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 udedmamo da    mSoblebis mzrunvelobas moklebul  bavSvTa fondi  `iavnana”  

warmoadgens wevrobaze dafuZnebul saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT gansazRvrul  
kerZo samarTlis arasamewarmeo (arakomerciul) iuridiul pirs. 
 
fondis saqmianoba  wesdebiT iTvaliswinebs  socialurad  daucveli ojaxebis 

gamTlianebas, mzrunvelobamoklebuli da oboli bavSvebisTvis da maTi ojaxebisTvis 
daxmarebis gawevas da maT momavalze zrunvas, socialurad daucveli niWieri 
axalgazrdebis mxardaWeras da im  niWieri studentebisa da moswavleebis mxardaWeras, 
romlebsac  aqvT maRali  akademiuri  moswreba da gansakuTrebuli miRwevebi.    
fondi  Tavisi miznebis gansaxorcieleblad  Rebulobs Sesawirs misi saqmianobiT 
dainteresebuli, saqarTvelosa da ucxoeTis  fizikuri da iuridiuli pirebisgan, 
romlebsac survili aqvT  TavianTi wvlili Seitanon fondis mier dasaxuli miznebis 
ganxorcielebaSi.  
 

ÛÄÌÏÓÖËÏÁÄÁÉ ÃÀ áÀÒãÄÁÉ _2016ÛÄÌÏÓÖËÏÁÄÁÉ ÃÀ áÀÒãÄÁÉ _2016ÛÄÌÏÓÖËÏÁÄÁÉ ÃÀ áÀÒãÄÁÉ _2016ÛÄÌÏÓÖËÏÁÄÁÉ ÃÀ áÀÒãÄÁÉ _2016            

ÀÍÀÍÀÍÀÍÂÀÒÉÛÉÂÀÒÉÛÉÂÀÒÉÛÉÂÀÒÉÛÉ    ÃÀÓÀáÄËÄÁÀÃÀÓÀáÄËÄÁÀÃÀÓÀáÄËÄÁÀÃÀÓÀáÄËÄÁÀ    ÈÀÍáÀÈÀÍáÀÈÀÍáÀÈÀÍáÀ    

        შემოსულობებიშემოსულობებიშემოსულობებიშემოსულობები    
                

1,079,585 1,079,585 1,079,585 1,079,585     

6190 16190 16190 16190 1    შემოწირულობებიშემოწირულობებიშემოწირულობებიშემოწირულობები    
                                                

582,954 582,954 582,954 582,954     

6190 26190 26190 26190 2    
ÓÓÓÓაქველმოქმედოაქველმოქმედოაქველმოქმედოაქველმოქმედო        ღონისძიებებიდანღონისძიებებიდანღონისძიებებიდანღონისძიებებიდან        მიღებულიმიღებულიმიღებულიმიღებული    
შემოსავლებიშემოსავლებიშემოსავლებიშემოსავლები    

                                                
180,160 180,160 180,160 180,160     

6130613061306130----6135613561356135----6140614061406140    იჯარითიჯარითიჯარითიჯარით    გაცემულიგაცემულიგაცემულიგაცემული        ფართიდანფართიდანფართიდანფართიდან    შემოსავლებიშემოსავლებიშემოსავლებიშემოსავლები    ÃÀ ÓáÅÃÀ ÓáÅÃÀ ÓáÅÃÀ ÓáÅÀÀÀÀ    
                                                

231,761 231,761 231,761 231,761     

6110611061106110    შემოსავალი რეალიზაციიდანშემოსავალი რეალიზაციიდანშემოსავალი რეალიზაციიდანშემოსავალი რეალიზაციიდან    
                                                            

15,191 15,191 15,191 15,191     

8180818081808180    დადებითი საკურსო სხვაობადადებითი საკურსო სხვაობადადებითი საკურსო სხვაობადადებითი საკურსო სხვაობა    
                                                                    

5,960 5,960 5,960 5,960     

8110811081108110    საპროცენტო შემოსავალისაპროცენტო შემოსავალისაპროცენტო შემოსავალისაპროცენტო შემოსავალი    
                                                            

63,385 63,385 63,385 63,385     

8190819081908190----6199619961996199    სხვა შემოსავალისხვა შემოსავალისხვა შემოსავალისხვა შემოსავალი    
                                                                    

175.0 175.0 175.0 175.0     

        ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები                    
1,066,783 1,066,783 1,066,783 1,066,783     

7110711071107110----7190719071907190    
ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏÃ  ÂÀßÄÖËÉ áÀÒãÄÁÉ  ×ÖËÀÃÉ ÃÀ ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏÃ  ÂÀßÄÖËÉ áÀÒãÄÁÉ  ×ÖËÀÃÉ ÃÀ ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏÃ  ÂÀßÄÖËÉ áÀÒãÄÁÉ  ×ÖËÀÃÉ ÃÀ ÓÀØÅÄËÌÏØÌÄÃÏÃ  ÂÀßÄÖËÉ áÀÒãÄÁÉ  ×ÖËÀÃÉ ÃÀ 
ÍÀÔÖÒÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÉÈÍÀÔÖÒÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÉÈÍÀÔÖÒÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÉÈÍÀÔÖÒÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÉÈ    

                                                
375,907 375,907 375,907 375,907     

7110711071107110----7190719071907190    
ღონისძიებებისღონისძიებებისღონისძიებებისღონისძიებების    ორგანიზებასთანორგანიზებასთანორგანიზებასთანორგანიზებასთან    დაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებული    
ხარჯიხარჯიხარჯიხარჯი    

                                                
104,450 104,450 104,450 104,450     

7210721072107210----7290729072907290    სასაქონლო მატერიალური მარაგი და კორექტირებასასაქონლო მატერიალური მარაგი და კორექტირებასასაქონლო მატერიალური მარაგი და კორექტირებასასაქონლო მატერიალური მარაგი და კორექტირება    
                                                            

32,379 32,379 32,379 32,379     



7310731073107310    რეკლამა და გაყიდული საქონლის თვითღირებულებარეკლამა და გაყიდული საქონლის თვითღირებულებარეკლამა და გაყიდული საქონლის თვითღირებულებარეკლამა და გაყიდული საქონლის თვითღირებულება    
                                                                                                
----            

7410741074107410    ÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀÛÒÏÌÉÓ ÀÍÀÆÙÀÖÒÄÁÀ    
                                                

374,154 374,154 374,154 374,154     

7430743074307430    ÊÏÌÖÍÉÊÀÝÉÉÓ áÀÒãÄÁÉÊÏÌÖÍÉÊÀÝÉÉÓ áÀÒãÄÁÉÊÏÌÖÍÉÊÀÝÉÉÓ áÀÒãÄÁÉÊÏÌÖÍÉÊÀÝÉÉÓ áÀÒãÄÁÉ    
                                                            

24,324 24,324 24,324 24,324     

7445744574457445    ÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ áÀÒãÄÁÉÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ áÀÒãÄÁÉÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ áÀÒãÄÁÉÊÏÌÐÉÖÔÄÒÉÓ áÀÒãÄÁÉ    
                                                                    

1,629 1,629 1,629 1,629     

7455745574557455    ÝÅÄÈÀ ÃÀ ÀÌÏÒÔÉÆÀÝÉÀÝÅÄÈÀ ÃÀ ÀÌÏÒÔÉÆÀÝÉÀÝÅÄÈÀ ÃÀ ÀÌÏÒÔÉÆÀÝÉÀÝÅÄÈÀ ÃÀ ÀÌÏÒÔÉÆÀÝÉÀ    
                                                            

23,232 23,232 23,232 23,232     

7465746574657465    ØÏÍÄÁÉÓ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉØÏÍÄÁÉÓ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉØÏÍÄÁÉÓ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉØÏÍÄÁÉÓ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ    
                                                            

11,643 11,643 11,643 11,643     

7490+7444+7450+74517490+7444+7450+74517490+7444+7450+74517490+7444+7450+7451    
სხვადასხვა ხარჯი სხვადასხვა ხარჯი სხვადასხვა ხარჯი სხვადასხვა ხარჯი 

((((მივლინების,საკანცელარიო,საკონსულტაციო)მივლინების,საკანცელარიო,საკონსულტაციო)მივლინების,საკანცელარიო,საკონსულტაციო)მივლინების,საკანცელარიო,საკონსულტაციო)    
                                                            

44,886 44,886 44,886 44,886     

7446744674467446    ÓÀßÅÀÅÉÓ áÀÒãÉÓÀßÅÀÅÉÓ áÀÒãÉÓÀßÅÀÅÉÓ áÀÒãÉÓÀßÅÀÅÉÓ áÀÒãÉ    
                                                            

15,960 15,960 15,960 15,960     

7440+74477440+74477440+74477440+7447        ÒÄÌÏÍÔÉÓ áÀÒãÉÒÄÌÏÍÔÉÓ áÀÒãÉÒÄÌÏÍÔÉÓ áÀÒãÉÒÄÌÏÍÔÉÓ áÀÒãÉ    
                                                            

12,075 12,075 12,075 12,075     

7435,74997435,74997435,74997435,7499    
სხვადასხვა ხარჯები( დაზღვევა,საგადასახადო მიზნით სხვადასხვა ხარჯები( დაზღვევა,საგადასახადო მიზნით სხვადასხვა ხარჯები( დაზღვევა,საგადასახადო მიზნით სხვადასხვა ხარჯები( დაზღვევა,საგადასახადო მიზნით 

გამოქვითული ხარჯები)გამოქვითული ხარჯები)გამოქვითული ხარჯები)გამოქვითული ხარჯები)    
                                                            

43,540 43,540 43,540 43,540     

8290 8290 8290 8290     ÁÀÍÊÉÓ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÏÁÉÓ áÀÒãÉÁÀÍÊÉÓ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÏÁÉÓ áÀÒãÉÁÀÍÊÉÓ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÏÁÉÓ áÀÒãÉÁÀÍÊÉÓ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÏÁÉÓ áÀÒãÉ    
                                                                    

1,374 1,374 1,374 1,374     

8210821082108210    საპროცენტო ხარჯისაპროცენტო ხარჯისაპროცენტო ხარჯისაპროცენტო ხარჯი            

8280828082808280    უარყოფითი საკურსო უარყოფითი საკურსო უარყოფითი საკურსო უარყოფითი საკურსო სხვაობასხვაობასხვაობასხვაობა    
                                                                    

1,231 1,231 1,231 1,231     

იავნანას სამეგობროების მიერ გაწეული ქველმოქმედება იავნანას სამეგობროების მიერ გაწეული ქველმოქმედება იავნანას სამეგობროების მიერ გაწეული ქველმოქმედება იავნანას სამეგობროების მიერ გაწეული ქველმოქმედება " " " "         45000       45000       45000       45000           

  
 2016 wlis Sedegebis mixedviT fondis finansuri  angariSis mokle mimoxilva Semdeg  

suraTs  gvaZlevs.  Semowirulobebidan da saqvelmoqmedo RonisZiebebidan miRebulma  
Semosavlebma  sul 763114 lari   Seadgina.  qvelmoqmedebaze da saqvelmoqmedo 
RonisZiebebze gaweulma xarjebma 480357 lari, rac saqvelmoqmedo SemosavlebTan 
mimarTebaSi 62.95   procents  Seadgens. 
 
 uSualod qvelmoqmedebaze gaweuli  xarjebi wlis  ganmavlobaSi  fuladi da  

naturaluri  formiT  375905 lars Seadgens.  m.S.  mravalSvilian ojaxebze gacemuli 
binebis Rirebuleba  Seadgens   113583 lars, stipendiebisa da swavlis gadasaxadis saxiT  
gacemulia 86941 lari, sxvadasxva    daxmareba  fuladi da naturaluri  formiT  
gaweulia 175382 laris odenobiT. 
 
 fondis Semosavlebma ekonomikuri saqmianobidan    252911 lari Seadgina. rac 

ZiriTadad mimarTulia fondis saerTo administraciuli xarjebis dasafarad. 
 

mTel qarTul sazogadoebasTan, saqarTvelos mTavrobasTan, saerTaSoriso 

organizaciebTan qarTvel და ucxoel  aRiarebul artistebTan _msoflio donis 
varskvlavebTan  erTad, fondma 13 wlis ganmavlobaSi socialurad daucveli 114 ojaxi 
daabinava, 875 students nawilobriv daufinansa swavlis safasuri. 2008 wlis 25 
seqtembridan 2014 wlis ianvramde, yovelTviur daxmarebas uricxavda agvistos omis 
dros daoblebul 133 bavSvs. 7 wlis dito razmaZe, romelsac goris dabombvis dros 
daeRupa mSoblebi, dRemde ”iavnanas” mzrunvelobis qveS imyofeba.   Tavisi arsebobis 13 
wlis manZilze “iavnanam” cxraasze  meti bavSvi gadaarCina  bavSvTa saaRmzrdelo 

dawesebulebebSi moxvedras. გaweulia uamravi erTjeradi daxmareba mravalSviliani 
socialurad daucveli ojaxebisTvis.  

 

damoukidebeli  auditorisdamoukidebeli  auditorisdamoukidebeli  auditorisdamoukidebeli  auditoris    daskvna, sadac dawvrilebiT aris ganxiluli daskvna, sadac dawvrilebiT aris ganxiluli daskvna, sadac dawvrilebiT aris ganxiluli daskvna, sadac dawvrilebiT aris ganxiluli 

bolo sami wlis angariSebibolo sami wlis angariSebibolo sami wlis angariSebibolo sami wlis angariSebi,   ,   ,   ,   xelmisawvdomia nebismieri dainteresebuli xelmisawvdomia nebismieri dainteresebuli xelmisawvdomia nebismieri dainteresebuli xelmisawvdomia nebismieri dainteresebuli 
pirisTvis.pirisTvis.pirisTvis.pirisTvis.    


