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ვალუტის გადამცვლელი
პუნქტების სტატისტიკური
გამოკვლევა

კითხვარი # 05.2.15.1 (წლიური)
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს
19.02.2019 №3 დადგენილებით

•კითხვარს ავსებს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობით დაკავებული საწარმო, კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების
გარდა.
•„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან,
საქსტატის მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგინონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია, მათშორის, კონფიდენციალური. პასუხისმგებლობა ინფორმაციის
12
წარუდგენლობისათვის გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 177 მუხლით
• ინდივიდუალური მონაცემები ითვლება კონფიდენციალურად და დაცულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და ,,ოფიციალური
სტატისტიკის შესახებ” საქართველოსკანონის 28-ემუხლით.
•კითხვარი შეივსება 2021 წლის შედეგებზე, დარიცხვის მეთოდის მიხედვით.

ნაწილი I. საიდენტიფიკაციო მონაცემები
ინტერვიუერის სახელი, გვარი, ხელმოწერა
საწარმოს (დაწესებულების) სრული დასახელება
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
სტატისტიკური რეესტრის საიდენტიფიკაციო ნომერი
რესპოდენტის სახელი და გვარი
რესპოდენტის ტელეფონის ნომერი
ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობის სახე
უმთავრესი არაძირითადი ეკონომიკური საქმიანობის სახე

ფაქტიური მისამართი
მუნიციპალიტეტი
ქალაქი, დაბა, თემი
სოფელი
ქუჩა და სხვა მისამართი

ნაწილი II. ძირითადი მაჩვენებლები
მათ შორის:
მაჩვენებლის დასახელება

ბრუნვა, სულ *

#

სულ

აშშ
დოლარი

ევრო

სხვა
ვალუტა

კომენტარი

01

ვალუტის ყიდვა-გაყიდვიდან
მიღებული დარიცხული შემოსავალი, დღგ-სა და აქციზის გარეშე.
სტრ.01=სტრ.02 + სტრ.03
(მხოლოდ „სხვა ვალუტი“-ს
შემთხვევაში)

02

მიუთითეთ შესყიდული აშშ
დოლარის და ევროს რაოდენობა
ნომინალის გათვალისწინებით.
სხვა ნებისმიერი ვალუტა მიუთითეთ ლარში, 2021 წლის ბოლოსთვის მოქმედი ოფიციალური
გაცვლითი კურსით.

მათ შორის:

ყიდვა

X

1

მათ შორის:
მაჩვენებლის დასახელება

გაყიდვა

საკონვერსიო ოპერაციებიდან
მიღებული წმინდა
მოგება/ზარალი

#

03

სულ

აშშ
დოლარი

ევრო

სხვა
ვალუტა

X

04

კლიენტთა რაოდენობა, სულ
05

X

X

X

06

X

X

X

ბანკები

07

X

X

X

მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციები

08

X

X

X

ფიზიკური პირები

09

X

X

X

ადგილობრივი

10

უცხოელი

11

X
X

X
X

X
X

კომენტარი

მიუთითეთ გაყიდული აშშ
დოლარის და ევროს რაოდენობა
ნომინალის გათვალისწინებით.
სხვა ნებისმიერი ვალუტა მიუთითეთ ლარში, 2021 წლის ბოლოსთვის მოქმედი ოფიციალური
გაცვლითი კურსით.
მოგება(+)/ზარალი(-) (ვალუტის
ყიდვა-გაყიდვიდან), 2021 წლის
ბოლოსთვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით.
მიუთითეთ საანგარიშო
პერიოდში ვალუტის გადამცვლელთა (კლიენტთა) რაოდენობა.
სტრ.05=სტრ.06 + სტრ.09

მათ შორის:

იურიდიული პირები

სტრ.06 ≥ სტრ.07+სტრ.08

აქედან,

სტრ.09 = სტრ.10+სტრ.11

მათ შორის:

ნაღდი ფული

ბანკებში არსებული ფულადი
სახსრები

იგულისხმება საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის სალაროში
არსებული ნაღდი ფული,
კონვერტირებული ლარში.
იგულისხმება საანგარიშო
პერიოდის ბოლოსათვის,
როგორც რეზიდენტ, ასევე
არარეზიდენტ ბანკებში
არსებული ფულადი სახსრები.
სტრ.13 = სტრ.14+სტრ.15

12

13

მათ შორის:

რეზიდენტ ბანკებში

14

კონვერტირებული ლარში.

არარეზიდენტ ბანკებში

15

კონვერტირებული ლარში.

16

იგულისხმება საანგარიშო
პერიოდის ბოლოსათვის
ნასესხები ფულადი სახსრების
მოცულობა
სტრ.16 = სტრ.17+სტრ.18

აღებული სესხები

მათ შორის:

რეზიდენტები წარმოადგენენ
იურიდიულ ან ფიზიკურ პირებს,
რეზიდენტებიდან
17
რომლთა მუდმივი ადგილსამყოფელი საქართველოშია.
არარეზიდენტები წარმოადგენენ
იურიდიულ ან ფიზიკურ პირებს,
რომლთა მუდმივი ადგილსამყოარარეზიდენტებიდან
18
ფელი საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთაა.
*- კონვერტირებული ლარში, 2021 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ოფიციალური გაცვლითი კურსით.
წინამდებარე კითხვარი შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდზე: www.geostat.ge

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის!
2

