
2021 წლის ინფორმაცია 

 

 

მაჩვენებელი 

2021 წლის  

 

დამტკიცებული  

ბიუჯეტი 

ფაქტიური 

თანხა 

შესრულების  

% 

1 2 3 4 

I შემოსავლები, სულ (დღგ–ს გარეშე) 316905 300360 94,8 

მათ შორის სახეების მიხედვით:    
1.ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინ-ბა 238000 237935 100,0 
2.საკუთარი შემოსავლები 45405      28454          62,7 
3.გრანტი  (საქველმოქმედო)  500  

4.გრანტი (სახელმწიფო ბიუჯეტი) 33500 33471           99,9 

II მიმდინარე ხარჯები, სულ 282845 270322 95,7 

მათ შორის:    
შრომის ანაზღაურება 237930 228583 96,1 
მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო 218000 217307 100,0 
                      პრემია                    693  
                       დანამატი 19930 10583 53,1 
                       წახალისება 0 0  
შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა 4 4  
სხვა საქონელი და მომსახურება 44915 41739 92,9 
მათ შორის:     
შტატგარეშეს თანამდებობრივი სარგო 8600 8552 99,4 
მივლინება 300 58 19,3 
წარმომადგენლობითი ხარჯები    

ოფისის ხარჯი 18839 16674 88,5 
კვების ხარჯი    
სამედიცინო ხარჯი    
კულტურული ღონისძიებები 5976 5976 100,0 
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აირაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები 
          1200       1200        100,0 

 
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10000 9279 92,8 
         III   სხვა ხარჯები 700 99 14,1 
    
          IV       არაფინანსური აქტივების ზრდა 33360 33289 99,8 

 

  

ორგანიზაციის დასახელება: არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი 

ორგანიზაციის საიდენფიკაციო კოდი: 215140318 

ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

მუნიციპალური პროცენტის წილი: 100 

საქმიანობის სფერო: სკოლისგარეშე განათლება 

იურიდიული მისამართი: ქალაქი ფოთი. ათონელის ქუჩა N6 

ფაქტიური მისამართი: ქალაქი ფოთი. გამსახურდიას ქუჩა N4 

შტატების რაოდენობა:                                                                           41 

მათშორის ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა: 12 

წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი:            238000 (ლარი) 



    

 

 

   

IV.  სულ დანახარჯები 316905 303710 95,8 

V.  მოგება დაბეგვრამდე    

მოგების გადასახადი - -  

VI. წმინდა მოგება    

VII.დებიტორული დავალიანება (წლის დასაწყიში)  0  

VIII.კრედიტორული დავალიანება (წლის დასაწყიში)  0  

მათ შორის საბიუჯეტო დავალიანება (წლის დასაწყიში) - -  

IX. ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების 

ღირებულება ( წლის დასაწყიში) 

 106629  

მათ შორის ტიპის მიხედვით:    

უძრავი ქონება         58615  

მოძრავი ქონება  48014  

მათ შორის ავტოპარკის ქონება  -  

   

 

 

ერთერთი შემოხაზეთ 

წარმოადგენს თუ არა თქვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციების გაერთიანებას ? 

(მაგალითად ბაგა–ბაღების გაერთიანება) 

 

დიახ არა 

გაერთიანებაში შემავალ სუბიექტებს აქვს თუ არა ცალკე იურიდიული სტატუსი და 

აწარმოებენ თუ არა დამოუკიდებელ ბუღალტერიას? 

 

დიახ არა 

თქვენი ორგანიზაცია არის თუ არა იპოთეკით დატვირთული 

 

 

დიახ არა 

თქვენს ორგანიზაციას ადევს თუ არა ყადაღა 

 

 

დიახ არა 

 

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: 

 

შუშანა    ეჯიბია  ბეჭდის ადგილი: 

ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 

   

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

221409;   599239950 

 

   

 

                შემსრულებელი     ნათელა უბირია 


