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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებული 

ანგარიში 
 

 

შპს „თეგეტა მოტორსი“-ს პარტნიორებს და სამეთვალყურეო საბჭოს  

 

შპს „თეგეტა მოტორსის“ (შემდგომში „კომპანია“) და მისი შვილობილი კომპანიების (შემდგომში 

ერთად  „ჯგუფი“) 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მომზადებულ 

კონსოლიდირებულ და ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე 2019 წლის 15 მაისს 

გაცემულ დასკვნაში გამოვთქვით არამოდიფიცირებული აუდიტორული მოსაზრება. 

აუდიტირებული კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება არ 

ასახავს აუდიტირებულ კონსოლიდირებულ და ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე ჩვენ 

მიერ გაცემული დასკვნის თარიღის შემდეგ მომხდარი მოვლენების შედეგებს. ჩვენ არ 

ჩაგვიტარებია მმართველობით ანგარიშში ასახული იმ მოვლენების შედეგების აუდიტი, 

რომლებიც დადგა ჩვენ მიერ კონსოლიდირებულ და ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

გაცემული აუდიტორის დასკვნის თარიღის შემდეგ. 

 

ჩვენი აზრით, რომელიც ეყრდნობა აუდიტის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოებს: 

• მმართველობით ანგარიშგებაში ასახული იმავე ფინანსური წლის ინფორმაცია, 

რომლისთვისაც მომზადდა კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება, შესაბამისობაშია კონსოლიდირებულ და ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებასთან; და 

• მმართველობით ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია აკმაყოფილებს 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის 

მე-7 მუხლისა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების მოთხოვნებს. 

 

 
 

 

 

 

 

რუსლან ხოროშვილი, 

 

შპს „იუაის“ სახელით 

 

თბილისი, საქართველო 

 

2019 წლის 27 სექტემბერი 

 



„კომპანიის“ მიმოხილვა და ისტორია 

შპს „თეგეტა მოტორსი“ („კომპანია“) დღეს ლიდერია საავტომობილო პროდუქტებისა და მომსახურების 

დარგში. ის წარმოადგენს უნივერსალურ კომპანიას, რომელიც მოღვაწეობს სატვირთო და მსუბუქი 

ავტომობილების, სასოფლო, სამშენებლო და სამრეწველო დანიშნულების ტექნიკით, სათადარიგო 

ნაწილებით, საპოხი მასალებით, საბურავებით ვაჭრობისა და ტექნიკური მომსახურების სფეროში. 

თეგეტა მოტორსი კორპორატიულ და საცალო კლიენტებს სთავაზობს მაღალი ხარისხის ავტო-

პროდუქტებისა და სერვისის ფართო სპექტრს. მისი საქმიანობა რამდენიმე ბიზნეს მიმართულებად 

იყოფა, ესენია ავტო-საბურავები, ავტონაწილები, აკუმულატორები, საცხებ-საპოხი მასალები, 

დანადგარები და ავტოტექმომსახურება. 

 

თეგეტა მოტორსს შვილობილ კომპანიებთან (შემდგომში „ჯგუფი“) ერთად 2018 წლის დეკემბრის 

მდგომარეობით დასაქმებული ჰყავდა 1,600-ზე მეტი ადამიანი.  

 

თეგეტა მოტორსი ემსახურება როგორც საცალო, ისე კორპორატიულ და სახელმწიფო ორგანიზაციებს, 

გამოირჩევა დახვეწილი სავაჭრო ინფრასტრუქტურით და აერთიანებს 25 სერვის-ცენტრს, რომლებიც 

თბილისსა და საქართველოს დიდ ქალაქებში მდებარეობს. „კომპანიის“ ფილიალები და სერვის 

ცენტრები მოიცავენ საქართველოს ყველა მსხვილ დასახლებულ პუნქტებს. 

  

უმაღლესი დონის სერვისმა და საერთაშორისო სტანდარტების სერვის-ცენტრებმა განაპირობა ის, რომ 

„თეგეტა მოტორსს", პირველად საქართველოში, ავტომობილების გაყიდვისა და მომსახურების 

სფეროში აღებული აქვს ISO სერთიფიკატები. 2016 წლიდან კომპანიამ მიიღო ISO 9001:2015 

სერთიფიკატი. 

➢ 2017 წლის შუა პერიოდში შპს „თეგეტა მოტორსის“ C ტიპი ინსპექტირების ორგანომ წარმატებით გაიარა 

გარე საკონტროლო აუდიტი. 

➢ 2017 წლის ბოლოს კომპანიამ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის კუთხით წარმატებით გაიარა გარე 

საკონტროლო აუდიტი. 

➢ 2018 წლის 12 ივლისს შპს „თეგეტა მოტორსის“ C ტიპის ინსპექტირების ორგანომ  წარმატებით  გაიარა 

გარე საკონტროლო აუდიტი. 

➢ 2018 წლის 4 დეკემბერს კომპანიამ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის კუთხით წარმატებით გაიარა გარე 

საკონტროლო აუდიტი. 

ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზაციისა და მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, „თეგეტა 

მოტორსმა" 2009 წელს  დამოუკიდებლად დანერგა ბიზნესის მართვისა და ბიზნეს-პროცესების 

ადმინისტრირების ავტომატიზებული თანამედროვე პროგრამა ,,SAP", რომელიც ყოველწლიურად 

ვითარდება. 

 

2018 წლის დასაწყისში თეგეტა მოტორსი გახდა Group Auto Caucasus-ს წევრი. 

 

2018 წლის სექტემბერში კომპანიამ დანერგა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მართვის (ISO 

18001:2007) და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები  (ISO  14001:2015). 

 

თეგეტა მოტორსი აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის პროექტებში. ერთ-ერთი ასეთი პროექტია „#არგამბოლო“, რომელიც 2016 წლის 

ბოლოს დაინერგა. პროექტის ფარგლებში ათასობით ავტომობილს ჩაუტარდა გამონაბოლქვის უფასო 

ტესტირება და პრობლემების შემთხვევაში მფლობელებს 50%-იანი ფასდაკლება მიეცათ სარემონტო 

სამუშაოებზე. 



 

2018 წლის ბოლოს დაინერგა ბრიჯსტოუნის ბრენდის საბურავებზე უსასრულო გარანტიები. 

 

შპს „თეგეტა მოტორსი“ დამატებით ოპერირებს შემდეგი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით: 

 

• შპს თეგეტა თრაქ ენდ ბას - სხვადასხვა სახის მძიმე ტექნიკის იმპორტი, რეალიზაცია და გაყიდვის 

შემდგომი მომსახურება. MAN-ის, SCHMITZ CARGOBULL-ის, CIFA-ს, TEREX-ის, ISUZU-ს და მრავალი 

სხვა სპეციალური ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი და პარტნიორი 

საქართველოში. 

 

• შპს თეგეტა კონსტრაქსშენ ექვიფმენთ - სამშენებლო და საგზაო ტექნიკის იმპორტი, რეალიზაცია და 

გაყიდვის შემდგომი მომსახურება. JCB-ის ოფიციალური დილერი საქართველოში. 

 

• შპს თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს - მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი, რეალიზება და მომსახურება. 

„პორშეს“ და „მაზდას“ ოფიციალური იმპორტიორი საქართველოში. 

 

• შპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა - იაპონური ბრენდის Toyota-ს ოფიციალურ დილერი და ავტორიზებული 

სერვის ცენტრი საქართველოში. 

 

• შპს თეგეტა აკადემია - სასწავლო დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს საავტომობილო 

სფეროსთან დაკავშირებულ თეორიულ და პრაქტიკულ ტრენინგებს. 

 

* დეტალური ინფორმაცია „კომპანიის“ შვილობილი კომპანიების შესახებ მოცემულია 2018 წლის 
აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
 

ყველა ბიზნესი სტრუქტურირებულია, როგორც „კომპანიის“ 100%-იანი შვილობილი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები 
 

 

კომპანიის მისიაა საქმიანობა წარმართოს ისე, რომ გაუფრთხილდეს და ზიანი არ მიაყენოს გარემოს, 

რისთვისაც უზრუნველყოფს ეკოლოგიური მიმართულებით წარმოქმნილი უარყოფითი ზეგავლენის 

პრევენციას. 

გარემოს დაცვის მიმართულებით კომპანიის მიზანია: 

➢ ტექნიკური ინფრასტრუქტურისა და შიდა პროცესების გაუმჯობესებაზე მუდმივად ზრუნვა;  

➢ პერსონალის კვალიფიკაციის, მოტივაციისა და გაცნობიერების/ჩართულობის ამაღლება; 

➢ ქვეყანაში მოქმედი ნორმატიული და საკანონმდებლო აქტების დაცვა; 

➢ მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების მუდმივი გაუმჯობესება და აღნიშნული 

მიმართულებით რისკების შემცირება. 

კომპანია ზრუნავს საკუთარ იმიჯზე, ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორთა და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეთა ნდობის მოპოვებაზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მისი საქმიანობიდან 

და სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, კომპანია ვალდებულებას იღებს, ადგილობრივი 

საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვით,  მუდმივად გააუმჯობესოს გარემოს დაცვის მენეჯმენტის 

სისტემა და მისი ფუნქციონირების ეფექტურობა, რაც ძირითად საფუძველს წარმოადგენს შიდა 

მოხმარების ბუნებრივი რესურსების გაფრთხილებისა და მაქსიმალურად დაზოგვისათვის. 

 

2018 წლის სექტემბერში კომპანიამ დანერგა გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები  (ISO  14001:2015). 

 

ISO 14001 არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც განსაზღვრავს მოთხოვნებს გარემოსდაცვითი 

მართვის სისტემისთვის. ის ეხმარება ორგანიზაციებს გააუმჯობესონ თავიანთი გარემოსდაცვითი 

საქმიანობა რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენების გზით და ნარჩენების შემცირებით, 

კონკურენტუნარიანი უპირატესობითა და დაინტერესებული მხარეთა ნდობით. 

 



„კომპანიის“ წინაშე არსებული ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები 
 

 

შპს თეგეტა მოტორსისა და მისი შვილობილი კომპანიების საქმიანობა კონცენტრირებულია 

საქართველოში. ვინაიდან ქვეყანა ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესში მყოფი ბაზარია, მას არ აქვს 

კარგად განვითარებული ბიზნესის ინფრასტრუქტურა და ნორმატიული ბაზა, რაც უფრო 

განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკებს ახასიათებთ. საქართველოში საქმიანობა შესაძლოა მოიცავდეს 

რისკებს, რომლებიც, ჩვეულებრივ, არ არსებობს განვითარებულ ბაზრებზე, მათ შორის რისკს, რომ 

ქართული ლარი არ არის თავისუფლად კონვერტირებადი ვალუტა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, არსებობს 

ვალუტის გაცვლითი კურსის მერყეობის რისკები-სავალუტო რისკები. 

 

კომპანია საკრედიტო რისკს გასწევს იქედან გამომდინარე, რომ არსებობს სხვაობა ყიდვა-გაყიდვისა და 

სესხების ვალუტებსა და ჯგუფის საწარმოების სამუშაო ვალუტებს შორის. კომპანიის სამუშაო ვალუტა 

უპირატესად ქართული ლარია („ლარი“). ვალუტა, რომელშიც ეს ოპერაციები უმეტესწილად არის 

გამოხატული არის აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანული გირვანქა-სტერლინგი და იაპონური იენი. აქედან, 

ყველაზე მნიშვნელოვანია გარიგებები აშშ დოლარსა და ევროში. კომპანია სავალუტო რისკების 

ნაწილობრივ შესამცირებლად გეგმავს 2019 წელს გეგმავს უცხოურ ვალუტაში არსებული სესხების 

გალარებას.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 დეტალური ინფორმაცია კომპანიის მიერ ფინანსური რისკების მართვის შესახებ მოცემულია 2018 

წლის აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 



კორპორაციული  მართვა 
 

თეგეტა მოტორსში განსაზღვრულია კორპორაციული მართვის სხვადასხვა პროცესები, რომლებიც 

არეგულირებს შვილობილი კომპანიების კონტროლსა და მონიტორინგს, მარაგების, სავაჭრო 

მოთხოვნების და ვალდებულებების მართვას, ხელშეკრულებების და ახალი პროექტების მენეჯმენტს. 

 

არსებული სტრუქტურის სრულყოფის მიზნით, „თეგეტა მოტორსმა“ითანამშრომლა საერთაშორისო 

საფინანსო კორპორაციასთან (IFC) და მიიღო სიღრმისეული რეკომენდაციები კორპორაციული მართვის 

კუთხით. მენეჯმენტის განცხადებით, „თეგეტა მოტორსში“ განსაზღვრულია კორპორაციული მართვის 

სხვადასხვა პროცესები, რომლებიც არეგულირებს შვილობილი კომპანიების კონტროლსა და 

მონიტორინგს, მარაგების, სავაჭრო მოთხოვნების და ვალდებულებების მართვას, ხელშეკრულებების 

და ახალი პროექტების მენეჯმენტს. 



საავტომობილო პარკის მიმოხილვა საქართველოში1 
 

ავტოპარკი საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება. ზრდის მაჩვენებელი 2018 წელს 5,1% იყო, ხოლო 

რეგისტრირებულ ავტომობილთა ჯამური რაოდენობა 1.321 მილიონი იყო. 2018 წლის მდგომარეობით 

ავტომობილების 62% მსუბუქია, 20,2% მსუბუქი მაღალი გამავლობის (SUV), 7,7% სატვირთო, 4% 

სამგზავრო, 2,33% სასოფლო-სამეურნეო, ხოლო დანარჩენი 3,8% წარმოადგენს მოტოტრანსპორტს, 

სპეციალიზებულ ავტოტრანსპორტს და სხვა ტიპის ავტოტრანსპორტს. 4 წლამდე ასაკის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ავტოპარკის მხოლოდ 1.9%-ს შეადგენს, 4-6 წლამდე ასაკის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ავტოპარკის მხოლოდ 3,9%-ს შეადგენს, ხოლო 20 წელზე მეტი ასაკის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ავტოპარკის 45,5%-ს შეადგენს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო



 

ბიზნესი და ოპერაციები 
 

თეგეტა მოტორსის მიმოხილვა 

 

შვილობილების მეშვეობით ავტომობილების გაყიდვის გარდა თეგეტა მოტორსის ასორტიმენტი ასევე 

მოიცავს შემდეგ პროდუქციას: საბურავები, ზეთები, აკუმულატორები, სატვირთო და მსუბუქი 

ავტომობილების ნაწილები, ფილტრები, ავტომობილის აქსესუარები და მოვლის საშუალებები, 

საავტოფარეხო და ინდუსტრიული დანადგარები, ფოლადის გვარლები და საკონვეიერო ლენტები, სპეც 

ტექნიკის ნაწილები, დიზელის აგრეგატების ნაწილები. 

 

თეგეტა მოტორსი მომხმარებლებს სთავაზობს როგორც მსუბუქი ავტომობილების სერვისის სრულ 

სპექტრს, ასევე სატვირთო და სპეც-ტექნიკის ხარისხიან მომსახურებას. თეგეტა მოტორსის სერვისის 

თანამშრომლები ყოველწლიურად გადიან კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს უცხოელ 

პარტნიორებთან როგორებიცაა: ZF, BOSCH, SCHAEFFLER, SHELL, DENSO, FEBI, MOTUL, VARTA და 

სხვა. აღნიშნული სერვისცენტრები დაკომპლექტებულია თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით. 

"თეგეტა მოტორსი“ კორპორატიულ და საცალო მომხმარებელს ავტოტექმომსახურების სრულ 

ასორტიმენტს სთავაზობს, რაც მოიცავს თითქმის ყველა მსუბუქი და სატვირთო სატრანსპორტო 

საშუალებების, მათ შორის: ავტობუსების, სამშენებლო და სპეცტექნიკის, სასოფლო-სამეურნეო და 

მიწისმთხრელი ტექნიკის დიაგნოსტირებას და შეკეთებას სპეციალური, ავტორიზებული პროგრამების 

მეშვეობით. მომსახურება მოიცავს: 

 

• ვულკანიზაცია; 

• სავალი ნაწილის შეკეთება; 

• ელ. სისტემის დიაგნოსტირება და შეკეთება; 

• ძრავის დიაგნოსტირება და შეკეთება; 

• თვლების შეყრის გასწორება; 

• დისკების გასწორება; 

• ძრავში ზეთის შეცვლა; 

• ავტომატურ კოლოფში ზეთის შეცვლა; 

• წინა მაშუქების გასწორება სტენდზე; 

• გადაცემათა კოლოფის შეკეთება; 

• საწვავი სისტემის დიაგნოსტირება და შეკეთება; 

• სამღებრო და სათუნუქე სამუშაოები; 

• ბუნებრივი აირის მონტაჟი; 

• რეცხვა. 

 

“ჯგუფის“ ბიზნესი პირობითად 5 ნაწილად შეიძლება დაიყოს:  

• საავტომობილო პროდუქტების იმპორტს, დისტრიბუციას, საცალო გაყიდვებს და ავტომობილების 

სერვისს ახორციელებს „თეგეტა მოტორსი“;  

• სპეციალური ტექნიკის, ავტობუსების იმპორტს და გაყიდვებს ახორციელებს შპს „თეგეტა თრაქ ენდ 

ბას“;  

• სამშენებლო და საგზაო ტექნიკისა და სათადარიგო ნაწილების იმპორტს, გაყიდვებს და საგარანტიო 

მომსახურებას ახორციელებს შპს „თეგეტა კონსტრაქსშენ ექვიფმენთ“;  

• სამარკო ნიშნის ავტომობილების, როგორიცაა „პორშე“ და „მაზდა“, იმპორტს, გაყიდვებსა და 

მომსახურებას ახორციელებს შპს „თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს“;  

• იაპონური ბრენდ „ტოიოტა“-ს იმპორტსა და გაყიდვებზეა მთლიანად ორიენტირებული შპს 

„ტოიოტა ცენტრი თეგეტა“ 

 



 

არსებული უნიკალური პროდუქტები 
 

1. „ჩემი ავტომობილის ისტორია“ 

ჩემი ავტომობილის ისტორია, არის ონლაინ მომსახურება „თეგეტა მოტორსის“ როგორც საცალო, ასევე 

კორპორაციული კლიენტებისათვის, რომელთაც საშუალება აქვთ, იხილონ საკუთარი დანახარჯები და 

დანაზოგები, განხორციელებული მომსახურებებისა თუ შენაძენების ხარჯთაღრიცხვა და მათი 

ანალიზი სხვადასხვა ჭრილში, ონლაინ რეჟიმში აკონტროლონ საკუთარი ავტომობილის ისტორია, 

მიიღონ აუცილებელი შეხსენებები და რეკომენდაციები ავტომობილის მოვლასთან დაკავშირებით. 

www.mycarhistory.ge–ზე მომხმარებლების მიერ „თეგეტა მოტორსში“ განხორციელებული ყოველი 

ოპერაცია ავტომატურად ვებ-პლატფორმაზე ინახება. ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურია და 

მომხმარებელს მასზე წვდომა აქვს მხოლოდ ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, პირადი მონაცემების 

შეყვანის საფუძველზე. აღნიშნულ სერვისს არ აქვს ანალოგი ქვეყნის მასშტაბით. 

 

2. ონლაინ რეზერვაცია 

ონლაინ რეზერვაცია წარმოადგენს წინასწარი ჩაწერის სერვისს, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას 

აძლევს დაჯავშნოს ვიზიტი სწრაფი სერვისის, ან სერვისების, მისაღებად „თეგეტა მოტორსის“ 

ცენტრალურ ფილიალში. მომხმარებელს რამდენიმე წუთში შეუძლია სახლიდან გაუსვლელად 

ჩაეწეროს მისთვის სასურველ დროს და თავი აარიდოს შესაძლო ლოდინის პროცესს, დაზოგოს დრო და 

სწრაფად მიიღოს სასურველი სერვისი: 

• ძრავის ზეთის შეცვლა; 

• ძრავის ზეთის ფილტრის შეცვლა; 

• ძრავის ჰაერის ფილტრის შეცვლა; 

• საწვავის ფილტრის შეცვლა; 

• სალონის ფილტრის შეცვლა; 

• საბურავის დაშლა-აწყობა; 

• თვლების შეყრა; 

• აკუმულატორის შეცვლა; 

• საბურავის ბალანსირება; 

• ალუმინის დისკების გასწორება; 

• ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა; 

• სავალი ნაწილის შემოწმება. 
 

3. თეგეტა ქარდი 

"თეგეტა ქარდი“ (Classic, Silver, Gold, VIP) არის ავტომფლობელთათვის განკუთვნილი ლოიალობის 

ბარათი. ბარათის მფლობელი სარგებლობს „ჩემი ავტომობილის ისტორიის“ ონლაინ მომსახურებით. 

ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას „თეგეტა ქარდზე“ აკუმულირდება ქულები, მათი 

გამოყენება სპეციალურ აქციებში მონაწილეობისას არის შესაძლებელი. 
 

მომხმარებლის მხრიდან განხორციელებული ნებისმიერი შენაძენი პროდუქტსა თუ სერვისზე "თეგეტა 

მოტორსის" ცენტრებში ტარდება „თეგეტა ქარდზე“. ბარათზე ქულების განსაზღვრული რაოდენობის 

დაგროვებისას, მფლობელები მონაწილეობას იღებენ "თეგეტა მოტორსის" სპეციალურ აქციებში (მაგ. 

გამოცხადებული გათამაშებები, ქულების გაორმაგება და ა.შ.). 

 

 

 

 

 



 

4. თეგეტა კომფორტი 

„თეგეტა მოტორსი“ მომხმარებელს ავტომობილის შეკეთებას სერვისცენტრში მისვლის გარეშე 

სთავაზობს. „თეგეტა კომფორტი“ არის მომსახურება საქმიანი ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ 

დრო თავად მიიყვანონ ავტომობილი სერვისცენტრში. „თეგეტა კომფორტი“ გულისხმობს 

ავტომობილის მომსახურებას მომხმარებლის სერვის ცენტრში მისვლის გარეშე. „თეგეტა მოტორსის“ 

პერსონალური მენეჯერი მიაკითხავს ავტომობილს მომხმარებლისთვის სასურველ მისამართზე და 

თავად უზრუნველყოფს მის სერვის ცენტრში გადაყვანას და შეკეთებას. პერსონალური მენეჯერი მიდის 

მომხმარებლისთვის სასურველ მისამართზე, იბარებს ავტომობილს, რომელზეც მთლიანად იღებს 

პასუხისმგებლობას „კომპანია“ და უზრუნველყოფს მის ტრანსპორტირებას „თეგეტა მოტორსის“ 

ცენტრალურ ფილიალში. აღსანიშნავია, რომ ავტომობილი ტრანსპორტირების დროს დაზღვეულია.  

 

5. ავტოსერვისის ტექნიკური პროექტები 

„თეგეტა მოტორსი“ მეწარმეებს, რომელთა ბიზნეს გეგმა დაკავშირებულია საავტომობილო სფეროსთან 

(ავტოტექმომსახურებასთან), ტექნიკურ–საკონსულტაციო დახმარებას სთავაზობს. ავტოსერვისის 

ბიზნესის დაწყების ან გაფართოების მსურველებს „კომპანია“ სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას: 

• ტექნიკური პროექტის შექმნა; 

• სამშენებლო პროექტის შექმნა; 

• არქიტექტორული გადაწყვეტილებები; 

• იურიდიული საკითხების მოგვარება; 

• ობიექტის აშენება; 

• მოწყობილობა-დანადგარების შერჩევა, მიწოდება, მონტაჟი; 

• სარეალიზაციო პროდუქციით მომარაგება; 

• დახმარება კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაში. 
 

6. ონლაინ კატალოგი 

„თეგეტამ“ მრავალფუნქციური პორტალი „shop.tegetamotors“ შეიმუშავა, რომელიც პრაქტიკული 

პლატფორმაა მომხმარებლისთვის და წარმოადგენს ავტოსათადარიგო ნაწილების ონლაინ კატალოგს. 

დღეისათვის კატალოგში წარმოდგენილია საბურავების და აკუმულატორების სრული ასორტიმენტი. 

ონლაინ კატალოგის დახმარებით მომხმარებელს შეუძლია შეარჩიოს სასურველი პროდუქტი, მოიძიოს 

რომელ ფილიალში და რა ფასადაა მისი შეძენა შესაძლებელი. კატალოგი ხელმისაწვდომია მისამართზე 

shop.tegetamotors.ge მარტივი რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

გაყიდვის არხები 

 

თეგეტა მოტორსი ბაზარს უკავშირდება გაყიდვების 4 მთავარი არხით: 

 

• საცალო 

• კორპორატიული  

• სახელმწიფო ტენდერები 

• საბითუმო 

 
საცალო ვაჭრობა 
 

კომპანიას ჰყავს 250,000-მდე ერთგულების ბარათის მფლობელი ყოველწლიურად აქტიური კლიენტი. 

კლასიკ ბარათი - 160,000, ვერცხლის ბარათი - 45,000, ხოლო ოქროს ბარათი - 40,000. თეგეტა მოტორსი 

მომხმარებლებს ლოიალობის ბარათების მფლობელებს შეუძლიათ ისარგებლონ დაგროვებადი 

სისტემით. დაგროვებული ქულებით მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა შეიძინოს მისთვის 

სასურველი პროდუქტი ბარათის 1 გატარებით. 

 
კორპორატიული  კლიენტები 
 

„თეგეტა მოტორსი“ ემსახურება 35,000-ზე მეტ კორპორატიულ კლიენტს საქართველოში არსებული 

ყველა ბიზნეს სექტორიდან. კოპორაციული გაყიდვების არხი „ჯგუფის“ გაყიდვების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და მოიცავს შემდეგ სექტორში მომუშავე კოპანიებს: გზების და ჰესების 

მშენებლობა, სამთო სამომპოვებლო სამუშაოები, სამშენებლო მასალების, რკინის და მეტალის წარმოება. 

 

სახელმწიფო ტენდერები 
 

„თეგეტა მოტორსი“ ემსახურება 1,200-მდე საჯარო ორგანიზაციას. რაც გარკვეულწილად 

უზრუნველყოფს მომავალში სახელმწიფო სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული პროექტების 

ზრდის შესაბამისად გაიზარდოს ბიზნესის ეს მოცულობაც.  

 

საბითუმო ვაჭრობა 
 

თეგეტა მოტორსი აქტიურად მოქმედებს საბითუმო გაყიდვებს სფეროში. კომპანიას ჰყავს 3,700-ზე მეტი 

სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის მასშტაბით. 2018 წელს „თეგეტა მოტორსმა“ შექმნა საბითუმო პორტალი, 

რის საშუალებითაც სავაჭრო პარტნიორებს შეუძლიათ მიიღონ სასურველი პროდუქტი ოფისიდან 

გაუსვლელად, ონლაინ შეკვეთების საშუალებით. 

 

„თეგეტა ჯგუფის“ სტრუქტურა მოიცავს კომპანიებს, რომლებიც ჩართულნი არიან ავტომობილებისა და 

საავტომობილო პროდუქტების იმპორტის, დისტრიბუციის და სერვისის საცალო ვაჭრობის 

საქმიანობაში.  

 

 „კომპანია“ არის ლიდერი როგორც საცალო გაყიდვებში, ასევე, საბითუმო გაყიდვების,  

კორპორაციული  გაყიდვებისა და სახელმწიფო ტენდერების ნაწილში. 

  

სრულად კონსოლიდირებული შვილობილები წარმოადგენენ საოპერაციო ერთეულებს, რომლებიც 

კონცენტრირებას აკეთებენ ბიზნესის კონკრეტულ მიმართულებაზე. ასეთი კორპორაციული  

სტრუქტურა „კომპანიას“ საშუალებას აძლევს თითოეულ ერთეულში მიაღწიოს რესურსების 

გამოყენების მაქსიმალურ ეფექტურობას. 



 

შვილობილი კომპანიების მიმოხილვა 
 

შპს თეგეტა თრაქ ენდ ბას - დაარსდა 2006 წელს, როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი გერმანული 

საავტომობილო კონცერნის, MAN TRUCK & BUS AG-ის ოფიციალური იმპორტიორი საქართველოში. 

დღეისათვის კომპანია MAN-ის, SCHMITZ CARGOBULL-ის, CIFA-ს, TEREX-ის, ISUZU-ს და მრავალი 

სხვა სპეციალური ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი და პარტნიორია 

საქართველოში.  

შპს თეგეტა კონსტრაქსშენ ექვიფმენთ - დაარსდა 2007 წელს. JCB-ის ოფიციალური დილერია 

საქართველოში. იგი მომხმარებელს სთავაზობს ცნობილი ბრიტანული ბრენდის, JCB-ის სამშენებლო და 

საგზაო ტექნიკას სრული საგარანტიო მომსახურებით, ასევე ნებისმიერი სამშენებლო ტექნიკის 

სერვისსა და სათადარიგო ნაწილებს. 

შპს თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს - დაარსდა 2010 წელს. „პორშე“ და „მაზდა“-ს ოფიციალური 

წარმომადგენელია საქართველოში. 2011 წელს კომპანიამ გახსნა „პორშე ცენტრი თბილისი“, ხოლო 2012 

წელს ქართულ ბაზარზე შემოიყვანა იაპონური ბრენდი „მაზდა“. ახდენს აღნიშნული სამარკო ნიშნის 

მქონე მსუბუქი ავტომობილების იმპორტს, რეალიზებასა და პორშე და მაზდას სამარკო ნიშნის მქონე 

მსუბუქი ავტომობილების მომსახურებას.  

შპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა - დაარსდა 2013 წელს. TOYOTA-ს ოფიციალური დილერია საქართველოში. 

2013 წელს „თეგეტა მოტორსსა“ და „ტოიოტა კავკასიას“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის შეთანხმება 

შედგა და 2013 წლის 26 აგვისტოს დაფუძნდა „TOYOTA CENTER TEGETA.“ 2014 წელს კომპანიამ 

„ტოიოტა კავკასიისგან“ ტოიოტას დილერისა და ავტორიზებული სერვისცენტრის სტატუსი მიიღო. 

კომპანია მონობრენდულია და მისი მომსახურება სრულიად ტოიოტას ბრენდის ავტომობილებზეა 

ფოკუსირებული.  

შპს თეგეტა აკადემია - შპს თეგეტა აკადემია - იურიდიულ პირად დაარსდა 2017 წელს. მისი მიზანია 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია ქვეყანაში, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების 

მომზადება ავტომომსახურების სფეროში და მათი შემდგომი დასაქმება. 2018 წელს “თეგეტა აკადემიის“ 

მიერ გადამზადდა 1,336 ადამიანი. ამასთან სპეციალური პროგრამების ფარგლებში თეგეტა აკადემიის 

მიერ გადამზადებული 114 პირი დასაქმდა „თეგეტა მოტორსის“ სხვადასხვა ფილიალებში. თეგეტა 

აკადემიის მიერ განხორცილდა მასშტაბური პროექტები: თეგეტა მოტორსის გაყიდვების 

კონსულტანტების და მოლარე-ოპერატორების პროფესიული ატესტაცია, მისტიური კვლევის ხარისხის 

მონიტორინგი, უცხო ენების პროექტი კომპანიის თანამშრომლებისთვისა და მენეჯერებისთვის, 

შემუშავდა სექტორის მენეჯერის პროფესიული სტანდარტი, განხორციელდა დაიწყე კარიერა თეგეტა 

მოტორსის ფარგლებში 4 ნაკადის სწავლება. შემუშავდა 29 ახალი ტრენინგ მოდული, რომლიდანაც 18 

უკვე განხორციელდა. აკადემიის სასწავლო კურსს უძღვებიან როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი 

ტრენერები, მსოფლიოს წამყვანი ავტოინდუსტიის სფეროდან, როგორებიც გახლავთ ბოში, მოტული, 

პორშე, ტოიოტა და სხვა მსოფლიო წამყვანი ბრენდები. 

 

 

დეტალური ინფორმაცია „კომპანიის“ შვილობილი კომპანიების შესახებ მოცემულია 2018 წლის 
აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

 

ყველა ბიზნესი სტრუქტურირებულია, როგორც „კომპანიის“ 100%-იანი შვილობილი. 



 

ბრენდები 
 

„თეგეტა ჯგუფმა“ ჩამოაყალიბა პარტნიორული ურთიერთობები მრავალ საერთაშორისო 

მწარმოებელთან და ბრენდთან. თეგეტა მოტორსი ოფიციალურად წარმოადგენს გლობალურ 

საავტომობილო ბრენდებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრენდების სია შემდეგია: 

  

• Bridgestone 

• Michelin 

• Continental 

• Shell 

• Mobil 

• Motul 

• Varta-johnson Controls 

• Bosch 

• ZF group 

• Denso 

• Febi 

• Hengst 

• MAN 

• JCB 

• Toyota 

• Porsche 

• Mazda 

• Hyundai 

 

 „ჯგუფში“ წარმოდგენილია თითქმის ყველა წამყვანი მწარმოებელი ავტონაწილების და მასალების 

მწარმოებელი კომპანიის პროდუქცია. მსხვილი ბრენდების სია შემდეგ სურათშია ნაჩვენები: 

 

 

 
 

„კომპანია“ ყოველწლიურად ზრუნავს მაღალტექნოლოგიურ განვითარებაზე მსოფლიოს წამყვანი 

ბრენდების მხარდაჭერით, დასავლური ცოდნის, გამოცდილების გაზიარებითა და საკუთარ 

საქმიანობაში დანერგვით. „თეგეტა მოტორსი“ მუდმივად ხარისხზეა ორიენტირებული, სწორედ ამაზე 

მეტყველებს „კომპანიის“ უცვლელი სლოგანი „დროა აირჩიო ხარისხი“. 



 

„კომპანიის“ სამომავლო გეგმები და 2018 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები 
 

სამომავლო გეგმები 

 

„კომპანია“ მიზნად ისახავს გააგრძელოს ბოლო წლების წარმატებული საქმიანობა და შესაბამისად 

შეიმუშავა გარკვეული სტრატეგიული პრიორიტეტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის შემდგომ 

ზრდას. "თეგეტა მოტორსის“ ძირითადი სტრატეგიული მიზნები მომავალი წლებისთვის მოიცავს: 

 

• კომპანიის პოზიციის გამყარება ბაზარზე და ბაზრის წილის ზრდა ყველა მიმართულებით; 

• პროდუქციის დივერსიფიკაცია ბაზარზე მოსალოდნელი რყევების თავიდან ასაცილებლად; 

• ფილიალების ქსელის გაფართოება საქართველოს მასშტაბით; 

• ახალი ბაზრების ათვისება საქართველოს ფარგლებს გარეთ პარტნიორებთან ერთად. 

 

კომპანიის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განვითარება, კერძოდ სასაწყობე და საოპერაციო ობიექტების მშენებლობა, დადგენილი 

სტრატეგიის მიხედვით კომპანია დამატებით განიხილავს სასესხო და/ან სააქციო კაპიტალის ბაზარზე 

გასვლას და სამომავლო პროექტების დასაფინანსებლად კაპიტალის მოზიდვას, კომპანიის მიზანია 

მსხვილ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და საერთაშორისო ფონდებთან მუშაობა, 

მოზიდული კაპიტალი კომპანიას საშუალებას მისცემს შეამციროს სასესხო ვალდებულების ტვირთი და 

დააფინანსოს სამომავლო პროექტები, ხოლო გრძელ ვადაში კი გაისტუმროს ინვესტორი ორივე 

მხრისთვის მომგებიანი გარიგებით. 

 

თეგეტა მოტორსის გრძელვადიანი სტრატეგიის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, 

საერთაშორისო საფონდო ბირჟაზე გასვლა და აქციების გამოშვება, ეს იქნება როგორც კომპანიისთვის 

ისე ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. 

 

2018 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები 

 

• გაიხსნა ბაქოს მესამე ფილიალი; 

• 2018 წლის დასაწყისში თეგეტა მოტორსი გახდა Group Auto Caucasus-ს წევრი; 

• 2018 წლის სექტემბერში კომპანიამ დანერგა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მართვის (ISO 

18001:2007) და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები (ISO  14001:2015); 

• 2018 წლის ბოლოს დაინერგა ბრიჯსტოუნის ბრენდის საბურავებზე უსასრულო გარანტიები. 

 

2019 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები 

 

• 2019 წელს შპს თეგეტა აკადემიამ გაიარა აკრედიტაცია და მოიპოვა პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების სტატუსი; 

• 2019 წელს გაიხსნა შპს „თეგეტა მოტორსის“ ბათუმის რეგიონალური ცენტრი; 

• 2019 წლის 30 აპრილს შპს თეგეტა მოტორსმა 30 მილიონი ლარის ოდენობის ობლიგაციების ემისია 

განახორციელა. ობლიგაცეიბი გამოშვებულ იქნა 1,000 (ათასი) ლარი ნომინალური ღირებულების 

ობლიგაციებად და მათი გამოსყიდვა მოხდება 2022 წლის 30 აპრილს, მათი ძირი ღირებულებით. 

ობლიგაციებიდან მოზიდული სახსრები კომპანიამ მიმართა არსებული საბანკო სესხების 

რეფინანსირებისთვის, რის შედეგადაც შეძლო ვალდებულებების ვადიანობის გახანგრძლივება, 

დაფინანსების სტრუქტურის დივერსიფიცირება და წვდომა კაპიტალის ბაზრებზე; 

• 2019 წელს კომპანიამ განავითარა კორპორატიული მართვის სისტემა და კომპანიამ სამეთვალყურეო 

საბჭო შექმნა. საბჭო ხუთი წევრისგან შედგება, რომელთაგან სამი არააღმასრულებელი დირექტორია; 

• 2019 წლის მარტში კომპანიამ „Scope Ratings Gmbh“-სგან მიიღო საკრედიტო რეიტინგი „BB-“; 

• 2019 წელს შპს თეგეტა მოტორსმა დაიწყო ვოლვოს ბრენდის ავტომობილებით ვაჭრობა. 



 

 „თეგეტა ჯგუფის“ კონსოლიდირებული ფინანსური ინფორმაცია 

 

შპს „თეგეტა მოტორსი“ მის შვილობილ კომპანიებთან ერთად წარმოადგენს ერთიან ბიზნეს-ჯგუფს. 

„კომპანია“ სრულად აკონსოლიდირებს შვილობილების ფინანსურ შედეგებს და წარადგენს ერთიანი 

ბიზნეს-ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას. „ჯგუფის“ ფინანსური ანგარიშგება 

შეიცავს შვილობილების ფინანსურ შედეგებს მათზე კონტროლის მოპოვების დღიდან კონტროლის 

დაკარგვის დღემდე. ბიზნესების შეძენა აღირიცხება შესყიდვის მეთოდით, რომლის მიხედვითაც 

შეძენილი ბიზნესის აქტივები და ვალდებულებები შეძენის დღისთვის მათი სამართლიანი 

ღირებულებით აღირიცხება. „ჯგუფის“ არსებული სტრუქტურა ვერტიკალური ინტეგრაციიდან 

გამომდინარეობს და  მნიშვნელოვან სარგებელს ნახულობს შვილობილებს შორის ვაჭრობის გზით. ამ 

ურთიერთობებიდან წარმოქმნილი არარეალიზებული ნამეტი ელიმინირდება კონსოლიდირებულ 

ანგარიშგებაში. „თეგეტა ჯგუფის“ ფინანსური ანგარიშგება წარმოებს ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) მიხედვით. ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი  2017 და 2018 

ფისკალური წლების ფინანსური ანგარიშგებები აუდიტორულად შემოწმებულია დიდი ოთხეულის 

წევრი აუდიტორული კომპანიების მიერ. 



 

„თეგეტა ჯგუფის“ ფინანსური შედეგების მიმოხილვა 
 

შემოსავლები, რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება და საერთო მოგება 

 

„თეგეტა ჯგუფის“ ბრუნვა მოიცავს კლიენტებზე განხორციელებულ გაყიდვებს „ჯგუფში“ შემავალი 

მშობელი კომპანიის და შვილობილების მიერ. 2018 წელს „თეგეტა ჯგუფის“ გაყიდვებმა 427,984 

მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 23.2%-ით აღემატებოდა წინა წლის შედეგს, როდესაც გაყიდვებმა 347,347 

მილიონი ლარი შეადგინა. რეალიზებული საქონლისა და მომსახურებების თვითღირებულება კი 

გაიზარდა წინა წელთან შედარებით 25.5%-ით. რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულების 

უფრო მეტად ზრდა შემოსავლებთან შედარებით გამოწვეულია უცხოური ვალუტის კურსების 

გაზრდით და ავტომობილების რეალიზაციის წილის ზრდით მთლიან გაყიდვებში. 

 
(ათას ლარში) 2017 2018 

შემოსავლები 347,347 427,984 

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (277,155) (347,880) 

საერთო მოგება 70,192 80,104 

 

 

საოპერაციო ხარჯები საქმიანობიდან 

 

2018 წელს საოპერაციო მოგებამ 31.804 მილიონი ლარი შეადგინა. 2018 წლის მონაცემი 5.3%-ით 

ნაკლებია წინა წელთან შედარებით, როდესაც საოპერაციო მოგებამ 33.585 მილიონი ლარი შეადგინა. 

 
(ათას ლარში) 2017 2018 

შემოსავლები 347,347 427,984 

რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება (277,155) (347,880) 

საერთო მოგება 70,192 80,104 

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები (35,613) (39,374) 

რეკლამისა და მარკეტინგის ხარჯები (4,371) (8,681) 

სხვა საოპერაციო შემოსავლები 5,048 2,476 

სხვა საოპერაციო ხარჯები (1,671) (2,721) 

საოპერაციო მოგება 33,585 31,804 

 

საოპერაციო მოგების მოცულობის შემცირება პირველ რიგში გამოწვეულია უცხოური ვალუტის 

კურსების ზრდის გამო. ასევე, სხვა საოპერაციო შემოსავლის შემცირებით, ვინაიდან კომპანიის 2017 

წელს არსებული მაღალი სხვა საოპერაციო შემოსავლები ძირითადად გამოწვეული იყო 1,695 მილიონი 

ლარის საკომისიო შემოსავლით, რომელიც „თეგეტა თრაქ ენდ ბასმა“ მიიღო „MAN Truck and Bus AG“-

ის მიერ 2017 წელს შემოყვანილი 102 ლურჯი ავტობუსიდან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სხვა საოპერაციო შემოსავლები (ათას ლარში) 2017 2018 

შემოსულობა საგარანტიო რეზერვის 

გადაფასებიდან 

455 467 

საოპერაციო საიჯარო შემოსავალი 74 227 
შემოსულობა ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან 55 165 
სადაზღვევო ზარალის ანაზღაურება 98 134 
შემოსავალი სასაწყობო მომსახურებებიდან 80 110 

შემოსავალი ჯარიმებიდან 24 85 

სააგენტო მომსახურების საკომისიო 1,695 13 
გაუფასურების ანარიცხებისაღდგენა სავაჭრო და სხვა 

მოთხოვნებზე 
581   - 

მარაგების  ჩამოწერის აღდგენა 485 - 

სხვა შემოსავალი 1,501 1,275 

სულ 5,048 2,476 

 

ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები 2018 წელს 10.6%-ით გაიზარდა და 39.37 მილიონი ლარი 

შეადგინა. 2017 წელს ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები 35.61 მილიონ ლარს შეადგენდა. 

ხარჯების ზრდის მთავარი გამომწვევი ფაქტორი იყო 2018 წელს კომპანიის მასშტაბის ზრდა.  

 

 
ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები (ათას 

ლარში) 

2017 2018 

პერსონალის ხარჯი (20,062) (20,524) 

საიჯარო ხარჯი (3,642) (5,124) 

ცვეთა და ამორტიზაცია (2,732) (3,280) 

საოფისე ხარჯი (1,617) (2,060) 

გადასახადები, მოგების გადასახადის გარდა (1,956) (1,955) 

პროფესიონალური მომსახურებები (1,484) (1,659) 

კომუნალური ხარჯი (1,108) (1,250) 

სამივლინებო ხარჯი (687) (834) 

კომუნიკაციის ხარჯი (399) (564) 

უსაფრთხოება (379) (417) 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (524) (396) 

საბანკო ხარჯები (270) (325) 

საწვავის ხარჯი (222) (279) 

სხვა ხარჯები (531) (707) 

სულ (35,613) (39,374) 

 

EBITDA 

 

2018 წელს EBITDA 37.1 მილიონი ლარი იყო, რაც 2.1%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით, როდესაც 

EBITDA 37.98 მილიონი ლარი იყო. EBITDA-ს შემცირება ძირითადად გამოიწვია საერთო მოგების 

მარჟის შემცირებამ, სხვა საოპერაციო შემოსავლის შემცირებამ. 

 
(ათას ლარში) 2017 2018 

შემოსავლები 347,347 427,984 

საოპერაციო მოგება 33,585 31,804 

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი (4,390) (5,338) 

EBITDA 37,975 37,142 

 

 

 



 

ფინანსური შემოსავალი / (ხარჯი) და წმინდა მოგება 

 

„თეგეტა ჯგუფის“ ფინანსური ხარჯი უმეტესწილად წარმოადგენს საპროცენტო ხარჯს „თეგეტა 

ჯგუფის“ საბანკო ვალებსა და სხვა ინსტრუმენტებზე. 2018 წელს საპროცენტო ხარჯმა 9.67 მილიონი 

ლარი შეადგინა, რაც 8.4%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით, როდესაც საპროცენტო ხარჯი 8.92 

მილიონი იყო. საპროცენტო ხარჯის ზრდა გამოწვეული იყო 2018 წლის განმავლობაში სასესხო 

ვალდებულებების მოცულობის ზრდით1. 

 

2018 წელს დაფიქსირდა ზარალი საკურსო სხვაობიდან 2.29 მილიონი ლარი, რაც გამოწვეული იყო 

უცხოური ვალუტის კურსის ზრდით. 2017 წელს მოგებამ საკურსო სხვაობიდან 2.97 მილიონი ლარი 

შეადგინა. კომპანია უცხოური ვალუტის კურსების ზრდის გამო გამოწვეული საკურსო სხვაობების 

შესამცირებლად 2019 წელს გეგმავს სესხების გალარებას. 

 
(ათას ლარში) 2017 2018 

შემოსავლები 347,347 427,984 

საოპერაციო მოგება 33,585 31,804 

საპროცენტო შემოსავალი 240 372 

საპროცენტო ხარჯი (8,919) (9,672) 
უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული 

შემოსულობა / (ზარალი) 2,971 (2,291) 

საკომისიო ხარჯები (371) (311) 

მეკავშირე კომპანიების შედეგების წილი 58 (22) 

მოგება დაბეგვრამდე 27,564 19,880 

მოგების გადასახადის შეღავათი/(ხარჯი) (608) (638) 

წმინდა მოგება 26,956 19,242 

 

                                                        

 


