
დანართი N2 

 

1. დღეის მდგომარეობით გაკოტრების რეჟიმში მოქცეულია 9 საწარმო, რომელთა 

ჩამონათვალი თან ერთვის (დანართ 1), ამასთან თითოეული საზოგადოების 

დაფუძნების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში. 

2. გაკოტრებიდან 2017 წლიდან დღეის მდგომარეობით ლიკვიდირებულია 2 

საწარმო (შპს „აჭარმშენტრანსი“ ს/ნ: 245549429 და სს „დასასვენებელი სახლი ნიავი“ ს/ნ: 

245955727). 

 

3. 2017 წელი მოგებით დაასრულა შემდეგმა საწარმოებმა, კერძოდ: 

ა) შპს „სავაჭრო ცენტრი 2009“ - 1 722 523 ლარი (დივიდენდი - 1 481 235 ლარი). 

ბ) შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“ - 1 455 539 ლარი. (დივიდენდი - 

1 258 600 ლარი). 

გ) შპს „აჭარის ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების ცენტრი“ - 15 673 ლარი 

(დივიდენდი - 14 609 ლარი). 

დ) სს „დასასვენებელი სახლი ნიავი“- 15 880 ლარი (თუმცა გადაიფარა წინა წლის 

დაუფარავი ზარალით). 

ე) შპს „ბათუმის ნავსაყუდელი 2015“ - 27 038 ლარი (თუმცა გადაიფარა წინა წლის 

დაუფარავი ზარალით). 

ვ) შპს „გაზეთი აჭარა და ადჟარია“ - 10 776 ლარი (თუმცა გადაიფარა წინა წლის 

დაუფარავი ზარალით). 

ზ) შპს „სამკურნალო მცენარე“ - 523 ლარი (თუმცა გადაიფარა წინა წლის დაუფარავი 

ზარალით). 

თ) შპს „სტადიონი“- 885 328 ლარი (დივიდენდი დატოვებული იქნა საწარმოში). 

ი) შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“ - 206 261 ლარი (დივიდენდი 

დატოვებული იქნა საწარმოში). 

 

4. 2018 წელი მოგებით დაასრულა შემდეგმა საწარმოებმა, კერძოდ: 

ა) შპს „სავაჭრო ცენტრი 2009“ - 1 636 575 ლარი (დივიდენდი - 1 411 721 ლარი). 

ბ) შპს „ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა“ - 690 061 ლარი (დივიდენდი - 

602 383 ლარი). 

გ) შპს „აჭარის ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების ცენტრი“ - 15 706 ლარი 

(დივიდენდი - 14 642 ლარი). 

დ) შპს „აჭარის აქტივების მართვის კომპანია“ - 505 533 (თუმცა გადაიფარა წინა წლის 

დაუფარავი ზარალით). 

ე) სს „აჭარგაზი“ - 1 567 ლარი (თუმცა გადაიფარა წინა წლის დაუფარავი ზარალით). 

 

5. 2017 წელი ზარალით დაასრულა შემდეგმა საწარმოებმა, კერძოდ: 

ა) სს „გომარდული“- 311 305 ლარი. 

ბ) სს „აჭარის წყლის ალიანსი“ - 73 855 ლარი. 



გ) სს „ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხანა“- 1 640 851 ლარი. 

დ) სს „აჭარგაზი“ - 83 ლარი. 

ე) შპს „Goderdzi Resorts“- 363 035 ლარი 

ვ)  შპს „ახალი ტექნოლოგია“ - 6 537 ლარი. 

ზ) შპს „აჭარის აქტივების მართვის კომპანია“ – 18 870 ლარი. 

თ) შპს „ივერია პ.ს.“ – 17 649 ლარი. 

ი) შპს „ქობულეთის საწარმოო კომბინატი“ – 9 790 ლარი. 

კ) შპს „სარემონტო-სამშენებლო სამმართველო“ – 1 245 492 ლარი. 

ლ) შპს „აჭარავტო“ – 12 413 ლარი. 

მ) სს „ბათუმის ავტოსადგური“ - 15 441 ლარი. 

 

6. 2018 წელი ზარალით დაასრულა შემდეგმა საწარმოებმა, კერძოდ: 

ა) შპს „ბათუმის ნავსაყუდელი 2015“ - 28 019 ლარი. 

ბ) შპს „გაზეთი აჭარა და ადჟარია“ - 3 777 ლარი. 

გ) შპს „სამკურნალო მცენარე“ - 309 ლარი. 

დ) შპს „სარემონტო-სამშენებლო სამმართველო“ შემოსავლები და ხარჯები არ ჰქონია, 

თუმცა აქვს დაუფარავი ზარალი. 

ე) შპს „ქობულეთის საწარმოო კომბინატი“ - 4 157 ლარი. 

ვ) სს „აჭარის წყლის ალიანსი“ - 144 076 ლარი. 

ზ) სს „ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხანა“ - 396 ლარი. 

თ) შპს „აჭარავტო“ - 52 361 ლარი. 

ი) შპს „გოდერძი რეზორტი“- 497 320 ლარი. 

კ) შპს „ივერია პ.ს.“ - 19 574 ლარი. 

ლ) შპს „ახალი ტექნოლოგია“ - შემოსავლები და ხარჯები არ ჰქონია, თუმცა აქვს 

დაუფარავი ზარალი. 

მ) შპს „ბათუმის ნავსაყუდელი 2015“ - 28 019 ლარი. 

ნ) შპს „სტადიონი“- 381 909 ლარი. 

ო) შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“ - 503 054 ლარი. 

პ) სს „გომარდული“- 311 305 ლარი. 

ჟ) სს „ბათუმის ავტოსადგური“ - 54 737. 

რ) შპს „დინამო ბათუმი“ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას გადმოეცა 2019 წელს.  

 

7. 2019 წელს საწარმობისათვის კაპიტალში შეტანილი აქტივების ღირებულება. 

ა) შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიის“ საწესდებო კაპიტალი გაიზარდა 11 397 

857 ლარის ოდენობით (საწესდებო კაპიტალში შეტანილი იქნა 319 775 კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთი და „აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი“). 


