას, ან გადავადებული საგადასა-
ხადო ვალდებულების დაფარვას და უკვე ძალაში შესულია, ან არსებითად ძალაში შესულია საანგარი-
შგებო თარიღისთვის.  

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებაში მოგების გადასახადთან დაკავშირებული სააღრიცხვო 
პოლიტიკა გამოიყენება მხოლოდ ჯგუფის სათავო ერთეულისათვის, რადგან შვილობილი საწარმოს 
მიმართ გამოყენებულია განსხვავებული მიდგომა მოგების გადასახადის ხარჯად აღიარებისათვის. 
შვილობილ საწარმოში მოგების გადასახადი ხარჯად აღიარდება დივიდენდის განაწილებისა და 
გადახდის მომენტში. 

მსს ფასს სტანდარტზე გასასვლას არ გამოუწვევია კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 
შესადარის მაჩვენებლებში არსებითი ცვლილებები, გარდა იმისა, რაც მოტანილია მე-16 შენიშვნაში 
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4. სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები 
 
1. ამონაგები                                                                          შენიშვნა ¹1 
 
საქონლის, სამუშაოებისა და მომსახურების რეალიზაციიდან ნეტო ამონაგები შემდეგნაირად 
იშიფრება: 
                                          
ამონაგები 

დასახელება   2017 წ  2016 წ 

რეალიზაცია 121198  105445 

საწავლო პროცესი 1081458  960985 

სხვა საოპერაციო შემოსავალი 227522  134330 

               სულ ამონაგები: 1430178  1200760 

        
რეალიზაცია მოიცავს, როგორც საქონლის ისე საკუთარი წარმოების პროდუქციის რეალიზაციიდან 
ამონაგებს. სასწავლო პროცესის შემოსავლებში გაერთიანებულია ბაფისა და შპს პროფესიონალ 
ბუღალტერთა ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული ყველა ტიპის 
ტრენინგებიდან და გამოცდებიდან მიღებული ამონაგები. 
 
 
2. სხვა საწარმოო შემოსავლები                                                     შენიშვნა  .¹ 2 
  
სხვა შემოსავლების შემადგენლობაში გაერთიანებულია შემოსავლები, რომელიც სხვადასხვა 
წყაროებიდანაა შემოსული. მათი შემადგენლობა შემდეგია: 
 
 
3. სხვა საოპერაციო შემოსავლები 
 
დასახელება   2017წ  2016წ 

კორპორაციული წევრების საწევრო 94350  131080 

ფიზიკური პირების  საწევრო 142473  108184 

გაწევრიანების საფასური 4185  3740 

დივიდენდი 0  263 

საპროცენტო შემოსავალი 77033  75048 

შემოწირულობა და გრანტებით შეძენილი წიგნების რეალიზაციიდან 3583  0 

შემოწ.და გრანტებით შეძენილი ძ.ს. ცვეთა 247  0 

არასასარჩელო შემოსავალი 51746  1800 

შემოწირულობა 0  0 

კურსთა შორის სხვაობა 6  1339 

   

    სულ სხვა საწარმოო შემოსავლები: 373623  321454 
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4. სხვა საოპერაციო ხარჯი                                              შენიშვნა ¹ 3 
 
სხვა საოპერაციო ხარჯები მოიცავს წევრებთან დაკავშირებულ ხარჯებსა და არასაოპერაციო ხარჯებს 
 
სხვა საოპერაციო ხარჯი        
 
დასახელება 2017 წ  2016 წ 

გადახდილი საწევროები  13527  11983 

ჩამოწერილი საწევროები  175990  307 

ჩამოწერილი ძირ.საშუალებების საბალანსო ღირებულება 1486  98 

ქველმოქმედება და დახმარება 4713  1743 

უიმედო ვალი 11143  6369 

არასაოპერაციო ხარჯი 1100  1249 

წარმომადგენლობითი ხარჯი 638  2272 

გადახდილი არარეზ.იურ.პირის საშემოსავლო 1128  4348 

მიღებ.დივიდენდის საშემოსავლო 5% 4590  4399 

წევრთა ყრილობის ხარჯები 6924  57382 

   
     სულ სხვა საწარმოო ხარჯი: 221239  90150 
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5. ბალანსის ახსნა-განმარტებები 
 
გრძელვადიანი აქტივები 

        

1) ძირითადი საშუალებები                                                    შენიშვნა ¹4 

ობიექტის დასახელება ნაშთი  
31.12.17

შემოსვლა გასვლა ნაშთი  
31.12.16

შეძენის ღირებულება      
1 ბიბლიოთეკა     9284 0 698  9982
2 ოფისის აღჭურვილობა   175435    7161 24065      192339 
3 ავეჯი და ინვენტარი   149525 2281 4874  152118 

4 სატრანსპორტო საშუალება   48,739        -        -       48,739 
5 შენობა -ნაგებობები 662887 - - 662887

ჯამი  1045870   9442 29637     1066065 

     

ცვეთა 
ნაშთი  

31.12.17
ცვეთის 

დარიცხვა
ცვეთის 
ჩამოწერა 

ნაშთი  
31.12.16

1 ბიბლიოთეკა 2000 477 -  1523
2 ოფისის აღჭურვილობა   139774    15202 25211       149783 
3 ავეჯი და ინვენტარი   114368 8804 4685  110249
4 სატრანსპორტო საშუალება   30000    4,800        -       25200 
5 შენობა -ნაგებობები 74385 8244 - 66141

ჯამი 360527 29283 29896  352896 
  საბალანსო ღირებულება 685343        713169 

 
ძირითადი საშუალებების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივიები ბალანსში ასახულია 
თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით.  აქტივების ტესტირება 
გაუფასურებაზე არ მომხდარა. 
 

2) არამატერიალური აქტივები                                   შენიშვნა ¹5 

 
ობიექტის დასახელება 

ნაშთი  
31.12.16 

შემოსვლა გასვლა 
ნაშთი  

31.12.15 

შეძენის ღირებულება 
1 საბუღალტრო პროგრამა "ორისი" 3746 - 616 4362 

2 
ვიდეო ლექციების ადმინისტრირების 
პროგრამა 

5000 - 
 5000 

3 ვიდეოლექციები 23440 - - 23440 
4 პროგრამა ICS 4450 - - 4450 
5 ლიცენზია Strados	Studio 6019 - - 6019 

ჯამი 42655 - 616- 43271 
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ამორტიზაცია 
ნაშთი  

31.12.17 
დარიცხვა ჩამოწერა 

ნაშთი  
31.12.16 

1 საბუღალტრო პროგრამა "ორისი" 2741 251 618 3108 

2 
ვიდეო ლექციების ადმინისტრირების 
პროგრამა 

1499 500 - 999 

3 ვიდეოლექციები 9115 4693 - 4422 

4 პროგრამა ICS 3080 230 - 2850 

5 ლიცენზია Strados	Studio 1995 665 - 1330 

ჯამი 18430 6339 618 12709 

საბალანსო ღირებულება 24225  30562 

 

არამატერიალური აქტივების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივიები ბალანსში ასახულია 
თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით. 

მიმდინარე აქტივები                                                           შენიშვნა ¹6 

მარაგი შედგება შემდეგი ძირითადი ჯგუფებისაგან: 

1. მარაგი                                                                  

დასახელება თანხა 

  2017წ 2016 წ 

საქონელი, აუდიტის სტანდარტები 294 843 

ორისის პროგრამა 8584 1724 

მზა პროდუქცია, წიგნები 50685 69180 

სხვა მარაგი  10275 2168 

  
   სულ მარაგი: 69838 73915

 

საქონლის ნაშთის შემადგენლობაში გაერთიანებულია ბაფში შემოწირულობის სახით მიღებული 
წიგნები და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა “ორისი”. მზა პროდუქციის ნაშთში -  ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, ხარისხის კონტროლისა და აუდიტის სტანდარტები და 
ACCA სახელმძღვანელოები. სხვა მარაგში – ბაფისა და შპს პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის 
საკანცელარიო ნივთებისა და საწვავის ნაშთი.   
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2. მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები                                                                                შენიშვნა ¹7 

დებიტორულ დავალიანებას გააჩნია შემდეგი  სტრუქტურა: 

დასახელება  2017 წ  2016 წ
     
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახ. 19761  38991

მოთხოვნები წევრებთან 356371  348894

საეჭვო მოთხოვნების (საწევრო) კორექტირება -180185  -69013

მოთხოვნები პერსონალთან 35  250

გაცემული სესხი 37415  52894

მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები 5399  7990

წინასწარ გაწეული ხარჯები  0

წინასწარ გადახდილი გადასახადები 10516  4972

     
   სულ მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები: 249312  384978
        

 
3. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები                             შენიშვნა ¹8 
 
ბაფისა და პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის ფულადი სახსრები განთავსებულია 
საქართველოს ბანკებში ეროვნული და უცხოური ვალუტის სახით, ქ. თბილისის და ფილიალების 
ოფისის ადგილმდებარეობის ბანკებში. მათი სტრუქტურა შემდეგია: 

 ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები                              

დასახელება  2017 წ  2016 წ
     
ნაღდი ფული სალაროში 941  55

ეროვნული ვალუტა ბანკში 1075675  828807

უცხოური ვალუტა ბანკში 46  10949

     
  სულ ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 1076662  839811
        

 
უცხოურ ვალუტაში კონვერტირების პრაქტიკა გამოიყენება ეროვნული ვალუტის გაუფასურებიდან 
მოსალოდნელი ზარალის თავიდან აცილების მიზნით. 
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გადავადებული შემოსავლები                                          შენიშვნა ¹9 
 
გადავადებული შემოსავლების მუხლი აერთიანებს შემდეგ სამომავლო შემოსავლებს:  

გადავადებული შემოსავლები 

დასახელება   2017 წ  2016 წ 
მომავალი წლის ფინანსური შემოსავალი 38410  43729
გრანტით შეძენილი  ძირ.საშუალებები   19
შემოწირული წიგნები   615
შემოწირული ძირითადი საშუალებები   229
გრანტით გამოცემული წიგნები   2967

  
  38410  47559
         

 
გრანტით შეძენილი და შემოწირული ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულება შემოსავალში 
აიღება ცვეთის  დარიცხული თანხის შესაბამისად, ხოლო შემოწირული და გრანტის სახსრებით 
გამოცემული წიგნები – რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულების შესაბამისად.   

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები                                      შენიშვნა ¹10 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების სტრუქტურა: 

დასახელება   2017წ  2016 წ 
     
მოწ.და მომსახ.წარმოშობილი ვალდებულებები 7153  14409
მიღებული ავანსები 97967  121717
გადასახდელი ხელფასები 1600  0
ვალდებულებები პერსონალის წინაშე 20  0
სხვა ვალდებულებები 6283  3738
    113023  139864

 
საგადასახადო ვალდებულებები                                                   შენიშვნა ¹11 
 
საგადასახადო ვალდებულებების მუხლში ჩართულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის 
დარიცხული საბიუჯეტო გადასახადები, რომელთა გადახდის ვადა ბალანსის შედგენის 
თარიღისათვის ამოწურული არ არის. მათი სტრუქტურა შემდეგ სურათს იძლევა: 
      
საგადასახადო ვალდებულებების სტრუქტურა: 

დასახელება  2017 წ  2016 წ 
გადასახდელი მოგების გადასახადი 0  479
გადასახდელი ქონების გადასახადი 0  0
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი     400  4624
გადასახდელი დღგ 8943  15198
  9343  20301
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6. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების დანართები 

 
    შენიშვნა ¹ 12 

1. კლიენტებიდან მიღებული ფულადი სახსრები 
 
დასახელება  2017 წ  2016 წ 
ლიტერატურის რეალიზაცია 120445  99614 
სწავლებაზე და სერთიფიც.მიღ.თანხები 1016960  909672 
ACCA გამოცდა 283062  260247
დებიტორული დავალიანების დაფარვა 18147  11070 
ორისის ინსტალაცია 147527  112167
ფასს თარგმნის  81478  0 
მიღებული ავანსები 39713  28833 

  სულ კლიენტებიდან მიღებული თანხები: 1707332  1421603
    

 
   შენიშვნა ¹ 13 

2. გადახდილი საწევრო 
 
 დასახელება   2017 წ  2016 წ 

ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციაში გადახდილი საწევრო 13713 

 
12087

       
 
საერთაშორისი ორგანიზაციებში /ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია/ გადახდილი საწევრო 
გადასახადი 
 

   შენიშვნა ¹ 14 

3. ადმინისტრაციულ და სხვა არასაოპერაციო ხარჯებზე გადახდილი თანხები: 
 
დასახელება   2017 წ  2016 წ 
საიჯარო ქირა 132283  110487
კომუნალური 22417  21422
სასწავლო პროცესის ადმ.მომსახურება 2676  6160
ვიდეოლექციების სერვერის მომსახურევა 2400  2400
ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემის მომსახურება 60994  15965
სისტემა "კოდექსი"-ს განახლება 855  680
როიალტი 16505  10165
მივლინება 10293  5090
რეკლამა 3555  4152
ქსეროასლის გადაღება 615  132
კომპიუტერის ხარჯები 316  2050
წარმომადგენლობითი ხარჯები 639  696
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ბანკის მომსახურება 1963  2224
ქველმოქმედება 4413  1753
ყრილობის და კონფერენციის 6606  57173
ავტომანქანის მომსახურების ხარჯი 1915  4751
აუდიტორული მომსაურება 4900  3956
სემინარი კორპორაციული წევრებისათვის 3025  45326
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1070  560
რემონტის სამუშაოების ანაზღაურება 2512  4250
კურსთაშორის სხვაობა  639  31
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები 412  553
   
            სულ: 281003   299976 
         

 
 
4. გადახდილი გადასახადები                                                   შენიშვნა ¹ 15 
 
დასახელება    2017 წ  2016 წ 

მოგების გადასახადი 6678  20760

ქონების  გადასახადი 7336  7658

გადასახდელი დღგ 223239  171884

საშემოსავლო გადასახადი 210458  200570

      სულ გადასახადები: 447711  400872

       
 
 
           შენიშვნა ¹ 16 
 
შვილობილი საწარმოდან დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავლები 

შვილობილი საწარმოდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში 
დივიდენდის სახით მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა: 2016 წელს 87,720 ლარი; 2017 წელს  
91,800 ლარი; 
 
 

შენიშვნა ¹ 17 
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების კომპენსაცია 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში უმაღლესი რანგის 
ხელმძღვანელი პირის მთლიანმა კომპენსაციამ შეადგინა: 2016 წელს 69505 ლარი; 2017 წელს  
70000 ლარი. 

შვილობილი კომპანიის შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ უმაღლესი რანგის 
ხელმძღვანელი პირის მთლიანმა კომპენსაციამ შეადგინა: 2016 წელს 54100 ლარი; 2017 წელს  
54100 ლარი. 
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           შენიშვნა ¹ 18 
 
მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის გავლენა კონსოლიდირებული შემოსავლების  
შესადარის მონაცემებზე 
 

მსს ფასს‐ზე 
გადასვლის 
ეფექტი 

2016 წ. მსს ფასს 
სტანდარტით 

ამონაგები   1200760
სხვა შემოსავალი   321454
ცვლილებები მარაგსა და დაუმთავრებელ წარმოებაში   -31891
შესრულებული და კაპიტალიზებული სამუშაო   0
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულბის შეძენა   -90097
დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოს ხარჯი   -873418
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები   -47639
შეძენილი მომსახურების ხარჯები   -295282
საკურსო სხვაობის ხარჯები   -22383
საგადასახადო ხარჯი   -7337
სხვა საოპერაციო ხარჯი   -90150
მოგება-ზარალი საოპერაციო საქმიანობიდან   64017
ფინანსური დანახარჯები     
      
მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე   64017
მოგების გადასახადს ხარჯი/შემოსავალი 40559 44935.65
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი   108953
სათაო სუბიექტის წილი   20417
არამაკონტროლებელი წილი   88535

 
           შენიშვნა ¹ 19 
 
მსს ფასს სტანდარების პირველად გამოყენების გავლენა ფინანსური მდგომარეობის 
შესადარის მონაცემებზე 

ქვემოთ მოტანილია მსს ფასს სტანდარების პირველად გამოყენების გავლენა ფინანსური 
მდგომარეობისა და ფინანსური შედეგების შესადარის მაჩვენებლებზე. ინფორმაცია მოტანილია 
მხოლოდ შესადარის მაჩვენებლებზე გავლენის განხილვის მიზნით, რადგან წინა პერიოდში 
გამოყენებული სტანდარტები არ მოითხოვდა ფინანსური ანგარიშგების კონსოლიდაციას და 
შესაბამისად, ბაფს არ ჰქონია კონსოლიდირებული ანგარიშგება წარდგენილი. 
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მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლის გავლენა კონსოლიდირებული  
ფინანსური მდგომარეობის შესადარის მონაცემებზე 

 
  01.01.2016 31.12.2016 

  
მსს ფასს-ზე 
გადასვლის 
ეფექტი 

2016 წ. მსს 
ფასს 

სტანდარტით 

მსს ფასს-ზე 
გადასვლის 
ეფექტი 

2016 წ. მსს 
ფასს 

სტანდარტით 

ძირითადი საშუალებები, ნეტო 742094 713,169 
არამატერიალური აქტივი 27476 30,562 
ინვესტიციები სხვა საწარმოებში 400 400 
გადავადებული საგადასახადო აქტივი 223 223 39,866 40,088 
სასაქონლო-მატერიალური 
ფასეულობები  

105806 
 

73,915 

მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები 277508 384,978 
ფულადი სახსრები და მათი 
ექვივალენტები  

925503 
 

839,811 

სულ აქტივები: 2,079,010 2,082,923.3 
  
ბაფ-ის განვითარების ფონდი -6396 1,481,288 40,559 1,434,797 
გაუნაწილებელი მოგება -30414 36,495 
არამაკონტროლებელი წილი 393727 397,982 
გადავად.მოგების გადასახადი 6618 35142 -693.15 5,925 
გადავადებული შემოსავლები 44721 47,559 
სავაჭრო და  სხვა ვალდებულებები 133924 139,864 
საგადასახადო ვალდებულებები 20621 20,301 
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 
სულ საკუთარი კაპიტალი და 
ვალდებულებები  

2,079,010 
 

2,082,923.3 

 
 
 
აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება გამოსაქვეყნებლად ხელმოწერილია 
2018 წლის 11 მაისს. 
 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 
 

მთავარი ბუღალტერი 
ქეთევან აბესალაშვილი 

 
აღმასრულებელი დირექტორი 

ლავრენტი ჭუმბურიძე 


