
 
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანება N 364 

2008 წლის 16 აპრილი ქ. თბილისი 
 

ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული 
ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ (14.04.2009 N 235) 

 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის №341 დადგენილებით დამტკიცებული 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის „შ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 
მუხლის მე-3 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: (2.02.2015 N 34) 

1. დამტკიცდეს ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული 
ანგარიშგების ფორმები (დანართი №1 და დანართი №2). (2.02.2015 N 34) 

11. ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
2. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტების  დაფინანსებაზე  მყოფი  საბიუჯეტო  ორგანიზაციების,  ამავე  ბიუჯეტების 
დაფინანსებაზე მყოფი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ გათვალისწინებული საჯარო 
სამართლის  იურიდიული  პირების  და  არასამეწარმეო  (არაკომერციული)  
იურიდიული  პირების მიერ 2015 წლის და შემდგომი წლების პერიოდული - 1 აპრილის, 1 
ივლისის, 1 ოქტომბრის მდგომარეობით  და  წლიური  ბუღალტრული  ანგარიშგება  
მომზადდეს  დანართი  №1-ის შესაბამისად. (2.02.2015 N 34) 

21.  ამოღებულია (31.12.2014 N 427 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან) 
3. ამოღებულია (31.12.2014 N 427 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან) 

31. ამოღებულია (31.12.2014 N 427 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან) 

33. სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების და ამავე ბიუჯეტების 
დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ 2014 წლის წლიური 
ბუღალტრული ანგარიშგება მომზადდეს დანართი N2-ის შესაბამისად. (2.02.2015 N 34) 

34.  ამ  ბრძანების  პირველი  პუნქტით  დამტკიცებული  დანართების  
შესაბამისად ბუღალტრული ანგარიშგება წარუდგინონ: (2.02.2015 N 34) 

ა) სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს, არაუგვიანეს საანგარიშო წლის 
მომდევნო წლის 1 მარტისა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა 
ორგანიზაციებმა - თავიანთ ზემდგომ ორგანოებს, საჯარო სამართლის იურიდიულმა 
პირებმა – შესაბამის მაკონტროლებელ ორგანოებს, მათ მიერ დადგენილ ვადებში; 

ბ) ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
ბიუჯეტების  დაფინანსებაზე  მყოფმა  მხარჯავმა  დაწესებულებებმა  -  ადგილობრივ  
საფინანსო ორგანოებს, მათ მიერ დადგენილ ვადებში, ხოლო ამავე ბიუჯეტების 
დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა, საჯარო სამართლის იურიდიულმა 



პირებმა და არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირებმა - შესაბამის 
მაკონტროლებელ ორგანოებს, მათ მიერ დადგენილ ვადებში. 

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.                                                                                                               
ნ. გილაური 

 

 
ფორმა №1 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა N2  ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №2-1 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №2-2 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №3 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №4 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №4-1 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №5 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №5-1 ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
ბალანსის დანართი ფორმა №6  ამოღებულია (2.02.2015 N 34) 
 

დანართი №1 (2.02.2015 N 34) 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

ფორმა №1 

      

      
  

ორგანიზაციის 

ბალანსი 
        

 
          

ორგანიზაციის დასახელება 

 
          

                     ჩაბარების ვადა                      

  
 
  
 

  
    

                    ჩააბარა             
 

                                  (ხელმოწერა)   
                    პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური 



          
                    ზომის ერთეული: ლარი     
  

კოდი აქტივები 
ანგარიშის 

ნომერი 

ნაშთი წლის 
დასაწყისისთვ

ის 

ნაშთი წლის 
(კვარტლის) 

ბოლოს 
1 2 3 4 5 

   I.ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები   

010 ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში 1110     

020 ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში 1120     

030 მიმდინარე ანგარიში ბანკში ეროვნულ ვალუტაში 1210     

040 მიმდინარე ანგარიში ბანკში უცხოურ ვალუტაში 1220     

050 სადეპოზიტო ანგარიში ბანკში 1230     

060 სხვა ანგარიშები ბანკში 1240     

070 
ანგარიში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის 
საკასო ხარჯებისათვის 

1250     

080 დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში 1260     

090 დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში 1270     

100 ხაზინის სავალუტო ანგარიში 1280     

110 სხვა ანგარიშები ხაზინაში 1290     

120 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1310     

130 მოკლევადიანი სესხები 1320     

140 აქციები და სხვა კაპიტალი 1330     

150 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 1340     

160 საბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები 1351     

170 არასაბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები 1352     

180 
დეპოზიტებზე და სხვა ფინანსურ აქტივებზე 
დარიცხული პროცენტები 

1353     

190 
მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და 
საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით 

1354     

200 
მოთხოვნები ფულად სახსრებზე და მათ 
ექვივალენტებზე აქტივების/მომსახურების 
მიწოდებით 

1355     

210 გადახდილი დღგ 1356     

220 წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი 1357     

230 სხვა საგადასახადო აქტივი 1358     

240 
მოთხოვნები ფულადი სახსრების და მათი 
ეკვივალენტების დანაკლისებით 

1359     

250 სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები 1360     

260 მოთხოვნები ბარტერით 1410     

270 მოთხოვნები სადაზღვევო კომპანიების მიმართ 1420     

280 
მოთხოვნები საქონლის და მომსახურების მიღებაზე 
წინასწარი გადახდებით 

1431     

290 
მოთხოვნები აქტივების მიღებაზე წინასწარი 
გადახდებით 

1432     

300 მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით 1440     

310 ანგარიშვალდებული პირების მიმართ  მოთხოვნები                                           1450     

320 მომუშავეების მიმართ მოთხოვნები 1460     

330 მოთხოვნები  წინასწარ გადახდილი 1470     



გადასახდელებით 

340 სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი მოთხოვნები 1480     

350 გრძელვადიანი სესხები 1510     

360 აქციები და სხვა კაპიტალი 1520     

370 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები   1530     

380 სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები  1540     
   II. არაფინანსური აქტივები       

390 სტრატეგიული მარაგები 1610     

400 სხვა მატერიალური მარაგები 1620     

410 შენობა-ნაგებობები 2110     

420 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 2120     

430 სხვა ძირითადი აქტივები 2130     

440 დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი 2140     

450 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები 2200     

460 ფასეულობები 2300     

470 არაწარმოებული აქტივები 2400     

  ბალანსი       

კოდი ვალდებულებები და კაპიტალი 
ანგარიშის 

ნომერი 

ნაშთი წლის 
დასაწყისისათ

ვის 

ნაშთი წლის 
(კვარტლის) 

ბოლოს 
1 2 3 4 5.00 

   I. ვალდებულებები       

480 მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებები 3100     

490 
მომსახურების მოწოდებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3210     

500 აქტივების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებები 3220     

510 ვალდებულებები ბარტერით 3230     

520 გადასახდელი მოგების გადასახადი 3241     

530 გადასახდელი დღგ 3242     

540 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 3243     

550 სხვა  გადასახდელები 3244     

560 
ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები შემოსავლების 
საკასო შესრულებით 

3245     

570 ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული  ვალდებულებები 3246     

580 შტატით მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები 3251     

590 
შტატგარეშე მომუშავეთათვის დარიცხული 
ხელფასები 

3252     

600 ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის შიგნით 3253     

610 ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის გარეთ 3254     

620 
დამქირავებლის მიერ ფულადი  ფორმით გაწეული 
სოციალური დახმარებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3255     

630 
დამქირავებლის მიერ სასაქონლო ფორმით გაწეული 
სოციალური დახმარებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3256     

640 
ვალდებულებები ორგანიზაციის მომუშავეების 
ხელფასებიდან დაკავებული თანხებით  

3257     

650 გადასახდელი სტიპენდიები 3258     



660 სოციალური დაზღვევის ანარიცხები 3259     

670 ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ 3260     

680 
სოციალური დახმარებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3270     

690 სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები 3280     

700 გრძელვადიანი ვალდებულებები სესხებით 3310     

710 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური ვალდბულებები 3320     

720 
მომსახურების მოწოდებით დარიცხული 
გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები 

3331     

730 
აქტივების მოწოდებით დარიცხული გრძელვადიანი 
კრედიტორული დავალიანებები 

3332     

740 სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები 3333     

   II.კაპიტალი       

750 წმინდა ღირებულება 5100     
760 საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი 5210     
770 გაუნაწილებელი მოგება 5220     
780 დაუფარავი ზარალი* 5230     

  ბალანსი       

   III. საცნობარო მუხლები       

790 
საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები 
და მათთან  დაკავშირებული დანახარჯები 

01     

800 
პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური 
ფასეულობები 

02       

810 
გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი 
დავალიანება 

03       

820 ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში  04     
830 პირობითი მოთხოვნები 05     
840 პირობითი ვალდებულებები 06     
850 საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა 07     
860 ამორტიზებული ძირითადი აქტივები 08     
870 ვადაგადაცილებული დავალიანებები 09     

880 
ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამოწერილი 
გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები 

10     

890 განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება 11     

          

  
 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:    
 

  
  

  

  

 
მთავარი ბუღალტერი:      
        
 

      
  ბ.ა       

  *აღნიშნული სტრიქონის მონაცემები აკლდება ბალანსის ვალდებულებისა და 
კაპიტალის ჯამს         

 
             ბალანსის დანართი ფორმა N2      

 ორგანიზაციის ანგარიში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით                                              

ორგანიზაციის დასახელება   
-----------------------------------------------------------------------------   

                          
კოდი 
------------------

   



------------ 

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური 
--------------------------------------------- 

200   წლის 
------------------
------------------
---------------- 
თვის 

   
ზომის 
ერთეული
: ლარი 

          

სტრიქო
ნის 
კოდი 

ხარჯების ჩამონათვალი კოდი 

ბიუჯეტი
თ 
დამტკიცე
ბული 
წლიური 
გეგმით  

საანგარ
იშო 
პერიო
დის 
დაზუს
ტებულ
ი          
გეგმით 

ვალდ
ებულ
ება 

მოთხ
ოვნა  

გადახ
და 
(საკას
ო 
ხარჯი
) 

ფაქტო
ბრივი     
ხარჯი 

გადახრა         
ფაქტობრივ 
ხარჯსა          
და           
გადახდას  
შორის           
(9-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

010 1. ხარჯები   2               

020  1.1  შრომის ანაზღაურება   21               

030    1.1.1 ხელფასები    211               

040 
     1.1.1.1 ხელფასები ფულადი 
ფორმით 

  2111               

050 
      1.1.1.1.1 თანამდებობრივი 
სარგო 

21111               

060       1.1.1.1.2 წოდებრივი სარგო 21112               

070       1.1.1.1.3 პრემია  21113               

080       1.1.1.1.4 დანამატი   21114               

090       1.1.1.1.5 ჰონორარი 21115               

100       1.1.1.1.6 კომპენსაცია   21116               

110 
     1.1.1.2 ხელფასები სასაქონლო 
ფორმით 

  2112               

120    1.1.2 სოციალური შენატანები   212               

130 
     1.1.2.1. ფაქტიურად 
განხორციელებული სოციალური 
შენატანები 

   2121               

140 
     1.1.2.2. პირობითად 
განხორციელებული სოციალური 
შენატანები 

   2122               

150 1.2 საქონელი და მომსახურება  22               

160 
   1.2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება 

221               



170    1.2.2 მივლინებები    222               

180    1.2.3 ოფისის ხარჯები   223               

190 
   1.2.4 წარმომადგენლობითი 
ხარჯები 

  224               

200    1.2.5 კვების ხარჯები    225               

210    1.2.6 სამედიცინო ხარჯები    226               

220 

   1.2.7 რბილი ინვენტარისა და 
უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული 
ხარჯები 

  227               

230 

   1.2.8  ტრანსპორტის, ტექნიკისა 
და იარაღის ექსპლუატაციისა  და  

        მოვლა-შენახვის ხარჯები 

 

  228               

240 
   1.2.9 სამხედრო ტექნიკისა და 
ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები 

  229               

250 
   1.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება 

  2210               

260 
 1.3  ძირითადი კაპიტალის 
მოხმარება 

 23               

270  1.4 პროცენტი  24               

280    1.4.1 საგარეო ვალდებულებებზე   241               

290 
     1.4.1.1 ორმხრივ 
კრედიტორებზე 

   2411               

300 
     1.4.1.2 მრავალმხრივ 
კრედიტორებზე 

   2412               

310 
     1.4.1.3 კომერციულ 
ორგანიზაციებზე 

   2413               

320 
     1.4.1.4 სხვა საგარეო 
ვალდებულებებზე 

   2414               

330 
   1.4.2 საშინაო ვალდებულებებზე 
გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა 

  242               

340 
   1.4.3 სახელმწიფო 
ერთეულებიდან აღებულ საშინაო 
ვალდებულებებზე 

  243               

350  1.5 სუბსიდიები  25               

360  1.6 გრანტები   26               

370 
   1.6.1 გრანტები უცხო 
სახელმწიფოთა მთავრობებს  

  261               



380      1.6.1.1 მიმდინარე    2611               

390      1.6.1.2 კაპიტალური    2612               

400 
   1.6.2 გრანტები საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს  

  262               

410      1.6.2.1 მიმდინარე    2621               

420      1.6.2.2 კაპიტალური    2622               

430 
   1.6.3 გრანტები სხვა დონის 
სახელმწიფო ერთეულებს  

  263               

440      1.6.3.1 მიმდინარე    2631               

450      1.6.3.2 კაპიტალური    2632               

460  1.7 სოციალური უზრუნველყოფა   27               

470    1.7.1 სოციალური დაზღვევა    271               

480      1.7.1.1 ფულადი ფორმით    2711               

490      1.7.1.2. სასაქონლო ფორმით    2712               

500    1.7.2 სოციალური დახმარება   272               

510      1.7.2.1 ფულადი ფორმით    2721               

520      1.7.2.2. სასაქონლო ფორმით    2722               

530 
   1.7.3 დამქირავებლის მიერ 
გაწეული სოციალური დახმარება  

  273               

540      1.7.3.1 ფულადი ფორმით    2731               

550      1.7.3.2. სასაქონლო ფორმით    2732               

560  1.8 სხვა ხარჯები   28               

570 
   1.8.1 ქონებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები, გარდა 
პროცენტისა  

  281               

580      1.8.1.1 დივიდენდები    2811               

590 
     1.8.1.2 კვაზი-კორპორაციების 
შემოსავლებიდან ამოღებული 
თანხები 

   2812               

600 

     1.8.1.3 ქონებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები, 
რომლებიც სადაზღვევო  

          პოლისის მფლობელებზე 
ვრცელდება 

 

   2813 

              

              

 

610      1.8.1.4 რენტა    2814               



620    1.8.2 სხვადასხვა ხარჯები   282               

630      1.8.2.1 მიმდინარე     2821               

640      1.8.2.2 კაპიტალური     2822               

მონაცემები შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობის შესახებ 

მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ თ ა   დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

ბიუჯეტით ბიუჯეტგარეშე 

 გეგმით ფაქტიურად*  გეგმით 
ფაქტი
ურად* 

 

  1. შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა          

  2. შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა         

  * 

ფაქტიურად დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა გაიანგარიშება საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში  თვეების 
მიხედვით დასაქმებულ პირთა საშუალო რაოდენობით (საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ცალკეული თვის 
მიხედვით გაანგარიშებული დასაქმებულ პირთა საშუალოთვიური რაოდენობის ჯამი უნდა გაიყოს საანგარიშო 
პეროდის თვეების რაოდენობაზე).  

          

ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი: 

 
      

 
 

          

 

მთავარი ბუღალტერი:  

 

       
 

          

ბ.ა         

 

    ბალანსის დანართი ფორმა №2-1 
 ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივებით საკასო ოპერაციების შესახებ                                             

ორგანიზაციის დასახელება  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  

   კოდი  
-----------------

----------    
 

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური 
----------------------------------------------- 

                 20 
წლის 

-----------------------
------ თვის 

  
        ზომის ერთეული: 
ლარი 

        

სტრ
იქონ

ის 
კოდ

ი 

არაფინანსური აქტივების 
ჩამონათვალი 

არაფინანსური 
აქტივების 

ოპერაციების 
კოდები 

დამტკიცებ
ული 

გეგმით 

დაზ
უსტე
ბულ

ი 
გეგმი

თ 

ვალ
დებ
ულ
ება 

მოთხოვნა 

გად
ახდ

ა 
(საკ
ასო 
ხარ
ჯი) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 1. არაფინანსური აქტივები  31           

020   1.1 ძირითადი აქტივები   311           



030     1.1.1შენობა-ნაგებობები    3111           

040 
         1.1.1.1 საცხოვრებელი 
შენობები 

    31111 
          

050 
         1.1.1.2 
არასაცხოვრებელი შენობები  

    31112 
          

060 
         1.1.1.3 საგზაო 
მაგისტრალები 

    31113 
          

070          1.1.1.4 ქუჩები     31114 
          

080          1.1.1.5 გზები     31115 
          

090          1.1.1.6 ხიდები     31116 
          

100          1.1.1.7 გვირაბები     31117 
          

110 
         1.1.1.8 საკანალიზაციო 
და წყლის მომარაგების 
სისტემები 

    31118 
          

120 
         1.1.1.9 
ელექტროგადამცემი ხაზები 

    31119 
          

130          1.1.1.10 მილსადენები     311110 
          

140 
         1.1.1.11 სხვა 
შენობა-ნაგებობები 

    311111 
          

150 
    1.1.2 მანქანა-დანადგარები 
და ინვენტარი 

   3112           

160 
        1.1.2.1 სატრანსპორტო 
საშუალებები 

     31121           

170 
        1.1.2.2 სხვა 
მანქანა-დანადგარები და 
ინვენტარი 

     31122           

180 
    1.1.3 სხვა ძირითადი 
აქტივები 

   3113           

190 
        1.1.3.1 
კულტივირებული აქტივები 

     31131           

200 
        1.1.3.2 
არამატერიალური ძირითადი 
აქტივები 

     31132           

210          1.1.3.2.1 ლიცენზიები      311321           

220 
         1.1.3.2.2 სხვა 
არამატერიალური ძირითადი 
აქტივები 

     311322           

230   1.2 მატერიალური მარაგები   312           

240 
    1.2.1სტრატეგიული 
მარაგები 

   3121           

250 
    1.2.2 სხვა მატერიალური 
მარაგები 

   3122           

260 
      1.2.2.1 ნედლეული და 
მასალები 

     31221           

270 
      1.2.2.2 დაუმთავრებელი 
წარმოება 

     31222           

280       1.2.2.3 მზა პროდუქცია      31223           



290 
      1.2.2.4 შემდგომი 
რეალიზაციისათვის შეძენილი 
საქონელი 

     31224           

300   1.3 ფასეულობები   313           

310   1.4 არაწარმოებული აქტივები   314           

320     1.4.1 მიწა    3141           

330     1.4.2 წიაღისეული    3142           

340 
    1.4.3 სხვა ბუნებრივი 
აქტივები 

   3143           

350 
      1.4.3.1რადიოსიხშირული 
სპექტრით სარგებლობის 
ლიცენზია 

     31431           

360 
      1.4.3.2 სხვა დანარჩენი 
ბუნებრივი აქტივები 

     31432           

370 
    1.4.4 არაწარმოებული 
არამატერიალური აქტივები    3144           

        
        

 

 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:  
 

      
        

 

 

მთავარი ბუღალტერი:             
 

      
        

 ბ.ა       
 

   
 

                                                                                           
ბალანსის დანართი ფორმა №3      

      

 ორგანიზაციის ანგარიში წმინდა ღირებულების შესახებ   
      
      

ორგანიზაციის დასახელება 
-------------------------------------------------------------------------------------  

                        კოდი  
--------------------------------------  

      
პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური     20  წლის --------------------------- 
თვის                         ზომის ერთეული: ლარი 
      

ანგარიშის№ დებეტი თანხა 
ანგარიში

ს№ 
კრედიტი თანხა 

    ნაშთი წლის დასაწყისისათვის       ნაშთი წლის დასაწყისისათვის   

7100 მომუშავეთა ანაზღაურება   4100 ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება   

7200 
საქონელი და მომსახურება   4200 

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 
პენსიებისა და დახმარებების 
გასაცემად   

7300 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება   6000 შემოსავლები   

7310 მ.შ. ფიზიკური ცვეთა   6300 მ.შ. გრანტები   

7400 პროცენტი         

7500 სუბსიდიები         

7600 გრანტები         

7700 სოციალური უზრუნველყოფა         

7800 სხვა ხარჯები         



8000 სხვა ეკონომიკური ნაკადები    8000 სხვა ეკონომიკური ნაკადები   

3245 ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები 
შემოსავლების საკასო შესრულებით * 

    
    

3246 ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული  
ვალდებულებები * 

    
    

    სადებეტო ბრუნვა       საკრედიტო ბრუნვა   

    სულ ჯამი:**       სულ ჯამი:***   

  ნაშთი პერიოდის ბოლოს     ნაშთი პერიოდის ბოლოს   

      
* აღნიშნულ სტრიქონზე აღირიცხება საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიღებული შემოსავლებიდან და სხვა შემოსულობებიდან 
ბიუჯეტის კუთვნილი თანხები 

** სადებეტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება სადებეტო ბრუნვა   

*** საკრედიტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება საკრედიტო ბრუნვა   

      
 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: 
 

 
 

  
      
 

მთავარი ბუღალტერი:  
 

 
 

  

ბ.ა      
 

                   ბალანსის დანართი ფორმა №4       
 

ანგარიში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული სახსრების მოძრაობის შესახებ 
  

ორგანიზაციის დასახელება ___________________________________________________________________________  

პერიოდულობა: კვარტალური,წლიური 

20---წლის 
---------- 
თვის 

   ზომის ერთეული:ლარი 
        

სტრიქონის 
კოდი 

დასახელება გეგმით საკასო ფაქტიური 

1 2 3 4 5 

010 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისისთვის        

020 
გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალის ნაშთი წლის 
დასაწყისისთვის  

      

030 შემოსულობები 

040 საოპერაციო შემოსავლები       

050 
 საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები კლასიფიკაციის 

მიხედვით 
    

  

060    გადასახადები       
070    გრანტები       

080    სხვა შემოსავლები       
090        ა)   შემოსავლები საკუთრებიდან       

100        ბ)   საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია       
110        გ)   სანქციები,ჯარიმები,საურავები       

120 
       დ)  ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების 

გარდა 
    

  

130 
       ე)  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 
  

    

140 შემოსულობები       



150  არაფინანსური აქტივების კლება       

160  ფინანსური აქტივების კლება       
170  ვალდებულებების ზრდა       

180 სულ საოპერაციო შემოსავლები და შემოსულობები       

190 გადასახდელები 

200 საოპერაციო ხარჯები       

210 1. ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მიხედვით 

კოდი   
    

220     1.1. შრომის ანაზღაურება  21       
230     1.2 საქონელი და მომსახურება  22       

240     1.3 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება  23       
250     1.4 პროცენტი 24       

260     1.5 სუბსიდიები  25       
270     1.6 გრანტები  26       

280     1.7 სოციალური უზრუნველყოფა  27       
290     1.8 სხვა ხარჯები  28       

300 გადასახდელები       
310  2. არაფინანსური აქტივების ზრდა 31       

320     2.1 ძირითადი აქტივები  311       
330     2.2 მატერიალური მარაგები  312       

340     2.3 ფასეულობები  313       

350     2.4 არაწარმოებული აქტივები  314       

360  3. ფინანსური აქტივების ზრდა 32       
370    3.1 საშინაო  321       

380    3.2 საგარეო 322       
390  4. ვალდებულებების კლება 33       

400    4.1 საშინაო 331       
410    4.2 საგარეო 332       

420 სულ საოპერაციო ხარჯები და გადასახდელები 332       
         

430 არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები 

440 არასაოპერაციო შემოსავლები       

450    კურსთა შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი       

460       არასაოპერაციო შემოსავლები არაფინანსური აქტივებით       

470       არასაოპერაციო შემოსავლები ფინანსური აქტივებით       

480       არასაოპერაციო შემოსავლები ვალდებულებებით       

490 არასაოპერაციო ხარჯები       

500    კურსთაშორის სხვაობით მიღებული ზარალი       
510       არასაოპერაციო ხარჯები არაფინანსური აქტივებით       
520       არასაოპერაციო ხარჯები ფინანსური აქტივებით       
530       არასაოპერაციო ხარჯები ვალდებულებებით       

540 მოგების გადასახადი             

550 ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს       
        
        

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:       

 
 
 
 

 
 

   
 

მთავარი        



ბუღალტერი:  
 

        
ბ.ა        

 

      ბალანსის დანართი ფორმა N 4-1       
          
      

   ანგარიში ფულადი გრანტების შესახებ 
      
          

       
          
ორგანიზაციის დასახელება                                                                                                                           
კოდი  
     

 პერიოდულობა: კვარტალური, წლიური 
20---წლის ---------- 
თვის ზომის ერთეული: ლარი 

          
  

  

  

უცხოურ 
ვალუტაშ

ი 

ეროვნულ 
ვალუტაშ

ი 

 სულ თანხა ლარებში 

გეგმიურ
ი 

საკასო  
ფაქტიურ

ი 
 

1  გრანტის მთლიანი მოცულობა           

2   მ.შ მიღებული თანხა           

3   მ.შ სულ დამტკიცებული მოცულობა           

4   მ.შ უკანასკნელი ჩარიცხვა           

                  
  
  

 

  

  

      
 

  1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისში       

  2 მიმდინარე წლის მოცულობა       

  3 სულ (1+2)       

  4 ხარჯები       

  5   შრომის ანაზღაურება       

  6   საქონელი და მომსახურება       

  7   პროცენტი       

  8   სუბსიდიები       

  9   გრანტები       

  10   სოციალური უზრუნველყოფა       

  11   სხვა ხარჯები       
  12 არაფინანსური აქტივების ზრდა       
  13 ფინანსური აქტივების ზრდა       

  14 ვალდებულებების კლება       

  15 
სულ მიმდინარე წლის დამტკიცებული 
მოცულობა       

  16 
ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები გრანტის 
თანხით       



          

ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი: 

 
 
 

      

          

მთავარი ბუღალტერი: 

                   
 
 

      
     

ბ.ა          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ბალანსის დანართი ფორმა №5-1 
 ორგანიზაციის ანგარიში ეკონომიკური ნაკადების შედეგად ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების 

ცვლილებების შესახებ                              
   ორგანიზაციის დასახელება  
---------------------------------------------------------------  

      კოდი 
-------------------     

      

 
პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური 
------------------------------ 

200   წლის ------------------- 
თვის  ზომის ერთეული: ლარი 



      

  
 ფინანსური აქტივებისა და 

ვალდებულებების დასახელება 

მოგება 
ფლობიდან 
კრედიტი 

(8100) 

ზარალი 
ფლობიდან 

დებეტი 
(8100) 

აქტივების სხვა 
მოცულობითი 
ცვლილებებით 
ზრდა კრედიტი 

(8200) 

აქტივების სხვა 
მოცულობითი 
ცვლილებებით 
კლება დებეტი 

(8200) 

010  ფინანსური აქტივები         

020     ვალუტა დეპოზიტები          

030     ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა          

040     სესხები         

050     აქციები და სხვა კაპიტალი         

060     სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები          

070 
    წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

        

080     სხვა დებიტორული დავალიანებები         

090 
    მონეტარული ოქრო და ნასესხობის 
სპეციალური უფლება 

        

100 ფინანსური ვალდებულებები         

110      ვალუტა და დეპოზიტები         

120     ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა          

130     სესხები         

140     აქციები და სხვა კაპიტალი         

150     სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები          

160 
    წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

        

170     სხვა კრედიტორული დავალიანებები         

      

 
შენიშვნა - სხვა ეკონომიკური ნაკადების ანგარიშების (8100 - 8200) მოკორესპოდენტო 
ანგარიშებია 010-170 სტრიქონებში მითითებული მუხლების შესაბამისი ანგარიშები და ფორმა 
ივსება ისე, როგორც ბრუნვათა უწყისი  

      

 
 

ორგანიზაციის დასახელება: 
 

   
 

      

 
 

მთავარი ბუღალტერი: 
 

   
 

 

ბ.ა. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

დანართი №2 (2.02.2015 N 34) 
 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
ფორმა №1 

 
ორგანიზაციის 

ბალანსი 
 
  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
           
                     ჩაბარების ვადა   ______________________________________                   
   
  
      ჩააბარა            ____________________________________ 
                                                                 (ხელმოწერა)   
 
                    პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური 
          
                    ზომის ერთეული: ლარი     
         



კოდი აქტივები ანგარიშის 
ნომერი 

ნაშთი წლის 
დასაწყისისთვის 

ნაშთი წლის 
(კვარტლის) 

ბოლოს 

1 2 3 4 5 
   I.ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები   

010 ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ 
ვალუტაში 1110     

020 ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ 
ვალუტაში 

1120     

030 მიმდინარე ანგარიში ბანკში ეროვნულ 
ვალუტაში 

1210     

040 მიმდინარე ანგარიში ბანკში უცხოურ 
ვალუტაში 

1220     

050 სადეპოზიტო ანგარიში ბანკში 1230     
060 სხვა ანგარიშები ბანკში 1240     

070 ანგარიში საბიუჯეტო სახსრებით 
ორგანიზაციის საკასო ხარჯებისათვის 

1250     

080 დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ 
ვალუტაში 

1260     

090 დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ 
ვალუტაში 

1270     

100 ხაზინის სავალუტო ანგარიში 1280     
110 სხვა ანგარიშები ხაზინაში 1290     
120 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1310     
130 მოკლევადიანი სესხები 1320     
140 აქციები და სხვა კაპიტალი 1330     

150 წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები 

1340     

160 საბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული 
პროცენტები 

1351     

170 არასაბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული 
პროცენტები 1352     

180 დეპოზიტებზე და სხვა ფინანსურ 
აქტივებზე დარიცხული პროცენტები 

1353     

190 
მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, 
სანქციებით და საკუთრებასთან 
დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით 

1354     

200 
მოთხოვნები ფულად სახსრებზე და მათ 
ექვივალენტებზე 
აქტივების/მომსახურების მიწოდებით 

1355     

210 გადახდილი დღგ 1356     

220 წინასწარ გადახდილი მოგების 
გადასახადი 

1357     

230 სხვა საგადასახადო აქტივი 1358     

240 მოთხოვნები ფულადი სახსრების და 
მათი ეკვივალენტების დანაკლისებით 1359     

250 სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი 
ფინანსური აქტივები 

1360     

260 მოთხოვნები ბარტერით 1410     

270 მოთხოვნები სადაზღვევო კომპანიების 
მიმართ 

1420     



280 
მოთხოვნები საქონლის და 
მომსახურების მიღებაზე წინასწარი 
გადახდებით 

1431     

290 მოთხოვნები აქტივების მიღებაზე 
წინასწარი გადახდებით 

1432     

300 მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების 
დანაკლისებით 

1440     

310 ანგარიშვალდებული პირების მიმართ  
მოთხოვნები                                           

1450     

320 მომუშავეების მიმართ მოთხოვნები 1460     

330 
მოთხოვნები  წინასწარ გადახდილი 
გადასახდელებით 1470     

340 სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი 
მოთხოვნები 1480     

350 გრძელვადიანი სესხები 1510     
360 აქციები და სხვა კაპიტალი 1520     

370 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური 
აქტივები   1530     

380 სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები  1540     
   II. არაფინანსური აქტივები       

390 სტრატეგიული მარაგები 1610     
400 სხვა მატერიალური მარაგები 1620     
410 შენობა-ნაგებობები 2110     
420 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 2120     
430 სხვა ძირითადი აქტივები 2130     
440 დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი 2140     
450 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები 2200     
460 ფასეულობები 2300     
470 არაწარმოებული აქტივები 2400     

  ბალანსი       

კოდი ვალდებულებები და კაპიტალი 
ანგარიშის 

ნომერი 
ნაშთი წლის 

დასაწყისისათვის 

ნაშთი წლის 
(კვარტლის) 

ბოლოს 
1 2 3 4 5.00 

   I. ვალდებულებები       

480 მოკლევადიანი ფინანსური 
ვალდებულებები 

3100     

490 მომსახურების მოწოდებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3210     

500 აქტივების მოწოდებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3220     

510 ვალდებულებები ბარტერით 3230     
520 გადასახდელი მოგების გადასახადი 3241     
530 გადასახდელი დღგ 3242     
540 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 3243     
550 სხვა  გადასახდელები 3244     

560 ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები 
შემოსავლების საკასო შესრულებით 

3245     



570 ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული  
ვალდებულებები 

3246     

580 შტატით მომუშავეთათვის დარიცხული 
ხელფასები 

3251     

590 შტატგარეშე მომუშავეთათვის 
დარიცხული ხელფასები 

3252     

600 ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის 
შიგნით 

3253     

610 ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის 
გარეთ 

3254     

620 

დამქირავებლის მიერ ფულადი  
ფორმით გაწეული სოციალური 
დახმარებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3255     

630 

დამქირავებლის მიერ სასაქონლო 
ფორმით გაწეული სოციალური 
დახმარებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3256     

640 
ვალდებულებები ორგანიზაციის 
მომუშავეების ხელფასებიდან 
დაკავებული თანხებით  

3257     

650 გადასახდელი სტიპენდიები 3258     
660 სოციალური დაზღვევის ანარიცხები 3259     
670 ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ 3260     

680 სოციალური დახმარებით დარიცხული 
ვალდებულებები 

3270     

690 სხვა მოკლევადიანი კრედიტორული 
დავალიანებები 

3280     

700 გრძელვადიანი ვალდებულებები 
სესხებით 

3310     

710 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური 
ვალდბულებები 

3320     

720 
მომსახურების მოწოდებით დარიცხული 
გრძელვადიანი კრედიტორული 
დავალიანებები 

3331     

730 
აქტივების მოწოდებით დარიცხული 
გრძელვადიანი კრედიტორული 
დავალიანებები 

3332     

740 სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული 
დავალიანებები 

3333     

   II.კაპიტალი       

750 წმინდა ღირებულება 5100     

760 საანგარიშგებო პერიოდის 
მოგება/ზარალი 5210     

770 გაუნაწილებელი მოგება 5220     
780 დაუფარავი ზარალი* 5230     

  ბალანსი       

   III. საცნობარო მუხლები       

790 
საოპერაციო იჯარით აღებული 
ძირითადი აქტივები და მათთან  
დაკავშირებული დანახარჯები 

01     



800 პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული 
მატერიალური ფასეულობები 

02       

810 გადახდისუუნარო დებიტორების 
ჩამოწერილი დავალიანება 

03       

820 ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები 
ექსპლუატაციაში  

04     

830 პირობითი მოთხოვნები 05     
840 პირობითი ვალდებულებები 06     
850 საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა 07     
860 ამორტიზებული ძირითადი აქტივები 08     
870 ვადაგადაცილებული დავალიანებები 09     

880 
ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში 
ჩამოწერილი გრძელვადიანი 
მცირეფასიანი აქტივები 

10     

890 განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი 
ქონება 

11     
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კაპიტალის ჯამს         

 
 

ბალანსის დანართი ფორმა N2      
 

 ორგანიზაციის ანგარიში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით                                              
ორგანიზაციის დასახელება   ----------------------------------------------------                  კოდი ------------------------     
  
პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური -------------------- 200   წლის -------- თვის ზომის ერთეული: ლარი 
 

სტრიქონის 
კოდი 

ხარჯების ჩამონათვალი კოდი 

ბიუჯე
ტით 

დამტკ
იცებუ

ლი 
წლიუ

რი 
გეგმი

თ  

საან
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შო 
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ოდი

ს 
დაზ
უსტ
ებუ
ლი          
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ით 
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მოთ
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სო 
ხა
რ

ჯი
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ფა
ქტ
ობ
რი
ვი     
ხა
რ

ჯი 

გადახრა         
ფაქტობრივ 

ხარჯსა          
და           

გადახდას  
შორის           
(9-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

010 1. ხარჯები   2               

020  1.1  შრომის ანაზღაურება   21               

030    1.1.1 ხელფასები    211               

040 
     1.1.1.1 ხელფასები ფულადი 
ფორმით 

  2111               



050       1.1.1.1.1 თანამდებობრივი 
სარგო 

21111               

060       1.1.1.1.2 წოდებრივი სარგო 21112               

070       1.1.1.1.3 პრემია  21113               

080       1.1.1.1.4 დანამატი   21114               

090       1.1.1.1.5 ჰონორარი 21115               

100       1.1.1.1.6 კომპენსაცია   21116               

110 
     1.1.1.2 ხელფასები 
სასაქონლო ფორმით 

  2112               

120    1.1.2 სოციალური შენატანები   212               

130 
     1.1.2.1. ფაქტიურად 
განხორციელებული სოციალური 
შენატანები 

   2121               

140 
     1.1.2.2. პირობითად 
განხორციელებული სოციალური 
შენატანები 

   2122               

150 1.2 საქონელი და მომსახურება  22               

160 
   1.2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება 

221               

170    1.2.2 მივლინებები    222               

180    1.2.3 ოფისის ხარჯები   223               

190 
   1.2.4 წარმომადგენლობითი 
ხარჯები 

  224               

200    1.2.5 კვების ხარჯები    225               

210    1.2.6 სამედიცინო ხარჯები    226               

220 

   1.2.7 რბილი ინვენტარისა და 
უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან     
        დაკავშირებული ხარჯები 

 

  227 

              

              
 

230 

   1.2.8  ტრანსპორტის, 
ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლუატაციისა  და  
        მოვლა-შენახვის ხარჯები 

 

  228               

240 
   1.2.9 სამხედრო ტექნიკისა და 
ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები 

  229               

250 
   1.2.10 სხვა დანარჩენი 
საქონელი და მომსახურება   2210               

260 
 1.3  ძირითადი კაპიტალის 
მოხმარება 

 23               

270  1.4 პროცენტი  24               

280 
   1.4.1 საგარეო 
ვალდებულებებზე 

  241               

290 
     1.4.1.1 ორმხრივ 
კრედიტორებზე 

   2411               

300 
     1.4.1.2 მრავალმხრივ 
კრედიტორებზე 

   2412               

310      1.4.1.3 კომერციულ 
ორგანიზაციებზე 

   2413               

320 
     1.4.1.4 სხვა საგარეო 
ვალდებულებებზე 

   2414               

330 
   1.4.2 საშინაო 
ვალდებულებებზე გარდა 
სახელმწიფო ერთეულებისა 

  242               

340 
   1.4.3 სახელმწიფო 
ერთეულებიდან აღებულ 
საშინაო ვალდებულებებზე 

  243               



350  1.5 სუბსიდიები  25               

360 
 1.6 გრანტები  

 26               

370 
   1.6.1 გრანტები უცხო 
სახელმწიფოთა მთავრობებს  

  261               

380 
     1.6.1.1 მიმდინარე 

   2611               

390      1.6.1.2 კაპიტალური    2612               

400 
   1.6.2 გრანტები საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს  

  262               

410 
     1.6.2.1 მიმდინარე 

   2621               

420      1.6.2.2 კაპიტალური    2622               

430 
   1.6.3 გრანტები სხვა დონის 
სახელმწიფო ერთეულებს  

  263               

440      1.6.3.1 მიმდინარე    2631               

450      1.6.3.2 კაპიტალური    2632               

460 
 1.7 სოციალური 
უზრუნველყოფა  

 27               

470    1.7.1 სოციალური დაზღვევა    271               

480      1.7.1.1 ფულადი ფორმით    2711               

490 
     1.7.1.2. სასაქონლო ფორმით 

   2712               

500 
   1.7.2 სოციალური დახმარება 

  272               

510 
     1.7.2.1 ფულადი ფორმით 

   2721               

520 
     1.7.2.2. სასაქონლო ფორმით 

   2722               

530    1.7.3 დამქირავებლის მიერ 
გაწეული სოციალური დახმარება  

  273               

540 
     1.7.3.1 ფულადი ფორმით 

   2731               

550 
     1.7.3.2. სასაქონლო ფორმით 

   2732               

560  1.8 სხვა ხარჯები   28               

570 
   1.8.1 ქონებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები, გარდა 
პროცენტისა  

  281               

580 
     1.8.1.1 დივიდენდები 

   2811               

590 

     1.8.1.2 
კვაზი-კორპორაციების 
შემოსავლებიდან ამოღებული 
თანხები 

   2812               

600 

     1.8.1.3 ქონებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები, 
რომლებიც სადაზღვევო  
          პოლისის 
მფლობელებზე ვრცელდება 

 

   2813 

              

              
 

610 
     1.8.1.4 რენტა 

   2814               

620 
   1.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 

  282               

630 
     1.8.2.1 მიმდინარე  

   2821               



640 
     1.8.2.2 კაპიტალური  

   2822               

მონაცემები შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობის შესახებ 

მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ თ ა   დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
ბიუჯეტით ბიუჯეტგარეშე 

 გეგმით 
ფაქტიურად

*  გეგმით 
ფაქტიურად

* 
 

  1. შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა          

  2. შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა         

  * 

ფაქტიურად დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა გაიანგარიშება საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში  
თვეების მიხედვით დასაქმებულ პირთა საშუალო რაოდენობით (საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 
ცალკეული თვის მიხედვით გაანგარიშებული დასაქმებულ პირთა საშუალოთვიური რაოდენობის ჯამი 
უნდა გაიყოს საანგარიშო პეროდის თვეების რაოდენობაზე).  

          

ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი
: 

       
 

 

          
 
მთავარი ბუღალტერი:  
 

       
 

 

ბალანსის დანართი ფორმა №2-1 
 

ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივებით საკასო ოპერაციების შესახებ 
                                                    
ორგანიზაციის დასახელება  --------------------------------------   კოდი  --------------------------------------    
 
პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური -------------------  20 წლის ------- თვის      ზომის ერთეული: ლარი"  

სტრი
ქონის 
კოდი 

არაფინანსური აქტივების 
ჩამონათვალი 

არაფინანსუ
რი 

აქტივების 
ოპერაციების 

კოდები 

დამტკიც
ებული 
გეგმით 

დაზუსტ
ებული 
გეგმით 

ვალდებ
ულება 

მოთხ
ოვნა 

გადახდა 
(საკასო 
ხარჯი) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 1. არაფინანსური აქტივები  31           

020   1.1 ძირითადი აქტივები   311           

030     1.1.1შენობა-ნაგებობები    3111           

040 
         1.1.1.1 
საცხოვრებელი შენობები 

    31111 
          

050 
         1.1.1.2 
არასაცხოვრებელი შენობები  

    31112 
          

060 
         1.1.1.3 საგზაო 
მაგისტრალები 

    31113 
          

070          1.1.1.4 ქუჩები     31114           

080          1.1.1.5 გზები     31115           

090          1.1.1.6 ხიდები     31116           



100          1.1.1.7 გვირაბები     31117           

110 
         1.1.1.8 
საკანალიზაციო და წყლის 
მომარაგების სისტემები 

    31118 
          

120 
         1.1.1.9 
ელექტროგადამცემი ხაზები 

    31119 
          

130 
         1.1.1.10 
მილსადენები 

    311110 
          

140 
         1.1.1.11 სხვა 
შენობა-ნაგებობები 

    311111 
          

150 
    1.1.2 
მანქანა-დანადგარები და 
ინვენტარი 

   3112           

160 
        1.1.2.1 
სატრანსპორტო 
საშუალებები 

     31121           

170 
        1.1.2.2 სხვა 
მანქანა-დანადგარები და 
ინვენტარი 

     31122           

180 
    1.1.3 სხვა ძირითადი 
აქტივები 

   3113           

190 
        1.1.3.1 
კულტივირებული აქტივები 

     31131           

200 
        1.1.3.2 
არამატერიალური 
ძირითადი აქტივები 

     31132           

210 
         1.1.3.2.1 
ლიცენზიები 

     311321           

220 
         1.1.3.2.2 სხვა 
არამატერიალური 
ძირითადი აქტივები 

     311322           

230 
  1.2 მატერიალური 
მარაგები   312           

240 
    1.2.1სტრატეგიული 
მარაგები 

   3121           

250 
    1.2.2 სხვა მატერიალური 
მარაგები 

   3122           

260 
      1.2.2.1 ნედლეული და 
მასალები 

     31221           

270 
      1.2.2.2 
დაუმთავრებელი წარმოება 

     31222           

280       1.2.2.3 მზა პროდუქცია      31223           

290 
      1.2.2.4 შემდგომი 
რეალიზაციისათვის 
შეძენილი საქონელი 

     31224           

300   1.3 ფასეულობები   313           

310 
  1.4 არაწარმოებული 
აქტივები   314           

320     1.4.1 მიწა    3141           



330     1.4.2 წიაღისეული    3142           

340 
    1.4.3 სხვა ბუნებრივი 
აქტივები 

   3143           

350 

      
1.4.3.1რადიოსიხშირული 
სპექტრით სარგებლობის 
ლიცენზია 

     31431           

360 
      1.4.3.2 სხვა დანარჩენი 
ბუნებრივი აქტივები 

     31432           

370 
    1.4.4 არაწარმოებული 
არამატერიალური აქტივები 

   3144           

        
        

 
ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი:        

        
 მთავარი ბუღალტერი:                   
        
 ბ.ა       

        
ბალანსის დანართი ფორმა N2-2  

 
ორგანიზაციის ანგარიში ფინანსური აქტივებითა და ვალდებულებებით საკასო ოპერაციების 

შესახებ 
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სტრ
იქო
ნის 
კოდ

ი 

ფინანსური აქტივებისა და 
ვალდებულებების ჩამონათვალი 

ფინანს
ური 

აქტივებ
ისა და 

ვალდებ
ულებებ

ის     
ოპერაც
იების 

კოდები 

დამტკი
ცებული 
გეგმით 

დაზუს
ტებულ

ი          
გეგმით 

ვალდებ
ულება 

მოთხოვ
ნა  

გადახდ
ა  

(საკასო 
ხარჯი) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 1. ფინანსური აქტივები  32           

020   1.1 საშინაო   321           

030     1.1.1 ვალუტა და დეპოზიტები     3212           

040 
    1.1.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა 

    3213           

050     1.1.3 სესხები     3214           

060     1.1.4 აქციები და სხვა კაპიტალი     3215           



070 
    1.1.5 სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები 

    3216           

080 
    1.1.6 წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები 

    3217           

090     1.1.7 სხვა დებიტორული დავალიანებები     3218           

100   1.2 საგარეო   322           

110     1.2.1 ვალუტა და დეპოზიტები     3222           

120 
    1.2.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა 

    3223           

130     1.2.3 სესხები     3224           

140     1.2.4 აქციები და სხვა კაპიტალი     3225           

150 
    1.2.5 სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები 

    3226           

160 
    1.2.6 წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები 

    3227           

170     1.2.7 სხვა დებიტორული დავალიანებები     3228           

180 
  1.3 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის 
სპეციალური უფლება 

  323           

190 2. ვალდებულებები  33           

200   2.1 საშინაო   331           

210     2.1.1 ვალუტა და დეპოზიტები     3312           

220 
    2.1.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა 

    3313           

230     2.1.3 სესხები     3314           

240 
    2.1.4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხ. 
სახელმწიფო საწარმოები და 
ორგანიზაციები)   

    3315           

250 
    2.1.5 სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები 

    3316           

260 
    2.1.6 წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები 

    3317           

270 
    2.1.7 სხვა კრედიტორული 
დავალიანებები 

    3318           

280   2.2 საგარეო   332           

290     2.2.1 ვალუტა და დეპოზიტები     3322           

300 
    2.2.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა 

    3323           

310     2.2.3 სესხები     3324           

320 
    2.2.4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხ. 
სახელმწიფო საწარმოები და 
ორგანიზაციები)  

    3325           

330 
    2.2.5 სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები 

    3326           

340 
    2.2.6 წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები 

    3327           



350 
    2.2.7 სხვა კრედიტორული 
დავალიანებები 

    3328           

        
        

 
 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:    
 

 
     

        

 
 
მთავარი ბუღალტერი:             
 

 
     

        
 ბ.ა       

 

ბალანსის დანართი ფორმა №3 
     

ორგანიზაციის ანგარიში წმინდა ღირებულების შესახებ 
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ანგარიშის
№ 

დებეტი თანხა ანგარიშის№ კრედიტი თანხა 

    ნაშთი წლის დასაწყისისათვის       ნაშთი წლის დასაწყისისათვის   

7100 მომუშავეთა ანაზღაურება   4100 ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება   

7200 
საქონელი და მომსახურება   4200 ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 

პენსიებისა და დახმარებების გასაცემად   

7300 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება   6000 შემოსავლები   

7310 მ.შ. ფიზიკური ცვეთა   6300 მ.შ. გრანტები   

7400 პროცენტი         

7500 სუბსიდიები         

7600 გრანტები         

7700 სოციალური უზრუნველყოფა         

7800 სხვა ხარჯები         

  
აქტივების უსასყიდლოდ გასვლა, 
ვალდებულებების უსასყიდლოდ 
მიღება  

    
აქტივების უსასყიდლოდ მიღება, 
ვალდებულებების უსასყიდლოდ 
გასვლა   

1300-1400 ფინანსური აქტივები   1300-1400 ფინანსური აქტივები   

3000 ფინანსური ვალდებულებები   3000 ფინანსური ვალდებულებები   

1600 -2000 არაფინანსური აქტივები   1600 -2000 არაფინანსური აქტივები   

8000 სხვა ეკონომიკური ნაკადები    8000 სხვა ეკონომიკური ნაკადები   

3245 
ბიუჯეტის წინაშე 
ვალდებულებები შემოსავლების 
საკასო შესრულებით * 

    

    

3246 
ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული  
ვალდებულებები * 

    
    

    სადებეტო ბრუნვა       საკრედიტო ბრუნვა   

    სულ ჯამი:**       სულ ჯამი:***   

  ნაშთი პერიოდის ბოლოს     ნაშთი პერიოდის ბოლოს   
 



* აღნიშნულ სტრიქონზე აღირიცხება საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიღებული შემოსავლებიდან და სხვა 
შემოსულობებიდან ბიუჯეტის კუთვნილი თანხები          
** სადებეტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება სადებეტო ბრუნვა        
  
*** საკრედიტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება საკრედიტო ბრუნვა     
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:        
მთავარი ბუღალტერი:           
ბ.ა  

ბალანსის დანართი ფორმა №4  
 

ანგარიში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული სახსრების მოძრაობის შესახებ 
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სტრიქონის 
კოდი 

დასახელება გეგმით საკასო ფაქტიური 

1 2 3 4 5 
010 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისისთვის        

020 
გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალის ნაშთი 
წლის დასაწყისისთვის  

      

030 შემოსულობები 
040 საოპერაციო შემოსავლები       

050 
 საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები 

კლასიფიკაციის მიხედვით 
    

  
060    გადასახადები       
070    გრანტები       
080    სხვა შემოსავლები       
090        ა)   შემოსავლები საკუთრებიდან       

100 
       ბ)   საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 
    

  
110        გ)   სანქციები,ჯარიმები,საურავები       

120 
       დ)  ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები,გრანტების გარდა 
    

  

130        ე)  შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 

  
    

140 შემოსულობები       
150  არაფინანსური აქტივების კლება       
160  ფინანსური აქტივების კლება       
170  ვალდებულებების ზრდა       
180 სულ საოპერაციო შემოსავლები და შემოსულობები       
190 გადასახდელები 
200 საოპერაციო ხარჯები       

210 
1. ხარჯები ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით 
კოდი   

    
220     1.1. შრომის ანაზღაურება  21       
230     1.2 საქონელი და მომსახურება  22       
240     1.3 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება  23       
250     1.4 პროცენტი 24       



260     1.5 სუბსიდიები  25       
270     1.6 გრანტები  26       
280     1.7 სოციალური უზრუნველყოფა  27       
290     1.8 სხვა ხარჯები  28       
300 გადასახდელები       
310  2. არაფინანსური აქტივების ზრდა 31       
320     2.1 ძირითადი აქტივები  311       
330     2.2 მატერიალური მარაგები  312       
340     2.3 ფასეულობები  313       
350     2.4 არაწარმოებული აქტივები  314       
360  3. ფინანსური აქტივების ზრდა 32       
370    3.1 საშინაო  321       
380    3.2 საგარეო 322       
390  4. ვალდებულებების კლება 33       
400    4.1 საშინაო 331       
410    4.2 საგარეო 332       

420 
სულ საოპერაციო ხარჯები და 
გადასახდელები 

332 
      

         
430 არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები 

440 არასაოპერაციო შემოსავლები       
450     კურსთა შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი       

460 
    არასაოპერაციო შემოსავლები არაფინანსური 
აქტივებით       

470 
    არასაოპერაციო შემოსავლები ფინანსური 
აქტივებით       

480     არასაოპერაციო შემოსავლები ვალდებულებებით       
490 არასაოპერაციო ხარჯები       
500 კურსთაშორის სხვაობით მიღებული ზარალი       
510 არასაოპერაციო ხარჯები არაფინანსური აქტივებით       
520 არასაოპერაციო ხარჯები ფინანსური აქტივებით       
530 არასაოპერაციო ხარჯები ვალდებულებებით       
540 მოგების გადასახადი             

550 ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს       
        
        

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:       

 
 
 
 

      
მთავარი 
ბუღალტერი: 

 
 
 

     
 

        
ბ.ა        

 

ბალანსის დანართი ფორმა №4–1  
 

ანგარიში ფულადი გრანტების შესახებ 
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უცხოურ 
ვალუტაშ

ი 

ეროვნულ 
ვალუტაშ

ი 

 სულ თანხა ლარებში 

გეგმიურ
ი 

საკას
ო  

ფაქტიურ
ი 

 

1  გრანტის მთლიანი მოცულობა           

2   მ.შ მიღებული თანხა           

3   მ.შ სულ დამტკიცებული მოცულობა           

4   მ.შ უკანასკნელი ჩარიცხვა           

                  
  
  

 

  

  

      
 

  1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისში       

  2 მიმდინარე წლის მოცულობა       

  3 სულ (1+2)       

  4 ხარჯები       

  5   შრომის ანაზღაურება       

  6   საქონელი და მომსახურება       

  7   პროცენტი       

  8   სუბსიდიები       

  9   გრანტები       

  10   სოციალური უზრუნველყოფა       

  11   სხვა ხარჯები       
  12 არაფინანსური აქტივების ზრდა       
  13 ფინანსური აქტივების ზრდა       

  14 ვალდებულებების კლება       
  15 სულ მიმდინარე წლის დამტკიცებული მოცულობა       

  16 
ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები გრანტის 
თანხით       

          

ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი: 

 
 
 

      

          

მთავარი ბუღალტერი: 

 
 
 

      
     

ბ.ა          
 
 

ბალანსის დანართი ფორმა №5  
ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ  
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ბალანსის დანართი ფორმა №5-1 
 

ორგანიზაციის ანგარიში ეკონომიკური ნაკადების შედეგად ფინანსური აქტივებისა და 
ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ 
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 ფინანსური აქტივებისა და 

ვალდებულებების დასახელება 

მოგება 
ფლობიდა
ნ კრედიტი 

(8100) 

ზარალი 
ფლობიდა
ნ დებეტი 

(8100) 

აქტივების 
სხვა 

მოცულობითი 
ცვლილებები

თ ზრდა 
კრედიტი 

(8200) 

აქტივების 
სხვა 

მოცულობითი 
ცვლილებები

თ კლება 
დებეტი (8200) 

010  ფინანსური აქტივები         

020     ვალუტა დეპოზიტები          

030 
    ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

        

040     სესხები         

050     აქციები და სხვა კაპიტალი         

060     სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები          

070 
    წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

        

080     სხვა დებიტორული დავალიანებები         

090 
    მონეტარული ოქრო და ნასესხობის 
სპეციალური უფლება 

        

100 ფინანსური ვალდებულებები         

110      ვალუტა და დეპოზიტები         

120 
    ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

        

130     სესხები         

140     აქციები და სხვა კაპიტალი         

150     სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები          

160 
    წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

        

170     სხვა კრედიტორული დავალიანებები         
 
 
შენიშვნა - სხვა ეკონომიკური ნაკადების ანგარიშების (8100 - 8200) მოკორესპოდენტო ანგარიშებია 010-170 სტრიქონებში 
მითითებული მუხლების შესაბამისი ანგარიშები და ფორმა ივსება ისე, როგორც ბრუნვათა უწყისი  
  
ორგანიზაციის დასახელება: 
   
  
მთავარი ბუღალტერი: 
    
  ბ.ა.         
 

ბალანსის დანართი ფორმა №6 
       

ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვის მონაცემებზე 
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