ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგება
31 დეკემბერი, 2020
და
დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

შინაარსი
გვერდი
მენეჯმენტის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა

1

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა

2

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

5

სრული შემოსავლების ანგარიშგება

6

კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება

7

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

8

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
1 ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია

9

2 მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

9

3 ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკა

10

4 ძირითადი საშუალებები

16

5 აქტივის გამოყენების უფლება და საიჯარო ვალდებულებები

16

6 გადახდილი ავანსები

17

7 მისაღები გრანტები

17

8 ფული და ფულის ეკვივალენტები

20

9 გადავადებული საგრანტო შემოსავალი

20

10 შემოსავალი გრანტებიდან

23

11 ხელფასები

28

12 სხვა საოპერაციო ხარჯები

29

13 სხვა საოპერაციო შემოსავლები

29

14 ფინანსური ინსტრუმენტები

29

15 ფინანსური რისკის მართვა

30

16 გაუთვალისწინებელი გარემოებები

32

17 დაკავშირებული მხარეები

32

18 საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები

32

ანგარიშგების ბოლო გვერდია 32

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა
თანდართულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელია ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა.
ეს პასუხისმგებლობა მოიცავს:
· ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების,
შესაბამისად;
· ფინანსური აღრიცხვის შესაფერისი პოლიტიკის შერჩევას და მათ თანმიმდევრულ გამოყენებას;
· დასაბუთებული და წინდახედული სააღრიცხვო შეფასებების გაკეთებას;
· ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების დაშვების საფუძველზე,
თ
მენეჯმენტი აგრეთვე პასუხისმგებელია:
· შექმნას, დანერგოს და შეინარჩუნოს შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემა;
· აწარმოოს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი სააღრიცხვო ჩანაწერები;
· მიიღოს მისთვის გონივრულობის ფარგლებში ხელმისაწვდომი ყველა ზომა, რათა დაიცვას ორგანიზაციის
აქტივები;
· თავიდან აიცილოს და აღმოფხვრას თაღლითობა და სხვა დარღვევები.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასრულებული ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია და
ხელმოწერილია ხელმძღვანელობის მიერ:

ფინანსური ანგარიშგება დადასტურებულია და ხელმოწერილია 2021 წლის 15 მაისს:

გიორგი კლდიაშვილი

დავით დოლიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

ა(ა)იპ
თავისუფლების
ინსტიტუტი (IDFI)

ა(ა)იპ
ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი (IDFI)

ინფორმაციის
განვითარების

გვერდი

1

Moore Abc, LLC
6 Marjanishvili Street
0102, Tbilisi, Georgia

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებლებს
მთაწმინდის რაიონი, ბ. კრავეიშვილის ქ., №4, ბ.18

T
E

+995 32 2 000 123
info@moore.ge

www.moore-georgia.ge

მოსაზრება
ჩვენ ჩავატარეთ
ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (შემდგომში
„ორგანიზაცია“) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასრულებული წლისათვის, აგრეთვე, სრული
შემოსავლების ანგარიშგებას, კაპიტალში ცვლილებისა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებებს წლისათვის,
რომელიც დასრულდა აღნიშნული თარიღით, აგრეთვე ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს, მათ შორის
მნიშვნელოვან სააღრიცხვო პოლიტიკებზე.
ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით,
სამართლიანად ასახავს ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,
აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას იმ წლისთვის, რომელიც
დასრულდა მოცემული თარიღით და შეესაბამება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს.

მოსაზრების საფუძველი
აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად. ამ სტანდარტებით
განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობები დეტალურად აღწერილია ჩვენი დასკვნის - ’’აუდიტორის
პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე ’’ - ნაწილში. ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ
ორგანიზაციისაგან იმ ეთიკური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ჩვენ მიერ ჩატარებულ ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტს საქართველოში; გარდა ამისა, შევასრულეთ ამ ნორმებით გათვალისწინებული სხვა
ეთიკური ვალდებულებებიც. გვჯერა, რომ ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები
საკმარისი და შესაფერისი საფუძველია ჩვენი აუდიტისათვის.

მენეჯმენტისა და
ანგარიშგებაზე

მართვის

უფლებამოსილებით

აღჭურვილ

პირთა

პასუხისმგებლობა

ფინანსურ

მენეჯმენტი პასუხისმგებელია თანდართული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და სამართლიან
წარდგენაზე ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორსიო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად, ასევე შიდა
კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად,
რომელიც არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას.

ფინანსური
ანგარიშგების
მომზადებისას
მენეჯმენტს
ევალება,
შეაფასოს
ორგანიზაციის
ფუნქციონირებადობის უნარი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში
განმარტოს
საწარმოს
ფუნქციონირებადობასთან
და
ანგარიშგების
საფუძვლად
საწარმოს
ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მენეჯმენტს განზრახული აქვს ორგანიზაციის ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა, ან თუ არა
აქვს სხვა რეალური არჩევანი, ასე რომ არ მოიქცეს.

Moore Abc is a limited liability company -registered in Georgia with
identification number 206331691. Registered in the State Registry of
Audit Firms with the registration number: SARAS-F-320544. An
independent member firm of Moore Global Network Limited - a
network of independent audit and consulting firms.

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა (გაგრძელება)
მენეჯმენტისა და
ანგარიშგებაზე

მართვის

უფლებამოსილებით

აღჭურვილ

პირთა

პასუხისმგებლობა

ფინანსურ

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან ორგანიზაციის ფინანსური
ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.

აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე
ჩვენი მიზანია მოვიპოვოთ დასაბუთებული რწმუნება იმის შესახებ, რომ წარმოდგენილი ფინანსური
ანგარიშგება არ შეიცავს არსებით უზუსტობას, მათ შორის გამოწვეულს თაღლითობით ან შეცდომით და
გავცეთ აუდიტორის დასკვნა, რომელიც მოიცავს ჩვენს მოსაზრებას. დასაბუთებული რწმუნება არის მაღალი
დონის რწმუნება, მაგრამ ის არ არის გარანტია იმისა, რომ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის გამოავლენს არსებულ ნებისმიერ არსებით უზუსტობას.
უზუსტობები შეიძლება გამოწვეული იყოს თაღლითობით ან შეცდომით და არსებითად მიიჩნევა, თუკი,
გონივრულობის ფარგლებში, მოსალოდნელია, რომ ისინი ცალ-ცალკე ან ერთობლივად, გავლენას მოახდენს
მომხმარებლის მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამოყენების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ
გადაწყვეტილებაზე.
ასს-ების შესაბამისად, აუდიტის მსვლელობისას, როგორც აუდიტის პროცესის შემადგენელი ნაწილი, ჩვენ
ვიყენებთ პროფესიულ განსჯას და ვიცავთ პროფესიულ სკეპტიციზმს. ჩვენ ასევე:
•

ვადგენთ და ვაფასებთ თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ ფინანსური ანგარიშგების არსებითი
უზუსტობის რისკებს; ვგეგმავთ და ვატარებთ ამ რისკებზე რეაგირებისთვის გამიზნულ აუდიტორულ
პროცედურებს და მოვიპოვებთ ისეთ აუდიტორულ მტკიცებულებებს, რომლებიც საკმარისი და
შესაფერისი იქნება ჩვენი მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად. რისკი
იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობა უფრო მაღალია,
ვიდრე რისკი იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება შეცდომით გამოწვეული უზუსტობა, რადგან თაღლითობა
შეიძლება გულისხმობდეს ფარულ შეთანხმებას, გაყალბებას, ოპერაციების განზრახ გამოტოვებას,
აუდიტორისთვის წინასწარგანზრახულად არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას ან შიდა კონტროლის
იგნორირებას;

• შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის საშუალებებს, რათა დავგეგმოთ კონკრეტული
გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები და არა იმ მიზნით, რომ მოსაზრება
გამოვთქვათ ორგანიზაციის შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე;
• ვაფასებთ მენეჯმენტის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშეწონილობას,
განსაზღვრული სააღრიცხვო შეფასებების დასაბუთებულობასა და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების
მართებულობას;
• დასკვნა გამოგვაქვს მენეჯმენტის მიერ ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს ფუნქციონირებადობის
პრინციპის გამოყენების მიზანშეწონილობაზე, ხოლო მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებებზე
დაყრდნობით ვადგენთ, არსებობს თუ არა რაიმე მოვლენებთან ან პირობებთან დაკავშირებული
არსებითი
განუსაზღვრელობა,
რაც
მნიშვნელოვან
ეჭვს
გამოიწვევდა
ორგანიზაციის
ფუნქციონირებადობის უნართან დაკავშირებით. თუ დავასკვნით, რომ არსებობს არსებითი
განუსაზღვრელობა, გვევალება ჩვენს აუდიტორის დასკვნაში ყურადღების გამახვილება ფინანსური
ანგარიშგების შესაბამის შენიშვნებზე, ან, თუ ამგვარი განმარტებითი შენიშვნები ადეკვატური არ არის ჩვენი მოსაზრების მოდიფიცირება. ჩვენი დასკვნები ეყრდნობა აუდიტორის დასკვნის თარიღამდე
მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებებს. თუმცა, ამის შემდგომი მომავალი მოვლენების ან
პირობების გავლენით შეიძლება ორგანიზაცია უკვე აღარ იყოს ფუნქციონირებადი საწარმო;

დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა (გაგრძელება)
აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე
• ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას მთლიანობაში, მის სტრუქტურას, მის შინაარსს და ახსნაგანმარტებით შენიშვნებს. ამასთან ვაფასებთ, ფინანსური ანგარიშგების საფუძვლად აღებული
ოპერაციები და მოვლენები უზრუნველყოფს თუ არა ფინანსური ანგარიშგების სამართლიან წარდგენას.

მმართველობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებთან აუდიტის პროცესში გვქონდა კომუნიკაცია
აუდიტის მასშტაბის, აუდიტის გეგმის და აუდიტის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის შიდა
კონტროლის სისტემაში აუდიტის პროცესში გამოვლენილ მნიშვნელოვან სისუსტეებზე.

მიხეილ აბაიაძე / სერტიფიცირებული აუდიტორი / პარტნიორი

აუდიტორული კომპანიის სარეგისტრაციო ნომერი:
აუდიტორის სარეგისტრაციო ნომერი:
თბილისი, საქართველო
15 მაისი, 2021

SARAS-F-320544
SARAS-A-865011

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

შენიშვნა

31-დეკ-20

4

58,942
125,000

55,446
4,394
-

183,942

59,840

410,844
75,534
4,441,846
2,251,767

1,470
545,671
24,909
2,571,115
1,090,936

სულ მოკლევადიანი აქტივები

7,179,991

4,234,101

სულ აქტივები

7,363,933

4,293,941

608,135

561,813

31-დეკ-19

აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
არამატერიალური აქტივები
აქტივის გამოყენების უფლება

5

სულ გრძელვადიანი აქტივები
მოკლევადიანი აქტივები
მარაგები
გადახდილი ავანსები
საგადასახადო აქტივები
მისაღები გრანტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები

6
7
8

კაპიტალი
წმინდა აქტივები
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი

2,190

სულ კაპიტალი

-

610,325

561,813

6,577,989
70,081

3,726,788
-

6,648,070

3,726,788

46,737
58,800
-

4,790
550

105,537

5,340

სულ ვალდებულებები

6,753,608

3,732,128

სულ კაპიტალი და ვალდებულებები

7,363,933

4,293,941

ვალდებულებები
გრძელვადიანი ვალდებულებები
გადავადებული საგრანტო შემოსავალი
საიჯარო ვალდებულება

9

სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები
მოკლევადიანი ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
საიჯარო ვალდებულების მიმდინარე ნაწილი
მიღებული ავანსები
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

ფინანსური ანგარიშგება დადასტურებულია და ხელმოწერილია 2021 წლის 15 მაისს:
გიორგი კლდიაშვილი

დავით დოლიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

ა(ა)იპ
ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტი (IDFI)

ა(ა)იპ
ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტი (IDFI)

გვერდი

5

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
სრული შემოსავლების ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

შემოსავალი გრანტებიდან
სხვა საოპერაციო შემოსავლები
ხელფასები
სხვა საოპერაციო ხარჯები
ცვეთა და ამორტიზაცია
საპროცენტო ხარჯი

შენიშვნა

2020 წელი

2019 წელი

10
13
11
12

2,310,377
320,125
(1,199,259)
(986,381)
(66,932)
(11,767)

1,741,785
124,408
(834,963)
(886,177)
(10,087)
-

საოპერაციო შედეგი

366,162

სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები

36,584
(61,331)

-

არასაოპერაციო შედეგი

(24,747)

-

მოგება/(ზარალი) საკურსო სხვაობიდან

134,966

(295,093)

160,710

მოგება დაბეგვრამდე

46,322

295,676

პერიოდის მოგება/(ზარალი)

46,322

295,676

ფინანსური ანგარიშგება დადასტურებულია და ხელმოწერილია 2021 წლის 15 მაისს:

გიორგი კლდიაშვილი

დავით დოლიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

ა(ა)იპ
თავისუფლების
ინსტიტუტი (IDFI)

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

ინფორმაციის
განვითარების

გვერდი

6

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

წმინდა
აქტივები

სულ წმინდა
აქტივები

31 დეკემბერი 2018

266,137

266,137

ცვლილება წმინდა აქტივებში 2019

295,676

295,676

31 დეკემბერი 2019

561,813

561,813

48,512

48,512

610,325

610,325

ცვლილება წმინდა აქტივებში 2020
31 დეკემბერი 2020

ფინანსური ანგარიშგება დადასტურებულია და ხელმოწერილია 2021 წლის 15 მაისს:

გიორგი კლდიაშვილი

დავით დოლიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

ა(ა)იპ
თავისუფლების
ინსტიტუტი (IDFI)

ა(ა)იპ
თავისუფლების
ინსტიტუტი (IDFI)

ინფორმაციის
განვითარების

გვერდი

ინფორმაციის
განვითარების

7

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

გადაანგარიშე
ბული
2020 წელი
2019 წელი
ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან
წმინდა მოგება / (ზარალი)
კორექტირებები :
ცვეთა და ამორტიზაცია
საპროცენტო ხარჯი
აქტივის გამოყენების უფლება
მოგება / (ზარალი) კურსთაშორისი სხვაობიდან

46,322

295,676

14,778
11,767
48,076
295,093

10,087
(160,710)

საოპერაციო ფულადი სახსრების მოძრაობა საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე

416,036

145,053

ცვლილებები გადახლი ავანსებში
ცვლილებები მისაღებ გრანტებში
ცვლილებები მარაგებში
ცვლილებები წინასწარ გადახდილ გადასახადებში
ცვლილებები მიღებულ ავანსებში
ცვლილებები გადავადებულ საგრანტო შემოსავალში
ცვლილებები სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში
წმინდა ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან

134,827
(1,812,098)
1,470
(14,574)
(550)
2,238,522
8,280

(497,945)
(1,735,830)
(918)
(20,499)
(29,298)
2,632,028
(4,081)

971,913

488,510

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობაში
ძირითადი საშუალებების შესყიდვა

(11,690)

(7,750)

წმინდა ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობაში

(11,690)

(7,750)

საიჯარო ვალდებულების გადახდა

(55,962)

-

წმინდა ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსურ საქმიანობაში

(55,962)

-

წმინდა ცვლილება ფული და ფულის ეკვივალენტებში

904,262

ფულადი სახსრების მოძრაობა ფინანსურ საქმიანობაში

ფული და ფულის ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში
უცხოური ვალუტის ეფექტი ფულზე

1,090,936
256,569

ფული და ფულის ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს

2,251,767

480,760
627,644
(17,468)
1,090,936

ფინანსური ანგარიშგება დადასტურებულია და ხელმოწერილია 2021 წლის 15 მაისს:

გიორგი კლდიაშვილი

დავით დოლიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

ა(ა)იპ
ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი (IDFI)

ა(ა)იპ
ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი (IDFI)

Page
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ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
1

ძირითადი საქმიანობა და ზოგადი ინფორმაცია
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (ს/კ: 204569617) არის საქართველოში
დაფუძნებული არაკომერციული არამომგებიანი იურიდიული პირი, რომლის მიზანია მთავრობის
გახსნილობისა და ინფორმირებული სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობა საჯარო ინფორმაციასთან
წვდომის უზრუნველყოფის გზით. ორგანიზაცია 2009 წელს დაფუძნდა ორი მკვლევრის - ლევან
ავალიშვილის და გიორგი კლდიაშვილის მიერ. ორგანიზაციის მისამართია შევჩენკოს ქ. N2, 0108, თბილისი,
საქართველო.
ორგანიზაციის მისიაა მთავრობის გახსნილობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა, ინფორმირებული
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და დემოკრატიული ღირებულების მხარდაჭერა საჯარო
ინფორმაციასთან წვდომის უზრუნველყოფის გზით.

2

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

2.1 განცხადება შესაბამისობის თაობაზე
წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭოს (ბასსს) მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად.
ამჟამად ფასს არ შეიცავს არამომგებიანი ორგანიზაციებისთვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენაზე
სპეციფიურ მითითებებს არამომგებიანი ორგანიზაციების სპეციფიური ოპერაციების აღრიცხვაზე და
წარდგენაზე, ორგანიზაციის სააღრიცხვო პილიტიკები ეფუძნება ფასს-ის ძირითად პრინციპებს, როგორც
ისინი აღწერილია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ მომზადებულ
ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სტრუქტურულ საფუძვლებში.
2.2 მომზადების საფუძველი
ფინანსური ანგარიშგება მომზადდა ისტორიული ღირებულების პრინციპზე დაყრდნობით.
2.3 საოპერაციო და ანგარიშგების ვალუტა
საქართველოს ეროვნული ვალუტა არის ქართული ლარი, რომელიც არის ორგანიზაციის ფუნქციონალური
ვალუტა, რადგან იგი ყველაზე უკეთ ასახავს მის ოპერაციებს და ორგანიზაციის სამოქმედო გარემოში
მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების შინაარსს.
ფინანსური ანგარიშგება წარდგენილია ლარში. ყველა ფინანსური ინფორმაცია წარდგენილია ლარში
დამრგვალებული ერთეულამდე.
2.4 შეფასებისა და დაშვებების გამოყენება
წინამდებარე ანგარიშგების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომზადება
ხელმძღვანელობისგან მოითხოვს მთელ რიგ შეფასებებსა და დაშვებებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ
ანგარიშგებაში წარმოდგენილი აქტივებისა და ვალდებულებების თანხებზე ფინანსური ანგარიშგების
თარიღისათვის, ასევე საანგარიშგებო პერიოდის შესაბამის შემოსავლებზე და ხარჯებზე. ამგვარი შეფასებები
ეფუძნება ხელმძღვანელობის ცოდნას მიმდინარე მოვლენებზე და მოლოდინებს მომავალთან დაკავშირებით,
თუმცა, რეალური შედეგები შესაძლოა განსხვავდებოდეს მენეჯმენტის ახლანდელი შეფასებებისგან და
შესაბამისად მომავალში ეს შეფასებები და დაშვებები შესაძლოა შეიცვალოს.
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2

მომზადების საფუძველი (გაგრძელება)

2.5 ახალი და შესწორებული სტანდარტების გამოყენება
ორგანიზაციამ
ფინანსური ანგარიშგების
მომზადებისას
გამოიყენა
ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს და ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტირების
საერთაშორისო კომიტეტის მიერ გამოშვებული ყველა ის ახალი ან გადახედილი ფასს-ების ინტერპრეტაცია,
რომელიც გამოსაყენებლად სავალდებულოა 2020 წლის 1 იანვარს დაწყებული საანგარიშგებო
პერიოდებისათვის და შეესაბამება ორგანიზაციის ოპერაციებს.
3

ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკა

3.1 უცხოური ვალუტა
ტრანზაქციები უცხოურ ვალუტაში საანგარიშგებო ვალუტაში (ლარი) გადაიყვანება ტრანზაქციის
განხორციელების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის
მიხედვით. ანგარიშგების თარიღისთვის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფულადი მუხლები
გადაანგარიშებულია ამავე თარიღისთვის არსებული ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული კურსით.

არაფულადი მუხლების გადაანგარიშება წლის ბოლო კურსით არ ხდება და ისინი ბალანსში წარდგენილია
ისტორიული ღირებულებით (ლარში გადაყვანილია ტრანზაქციის განხორციელების დღის კურსით).

საკურსო სხვაობით გამოწვეული სხვაობები ასახულია სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში.
საანგარიშგებო პერიოდისთვის ძირითადი სავალუტო კურსები წარმოდგენილია ქვემოთ:

1 აშშ დოლარი =
1 ევრო =

31-დეკ-20

31-დეკ-19

3.2766
4.0233

2.8677
3.2095

3.2 ფასს 16 - იჯარა
2016 წლის იანვარში ბასსს-მა გამოსცა ახალი სტანდარტი იჯარის აღრიცხვისთვის - ფასს 16 "იჯარა",
რომელიც აქტიურია 2019 წლის 1 იანვრიდან. ახალი სტანდარტით მნიშვნელოვნად არ იცვლება იჯარის
აღრიცხვა მეიჯარეებისთვის. თუმცა, მოიჯარეებს იგი ავალდებულებს იჯარების უმეტესობის თავიანთ
ბალანსზე აღიარებას საიჯარო ვალდებულებების სახით, აქტივების შესაბამისი გამოყენების უფლებით.
მოიჯარეებმა ყველა აღიარებული იჯარისთვის ერთიანი მოდელი უნდა გამოიყენონ, თუმცა მათ უფლება
აქვთ არ აღიარონ "მოკლევადიანი" იჯარები და იჯარები "დაბალი ღირებულების მქონე" აქტივებით.
ზოგადად, აღიარებულ იჯარაზე მოგების ან ზარალის აღიარების წესი დღეისათვის მოქმედი ფინანსური
იჯარის აღრიცხვის წესის მსგავსი იქნება და საპროცენტო ხარჯი და საამორტიზაციო ანარიცხების აღიარება
ცალკე მოხდება მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში.
კომპანიას წარმოეშვა ვალდებულება და პირველად გამოიყენა ფასს 16 2020 წლის 1 თებერვალს.
ფასს 16-ის დანერგვისას კომპანია საიჯარო ვალდებულებებს აღიარებს ისეთი იჯარებისთვის, რომლებიც
ადრე ბასს 17-ის მიხედვით კლასიფიცირებული იყო, როგორც "საოპერაციო იჯარა". ეს ვალდებულებები
შეფასდა საიჯარო გადახდების დღევანდელი ღირებულების ტოლი თანხით, რომელიც დისკონტირებულია
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოიჯარის ზღვრული სასესხო განაკვეთით, რომელიც მსგავსად არის
განსაზღვრული მსგავსი მახასიათებლების იჯარებისთვის.
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ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკა (გაგრძელება)

3.2 ფასს 16 - იჯარა (გაგრძელება)
2020 წლის განმავლობაში მოიჯარის საშუალო შეწონილი ზღვრული სასესხო განაკვეთი იყო 8% დოლარში
წარმოდგენილი იჯარებისთვის.
ორგანიზაცია იჯარის დაწყების თარიღისთვის აღიარებს აქტივის გამოყენების უფლებას და საიჯარო
ვალდებულებებს. აქტივის გამოყენების უფლება ფასდება ღირებულებით, რომელიც მოიცავს უშუალოდ
საიჯარო ვალდებულებებს, დაკორექტირებულს ნებისმიერი დამატებითი გადასახადით, რომელიც
განხორციელდა იჯარის დაწყების თარიღში ან მანამდე, ასევე, მოიჯარის მიერ გაწეულ ნებისმიერ პირდაპირ
დანახარჯებს და იმ დანახარჯების შეფასებას, რომლებსაც მოიჯარე გასწევს საიჯარო აქტივის დემონტაჟის ან
ფილიალებსა და ოფისებში განხორციელებული გაუმჯობესების მოსახსნელად. აქტივის გამოყენების
უფლებას იჯარის დაწყებიდან ვადის დასრულებამდე ერიცხება ცვეთა წრფივი მეთოდით, რომელიც
აღირიცხება სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში, როგორც ცვეთის ხარჯი.

საიჯარო ვალდებულება ფასდება როგორც იმ საიჯარო გადახდების დღევანდელი ღირებულება, რომელიც
იჯარის დაწყების თარიღისთვის ჯერ განხორციელებული არ არის და რომელიც უნდა დადისკონტირდეს
კომპანიის ზღვრული სასესხო საპროცენტო განაკვეთით. საიჯარო ვალდებულებები მცირდება საიჯარო
გადახდებით. თითოეული გადახდა ნაწილდება საიჯარო ვალდებულებასა და საპროცენტო ხარჯს შორის.
საიჯარო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტი წარმოდგენილია სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში,
როგორც საპროცენტო ხარჯი.
საიჯარო გადახდები მოიცავს ფიქსირებულ გადახდებს. როდესაც საიჯარო ხელშეკრულება შეიცავს
შეწყვეტის ან გაგრძელების არჩევანს და არსებითად სარწმუნოა, რომ კომპანია გამოიყენებს ამ უფლებას,
მოსალოდნელი საიჯარო გადახდები ან ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებული დანახარჯები
შედის საიჯარო გადახდებში საიჯარო ვალდებულების შესაფასებლად.
ზოგადად, საიჯარო ვალდებულებები მოიცავს შემდეგი საიჯარო გადახდების დღევანდელ ღირებულებას:

· ფიქსირებულ გადახდებს, მათ შორის, არსებითად ფიქსირებულ გადახდებს;
· ინდექსზე ან განაკვეთზე დამოკიდებულ ცვლად საიჯარო გადახდებს;
· თანხებს, რომლებსაც მოსალოდნელია, რომ მოიჯარე გადაიხდის ნარჩენი ღირებულების გარანტიების
მიხედვით;
· შესყიდვის არჩევანის უფლების ფასს, თუ საკმარისად სარწმუნოა, რომ მოიჯარე გამოიყენებს ამ უფლებას;
· იჯარის ვადამდე შეწყვეტისთვის ჯარიმების გადახდას, თუ იჯარის ვადა ასახავს მოიჯარის მიერ იჯარის
ვადამდე შეწყვეტის არჩევანის უფლების გამოყენებას.
აქტივის გამოყენების უფლება ფასდება თვითღირებულებით, რომელიც თავდაპირველი აღიარებისას
მოიცავს:
· საიჯარო ვალდებულების თავდაპირველ შეფასებას;
· საიჯარო გადახდებს, რომლებიც უკვე განხორციელებულია იჯარის ვადის დაწყების თარიღისთვის, ან ამ
თარიღამდე, მიღებული წამახალისებელი საიჯარო გადახდების გამოკლებით;
· თავდაპირველ პირდაპირ დანახარჯებს;
· საიჯარო აქტივის აღსადგენად გაწეულ დანახარჯებს.
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ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკა (გაგრძელება)

3.2 ფასს 16 - იჯარა (გაგრძელება)
აღიარებული აქტივის გამოყენების უფლება დაკავშირებულია ქონებასთან პირადი გამოყენების მიზნით,
კერძოდ, ოფისებისა და ფილიალებისთვის.
მოკლევადიან იჯარებთან დაკავშირებული გადახდები აღიარებულია წრფივი მეთოდის საფუძველზე,
როგორც ხარჯი მოგება - ზარალში. მოკლევადიანი იჯარები არის იჯარები, რომელთა საიჯარო ვადა
შეადგენს 12 თვეს ან ნაკლებს.

3.3 ცვლილება ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების წარდგენაში
ორგანიზაციის მენეჯმენტმა გადაწყვიტა შეეცვალა ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგება, პირდაპირი
მეთოდიდან
არაპირდაპირ
მეთოდზე.
აღნიშნული
განპირობებული
იყო
მეტი
სიზუსტის,
თანმიმდევრულობის და მომზადების სიადვილისთვის. ფულადი ნაკადების მოძრაობის არაპირდაპირი
მეთოდი მოსამზადებლად უფრო მეტად ეფექტურია.
3.4 ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თვითღირებულებით რაც მცირდება დაგროვილი ცვეთისა და
დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხებით. თვითღირებულება განისაზღვრება შესყიდვის ფასით,
იმპორტთან დაკავშირებული გადასახადებით, გამოუქვითავი გადასახადებითა და სხვა პირდაპირი
ხარჯებით. როდესაც ძირითადი საშუალებები მოიცავს სხვადასხვა კომპონენტებს, რომლებსაც გააჩნიათ
სხვადასხვა სასარგებლო მოსმახურების ვადები ისინი აღირიცხებიან ცალ-ცალკე, როგორც ძირითადი
საშუალებების ცალკეული კომპონენტები.
მოგება, ან ზარალი, რომელიც წარმოიშვება აქტივის გაყიდვიდან ან ჩამოწერიდან განისაზღვრება მიღებულ
სარგებელსა და საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობით და აღიარდება მოგება ზარალის ანგარიშგებაში.
იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაზე გაწეული დანახრაჯები აღიარდება ძირითად საშუალებად და
წარდგენა ცალკე. იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობაზე გაწეული დანახარჯები ამორტიზირდება
მათი სასარგებლო მომსახურების ვადასა და შესაბამის საიჯარო ხელშეკრულების ვადას შორის უმცირესით.

ცვეთის დარიცხვა ხდება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შემცირებადი ნაშთის მეთოდით, თითოეული
აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის შესაბამისად. ცვეთის დარიცხვა იწყება აქტივის ექსპლუატაციაში
შესვლის თარიღიდან. სასარგებლო მომსახურების ვადა ყველა ძირითდი საშუალებისთვის განსაზღვრულია
5 წლით.
3.5 ფინანსური ინსტრუმენტები

ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარება, შეფასება და ჩამოწერა
ფინასნური აქტივი და ფინანსური ვალდებულება აღიარდება, მას შემდეგ, რაც კომპანია ხდება ფინანსური
ინსტრუმენტების შესახებ ხელშეკრულების მონაწილე.
ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა ხდება მას შემდეგ, როდესაც ამოიწურება ფინასნური სარგებლის
მიღების სახელშეკრულებო უფლება, ან როდესაც ფინასნური აქტივი და მასთან დაკავშირებული ყველა
რისკი და სარგებელი გადადის სხვა მხარეზე.
ფინანსური ვალდებულების აღიარების შეწყვეტა ხდება მას შემდეგ, როდესაც ის შესრულდება (როდესაც
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება დაიფარება, გაუქმდება ან ვადა ამოიწურება).
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3.5 ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება)

ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარება, შეფასება და ჩამოწერა (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები და ფინასნური ვალდებულებები თავდაპირველად აღიარდება სამართლიანი
ღირებულებით, რასაც აგრეთვე ემატება ტრანზაქციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხრაჯები.

ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია და შემდგომი შეფასება
აღიარების შემდგომი შეფასების მიზნებისთვის ფინანსური აქტივები გარდა ჰეჯირების ინსტრუმენტებისა,
დაყოფილია შედმეგ კატეგორიებად:
• სესხები და მოთხოვნები;
• სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები, სამართლიანი ღირებულების
ცვლილების სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში აღიარებით;
• გასაყიდად გამიზნული ფინასნური აქტივები;
• ვადიანი ინვესტიციები.
ფინანსური აქტივები თავდაპირველი აღიარებისას სხვადასხვა კატეგორიებს მიეკუთვნება მათი
მახასიათებლებისა და დანიშნულების შესაბამისად. ფინანსური ინსტრუმენტების დაყოფა კატეგორიებად
მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მისი შედეგი შესაძლებელია აისახოს როგორც სრული
შემოსავლის ანგარიშგებაში, ასევე პირდაპირ კაპიტალზე. იხილეთ შენიშვნა 10-ში კომპანიის ფინანსურ
აქტივების კატეგორიებად დაყოფასთან დაკავშირებით.
ზოგადად, ორგანიზაცია ყველა ფინანსურ აქტივს აღიარებს ყოველდღიური აღრიცხვის საფუძველზე.
აქტივის გაუფასურების შეფასება ხდება სულ მცირე წელიწადში ერთხელ. ყველა შემოსავალი და ხარჯი,
დაკავშირებული ფინანსურ აქტივთან აღიარებულია სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში შესაბამის პუნქტად
„ფინანსური ხარჯი“ ან „ ფინანსური“ შემოსავალი, გარდა სავაჭრო მოთხოვნების საეჭვო ნაწილისა, რომელიც
წარმოდგენილია სხვა ხარჯების სახით.

სესხები და მოთხოვნები
სესხები და მოთხოვნები წარმოადგენს არაწარმოებულ ფინანსურ აქტივებს ფიქსირებული ან განსაზღვრადი
გადახდებით, რომლებიც არ არიან კოტირებული აქტიურ ბაზარზე. აღნიშნული ფინანსური აქტივები
მოიცავს სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებს, ფულს და ფულის ეკვივალენტებს.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
მიმდინარე სავაჭრო მოთხოვნები თავდაპირველად აღიარებულია სამართლიანი ღირებულებით. შემდგომში
ისინი წარმოდგენილია გაუფასურების რეზერვით შემცირებული ამორტიზირებული ღირებულებით.
სავაჭრო მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვი წარმოიშვება, როდესაც არსებობს ობიექტური მოსაზრება,
რომ კომპანია ვერ მოახერხებს მოთხოვნების მიღებას საწყისი პირობების მიხედვით. დებიტორების
მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემები, მისი გაკოტრება ან მისი მხრიდან გადახდების პრაქტიკის
მნიშვნელოვანი გაუარესება არის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმისა, რომ მოთხოვნა გაუფასურებულია.
გაუფასურების ოდენობა განისაზღვრება აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და მომავალი მოსალოდნელი
ფულადი ნაკადების დისკონტირებულ ღირებულებას შორის სხვაობით. ამ მიზნებისთვის შესაბამისი
თავდაპირველი ეფექტი საპროცენტო განაკვეთია.
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში რეზერვში ცვლილება აისახება სრული შემოსავლის ანგარიშგებაზე.
ნებისმიერი მოთხოვნის ჩამოწერის ასახვა ხდება არსებული საეჭვო მოთხოვნების რეზერვის ანგარიშზე, ის
მოთხოვნები, რომლებისგანაც თანხების ამოღება მოსალოდნელი არ არის, პირდაპირ სრული შემოსავლის
ანგარიშგებაში ჩამოიწერება ხარჯად.
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ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკა (გაგრძელება)

3.5 ფინანსური ინსტრუმენტები (გაგრძელება)

ფული და ფულის ეკვივალენტები
კომპანიის ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს საბანკო ანგარიშზე.

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები თავდაპირველად აღიარდება სამართლიანი ღირებულებით, ხოლო
შემდგომში ისინი წარედგინება ამორტიზირებული ღირებულებით.
3.6 გაუფასურება
ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გაუფასურება
იმ შემთხვევაში, როდესაც შეუძლებელია აქტივის სასიცოცხლო ვადის განსაზღვრა, ამ აქტივს არ ერიცხება
ამორტიზაცია და ხდება მისი ყოველწლიური გაუფასურების შეფასება, როდესაც მოვლენები ან გარემოებათა
ცვლილებები მიანიშნებს, რომ საბალანსო ღირებულება შეიძლება არ იყოს ანაზღაურებადი. გაუფასურების
ზარალი მომენტალურად აისახება, როგორც ხარჯი იმ შემთხვევაში, როცა აქტივის საბალანსო ღირებულება
აჭარბებს მის ანაზღაურებად ღირებულებას.
ანაზღაურებადი ღირებულება განისაზღვრება, როგორც უდიდესი აქტივის გამოყენების ღირებულებასა და
მის სარეალიზაციო ღირებულებას შორის სხვაობა. თუ აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება ან ფულადი
სახსრების წარმომქნელი ერთეული შეფასებულია საბალანსო ღირებულებაზე ნაკლებად, მაშინ საბალანსო
ღირებულება მცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე. გაუფასურების ზარალის ხარჯად აღიარება
ხდება დაუყოვნებლივ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აქტივი არის წარმოდგენილი გადაფასებული
ღირებულებით და გაუფასურების ზარალი პირდაპირ ამცირებს გაუფასურების რეზერვს.

იმ შემთხვევაში, როცა ხდება გაუფასურების ზარალის შებრუნება, მაშინ აქტივის საბალანსო ღირებულება
იზრდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, მაგრამ ისე, რომ გაზრდილი საბალანსო ღირებულება არ
უნდა აჭარბებდეს საბალანსო ღირებულებას, რომელიც განსაზღვრული იქნებოდა წინა პერიოდის
გაუფასურების არ ქონის შემთხვევაში. გაუფასურების შებრუნება დაუყოვნებლივ აღიარდება შემოსავალში,
თუ ეს აქტივი არ არის გადაფასებული მდგომარეობით, რა შემთხვევაშიც ნებისმიერი გაუფასურების
ზარალის შებრუნება განისაზღვრება როგორც გადაფასების ზრდა.

3.7 გრანტები
გრანტი ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღიარდება მანამ, სანამ ხელმძღვანელობა არ არის დარწმუნებული, რომ
ორგანიზაციას შეუძლია შეასრულოს საგრანტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებები და, რომ
გრანტი იქნება რეალურად მიღებული.
დონორისგან მიღებული უპირობო გრანტები, რომლებიც გამიზნულია ზოგადად ორგანიზაციის ფინანსური
მხარდაჭერისთვის, ან წარსულში უკვე გაწეული ხარჯების საკომპენსაციოდ, აღიარდება მაშინ, როდესაც
ჩნდება მათი მიღების უფლება.
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3 ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკა (გაგრძელება)
3.7 გრანტები (გაგრძელება)
გრანტები, რომელთა ძირითადი მიზანი არ არის ძირითადი საშუალებების შეძენის დაფინანსება აღიარდება,
როგორც აქტივებთან დაკავშირებული გრანტები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და სრული
შემოსავლის ანგარიშგებაში გადაიტანება პერიოდულად, დაკავშირებული აქტივის სასიცოცხლო ვადის
განმავლობაში.
სხვა პირობებიანი გრანტები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარდება გადავადებული
შემოსავლის სახით, როდესაც დონორთან საგრანტო ხელშერკულება იდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი
გონივრულად მოსალოდნელია, რომ ორგანიზაცია შეასრულებს გრანტის პირობებს და გრანტი მიღებული
იქნება. გადავადებული შემოსავალი გადადის სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში იმ პერიოდის
განმავლობაში, როდესაც შესაბამისი ხრაჯები გაიწევა გრანტის მიზნებისთვის.
3.8 მოგების გადასახადი
მიმდინარე მოგების გადასახადი არის საგადასახადო ვალდებულება პერიოდის დასაბეგრ მოგებაზე,
რომელიც გაანგარიშებულია ანგარიშგების თარიღისთვის არსებული საგადასახადო განაკვეთით და
ითვალისწინებს წინა წლებთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების ყველა შესაძლო შესწორებას.

ორგანიზაციის მიერ გრანტების ფარგლებში გაწეული საქმიანობის შედეგები მოგების გადასახადით არ
იბეგრება.
3.9 შემოსავლის აღიარება
ორგანიზაციის შემოსავალი წარმოიქმნება მიღებული გრანტების გამოყენებითა და სხვა წყაროების
გამოყენებით.

შემოსავალი გრანტებდიან
გრანტებიდან შემოსავლის აღრიცხვის პოლიტიკა აღწერილია შენიშვნა 3.5-ში.

შემოსავალი მომსახურებიდან
გაწეული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი მიიღება ორგანიზაციის მიერ შესრულებული კვლევისა
და ტრეინინგის ხელშეკრულებიდან. შემოსავალი ფასდება, როგორც მიღებული ან მისაღები პროცენტის
რეალური ღირებულება და აღიარებულია, როდესაც:
• შემოსავალი საიმედოდ შეიძლება დაითვალოს;
• როცა შესაძლებელია, რომ დასრულების ეტაპისთვის დაკავშირებული ტრანზაქციის შემოსავალი
საიმედოდ შეფასდეს;
• ანგარიშგების თარიღისთვის კონტრაქტის დასრულების სტადია საიმედოდ არის შეფასებული; და
• ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ხარჯები საიმედოდ არის შეფასებული.
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„

ძირითადი საშუალებები
კომპიუტერული
ტექნიკა

სხვა
აღჭურვილობა

ავეჯი

მანქანები

ცვეთა -კომპიუტერული
ტექნიკა

ცვეთა - სხვა
აღჭურვილობა

ცვეთა ავეჯი

ცვეთა მანქანები

სულ

ისტორიული ღირებულება
ნაშთი 31-დეკ-2018
შეძენა
ნაშთი 31-დეკ-2019
შეძენა
ჩამოწერს
ძირითადი
საშუალებების
გადაფასების რეზერვი
რეკლასიფიკაცია
ნაშთი 31-დეკ-2020

66,195

5,956

7,594

152

73,789

6,108

28,306
(12,477)

-

2,190

-

-

-

9,140

25,476

9,140

25,476

6,901
1,510

106,767
7,746
114,513

-

35,207
(12,477)

-

2,190

-

1,510

91,808

6,108

17,551

25,476

140,943

34,368

2,960

7,321

4,335

48,984

6,496

538

805

2,244

10,083

ნაშთი 31-დეკ-2019

40,864

3,498

8,126

6,579

59,067

ცვეთა
ჩამოწერა

12,879
3,235

2,347
-

475
-

3,156
844

18,856
4,078

ნაშთი 31-დეკ-2020

56,978

5,845

8,601

10,579

82,001

ნაშთი 31-დეკ-2018

31,827

2,996

1,819

21,141

57,783

ნაშთი 31-დეკ-2019

32,925

2,610

1,014

18,897

55,446

ნაშთი 31-დეკ-2020

34,831

263

8,949

14,897

58,942

დაგროვილი ცვეთა
ნაშთი 31-დეკ-2018
ცვეთა

წმინდა ნარჩენი ღირებულება

5

აქტივის გამოყენების უფლება და საიჯარო ვალდებულებები
ორგანიზაცია ქირაობს ქონებას მისი საკუთარი გამოყენების მიზნით, კერძოდ ოფისებისა და
ფილიალებისთვის. საიჯარო კორტრაქტები არის ძირითადად ფიქსირებული ვადით 1-დან 3 წლის
ჩათვლით.
აქტივის გამოყენების უფლება კონკრეტული კლასების მიხედვით მოცემულია ცხრილში:
ოფისი

სულ

ღირებულება
ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრისთვის
დამატებები
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის

173,076
173,076

173,076
173,076

(48,076)
(48,076)

(48,076)
(48,076)

125,000

125,000

აკუმულირებული ცვეთა
ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრისთვის
დამატებები
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის

ნარჩენი ღირებულება
ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრისთვის
ნაშთი 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის

გვერდი
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აქტივის გამოყენების უფლება და საიჯარო ვალდებულებები (გაგრძელება)
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის აქტივის გამოყენების უფლებისა და საიჯარო ვალდებულებების ნაშთები
არის შესაბამისად 173,045 ლარი და 128,881 ლარი. (საიდანაც 58,800 ლარი არის მიმდინარე ნაწილი და
70,081 ლარი - გრძელვადიანი. საპროცენტო ხარჯი საიჯარო ვალდებულებებზე სრული შემოსავლების
ანგარიშგებაში წარმოდგენილია როგორც საპროცენტო ხარჯი და შეადგენს 11,767 ლარს.
მოკლევადიან იჯარასთან დაკავშირებული ქირავნობის
ადმინისტრაციულ ხარჯებში, შეადგინა 1,056 ლარი.

ხარჯმა,

რომელიც

შედის

საოპერაციო

და

იჯარებისთვის ფულადი სახსრების გადინებამ 2020 წელს შეადგინა 75,921 ლარი.
6

გადახდილი ავანსები
გადახდილი ავანსები შედგება ქვეკონტრაქტორებისთვის წინასწარ გადახდილი თანხებისგან.

7

მისაღები გრანტები
დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

ევროკავშირი (EU) /
გაეროს განვითარების 11-ოქტ-19
პროგრამა

Luminate

ევროკავშირი (EU)

ევროკავშირი (EU)

1-იავ-19

პროექტი

31-დეკ 2020

31-დეკ 2019

30-აპრ-22

ღია
მმართველობის
პრინციპების
ხელშეწყობა
საქართველოს პარლამენტში

656,493

844,729

31-დეკ-21

კარგი
გაძლიერება
(3G)

426,037

745,636

მმართველობის
საქართველოში

10-ოქტ-19

PAR-ის
მხარდაჭერა
10-ოქტ-21 სამოქალაქო მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

800,128

638,284

14-მარ-18

14-მაი-20

პროკურატურის
დამოუკიდებლობის
ხელშეწყობა მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

-

96,281

31-იან-21

კორუფციასთან მებრძოლთა
საგანმანათლებლო
სასერტიფიკატო
პროგრამის
შემუშავება

-

76,852

31-იან-21

ყოფილ
რესპუბლიკებსა
აღმოსავლეთის
ქვეყნებში
არქივების
ხელშეწყობა

-

75,498

ღია
საზოგადოების
19-მაი-19
ინსტიტუტი

ღია
საზოგადოების
19-მაი-19
ინსტიტუტი

საბჭოთა
და
ბლოკის
სახელმწიფო
ღიაობის

გვერდი
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მისაღები გრანტები (გაგრძელება)

დონორი

ღია საზოგადოების
ინსტიტუტი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

19-მაი-19

31-იან-21

პროექტი

31-დეკ 2020

31-დეკ 2019

-

49,188

-

22,976

საერთაშორისო
ანტიკორუფციული
პლატფორმების
გავლენის
შესწავლა საქართველოსა და
ევრაზიის
რეგიონში
გამჭვირვალე
და
ანგარიშვალდებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
წახალისებაში

გამოცდილების
ფონდი პარტნიორობა
25-ოქტ-19 გადახდამდე სახელმწიფო
თავისუფლებისთვის
შესახებ
(PTF)

გაზიარება
შესყიდვების

1-მარ-19

სადამკვირვებლო
ჯგუფების
29-თებ-20 გაძლიერება
მთავრობის
ანგარიშვალდებულებისთვის

-

21,671

20-ივლ-20

კოვიდ
19-თან
დაკავშირებული
საზოგადოებრივი
დანახარჯების და ადამიანის
19-ივლ-21
უფლებების
დაცვის
მონიტორინგი
საგანგებო
მდგომარეობის პერიოდში და
მას შემდეგ

48,247

-

Tetra Tech ARD /
24-დეკ-20
USAID -ის პროგრამა

30-აპრ-21

თბილისის
მერიის
ღია
მონაცემების
პორტალის
კონცეფციისა და ტექნიკური
დავალების შემუშავება - GGI
SUB 054

59,922

-

22-სექ-20

1-ოქტ-21

უფლებამოსილი სამოქალაქო
საზოგადოება
და
გაძლიერებული ბენეფიციური
საკუთრების გამჭვირვალობის
სტანდარტები
კარგი
მმართველობისთვის
Visegard 3

67,198

-

აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
23-აპრ-20
ინსტიტუტი,
INC.
(USAID)

28-თებ-21

მართლმსაჯულების
გამჭვირვალობის გაძლიერება
საქართველოში - Prolog 3

8,308

-

ვიშეგრადის
საერთაშორისო
ფონდი

ევროკავშირი (EU)

ვიშეგრადის
საერთაშორისო
ფონდი

გვერდი
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მისაღები გრანტები (გაგრძელება)
დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

დონორი

საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მიერ
9-ნოე-20
წარმოდგენილი
ნიდერლანდების
სახელმწიფო

31-იან-22

პროექტი

პერსონალური
დაცვის
საქართველოში

მონაცემების
ხელშეწყობა

31-დეკ 2020 31-დეკ 2019

43,929

-

43,415

-

2-დეკ-20

2-აგვ-21

საქართველოს
განათლების
სისტემაში საზოგადოებრივი
მომსახურების ეფექტურობის
ზრდა. (OSGF Public Services
in Education System)

16-დეკ-20

16-სექ-21

ადგილობრივი
თვითმმართველობის ინდექსი
- 2021 - OSGF LSG index 2021

30,636

-

სინდისის ადგილების
22-ოქტ-20
საერთაშორისო
კოალიცია

30-სექ-21

საქართველოში აღმოჩენილი
საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა
პირველი
მასობრივი
საფლავების ხსოვნა.

3,277

-

შვედეთის
საერთაშორისო
განვითარების
თანამშრომლობის
სააგენტო (Sida)

31-დეკ-22

ძირითადი მხარდაჭერა - SIDA

2,085,765

-

31-აგვ-22

კორუფციასთან მებრძოლთა
საგანმანათლებლო
სასერთიფიკატო
პროგრამის
შემუშავება - Educational 2

152,908

-

აღმოსავლეთ ევროპისა და
ცენტრალური აზიის (EECA)
რეგიონალური ადგილობრივი
ღია
საკონტრაქტო
დონორის ინიციატივების
(LOCI)
მიერ
ღონისძიების დაგეგმვისა და
ჩაბარებისთა განხორციელებაში
ნავე
მხარდაჭერა და ჩართვა, მათ
შორის
გამჭვირვალე
სახელმწიფო
შესყიდვების
რეიტინგის
პანელის
მიწოდება.

15,583

-

ფონდი
საზოგადოება
საქართველო

ღია

ფონდი
საზოგადოება
საქართველო

ღია

1-იან-20

ღია
საზოგადოების
ხელშემწყობი ფონდი 22-მაი-20
(FPOS)

Hivos Foundation

1-ნოე-20

სულ მისაღები გრანტები

4,441,846

გვერდი

2,571,115

19დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
8

9

ფული და ფულის ეკვივალენტები

31-დეკ-20

31-დეკ-19

ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში (ლარი)
ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში (ევრო)
ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი)

476,755
54,877
1,720,135

298,396
573,543
218,997

სულ ფული და ფულის ეკვივალენტები

2,251,767

1,090,936

გადავადებული საგრანტო შემოსავალი
დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

ევროკავშირი (EU)

10-ოქტ-19

PAR-ის
მხარდაჭერა
10-ოქტ-21 სამოქალაქო მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

1,279,063

1,415,380

ევროკავშირი (EU) /
გაეროს განვითარების 11-ოქტ-19
პროგრამა

30-აპრ-22

ღია
მმართველობის
პრინციპების
ხელშეწყობა
საქართველოს
პარლამენტსა
და
აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
უმაღლეს
საბჭოში

680,489

922,108

01-იან-19

31-დეკ-21

კარგი
გაძლიერება
(3G)

575,149

710,682

14-მაი-20

პროკურატურის
დამოუკიდებლობის
ხელშეწყობა მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

31-იან-21

კორუფციასთან მებრძოლთა
საგანმანათლებლო
სასერტიფიკატო
პროგრამის
შემუშავება

16,176

123,437

31-იან-21

საერთაშორისო
ანტიკორუფციული
პლატფორმების
გავლენის
შესწავლა საქართველოსა და
ევრაზიის
რეგიონში
გამჭვირვალე
და
ანგარიშვალდებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
წახალისებაში

9,854

92,256

ყოფილ
რესპუბლიკებსა
აღმოსავლეთის
ქვეყნებში
არქივების
ხელშეწყობა

5,986

91,335

Luminate

ევროკავშირი (EU)

ღია საზოგადოების
ინსტიტუტი

ღია საზოგადოების
ინსტიტუტი

14-მარ-19

19-მაი-19

19-მაი-19

პროექტი

მმართველობის
საქართველოში

საბჭოთა
და
ბლოკის
სახელმწიფო
ღიაობის

ღია საზოგადოების
ინსტიტუტი

19-მაი-19

31-იან-21

ვიშეგრადის
საერთაშორისო
ფონდი

01-მარ-19

სადამკვირვებლო
ჯგუფების
29-თებ-20 გაძლიერება
მთავრობის
ანგარიშვალდებულებისთვის

31-დეკ 2020 31-დეკ 2019

-

-

გვერდი

307,481

44,765

20დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
9

გადავადებული საგრანტო შემოსავალი (გაგრძელება)
დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
15-დეკ-18
ინსტიტუტი (EWMI /
USAID)

პროექტი

საქართველოს
15-ივლ-19 სასამართლოს
მხარდაჭერა

31-დეკ 2020 31-დეკ 2019
უზენაესი
რეფორმის

-

13,086

-

4,043

-

2,215

ღია საზოგადოების
ინსტიტუტის
ბუდაპეშტის ფონდი
(OSI)

01-ნოე-17

31-მაი-19

გამჭვირვალე
საჯარო
შესყიდვების
რეიტინგი
სახელმწიფო
შესყიდვების
კანონმდებლობისა
და
აღსრულების
პროცესის
შეფასება ევრაზიის რეგიონში
და მის მიღმა

ევროკავშირი (EU)

01-მაი-18

01-მაი-20

სასამართლო
რეფორმის
განხორციელების მხარდაჭერა

20-ივლ-20

კოვიდ
19-თან
დაკავშირებული
საზოგადოებრივი
დანახარჯების და ადამიანის
19-ივლ-21
უფლებების
დაცვის
მონიტორინგი
საგანგებო
მდგომარეობის პერიოდში და
მას შემდეგ

158,861

-

Tetra Tech ARD /
24-დეკ-20
USAID -ის პროგრამა

30-აპრ-21

თბილისის
მერიის
ღია
მონაცემების
პორტალის
კონცეფციისა და ტექნიკური
დავალების შემუშავება - GGI
SUB 054

59,922

-

31-აგვ-22

კორუფციასთან მებრძოლთა
საგანმანათლებლო
სასერთიფიკატო
პროგრამის
შემუშავება - Educational 2

229,362

-

1-ოქტ-21

უფლებამოსილი სამოქალაქო
საზოგადოება
და
გაძლიერებული ბენეფიციური
საკუთრების გამჭვირვალობის
სტანდარტები
კარგი
მმართველობისთვის
Visegard 3

140,182

-

ევროკავშირი (EU)

ღია
საზოგადოების
ხელშემწყობი ფონდი 22-მაი-20
(FPOS)

ვიშეგრადის
საერთაშორისო
ფონდი

22-სექ-20

გვერდი

21დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
9

გადავადებული საგრანტო შემოსავალი (გაგრძელება)
დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

დონორი

პროექტი

31-დეკ 2020 31-დეკ 2019

აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
23-აპრ-20
ინსტიტუტი,
INC.
(USAID)

28-თებ-21

მართლმსაჯულების
გამჭვირვალობის გაძლიერება
საქართველოში - Prolog 3

17,017

-

არაკომერციული
სამართლის
საერთაშორისო
ცენტრი

28-თებ-20

ნიდერლანდები.2020.IDFI.01 ICNL

28,570

-

აღმოსავლეთ ევროპისა და
ცენტრალური აზიის (EECA)
რეგიონალური ადგილობრივი
ღია
საკონტრაქტო
დონორის ინიციატივების
(LOCI)
მიერ
ღონისძიების დაგეგმვისა და
ჩაბარებისთა განხორციელებაში
ნავე
მხარდაჭერა და ჩართვა, მათ
შორის
გამჭვირვალე
სახელმწიფო
შესყიდვების
რეიტინგის
პანელის
მიწოდება.

15,583

-

241,128

-

74,868

-

10-ივლ-20

1-ნოე-20

Hivos Foundation

საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მიერ
9-ნოე-20
წარმოდგენილი
ნიდერლანდების
სახელმწიფო

ფონდი
საზოგადოება
საქართველო

ღია

ფონდი
საზოგადოება
საქართველო

ღია

31-იან-22

პერსონალური
დაცვის
საქართველოში

მონაცემების
ხელშეწყობა

2-დეკ-20

2-აგვ-21

საქართველოს
განათლების
სისტემაში საზოგადოებრივი
მომსახურების ეფექტურობის
ზრდა. (OSGF Public Services
in Education System)

16-დეკ-20

16-სექ-21

ადგილობრივი
თვითმმართველობის ინდექსი
- 2021 - OSGF LSG index 2021

65,860

-

30-სექ-21

საქართველოში აღმოჩენილი
საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა
პირველი
მასობრივი
საფლავების ხსოვნა.

8,681

-

სინდისის ადგილების
22-ოქტ-20
საერთაშორისო
კოალიცია

გვერდი

22დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში

9

გადავადებული საგრანტო შემოსავალი (გაგრძელება)

დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

შვედეთის
საერთაშორისო
განვითარების
თანამშრომლობის
სააგენტო (Sida)

1-იან-20

ფონდი
საზოგადოება
საქართველო

31-დეკ 2020 31-დეკ 2019

31-დეკ-22

ძირითადი მხარდაჭერა - SIDA

24-ივნ-20

24-მაი-21

სახელმწიფოს
ზედამხედველობის
სამსახურის მხარდაჭერა
(OSGF State Inspector)

9-დეკ-20

8-მაი-21

შესაძლებლობების
განვითარების
გრანტი
(UNFPA)

ღია

გაეროს მოსახლეობის
ფონდი (UNFPA)

პროექტი

-

-

სულ გადავადებული საგრანტო შემოსავალი
10

2,778,265

-

94,675

-

98,298

-

6,577,989

3,726,788

2020 წელი

2019 წელი

შემოსავალი გრანტებიდან
დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

პროექტი

ევროკავშირი (EU)

14-მარ-18

14-მაი-20

პროკურატურის
დამოუკიდებლობის
ხელშეწყობა მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

Luminate

01-იან-19

31-დეკ-21

კარგი
გაძლიერება
(3G)

31-მაი-19

გამჭვირვალე
საჯარო
შესყიდვების
რეიტინგი
სახელმწიფო
შესყიდვების
კანონმდებლობისა
და
აღსრულების
პროცესის
შეფასება ევრაზიის რეგიონში
და მის მიღმა

19-მაი-20

ყოფილ
რესპუბლიკებსა
აღმოსავლეთის
ქვეყნებში
არქივების
ხელშეწყობა

ღია
საზოგადოების
ინსტიტუტის
01-ნოე-17
ბუდაპეშტის ფონდი
(OSI)

ღია
საზოგადოების
19-მაი-19
ინსტიტუტი

მმართველობის
საქართველოში

საბჭოთა
და
ბლოკის
სახელმწიფო
ღიაობის

117,182

331,641

296,695

324,768

-

101,221

გვერდი

138,578

125,861

23დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
10

შემოსავალი გრანტებიდან (გაგრძელება)
დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

პროექტი

2020 წელი

2019 წელი

10-მაი-19

საპარლამენტო დემოკრატიის
სისტემის
გაძლიერება
საქართველოში

ღია
საზოგადოების
19-მაი-19
ინსტიტუტი

19-მაი-20

კორუფციასთან მებრძოლთა
საგანმანათლებლო
სასერტიფიკატო
პროგრამის
შემუშავება

132,163

97,655

ვიშეგრადის
საერთაშორისო
ფონდი

29-თებ-20

სადამკვირვებლო ჯგუფების
გაძლიერება
მთავრობის
ანგარიშვალდებულებისთვის

45,226

58,359

ღია
საზოგადოების
19-მაი-19
ინსტიტუტი

19-მაი-20

საერთაშორისო
ანტიკორუფციული
პლატფორმების
გავლენის
შესწავლა საქართველოსა და
ევრაზიის
რეგიონში
გამჭვირვალე
და
ანგარიშვალდებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
წახალისებაში

97,935

49,250

ევროკავშირი (EU)

10-ოქტ-19

30-აპრ-22

PAR-ის
მხარდაჭერა
სამოქალაქო მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

412,741

47,402

ევროკავშირი (EU)

01-მაი-18

01-მაი-20

სასამართლო
რეფორმის
განხორციელების მხარდაჭერა

-

75,157

31-დეკ-18

სახელმწიფო
შესყიდვების
კანონმდებლობისა
და
პრაქტიკის
შეფასება
9
ქვეყანაში:
ზიმბაბვე,
ტანზანია,
კენია,
მალავი,
ინდონეზია,
ფილიპინები,
გვატემალა,
ბოლივია
და
კოსტა რიკა

-

75,078

გაეროს განვითარების
01-სექ-16
პროგრამა

Hivos Foundation

01-მარ-19

01-სექ-18

აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
15-დეკ-18
ინსტიტუტი (EWMI /
USAID)

საქართველოს
15-ივლ-19 სასამართლოს
მხარდაჭერა

უზენაესი
რეფორმის

-

9,517

გვერდი

110,444

56,109

24დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
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შემოსავალი გრანტებიდან (გაგრძელება)
დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

პროექტი

2020 წელი

2019 წელი

ღია
საზოგადოების
ინსტიტუტის
01-ნოე-17
ბუდაპეშტის ფონდი
(OSI)

ყოფილ
საბჭოთა
რესპუბლიკებში სახელმწიფო
31-ოქტ-18
არქივების
ღიაობის
ხელშეწყობა

-

44,038

GGI / Tetra Tech ARD
03-მაი-19
/ USAID -ის პროგრამა

ღია
მონაცემების
სტრატეგიებისა და სამოქმედო
20-ოქტ-19 გეგმების
შემუშავება
ქუთაისის
და
ახალციხის
მერიებისთვის (2019-2020)

-

38,223

22-ივ19

ადგილობრივი
თვითმმართველობის ინდექსი
- 2019

-

35,118

30-აპრ-22

ღია
მმართველობის
პრინციპების
ხელშეწყობა
საქართველოს
პარლამენტსა
და
აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
უმაღლეს
საბჭოში

23-მაი-18

31-იან-19

პროფესიული განვითარების
სისტემის
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა
საქართველოს
საჯარო სამსახურში

-

24,313

20-დეკ-18

საჯარო და კერძო სექტორებს
შორის დიალოგის ხარისხის
12-ივლ-19
კონტროლი
საქართველოშიგაგრძელება

-

20,649

GGI / Tetra Tech ARD
11-ოქტ-18
/ USAID -ის პროგრამა

28-ივნ-19

გამჭვირვალობის,
ანგარიშვალდებულების
და
კეთილსინდისიერების
სტრატეგიის
შემუშავება
ახალციხის
მუნიციპალიტეტისათვის

-

19,387

აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის 15-მარ-19
ინსტიტუტი (USAID)

საჯარო
ინფორმაციის
15-ივლ-19 ხელმისაწვდომობა
საქართველოში - 2018

-

15,958

ღია
საზოგადოების
22-იან-19
ფონდი (OSGF)

ევროკავშირი (EU) /
გაეროს განვითარების 11-ოქტ-19
პროგრამა

გაეროს განვითარების
პროგრამის (UNDP) მმართველობის
რეფორმის ფონდი
(GRF), UK aid-ის
ფინანსური
დახმარებით

Deloitte Consulting /
USAID

319,350

გვერდი

32,733

25დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
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შემოსავალი გრანტებიდან (გაგრძელება)

დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

ფონდი ღია
საზოგადოება
საქართველო

20-სექ-18

20-იან-19

პროექტი
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ინდექსი
- 2019

ღია
საზოგადოების
ინიციატივა
ევროპისათვის
01-ნოე-17
ექსპერტთა ფორუმის
ასოციაციის
მეშვეობით (EFOR)

2019 წელი

-

8,381

-

5,443

09-აგვ-19

პროკურატურის
დამოუკიდებლობის
ხელშეწყობა მონიტორინგისა
და ჩართულობის გზით

-

4,061

28-თებ-19

კლიენტელიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლა
ადგილობრივი
ინვესტიციებისა
და
ფინანსური
ტრანსფერების
დროს (CC-LIFT)

-

3,179

გამოცდილების
ფონდი პარტნიორობა
25-ოქტ-19 გადახდამდე სახელმწიფო
თავისუფლებისთვის
შესახებ

ღია
საზოგადოების
09-ნოე-18
ფონდი (OSGF)

2020 წელი

გაზიარება
შესყიდვების

20-ივლ-20

კოვიდ
19-თან
დაკავშირებული
საზოგადოებრივი
დანახარჯების და ადამიანის
19-ივლ-21
უფლებების
დაცვის
მონიტორინგი
საგანგებო
მდგომარეობის პერიოდში და
მას შემდეგ

78,659

-

22-სექ-20

1-ოქტ-21

უფლებამოსილი სამოქალაქო
საზოგადოება
და
გაძლიერებული ბენეფიციური
საკუთრების გამჭვირვალობის
სტანდარტები
კარგი
მმართველობისთვის
Visegard 3

196

-

აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
23-აპრ-20
ინსტიტუტი,
INC.
(USAID)

28-თებ-21

მართლმსაჯულების
გამჭვირვალობის გაძლიერება
საქართველოში - Prolog 3

87,617

-

არაკომერციული
სამართლის
საერთაშორისო
ცენტრი

28-თებ-21

ნიდერლანდები.2020.IDFI.01 ICNL

33,306

-

ევროკავშირი (EU)

ვიშეგრადის
საერთაშორისო
ფონდი

10-ივლ-20

გვერდი

26დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
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2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
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შემოსავალი გრანტებიდან (გაგრძელება)

დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მიერ
9-ნოე-20
წარმოდგენილი
ნიდერლანდების
სახელმწიფო

31-იან-22

პროექტი

პერსონალური
დაცვის
საქართველოში

2020 წელი

მონაცემების
ხელშეწყობა

2019 წელი

2,801

-

2-აგვ-21

საქართველოს
განათლების
სისტემაში საზოგადოებრივი
მომსახურების ეფექტურობის
ზრდა. (OSGF Public Services
in Education System)

6,780

-

სინდისის ადგილების
22-ოქტ-20
საერთაშორისო
კოალიცია

30-სექ-21

საქართველოში აღმოჩენილი
საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა
პირველი
მასობრივი
საფლავების ხსოვნა.

7,710

-

შვედეთის
საერთაშორისო
განვითარების
თანამშრომლობის
სააგენტო (Sida)

31-დეკ-22

ძირითადი მხარდაჭერა - SIDA

440,290

-

24-მაი-21

სახელმწიფოს
ზედამხედველობის
სამსახურის მხარდაჭერა
(OSGF State Inspector)

64,706

-

15-დეკ-20

ღია მონაცემების პრაქტიკის
განვითარება
მუნიციპალიტეტებში: გორის,
ლაგოდეხის, ოზურგეთის,
სენაკის, თელავის და
ზუგდიდის მერიები.

6,068

-

20-დეკ-20

თელავისა და ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტების
მერიების ინტეგრაციის,
გამჭვირვალობის
სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

10,183

-

ფონდი ღია
საზოგადოება
საქართველო

ფონდი ღია
საზოგადოება
საქართველო

GGI/Tetra Tech

GGI/Tetra Tech

2-დეკ-20

30-დეკ-19

24-ივნ-20

1-მაი-20

23-აპრ-20

-

გვერდი

27დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
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შემოსავალი გრანტებიდან (გაგრძელება)

დონორი

დაწყების დასრულები
თარიღი
ს თარიღი

Counterpart

17-აპრ-20

GGI/Tetra Tech

GGI/Tetra Tech

2-მარ-20

25-მარ-20

პროექტი

2019 წელი

30-სექ-20

საქართველოში ციფრული
უფლებების სამართლებრივი
დაცვის უზრუნველყოფა

36,613

-

20-დეკ-20

ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის მერიის
ინტეგრაციის,
გამჭვირვალობის
სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

2,892

-

20-დეკ-20

სენაკის მუნიციპალიტეტის
მერიის ინტეგრაციის,
გამჭვირვალობის
სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის შემუშავება

525

-

სულ შემოსავალი გრანტებიდან

11

2020 წელი

2,310,377

1,741,785

2020 წელი
369,830
233,580
222,277
190,943
75,247
45,155
31,754
20,147

2019 წელი
283,470
102,625
141,885
161,397

10,328
1,199,259

46,579
2,595
834,963

ხელფასები
ხელფასები დონორების მიხედვით
ევროკავშირი (EU)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (FOSI)
Luminate
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)
არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო ცენტრი (ICNL)
Counterpart International
ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტის ფონდი
სხვა
სულ ხელფასები დონორების მიხედვით

გვერდი

96,412
-

28დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
12

სხვა საოპერაციო ხარჯები

გადაანგარიშ
ებული
სხვა საოპერაციო ხარჯები
მომსახურების ანაზღაურება
კონსულტაცია და სხვა პროფესიული მომსახურება (თარჯ., საკონ. და ა.შ)
ქვეგრანტები, გრანტები და საპარტნიორო ერთობლივი პროექტები
რეკლამა და პიარი (დიზაინი, ვიდეო, ბეჭდვა, გამოცემა და ა.შ)
ღონისძიებები (კონფერენციები, პრეზენტაციები, სემინარები, ტრენინგები)
ვებ-გვერდის განვითარების ხარჯები
საპენსიო შენატანი
სხვა საოფისე ხარჯები და ინვენტარი
ფინანსური, საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება
თანამშრომლების დაზღვევა
ტრანსპორტირება (ადგილობრივი მივლინება, საწვავი, სასტუმრო)
კომუნიკაციის ხარჯი
კომუნალური ხარჯი
მოგზაურობა (საერთაშორისო მივლინება, დღიური ნორმა)
სატრანსპორტო საშუალების ტექმომსახურება და დაზღვევა
საბანკო ხარჯები
საფოსტო ხარჯი
საკანცელარიო ხარჯები
ოფისის იჯარის ხარჯი
სხვა ხარჯები
სულ სხვა საოპერაციო ხარჯები
13

2020 წელი
216,244
193,640
151,243
126,950
71,861
65,605
36,779
19,299
18,009
16,714
10,231
7,308
7,199
5,991
5,118
4,755
2,160
1,880
1,056
24,339
986,381

2019 წელი
93,999
206,094
71,991
110,208
261,781
17,846
2,770
9,237
5,828
11,668
16,790
6,367
4,817
11,536
1,563
4,687
966
3,485
42,919
1,626
886,177

სხვა საოპერაციო შემოსავლები
სხვა საოპერაციო შემოსავლები ძირითადად შედგება გრანტის გახარჯვიდან დარჩენილი გაუხარჯავი
თანხებისგან.

14

ფინანსური ინსტრუმენტები

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკა
მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის დეტალები და განხორციელების მეთოდი, მათ შორის აღიარების
კრიტერიუმები და ბაზისი, რომლის საფუძველზეც ხდება შემოსავლის თუ ხარჯის აღიარება, ფინანსური
აქტივის და ვალდებულების კლასების შესაბამისად, წარმოდგენილია შენიშვნა 3.3-ში.

ფინანსური ინსტრუმენტების კატეგორიები
ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილია შემდეგი კატეგორიის ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები
საბალანსო ღირებულებით:
ფინანსური აქტივები
მისაღები გრანტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები

31-დეკ-20
4,441,846
2,251,767

სულ

6,693,613

31-დეკ-19
2,571,115
1,090,936
3,662,051

ფინანსური ვალდებულებები
სხვა ვალდებულებები
სულ

31-დეკ-20

31-დეკ-19

46,737
46,737

გვერდი

4,790
4,790

29დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
15

ფინანსური რისკის მართვა
ორგანიზაცია ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა რისკებს ექვემდებარება. ძირითადი
რისკების ტიპებია საბაზრო და საკრედიტო რისკი.
ორგანიზაცია არ არის ჩართული ფინანსური აქტივებით ვაჭრობაში სპეკულაციური მიზნით. ძირითადი
რისკები, რომლებიც ფინანსურ აქტივებთანაა დაკავშირებული აღწერილია ქვემოთ
ფინანსური რისკ-ფაქტორები

ა)

საბაზრო რისკი
ორგანიზაცია დაცული არ არის საბაზრო რისკისაგან ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენების გამო და
განსაკუთრებით სავალუტო რისკისგან.

უცხოური ვალუტის რისკი
ორგანიზაციის კონტრაქტების უმრავლესობა დონორებთან დენომინირებულია უცხოურ ვალუტაში და
ორგანიზაციას ასევე ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშზე განთავსებული აქვს უცხოურ ვალუტაში, აქედან
გამომდინარე გამოვლინდება საკურსო სხვაობებით წარმოქმნილი მერყეობა.
შემდეგი ცხრილი გვიჩვენებს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული ფინანსური აქტივებისა და
ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებას. ნაჩვენები თანხები გადაყვანილია ლარში დახურვის კურსით:

31 დეკემბერი, 2020
ფინანსური აქტივები
მისაღები გრანტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
სულ
ფინასნური ვადლებულებები
საიჯარო ვალდებულებები
საიჯარო ვალდებულებების მიმდინარე ნაწილი
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სულ
წმინდა პოზიცია
31 დეკემბერი, 2019
ფინანსური აქტივები
მისაღები გრანტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
სულ
ფინასნური ვადლებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
სულ
წმინდა პოზიცია

აშშ დოლარი

3,406,839
1,212,347
4,619,186

70,081
58,800
128,881
4,490,305
აშშ დოლარი

1,814,879
218,997
2,033,876

-

ევრო

931,156
310,296
1,241,452

1,241,452
ევრო

756,236
573,422
1,329,658

-

2,033,876

1,329,658

ლარი

სულ

103,851
729,124
832,975

4,441,846
2,251,767
6,693,613

46,737
46,737

70,081
58,800
46,737
175,618

786,238

6,517,995

ლარი

სულ

298,517
298,517

2,571,115
1,090,936
3,662,051

4,790

4,790

4,790

4,790

293,727

3,657,261

გვერდი

30დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
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ფინანსური რისკის მართვა (გაგრძელება)
ფინანსური რისკ-ფაქტორები (გაგრძელება)
შემდეგი ცხრილი ასახავს ლარის, დოლარის და ევროს მიმართ 30%-იანი (2019: 30%) (კლება)/მატების
გავლენას ორგანიზაციაზე. 30% (2019: 30%) არის მმართველობის მიერ შეფასებული სავარაუდო შესაძლო
ცვლილება ევროსა და დოლარის გაცვლით კურსებში. მგრძნობელობის ანალიზი მოიცავს მხოლოდ უცხოურ
ვალუტაში წლის ბოლოსთვის დენომინირებულ აქტივებსა და ვალდებულებებს და ახდენს წლის ბოლოს მათ
კორექტირებას 30%-იანი (2019: 30%) განაკვეთით.
კურსის ცვლილების შესაძლო გავლენა წმინდა მოგებაზე 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით:
აშშ დოლარის კურსის ევროს კურსის ცვლილების
ცვლილების გავლენა 2020
გავლენა 2020

მოგება/ (ზარალი)

GEL/USD
30%
1,347,091

GEL/USD
-30%
(1,347,091)

GEL/EUR
30%
372,436

GEL/EUR
-30%
(372,436)

კურსის ცვლილების შესაძლო გავლენა წმინდა მოგებაზე 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარებით:
აშშ დოლარის კურსის ევროს კურსის ცვლილების
ცვლილების გავლენა 2019
გავლენა 2019

მოგება/ (ზარალი)

GEL/USD
30%
610,163

GEL/USD
-30%
(610,163)

GEL/EUR
30%
398,897

GEL/EUR
-30%
(398,897)

სავალუტო კურსების სხვაობის გამოვლინებები წლის განმავლობაში დამოკიდებულია უცხოურ ვალუტაში
შემოწირულობების მოცულობაზე. მიუხედავად ამისა მიჩნეულია, რომ ზემოთ აღნიშნული ანალიზი
წარმოადგენს კომპანიის სავალუტო რისკის პოზიციას.

ბ)

საკრედიტო რისკი
საკრედიტო რისკი ნიშნავს იმას, რომ დებიტორი ვერ შეასრულებს კონტრაქტით გათვალისწინებულ ნაკისრ
ვალდებულებას, რის შედეგადაც ორგანიზაცია მიიღებს ფინანსურ ზარალს. ორგანიზაციისთვის საკრედიტო
რისკს წარმოქმნის სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტები, მაგალითად როგორიცაა მოთხოვნები,
განსაკუთრებით დონორისგან მოსალოდნელ თანხებზე. მენეჯმენტი თვლის რომ დონორებისგან მისაღებ
თანხებზე რისკი არის უმნიშვნელო, რადგან პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დონორები შეთანხმებულ თანხებს
ყოველთვის ურიცხავენ ორგანიზაციას. ორგანიზაციის მაქსიმალური საკრედიტო რისკი წარმოდგენილია
შემდეგ ცხრილში:
ფინანსური აქტივები
მისაღები გრანტები
ფული და ფულის ეკვივალენტები
სულ

31-დეკ-2020 31-დეკ-2019
4,441,846
2,251,767
6,693,613

2,571,115
1,090,936
3,662,051

ფინასნური ანგარიშგების წარდგენის დღისთვის არ არსებობდა მნიშვნელოვანი საკრედიტო რისკის
კონცენტრაცია მისაღებ გრანტებთან მიმართებაში.
საკრედიტო რისკი ფულად სახსრებთან მიმართებაში უმნიშვნელოა, ვინაიდან ორგანიზაციას ანგარიშები
გახსნილი აქვს კარგი რეპუტაციის მქონე ბანკებში, რომლებსაც გრძელვადიანი ემიტენტის სტანდარტული
რეიტინგის (Fitch Raitings) მიხედვით მინიჭებული აქვთ „BB-სტაბილური“ კატეგორია.

გვერდი

31დსგაო

ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
თანხები მოცემულია ლარში
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გაუთვალისწინებელი გარემოებები

დონორის დაფინანსება
ორგანიზაციის ფინანსური სტაბილურობა დამოკიდებულია მის უნარზე მოიპოვოს დონორის დაფინანსება
პროექტებისთვის და მოიზიდოს სხვა შემოწირულობები წევრებისგან ან სხვა დაინტერესებული
მხარეებისგან. ორგანიზაციის წარსული გამოცდილება ადასტურებს, რომ მისი პროგრამები და პროექტები
მნიშვნელოვანია მთავრობის ღიაობის გაზრდისა და სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირების
ხელშესაწყობად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად და რომ დონორი
ორგანიზაციები აფასებენ IDFI-ს შეტანილ წვლილს აღნიშნულ პროცესებში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა
მიიჩნევს, რომ უახლოეს მომავალში IDFI-ს საკმარისად ექნება მხარდაჭერა დონორებისაგან მისი
საქმიანობის, პროექტებისა და პროგრამების გასაგრძელებლად.

გადასახადები
საქართველოს საგადასახადო სისტემა ხასიათდება სწრაფი ცვლილებებით, რომელიც ძირითადად
დაკავშირებულია განმარტების ცვლილებასთან. ხშირად განსხვავებული ინტერპრეტაციები არსებობს
სხვადასხვა საგადასახადო წარმომადგენელსა და იურისდიქციაში. საგადასახადო კანონმდებლობა
გადახედვას გადის საგადასახადო წარმომადგენლების მიერ, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან კანონით
დაარიცხონ ჯარიმები და საურავები.
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დაკავშირებული მხარეები
ორგანიზაციის დაკავშირებულ მხარეებს წარმოადგენს მისი დამფუძნებლები და ხელმძღვანელობა.

ოპერაციები მმართველ ხელმძღვანელობასთან:
2020 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობისთვის გადახდილი მთლიანი სახელფასო ხარჯი წარმოადგენს
313,458 ლარს (2019 წელი: 304,927 ლარი).
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საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები
2020 წლის დასაწყისში მსოფლიო დადგა მწვავე ვირუსული დაავადების კორონავირუსის (COVID-19)
გავრცელების საფრთხის წინაშე. 2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსთან
დაკავშირებით პანდემია გამოაცხადა. მსოფლიოსა და საქართველოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე
საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა რიგი ღონისძიებები, მათ შორის გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა
და კომენდანტის საათი. ორგანიზაციის მენეჯმენტი COVID-19-ის შედეგად წარმოქმნილ რისკებს
მინიმუმამდე აფასებს იმის გამო, რომ ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს ხელისუფლების ღიაობასა და
გამჭირვალობას, ამიტომ ისინი აგრძელებენ ოპერაციებს დისტანციურად, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.

სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები არ გამოვლენილა საანგარიშო პერიოდის შემდეგ.

- დოკუმენტის დასასრული - '

გვერდი
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