
2022წლის ინფორმაცია 

ორგანიზაციის დასახელება: ა(ა)იპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის   საგამოფენო დარბაზი   

ორგანიზაციის საიდენფიკაციო კოდი: 415106343 

ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იუ რიდიული პირი 

მუნიციპალური პროცენტის წილი:  

საქმიანობის სფერო: 
მხატვრულ ნაწარმთა  გამოფენები და მათთან 

დაკავშირებული საქმიანობები 

იურიდიული მისამართი:  ქ. ფოთი  მ. კოსტავას ქ.N 6 

ფაქტიური მისამართი: ქ.   ფოთი მ. კოსტავას ქ. N 6 

შტატების რაოდენობა: 8 

მათშორის ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა: 5 

წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 91700 დ 

 

მაჩვენებელი 

2022 წლის 
(იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით) 

დამტკიცებული  

ბიუჯეტი 

ფაქტიური 

თანხა 

შესრულების  

% 

1 2 3 4 

I შემოსავლები, სულ (დღგ–ს გარეშე) 91700       89447 97.5 

მათ შორის სახეების მიხედვით:    
1.ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინ-ბა 91700 89447 97.5 
2.საკუთარი შემოსავლები    

    

    

II მიმდინარე ხარჯები, სულ 91700 89447 97.5 

მათ შორის: 
   

შრომის ანაზღაურება 73900 73694 99.7 
მათ შორის:თანამდებობრივისარგო 70700 70494 99.7 
                      პრემია 3200 3200 100.0 
                       დანამატი    
                       წახალისება    
შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა    
სხვა საქონელი და მომსახურება 17800 15753 88.5 
მათ შორის:    
შტატგარეშეს თანამდებობრივისარგო    
მივლინება    

წარმომადგენლობითი ხარჯები    
ოფისის ხარჯი 5200 4256 81.8 
კვების ხარჯი    
სამედიცინო ხარჯი    
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის    
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აირაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები 
2600 1841 70.8 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10000  9656 96.6 
III   სხვა ხარჯები    
    
          IV       არაფინანსური აქტივების ზრდა    

 



  

    

 

 

   

IV.  სულ დანახარჯები 91700 89447 97.5 
V.  მოგება დაბეგვრამდე    

მოგების გადასახადი - -  

VI. წმინდა მოგება    

VII.დებიტორული დავალიანება (წლის დასაწყიში)    

VIII.კრედიტორული დავალიანება (წლის დასაწყიში)    

მათ შორის საბიუჯეტო დავალიანება (წლის დასაწყიში) - -  

IX. ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების 

ღირებულება ( წლის დასაწყიში) 

48954 48954 100.0 

მათ შორის ტიპის მიხედვით:    

უძრავი ქონება    

მოძრავი ქონება 48954 48954 100 

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: 

ოთარ ხარჩილავა 

 ბეჭდის ადგილი: 

ხელმძღვანელის ხელმოწერა: 

ოტარ ხარჩილავა   

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

514 11 77 11  

 

 

 

 

 

 

 




