საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №97
2013 წლის 8 აპრილი
ქ. თბილისი

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით
ფინანსური ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №428 - ვებგვერდი, 31.12.2014წ.

„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-14 მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. (ამოღებულია - 31.12.2014, N428).
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მუხლი 11 .
დამტკიცდეს „სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ მოდიფიცირებული საკასო
მეთოდით ფინანსური ანგარიშგების ფორმები“ თანდართულ დანართებთან ერთად.
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მუხლი 2

ამ ბრძანებით განსაზღვრული ფორმებით განხორციელდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი
ორგანიზაციების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ 2014 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგების
შედგენა.
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მუხლი 3

ამ ბრძანების შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა ნაერთი 2014
წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგებები წარუდგინონ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს
მომდევნო წლის არაუგვიანეს 1 აპრილისა, ხოლო ამავე ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა ორგანიზაციებმა და
საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა - ზემდგომ ორგანოებს, მათ მიერ დადგენილ ვადებში.
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ფინანსთა მინისტრი

http://www.matsne.gov.ge

ნოდარ ხადური

19004000022033016523

ორგანიზაციის დასახელება

ფინანსური ანგარიშგება

20.... წლის 31 დეკემბრისათვის

პერიოდულობა: წლიური
საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი
დამრგვალების დონე: ერთეული

ფორმა N1

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში (ბალანსი)
დასახელება
აქტივები
მოკლევადიანი აქტივები
ფულადი სახსრები
სხვა მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები
მატერიალური მარაგები
სულ მოკლევადიანი აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები
გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები
ძირითადი აქტივები
ფასეულობები
არაწარმოებული აქტივები
სულ გრძელვადიანი აქტივები
ბალანსი
ვალდებულებები
მოკლევადიანი ვალდებულებები და სხვა კრედიტორული დავალიანებები

მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები
სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები და
კრედიტორული დავალიანებები
გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები
და კრედიტორული დავალიანებები
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები
სულ ვალდებულებები
კაპიტალი
აქტივების წმინდა ღირებულება
გაუნაწილებელი მოგება
დაუფარავი ზარალი
სულ კაპიტალი
ბალანსი

ანგარიში

____________31 ____________31
დეკემბერი
დეკემბერი
(საანგარიშო
(საანგარიშო
წელი)
წლის წინა წელი)

ფორმა N2

ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიში

__________31

დეკემბერი (საანგარიშო წელი)

დასახელება
ბიუჯეტით
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

ბიუჯეტიდან დაფინანსება
შემოსავლები (030+040+050+060)
გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები (070+080+090+100+110)
ა. ქონებასთან დაკავშირებული შემოსავლები
ბ. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
გ. სანქციები, ჯარიმები, საურავები
დ. ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გარდა გრანტებისა
ე. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
სულ (010+020)

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

ხარჯები
მომუშავეთა ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
ძირითადი კაპიტალის მოხმარება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები

230

ფინანსური შედეგი (120-220)

სულ (140+150+160+170+180+190+200+210)

საკუთარი
სახსრებით

სულ

დეკემბერი
__________31
(საანგარიშო წლის წინა
წელი)

ფორმა N3
ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიში
დასახელება

ხაზინის
ერთიანი
ანგარიში

საკუთარი
ფულადი
სახსრები

010 წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი
020 კორექტირებები:
030 ცვეთა (+)
აქტივების (გარდა მატერიალური
040 მარაგებისა) და ვალდებულებების მიღებიდან/გასვლიდან
მოგება/ზარალი (-/+)
050 მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)
060
მ.შ გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები
070 დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)
080 კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)
090 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
100 ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან
110 არაფინანსური აქტივების გაყიდვა
120
ძირითადი აქტივები
სტრატეგიული მარაგები
130
ფასეულობები
140
არაწარმოებული აქტივები
150
160 არაფინანსური აქტივების შესყიდვა
170
ძირითადი აქტივები
სტრატეგიული მარაგები
180
ფასეულობები
190
არაწარმოებული აქტივები
200
210

წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული
ინვესტიციებიდან

220 ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან
230 წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა
240 წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა
250 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან
260 ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება
270 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში
280 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს
ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (290
/+)

მესამე პირის
გადახდები

სულ

ფორმა N4
კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიში
( საანგარიშო წელი)

N

დასახელება
ბიუჯეტით

010
020
030
040
050
060
070
080
090

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის
ფლობით მიღებული მოგება/ზარალი
წმინდა მოგება/ზარალი ფლობიდან
აქტივების/ვალდებულებების სხვა ოპერაციებით
ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებებით
მ.შ შემოსავლების საკასო შესრულებით
ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებებით
საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური შედეგი
ნაშთი წლის ბოლოს

საკუთარი
სახსრებით

სულ

ფორმა N5
ბიუჯეტის და ფაქტიური თანხების შედარების ანგარიში
დასახელება
010
020
030
040
050
060

ხარჯები
მათ შორის:
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

ბიუჯეტით
დამტკიცებული
გეგმით

გადახრა %
დაზუსტებუ
საკასო
დამტკიცებულ და
ლი გეგმით დაზუსტებულ გეგმას ხარჯი
შორის

გადახრა %
ფაქტობრი
დაზუსტებულ
გეგმასა და საკასო ვი ხარჯი
ხარჯს შორის

გადახრა ფაქტობრივ და საკასო ხარჯს
შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ მოდიფიცირებული
საკასო მეთოდით ფინანსური ანგარიშგების შედგენის წესი

(ამოღებულია - 31.12.2014, N428)
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №428 - ვებგვერდი, 31.12.2014წ.

[ დანართი 1 - იხ. კოდიფიცირებული ვერსია დანართის სახით]

დანართი N2
ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ

მიღება

დასახელება

010

ძირითადი აქტივები

020

მატერიალური მარაგები

030
040

მ.შ გრძელვადიანი
მცირეფასიანი
აქტივები
ფასეულობები

050

არაწარმოებული აქტივები

ნაშთი
წლის
დასაწყ
ისში

შესყიდვის
ოპერაციები
თ

სხვა
დანარჩენი
ოპერაციები
თ

გასვლა

მოგება
ფლობით

გაყიდვ
ის
ოპერაციე
ბით

სხვა
ოპერაციებ
ით (გარდა
ძირითადი
კაპიტალის
მოხმარები
სა)

ძირი
თადი
კაპიტ
ალის
მოხმა
რები
თ

ზარალი
ფლობით

ნაშთი
წლის
ბოლოს

დანართი N3
სხვა მოვლენების შედეგად ფლობით მიღებული მოგება/ზარალი

დასახელება
010
020

ფინანსური აქტივები
მათ შორის:

030

ვალუტა და დეპოზიტები

040

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

050

სესხები

060

აქციები და სხვა კაპიტალი

070

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

080

სხვა დებიტორული დავალიანებები

090
110

ფინანსური ვალდებულებები
მათ შორის:

120

ვალუტა და დეპოზიტები

130

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

140

სესხები

150

აქციები და სხვა კაპიტალი

160

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

170

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

მოგება
ღირებულებითი
ცვლილებით

ზარალი
ღირებულებითი
ცვლილებით

მოგება
რაოდენობრივი
ცვლილებით

ზარალი
რაოდენობრივი
ცვლილებით

