
  

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის
„საქპატენტის“თავმჯდომარის  2017 წლის 24 აპრილის  N42 ბრძანების

დანართი 1

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“
2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

                                                                                                                                    ათასი ლარი

ეკონომიკური
კლასიფიკაციის

კოდი

შემოსულობის დასახელება 2017 წლის
გეგმა

საწყისი ფულადი ნაშთის გამოყენება 6185.2

1 I-შემოსავლები ძირითადი საქმიანობიდან 10000.0

1.1 შემოსავლები არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის გაწეული მომსახურებიდან

5800.0

1.2 შემოსავლები რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის გაწეული მომსახურებიდან

4200.0

2 II-შემოსავლები არაძირითადი საქმიანობიდან 132.1

2.1 მისაღები გრანტები 127.1

2.2.2 სხვა შემოსავლები არაძირითადი საქმიანობიდან 5.0

შემოსულობების ჯამი (ნაშთის ჩათვლით): 16317.3



  

პროექტი

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“
თავმჯდომარის 2017 წლის 24 აპრილის   N42   ბრძანების

დანართი 2

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“
2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 ათასი ლარი

ეკონომიკური
კლასიფიკაციი

ს კოდი

დასახელება 2017 წლის გეგმა

21 შრომის ანაზღაურება 3039.8

მათ შორის:

21111 თანამდებობრივი სარგო 2493.6

21113 პრემია 346.2

21114 დანამატი 200.0
22 საქონელი და მომსახურება 1938.8

26 გრანტი 324.8

27 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0

28 სხვა ხარჯები 3057.5
31 არაფინანსური აქტივები 669.5

33 ვალდებულების კლება 40.0

გადასახდელების ჯამი 9140.4



  

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის
„საქპატენტის“თავმჯდომარის  2017 წლის 16 ივნისის  N59  ბრძანების

დანართი 1

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“
2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

                                                                                                                                    ათასი ლარი

ეკონომიკური
კლასიფიკაციის

კოდი

შემოსულობის დასახელება 2017 წლის
გეგმა

საწყისი ფულადი ნაშთის გამოყენება 6185.2

1 I-შემოსავლები ძირითადი საქმიანობიდან 10000.0

1.1 შემოსავლები არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის გაწეული მომსახურებიდან

5800.0

1.2 შემოსავლები რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის გაწეული მომსახურებიდან

4200.0

2 II-შემოსავლები არაძირითადი საქმიანობიდან 132.1

2.1 მისაღები გრანტები 127.1

2.2.2 სხვა შემოსავლები არაძირითადი საქმიანობიდან 5.0

შემოსულობების ჯამი (ნაშთის ჩათვლით): 16317.3



  

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“
თავმჯდომარის 2017 წლის 16 ივნისის   N 59  ბრძანების

დანართი 2

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“
2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 ათასი ლარი

ეკონომიკური
კლასიფიკაციი

ს კოდი

დასახელება 2017 წლის გეგმა

21 შრომის ანაზღაურება 3039.8

მათ შორის:

21111 თანამდებობრივი სარგო 2493.6

21113 პრემია 346.2

21114 დანამატი 200.0
22 საქონელი და მომსახურება 2738.8

26 გრანტი 324.8

27 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0

28 სხვა ხარჯები 3057.5
31 არაფინანსური აქტივები 669.5

33 ვალდებულების კლება 40.0

გადასახდელების ჯამი 9940.4


