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

საგადასახადო ორგანოების მიმართ ვადაგადაცილებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით 

ჩვენ განვახორციელეთ თქვენთან შეთანხმებული და ქვემოთ ჩამოთვლილი პროცედურები შპს ,,საფეხბურთო 

კლუბი წყალტუბოს სამგურალი”-ს  (შემდგომში საფეხბურთო კლუბი) მიერ საგადასახადო ორგანოების მიმართ 

ვადაგადაცილებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. ჩვენი 

დაქირავება მოხდა დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო (ISRS 4400 გადასინჯული) სტანდარტის 

შესაბამისად, რომელიც გამოიყენება შეთანხმებული პროცედურების შესასრულებლად დაქირავებისას. არანაირ 

განცხადებას არ ვაკეთებთ შეთანხმებული პროცედურების შესაბამისობასთან დაკავშირებით. პროცედურები 

განხორციელდა უშუალოდ საფეხბურთო კლუბისთვის მის სალიცენზიო განაცხადთან დაკავშირებით და შეჯამდა 

შემდეგნაირად: 

 

სამუშაოს მოცულობა 

ჩვენი სამუშაო შედგებოდა შემდეგი პროცედურებისგან: 

1. საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ მომზადებული საგადასახადო ცხრილის მიღება. 

 

2. საგადასახადო ცხრილში ჯამური გადასახდელი თანხის შეჯერება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

ფინანსური ანგარიშგების ,,საგადასახადო ვალდებულების“ თანხასთან. 

 

3. შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების მიღება. 

 

4. თუ 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით არსებობს საგადასახადო ორგანოების მიმართ გადასახდელი თანხა, 

რომელიც ეხება თანამშრომლებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებთან ან იურიდიულ ვალდებულებებთან 

დაკავშირებულ გადასახადებს, რომლებიც წარმოიქმნა 2022 წლის 31 დეკემბრამდე, გარკვევა 2023 წლის 31 

მარტამდე: 

 

(i) მიღწეულია თუ არა შეთანხმება გადასახადის გადავადების შესახებ; ან 

 

(ii) ხომ არ წარმოიშვა დავა/საჩივარი/სასამართლო პროცესი, ან ხომ არ არის შეტანილი საპასუხო 

სარჩელი. 

 

5. გადახდების დამადასტურებელი ყველა ან შერჩევით საბანკო ამონაწერების შემოწმება. 

 
 

tel:206331691


 

 

ქვემოთ გიდგენთ ანგარიშს ჩატარებული პროცედურების შედეგების შესახებ: 

1. ჩვენ მოვიპოვეთ საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ მომზადებული საგადასახადო ცხრილი (დანართი 1).  
 

2. საგადასახადო ცხრილში ჯამური გადასახდელი თანხა შევაჯერეთ 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

კომბინირებული ფინანსური ანგარიშგების ,,საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულების“ თანხასთან. 

საგადასახადო ცხრილში კლუბს წარმოდგენილი აქვს საგადასახადო ვალდებულება 52,945 ლარის ოდენობით, 

ხოლო კომბინირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულების თანხა შეადგენს 

319 ლარს. როგორც გავარკვიეთ საგადასახადო ცხრილში წარმოდგენილი თანხა (52,626 ლარი) წარმოადგენს 

გადასახდელი დღგ-ს ვალდებულებას, რომლებიც კომბინირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია "სხვა 

მიმდინარე ვალდებულებების“ მუხლში. ჩატარებული პროცედურის შედეგად შეუსაბამობა არ გამოვლენილა. 
 

3. ჩვენ მოვიპოვეთ საგადასახადო შედარების აქტი 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (დანართი 2). 2022 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო შედარების აქტის მიხედვით 

კლუბს გააჩნია საგადასახადო აქტივი 2,661 ლარი. კლუბის ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული საგადასახადო 

ვალდებულება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 52,945 ლარს. ზემოთ აღნიშნულ თანხებს 

შორის სხვაობა წარმოადგენს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფინანსურ ანგარიშგებაში დარიცხულ, 

მაგრამ 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შედარების აქტში ჯერ არ ასახულ დღგ-ს ვალდებულების 

(14,551 ლარი) თანხას და საშემოსავლო გადასახადის თანხას (41,055 ლარი). რომელიც აისახა 2022 წლის 31 

დეკემბრის შემდგომ პერიოდის შესაბამის შედარების აქტებში (დანართი 3). 
 

4. წარმოდგენილი საგადასახადო შედარების აქტების მიხედვით, საფეხბურთო კლუბს არ აქვს საგადასახადო 

ორგანოების მიმართ გადასახდელი თანხა, რომელიც ეხება თანამშრომლებთან გაფორმებულ 

ხელშეკრულებებთან ან იურიდიულ ვალდებულებებთან დაკავშირებულ გადასახადებს. 
 

5. მე-5 საკითხთან დაკავსირებით აღვნიშნავთ, რომ კლუბს არ გააჩნია საგადასახადო ორგანოების მიმართ 

გადასახდელი თანხა, რომელიც ეხება თანამშრომლებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებთან ან იურიდიულ 

ვალდებულებბეთან დაკავშირებულ გადასახადებს, რომლებიც წარმოიქმნა გასული წლის 31 დეკემბრამდე. 

შესაბამისად, განსაზღვრული პროცედურა შეუსაბამოა. 

რადგან ზემოაღნიშნული პროცედურები არ წარმოადგენს აუდიტის ან შემოწმების შეთანხმების საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებულ არც აუდიტს და არც შემოწმებას, ჩვენ არ გამოვხატავთ რაიმე 

რწმუნებულებას საგადასახადო ანგარიშებთან მიმართებაში 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. 

რომ განგვეხორციელებინა დამატებითი პროცედურები, ან ჩაგვეტარებინა აუდიტი ან მიმოხილვა აუდიტის ან 

მიმოხილვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შესაძლოა, ყურადღება გაგვემახვილებინა სხვა 

საკითხებზე, რაზეც დამატებით მოგახსენებდით. 

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 

განკუთვნილია 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 – კლუბის ხელმძღვანელობის მიერ მომზადებული საგადასახადო ცხრილი 

 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან
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დანართი 2 - საგადასახადო ორგანოებიდან წერილობითი დადასტურების ასლი (შედარების აქტი) 2022 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  

 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური 
421277175

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)
შპს საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი

(ორგანიზაციის დასახელება)

(გადამხდელის პირადი ნომერი) შედარების აქტი
01-01-2022-დან 01-01-2023-მდე

N გადასახადები

 სალდო საანგარიშო პერიოდის
დასაწყისისთვის(მდგო 31/12/2021 )

ანგარიშგება საანგარიშო პერიოდის
ვალდებულებების  მიხედვით

სალდო სანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის
(მდგო 31/12/2022 )

დამატებით
დარიცხული

თანხები,რომელიც
არ არის

აღიარებული

გადავადებული

აღიარებული

ვალდებულებები
ძირითადი ჯარიმა საურავი ზედმეტობა

დარიცხული

თანხები

მ.შ
დამატებით
დარიცხული

ბიუჯეტში
გადახდილი

თანხები
ძირითადი ჯარიმა საურავი ზედმეტობა

1 ერთიანი სახაზინო კოდი სულ 0 0 0 5633.83 476494.37 3651.76 473521.3 0 0 0 2660.76 0 0
2 სულ ჯამი 0 0 0 5633.83 476494.37 3651.76 473521.3 0 0 0 2660.76 0 0

შენიშვნა

13/02/2023 02:31:56
შედარების თარიღი საგადასახადო ინსპექტორის ხელომწერა გადამხდელის ხელმოწერა



 

 

 

 

დანართი 3 - საგადასახადო ორგანოებიდან წერილობითი დადასტურების ასლი (შედარების აქტი) 2023 

წლის 20 იანვრის მდგომარეობით  

 

განზრახ გამოტოვებული. დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 



ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური 
421277175

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)
შპს საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალი

(ორგანიზაციის დასახელება)

(გადამხდელის პირადი ნომერი) შედარების აქტი

N გადასახადები

 სალდო საანგარიშო პერიოდის
დასაწყისისთვის(მდგო 31/12/2021 )

ანგარიშგება საანგარიშო პერიოდის
ვალდებულებების  მიხედვით

სალდო სანგარიშო პერიოდის დასასრულისთვის
(მდგო 20/01/2023 )

დამატებით
დარიცხული

თანხები,რომელიც
არ არის

აღიარებული

გადავადებული

აღიარებული

ვალდებულებები
ძირითადი ჯარიმა საურავი ზედმეტობა

დარიცხული

თანხები

მ.შ
დამატებით
დარიცხული

ბიუჯეტში
გადახდილი

თანხები
ძირითადი ჯარიმა საურავი ზედმეტობა

1 ერთიანი სახაზინო კოდი სულ 0 0 0 5633.83 530632.92 4208.4 525455.39 0 0 0 456.3 0 0
2 სულ ჯამი 0 0 0 5633.83 530632.92 4208.4 525455.39 0 0 0 456.3 0 0

შენიშვნა

13/02/2023 02:32:15
შედარების თარიღი საგადასახადო ინსპექტორის ხელომწერა გადამხდელის ხელმოწერა

01-01-2022-დან 21-01-2023-მდე


