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ანგარიში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას შპს „საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი“-ს შესახებ, 

პერსპექტიულ ფინანსურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით 

ჩვენ განვახორციელეთ თქვენთან შეთანხმებული და ქვემოთ ჩამოთვლილი პროცედურები შპს „საფეხბურთო 

კლუბი წყალტუბოს სამგურალი“-ს (შემდგომში საფეხბურთო კლუბი) მიერ მომზადებულ მოსალოდნელ 

ფინანსურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 30 

ივნისამდე. ჩვენი დაქირავება მოხდა სიზუსტეში დარწმუნების მიზნით შემოწმების ჩატარების შესახებ 

საერთაშორისო სტანდარტის (ISAE 3400) ქვეთავის - „მოსალოდნელი ფინანსური ინფორმაციის შემოწმების“ 

შესაბამისად, რომელიც გამოიყენება შეთანხმებული პროცედურების შესასრულებლად დაქირავებისას. 

პროცედურები განხორციელდა უშუალოდ საფეხბურთო კლუბისთვის მის სალიცენზიო განაცხადთან 

დაკავშირებით და შეჯამდა შემდეგნაირად: 

 

სამუშაოს მოცულობა 

ჩვენი სამუშაო შედგებოდა შემდეგი პროცედურებისგან: 

1. პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციის არითმეტიკული სისწორის შემოწმება; 

2. ხელმძღვანელობასთან ერთად საკითხების განხილვა და პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციის 

მიმოხილვის საფუძველზე იმის დადგენას, მომზადებული იყო თუ არა ეს ფინანსური ინფორმაცია 

ახსნა-განმარტებით შენიშვნებში აღწერილი დაშვებებისა და რისკების გათვალისწინებით; 

3. იმის შემოწმება, შეესაბამება თუ არა პერსპექტიულ ფინანსურ ინფორმაციაში ასახული საწყისი 

ნაშთები უშუალოდ წინა პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემულ საბალანსო უწყისის საბოლოო 

ნაშთებს; 

4. იმის შემოწმება, არის თუ არა პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაცია ოფიციალურად დამტკიცებული 

ლიცენზიის მაძიებლის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ. 

 

 

tel:206331691


 

 

ქვემოთ გიდგენთ ანგარიშს ჩატარებული პროცედურების შედეგების შესახებ: 

 

1. ჩვენ მოვიპოვეთ და შევამოწმეთ პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციის (დანართი 1 და დანართი 2) 

არითმეტიკული სისწორე; 

2. პერსპექტიულ ფინანსურ ინფორმაციაში ასახული საწყისი ნაშთები შევუდარეთ უშუალოდ წინა პერიოდის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემულ საბალანსო უწყისის საბოლოო ნაშთებს. შეუსაბამობა არ გამოვლენილა. 

3. ჩვენ შევამოწმეთ, რომ პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაცია ოფიციალურად დამტკიცებულია ლიცენზიის 

მაძიებლის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ. 

ანგარიშს თან ერთვის ასევე: ხელმძღვანელობის ფინანსური მიმოხილვა დათარიღებული 2023 წლის 20 

თებერვლით (დანართი 3); დაშვებების და რისკების სია 2023 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდისათვის (დანართი 

4); ხელმძღვანელობის განმარტებითი წერილი „ფუნქციონირებადი საწარმო და ლიკვიდობის რისკი“-ს შესახებ 

(დანართი 5), შპს ,,საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი”-ს  100%-იანი წილის მფლობელისა და 

დამფუძნებლის მიხეილ იაშვილის განცხადება კლუბის დაფინანსების თაობაზე (დანართი 6), 2023 წლის 5 

იანვრით დათარიღებული კრების ოქმი დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში შენატანზე (დანართი 7), 2022 წლის 31 

დეკემბრის შემდგომ პერიოდში დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში შენატანის საგადახდო დავალებები,  და 

საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხების საგადახდო დავალებები. (დანართი 8). 

კლუბის ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა პერსპექტიულ ფინანსურ ინფორმაციაზე, მათ შორის 

დაშვებებზე, რომლებსაც ეს ინფორმაცია ეყრდნობა. 

შესაძლოა რეალური შედეგები განსხვავდებოდეს პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციისაგან, რადგანაც ხშირად 

პროგნოზებული მოვლენები არ ხდება ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო და ეს გადახრები შეიძლება არსებითი 

ხასიათისაც იყოს.  

ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ კლუბისგან ბუღალტერთა ეთიკის სტანდარტების საერთაშორისო საბჭოს 

პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის კოდექსისა (IESBA კოდექსი) შესაბამისად. 

ჩვენი ფირმა იყენებს ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტს (ხმსს) 1-ს– „ხარისხის მართვა ფირმებისთვის, 

რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს, ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის მარწმუნებელი და 

დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს“. შესაბამისად, ფირმაში მოქმედებს ხარისხის კონტროლის 

სრულყოფილი სისტემა, მათ შორის დამტკიცებული დოკუმენტურად გაფორმებული პოლიტიკა და პროცედურები, 

რომლებიც ეხება ეთიკური მოთხოვნების, პროფესიული სტანდარტებისა და მოქმედი სამართლებრივი და 

მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვას. 

ჩვენი მოხსენება ისახავს მხოლოდ წინამდებარე ანგარიშის პირველ პარაგრაფში მოცემულ მიზანს და მხოლოდ 

თქვენი ინტერესისთვის და არ გამოიყენება სხვა რაიმე მიზნით ან სხვა რომელიმე მხარისთვის გადასაცემად. 

წინამდებარე ანგარიში ეხება მხოლოდ ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშგებებსა და პუნქტებს და არ ვრცელდება შპს 

„საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი“-ს  რომელიმე ფინანსურ ანგარიშგებაზე მთლიანობაში. 

 
 
 
 
 
 
 

მიხეილ აბაიაძე / სერტიფიცირებული აუდიტორი / პარტნიორი 

ფირმის რეგისტრაციის ნომერი: SARAS-F-320544 

აუდიტორის რეგისტრაციის ნომერი: SARAS-A-865011 

 

25 თებერვალი, 2023 

თბილისი, საქართველო 

 
  



 

დანართი 1 - პერსპექტიული ფულადი ნაკადების უწყისი 

 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 2 - პერსპექტიული მოგება-ზარალის უწყისი 

 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 3 - ხელმძღვანელობის ფინანსური მიმოხილვა დათარიღებული 2023 წლის 20 თებერვლით 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან
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დანართი 4 - ლიცენზიის მაძიებლის ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრული რისკებისა და დაშვებების სია  

 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 5 - ხელმძღვანელობის განმარტებითი წერილი „ფუნქციონირებადი საწარმო და ლიკვიდობის რისკი“ 

შესახებ დათარიღებული 2023 წლის 7 თებერვალით 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 6 - შპს ,,საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი”-ს  100%-იანი წილის მფლობელისა და 

დამფუძნებლის მიხეილ იაშვილის განცხადება კლუბის დაფინანსების თაობაზე 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 7 – 2023 წლის 5 იანვრით დათარიღებული კრების ოქმი დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში შენატანთან 

დაკავშირებით. 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 8– 2022 წლის 31 დეკემბრის შემდგომ პერიოდში დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში შენატანის საგადახდო 

დავალებები და საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხების საგადახდო 

დავალებები.  

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სს ხალიკ სს ხალიკ ბანკი საქართვე ლობანკი საქართვე ლო
JSC HALYK BANK GEORGIAJSC HALYK BANK GEORGIA

საგადახდოსაგადახდო  დავალებადავალება
PAYMENT PAYMENT ORDERORDER

№№ 0  თარიღი:
Date:

05 იანვარი 2023 წ.

გადამხდელი
Sender საბარათე ანგარიში იაშვილი მიხეილ N3Unique Visa Infinite, 01024002770  თანხა

Amount
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 01024002770

გადამხდელის ანგარიში
Sender’s Account GE31BS0000000006345733  

80 000.0080 000.00
GELGEL

         

გადამხდელის ბანკი/Sender’s Bank ბანკის კოდი
CBASGE22  

თანხა სიტყვიერად
Amount in wordsსს ბაზისბანკი Bank Code

      

     ოთხმოციათასი ლარი და 00
თეთრიინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

Information on a person on behalf of whom the payment is made
 

დასახელება
Name
  

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
Taxpayer Code

 01024002770  
 

მიმღები
Receiver შპს საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code

მიმღების ანგ./სახაზინო კოდი
Receiver’s Acc./Treasury Code GE28HB0000000002013608  

ბანკის აღნიშვნები
Bank Notes

       

მიმღების ბანკი/ხაზინა / Receiver’s Bank/Treasury ბანკის კოდი
HABGGE22  

შემოსვლის თარიღი
Receiving Dateსს ხალიკ ბანკი საქართველო Bank Code

     05.01.2023
     

გადახდის დანიშნულება:
Payment Details:

კაპიტალის გაზრდა
გატარების თარიღი
Submission Date

05.01.2023
         

დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Information:

ხელმოწერა
Signature

         

კლიენტის ხელმოწერა:
Client’s Signature:

 

          
 



სს ხალიკ სს ხალიკ ბანკი საქართვე ლობანკი საქართვე ლო
JSC HALYK BANK GEORGIAJSC HALYK BANK GEORGIA

საგადახდოსაგადახდო  დავალებადავალება
PAYMENT PAYMENT ORDERORDER

№№ 44  თარიღი:
Date:

02 თებერვალი 2023 წ.

გადამხდელი
Sender ერთ. ანგ. ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი  თანხა

Amount
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 405135786

გადამხდელის ანგარიში
Sender’s Account GE24NB0330100200165022  

200 000.00200 000.00
GELGEL

         

გადამხდელის ბანკი/Sender’s Bank ბანკის კოდი
TRESGE22  

თანხა სიტყვიერად
Amount in wordsსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო

სამსახური
Bank Code

      

     ორასიათასი ლარი და 00
თეთრიინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

Information on a person on behalf of whom the payment is made
 

დასახელება
Name
  

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
Taxpayer Code

 405135786  
 

მიმღები
Receiver შპს შპს საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოსსამგურალი
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 421277175

მიმღების ანგ./სახაზინო კოდი
Receiver’s Acc./Treasury Code GE29HB0000000001993608  

ბანკის აღნიშვნები
Bank Notes

       

მიმღების ბანკი/ხაზინა / Receiver’s Bank/Treasury ბანკის კოდი
HABGGE22  

შემოსვლის თარიღი
Receiving Dateსს ხალიკ ბანკი საქართველო Bank Code

     02.02.2023
     

გადახდის დანიშნულება:
Payment Details:

საფეხბურთო კლუბის დაფინანსების ხარჯი
გატარების თარიღი
Submission Date

02.02.2023
         

დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Information:

ხელმოწერა
Signature

         

კლიენტის ხელმოწერა:
Client’s Signature:

 

          
 



სს ხალიკ სს ხალიკ ბანკი საქართვე ლობანკი საქართვე ლო
JSC HALYK BANK GEORGIAJSC HALYK BANK GEORGIA

საგადახდოსაგადახდო  დავალებადავალება
PAYMENT PAYMENT ORDERORDER

№№ 0  თარიღი:
Date:

10 თებერვალი 2023 წ.

გადამხდელი
Sender საბარათე ანგარიში იაშვილი მიხეილ N3Unique Visa Infinite, 01024002770  თანხა

Amount
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 01024002770

გადამხდელის ანგარიში
Sender’s Account GE31BS0000000006345733  

85 000.0085 000.00
GELGEL

         

გადამხდელის ბანკი/Sender’s Bank ბანკის კოდი
CBASGE22  

თანხა სიტყვიერად
Amount in wordsსს ბაზისბანკი Bank Code

      

     ოთხმოცდახუთიათასი
ლარი და 00 თეთრიინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

Information on a person on behalf of whom the payment is made
 

დასახელება
Name
  

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
Taxpayer Code

 01024002770  
 

მიმღები
Receiver შპს საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code

მიმღების ანგ./სახაზინო კოდი
Receiver’s Acc./Treasury Code GE28HB0000000002013608  

ბანკის აღნიშვნები
Bank Notes

       

მიმღების ბანკი/ხაზინა / Receiver’s Bank/Treasury ბანკის კოდი
HABGGE22  

შემოსვლის თარიღი
Receiving Dateსს ხალიკ ბანკი საქართველო Bank Code

     10.02.2023
     

გადახდის დანიშნულება:
Payment Details:

კაპიტალის გაზრდა
გატარების თარიღი
Submission Date

10.02.2023
         

დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Information:

ხელმოწერა
Signature

         

კლიენტის ხელმოწერა:
Client’s Signature:

 

          
 



სს ხალიკ სს ხალიკ ბანკი საქართვე ლობანკი საქართვე ლო
JSC HALYK BANK GEORGIAJSC HALYK BANK GEORGIA

საგადახდოსაგადახდო  დავალებადავალება
PAYMENT PAYMENT ORDERORDER

№№ 80057  თარიღი:
Date:

14 თებერვალი 2023 წ.

გადამხდელი
Sender ა(ა)იპ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია  თანხა

Amount
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 201990079

გადამხდელის ანგარიში
Sender’s Account GE88BG0000000120626001  

112 616.78112 616.78
GELGEL

         

გადამხდელის ბანკი/Sender’s Bank ბანკის კოდი
BAGAGE22  

თანხა სიტყვიერად
Amount in wordsსს საქართველოს ბანკი Bank Code

      

     ასთორმეტიათას
ექვსასთექვსმეტი ლარი და
78 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

 

დასახელება
Name
  

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
Taxpayer Code

 201990079  
 

მიმღები
Receiver სკ წყალტუბოს სამგურალი
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code

მიმღების ანგ./სახაზინო კოდი
Receiver’s Acc./Treasury Code GE29HB0000000001993608  

ბანკის აღნიშვნები
Bank Notes

       

მიმღების ბანკი/ხაზინა / Receiver’s Bank/Treasury ბანკის კოდი
HABGGE22  

შემოსვლის თარიღი
Receiving Dateსს ხალიკ ბანკი საქართველო Bank Code

     14.02.2023
     

გადახდის დანიშნულება:
Payment Details:

უეფას ჭაბუკთა ლიგის დაფინანსების თანხა(81130 2,835 -4770)/2
გატარების თარიღი
Submission Date

14.02.2023
         

დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Information:

ხელმოწერა
Signature

         

კლიენტის ხელმოწერა:
Client’s Signature:

 

          
 



სს ხალიკ სს ხალიკ ბანკი საქართვე ლობანკი საქართვე ლო
JSC HALYK BANK GEORGIAJSC HALYK BANK GEORGIA

საგადახდოსაგადახდო  დავალებადავალება
PAYMENT PAYMENT ORDERORDER

№№ 1  თარიღი:
Date:

17 თებერვალი 2023 წ.

გადამხდელი
Sender საბარათე ანგარიში იაშვილი მიხეილ N3Unique Visa Infinite, 01024002770  თანხა

Amount
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 01024002770

გადამხდელის ანგარიში
Sender’s Account GE31BS0000000006345733  

23 000.0023 000.00
GELGEL

         

გადამხდელის ბანკი/Sender’s Bank ბანკის კოდი
CBASGE22  

თანხა სიტყვიერად
Amount in wordsსს ბაზისბანკი Bank Code

      

     ოცდასამიათასი ლარი და 00
თეთრიინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

Information on a person on behalf of whom the payment is made
 

დასახელება
Name
  

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
Taxpayer Code

 01024002770  
 

მიმღები
Receiver სამგურალი
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code

მიმღების ანგ./სახაზინო კოდი
Receiver’s Acc./Treasury Code GE28HB0000000002013608  

ბანკის აღნიშვნები
Bank Notes

       

მიმღების ბანკი/ხაზინა / Receiver’s Bank/Treasury ბანკის კოდი
HABGGE22  

შემოსვლის თარიღი
Receiving Dateსს ხალიკ ბანკი საქართველო Bank Code

     17.02.2023
     

გადახდის დანიშნულება:
Payment Details:

კაპიტალის შევსება
გატარების თარიღი
Submission Date

17.02.2023
         

დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Information:

ხელმოწერა
Signature

         

კლიენტის ხელმოწერა:
Client’s Signature:

 

          
 



სს ხალიკ სს ხალიკ ბანკი საქართვე ლობანკი საქართვე ლო
JSC HALYK BANK GEORGIAJSC HALYK BANK GEORGIA

საგადახდოსაგადახდო  დავალებადავალება
PAYMENT PAYMENT ORDERORDER

№№ 166  თარიღი:
Date:

21 თებერვალი 2023 წ.

გადამხდელი
Sender ერთ. ანგ. ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი  თანხა

Amount
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 405135786

გადამხდელის ანგარიში
Sender’s Account GE24NB0330100200165022  

30 000.0030 000.00
GELGEL

         

გადამხდელის ბანკი/Sender’s Bank ბანკის კოდი
TRESGE22  

თანხა სიტყვიერად
Amount in wordsსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო

სამსახური
Bank Code

      

     ოცდაათიათასი ლარი და 00
თეთრიინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

Information on a person on behalf of whom the payment is made
 

დასახელება
Name
  

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი
Taxpayer Code

 405135786  
 

მიმღები
Receiver შპს შპს საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოსსამგურალი
      

საიდენტ. კოდი
Taxpayer Code 421277175

მიმღების ანგ./სახაზინო კოდი
Receiver’s Acc./Treasury Code GE29HB0000000001993608  

ბანკის აღნიშვნები
Bank Notes

       

მიმღების ბანკი/ხაზინა / Receiver’s Bank/Treasury ბანკის კოდი
HABGGE22  

შემოსვლის თარიღი
Receiving Dateსს ხალიკ ბანკი საქართველო Bank Code

     21.02.2023
     

გადახდის დანიშნულება:
Payment Details:

საფეხბურთო კლუბის დაფინანსების ხარჯი
გატარების თარიღი
Submission Date

21.02.2023
         

დამატებითი ინფორმაცია:
Additional Information:

ხელმოწერა
Signature

         

კლიენტის ხელმოწერა:
Client’s Signature:

 

          
 


