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შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი"
ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება

2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით
თანხები მოცემულია ლარებში თუ სხვაგვარად არ არის მინიშნებული

შენიშვნა დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები 7              45 368              20 653
არამატერიალური აქტივები 8                   202                   272
გასაყიდად არსებული ინვესტიციები 9                4 100                4 100
სულ გრძელვადიანი აქტივები              49 670              25 024
მიმდინარე აქტივები
სასაქონლო–მატერიალური მარაგები 10                3 587                7 061
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან              14 535              11 049
დარიცხული პროცენტები                     -                1 233
ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 11            376 784            426 919
გაცემული ავანსები                1 061                1 067
საგადასახადო აქტივები              86 518              82 623
სულ მიმდინარე აქტივები            482 485            529 951
სულ აქტივები            532 154            554 976
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შენიშვნა დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

საკუთარი კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი            200 000            200 000
რეზერვები              10 704              10 704
აკუმულირებული გაუნაწილებელი მოგება/(დაუფარავი
ზარალი)            341 077            343 903

მიმდინარე პერიოდის მოგება/(ზარალი)            (28 215)              (2 826)
სულ საკუთარი კაპიტალი            523 566            551 781
მიმდინარე ვალდებულებები

მოწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი
ვალდებულებები                8 538                3 144

სხვა მიმდინარე ვალდებულებები                     50                     50
სულ მიმდინარე ვალდებულებები                8 588                3 194
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები            532 154            554 976

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:
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შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი"

მოგებისა და ზარალის კონსოლიდირებული ანგარიშგება

2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

თანხები მოცემულია ლარებში თუ სხვაგვარად არ არის მინიშნებული

შენიშვნა დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

აქტივები
შემოსავალი რეალიზაციიდან 3             30 960             11 049           109 216           137 109
საერთო მოგება             30 960             11 049           109 216           137 109
ადმინისტრაციული დანახარჯები 4             40 840             35 589           147 029           170 070
სხვა საოპერაციო ხარჯები 5               2 845               1 452             10 986               9 491
მოგება საოპერაციო საქმიანობიდან           (12 725)           (25 992)           (48 799)           (42 452)
წმინდა ფინანსური შემოსავლები (ხარჯები) 6             (6 724)             12 513             15 605             39 043

მოგება დაბეგვრამდე           (19 449)           (13 479)           (33 194)             (3 409)
მოგების გადასახადი             (2 917)             (2 022)             (4 979)                (583)
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება           (16 531)           (11 456)           (28 215)             (2 826)

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

3 თვის პერიოდი 12 თვის პერიოდი
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შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი"
ფულადი სახსრების მოძრაობის კონსოლიდირებული ანგარიშგება

2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

თანხები მოცემულია ლარებში თუ სხვაგვარად არ არის მინიშნებული

12 თვე
2014

12 თვე
2013

პირდაპირი მეთოდი

მყიდველებისა და დამკვეთებისგან მიღებული ფულადი სახსრები 105 717 181 645
მომწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები (119 024) (41 801)
გაცემული შრომის ანაზღაურება (53 927) (134 797)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან: (67 234) 5 048

მიღებული პროცენტები 29 829 36 266

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან:
29 829 36 266

ფულადი სახსრების მოძრაობა საფინანსო საქმიანობიდან:

გადახდილი დივიდენდები 0 (100 000)

ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ზრდა ან კლება (12 730) 6 955

წმინდა ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან (12 730) (93 045)

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო
პერიოდის დასაწყისში

426 919 478 650

ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს

376 784 426 919

ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების წმინდა ზრდა ან
კლება

(50 135) (51 732)

ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო საქმიანობიდან:

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო საქმიანობიდან:

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:
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შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი"

თანხები მოცემულია ლარებში თუ სხვაგვარად არ არის მინიშნებული
საწესდებო
კაპიტალი

გადაფასების
რეზერვი

აკუმულირებული
მოგება

ჯამი

ბალანსი 2013 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით

             200 000                    (1 296)                     443 903               642 607

გადაფასების რეზერვი                        -                   12 000                               -                 12 000
საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება                        -                           -                       (2 826)                 (2 826)
დივიდენდი                        -                           -                   (100 000)             (100 000)
ბალანსი 2013 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით              200 000                   10 704                     341 077               551 781

ბალანსი 2014 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით

             200 000                   10 704                     341 077               551 781

საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება                        -                           -                     (28 215)               (28 215)
ბალანსი 2014 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით              200 000                   10 704                     312 863               523 566

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

კაპიტალში ცვლილებების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიშგება

2014 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

5



 
 

6 
 

Sps ”abbi aset menejmenti” 

axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 

SeniSvna 1. zogadi informacia 

    Sps ”abbi aset menejmenti” registrirebulia q. Tbilisis sagadasaxado inspeqciis 

mier 2007 wlis 31 maiss.  

    kompaniis iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri #74/a. 

    kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens aqtivebis/sainvesticio 

fondebis marTva. Sps ”abbi aset menejmenti”-s sawesdebo kapitali Seadgens 200,000 

lars. kompaniis wilis 100% ekuTvnis Sps ”BBAM LIMITED”–s. sazogadoebas angariSi 
gaxsnili aqvs ss ”saqarTvelos bankSi” da ss ”Tibisi bankSi”. 

    Sps ”abbi aset menejment”-s hyavs ori Svilobili kompania - ss ”liberTi fainenSel 

oforTiuniTiz” da ss ”belaraSen invesTmenT”, romlebic dafuZnebulia 100% wiliT.  

    ss ”liberTi fainenSel oforTiuniTiz” dafuZnebulia 2008 wlis 3 seqtembers. 

kompaniis saqmianobis ZiriTad sagans warmoadgens sainvesticio saqmianoba. 2010 wlis 

Semdeg kompanias ar ganuxorcielebia aranairi saqmianoba. 

    ss ”belaraSen invesTmenT” dafuZnebulia 2008 wlis 14 maiss. kompaniis saqmianobis 

ZiriTad sagans warmoadgens sainvesticio saqmianoba. kompanias dafuZnebis dRidan ar 

ganuxorcielebia aranairi saqmianoba. 

 

SeniSvna 2.  finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani 

principebi 

 

finansuri angariSgebis wardgena: 

     finansuri angariSgeba momzadebulia ”finansuri angariSgebis saerTaSoriso 

standartebis” (“fass”) Sesabamisad. maregulirebeli moTxovnebidan gamomdinare, kompanias 

buRaltruli aRricxvis warmoeba da finansuri angariSgebis momzadeba moeTxoveba larSi 

finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis (“fass”) Sesabamisad. winamdebare 

finansuri angariSgeba momzadebulia istoriuli RirebulebiT. 
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kompaniis finansuri angariSgeba moicavs: 

• finansuri mdgomareobis konsolidirebul angariSgebas; 

• mogebisa da zaralis konsolidirebul angariSgebas; 

• fuladi saxsrebis moZraobis konsolidirebul angariSgebas; 

• kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb konsolidirebul angariSgebas; 

• axsna-ganmartebiT SeniSvnebs; 

 

finansuri angariSgeba Sedgenilia Semdegi ZiriTadi saaRricxvo principebis dacviT: 

• funqcionirebadi sawarmo; 

• daricxvis principi; 

• wardgenis ucvleloba; 

• arsebiToba; 

 

   finansuri angariSgebis konsolidacia warmoebulia finansuri angariSgebis 

saerTaSoriso standartebis (fass) mixedviT. 

 

 

saangariSo periodi: 

 

  kompaniis saangariSo periodi emTxveva kalendarul wels, 1 ianvridan 31 dekembramde. 

 

ZiriTadi saSualebebi da aramaterialuri aqtivebi: 

   kompaniis ZiriTadi saSualebebi moicavs: avejs, kompiuterebs, avtotransports da  

sxva inventars.  

   ZiriTadi saSualebebi da aramaterialuri aqtivebi Tavdapirvelad fasdeba 

TviTRirebulebiT, xolo balansSi aisaxeba TviTRirebulebidan daricxuli cveTis 

(amortizaciis) gamoklebiT.  

   ZiriTadi saSualebebs  cveTa ericxebaT eqspluataciaSi Sesvlis TariRiT, wrfivi 

meTodiT, maTi sasargeblo momsaxurebis vada gansazRvrulia 5 wliT. 

   ZiriTadi saSualebebis movla-Senaxvasa  da remontis danaxarjebi, romliTac ar 

izrdeba ZiriTadi  saSualebebis Rirebuleba mikuTvnebulia saoperacio xarjebze. 

 

ucxouri valutiT warmoebuli operaciebi: 

   finansuri angariSgeba warmodgenilia larSi, rac kompaniis funqcionalur valutas 

warmoadgens. ucxour valutaSi ganxorcielebuli operaciebi izomeba funqcionalur 
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valutaSi, romlis konvertacia xdeba operaciis dRes arsebuli kursiT. ucxour 

valutaSi arsebuli fuladi aqtivebisa da valdebulebebis konvertacia larSi xdeba 

saqarTvelos erovnuli bankis gacvliTi kursiT balansis Sedgenis dRes. ucxour 

valutaSi ganxorcielebuli operaciebis konvertaciiT gamowveuli mogeba-zarali 

aRiarebulia mogeba-zaralis angariSgebaSi rogorc ucxouri valutis konvertaciiT 

gamowveul mogebas minus zarali – sakurso sxvaoba.  

   sxvaobebi ucxour valutaSi ganxorcielebuli operaciis sakontraqto gacliT 

kurssa da saqarTvelos erovnuli bankis gacliT kurss Soris operaciis dRes CarTulia 

ucxour valutaSi ganxorcielebuli operaciebidan mogebas minus zarali – sakurso 

sxvaobis muxlSi.  

gadasaxadebi: 

  gadasaxadebi gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis safuZvelze. 

 

 

uflebamosili piris xelmowera: 



შენიშვნა 3 დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

შემოსავლები ძირითადი საშუალებების
რეალიზაციიდან                      -                      -              23 659                      -

შემოსავლები გაწეული მომსახურებიდან
               8 013              11 049              34 802            137 109

სხვა შემოსავლები
             22 947                      -              50 755                      -

ჯამი              30 960              11 049            109 216            137 109

შენიშვნა 4 დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

ხელფასები, ანაზღაურება და მათთან
დაკავშირებული გადასახადები            12 226              21 699              54 098            128 113

იჯარა              22 192                5 542              59 408              20 744

ადმინისტრაციული ზედნადები ხარჯები
               6 422                8 348              33 524              21 214

ჯამი              40 840              35 589            147 029            170 070

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

შემოსავლები

ადმინისტრაციული ხარჯები

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

12 თვის პერიოდი

12 თვის პერიოდი

3 თვის პერიოდი

3 თვის პერიოდი

9



შენიშვნა 5 დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

სხვა არამატერიალური აქტივების
ამორტიზაცია                     18                     18                     70                     70

დარიცხული ცვეთა                2 827                1 434              10 916                9 421
ჯამი                2 845                1 452              10 986                9 491

შენიშვნა 6 დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

საპროცენტო შემოსავალი                5 958                5 710              28 597              32 089
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული
მოგება/(ზარალი)             (12 682)                6 804             (12 992)                6 954

ჯამი               (6 724)              12 513              15 605              39 043

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

საოპერაციო ხარჯები

წმინდა ფინანსური დანახარჯები

12 თვის პერიოდი

12 თვის პერიოდი

3 თვის პერიოდი

3 თვის პერიოდი
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შენიშვნა 7 მანქანა -
დანადგარები

ოფისის
აღჭურვილობა,
ავეჯი და სხვა
ინვენტარი

ჯამი

შესყიდვები                   49 274                           -                   49 274

ძირითადი საშუალებების გაყიდვა/ჩამოწერა

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის                   82 177                   34 708                 116 885

აკუმულირებული ცვეთისა და გაუფასურების რეზერვის
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის                   31 437                   29 165                   60 601

დარიცხული ცვეთა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში                     7 919                     2 997                   10 916

აკუმულირებული ცვეთისა და გაუფასურების რეზერვის
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის                   39 356                   32 161                   71 517

ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის
ბოლოსთვის (2014 წლის 31 დეკემბრისთვის)                   42 821                     2 546                   45 368

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

                  20 653
ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის
დასაწყისისთვის                   11 763                     8 889

ძირითადი საშუალებები

                  10 297                     3 346                   13 643

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის (2014 წლის 1
იანვრისთვის)                   43 200                   38 054                   81 254
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შენიშვნა 8 ლიცენზიები

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის  (2014 წლის 1
იანვრისთვის)                   1 657

ამორტიზაციის ხარჯი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში                        70

ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს (2014
წლის 31 დეკემბრისთვის)                      202

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

აკუმულირებული ამორტიზაციის და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის

არამატერიალური აქტივები

                     272
ნარჩენი ღირებულების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის

                  1 456

აკუმულირებული ამორტიზაციის და გაუფასურების რეზერვის ნაშთი
საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის                   1 386
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შენიშვნა 9

გრძელვადიანი რაოდენობა/წილი ღირებულებ
ა
რაოდენობა/წილი ღირებულება

სულ ინვესტიციები სხვა საწარმოთა ფასიან
ქაღალდებში

             4 100                  4 100

საფონდო ბირჟა                               1              4 100                                 1                  4 100

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

ინვესტიციები
დეკემბერი 2013დეკემბერი 2014
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შენიშვნა 10 დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

მოხმარებადი მარაგები                       3 587                       7 061
ჯამი                       3 587                       7 061

შენიშვნა 11 დეკემბერი
2014

დეკემბერი
2013

ფული საბანკო ანგარიშზე                   376 667                   426 802
ფული საბროკერო ანგარიშზე                          117                          117
ჯამი                   376 784                   426 919

შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" მომსახურებას უწევს ერთ კლიენტს - სს
"საქართველოს ბანკი"-ს. მიმდინარე კვარტალში ამ კლიენტიდან
მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 8 013ლარი. კომპანიას
შემოსავლები ასევე მიღებული აქვს ფართის იჯარით გაცემიდან
(ქვეიჯარა). აღნიშნულმა შემოსავალმა მიმდინარე კვარტალში შეადგინა
22 947ლარი.

შენიშვნა 12

მარაგები

ინფორმაცია კლიენტების შესახებ

ფული და ფულადი სახსრების ექვივალენტები

14

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:

შპს "აბბი ასეტ მენეჯმენტი" მომსახურებას უწევს ერთ კლიენტს - სს
"საქართველოს ბანკი"-ს. მიმდინარე კვარტალში ამ კლიენტიდან
მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 8 013ლარი. კომპანიას
შემოსავლები ასევე მიღებული აქვს ფართის იჯარით გაცემიდან
(ქვეიჯარა). აღნიშნულმა შემოსავალმა მიმდინარე კვარტალში შეადგინა
22 947ლარი.
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