
ლარებშილარებშილარებშილარებში

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ იშ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ იშ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ იშ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა 
თორმეტი თვის თორმეტი თვის თორმეტი თვის თორმეტი თვის 

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის 

მიმართ %-ში მიმართ %-ში მიმართ %-ში მიმართ %-ში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 7,422,500,000.07,422,500,000.07,422,500,000.07,422,500,000.0 6,839,493,575.946,839,493,575.946,839,493,575.946,839,493,575.94 92.1%92.1%92.1%92.1%

მ. შ. გადასახადები 6,920,000,000.0 6,287,685,012.03 90.9%

    გრანტები 202,500,000.0 238,861,116.65 118.0%

მ. შ. ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 75,000,000.00 83,069,692.53 110.8%      

    სხვა შემოსავლები 300,000,000.0 312,947,447.26 104.3%

    არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება 100,000,000.0100,000,000.0100,000,000.0100,000,000.0 77,514,510.2877,514,510.2877,514,510.2877,514,510.28 77.5%77.5%77.5%77.5%

    ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება 35,000,000.035,000,000.035,000,000.035,000,000.0 39,924,442.4339,924,442.4339,924,442.4339,924,442.43 114.1%114.1%114.1%114.1%     

    ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა 868,000,000.0868,000,000.0868,000,000.0868,000,000.0 737,891,460.61737,891,460.61737,891,460.61737,891,460.61 85.0%85.0%85.0%85.0%

საშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდა 150,000,000.0 149,531,001.06 99.7%

საგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდა 718,000,000.0718,000,000.0718,000,000.0718,000,000.0 588,360,459.55588,360,459.55588,360,459.55588,360,459.55 81.9%81.9%81.9%81.9%

საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 650,000,000.0 471,725,541.22 72.6%

ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 68,000,000.0 101,250,913.83 148.9%

შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა 15,384,004.50

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულ 8,425,500,000.08,425,500,000.08,425,500,000.08,425,500,000.0 7,694,823,989.267,694,823,989.267,694,823,989.267,694,823,989.26 91.3%91.3%91.3%91.3%

წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებაწინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებაწინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებაწინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება
22,502,716.8422,502,716.8422,502,716.8422,502,716.84

სხვა თანხები *სხვა თანხები *სხვა თანხები *სხვა თანხები * 109,298.02109,298.02109,298.02109,298.02

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ იგ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ იგ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ იგ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა ვალდებულებავალდებულებავალდებულებავალდებულება რესურსირესურსირესურსირესურსი მოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნა გადახდაგადახდაგადახდაგადახდა

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

გეგმის მიმართ %-გეგმის მიმართ %-გეგმის მიმართ %-გეგმის მიმართ %-

შიშიშიში

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

ვალდებულების ვალდებულების ვალდებულების ვალდებულების 

მიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-ში

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

მოთხოვნის მოთხოვნის მოთხოვნის მოთხოვნის 

მიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-ში

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

შრომის ანაზღაურებაშრომის ანაზღაურებაშრომის ანაზღაურებაშრომის ანაზღაურება 1,193,959,379.001,193,959,379.001,193,959,379.001,193,959,379.00 1,189,816,037.921,189,816,037.921,189,816,037.921,189,816,037.92 4,143,341.084,143,341.084,143,341.084,143,341.08 1,187,569,515.161,187,569,515.161,187,569,515.161,187,569,515.16 1,187,569,515.161,187,569,515.161,187,569,515.161,187,569,515.16 99.5%99.5%99.5%99.5% 99.8%99.8%99.8%99.8% 100%100%100%100%

საქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურება 796,103,127.56796,103,127.56796,103,127.56796,103,127.56 776,134,125.24776,134,125.24776,134,125.24776,134,125.24 19,969,002.3219,969,002.3219,969,002.3219,969,002.32 765,801,236.21765,801,236.21765,801,236.21765,801,236.21 765,801,236.21765,801,236.21765,801,236.21765,801,236.21 96.2%96.2%96.2%96.2% 98.7%98.7%98.7%98.7% 100%100%100%100%

პროცენტიპროცენტიპროცენტიპროცენტი 260,175,413.00260,175,413.00260,175,413.00260,175,413.00 233,042,871.96233,042,871.96233,042,871.96233,042,871.96 27,132,541.0427,132,541.0427,132,541.0427,132,541.04 233,042,871.96233,042,871.96233,042,871.96233,042,871.96 233,042,871.96233,042,871.96233,042,871.96233,042,871.96 89.6%89.6%89.6%89.6% 100.0%100.0%100.0%100.0% 100%100%100%100%

მ. შ. საგარეო ვალდებულებებზე 134,267,262.77 134,267,262.77 134,267,262.77 100.0% 100%

    საშინაო ვალდებულებებზე 98,775,609.19 98,775,609.19 98,775,609.19 100.0% 100%

სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები 247,388,377.00247,388,377.00247,388,377.00247,388,377.00 243,415,563.86243,415,563.86243,415,563.86243,415,563.86 3,972,813.143,972,813.143,972,813.143,972,813.14 242,552,087.48242,552,087.48242,552,087.48242,552,087.48 242,552,087.48242,552,087.48242,552,087.48242,552,087.48 98.0%98.0%98.0%98.0% 99.6%99.6%99.6%99.6% 100%100%100%100%

გრანტებიგრანტებიგრანტებიგრანტები 1,161,012,577.001,161,012,577.001,161,012,577.001,161,012,577.00 1,120,358,683.471,120,358,683.471,120,358,683.471,120,358,683.47 40,653,893.5340,653,893.5340,653,893.5340,653,893.53 1,083,320,446.421,083,320,446.421,083,320,446.421,083,320,446.42 1,083,320,446.421,083,320,446.421,083,320,446.421,083,320,446.42 93.3%93.3%93.3%93.3% 96.7%96.7%96.7%96.7% 100%100%100%100%

მ. შ. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,104,662,844.00 1,068,674,197.29 1,068,674,197.29 96.7% 100%

მ.შ., სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს (51 04) 1,117,025,728.00 1,104,444,177.00 12,581,551.00 1,068,455,530.29 1,068,455,530.29
95.7% 96.7% 100%

სოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფა 2,266,417,673.702,266,417,673.702,266,417,673.702,266,417,673.70 2,083,476,491.722,083,476,491.722,083,476,491.722,083,476,491.72 182,941,181.98182,941,181.98182,941,181.98182,941,181.98 2,083,043,613.202,083,043,613.202,083,043,613.202,083,043,613.20 2,083,043,613.202,083,043,613.202,083,043,613.202,083,043,613.20 91.9%91.9%91.9%91.9% 100.0%100.0%100.0%100.0% 100%100%100%100%

სხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯები 1,080,522,573.351,080,522,573.351,080,522,573.351,080,522,573.35 973,322,564.14973,322,564.14973,322,564.14973,322,564.14 107,200,009.21107,200,009.21107,200,009.21107,200,009.21 950,285,460.41950,285,460.41950,285,460.41950,285,460.41 950,285,460.41950,285,460.41950,285,460.41950,285,460.41 87.9%87.9%87.9%87.9% 97.6%97.6%97.6%97.6% 100%100%100%100%

მ.შ., სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 240,575,021.42 222,937,939.15 222,937,939.15 92.7% 100%

არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 889,585,600.11889,585,600.11889,585,600.11889,585,600.11 789,059,466.57789,059,466.57789,059,466.57789,059,466.57 100,526,133.54100,526,133.54100,526,133.54100,526,133.54 767,632,219.24767,632,219.24767,632,219.24767,632,219.24 767,632,219.24767,632,219.24767,632,219.24767,632,219.24 86.3%86.3%86.3%86.3% 97.3%97.3%97.3%97.3% 100%100%100%100%

ფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდა 317,897,679.00317,897,679.00317,897,679.00317,897,679.00 282,871,623.49282,871,623.49282,871,623.49282,871,623.49 35,026,055.5135,026,055.5135,026,055.5135,026,055.51 277,105,077.24277,105,077.24277,105,077.24277,105,077.24 277,105,077.24277,105,077.24277,105,077.24277,105,077.24 87.2%87.2%87.2%87.2% 98.0%98.0%98.0%98.0% 100%100%100%100%

ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება 535,437,600.28535,437,600.28535,437,600.28535,437,600.28 514,445,572.06514,445,572.06514,445,572.06514,445,572.06 20,992,028.2220,992,028.2220,992,028.2220,992,028.22 513,865,102.81513,865,102.81513,865,102.81513,865,102.81 513,865,102.81513,865,102.81513,865,102.81513,865,102.81 96.0%96.0%96.0%96.0% 99.9%99.9%99.9%99.9% 100%100%100%100%

მ. შ. საშინაო 60,466,252.12 60,229,833.69 236,418.43 59,649,368.14 59,649,368.14 98.6%98.6%98.6%98.6% 99.0%99.0%99.0%99.0% 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 17,296,025.12 17,059,607.17 236,417.95 16,479,141.62 16,479,141.62 95.3% 96.6% 100%

    საგარეო 474,971,348.16 454,215,738.37 20,755,609.79 454,215,734.67 454,215,734.67 95.6%95.6%95.6%95.6% 100.0%100.0%100.0%100.0% 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,771,348.16 23,770,202.99 1,145.17 23,770,199.29 23,770,199.29 100.0% 100.0% 100%

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულ 8,748,500,000.008,748,500,000.008,748,500,000.008,748,500,000.00 8,205,943,000.438,205,943,000.438,205,943,000.438,205,943,000.43 542,556,999.57542,556,999.57542,556,999.57542,556,999.57 8,104,217,630.138,104,217,630.138,104,217,630.138,104,217,630.13 8,104,217,630.138,104,217,630.138,104,217,630.138,104,217,630.13 92.6%92.6%92.6%92.6% 98.8%98.8%98.8%98.8% 100%100%100%100%

ნაშთი 01.01.2013ნაშთი 01.01.2013ნაშთი 01.01.2013ნაშთი 01.01.2013 ნაშთი 01.01.2014ნაშთი 01.01.2014ნაშთი 01.01.2014ნაშთი 01.01.2014 ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი**სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი**სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი**სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი** 332,389,556.11332,389,556.11332,389,556.11332,389,556.11 287,146,438.81287,146,438.81287,146,438.81287,146,438.81 -45,243,117.30-45,243,117.30-45,243,117.30-45,243,117.30

* * * * ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. 

** ** ** ** სსფ-ის ვალის მომსახურების ქვეანგარიშიდან   341 538.5 ათასი ლარი გადატანილი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.სსფ-ის ვალის მომსახურების ქვეანგარიშიდან   341 538.5 ათასი ლარი გადატანილი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.სსფ-ის ვალის მომსახურების ქვეანგარიშიდან   341 538.5 ათასი ლარი გადატანილი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.სსფ-ის ვალის მომსახურების ქვეანგარიშიდან   341 538.5 ათასი ლარი გადატანილი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში.

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, 

გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ 
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