ხელმძღვანელობის

ოფიციალური

ინფორმაცია

შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს ტელერადიოცენტრის"
(შემდეგში კომპანია) მენეჯმენტი პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშგების
მომზადებაზე, რომელიც ნათლად ასახავს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 2018 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით და მის მიერ ჩატარებული ქმედებების შედეგებზე,
ფულადი
ნაკადის
მოძრაობისა
და
კაპიტალში
ცვლილებების
ანგარიშზე
ზემოთაღნიშნული წლის ბოლოსთვის,
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების ( ფასს) დაცვით.
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას მენეჯმენტი პასუხისმგებელია:


ამოირჩიოს შესაფერისი სააღრიცხვო პრინციპები და შესაბამისად გამოიყენოს
ისინი;



მოახდინოს წინდახედული და არსებითი შეფასებები;



ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების(ფასს) თანახმად,
განაცხადოს ნებისმიერი არსებული დარღვევების შესახებ და ახსნას ის
ფინანსურ ანგარიშგებაში;



მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება წარმოების უწყვეტობის პრინციპზე იმ
შემთხვევაში, თუ კომპანიას შესწევს უნარი გააგრძელოს თავისი საქმიანობა
მომავალში.
მენეჯმენტი ასევე პასუხისმგებელია:



შექმნას, განახორციელოს და შეინარჩუნოს შიდა კონტროლის ეფექტური და
ხარისხიანი სისტემა კომპანიაში;



ნებისმიერ დროს აწარმოოს კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ჩანაწერების
აღრიცხვა შესაბამისი სიზუსტით, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ
დარწუნდნენ, რომ ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულიაა ფასს-ების
დაცვით;



გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მათ დაიცვას
კომპანიის აქტივები;



აღმოფხვრას სხვადასხვა დარღვევები.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ვაცხადებთ, რომ:
- ყველა საბუღალტრო წიგნი, ჩანაწერი და შესაფერისი ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია აუდიტორებისათვის
- ფინანსური ანგარიშგება შედგენილიაა, შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების
საფუძვლის შესაბამისად.
- ყველა ოპერაცია აღრიცხული და ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში.

- შეუსწორებელი უზუსტობების გავლენა არ არის არსებითი ფინანსური
ანგარიშგებისათვის.
- კანონებთან და მარეგულირებელ ნორმებთან შეუსაბამობის შესახებ
ინფორმაცია მიეწოდა აუდიტორს.
- ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ კომპანიას შეუძლია საქმიანობა განაგრძოს,
როგორც ფუნქციონირებადმა საწარმომ.
- დირექტორებს არა აქვთ ისეთი გეგმები, რომლებიც არსებითად შეცვლის
აქტივების ან ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებს ან კლასიფიკაციას
ფინანსურ ანგარიშგებაში.
- არ არსებობს პროდუქციის საწარმოო ხაზების მიტოვების გეგმები, რაც
გამოიწვევდა მარაგის სიჭარბეს ან მოძველებას.
- საანგარიშგებო თარიღის ყველა შემდეგი მოვლენის შესახებ ინფორმაცია
მიეწოდა აუდიტორს და სათანადოდ აისახა ფინანსურ ანგარიშგებაში.
- არ მომხდარა რაიმე დარღვევა ხელმძღვანელობის ან იმ თანამშრომლების
მონაწილეობით, რომელთაც არსებითი გავლენის მოხდენა შეუძლიათ
ფინანსურ ანგარიშგებაზე.
ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის
მენეჯმენტის მხრიდან 2018 წლის 15 თებერვალი დამტკიცებულია შემდეგი პირების
მიერ.
დირექტორი
მთავარი ბუღალტერი

გ.დეკანოსიძე
დ.იანტბელიძე
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