ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის
ფინანსური ანგარიშგებების შენიშვნები
შენიშვნა N1 სააღრიცხვო პოლიტიკები და სხვა განმარტებითი შენიშვნები

1.

ინსტრუქციების და სტანდარტების ჩამონათვალი, რის შესაბამისადაც მომზადდა ფინანსური ანგარიშგება;
ასევე, სტანდარტების და ინსტრუქციების ის ჩანაწერები, რომელთა გათვალისწინება ვერ მოხდა ფინანსური
ანგარიშგების მომზადების/წარდგენის დროს; ასევე, ამ გადახრების გამომწვევი მიზეზები

ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ინსტრუქციების:
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის #24 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების მომზადების და წარდგენის წესის„ შესახებ;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020წ. 15 იანვრის N 17 ბრძანებით დამტკიცებული “ საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 5 მაისის N 108 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების
(სსბასს-ების) საფუძველზე ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოების შესახებ“;
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 2 დეკემბრის N289 ბრძანებით
დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა
და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ“ და
- საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის
#99 ბრძანებით დამტკიცებული
„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე „ და შემდეგი საჯარო სექტორის
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე:
სსბასს 1 – ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა;
სსბასს 3 – სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები;
სსბასს 9 – შემოსავალი გაცვლითი ოპერაციებიდან
სსბასს 12 – მატერიალური მარაგები
სსბასს 14 – ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენები;
სსბასს 17 – ძირითადი აქტივები;
სსბასს 19 – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები;
სსბასს 23 – შემოსავალი არაგაცვლითი ოპერაციებიდან (გადასახადები და ტრანსფერები);
სსბასს 24 – ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა ფინანსურ ანგარიშგებაში;
სსბასს 31 – არამატერიალური აქტივები;
საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით საანგარიშო პერიოდში მოქმედი სხვა სტანდარტები
ბუღალტრულ აღრიცხვაში მერიას არ გამოუყენებია.
ანგარიშგების თაღირისთვის ხონის მუნიციპალიტეტის მერია - ში არ იყო დასრულებული ფინანსური
ანგარიშგების მიზნებისთვის კანონმდებლობით განსაზღვრული სავალდებულო ინვენტარიზაცია.

2. ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკების აღწერილობები
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მაკონტროლებელი
ერთეულის შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად მოიცავს ზოგიერთ ძირითად ინფორმაციას, რომელიც
წარდგენილ უნდა იქნეს მუნიციპალიტეტის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის.
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური ანგარიშგება სსბასს განსაზღვრულ მომზადებისა და წარდგენის
ძირითად საფუძვლებს აკმაყოფილებს.

ფინანსურ ანგარიშგებაში აღწერილია საანგარიშგებო პერიოდში მომხდარი ყველა სამეურნეო ოპერაციისა
და მოვლენის ფინანსური შედეგი, რომლებიც დაჯგუფებულია მათი ეკონომიკური მახასიათებლების
მიხედვით.
ფინანსური ანგარიშგების ელემენტებია:
ა)
აქტივები;
ბ)
ვალდებულებები;
გ)
წმინდა აქტივები/კაპიტალი;
დ)
შემოსავლები;
ე)
ხარჯები;
ვ) წმინდა აქტივებში /კაპიტალში განხორციელებული სხვა ცვლილებები;
მერია ბუღალტრულ აღრიცხვაში იყენებს მუნიციპალიტეტის განსაზღვრულ სამუშაო ანგარიშთა გეგმას.
ბუღალტრულ ანგარიშებზე ჩანაწერების შეტანის საფუძველს წარმოადგენს პირველადი აღრიცხვის
დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ეკონომიკური მოვლენის მოხდენის ფაქტს. ეკონომიკური მოვლენების
მოკორესპონდენტო ბუღალტრულ ანგარიშებზე ასახვა ხდება პირველად დოკუმენტებში მითითებული
ოპერაციების და სხვა მოვლენების მოხდენის თარიღით და მიეკუთვნება იმ პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებას,
რომელსაც უკავშირდება აღნიშნული მოვლენა. მუდმივ და დროებით ანგარიშებზე ჩანაწერები კეთდება
ორმაგი ჩაწერის პრინციპის გამოყენებით, ფულად გამოსახულებაში. დროებით ანგარიშებზე ასახული
შემოსავლები და ხარჯები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ანგარიშგების თარიღისთვის 31 დეკემბერს
გადაიხურება წმინდა აქტივების/კაპიტალის ანგარიშებზე. საცნობარო ანგარიშები გამოიყენება ფინანსური
მერიის ფინანსური მდგომარეობის და შედეგების შესახებ დამატებითი ფინანსური ინფორმაციის წარსადგენად.
საცნობარო ანგარიშებზე ჩანაწერები კეთდება ორმაგი ჩანაწერის პრინციპის გამოყენების გარეშე, ფულად
გამოსახულებაში.
მერიის მიერ რესურსები გამოყენებული იყო დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად. საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსით და სახაზინო მომსახურების პრინციპებით განსაზღვრული მოთხოვნები, გადახდების
განხორციელების წესებით დადგენილ ეტაპებზე (ვალდებულების რეგისტრაცია, წინასწარი გადახდა,
დამოწმება) დაცულია, ხარჯები გაწეულია და ფინანსური ვალდებულებები საანგარიშო პერიოდში
აღიარებულია ასიგნებების ფარგლებში. საბიუჯეტო თანხების გადახარჯვა არ მომხდარა. ხარჯები არ გაწეულა
ასიგნების გარეშე, გარდა კანომდებლობით განსაზღვრული გამონაკლისებისა. კანონმდებლობით
განსაზღვრული და სახაზინო მომსახურების პრინციპებით დაშვებული გამონაკლისები გამოყენებულია
როგორც დარიცხვის მეთოდით ხარჯების აღრიცხვის, ასევე ბიუჯეტის საკასო შესრულების დროს, საბიუჯეტო
კლასიფიკაციით განსაზღვრული კომუნალური და უწყვეტი მომსახურების ხარჯებთან მიმართებაში.
მერიის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადობის პრინციპის საფუძველზე მომდევნო საბიუჯეტო წელს გამოყოფილი რესურსებით განაგრძობს ფუნქციების შესრულებას.
ფინანსური ანგარიშგების პაკეტი მოიცავს:
ა) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას;
(ბ) ფინანსური შედეგების ანგარიშგებას;
(გ) წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებას;
(ე) ბიუჯეტისა და რეალური თანხების შედარებას,
ვ)
განმარტებითი შენიშვნას.
ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია გასული პერიოდის შესადარისი ინფორმაცია, მიმდინარე პერიოდის
ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი ყველა რიცხობრივი მონაცემის შესაბამისად.
აქტივებისა და ვალდებულებების ან ხარჯებისა და შემოსავლების ურთიერთგადაფარვა, საანგარიშო
პერიოდში არ მომხდარა.
შემდგომში მაკონტროლებელი ერთეულის მიერ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების
მიზნებიდან გამომდინარე, მერიის ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტების ფორმები წარმოდგენილია
ინსტრუქციით დამტკიცებული ფორმატით, მათ შორის საბალანსო მუხლები ნულოვანი ნაშთით.
განმარტებითი შენიშვნების ცხრილები ნულოვანი ნაშთებით ანგარიშგებაში წარმოდგენილია. ხოლო
დაკავშირებული ტექსტური
ფინანსური და არაფინანსური ინფორმაციები, მერიის
საქმიანობისთან
დაკავშირებით, ასახულია შენიშვნა #1 -ში.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში განცალკევებულად არის ასახული მიმდინარე და გრძელვადიანი აქტივები და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებები.
ინსტრუქციით დადგენილი
აუცილებელი მუხლების გარდა, დამატებითი მუხლების წარდგენის საჭიროება არ არის, ხოლო საცნობარო
ანგარიშებზე ასახული ინფორმაციები გამჟღავნებულია.
ფინანსური ანგარიშგების ბიუჯეტის და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება მომზადებულია
საკასო მეთოდის შესაბამისად. ბიუჯეტის და ფაქტობრივი თანხების შედარების ანგარიშგება ინსტრუქციის
თანახმად მომზადებულია მხოლოდ საბიუჯეტო ასიგნებებთან დაკავშირებით.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკების ცვლილებების აღწერილობა, რომლებიც აისახა ახალი სააღრიცხვო
პოლიტიკის რესტროსპექტული გამოყენების სახით; ასევე, წინა საანგარიშგებო პერიოდის
შესადარის ინფორმაციასთან დაკავშირებით ანალოგიური მონაცემები
საანგარიშო პერიოდში სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების შედეგად რეტროსპექტულ გადაანგარიშება არ
მომხდარა.

4. წინა პერიოდე(ებ)ის არსებითი შეცდომების აღწერილობა, რომლებიც გასწორდა რეტროსპექტული
გადაანგარიშების შედეგად; ასევე, წინა საანგარიშგებო პერიოდის შესადარის ინფორმაციასთან
დაკავშირებული ანალოგიური მონაცემები
წინა საანგარიშო პერიოდში არსებითი შეცდომები არ გამოვლენილა ანგარიშგების მომზადების დროს.

5. წინა პერიოდე(ებ)ის არაარსებითი შეცდომების
პერსპექტიულად, მიმდინარე პერიოდის ანგარიშგებაში

აღწერილობა,

რომლებიც

გასწორდა

ფინანსური ანგარიშგება არ მოიცავს ინფორმაცია არაარსებით შეცდომებს, ვინაიდან არ გამოვლენილა
ანგარიშგების მომზადების დროს.

6. არსებითი არამაკორექტირებელი მოვლენის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, ფინანსური შედეგის
წინასწარ შეფასებასთან ერთად, ან შესაბამისი მიზეზების მითითებით, თუ რატომ ვერ მოხერხდა
ფინანსური შედეგების წინასწარი განსაზღვრა
არამაკორექტირებელ მოვლენებს წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისები
საბიუჯეტო კლასიფიკაციით განსაზღვრული კომუნალური ხარჯების და უწყვეტი მომსახურების
შედეგად წარმოქმნილი ვალდებულებების ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან დაფარვის წესით, რომელიც
გამოყენებული იქნა ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წლის ხარჯებთან მიმართებაში.

მიმდინარე ინვესტიციები და მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანებები- შენიშვნა 2 ა--თან
დაკავშირებით სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება
სსბასს განსაზღვრული ინვესტიციები მერიას არ გააჩნია.
დებიტორული დავალიანების სახით
მოთხოვნის აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც სავარაუდოა მომავალი ეკონომიკური სარგებლის მიღება

აღნიშნული აქტივისგან. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახაზინო ანგარიშებზე განთავსებული ფულადი
სახსრები, ასევე საბიუჯეტო დაფინანსების შედეგად მიღებული რესურსი მერიის მიერ არ აღიარდება როგორც
ფულადი სახსრები და განიხილება როგორც მოთხოვნები ხაზინის მიმართ. მოთხოვნების თავდაპირველი
შეფასება ხდება სამართლიანი (რეალური) ღირებულებით. ანგარიშგების თარიღისთვის რიცხული მოთხოვნებ
არის მომსახურების რეალიზაციით მიღებული საკუთარი სახსრებით მოთხოვნები. შესადარი ინფორმაციის
მომზადების მიზნით წინა წლის ბალანსზე რიცხული ფულადი სახსრების ნაშთი რეკლასიფიცირებულია
მოთხოვნად.
ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ადგენს, არსებობს თუ არა რაიმე
მინიშნება დებიტორული დავალიანებების გაუფასურების შესახებ
სსბასს 19 - ანარიცხები, პირობითი
აქტივები და პირობითი ვალდებულებები, მიხედვით. თუ თანხების მიღება შეუძლებელია, ამ შემთხვევაში
მერია მთლიანად ანულებს შესაბამის მოთხოვნას და გაუფასურების ზარალი აღიარდება ხარჯად. თუ
არსებობს დებიტორული დავალიანების გარკვეული ნაწილის გადაუხდელობის ალბათობა, დარჩენილი
დებიტორული დავალიანების ნაშთის შესაბამის ანარიცხებს აღიარებს და საეჭვო დებიტორული დავალიანების
ხარჯს ზარალის სახით.
მოთხოვნების თანხების ჩამოწერა ხდება მაშინ, როდესაც ხონის მუნიციპალიტეტის მერიას :
- მიღებული აქვს მოთხოვნასთან დაკავშირებული ყველა თანხა;
მისაღებ თანხებთან დაკავშირებული ყველა უფლებები გადაეცა სხვა პირს;
მიიღებს მომსახურებას ან აქტივს.
თუ მერიამ მიიღო თანხები უკვე ჩამოწერილი მოთხოვნიდან , მაშინ მიღებული თანხები აღირიცხება
როგორც შემოსავალი გაუფასურების უკუგატარების შედეგად და აისახება
ფინანსური შედეგების
ანგარიშგებაში. საანგარიშო პერიოდში დებიტორული დავალიანებების საღრიცხვო შეფასების ცვლილებას
ადგილი არ ქონია და შედეგად შემოსავალი მერიას არ მიუღია.
ანგარიშგების
თარიღისთვის რიცხული სახაზინო ოპერაციებთან დაკავშირებული მოკლევადიანი
(მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები
არის მერიის არასაბიუჯეტო(ეკონომიკური) საქმიანობით
მიღებული ფულადი სახსრები, რომელიც სსბასს შესაბამისად აღიარებულია, როგორც მოთხოვნა ხაზინის
(მუნიციპალიტეტის) მიმართ.
საბიუჯეტო ასიგნების ფარგლებში შიდა ტრანსფერით მიღებული შემოსავლების (რომელიც ასახულია მე-14
შენიშვნაში)
შედეგად მოთხოვნების ზრდა და კლება შენიშვნაში არ არის ასახული, შემდგომში
მუნიციპალიტეტის მიერ გამარტივებული ფორმით კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების
მომზადების ( აღნიშნული როგორც შიდა ოპერაცია ელიმინირდება კონსოლიდაციის დროს) მიზნით.

მატერიალური მარაგებიინფორმაციის გამჟღავნება

შენიშვნა #3 -თან დაკავშირებით სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ

მატერიალური მარაგების აღრიცხვას მერია აწარმოებს სსბასს 12 სტანდარტის შესაბამისად
„მატერიალური მარაგები“. მატერიალური მარაგები მოიცავს მცირეფასიან გრძელვადიან არაფინანსურ
აქტივებს და სხვა დანარჩენ მატერიალურ მარაგებს, მოხმარებად ნედლეულსა და მასალებს, შესაკეთებელ
მასალებს, მანქანა-დანადგარების სათადარიგო ნაწილებს, გარდა ისეთი სათადარიგო ნაწილებისა, რომლებიც
აკმაყოფილებს ძირითად აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს, და სხვა მარაგებს. მერია მარაგს აღიარებს იმ
თარიღით, როდესაც ხორციელდება აქტივის ფლობასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი რისკისა და
სარგებლის მისთვის გადაცემა. მატერიალური მარაგების შეფასებისას მერია იყენებს თვითღირებულების
მეთოდს. მატერიალური მარაგების თვითღირებულება მოიცავს შეძენის (ტრანსპორტირებისა და სხვა
სავალდებულო ხარჯების გათვალისწინებით) დანახარჯს, რომლებიც გაწეულია მის მოცემულ ადგილამდე
ტრანსპორტირებისათვის და სათანადო მდგომარეობაში მოსაყვანად. არაგაცვლითი ოპერაციის შემთხვევაში
მიღებული ისეთი მატერიალური მარაგების შეფასებისას, რომელთაც საბალანსო ღირებულება გააჩნიათ,
ა(ა)იპ აღიარებს იმავე ღირებულებით, თუ ოპერაციის მეორე მხარეს წარმოადგენს საბიუჯეტო ორგანიზაცია.
სხვა შემთხვევაში ითვალისწინებს სსბასს 3 მოთხოვნებს სამართლიანი ღირებულების დადგენაზე. მარაგები
არაგაცვლითი ოპერაციით მერიას საანგარიშო პერიოდში არ მიუღია.
მატერიალური მარაგის საბალანსო ღირებულება აღიარდება იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც ხდება
საქონლის განაწილება, ან მასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა. ხარჯად აღიარებული
მატერიალური მარაგების თვითღირებულების შესაფასებლად ა მერია იყენებს მარაგების აღრიცხვის სსბასს
განსაზღვრულ მეთოდებს. როდესაც ხდება მარაგების გამოყენება ძირითადი აქტივების არსებითი

გაუმჯობესებისთვის, ხდება მარაგების ღირებულების ასახვა ძირითად აქტივებზე, რაც სააღრიცხვო
პოლიტიკით განსაზღვრულია როგორც საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა. საანგარიშო პერიოდში
საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნის გზით ძირითადი აქტივების მიღების ოპერაცია მერიაში არ
განხორციელებულა. მერია ახდენს მატერიალური მარაგების სრულ ინვენტარიზაციას მინიმუმ წელიწადში
ერთხელ. მცირეფასიანი გრძელვადიანი აქტივების სინთეზური აღრიცხვა ისეთი წესებით და პირობებით
წარმოებს, როგორც სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგების, ხოლო ანალიზური აღრიცხვა და ჩამოწერის
პროცედურები ისეთი ფორმით არის დადგენილი, როგორც ძირითადი აქტივების შემთხვევაში. საცნობარო
ანგარიშები ხარჯებში ჩამოწერილი მატერიალური მარაგების აღრიცხვისთვის გამოიყენება და აისახება
მატერიალური მარაგების ექსპლუატაციიიდან ამოღებამდე.

სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები შენიშვნა N4 თან დაკავშირებით სააღრიცხვო
პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება
სხვა მიმდინარე
აქტივები ანგარიშგების თარიღისთვის წარმოშობილია წინასწარი (ავანსად)
გადასახდელების გადახდით. წინასწარგადახდილი აქტივის შეფასება ხდება გადახდილი თანხის მიხედვით.
წინასწარი გადახდები საანგარიშო პერიოდში განხორციელებულია სახაზინო სამსახურის მოთხოვნების
შესაბამისად. წინასწრი გადახდა არ ითხოვდა გარანტიის წარდგენას, რაც აღირიცხება საცნობარო ანგარიშების
მეშვეობით. დამოწმების ვადები ყველა სამეურნეო ოპერაციაზე დაცულია და საანგარიშო პერიოდში
გადავადების შემთხვევები არ ყოფილა.
მიმდინარე აქტივების სახით რიცხული დებიტორული
დავალიანებების დაფარვა ხდება აქტივის აღიარებით ან საქონლისა და მომსახურების მიღებით ან
გადარიცხული თანხების უკან მობრუნებით. მიმდინარე წელს გადარიცხული თანხის იმავე წელს
მობრუნების სემთხვევასი ხდება საკასოს ხარჯის შემცირება და შესაბამისი ასიგნების რესურსის აღდგენა,
ხოლო მომდევნო წლებში მობრუნების შემთხვევაში, თანხა მიიმართება ბიუჯეტში, როგორც წინა წლის
ბიუჯეტის გამოუყენებელი თანხების მობრუნების შედეგად მიღებული შემოსავლები. სსბასს მიხედვით ამ
შემთხვევაში მობრუნებული თანხა არ განიხილება შემოსავლად, აღიარდება როგორც ფინანსური აქტივის
კლებით მიღებული რესურსი და წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობებს (დაფინანსების წყაროს).
შემოსავლად აღიარების პოლიტიკა განსაზღვრულია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად და
განიხილება როგორც გადახრა სსბასს-დან და სავალდებულოა განმარტებით შენიშვნებში ასეთი ინფორაციის
გამჟღავნება. თუ მობრუნებული თანხის ინდენტიფიცირებისთვის არ არის საკმარისი რეკივიზიტები, თანხა
აისახება გაურკვეველი თანხების სახაზინო კოდზე, დებიტორული დავალიანებების კონტროლის მიზნით,
შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკით განსაზღვრულია მათი შეფასება საიმედოობაზე ფინანსური ანგარიშგების
მიზნებისთვის სავალდებულო ინვენტარიზაციის ჩატარების დროს. საინვენტარიზაციო კომისიის დასკვნის
საფუძველზე ხდება შეფასება რამდენად რეალურია მოთხოვნები დებიტორული დავალიანების სახით.
მოთხოვნები დანაკლისებით არ არის შეფასებული რეალურობაზე სსბასს 19 - ანარიცხები, პირობითი
აქტივები და პირობითი ვალდებულებები, მიხედვით

ძირითადი აქტივები - შენიშვნა #6 -თან დაკავშირებით სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ
ინფორმაციის გამჟღავნება
მერია ძირითად აქტივებს აღრიცხავს სსბასს 17 -ძირითადი საშუალებები, საფუძველზე და საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით. ძირითადი აქტივი არის გრძელვადიანი მატერიალური
აქტივი, რომლებიც გამოიყენება საქონლის ან მომსახურების მიწოდებაში ან ადმინისტრაციული
მიზნებისთვის. ძირითადი აქტივის აღიარება ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ:
მოსალოდნელია მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის ან მომსახურების პოტენციალის
მიღება;
შესაძლებელია მისი საიმედო შეფასება;
ღირებულება 500 ლარი და მეტია.
ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ყველა ძირითად აქტივს აღიარებს იმ თარიღით, როდესაც ისინი იქნა
მიღებული, მოპოვებული იქნა მათზე საკუთრების უფლება და ახორციელებს სსბასს ით განსაზღვრულ
კონტროლს.
ძირითადი აქტივის აღიარება ხდება საწყისი
თვითღირებულების მეთოდით.

თვითღირებულება მოიცავს ყველა იმ დანახარჯს, რომელთა გაწევა საჭიროა აქტივის მუშა მდგომარეობაში
მოსაყვანად. აქტივის შესასყიდ ღირებულებასთან ერთად ის მოიცავს ადგილმდებარეობის მოსამზადებელი
სამუშაოების, მიტანისა და მონტაჟის, კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ გაწეული საკონსულტაციო
მომსახურების ხარჯებს, ასევე აქტივის დემონტაჟისა და ადგილმდებარეობის აღდგენის ხარჯებს. ამ
შემთხვევაში ყველა დანახარჯის საკასო ოპერაციები ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან გაიწევა ძირითადი
აქტივების ზრდის მუხლით. ძირითადი აქტივის საბიუჯეტო ორგანიზაციისგან არაგაცვლითი ოპერაციის
შედეგად მიღების შემთხვევაში, მოცემული აქტივი აღიარდება პირვანდელი (თავდაპირველი)
ღირებულებით, ხოლო სხვა ფიზიკური/იურიდიული პირებიდან არაგაცვლითი ოპერაციის შედეგად
მიღების შემთხვევაში, მოცემული აქტივი აღიარდება სამართლიანი ღირებულებით.
არაგაცვლითი
ოპერაციით ა მერიას ძირითადი აქტივები საანგარიშო პერიოდში არ მიუღია. გაუმჯობესებაზე გაწეული
დანახარჯებით იზრდება ძირითადი აქტივის ღირებულება იმ შემთხვევაში, თუ იგი ზრდის აქტივის
გამოყენების ვადას ან ზრდის მის მომსახურების პოტენციალს და ხარისხს. ნებისმიერი სხვა დანახარჯი
აღიარდება, როგორც ხარჯი ფინანსური შედეგების ანგარიშგებაში. თავდაპირველი აღიარების შემდეგ,
ძირითადი აქტივი აღირიცხება თვითღირებულებით, რომელსაც გამოკლებული აქვს დაგროვილი ცვეთა და
გაუფასურების ზარალი. 2021 წლის 1 იანვრამდე ნულოვანი ღირებულების მქონე ექსპლუატაციაში მყოფი
აქტივი აღირიცხულია საცნობარო ანგარიშებზე, რომელთა ღირებულების დადგენას მერიის არსებითობის
გათვალისწინებით გეგმავს, სსბასს დანერგვის რეფორმის გარდამავალ ეტაპზე.
ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ძირითად აქტივებზე ცვეთის დარიცხვას აწარმოებს წრფივი მეთოდის
გამოყენებით,
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის #289 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში
ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის მიხედვით. ცა ექსპლოატაციაში მყოფ ცვეთად აქტივებზე მერიის მიერ
მომსახურების ვადები განსაზღვრულია 2021 წლის 1 იანვრამდე გამოყენებული ცვეთის ნორმების
შესაბამისად და 2021 წლის 1 იანვრისთვის საბალანსო ღირებულება, აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნებითვის
მიჩნეულია საწყის ღირებულებად. სრულად გაცვეთილი ცვეთადი აქტივის საჯარო სექტორიდან მიღების
შემთხვევაში,
მერია მოცემული აქტივს ასახავს შესაბამის საცნობარო ანგარიშზე, პირვანდელი
(თავდაპირველი) ღირებულებით. ძირითად აქტივს ცვეთა მას შემდეგ აღარ ერიცხება, როდესაც ხდება
აღიარების შეწყვეტა. იმ შემთხვევაში, როცა ძირითადი აქტივი მერიას ვეღარ აძლევს მომსახურების
პოტენციალს ან ეკონომიკურ სარგებელს, აქტივი გაუფასურებულია.
საანგარიშო პერიოდში მერიის
კუთვნილი აქტივების გაუფასურება არ მომხდარა. ცვეთადი ძირითადი აქტივის გასვლის შემთხვევაში
აღიარება წყდება და საბალანსო ღირებულებით აღიარდება ხარჯად ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის
მუხლების შესაბამისად.
ძირითადი აქტივების ჩამოწერას მერია ახდენს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად . ძირითადი
აქტივების ინვენტარიზაციას მერია ატარებს წელიწადში ერთხელ (გარდა უძრავი ქონებისა, რომელიც
ტარდება სამ წელიჭადში ერთხელ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის #364
ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ აქტივებისა და ვალდებულებების
ინვენტარიზაციის ჩატარების და ინვენტარიზაციის შედეგების საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე აღრიცხვა-ანგარიშგებაში ასახვის შესახებ“
ინსტრუქციით.

არამატერიალური აქტივები -შენიშვნა N8-თან დაკავშირებით სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ
ინფორმაციის გამჟღავნება

არამატერიალური აქტივი ინტელექტუალური საკუთრების სხვა პროდუქტის სახით აღიარებულია სსბასს
31- არამატერიალური აქტივები, მოთხოვნების შესაბამისად. შეფასებულია თვითღირებულებით და
განსაზღვრული სასარგებლო ვადის მქონე აქტივად. მოქმედ კანონმდებლობის შესაბამისად ერიცხება
ამორტიზაცია წრფივი მეთოდით ფინანსთა მინისტრის #289 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ ცვეთის/ამორტიზაციის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის
შესახებ“ ინსტრუქციის მიხედვით. და გროვდება ამორტიზაციის დამაგროვებელ ანგარიშზე, ამავ დროულად
საანგარიშო პერიოდის ამორტიზაციის თანხა აღიარდება ხარჯად. მომსახურების ვადა განსაზღვრულია 2021
წლის 1 იანვრამდე გამოყენებული ამორტიზაციის ნორმების შესაბამისად და 2021 წლის 1 იანვრისთვის
საბალანსო ღირებულება, აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნებითვის მიჩნეულია საწყის ღირებულებად.
ანგარიშგების თარიღისთვის არამატერიალური აქტივის გაუფასურების ნიშნები არ გამოკვეთილა, საანგარიშო
პერიოდში
არსებით გაუმჯობესებაზე დანარხარჯები არ გაწეულა, რა დროსაც იზრდება აქტივის
თვითღირებულება.

კრედიტორული დავალიანებები, ანარიცხები და სხვა ვალდებულებები -შენიშვნა N13 -თან
დაკავშირებით სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება
კრედიტორული დავალიანებები, ანარიცხები და სხვა ვალდებულებები მერიის მიერ აღირიცხება სსბასს
19 – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები, შესაბამისად და საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის, ანგარიშთა გეგმის და სსბასს გამოყენების წესის შესახებ ინსტრუქციების მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
მერია
ფინანსურ ვალდებულებას აღიარებს სამართლიანი ღირებულებით.
ვალდებულება ანულირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი დაიფარა, გაუქმდა ან ხანდაზმულია.
კრედიტორული დავალიანების აღიარების კრიტერიუმად სსბასს - ით განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან
ერთად,
მერია ითვალისწინებს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მოთხოვნას - ფინანსური
ვალდებულების აღიარება ასიგნებების ფარგლებში, გარდა კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.
ა(ა)იპ იყენებს ინსტრუქციით დადგენილ გამონაკლისებს - შესაბამისი ბიუჯეტის ასიგნებების არარსებობის
შემთხევაში, საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციით განსაზღვრული კომუნალური მომსახურების და
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სხვა უწყვეტი მომსახურების შესყიდვისას, დასაშვებია ოპერაციების
აღრიცხვა პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტების მიღების/შექმნის თარიღით და მიკუთვნება იმ პერიოდის
ანგარიშგებაზე, რომელ პერიოდშიც მოხდა მათი მიღება/შექმნა.
ანარიცხი არის ვადით ან თანხით განუსაზღვრელი ვალდებულება. ანარიცხი აღიარდება მხოლოდ მაშინ,
თუ შესრულებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი სამივე პირობა:
• მერიას გააჩნია მიმდინარე იურიდიული ან კონსტრუქციული მოვალეობა წარსული მოვლენის
შედეგად;
• სავარაუდოა, რომ მოვალეობის დასაფარად საჭირო იქნება ეკონომიკური სარგებლის ან მომსახურების
პოტენციალის მატარებელი რესურსების გასვლა;
• შესაძლებელია მოვალეობის თანხის საიმედოდ შეფასება.
პირობითი ვალდებულება არის:
• შესაძლო ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენის შედეგად და რომლის არსებობაც
დადასტურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი ექნება ან არ ექნება ერთ ან უფრო მეტ
განუსაზღვრელ მომავალ მოვლენას, რომლებიც სამინისტროს სრული კონტროლის ქვეშ არ იმყოფება;
ან
• ამჟამინდელი ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობს წარსული მოვლენისაგან, მაგრამ არ არის
აღიარებული, ვინაიდან:
- ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ვალდებულების დასაფარად საჭირო გახდება ეკონომიკური სარგებლის ან
მომსახურების პოტენციალის მატარებელი რესურსის გადინება; ან
ვერ ხერხდება ვალდებულებათა თანხის საიმედოდ შეფასება.

პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები არ აღიარდება საბალანსო მუხლად. საანგარიშო
პერიოდში პირობითი ვალდებულება არ ასახულა .
საანგარიშო პერიოდში ყველა მავალდებული მოვლენა იყო კანონმდებლობის ან/და სახელმშეკრულებო
პირობების საფუძველზე წარმოშობილი, სსბასს მიხედვით აღიარებულია ანგარიშგების თარღისთვის ; ; ხოლო
სსბასს 19 შესაბამისად, კონსტრუქციული მოვალეობით მავალდებულებელი მოვლენა არ წარმოშობილა და
კრედიტორული დავალიანება და ანარიცხი მერიის მიერ არ აღიარებულა.

შემოსავლები გადასახადებიდან, გრანტებიდან და სხვა, შენიშვნა N14 _თან დაკავშირებით
სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება
მერია არაგაცვლითი ოპერაციებით, მათ შორის
სასაქონლო ფორმით, მიღებული შემოსავლების
აღრიცხვას დარიცხვის მეთოდით აწარმოებს სსბასს 23 – „შემოსავალი არაგაცვლითი ოპერაციებიდან“,
საფუძველზე.
შემოსავლები აღიარდება, როდესაც სავარაუდოა ეკონომიკური სარგებლის ან
მომსახურების პოტენციალის მიღება და მისი საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია. შემოსავლად აღიარება
ხდება უპირობო მოთხოვნების წარმოქმნის შემთხვევაში. მერიას აქვს შემდეგი სახის შემოსავლები
არაგაცვლითი ოპერაციებიდან:
1. საბიუჯეტო დაფინანსება;
2. სასაქონლო ფორმით მიღებული გრანტები ;
3. შემოსავლები გარე ტრანსფერების სახით კერძო სექტორიდან უსასყიდლოდ აქტივების მიღებით და
პირგასამტეხლოები საკუთარი სახსრებით განხორციელებულ სამეურნეო ოპერაციებზე ხელშეკრულების
პირობების დარღვევისთვის.
აქტივად აღიარებული არაგაცვლითი ოპერაციის შედეგად მიღებული რესურსები აღიარდება როგორც
შემოსავალი, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აქტივს თან მოჰყვება კონკრეტული პირობა („შემოსავალი
პირობით“). ამ შემთხვევაში მერია
აღიარებს ვალდებულებას. შემოსავალი აღიარდება პირობით
განსაზღრვრული ვალდებულების შესრულებისას. თუ შემოსავალი მიიღება „შეზღუდვით“ (როცა აქტივის
უკან დაბრუნების ვალდებულება არ არის), მერია აღიარებს შემოსავალს. არაგაცვლითი ოპერაციის
შედეგად მიღებული აქტივის თავდაპირველი შეფასება ხდება მისი მიღების თარიღისთვის არსებული
სამართლიანი ღირებულებით, თუ აქტივი კერძო სექტორიდან მიიღება. აღნიშნული მოთხოვნა არ
ვრცელდება სასაქონლო ფორმით საჯარო სექტორის ერთეულიდან მიღებული შემოსავლების აღიარების
დროს. საანგარიშო პერიოდში ფულადი ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტის შემოსავლები
„შეზღუდვით“ აღიარებულია მერიის მიერ სსბასს მიხედვით დარიცხვის მეთოდით. ბიუჯეტიდან
მიღებული შიდა ტრანსფერების შემოსავლების აღრიცხვის პრინციპებიდან გამომდინარე, ის ტოლია
მერი-ის ბიუჯეტის საკასო ხარჯების მოცულობის. არაგაცვლითი ოპერაციით მიღებული მომსახურებების
შემთხვევაში მერია შემოსავლებს არ აღიარებს შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, რის შესახებაც
ინფორმაციას ამჟღავნებს სსბასს მოთხოვნების მიხედვით განმარტებით შენიშვნებში. საანგარიშო
პერიოდში უსასყიდლოდ მომსახურებები მერიას არ მიუღია.

შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან
პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება

შენიშვნა N15 თან დაკავშირებით სააღრიცხვო

მერიის მიერ გაცვლითი ოპერაციებისა და მოვლენების შედეგად წარმოშობილი შემოსავლის აღრიცხვა
დარიცხვის მეთოდით წარმოებს სსბასს 9 – “შემოსავალი გაცვლითი ოპერაციებიდან”, განსაზღვრული წესის და
მოთხოვნების მიხედვით. მერია აღრიცხავს გაცვლითი ოპერაციებისა და მოვლენების შედეგად წარმოშობილ
შემდეგი სახის შემოსავლებს:
(ა) მომსახურების გაწევა;
(ბ) სხვა პირთა მიერ კუთვნილი აქტივების გამოყენება.
მერია ითვალისწინებს სტანდარტის კრიტერიუმების პრაქტიკაში გამოყენების მითითებებს და
გაცვლითი ოპერაციით მიღებული შემოსავლის ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკულ გამოცდილებას და

ბუღალტრულ აღრიცხვაზე მომუშავეთა უნარ-ჩვევებს. გაცვლითი ოპერაციით მიღებული შემოსავლის
სახეების მიხედვით, შემოსავლების სპეციფიკის გათვალისწინებით, დადგენილია შეფასების პირობები - თუ
როდის მიიჩნევა სტანდარტით განსაზღვრული კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულად და
შეიძლება
შემოსავლის აღიარება:
ა) მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული შემოსავლების შეფასებისთვის პირობები ითვლება
დაკმაყოფილებულად თუ:
ა.ა შემოსავლის ოდენობის განსაზღვრა შესაძლებელია საიმედოდ;
ა.ბ. მოსალოდნელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის ან მომსახურების
პოტენციალის შემოსვლა ერთეულში;
ა.გ. შესაძლებელია მომსახურების გაწევის ხელშეკრულების შესრულების სტადიის საიმედოდ შეფასება
საანგარიშგებო თარიღისთვის.
ბ) სხვა პირთა მიერ ერთეულის კუთვნილი აქტივების გამოყენების შედეგად წარმოშობილი შემოსავლის
შეფასებისთვის პირობები დაკმაყოფილებულია თუ:
ბ.ა. ხელშეკრულების პირობების მიხედვით საიმედოდ არის შეფასებული მისაღები შემოსავლების მოცულობა;
ბ.ბ. მოსალოდნელია შემოსავლებიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღება.
მომსახურების გაწევის ოპერაცია მერიის
მიერ ხორცილდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული
პირობებით (როცა მომსახურების საფუძველია ხელშეკრულება) ან/და მოქმედი კანონმდებლობით
განსაზღვრული პირობებით (როცა მომსახურების საფუძველია კანონმდებლობა).
ხელშეკრულების საფუძველზე გაწეული მომსახურებით მიღებული შემოსავლების საიმედოდ შეფასების
პირობების დასაკმაყოფილებლად, მერიას სხვა მხარეებთან შეთანხმებული აქვს შემდეგი საკითხები:
ა. თითოეული მხარის უფლებები, მომსახურების მიწოდებასა და მიღებასთან დაკავშირებით;
ბ. გასაცვლელი ანაზღაურების პირობები;
გ. ანგარიშსწორების წესი და ვადები.
თუ შეუძლებელია მომსახურების გაწევის ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება, შემოსავალი არ
აღიარდება.
სტანდარტით განსაზღვრული პირობა - „შესაძლებელია მომსახურებაზე უკვე გაწეული და ხელშეკრულების
მთლიანად შესრულებისთვის საჭირო დანახარჯების საიმედოდ შეფასება“ მერიის მიერ არ გაითვალისწინება,
ვინაიდან დებულების და მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, მომსახურების გაწევა და შემოსავლების
მობილიზაცია, წარმოადგენს საოპერაციო საქმიანობას, რომლის განხორციელება ფინანსდება საბიუჯეტო
ასიგნებების ფარგლებში და შემოსავლების სახეების მიხედვით გაწეული დანახარჯების იდენტიფიცირება მისი
საიმედო შეფასების მიზნით, არ არის შესაძლებელი.
გაცვლითი ოპერაციების შედეგად მიღებული
შემოსავლების აღრიცხვისთვის მერიის მიერ გამოიყენება ბუღალტრული პირველადი აღრიცხვის როგორც
გარე, ასევე შიდა ფორმები.
გაცვლითი ოპერაციით მიღებული შემოსავლების კლასიფიცირების კრიტერიუმად გამოყენებულია
საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია.
შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებით, რომელიც მიიღება ფულადი ფორმით, მერიის მიერ აღიარდება
მოთხოვნად ხაზინის მიმართ და ფულადი სახსრების სახით არ აღრიცხება. საანგარიშო პერიოდში მერიას
გაცვლითი ოპერაციებით შემოსავლები აღიარებულია სსბასს მიხედვით და მიღებულია მომსახურების
რეალიზაციით, დადასტურებულია ბუღალტრული პირველადი დოკუმენტებით.

დარიცხული ხარჯები, გრანტები და სუბსიდიები_შენიშვნა N17 თან დაკავშირებით
სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება
მერიის მიერ ხარჯები დარიცხვის მეთოდით აღირიცხება:
ა.”ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციით“ განსაზღვრული ხარჯები მონეტარული და არამონეტარული
ოპერაციების შედეგად;
ბ. ხარჯები შიდა ტრანსფერებით;
გ. აქტივების/ვალდებულებების ფლობის შედეგად ზარალი;
დ. სხვა ეკონომიკური ნაკადებიდან წარმოქმნილი ზარალი.
ხარჯების სააღრიცხვო პოლიტიკა განსაზღვრულია:

- მუნიციპალიტეტის (მაკონტროლებელი) შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად;
- სსბასს დადგენილი წესების და პირობებით;
- საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მოთხოვნებით;
- საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი პირობებით;
- მომსახურების პრინციპებით და მოთხოვნებით;
- მერიის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნებით;
- სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელოს GFS 2014 მოთხოვნებით, გაცვლითი და
არაგაცვლითი ოპერაციებით ხარჯების აღრიცხვაზე.
მერია ხარჯს აღიარებს სსბასს განსაზღვრული პირობების შესაბამისად:
ა. მომსახურების მიღებისას, მავალდებულებელი მოვლენის წარმოქნისთანავე, რის შედეგადაც
მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის შემცირება;
ბ. მომსახურების მიღებისას, მავალდებულებელი მოვლენის წარმოქნისთანავე, რის შედეგადაც
მოსალოდნელია მომსახურების პოტენციალის შემცირება, აქტივების გასვლის/მოხმარების
შედეგად;
გ. აქტივების გამოყენებით/გასვლით მომსახურების პოტენციალის შემცირებისას;
ე. როცა მცირდება წმინდა აქტივები/კაპიტალი აქტივების/ვალდებულებების ფლობით მიღებული
ზარალის შედეგად.
მომსახურების მიღების ოპერაცია ხორცილდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით (როცა
მომსახურების საფუძველია ხელშეკრულება) ან/და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული
პირობებით (როცა მომსახურების საფუძველია კანონმდებლობა). ხელშეკრულების საფუძველზე
მომსახურებით ხარჯი აღიარდება იმ საანგარიშგებო პერიოდებში, რომლებშიც ხდება მომსახურების
მიღება. თუ შეუძლებელია მომსახურების მიღების ოპერაციის შედეგის საიმედოდ შეფასება, ხარჯი არ
აღიარდება. ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციით განსაზღვრული ხარჯები აღიარდება მომსახურების მიღებისას, საოპერაციო საქმიანობის ფარგლებში მატერიალური მარაგების გამოყენებისას,
აქტივების უსასყიდლოდ სხვაზე გადაცემისას, და აქტივების ღირებულების შემცირებისას (ძირითადი
კაპიტალის მოხმარება), გაცვლითი და არაგაცვლითი ოპერაციების შედეგად. გაცვლითი ოპერაციებით
ხარჯებია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შრომის ანაზღარურებისა და საქონლისა და მომსახურების
ხარჯები; სხვა დანარჩენი მუხლები ძირითადად არაგაცვლით ოპერაციებს წარმოადგენს.
ხარჯები შიდა ტრანსფერებით დაკავშირებულია სახაზინო ოპერაციებთან, რაც არ არის განსაზღვრული
საბიუჯეტო კლასიფიკაციით და გათვალისწინებულია კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების
მიზნებისთვის.
მერიის მიერ, ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით, ხარჯების დარიცხვის
მეთოდით აღრიცხვის შიდა წესები და პირობები უზრუნველყოფილია ხარჯის თითოეული სამეურნეო
ოპერაციის მოხდენის დამადასტურებელი პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის გარე და შიდა
დოკუმენტებით დადასტურებით. შენიშვნაში წარმოდგენილია საანგარიშო პერიოდში დარიცხული
ხარჯების მოცულობაზე ინფორმაცია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით და ასევე წინა
საანგარიშო პერიოდის შესადარი ინფორმაცია.

