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შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სიონი”-ს
სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა #99
ქ. ბოლნისი, საქართველო
მოსაზრება

ჩავატარეთ შპს „საფეხბურთო კლუბი სიონი“-ს (შემდგომში “კლუბი”) სპეციალური დანიშნულების ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას 2020 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, აგრეთვე საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებას და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას
და ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების ხარჯების ანგარიშგებას წლისათვის, რომელიც დასრულდა
აღნიშნული თარიღით, აგრეთვე ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს, მათ შორის მნიშვნელოვან სააღრიცხვო
პოლიტიკებზე.
ჩვენი აზრით, თანდართული სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის
გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს კლუბის ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას და
ახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარებაზე გაწეულ ხარჯებს იმ წლისთვის, რომელიც დასრულდა მოცემული
თარიღით და შეესაბამება ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნა 2-ში აღწერილ სააღრიცხვო პოლიტიკას.
მოსაზრების საფუძველი
აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს-ების) შესაბამისად. ამ სტანდარტებით
განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობები დეტალურად აღწერილია ჩვენი დასკვნის - ’’აუდიტორის
პასუხისმგებლობა სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე’’ - ნაწილში. ჩვენ
დამოუკიდებლები ვართ კლუბისაგან იმ ეთიკური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ჩვენ მიერ
ჩატარებულ სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს საქართველოში. გარდა ამისა,
შევასრულეთ ამ ნორმებით გათვალისწინებული სხვა ეთიკური ვალდებულებებიც. გვჯერა, რომ ჩვენ მიერ
მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაფერისი საფუძველია ჩვენი აუდიტისათვის.
მნიშვნელოვანი გარემოებები - ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძველი და შეზღუდვა დასკვნის გავრცელებასა და
გამოყენებაზე
ყურადღებას ვამახვილებთ სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნა 2-ზე, სადაც
აღწერილია ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძველი. ამის გამო, წარმოდგენილი სპეციალური დანიშნულების
ფინანსური ანგარიშგება შეიძლება არ იყოს შესაფერისი სხვა მიზნებისათვის. ჩვენი ანგარიში განკუთვნილია
მხოლოდ კლუბისთვის, კლუბის დამფუძნებლისთვის, ფეხბურთის განვითარების ფონდისთვის და
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისათვის და არ შეიძლება გავრცელებული ან გამოყენებულ იქნას სხვა
მხარის მიერ, გარდა, კლუბის, კლუბის დამფუძნებლის, ფეხბურთის განვითარების ფონდის და საქართველოს
ფეხბურთის ფედერაციისა. ჩვენი მოსაზრება არ არის მოდიფიცირებული ამ საკითხთან მიმართებაში.
მენეჯმენტისა და მართვის უფლებამოსილებით
დანიშნულების ფინანსურ ანგარიშგებაზე

აღჭურვილ

პირთა

პასუხისმგებლობა

სპეციალური

მენეჯმენტი პასუხისმგებელია თანდართული სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების
მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნა 2-ში
მოცემული სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად
მიიჩნევს ისეთი სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად, რომელიც არ შეიცავს
თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას.
სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას მენეჯმენტს ევალება, შეაფასოს კლუბის
ფუნქციონირებადობის უნარი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, სპეციალური დანიშნულების ფინანსური
ანგარიშგების შენიშვნებში განმარტოს საწარმოს ფუნქციონირებადობასთან და ანგარიშგების საფუძვლად
საწარმოს ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მენეჯმენტს განზრახული აქვს კლუბის ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა, ან თუ არა აქვს სხვა
რეალური არჩევანი, ასე რომ არ მოიქცეს.
მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან კლუბის სპეციალური
დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედვლობაზე.

Moore Abc is a limited liability company -registered in Georgia
with identification number 206331691. Registered in the State
Registry of Audit Firms with the registration number: SARAS-F320544. An independent member firm of Moore Global Network
Limited - a network of independent audit and consulting firms.

დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა (გაგრძელება)
აუდიტორის პასუხისმგებლობა სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე
ჩვენი მიზანია, მოვიპოვოთ დასაბუთებული რწმუნება იმის შესახებ, რომ წარმოდგენილი სპეციალური
დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება არ შეიცავს არსებით უზუსტობას, მათ შორის გამოწვეულს
თაღლითობით ან შეცდომით, და გავცეთ აუდიტორის დასკვნა, რომელიც მოიცავს ჩვენს მოსაზრებას.
დასაბუთებული რწმუნება მაღალი დონის რწმუნებაა, მაგრამ არ არის იმის გარანტია, რომ ასს-ების შესაბამისად
ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის გამოავლენს არსებულ ნებისმიერ არსებით უზუსტობას. უზუსტობები
შეიძლება გამოწვეული იყოს თაღლითობით ან შეცდომით და არსებითად მიიჩნევა თუკი გონივრულ
ფარგლებში, მოსალოდნელია, რომ ისინი ცალკე ან ერთობლივად, გავლენას მოახდენს მომხმარებლის მიერ
ფინანსური ანგარიშგების გამოყენების საფუძველზე მიღებულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე.
ასს-ების შესაბამისად აუდიტის ჩატარება ითვალისწინებს აუდიტის პროცესში აუდიტორის მიერ პროფესიული
მსჯელობის გამოყენებას და პროფესიული სკეპტიციზმის შენარჩუნებას. გარდა ამისა, ჩვენ:
•

ვადგენთ და ვაფასებთ თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ, ფინანსური ანგარიშგების არსებითი
უზუსტობის რისკებს; ვგეგმავთ და ვატარებთ ამ რისკებზე რეაგირებისთვის გამიზნულ აუდიტორულ
პროცედურებს და მოვიპოვებთ ისეთ აუდიტორულ მტკიცებულებებს, რომლებიც საკმარისი და შესაფერისი
იქნება ჩვენი მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად. რისკი იმისა, რომ ვერ
გამოვლინდება თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობა უფრო მაღალია, ვიდრე რისკი იმისა, რომ ვერ
გამოვლინდება შეცდომით გამოწვეული უზუსტობა, რადგან თაღლითობა შეიძლება გულისხმობდეს ფარულ
შეთანხმებას, გაყალბებას, ოპერაციების განზრახ გამოტოვებას, აუდიტორისთვის წინასწარგანზრახულად
არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას ან შიდა კონტროლის იგნორირებას.

•

შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის საშუალებებს, რათა დავგეგმოთ კონკრეტული
გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები და არა იმ მიზნით, რომ მოსაზრება გამოვთქვათ
კლუბის შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე.

•

ვაფასებთ მენეჯმენტის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშეწონილობას, მენეჯმენტის მიერ
განსაზღვრული სააღრიცხვო შეფასებების დასაბუთებულობასა და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების
მართებულობას.

•

დასკვნა გამოგვაქვს მენეჯმენტის მიერ ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს ფუნქციონირებადობის პრინციპის
გამოყენების მიზანშეწონილობაზე, ხოლო მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვადგენთ,
არსებობს თუ არა რაიმე მოვლენებთან ან პირობებთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობა, რაც
მნიშვნელოვან ეჭვს გამოიწვევდა კლუბის ფუნქციონირებადობის უნართან დაკავშირებით. თუ დავასკვნით, რომ
არსებობს არსებითი განუსაზღვრელობა, გვევალება ჩვენს აუდიტორის დასკვნაში ყურადღების გამახვილება
ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის შენიშვნებზე, ან, თუ ამგვარი განმარტებითი შენიშვნები ადეკვატური არ
არის - ჩვენი მოსაზრების მოდიფიცირება. ჩვენი დასკვნები ეყრდნობა აუდიტორის დასკვნის თარიღამდე
მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებებს. თუმცა, ამის შემდგომი მომავალი მოვლენების ან პირობების
გავლენით შეიძლება კლუბი უკვე აღარ იყოს ფუნქციონირებადი საწარმო.

•

ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას მთლიანობაში, მის სტრუქტურას, მის შინაარსს და ახსნაგანმარტებითი შენიშვნებს. ამასთან ვაფასებთ, ფინანსური ანგარიშგების საფუძვლად აღებული ოპერაციები და
მოვლენები უზრუნველყოფს თუ არა ფინანსური ანგარიშგების სამართლიან წარდგენას.
მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებს, სხვასთან ერთად, ვაწვდით ინფორმაციას აუდიტის
დაგეგმილი მასშტაბისა, ვადების და ასევე აუდიტის პროცესში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების, მათ
შორის, შიდა კონტროლის სისტემაში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ.

მიხეილ აბაიაძე / სერტიფიცირებული აუდიტორი / პარტნიორი

ფირმის რეგისტრაციის ნომერი: SARAS-F-320544
აუდიტორის რეგისტრაციის ნომერი: SARAS-A-865011
მარტი 26, 2021
თბილისი, საქართველო
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შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სიონი”
სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
შენიშვნა 1: კლუბის შესახებ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საფეხბურთო კლუბი სიონი” („კლუბი“) დაფუძნდა 2000 წლის
25 აგვისტოს „სააქციო საზოგადოება მადნეული“ და „სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო ბოლნისის
განყოფილების” მიერ. საფეხბურთო კლუბის 100%-იანი საკონტროლო პაკეტის მფლობელია ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი.
კლუბის იურიდიული მისამართია: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის #99. ფაქტიური მისამართი ქ.
ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ.#115.
კლუბის ძირითადი მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული
ღონისძიებების შემუშავება, ორგანიზება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა.
,,საფეხბურთო კლუბი სიონი“ ცნობილია როგორც 1986 წლის საქართველოს თასის მფლობელი და შემდგომ
2005-2006 წლის საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის გამარჯვებული. ასევე არის საქართველოს 2003-2004
წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის ოქროს მატჩის მონაწილე და დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების
ნახევარფინალისტი. კლუბს მონაწილეობა აქვს მიღებული უეფას ჩემპიონთა და ევროპის
ლიგების
საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩებში.
კლუბს, პროფესიონალური გუნდის გარდა, რომელიც მონაწილეობს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის
უმაღლეს ლიგაში, ჰყავს ოთხი ჭაბუკ ფეხბურთელთა გუნდი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სფფ-ს ეგიდით
გამართულ შესაბამის ასაკობრივ ტურნირებში.
კლუბს არ გააჩნია საკუთარი სტადიონი. ის წლების განმავლობაში საშინაო მატჩებს მართავდა ქალაქ ბოლნისში
მდებარე თამაზ სტეფანიას სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე, რომელიც წარმოადგენს ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. ამჟამად იგეგმება აღნიშნული სტადიონის რეკონსტრუქცია.

შენიშვნა 2: სააღრიცხვო პოლიტიკა
•

მომზადების საფუძველი

კლუბი ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისად.
წარმოდგენილი ,,სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება“ მომზადებულია ამ ბუღალტრული
ჩანაწერების საფუძველზე და საჭიროებისამებრ კორექტირებულია იმგვარად, რომ დააკმაყოფილოს ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) აღიარების, შეფასების და წარდგენის პრინციპები და
მოთხოვნები.
წარმოდგენილი ,,სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება“ არ მოიცავს ყველა იმ ახსნაგანმარტებით შენიშვნას, რომელიც შესაძლოა მოთხოვნილი ყოფილიყო ფასს-ის მიხედვით.
წარმოდგენილი ,,სპეციალური დანიშნულების ფინანსური
ისტორიული ღირებულების პრინციპების გამოყენებით.
•

ანგარიშგება“

მომზადდა

დარიცხვისა

და

ფინანსური ანგარიშგების საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა

ორგანიზაციის საოპერაციო და სააღრიცხვო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.
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შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სიონი”
სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
შენიშვნა 2: სააღრიცხვო პოლიტიკა (გაგრძელება)
•

უცხოური ვალუტის გადაფასება

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგებები აღირიცხება იმ გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რომელიც
არსებობს ოპერაციის თარიღისათვის. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგების განხორციელების შედეგად
წარმოქმნილი გაცვლითი კურსის სხვაობები აისახება მოგება-ზარალის უწყისში იმ დღისათვის არსებული
გაცვლითი კურსის შესაბამისად.
უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია ქართულ ლარებში
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისათვის გამოცხადებული
ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის უცხოური ვალუტის ნაშთების
ლარებში გადაყვანისათვის გამოყენებული ძირითადი განაკვეთი იყო:

ლარი / 1აშშ დოლარი
ლარი / 1 ევრო
•

დეკემბერი 31, 2020
3.2766
4.0233

დეკემბერი 31, 2019
2.8677
3.2095

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები შედგება ბანკში არსებული ფულადი სახსრებისგან.
•

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები მოცემულია - ისტორიული ღირებულებას გამოკლებული ცვეთა. ისტორიული
ღირებულება მოიცავს აქტივის შეძენასთან პირდაპირ დაკავშირებულ დანახარჯებს. ძირითადი საშუალებების
ცვეთა გამოითვლება შემცირებადი ნაშთის მეთოდით მთელი სასარგებლო მოსამსხურების ვადის განმავლობაში.
სასარგებლო მომსახურების ვადები განისაზღვრება შემდეგნაირად:
აქტივების ჯგუფი
ოფისის აღჭურვილობა
ავეჯი და სხვა ინვენტარი
სატრანსპორტო საშუალებები

სასარგებლო მომსახურების ვადა
5-10 წელი
5 წელი
5 წელი

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა/ჩამოწერასთან დაკავშირებული მოგება ან ზარალი დგინდება ნარჩენ
ღირებულებაზე დაყრდნობით და გაითვალისწინება მიმდინარე შედეგის განსაზღვრისას. ძირითადი
საშუალებების მომსახურების ხარჯები ასახულია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, ხარჯების გაწევის მომენტში.
•

შემოსავალი და დარიცხვები

კლუბის შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: შემოსავალი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციიდან,
შემოსავალი ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან, შემოწირულობები, შემოსავალი
სპონსორობიდან და სხვა შემოსავლები;
დაფინანსება / სუბსიდია - მიღებული დაფინანსებასთან/სუბსიდიასთან დაკავშირებული შემოსავლების
აღიარება ხდება დაფინანსებით/სუბსიდიით დასაფარავი დანახარჯების ან ხარჯების აღიარების
პროპორციულად, ისე რომ უზრუნველყოფილ იქნას მიღებული დაფინანსებით/სუბსიდიით დასაფარავი
ხარჯებისა და შემოსავლების შესაბამისობა.
შემოწირულობა - შემოწირულობის სახით მიღებული ფულადი აქტივი შემოსავლად აღიარდება მისი
მიღებისთანავე;
სხვა შემოსავალი - სხვა შემოსავალი აღიარდება მაშინ როდესაც ის მისაღები გახდება გაწეული მომსახურების
შედეგად;
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შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სიონი”
სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
შენიშვნა 3. გარემო და ფუნქციონირებადი საწარმო
ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველომ განიცადა სერიოზული პოლიტიკური და ეკონომიკური
ცვლილებები. როგორც განვითარებად ბაზარს, საქართველოს არ გააჩნია კარგად განვითარებული კომერციული
ინფრასტრუქტურა, რომელიც ზოგადად უფრო განვითარებულ ბიზნეს ბაზარზე არსებობს. კანონები და
რეგულაციები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ქვეყანაში მოქმედ ბიზნესებზე ექვემდებარება სწრაფ ცვლილებას.
გარდა ამისა, ეკონომიკური სტაბილურობის გაგრძელება დამოკიდებულია მეტწილად მთავრობის მიერ
მიღებულ
ფისკალურ
ზომების
ეფექტურობაზე,
საერთაშორისო
საკრედიტო
ორგანიზაციების
გადაწყვეტილებებზე და ორგანიზაციის კონტროლს მიღმა სხვა ქმედებებზე.
2016 წლის თებერვლის თვიდან, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ შეიმუშავა ფეხბურთის განვითარების
ხუთწლიანი პროგრამა, რომელშიც გაწერილია ყველა ის მიმართულება და პროექტი, რის განვითარებასაც
გეგმავს სფფ. აღნიშნული პროგრამა დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ. ახალი ინიციატივის მიხედვით,
შეიქმნა „ქართული ფეხბურთის განვთარების ფონდი“, რომელიც განკარგავს სახელმწიფო თანხებს შესაბამისი
მიზნობრიობის გათვალისწინებით. ამგვარად, კლუბისთვის სახელმწიფო თანხებიდან დაფინანსების გამოყოფა
მოხდება სწორედ ფონდის მეშვეობით. ფეხბურთის განვითარების ფონდის ძირითადი ამოცანებია: კლუბების
დაფინანსების სისტემის მოწესრიგება, კერძო ინვესტიციების მოზიდვის სტიმულირება, საფეხბურთო
განათლების დონის ამაღლება, ბავშვთა სკოლების საქმიანობის სტრუქტურირება, მოზარდი ფეხბურთელების
რაოდენობის გაზრდა. 2016-2020 წლების ფეხბურთის განვითარების გეგმის მიხედვით ჩამოყალიბდა
დაფინანსების ახალი პრინციპები, კერძოდ შეიქმნა: საბაზისო კალათა, ქულების საპრემიო კალათა,
ინვესტიციების მოზიდვის სტიმულირების კალათა და საპრიზო კალათა.
2016 წლის ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად თანხების გადანაწილება გუნდებზე
2017-2020 წლების ჩემპიონატზე მოხდება დადგენილი კალათების მიხედვით (მათ შორის პრემიალური,
საპრიზო და ა.შ) კერძოდ:
პროფესიული ლიგა 1 -სთვის კალათა შეადგენს 1,000,000 ლარიდან 3,344,444 ლარამდე;
პროფესიული ლიგა 2 -სთვის კალათა შეადგენს 700,000 ლარიდან 1,772,222 ლარამდე.
2017 წლის 1 ივნისის საქართველოს მთავრობის დადგენილება #268-ის მიხედვით საქართველოში ფეხბურთის
განვითარების (2016-2020 წწ.) სახელმწიფო პროგრამაში განხორციელდა ცვლილება, კერძოდ მოხდა პროგრამის
გადაგრძელება 2021 წლამდე. ამავე დადგენილებით 2016-2021 წლებში პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსებისათვის საჭირო თანხა განისაზღვრა 211,126,949 ლარის
ოდენობით.
შენიშვნა 4. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები
ფულადი სახსრები და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საფეხბურთო
კლუბის საბანკო ანგარიშზე არსებული ფულის ნაშთს ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).
შენიშვნა 5. საგადასახადო აქტივები
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კლუბის საგადასახადო აქტივები შეადგენს - 6,482 ლარს. 2019 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით - 5,811 ლარს.
საპენსიო სქემა - 2018 წლის 21 ივნისს საქართველომ მიიღო კანონი საპენსიო ფონდის შესახებ, რომელიც ძალაში
შევიდა 2019 წლის 1 იანვრიდან. დაგროვებითი საპენსიო სქემა 6%-იან შენატანს ითვალისწინებს. კერძოდ,
დასაქმებული თავისი დასაბეგრი ხელფასის 2%-ს გადარიცხავს ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე,
დამსაქმებელი ასევე გადარიცხავს დამატებით 2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაირიცხება კიდევ 2%,
როგორც დამსაქმებელი, ორგანიზაცია გადარიცხავს 2%-ს თავის მხრივ და ეს გადასახადები მოცემულია 2020
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში.
შენიშვნა 6. სხვა მიმდინარე აქტივები
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სხვა მიმდინარე აქტივები მოიცავს წინასწარ გაწეულ ხელფასის ხარჯს
- 512 ლარის ოდენობით. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 526 ლარი.
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სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
შენიშვნა 7. ძირითადი საშუალებები
ოფისის
აღჭურვილობა

ავეჯი და სხვა
ინვენტარი

ტრანსპორტი

ისტორიული ღირებულება
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019
2020 წლის შემოსვლები

11,041
2,367

2,564
-

-

13,605
2,367

ნაშთი 31 დეკემბერი 2020

13,408

2,564

-

15,972

აკუმულირებული ცვეთა
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019
პერიოდის ცვეთა 2020

4,878
1,390

1,594
65

-

6,472
1,455

ნაშთი 31 დეკემებერი 2020

6,268

1,659

-

7,927

წმინდა საბალანსო ღირებულება
ნაშთი 31 დეკემბერი 2019

6,163

970

-

7,133

ნაშთი 31 დეკემბერი 2020

7,140

905

-

8,045

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ოფისის
აღჭურვილობა

ავეჯი და სხვა
ტრანსპორტი
ინვენტარი

სულ

სულ

ისტორიული ღირებულება
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018
2019 წლის შემოსვლები
2019 წლის გასვლები

8,528
2,513

2,564
-

-

11,092
2,513

ნაშთი 31 დეკემბერი 2019

11,041

2,564

-

13,605

აკუმულირებული ცვეთა
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018
პერიოდის ცვეთა 2019

3,705
1,173

1,353
241

-

5,058
1,415

ნაშთი 31 დეკემებერი 2019

4,878

1,594

-

6,472

წმინდა საბალანსო ღირებულება
ნაშთი 31 დეკემბერი 2018

4,823

1,211

-

6,034

ნაშთი 31 დეკემბერი 2019

6,163

970

-

7,131

შენიშვნა 8. ბანკის და სხვა სესხები
2020 წლის 31 დეკემბრისათვის ბანკის და სხვა სესხები შედგება სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”-სგან მიღებული
სესხისგან - 234,000 ლარი. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კლუბს არ ჰქონია სესხი.
შენიშვნა 9. სხვა მიმდინარე ვალდებულებები
2020 წლის 31 დეკემბრისათვის სხვა მიმდინარე ვალდებულებები ძირითადად შედგება მოწოდებიდან და
მომსახურებიდან წარმოქმნილ ვალდებულებების და მოთხოვნებისაგან, ასევე ვალდებულებებებისგან საპენსიო
ფონდის მიმართ 2,111 ლარის ოდენობით. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 1,736 ლარი.
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სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
შენიშვნა 10. საწესდებო კაპიტალი
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის საწესდებო კაპიტალი მოიცავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ საწესდებო
კაპიტალის განაღდებულ საწესდებო კაპიტალს - ჯამში 444,490 ლარის ოდენობით. 2019 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით - 444,490 ლარი.
შენიშვნა 11. სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი
სპონსორობა და რეკლამა - ძირითადი სპონსორი მოიცავს შემოსავალს სპონსორობიდან
ოდენობით. (2019 წელი: 254,237 ლარი).

193,231 ლარის

შენიშვნა 12. უეფას სოლიდარობა და საპრიზო, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი
უეფას საკლუბო შეჯიბრებები - სოლიდარობის გადასახადი მოიცავს უეფა-დან მიღებულ სოლიდარობის
თანხებს 175,105 ლარი (2019 წელი: 90,450 ლარი).
შენიშვნა 13. სუბსიდიები, გრანტები ან სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისაგან;
სუბსიდიები, გრანტები ან სხვა თანხები სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლებისაგან მოიცავს
ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან ჩარიცხულ თანხებს ეროვნულ ვალუტაში.
შენიშვნა 14. სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი
სხვა საოპერაციო შემოსავალი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი ძირითადად მოიცავს სს "RMG Copper"სგან მიღებულ ეკიპირებას.
შენიშვნა 15. ფეხბურთელები - ხელფასი და ანაზღაურება
ფეხბურთელები - ხელფასი და ჯამაგირი შედგება ფეხბურთელების ანაზღაურებისგან.
შენიშვნა 16. ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები
ფეხბურთელები - გადასახადები და სოციალური შენატანები შედგება ფეხბურთელების საშემოსავლო
გადასახადისა და საპენსიო შენატანისგან.
შენიშვნა 17. სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ანაზღაურება
სხვა თანამშრომლები - ხელფასი და ჯამაგირი მოიცავს ფეხბურთელების გარდა კლუბის სხვა თანამშრომლების
ანაზღაურებას.
შენიშვნა 18. სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები
სხვა თანამშრომლები - გადასახადები და სოციალური შენატანები შედგება ფეხბურთელების გარდა კლუბის სხვა
თანამშრომლების საშემოსავლო გადასახადისა და საპენსიო შენატანისგან.
შენიშვნა 19. მატჩის დღის ხარჯები
მატჩის დღის ხარჯები ძირითადად მოიცავს: კლუბის მივლინების ხარჯებს, ტრანსპორტირების და შენახვის
ხარჯებს, სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯებს, სპორტული ინვენტარის ხარჯებს.
შენიშვნა 20. უძრავი ქონების და სათავსოების ხარჯები
უძრავი ქონების და სათავსოების ხარჯები ძირითადად მოიცავს მოედნის იჯარის თანხას.
შენიშვნა 21. სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი
სხვა საოპერაციო ხარჯი, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი ძირითადად მოიცავს მიღებული ეკიპირების
ჩამოწერას, საწევრო გადასახადს და მწრთვნელთა ლიცენზირების ხარჯებს.
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სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
შენიშვნა 22: ანარიცხები და პირობითი ვალდებულებები
•

სასამართლო დავები

2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის კლუბი არ ყოფილა ჩართული რაიმე ტიპის სასამართლო
დავაში.
შენიშვნა 22. საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ საფეხბურთო კლუბები საქართველოში ფეხბურთის
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 2021 წელს ეროვნულ ლიგაში ასპარეზობის შემთხვევაში
დაფინანსდებიან საბაზისო დაფინენსებით - 700,000 ლარი, ხოლო, ეროვნულ ლიგა 2-ში ასპარეზობის
შემთხვევაში, საბაზისო დაფინანსებით - 500,000 ლარი. ანგარიშგების ხელმოწერის თარიღისთვის კლუბისთვის
არ არის ცნობილი ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდისგან 2021 წელს მისაღები პრემიალური და
საპრიზო ფონდის შესახებ.
2020 წლის დასაწყისში მსოფლიო დადგა მწვავე ვირუსული დაავადების კორონავირუსის („COVID-19”)
გავრცელების საფრთხის წინაშე. 2020 წლის 11 მარტს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანზიაციამ კორონავირუსთან
დაკავშირებით პანდემია გამოაცხადა. მსოფლიოსა და საქართველოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე
საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა რიგი ღონისძიებები, მათ შორის გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა და
კომენდანტის საათი, რომელთაც შეზღუდეს კლუბის ყოველდღიური საქმიანობა.
2020 წლის 11 მარტს მსოფლიოში და ქვეყანაში კორონავირუსთან დაკავშირებით განვითარებული
მოვლენებიდან გამომდინარე, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ (სფფ) მიიღო გადაწყვეტილება, სფფ-ის
ეგიდით გამართული ყველა ჩემპიონატის, მათ შორის, კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის, კრისტალბეთ
ეროვნული ლიგა 2-ის, ლიგა 3-ის, ასევე ასაკობრივი ჩემპიონატების 1 აპრილამდე შეჩერების თაობაზე.
თავდაპირველად აღნიშნული ჩემპიონატის შეჩერების გადაწყვეტილება სფფ-მ 11 მარტს სამ კვირიანი ვადით
მიიღო, თუმცა მსოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო აღნიშნული ვადა შესაბამისად გაგრძელდა.
კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა მესამე ტურით 25 ივნისიდან განახლდა. ხოლო 13 ივლისიდან, ასევე მესამე
ტურით განახლდა კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა 2. ქვეყანაში არსებული რეგულაციების გათვალისწინებით,
მატჩები მაყურებლის გარეშე მიმდინარეობდა.
კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის 2021 წლის სეზონი, ყველა შესაბამისი რეგულაციის დაცვით, 27 თებერვალს
განახლდა. ხოლო 2021 წლის 1 მარტიდან განახლდა კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა 2.
გამომდინარე იქიდან რომ ვითარება სწრაფად იცვლება, კლუბის მენეჯმენტი ვერ აკეთებს ზუსტ პროგნოზს თუ
რა ეფექტი ექნება ამ მოვლენას კლუბის სამომავლო საქმიანობაზე. კლუბის შეფასებით COVID-19-თან
დაკავშირებულ რისკებს მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია კლუბის უნარზე
საქმიანობა განაგრძოს როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ.
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