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Disclaimer
წინამდებარე პრეზენტაცია და მასში მოყვანილი ინფორმაცია კონფიდენციალურია, წარმოადგენს შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ (შემდგომში „კომპანია“) საკუთრებას და
აკრძალულია მისი სრულად ან ნაწილობრივ რეპროდუქცია, დისტრიბუცია, გადაცემა, ან მასში მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე სხვა ფორმით გავრცელება მესამე პირზე პირდაპირ ან
ადაპირდაპირ (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მესამე პირი წარმოადგენს ინვესტორის პროფესიონალ მრჩეველს), ან გამოქვეყნება სრულად ან ნაწილობრივ ნებისმიერი მიზნით
კომპანიის წინასწარი თანხმობის გარეშე. თუ წინამდებარე პრეზენტაციის მიღება მოხდა შეცდომით, მისი დაბრუნება უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ. წინამდებარე პრეზენტაციის მიმღებმა
პირებმა, მასში წარმოდგენილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით არ უნდა განახორციელონ ინვესტიციასთან ან პროდუქტთან დაკავშირებული ისეთი ქმედება, რომელიც გავლენას მოახდენს
ბაზარზე ვიდრე აღნიშნული ინფორმაცია არ გახდება საზოგადოდ ხელმისაწვდომი. ამასთან, პრეზენტაციის მიმღები პირების მხრიდან დაუშვებელია ნებისმიერი ისეთი ქმედების
განხორციელება, რომელიც გავლენას იქონიებს ბაზარზე. პრეზენტაციაში აღნიშნული ფასიანი ქაღალდები არ ყოფილა და არ იქნება რეგისტრირებული აშშ-ს 1933 წლის ფასიანი
ქაღალდების შესახებ აქტით, და არ იქნება შეთავაზებული ან გაყიდული ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებში ან ამერიკის მოქალაქეებზე (აშშ-ს 1933 წლის ფასიანი ქაღალდების
შესახებ აქტის „S“ რეგულაციით განსაზღვრული მნიშვნელობით) გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ფასიანი ქაღალდები რეგისტრირებულია ფასიანი ქაღალდების შესახებ აქტით ან
განთავისუფლებულია რეგისტრაციის ვალდებულებისგან. კომპანიას ფასიანი ქაღალდები არ დაურეგისტრირებია და არ აპირებს დაარეგისტრიროს ან განახორციელოს საჯარო
შეთავაზება არანაირი ოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ეს კომუნიკაცია განკუთვნილია ა) პირისთვის, რომელიც იმყოფება გაერთიანებული სამეფოს და ევროპის ეკონომიკური სივრცის გარეთ, ბ) არის პირი, რომლისთვისაც წინამდებარე
პროსპექტი შეიძლება კანონიერად იქნეს მოწოდებული იმ იურისდიქციის კანონების შესაბამისად, სადაც იგი იმყოფება. ნებისმიერი საინვესტიციო აქტივობა, რომელსაც ეხება
წინამდებარე კომუნიკაცია ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ შესაბამისი პირებისთვის. ნებისმიერი პირი რომელიც არ არის შესაბამისობაში ზემოთ მოყვანილ შეზღუდვებთან არ არის
უფლებამოსილი დაეყრდნოს ან იმოქმედოს ამ კომუნიკაციის შესაბამისად.

წინამდებარე ინფორმაცია არ წარმოადგენს საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, და შესაძლოა არ მოიცავდეს ყველა იმ ინფომაციას, რაც საჭირო ან სასურველია
კომპანიის სრულად და ჯეროვნად შესაფასებლად, დოკუმენტი არ მოიცავს ყიდვის ან/და გაყიდვის შეთავაზებას, ამასთან, პრეზენტაციაში მოყვანილი ფასიანი ქაღალდები არ იქნება
შეთავაზებული იმ იურისდიქციებში, სადაც ამგვარი შეთავაზება იქნებოდა უკანონო წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ფასიანი ქაღალდები არ არის
განთავისუფლებული რეგისტრაციის ან დამატებითი კვალიფიკაციის მინიჭებისგან ასეთი იურისდიქციის მიერ. წინამდებარე ინფორმაცია არ უნდა იქნეს განხილული როგორც
რეკომენდაცია კომპანიის ან სს „გალთ ენდ თაგარტის“ (შემდგომში „განთავსების აგენტი“), ან მათთან დაკავშირებული პირის (ამ ინფორმაციის მიმღები პირის ჩათვლით) მიერ, რომელიც
მონაწილეობას იღებს კომპანიასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ტრანზაქციაში. ეს პრეზენტაცია არ წარმოადგენს პროსპექტს ან შეთავაზების მემორანდუმს და არ უნდა იქნეს განხილული
რეკომენდაციად იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე ინვესტორმა შეიძინოს რომელიმე ფასიანი ქაღალდი. ეს პრეზენტაცია არ წარმოადგენს და არ უნდა იქნეს განხილული ოფერტად,
ოფერტზე მოწვევად ან შეთავაზებად ნებისმიერ ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში. ნებისმიერი ინვესტორი, რომელიც შემდგომში შეიძენს ფასიანს ქაღალდებს აღნიშნულთან
დაკავშირებით უნდა გაეცნოს და დაეყრდნოს მხოლოდ პროსპექტს, რომელიც წარმოადგენს ერთადერთ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც შესაძლოა შეძენილ იქნეს ფასიანი
ქაღალდები. პროსპექტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ ბმულზე: [ ● ]. კომპანიას და არცერთ სხვა პირს არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა არცერთი პირის მიმართ (გარდა
თაღლითობის შემთხვევისა) ამ ან ნებისმიერ სხვა დოკუმენტში ფასიანი ქაღალდებთან მიმართებით არსებული ინფორმაციის სისწორესა და სისრულეზე.

პრეზენტაციაში მოცემული ინფორმაცია არ არის დადასტურებული დამოუკიდებელი მესამე პირის მიერ არც კომპანიის, არც განთავსების აგენტისა და არც მათთან დაკავშირებული
პირის დავალებით. არანაირი გარანტია არ არის გაკეთებული წარმოდგენილი ინფორმაციის ან მოსაზრებების სისწორეზე, სიზუსტეზე და აკურატულობაზე. არც კომპანია, არც მისი
რომელიმე წარმომადგენელი და არც განთავსების აგენტი არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერ იმ ზარალზე, რომლის წარმოქმნაც შესაძლოა რაიმენაირად კავშირში იყოს ამ
პრეზენტაციასთან. განთავსების აგენტს არ დაეკისრება არანაირი პასუხისმგებლობა ამ პრეზენტაციაზე სრულად ან ნაწილობრივ დაყრდნობის შედეგად ნებისმიერ პირის ნებისმიერი
პირდაპირი, არაპირდაპირი ან ირიბი ზიანზე ან ზარალზე.

ეს პრეზენტაციას და მისი შინაარსი არ არის დადასტურებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. ეს პრეზენტაცია არ არის განკუთვნილი, მისაწოდებლად ან გამოსაყენებლად
ნებისმიერი ისეთი პირის მიერ, რომლის იურისდიქციაში ასეთი მიწოდება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება კანონს ან რეგულაციას.

წინამდებარე პრეზენტაციაში მოყვანილი დაშვებები და განცხადებები არის მხოლოდ შეხედულებები და სამომავლო გათვლები კომპანიის შესახებ. მომავლზე ორიენტირებული
განცხადებები ხშირად შეიცავს ისეთ სიტყვებს როგორებიცაა: მოსალოდნელია, ჯერა, ვარაუდობს, არსებობს აზრი, როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი. ეს სიტყვები ასახავენ კომპანიის
ამჟამინდელ ხედვას სამომავლო მოვლენების შესახებ, რომლებიც თავისთავად შეიცავენ რისკს და გაურკვევლობას. არსებობს რიგი ფაქტორებისა, რომლებმაც შესაძლოა მნიშვნელოვნად
შეცვალოს მოსალოდნელი განვითარების კურსი, ასეთი ფაქტორებია მაგალითად რეგულაციების ცვლილება, ბაზარე გაზრდილი კონკურენცია, შესყიდვებისგან წარმოქმნილი რისკები,
საპროცენტო და სავალუტო რისკები ან ისტორიული ვალდებულებებისგან წარმოშობილი რისკები და სასამართლო რისკები. არც კომპანია და არც მისი მენეჯმენტი არ არის
პასუხისმგებელი პრეზენტაციაში გამოთქმული მოსაზრებების აკურატულობაზე ან პროგნოზირებული მოვლენების უტყუარ განხორციელებაზე.

აქ წარმოდგენილი ინფორმაცია მომზადებულია პრეზენტაციის მომზადების მომენტისთვის კომპანიის ხელთ არსებული ინფორმაციის გამოყენებით. გარე ან სხვა ფაქტორებს შესაძლოა
გავლენა ჰქონოდა კომპანიის ბიზნეს საქმიანობზე და პრეზენტაციაში წარმოდგენილ ინფორმაციაზე პრეზენტაციის მომზადებდან დღემდე. ამასთან, შესაძლოა კომპანიასთან
დაკავშირებული ყველა რელევანტური ინფორმაცია არ იყოს წარმოდგენილი ამ პრეზენტაციაში. არც კომპანია, არც განთავსების აგენტი და არც რომელიმე დაკავშირებული პირი არ იღებს
ვალდებულებას დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებაზე ან წინამდებარე პრეზენტაციის განახლებაზე.
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ობლიგაციების პირობები

ემიტენტი შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“

შეთავაზების თანხა 10,000,000 აშშ $

ვადა 2 წელი

მმართველი
კანონმდებლობა

საქართველოს კანონმდებლობა

ლისტინგი საქართველოს საფონდო ბირჟა

შემოსავლების
გამოყენება

ობლიგაციების გამოშვებიდან მიღებული წმინდა შემოსავალი გამოყენებული იქნება კომპანიის მიერ გამოშვებული
ობლიგაციის რეფინანსირებისთვის (ISIN: GE2700603535), ვადიანობით 2020 წლის 29 აგვისტომდე.

შერჩეული ფინანსური
დათქმები

• ვალდებულების აღება: ჯგუფის ჯამური ,,ვალდებულება’’, გარდა ჩვეულებრივი ბიზნეს საქმიანობის ფარგლებში წარმოშობილი
არაუზრუნველყოფილი პირობითი ვალდებულებებისა,  შენარჩუნებულ იქნას ჯგუფის კონსოლიდირებული აქტივების 90%-ზე
(ოთხმოცდაათი პროცენტი) დაბლა;

• „აკრძალული გადახდები“: 2019 წლის 31 დეკემბერს ან შემდგომ, მაგრამ ემისიის თარიღამდე შესრულებული გადახდები, 

რომლებიც აჭარბებს: ა) ემიტენტის კონსოლიდირებული წმინდა მოგების 50% -ს; ბ) ემიტენტის მიერ 2019 წლის 31 დეკემბრის
შემდგომ ემისიის ან სააქციო კაპიტალის გაყიდვის შედეგად, ან ემიტენტის ნებისმიერი დავალიანების მისივე სააქციო კაპიტალად
კონვერტაციით ან გაცვლით მიღებული წმინდა ფულადი სახსრების 100%-ს;

განთავსების აგენტი სს „გალტ & თაგარტი“

ვალუტა აშშ $

გამოშვების თარიღი 2020 წლის აგვისტო

გამოშვების ფასი ობლიგაციების ძირითადი თანხის (ნომინალური ღირებულება) 100%

კუპონის განაკვეთი წლიური 7%-8% (განისაზღვრება book-building- ის შედეგად)

კუპონის გადახდა ექვს თვეში ერთხელ

ობლიგაციები არაუზრუნველყოფილი და არასუბორდინირებული ობლიგაცია

ნომინალური ღირებულება 1,000 აშშ $

განთავსების
მინიმალური ლოტი

1 ობლიგაცია
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სარჩევი

1 ობლიგაციების პირობები

2 შპს “საქართველოს სალიზინგო კომპანიის” მიმოხილვა

3 ინდუსტრიის მიმოხილვა

4 მნიშვნელოვანი ფინანსური ინფორმაცია

5 დანართი 1: ისტორიული აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები
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საქართველოს სალიზინგო კომპანიის შესახებ

6

2001 წელს დაარსებული საქართველოს სალიზინგო კომპანია
პირველი კომპანია იყო საქართველოში, რომელიც
მომხმარებლებს სალიზინგო მომსახურებას სთავაზობდა.

საქართველოს სალიზინგო კომპანია არის საქართველოს ბანკის
100%-იან მფლობელობაში.

2019 წლის ბოლოს კომპანიის მთლიანი პორტფელი იყო 130.4

მლნ ლარი და ბაზრის დაახლოებით 31%-ს იკავებდა. 12-ზე მეტ
ბიზნეს სექტორში დივერსიფიცირებული პორტფელი 380-ზე
მეტ კორპორატიულ და 3,800-მდე საცალო მომხმარებელს
ითვლის.

2019 წელს კომპანიის შემოსავალი შედგებოდა სამი ძირითადი
ბიზნეს მიმართულებისგან, ესენია:

კორპორაციული ლიზინგი:

• პორტფელი - 91.7 მლნ ლარი;

• შემოსავალი - 17.4 მლნ ლარი;

• საშუალო საპროცენტო განაკვეთი - 14%

პარტნიორული ავტოლიზინგი კავკასიის ავტოიმპორტთან
(CAI)

• დაიწყო 2015 წელს;

• პორტფელი - 21.3 მლნ ლარი;

• შემოსავალი - 6.1 მლნ ლარი;

• საშუალო საპროცენტო განაკვეთი - 18%

ტურბო
• ამოქმედდა 2017 წლის სექტემბრიდან;

• პორტფელი - 17.4 მლნ ლარი;

• შემოსავალი - 6.3 მლნ ლარი;

• საპროგნოზო საშუალო საპროცენტო განაკვეთი - 32%

მთლიანი პორტფელი 49%-ითა და 94%-ით გაიზარდა 2019 და
2018 წლებში, შესაბამისად.

შემოსავლის განაწილება , ლარი ‘000

პორტფელის განაწილება, ლარი '000

კერძო & კონფიდენციალური
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მენეჯმენტის
ძლიერი გუნდი
და აქციონერთა

მხარდაჭერა

 მენეჯმენტის გუნდი, ლიზინგის სექტორში ფართო გამოცდილებით;

 ძლიერი კორპორაციული მმართველობა და გაუმჯობესებული ბიზნეს პროცედურები;

 აქტიური მხარდაჭერა კომპანიის 100% წილის მფლობელი ძლიერი აქციონერისგან

ბაზრის ზრდის
მნიშვნელოვანი

პოტენციალი

 მიმზიდველი მაკროეკონომიკური გარემო: საქართველოს ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად
მზარდია აღმოსავლეთ ევროპაში. 2019 წელს მშპ 5.1%-ით გაიზარდა. კოვიდ პანდემიის შედეგად
გამოწვეული ეკონომიკური საქმიანობის შემცირების გამო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
პროგნოზით, 2021 წლიდან ეკონომიკური ზრდა გამოჯანმრთელდება და მიაღწევს 3% -ს.

გაფართოების პერსპექტივა:

• ლიზინგის სექტორი საქართველოში ჯერ კიდევ განუვითარებელია (მშპ-ს მხოლოდ 1.1%); 2017

წელს გატარებული მოგების გადასახადის რეფორმა ლიზინგის ბაზრის შემდგომი ზრდის კარგი
წინაპირობაა;

• განვითარების პოტენციალი მომხმარებლების სხვადასხვა ჯგუფებისთვის
(საცალო/კორპორაციული);

ზრდაზე
ორიენტირებული
ბიზნეს სტრატეგია

 შეცვლილი რისკის შეფასების მიდგომა - აქტივებზე დაფუძნებული დაფინანსება, რაც მეტ მოქნილობასა
და რისკების უკეთეს მართვას უზრუნველყოფს;

 ახალ ბაზარზე შესვლა - ბრენდ „ტურბოს“ მეშვეობით კომპანია შევიდა დაბალშემოსავლიან
მომხმარებლებზე მორგებულ მანქანების ლიზინგის ბაზარზე, რომელიც განსაკუთრებით მომგებიანია
და ამ მიმართულებით პორტფელის განსაკუთრებით დიდ ზრდას ვარაუდობს.

სტრატეგიული
პარტნიორობა

 პარტნიორობა მანქანების წამყვან იმპორტიორთან და საცალო მოვაჭრესთან;

 ექსკლუზიური პროდუქტის შეთავაზების შესაძლებლობა;

 იმპორტის დაფინანსების სწრაფი, მარტივი და იაფი ვარიანტების შეთავაზება მსუბუქ ავტომობილებზე;

 მაღალი მოგების მარჟა;

კერძო & კონფიდენციალური
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სტაბილურად მზარდი პორტფელი და ბაზრის ახალი შესაძლებლობები

 მოიცავს მთლიანი პორტფელის 70%-ს 2019 წლის მდგომარეობით;

 მაღალი დივერსიფიკაცია – მომხმარებლები 12-ზე მეტი ბიზნეს სექტორიდან;

 მზარდი პორტფელი - კორპორაციული პორტფელი 2018-სა და 2019 წლებში გაიზარდა 74%-ითა
და 44%-ით, შესაბამისად.

 ახალი პროდუქტი ზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალით;

 ექსკლუზიური კონტრაქტი მეორადი მანქანების იმპორტის და საცალო ბაზრის წამყვან
მოთამაშესთან (CAI)

 საქმიანობის პოზიტიური შედეგები - მუშაობის ოთხწლიანი პერიოდის შემდეგ პორტფელი 21.3 მლნ
ლარია, რაც კომპანიის მთლიანი პორტფელის 16% -ს შეადგენს;

 ახალი სეგმენტი, (რომელშიც კომპანია 2017 წლის სექტემბრიდან შევიდა) დაბალშემოსავლიან
მომხმარებლებზე მორგებული მანქანების ლიზინგი, რომელიც განსაკუთრებით მაღალ მარჟიანია;

 ზრდის აგრესიული სტრატეგია: ხუთი ფილიალი სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილებზე;

 არაორგანიზებული ბაზარი ზრდის დიდი პოტენციალით კარგად მართული, ფინანსურად ძლიერი
კომპანიებისთვის.

 საქმიანობის პოზიტიური შედეგები - მუშაობის მხოლოდ ორწლიანი პერიოდის შემდეგ პორტფელი
17.4 მლნ ლარია, რაც კომპანიის მთლიანი პორტფელის 13%-ს შეადგენს;

კორპორაციული და
მცირე და საშუალო

საწარმოების
ლიზინგი

ავტოლიზინგი და
პარტნიორობა CAI-

თან

ახალი ბრენდი
„ტურბო“

პორტფელის განაწილება , '000 ლარი
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კორპორაციული და მცირე და საშუალო საწარმოების ლიზინგი - შემოსავლის ხაზი ზრდის
მნიშვნელოვანი პოტენციალით

 2019 და 2018 წლებში, კორპორაციული და მცირე და საშუალო ბიზნესის შემოსავლების ხაზი კომპანიის პორტფელის და
შემოსავლების ძირითად ნაწილს: 64%-სა და 59%-ს შეადგენდა;

 კარგად დივერსიფიცირებული პორტფელი: – კომპანიის პორტფელი 12-ზე მეტ სექტორშია გადანაწილებული;

 2019 წელს პორტფელის ჩამოწერები შეადგენდა 2.3 მლნ ლარს, რაც მთლიანი პორთფელის 2.5%-ია ხოლო, 2018 წლის
ანალოგიური მაჩვენებელი - 1,6 მლნ ლარი, რაც მთლიანი პორტფელის 2.4%-ს შეადგენდა.

კორპორაციული ლიზინგის პორტფელი, 2019
პორტფელის ზრდა - კორპორაციული და მცირე და

საშუალო საწარმოები

წელი
პორტფელის
მოცულობა, 

000’ ლარი
ზრდა %

აქტივების
ჩამოწერა

ზრდა % 

ჩამოწერის
ეფექტის გარეშე

2015 24,817

2016 28,991 17% 749 20%

2017 36,617 26% 986 30%

2018 63,775 74% 1,562 78%

2019 91,716 44% 2,338 44%

კერძო & კონფიდენციალური

29.8%

14.5%

15.6%

10.5%

10.2%

4.3%

4.2%

2.6% 2.4%

2.7% 3.2%
ინფრასტრუქტურა

მომსახურება

წარმოება

მშენებლობა

ტრანსპორტი

სამთო მოპოვება

ვაჭრობა

მსუბუქი მრეწველობა

აგრო

დისტრიბუცია

სხვა

91.7 მლნ
ლარი
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კომპანიასა და ობლიგაციებთან დაკავშირებული რისკები

2020 წლის 11 მარტს COVID-19 („კორონავირუსი“) ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პანდემიად გამოცხადდა. აღნიშნულმა 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი მიაყენა როგორც საქართველოს, ისე ადგილობრივი ბაზრის თითოეულ კომპანიას. მიუხედავად იმისა, 
რომ ქვეყანამ წარმატებით შეძლო ვირუსის მასობრივი გავრცელების თავიდან არიდება, აღნიშნულმა სიტუაციამ შეიძლება დამატებითი 
რისკები შეუქმნას როგორც ქვეყანას, ისე კომპანიასა და იმ ინდუსტრიას, რომელშიც იგი მოღვაწეობს.

აღნიშნულმა მოვლენებმა უკვე შეუქმნა კომპანიას სირთულეები პორტფელის ზრდის შეფერხების, პორტფელის ხარისხის გაუარესების და 
ზარალის რეზერვის ზრდის კუთხით. შეზღუდული ეკონომიკური საქმიანობიდან გამომდინარე შემცირდა შემოსავლების ზრდის ტემპიც. 

კომპანიამ წარმატებით შეძლო ლიკვიდობის რისკების მართვა, პორტფელის ხარისხის გაუარესების მინიმიზაცია, კომპანიაში ვირუსის 
გავრცელების თავიდან არიდება და ზოგადად ახალ რეალობაზე მორგება. თუმცა ეკონომიკური პრობლემებიდან და ბუნდოვანი მომავლიდან 
გამომდინარე, არსებობს დამატებითი რისკები რის წინაშეც კომპანია შეიძლება აღმოჩნდეს.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ემისიის პროსპექტის „რისკის ფაქტორების“ ქვეთავი გვ. 27

კომპანიის ინდუსტრიის, საქმიანობისა და ზოგადად ფასიანი ქაღალდებისთვის დამახასიათებელი რისკების შესახებ მოკლე ინფორმაცია 
მოცემულია ქვემოთ:
მოკლე ინფორმაცია ინდუსტრიისა და ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი რისკების შესახებ

1. ეკონომიკური არასტაბილურობისა და ინვესტირების რისკი მაღალია ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა
2. მეზობელ ქვეყნებსა და რეგიონთან დაკავშირებული რისკები
3. საკანონმდებლო და სასამართლო სისტემებთან დაკავშირებული რისკები
4. ფორს მაჟორი
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ემისიის პროსპექტის ამავე სათაურის ქვეთავი გვ.28

მოკლე ინფორმაცია ემიტენტის საქმიანობისთვის დამახასიათებელი რისკების შესახებ
5. ლიკვიდობასა და დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკები
6. საკრედიტო რისკები
7. საოპერაციო რისკები
8. სტრატეგიულ განვითარებასთან დაკავშირებული და სხვა რისკები
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ემისიის პროსპექტის ამავე სათაურის ქვეთავი გვ.38

მოკლე ინფორმაცია შესათავაზებელი ფასიანი ქაღალდებისათვის დამახასიათებელი რისკების შესახებ
9. „ობლიგაციების“ საბაზრო ფასთან, ლიკვიდურობასთან და სარგებელთან დაკავშირებული რისკები
10. „ობლიგაციების" უფლებებთან დაკავშირებული რისკები
11. „ობლიგაციების" და მათი ფლობის საკანონმდებლო/მარეგულირებელ ჩარჩოსთან დაკავშირებული რისკები
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ემისიის პროსპექტის ამავე სათაურის ქვეთავი გვ.50
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სარჩევი

1 ობლიგაციების პირობები

2 შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ მიმოხილვა

3 ინდუსტრიის მიმოხილვა

4 მნიშვნელოვანი ფინანსური ინფორმაცია

5 დანართი 1: ისტორიული აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები

კერძო & კონფიდენციალური



მშენებლობა
19%

მსუბუქი

მრეწველობა
16%

მომსახურება
15%

მედიცინა
5%

ვაჭრობა
5%

საგზაო

მშენებლობა
5%

ტრანსპორტირება
4%

ტექნოლოგიები
4%

საკვები&სასმელი

პროდუქტების წარმოება
3%

სხვა
24%

166.2 US$

12

დარგის მიმოხილვა – ზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალი

საქართველოს ლიზინგის სექტორის მთლიანი პორტფელი 2019 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 476.6 მლნ ლარი, 166.2 მლნ აშშ $ 

შეადგინა (მშპ-ს 1.1% )

ლიზინგის ბაზრის განვითარება მლნ აშშ $-ში
ლიზინგის ბაზრის პორტფელი დარგების

მიხედვით, 2017 წ

წყარო: კომპანიის მონაცემები
წყარო: კომპანიის მონაცემები

კერძო & კონფიდენციალური

46.8 43.1

17.1 14.8

46.7
32.9

43.4 48.7 49.8 55.3

90.2

132.1

166.2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 მშენებლობის, მომსახურებისა და მსუბუქი მრეწველობის,

სექტორები ყველაზე ფართოდ იყენებენ სალიზინგო
მომსახურებას;

 საქართველოს სალიზინგო კომპანიის პორტფელი 12-ზე
მეტი ინდუსტრიისგან შედგება. კომპანია ბაზრის საერთო
წილის დაახლოებით 27%-ს ფლობს 2019 წლის 31

დეკემბრის მდგომარეობით.

 საქართველოს ლიზინგის ბაზარი 2012 წლიდან სტაბილურად
იზრდებოდა. ამასთანავე, 2018 და 2019 წელი განსაკუთრებული
იყო სექტორისთვის 46%-იანი და 26%-იანი წლიური ზრდით.

 2011 წელს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების
შემდეგ საქართველოს სალიზინგო სექტორი გაიზარდა და 2014

წელს კრიზისის წინანდელ დონეს მიაღწია. ახალი
კანონმდებლობის თანახმად კომპანიებს მეტი სტიმული გაუჩნდათ
ლიზინგისთვის, რადგან გაიზარდა საგადასახადო მოქნილობა და
გამარტივდა საგადასახადო პროცედურები ლიზინგის
მიმღებებისთვის, შემცირდა ეფექტური საგადასახადო განაკვეთები
ლიზინგის გამცემებისა და ლიზინგის მიმღებებისთვის, რაც
განპირობებული იყო ლიზინგის ბუღალტრულ აღრიცხვაში
შეტანილი ცვლილებებით;
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დარგის მიმოხილვა –ზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალი, გაგრძელება

 საქართველოში ბიზნესების უმეტესობა მცირე და საშუალო ზომის ადგილობრივი საწარმოებია, რომლებიც ვაჭრობისა და
მომსახურების სფეროებში საქმიანობენ. 2006 წლიდან რეგისტრირებული ფირმების რაოდენობა იზრდება. ბოლო 10 წლის
განმავლობაში მშპ-ის მკვეთრი ზრდის ფონზე მათი რიცხვი გასამმაგდა.

 ეკონომიკის ზრდის მომავალი წლების პროგნოზი მცირე და საშუალო ბიზნესის შემდგომი გაძლიერების და შესაბამისად, ლიზინგზე
მოთხოვნის მატების მოლოდინს აჩენს.

მცირე და საშუალო საწარმოების ინვესტიციები ძირითად
საშუალებებში

მცირე, საშუალო და მსხვილ საწარმოებში დასაქმებულთა
შრომის ეფექტიანობა**, ’000 ლარი დასაქმებულზე

* მონაცემები არის წინასწარი
**პროდუქციის გამოშვება/დასაქმებულთა რაოდენობა

წყარო: საქსტატი

კერძო & კონფიდენციალური
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მსხვილი საშუალო მცირე
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8
საშუალო საწარმოები მცირე საწარმოები წყარო: საქსტატი

 მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები მოსახლეობის
შეუსაბამოდ დიდ წილს ასაქმებს მათსავე
შემოსავლიანობასთან და წარმოების მოცულობასთან
მიმართებაში.

 მსხვილ საწარმოებში შრომის ეფექტიანობა უფრო მაღალია,

ვიდრე მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში. ეს
გამოწვეულია იმით, რომ მცირე და საშუალო საწარმოებში
ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების შედარებით დაბალი
მაჩვენებელია. ეს ფაქტი, თავის მხრივ, მიუთითებს ლიზინგის
ინდუსტრიის შემდგომი ზრდის შესაძლებლობების
არსებობაზე.

 ლიზინგით დაფინანსებაზე მოთხოვნას ძირითადად მცირე
და საშუალო ბიზნესები ქმნიან, რადგან ლიზინგი მათ
საბრუნავი კაპიტალის შემცირების გარეშე, აქტივის ფლობის
საშუალებას აძლევს.

 თუმცა, საზოგადოებაში სალიზინგო პროდუქტებსა და
ლიზინგის უპირატესობაზე არასაკმარისი ინფორმაციის
არსებობის გამო, მოთხოვნა ლიზინგზე ჯერ კიდევ დაბალია.

 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში,

პოტენციური სალიზინგო პროდუქტების იმპორტი
მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 2018 წელს დაახლოებით 218

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.
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სარჩევი

1 ობლიგაციების პირობები

2 შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ მიმოხილვა

3 ინდუსტრიის მიმოხილვა

4 მნიშვნელოვანი ფინანსური ინფორმაცია

5 დანართი 1: ისტორიული აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები

კერძო & კონფიდენციალურიკერძო & კონფიდენციალური



47,330 

92,233 

158,709 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

 14.0

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

 180,000

 200,000

2017 2018 2019 May 2020

დასაფარი სესხები

გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები

სესხების კაპიტალთან შეფარდება

15

მნიშვნელოვანი ფინანსური ინფორმაცია (1/2)

Liability Distribution, GEL ‘000 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი და მარჟა, GEL ‘000

 როგორც აქტივების ზრდაზე დამოკიდებულ ბიზნესს,
კომპანიას სჭირდება დიდი ოდენობით დაფინანსება, რათა
ხელი შეუწყოს სალიზინგო აქტივების პორტფელის ზრდას,
დააფინანსოს საკუთარი ოპერაციები და დაფაროს ვალები.

 კომპანიის მთლიანი ვალდებულებები 2020 წლის 31 მაისის
მდგომარეობით 171 მილიონი ლარი იყო, მთლიანი ვალის
კაპიტალთან შეფარდება კი 8.15x-ს შეადგენდა.

 ობლიგაციები, რომელთა დაფარვის ვადა 2020 და 2021
წლებია, საბანკო კრედიტით დაფინანსდება.

 კომპანიის წმინდა საპროცენტო შემოსავალი გაიზარდა 91%
და 54%-ით 2018-სა და 2019 წლებში.

 კომპანიის წმინდა საპროცენტო მარჟა შეადგენდა 17% და
16%-ს 2018 და 2019 წლებში. 2020 წლის COVID-19-ის
პანდემიის და ეკონომიკური სირთულეების ფონზე ეს
მაჩვენებელი 15%-მდე შემცირდა.

171,675

კერძო & კონფიდენციალური

5,930 

11,355 

17,520 

8,849 

15.2%

17.0%

16.0%

15.0%

14%

15%

15%

16%

16%

17%

17%

18%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

 20,000

2017 2018 2019 May 2020

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი წმინდა საპროცენტო მარჟა
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მნიშვნელოვანი ფინანსური ინფორმაცია (2/2)

კერძო & კონფიდენციალური

ხარჯების გადანაწილება ტიპების მიხედვით, 2019 PAR-ის დინამიკა, წლიურად

 კომპანიის ხარჯების ძირითადი ნაწილი საპროცენტო
ხარჯია – 10.2 მილიონი ლარი 2019 წლის განმავლობაში.
ვალდებულებები აღებულია საშუალოდ 8.3%-ში.

 ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები მთლიანი
ხარჯების 42% იყო 2019 წელს და ძირითადად შედგებოდა
დაზღვევის, იურიდიული და სხვა პროფესიონალური
მომსახურების, მარკეტინგისა და რეკლამირების
ხარჯებისგან. აქვე აღსანისნავია რომ დაზღვევის ხარჯის
შემთხვევაში კომპანია არის გამტარი და შესაბამის
დაზღვევის ხარჯს აკომპენსირებს კლიენტის მიერ
ჩარიცხული სადაზღვევო პრემიებით.

 წინა წელთან შედარებით, 2019 წელს ხელფასები და
დასაქმებულთა სხვა სარგებელი 41%-ით გაიზარდა და 2.61

მლნ ლარი შეადგინა. ზრდა ძირითადად გამოწვეულია
თანამშრომელთა რიცხვის ზრდით და კომპანიის კარგი
შედეგებით. (ბონუსები მიბმულია კომპანიის ზრდასა და
მომგებიანობაზე).

 პორტფელის რისკის განაკვეთი, (PAR rate), 2015 წლის 
22.2%-დან 2019 წელს 18.1%-მდე შემცირდა; 

 COVID-19-ის პანდემიისა და გამოცხადებული 
მორატორიუმის შედეგად კომპანიის PAR საგრძნობლად 
გაუარესდა და 34.9% შეადგინა 2020 წლის ივნისში. 

 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ემისიის 
პროსპექტის „ფინანსური მდგომარეობის“ ქვეთავი.

42%

39%

10%

6%

3%

ზოგადი და ადმინისტრაციული

ხარჯები

საპროცენტო ხარჯი

ხელფასები და თანამშრომლების

სხვა სარგოები

გაუფასურების ხარჯი

34.90%

21.50%
19.40%

12.40%

18.10%

8.30%
5.90%

3.20%

8.20%

3.50% 2.20% 1.60%
7.50% 2.60%

1.30% 1.10%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

PAR PAR30 PAR60 PAR90

Jun 2020 2019 2018 2017



17

შერჩეული ფინანსური კოეფიციენტები
31-05-20 31-12-19 31-12-18

ფინანსური ლევერიჯის კოეფიციენტები

1
სესხებისა და კაპიტალის თანაფარდობის კოეფიციენტი 8.15 6.48 4.47

2 ჩადებული კაპიტალის ამონაგების კოეფიციენტი 3.1% 11.2% 10.3%

3 პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.99 1.56 1.72

4 მთლიანი ვალის კოეფიციენტი 0.86 0.84 0.79

5 სესხი მთლიან კაპიტალთან 0.89 0.87 0.82

მომგებიანობის კოეფიციენტები

6 უკუგების კოეფიციენტი აქტივებზე -4.1% 2.5% 2.5%

7 უკუგების კოეფიციენტი კაპიტალზე -35.2% 17.1% 12.2%

8 საერთო მოგების მარჟა 38.8% 57.1% 64.1%

9 საოპერაციო მოგების მარჟა -27.7% 12.8% 13.5%

10 წმინდა მოგების მარჟა -27.8% 12.8% 13.2%

ლიკვიდურობის კოეფიციენტები

11 ლიკვიდური აქტივები/მთლიანი აქტივები 49.1% 45.0% 42.4%

12
ლიკვიდური აქტივები/მოკლევადიანი ვალდებულებები 83.4% 77.5% 131.5%

13 საბრუნავი კაპიტალის კოეფიციენტი N/A N/A4 53.1%

14 მიმდინარე აქტივების კოეფიციენტი 1.00 0.96 1.81

საოპერაციო კოეფიციენტები

15 ძირითადი საშუალებების ბრუნვის კოეფიციენტი 38.5 31.0 15.1

სხვა კოეფიციენტები

16 კაპიტალი/წმინდა სასესხო პორტფელთან 13.9% 18.8% 23.4%

17 წმინდა გაუფასურების ხარჯი/შემოსავალთან 22.8% 5.8% 5.8%

18 პორტფელის ჩამოწერა/პორტფელთან 8.6% 14.4% 8.0%

19 ჩამოწერილი პორტფელის ამოღება 16.6% 30.7% 29.4%

20 პორტფელის რესტრუქტურიზაცია პორტფელთან 47.0% 8.8% 18.0%

21
რესტრუქტურიზებული პორტფელის ჩამოწერა/პერიოდის განმავლობაში რესტრუქტურიზებულ 

პორტფელთან
1.9% 52.6% 10.5%

კერძო & კონფიდენციალური
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სარჩევი

1 ობლიგაციების პირობები

2 შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის მიმოხილვა

3 ინდუსტრიის მიმოხილვა

4 მნიშვნელოვანი ფინანსური ინფორმაცია

5 დანართი 1: ისტორიული აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებები

კერძო & კონფიდენციალური
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კონსოლიდირებული საბალანსო უწყისი (აუდირებული)

კერძო & კონფიდენციალური

არააუდირებული აუდირებული აუდირებული

საბალანსო უწყისი ('000 ლარი) 31-05-20 31-12-2019 31-12-2018

აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 17,118 21,281 3,541

შეზღუდული წვდომის დეპოზიტები - - 2,794

ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 152,100 130,359 88,081

საიჯარო მიზნებისთვის ფლობილი აქტივები 23,028 21,468 11,115

საიჯარო მიზნებისთვის განკუთვნილ აქტივებზე გადახდილი
ავანსები

4,543 13,820 6,112

ძირითადი საშუალებები 551 565 750

არამატერიალური აქტივები 246 278 251

აქტივები გამოყენების უფლებით 563 686 -

საინვესტიციო ქონება - - 2,745

დღგ და სხვა გადასახადები - 160 -

სხვა აქტივები 2,066 931 1,300

სულ აქტივები 200,217 189,549 116,698

ვალდებულებები
სასესხო დავალიანება 91,138 86,170 55,292

გამოშვებული ობლიგაციები 80,537 72,539 36,941

ვალდებულებები გამოყენების უფლებით 635 736 -

კლიენტებისგან მიღებული ავანსები 1,939 3,556 2,606

დღგ და სხვა საგადასახადო დავალიანება 1,307 - 117

სხვა ვალდებულებები 3,593 2,050 1,098

სულ ვალდებულებები 179,149 165,052 96,053

კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 3,180 3,180 3,180

დამატებითი შეტანილი კაპიტალი 15,245 15,188 15,030

გაუნაწილებელი მოგება/(აკუმულირებული ზარალი) 3,238 6,581 2,714

სხვა რეზერვი (596) (452) (279)

სულ კაპიტალი 21,067 24,497 20,645

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი 200,217 189,549 116,698
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კონსოლიდირებული მოგება-ზარალის უწყისი (აუდირებული)

კერძო & კონფიდენციალური

არააუდირებული აუდირებული აუდირებული არააუდირებული

კონსოლიდირებული მოგება-ზარალი (‘000 ლარი) 2020 5 თვე 2019 5 თვე 2019 2018

საპროცენტო შემოსავალი

ფინანსური შემოსავალი იჯარიდან 14,192 9,680 27,439 16,001 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 176 52 283 119 

საპროცენტო ხარჯი

საპროცენტო ხარჯი გამოყენების უფლებით ფლობილ
ვალდებულებებზე

(19) (23) (63) -

სასესხო დავალიანება (3,052) (2,030) (6,143) (2,505)

გამოშვებული ობლიგაციები (2,448) (1,159) (3,995) (2,261)

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 8,849 6,518 17,520 11,355 

გაუფასურების რეზერვის ხარჯი გაცემულ სესხებზე (3,279) (573) (1,595) (932)

გაუფასურების რეზერვის ხარჯი სხვა აქტივებზე - - (91) (97)

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული
მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვის ხარჯის შემდეგ

5,570 5,946 15,834 10,325 

შემოსავალი ჯარიმებიდან 708 628 2,059 983 

შემოსავალი საინვესტიციო ქონების იჯარიდან - - - 84 

წმინდა შემოსულობა საინვესტიციო ქონების გადაფასებიდან - - - 19 

წმინდა შემოსულობა/(ზარალი) უცხოური ვალუტის კონვერტაციიდან (3,350) (329) (532) (556)

სხვა შემოსავალი 315 593 1,075 947 
საოპერაციო შემოსავალი 3,244 6,837 18,436 11,803 

სხვა ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები (5,587) (4,249) (11,054) (7,100)

ხელფასები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი (1,100) (998) (2,610) (1,855)

საიჯარო მიზნებისთვის ფლობილი აქტივების ჩამოწერა 104 (66) (883) (464)

საოპერაციო ხარჯები (6,583) (5,313) (14,547) (9,419)

მოგება მოგების გადასახადით დაბეგვრამდე (3,339) 1,525 3,889 2,384 

(4) (2) (22) (54)
მოგების გადასახადის (ხარჯი)/სარგებელი (3,343) 1,522 3,867 2,330 
წმინდა მოგება

სხვა სრული შემოსავალი/ზარალი - - - -

სხვა სრული შემოსავალი, რომლის შემდეგ პერიოდებზე მოგებად ან
ზარალად რეკლასიფიცირებაც ხდება

- - - -

გასაყიდად გამიზნული საინვესტიციო ფასიან ქაღალდებზე
რეალიზებული შემოსულობის რეკლასიფიკაცია მოგებაში ან ზარალში

- - - -

წლის სხვა სრული შემოსავალი/(ზარალი), წმინდა (3,343) 1,522 3,867 2,330 


