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

ტრანსფერებთან დაკავშირებული ვალდებულებებთან დაკავშირებით 

 

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

კლუბი წყალტუბოს სამგურალი”-ს (შემდგომში საფეხბურთო კლუბი) მიერ ფეხბურთელების ტრანსფერებთან 

დაკავშირებულ ვალდებულებებთან დაკავშირებით 2022 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით, როგორც 

ჩამოყალიბებულია ტრანსფერებთან დაკავშირებული ვალდებულებების ცხრილში (იხ. დანართი 1). ჩვენი 

დაქირავება მოხდა დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტის (ISRS 4400) 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. ტრანსფერების ცხრილში მოცემული ჯამური თანხის შეჯერება 2022 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით 

ფინანსური ანგარიშგების „ფეხბურთელების ტრანსფერებთან დაკავშირებულ ვალდებულების“ თანხასთან. 

 

2. ტრანსფერების ცხრილის არითმეტიკული სიზუსტის შემოწმება. 
 

3. ყველა ან გარკვეული რაოდენობის ფეხბურთელების ტრანსფერის/იჯარის შერჩევა, შესაბამისი 

ხელშეკრულებების შედარება ტრანსფერების ცხრილში მოცემულ ინფორმაციასთან და შერჩეული 

ტრანსფერების/იჯარის მონიშვნა. 
 

4. ტრანსფერის ყველა გადახდის ან შერჩევითი შემოწმება, რაც მოიცავს მათ შედარებას ტრანსფერების 

ცხრილში მოცემულ ინფორმაციასთან და შერჩეული გადახდების მონიშვნას. 

 

5. თუ, 2022 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით არსებობს გადახდის ვალდებულება, რომელიც ეხება 

გასული წლის 2022 წლის 31 აგვისტომდე განხორციელებულ ტრანსფერს, უნდა გაირკვეს 2022 წლის 15 

ოქტომბრამდე:  
 

(i) მიღწეულია თუ არა შეთანხმება გადახდის გადავადების შესახებ; 

(ii) ხომ არ წარმოიშვა დავა/საჩივარი/სასამართლო პროცესი; 

(iii) გატარდა თუ არა ყველა გონივრული ზომა. 
 

6. გადახდასთან დაკავშირებულ ყველა ან შერჩევით საბანკო ამონაწერების შემოწმება. 

 

tel:206331691


 

 

ქვემოთ გიდგენთ ანგარიშს ჩატარებული პროცედურების და შედეგების შესახებ: 

1. ტრანსფერების ცხრილში (დანართი 1) მოცემული ჯამური თანხა შევაჯერეთ 2022 წლის 31 აგვისტოს 

მდგომარეობით ფინანსური ანგარიშგების „ფეხბურთელების ტრანსფერებთან დაკავშირებულ ვალდებულების“ 

თანხასთან. შეუსაბამობა არ გამოვლენილა. 

2. ჩვენ შევამოწმეთ ტრანსფერების ცხრილის არითმეტიკული სიზუსტე. შეუსაბამობა არ გამოვლენილა. 

3. ჩვენ დავადგინეთ რომ, 2022 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით კლუბში განხორციელდა ოთხი ფეხბურთლის 

ტრანსფერი. (დანართი 1). შესაბამისად, მოვიძიეთ თითოეული ფეხბურთელის ტრანსფერის/ტრანსფერის 

დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება. ნიკიტა სიმდიანკინი სატრანსფერო ხელშეკრულება 

დათარიღებულია 2022 წლის 22 თებერვლით. (დანართი 2); მიხეილ სტრელნიკი, მოვიპოვეთ ტრანსფერის 

დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება, რომელიც დათარიღებულია 2022 წლის 5 აგვისტოთი. 

(დანართი 3); ნოდარ ყალიჩავა, მოვიპოვეთ ტრანსფერის დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება, 

რომელიც დათარიღებულია  2022 წლის 15 ივლისით. (დანართი 4); აროვოლო ჯამიუ ბამიდელე, მოვიპოვეთ 

ტრანსფერის დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება, რომელიც დათარიღებულია 2022 წლის 25 

ივლისით. (დანართი 5).  

4. მე-4 საკითხის ფარგლებში ჩვენ შევამოწმეთ ტრანფერის გადახდა, რაც მოიცავდა მის შედარებას ტრანსფერების 

ცხრილში მოცემულ ინფორმაციასთან და შერჩეული გადახდების მონიშვნას. შპს „წყალტუბოს სამგურალმა“ 

2022 წლის 22 თებერვლის ხელშეკრულების საფუძველზე, სს „ზენიტ სანქტ-პეტერბურგი“-ს გან დაიმატა 

ფეხბურთელი ნიკიტა სინდიანკინი 5,800 ევროს სანაცვლოდ (დანართი 2). მოცემული თანხა კლუბმა დაფარა 

2022 წლის 10 მარტს. მოვიპოვეთ გადახდის დამადასტურებელი საგადახდო დავალება და ინვოისი. (დანართი 

6). შპს „წყალტუბოს სამგურალმა“ 2022 წლის 31 აგვისტომდე განახორციელა  სამი უფასო ტრანსფერი. დაიმატა 

მიხეილ სტრელნიკი საფეხბურთო კლუბი „ოლიმპი დოლგოპრუდნი“-დან. (დანართი 3); დაიმატა 

ფეხბურთელი - ნოდარ ყალიჩავა საფეხბურთო კლუბი „ვოლგა ულიანოვსკი“-დან. (დანართი 4); დაიმატა 

ფეხბურთელი აროვოლო ჯამიუ ბამიდელე, „შონის აკადემა, ნიგერია“-დან. (დანართი 5).  

5. მე-5 და მე-6 საკითხთან დაკავშირებით აღვნიშნავთ, რომ 2022 წლის 3 ოქტომბრის მდგომარეობით არ არსებობს 

გადახდის ვალდებულება, რომელიც ეხება გასული წლის 2022 წლის 31 აგვისტომდე განხორციელებულ 

ტრანსფერს. შესაბამისად განსაზღვრული პროცედურები შეუსაბამოა;  

ანგარიშს თან ერთვის ასევე 2022 წლის 3 ოქტომბრით დათარიღებული ცნობა საქართველოს ფეხბურთის 

ფედერაციისგან, სადაც აღნიშნულია რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისათვის უცნობია სხვა კლუბების 

მიმართ სატრანსფერო დავალიანების შესახებ (დანართი 7). 

რადგანაც 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 2022 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით. 

რომ განგვეხორციელებინა დამატებითი პროცედურები ან ჩაგვეტარებინა აუდიტი ან შემოწმება აუდიტის ან 

შემოწმების შეთანხმების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შესაძლოა, ყურადღება გაგვემახვილებინა 

სხვა საკითხებზე, რაზეც თქვენ მოგახსენებდით. 

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 / პარტნიორი / სერტიფიცირებული აუდიტორი 
 
4 ოქტომბერი, 2022 წელი 
თბილისი, საქართველო 



 

 

დანართი 1 - ტრანსფერების ცხრილი 

 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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დანართი 2 - ნიკიტა სიმდიანკინის სატრანსფერო ხელშეკრულება 
 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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{$Qirz3mYadcoS8YISJi8hNCwAkjVkNWGnxBv1cZkENopxc4/j/lCYLVzpt2PkZxUvkL+YrV3KZ9ZLA7fyPgytiMUjbNDtReZ/CB0VAhi8QUKmDVQ63+/0TTkuXHc0hMuNsyb4hhCgMuWVMBWCYjc7tCpmTh1ZdO1PBliScxdWo6PtTUiD0fBgdu9EiBz5jnQXHgZx172VNaRLixJAYRDJNV34KifyJBGk8aEr83ZjSjVejz3Mzd/mRSHtCmV93QbafL6wJYG/QsiLz5KRXovgv8K4WXjdzncCPLNNSsJuyiQ=$}{$ZyPIq24QZdJnqZdwLNeqDkpGpzlshnYTh0LozL9Vi2gGpCNzvoXIles39Z04cGihto6bM9ZCuFwJRpT+5xtHq6wgFOQxT0aV1PjQuBCt0o4H2YSoSekqVHKV5+x5x8BkuQfLw1tl0E4fL/z8yitJBnkUXWPrwMA8G5WmGg+m/qM82zwyaUT7r4j8NaJvd5tVEk9mBT5Jsc7uxWqKMY6kpLzT1HnNM4iMDGwN9KBkvQWoD8CcI0KdR5vbUJ1ZyuZ8FT86VNMvq/2Al3WHoWIRJ84xujmaZ8zZj8hDYgz0w6w=$}



{$6nPnIJk6CYVt4VAXFHSqGlYZWf8t/kLjvlZ0sutDm4vLzT+9mDGhwNWbZnPKS5sGlXaZdyTyX2cyGI0lRWpwx14mgKQ3RQjKKoGKJSBYRgFKHB2pDyNytCEX6XSsMXzRdWp+T/iVNTo8pUV1VgAOEtovdY5ofjD3TgaEvddk+y+JW8Yks79/4VZuKwSRmoIBkT3Yg4nBeVNZHwRXypC9mwe8UMVjn1vaLqOXYYMLYKHH4bStbh7YMFu5GvZwXpZlLJYvwvi+pCXvYe0nsS0cu2GG7dEZa6fUzJ8AiBGceZs=$}{$F7ERMC3vgC5s7OL2T4Bym/qS/gjfBp9s/5uAIafCKtSfBtt9OIUDynXl0SdJlVje4/2YKZ1A4KyXbQ3HGnKDlN40H+Hk+FWPUsgEdm9v+CL4B+RRbnYm31q4xy/ZpSQhYU5/91NLDJ6SpQQL93xxk5KlmMgUe8udZMPqPGhQvLGFgLI7NJW9rDwYYrA85GPpel7jSVJniGesS7RjfRObb/mdKL7lyWG5hir3/JlGQhnp7jBzxN7AWkOzUvINasUwz2hcZWylMXqCgJ4/ouJ6JNbtouti7k2cX+23sO5tcEQ=$}



{$9x7hVldPwZU+hUhfUw4+F8iKKXgnxmSXvPA9I3D9c6Dv83kBCpT2E5vaYWtHwjxnEAl3jXQTgc+jNsa4w5tOgsZoYzF3EV4ir0IKgezsBFI8lPNqPv4rKm3h00znEUb4i3X7cST+LPLVHijjZUP1RwSJoXsiedwWoUKP4BoOr2pMEUAROMihUpwMkm4B51dIBD/83b0cBYCa5nhha7bws5f7O82wPd3t+wztmLSlLF4optmwa7eMy3NzfvSV5INCx1K0ntXLjXhgtpgNMk48a2G4Bv9A1BPYcyXIFG1CNO8=$}{$I2Fwmn8xxRbp4TmD5xml49umiKk5VxP/Qrk5h+xle4KcwgqQgt/YZgYzhbqWVQuC0GrJgo60eR3UOQNvmGh/i7EM1vhP+2KX82NGeROUCoBWgrFYKeCFSTvBnVP96vEJAMpLYB355OZmbNqMqa9DagZ0BVRKRQSbE9eCxK8vyGrMZeUX2qZY/mIP/zcBcGypJLn49XNoyOzjysgPyJ4qV+uXKc/2NEYbk7tSqdZevBgPG7U/FhQCOAqKQqtfGjBW+X15+lbN57RNLWBBWNw1Wnr6FFyRiCRphUG2aVIEUWE=$}



 

 

დანართი 3 - მიხეილ სტრელნიკის ტრანსფერის დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება 
 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 

 

  













 

 

დანართი 4 - ნოდარ ყალიჩავას ტრანსფერის დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება 
 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 

  











 

 

დანართი 5 - აროვოლო ჯამიუ ბამიდელეს ტრანსფერის დამადასტურებელი შრომითი ხელშეკრულება 
 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 

 

  











 

 

დანართი 6 - ნიკიტა სიმდიანკინის ტრანსფერის დამადასტურებელი ინვოისი და საგადახდო დავალება  
 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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Saint Petersburg

E* **.+ffi HT*S?b+r** C * rg.t&Uf *H *t E rE

?F*tsi: #*FF€*,WY #*;-*S*Fv *r 3=.*e. Eit3f

Fostball CIub Zer'rit Jcint st*ck 'r*f;:rFtt*;*,
incorporated under the iarrs of t.re Russian Fecieration,
havrg its registered *ffie at afiice 831, lil Sctr, 37, ul.
P'*r*.=ssra P*.*va, S=ir*t P*t*rsr,ui";, 1 gfSD., *r.,ssia

{hereinafier referred tc as cZ=HITn}, represe*ted by its
Generd director fitr. Alexar#r Mdvedev, ac*ing in
urdg tk Cha**r, *r1 *** sid*, **C

L.t.d, oFrstball GIub TSi{ALTUBO SAUGURALI',
incor*+ret** under the i*lvs *f ***rgi*, r=avii':* !i=

registered ;r*;* e1 Tsx*gi*'**, :* rriabi ri:". lt=f
{hereinafter 

*SAhif&Ltft*Ll*i represeiltd by its CEO
T* Petveni#e*, *ctirffi tn urder &e b***# sn the
cument drarter {,&sl*t* ? .?":l- #""*u {:r-:B :ii:'*' *i#fl:,

herel*aftsr ic*ntly ref€rred to as the *F*rti*s*, an#
separately as the aF*Sgr>,

f*GW ?HER=FB*E the Parties have condudd the
addendum to transier 4reernent of 22.fi2.2*22
{hereinafter canseeuenB_.,, the " ia'*i}e**uc"t* arxd the
rAgreer*entr) on the foliowtng.

1. The Parties hereby 3s1s::,T article 2.1 of tlre
Agreeme*t as falkrrvs:
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2. TfE Parties hereby amend $*stion tX of the Agreernent
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D u :,*s :=nk €lcffiur?f S# 7CI?81 Wt 244
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სს სს  ხალიკ ბანკი საქართვე ლოხალიკ ბანკი საქართვე ლო
JSC JSC HALYK BANK GEORGIAHALYK BANK GEORGIA

ფილიალი/Bank Branch:

რეფერენსი/Reference №: E BG 2 2 0 3 0 9 IN 0 6 9E BG 2 2 0 3 0 9 IN 0 6 9
 

სავალუტო სავალუტო საგადახდოსაგადახდო
დავალებადავალება
CURRENCY CURRENCY PAYMENT ORDERPAYMENT ORDER

№№ 10  

 
დოკუმენტის შექმნის თარიღი:
Document Create Date:

10 მარტი 2022 წ.
ვალუტირების თარიღი:
Value Date:

10 მარტი 2022 წ.

 

გადამხდელი
Ordering Customer

1/SAFEXBURTO KLUBI TSKALTUBO SAMGURALI LTD 1/421277175 2/NO2 26 MAY STR
3/GE/TSKALTUBO
A/N: GE03HB0000000003903618

გადამხდელის ბანკი
Ordering Bank

JSC HALYK BANK GEORGIA

S.W.I.F.T.: HABGGE22XXX

თანხა
Amount

527 115.60 RUB

ხუთასოცდაშვიდიათას ასთხუთმეტი რუბლი და 60 კაპიკი

ბენეფიციარი
Beneficiary Customer

FC ZENIT INN 7812005799 KPP 7813010 01 RUSSIA

A/N: 40702810000000001244

ბენეფიციარის ბანკი
Beneficiary Bank

GAZPROMBANK AO SEVERO ZAPADNI

S.W.I.F.T.:

შუამავალი ბანკი
Intermediary Bank S.W.I.F.T.:

დანიშნულება:
Details of Payment:

'(VO_____)'SCHOT N SP22076 24FEV2022 TRANSFERN AIA KOMPENSACIA PO DOGOVORU OT 22/0
2/22

დამატებითი ინფორმაცია
Additional Information

30101810200000000827

ყველა თქვენი საკომისიო და ხარჯები დაფარეთ ანგარიშიდან:
All Your Commission and Charges are for Account No:

GE03HB0000000003903618

კლიენტის ხელმოწერა:
Customer’s Signature:

 

BANK NOTES:

 



 

 

დანართი 7 - ცნობა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისგან სხვა კლუბების მიმართ სატრანფსერო 

დავალიანების შესახებ დათარიღებული 2022 წლის 3 ოქტომბრით 

განზრახ გამოტოვებული გვერდი დანართი იხილეთ შემდეგი გვერდიდან 
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