
ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის 

კვლევებში გამოყენება -
ბიზნეს ანალიტიკური პორტალი 

BAP.GE

ინფორმირებული გადაწყვეტილებების 
და ანალიზის საშუალება



შესავალი

კერძო სექტორის 
გამოწვევები

• კომპანიებისთვის რთულია ინდუსტრიის ქცევაზე დაკვირვება
• შეზღუდულია ინფორმაცია ფინანსური ანალიზისთვის
• ანალიზის გამოყენების და ხელმისაწვდომობის შეზღუდული 

რესურსები და შესაძლებლობები - განსაკუთრებით საშუალო და 
მცირე ზომის კომპანიებისთვის

ფინანსური 
ინფორმაციის 

დამუშავების და 
ანალიზის 

მექანიზმების მიერ 
შექმნილი 

შესაძლებლობები

• ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება
• კომპანიის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის შესახებ ზუსტი და 

სწორი წარმოდგენა და გადაწყვტილებების მიღებისას 
გამოყენება

• კომპანიის პროგრესსა და ზრდაზე დაკვირვება
• ბაზრის და ინდუსტრიის მოცულობის და სტრუქტურის ადვილი 

ხელმისაწვდომობა
• ბაზარისა და კომპანიის კომპლექსური ანალიზის შედეგად 

ეფექტური გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება



BAP.GE - ბიზნეს ანალიტიკური პორტალი

BAP.GE არის საკონსულტაციო 
კომპანია GEC-ის მიერ შექმნილი 
ბიზნეს ანალიტიკური პორტალი
საშუალებას გაძლევთ: 
 მარტივად და სწრაფად შეძლოთ 

თქვენთვის საინტერესო 
კომპანიებისა და ინდუსტრიების 
საქმიანობის ანალიზი;

 გაეცნოთ GEC-ის მიერ მომზადებულ 
კვლევებს რომლების განახლება 2 
კვირაში ერთხელ ხდება

პორტალზე შეძლებთ:
I. შეადაროთ სხვადასხვა 

ინდუსტრიების და სექტორების 
მრავალი მაჩვენებლები

II. შეადაროთ კომპანიების 
მაჩვენებლები ერთმანეთს

III. კომპანიების მაჩვენებლები 
ინდუსტრიებს; 

IV. გაეცნოთ მრავალ საინტერესო 
კვლევებს. 



BAP.GE ბიზნეს ანალიტიკური პორტალი

შემდეგი ტიპის მაჩვენებლების 
ჯგუფებით არის შესაძლებელი 
ანალიზი:
 ფინანსური სიძლიერე
 მართვის ეფექტურობა
 მარჟები
 ზრდა
 ფინანსური ინსტიტუტების 

ეფექტურობა
 სადაზღვევო კომპანიების 

ეფექტურობა

 კომპანიებისა და ინდუსტრიების 
ანალიტიკური ანალიზი ეფუძნება 
ფინანსურ და ეფექტიანობის 
მაჩვენებლებს

 გამოყენებულია ბიზნეს 
საქმიანობების ევროკავშირის 
კლასიფიკატორი



მაგალითი: რეპორტი კომპანიების მიხედვით

საქმიანობა: საბითუმო 
ვაჭრობა თამბაქოს 
პროდუქტებით - 46350
ბაზრის მოცულობა:
2017 წელი - 1,754,584,815 
ლარი 
2018 წელი - 1,951,579,158 
ლარი

20%

12%
11%

57%

კომპანიების ბაზრის წილი 
2017 წელს

შპს ფილიპ მორის 
საქართველო
ბრითიშ ამერიქან 
ტობაკო ჯორჯია
სს თ & რ 
დისტრიბუშენ
სხვა

21%

9%
9%61%

კომპანიების ბაზრის წილი 2018 

წელს

შპს ფილიპ მორის 

საქართველო
ბრითიშ ამერიქან 

ტობაკო ჯორჯია
სს თ & რ 

დისტრიბუშენ
სხვა

არჩეული კომპანიები:
 შპს ფილიპ მორის საქართველო;
 ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია ლიმიტედის საქართველოს, თბილისის 

წარმომადგენლობა;
 სს თ&რ დისტრიბუშენ

საშუალო შემოსავალი:
2017 წელი - 159,507,710 
ლარი   
2018 წელი - 78,063,166 
ლარი



მაგალითი: რეპორტი კომპანიების მიხედვით

მართვის ეფექტურობის/მომგებიანობის ერთ-
ერთი მაჩვენებელი
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უკუგება საკუთარ კაპიტალზე -
RETURN ON EQUITY RATIO

2017 2018
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სესხის თანაფარდობა აქტივებთან -
Debt To Assets Ratio

2017 2018

ფინანსური სიძლიერის ერთ-ერთი 
მაჩვენებელი



მაგალითი: რეპორტი კომპანიების მიხედვით

მომგებიანობის მაჩვენებელი ზრდის მაჩვენებელი

1.93% 0.58%

-2.31%
-8.51%

1.06% 2.22%1.22% 1.20%

-20.00%

0.00%

20.00%

წმინდა მოგების მარჟა - Net Profit 
Margin

შპს ფილიპ მორის საქართველო

ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია

სს თ & რ დისტრიბუშენ

ინდუსტრიის საშუალო

13%
-17%

-1%
20%

-20% -10% 0% 10% 20% 30%

2018 წლისთვის 
შემოსავლის 1 წლის ზრდის 

კოეფიციენტი 

ინდუსტრიის საშუალო
სს თ & რ დისტრიბუშენ
ბრითიშ ამერიქან ტობაკო ჯორჯია
შპს ფილიპ მორის საქართველო



ბიზნეს საქმიანობის სახეები, სესხისა და კაპიტალის თანაფარდობის (Debt to Equity ratio) ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებლის მიხედვით, 2017 წლისათვის

163
თევზის, კიბოსნაირების და მოლუსკების გადამუშავება და 
დაკონსერვება

1020
თევზის, კიბოსნაირების და მოლუსკების გადამუშავება და 
დაკონსერვება

1092 მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის

3600 წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება

4299
სამოქალაქო მშენებლობების სხვა სამუშაოები, სხვა 
დაჯგუფებებში ჩაურთველი

4618
სხვა ცალკეული პროდუქტების გაყიდვა სპეციალიზებული 
აგენტების მიერ

4724
საცალო ვაჭრობა პურით, ნამცხვრებით, ფქვილოვანი და 
შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით სპეციალიზებულ 
მაღაზიებში

6419 სხვა მონეტარული შუამავლობა
6492 სხვა სახის საკრედიტო მომსახურება

8219
ფოტოასლგადამღები, დოკუმენტების მოსამზადებელი და 
სხვა სპეციალიზებული საოფისე დამხმარე საქმიანობები

8532 პროფესიული განათლება

მაგალითი: რეპორტი ინდუსტრიების მიხედვით



ბიზნეს საქმიანობის სახეები, სესხისა და კაპიტალის თანაფარდობის (Debt to Equity ratio) ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებლის მიხედვით, 2018 წლისათვის

163 სასოფლო სამეურნეო საქმიანობები მოსავლის აღების შემდეგ

1086
ჰომოგენიზებული საკვები პრეპარატების და დიეტური საკვები 
პროდუქტების წარმოება

1092 მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის

3600 წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება

6910 იურიდიული საქმიანობები

8219
ფოტოასლგადამღები, დოკუმენტების მოსამზადებელი და სხვა 
სპეციალიზებული საოფისე დამხმარე საქმიანობები

8532 პროფესიული განათლება
8542 უმაღლესი განათლება

8623 სტომატოლოგიური პრაქტიკის საქმიანობები

8891 ბავშვთა დღიური მოვლის საქმიანობები

მაგალითი: რეპორტი ინდუსტრიების მიხედვით



ბიზნეს საქმიანობები, 50 – 100 მლნ ლარი შემოსავლის ზომით კატეგორიაში, სესხისა და 
კაპიტალის თანაფარდობის (Debt to Equity ratio) ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მიხედვით, 2017
წლისათვის

10711 პურის წარმოება

46341 საბითუმო ვაჭრობა ალკოჰოლიანი სასმელებით

46342 საბითუმო ვაჭრობა უალკოჰოლო სასმელებით

46382 საბითუმო ვაჭრობა ფქვილით და ბურღულეულით

46383 საბითუმო ვაჭრობა სხვა საკვებით

46423 საბითუმო ვაჭრობა ტანსაცმლის აქსესუარებით

47210 საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით 
სპეციალიზებულ მაღაზიებში

47721 საცალო ვაჭრობა ფეხსაცმლით
64191 კომერციული ბანკების საქმიანობა

64199 მონეტარული შუამავლობის სხვა სახეები

64920 სხვა სახის საკრედიტო მომსახურება

მაგალითი: რეპორტი ინდუსტრიების მიხედვით



ბიზნეს საქმიანობები, 50 – 100 მლნ ლარი შემოსავლის ზომით კატეგორიაში, სესხისა და 
კაპიტალის თანაფარდობის (Debt to Equity ratio) ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მიხედვით, 2018
წლისათვის

10711 პურის წარმოება
23631 ბეტონის წარმოება

46382 საბითუმო ვაჭრობა ფქვილით და ბურღულეულით

46383 საბითუმო ვაჭრობა სხვა საკვებით

46720 საბითუმო ვაჭრობა ლითონებით და ლითონის მადნებით

47110
საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად 
საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით

47210
საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ 
მაღაზიებში

47592
საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ჭურჭლით, თიხის ჭურჭლით, 
ფაიფურით და სამზარეულოს საკუთნოებით

47710 საცალო ვაჭრობა ტანსაცმლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

64191 კომერციული ბანკების საქმიანობა

77110
ავტომობილების და მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 
იჯარა და ლიზინგი

მაგალითი: რეპორტი ინდუსტრიების მიხედვით



ბიზნეს საქმიანობები, 300 მლნ ლარზე მეტი შემოსავლის ზომით კატეგორიაში, სესხისა და 
კაპიტალის თანაფარდობის (Debt to Equity ratio) ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მიხედვით, 2017
წლისათვის

10860
ჰომოგენიზებული საკვები პრეპარატების და დიეტური საკვები 
პროდუქტების წარმოება

35231 აირის გაყიდვა მომხმარებლისათვის მილსადენებით

46330
საბითუმო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით, კვერცხით და საკვები 
ზეთებით და ცხიმებით

46350 საბითუმო ვაჭრობა თამბაქოს პროდუქტებით
46361 საბითუმო ვაჭრობა შაქრით

46370 საბითუმო ვაჭრობა ყავით, ჩაით, კაკაოთი და სანელებლებით

46382 საბითუმო ვაჭრობა ფქვილით და ბურღულეულით

46390
არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და 
თამბაქოს ნაწარმით

47210
საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ 
მაღაზიებში

47309
საცალო ვაჭრობა საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა 
საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

52210 სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

64191 კომერციული ბანკების საქმიანობა

88910 ბავშვთა დღიური მოვლის საქმიანობები

მაგალითი: რეპორტი ინდუსტრიების მიხედვით



ბიზნეს საქმიანობები, 300 მლნ ლარზე მეტი შემოსავლის ზომით კატეგორიაში, სესხისა და 
კაპიტალის თანაფარდობის (Debt to Equity ratio) ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მიხედვით, 2018
წლისათვის

10860
ჰომოგენიზებული საკვები პრეპარატების და დიეტური საკვები 
პროდუქტების წარმოება

35231 აირის გაყიდვა მომხმარებლისათვის მილსადენებით

46330
საბითუმო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით, კვერცხით და საკვები 
ზეთებით და ცხიმებით

46350 საბითუმო ვაჭრობა თამბაქოს პროდუქტებით
46361 საბითუმო ვაჭრობა შაქრით

46362
საბითუმო ვაჭრობა შოკოლადით და შაქრიანი საკონდიტრო 
ნაწარმით

46370 საბითუმო ვაჭრობა ყავით, ჩაით, კაკაოთი და სანელებლებით

46382 საბითუმო ვაჭრობა ფქვილით და ბურღულეულით

47210
საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ 
მაღაზიებში

47309
საცალო ვაჭრობა საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა 
საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

52210 სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება

64191 კომერციული ბანკების საქმიანობა
88910 ბავშვთა დღიური მოვლის საქმიანობები

მაგალითი: რეპორტი ინდუსტრიების მიხედვით



BAP.GE პორტალის სტრუქტურა

GEC-ის გუნდის მიერ 
მომზადებული მოკლე 
ბიზნეს ანგარიშები -

მუდმივად განახლებადი, 
ანალიტიკური ხასიათის  
რეპორტები სხვადასხვა 

ინდუსტრიის ბაზრის 
ანალიზისა და 
ეკონომიკური 

ტენდენციების შესახებ.

პორტალის მიერ 
მომზადებული 
ანალიტიკური 

რეპორტები თქვენ 
მიერ არჩეული ბიზნეს 

საქმიანობის(ების) 
შესახებ - რეპორტი 

სასურველი 
კოეფიციენტების, 
წლების, ზომითი

კატეგორიის ჭრილში

პორტალის მიერ 
მომზადებული 
ანალიტიკური 

რეპორტები თქვენ 
მიერ არჩეული 

კომპანიის(ების) 
შესახებ - რეპორტი 

სასურველი 
კოეფიციენტების, 
წლების, ზომითი

კატეგორიის ჭრილში



BAP.GE რეპორტი ბიზნეს საქმიანობის მიხედვით

ბიზნეს საქმიანობები კლასიფიცირებულია 5 დონედ, ყოველი ზედა დონე მოიცავს ქვე-დონეებს: 
 სექტორი;
 ინდუსტრია;
 საქმიანობის მიმართულება;
 საქმიანობის სახე;
 საქმიანობა
ანალიტიკური რეპორტის მიღება შესაძლებელია თითოეული მათგანისთვის. 

დამატებით, შესაძლებელია მიიღოთ ინფორმაცია არჩეული ბიზნეს საქმიანობის 
 ბაზრის მოცულობის შესახებ;
 ბაზრის საშუალო შემოსავალის შესახებ.



BAP.GE რეპორტი კომპანიების მიხედვით

პორტალი გაძლევთ შესაძლებლობას აირჩიოთ სასურველი რაოდენობის კომპანია შესადარებლად, 
მიუხედავად მათი ინდუსტრიისა. 

ასევე, საქმიანობის საძიებო ველის გამოყენებით შეგიძლიათ აირჩიოთ აღნიშნული კომპანიის ბიზნეს 
საქმიანობა ან მისი საქმიანობისგან დამოუკიდებელი საქმიანობა და შეადაროთ კომპანიის ფინანსური 
მაჩვენებლები ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებლებს;

დამატებით, შესაძლებელია მიიღოთ ინფორმაცია არჩეული:
 ბიზნეს საქმიანობის ბაზრის მოცულობის შესახებ;
 ბაზრის საშუალო შემოსავალის შესახებ; 
 კომპანიის ბაზრის წილის შესახებ მის ინდუსტრიაში.



დამატებითი პარამეტრები

წლის პარამეტრი: 
 წლების არჩევისას შესაძლებლობა გაქვთ დაალაგოთ ისინი სასურველი თანმიმდევრობით 

ანალიზისთვის;
კომპანიის კატეგორიის პარამეტრი:
 I, II, III, IV კატეგორიის კომპანიები;
 სდპ I - სდპ არაფინანსურ კომპანიები;
 სდპ ფინანსური - ფინანსური ინსტიტუტები (ბანკები, მიკროსაფინანსო, საკრედიტო და მსგავსი 

ორგანიზაციები);
 სდპ დაზღვევა - სადაზღვევო კომპანიებს;
ზომითი პარამეტრი:
 კომპანიების დაყოფა შემოსავლების მოცულობის მიხედვით; 
 აქტივების ჯამური რაოდენობის მიხედვით;
 თანამშრომლების რაოდენობის მიხედვით.



პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ანალიტიკური ანგარიშები ეფუძნება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურისაგან მიღებულ ინფორმაციას, რომელიც კომპანიების მიერ იქნა 
წარდგენილი სამსახურში ყოველწლიური ანგარიშგების შედეგად.
აღნიშნული პირველადი ინფორმაციის სიზუსტე და სარწმუნოება რეგულირდება ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონით. GEC და მისი არც ერთი თანამშრომელი არ იღებს 
პასუხისმგებლობას მიღებული საწყისი ინფორმაციისა და მონაცემების სიზუსტეზე.
პორტალის მეშვეობით მომზადებული რეპორტები ან პორტალზე გამოქვეყნებული ანგარიშები 
წარმოადგენს GEC-ის მიერ განხორციელებული ანალიზის შედეგს, შესაბამისი კომპანიებისაგან 
დამოუკიდებლად, მხოლოდ ინფორმაციული და ანალიტიკური მიზნებისთვის. 
პორტალზე გამოქვეყნებული დამუშავებული ინფორმაცია მიჩნეულია სანდოდ, გამოქვეყნების მომენტში, 
ამასთან, არავითარი გარანტია არ არის მოცემული (გამოხატული ან ნაგულისხმევი) მის სიზუსტესთან, 
სისრულესთან ან სრულყოფილებასთან დაკავშირებით. 



პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

პორტალზე მოცემული ინფორმაცია შესაძლოა იყოს ცვლილებისა ან/და მოდიფიკაციის საგანი წინასწარი 
შეტყობინების/გაფრთხილების გარეშე, ვინაიდან ფინანსური ანგარიშგების საწყისი მონაცემები შესაძლოა 
განახლებულ იქნეს SARAS-ის მიერ. GEC არ იღებს ფინანსურ და სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, თუ 
წარმოდგენილი ინფორმაციის ან/და მისი ნაწილის გამოყენებით, ინტერპრეტაციით, დამუშავებით 
ინფორმაციის მომხმარებელი განიცდის რაიმე სახის (პირდაპირ ან ირიბ) ზარალს, დანაკარგს ან/და ზიანს.
შეფასებები ექვემდებარება რისკებს, გაურკვევლობას და სხვა ფაქტორებს, რამაც შესაძლოა განაპირობოს 
განსხვავება მოცემულ მონაცემებსა და ფაქტობრივ მონაცემებს შორის.
გამოქვეყნებული რეპორტების შინაარსი არ უნდა იქნეს მიღებული, როგორც იურიდიული, ფინანსური, 
საინვესტიციო ან საგადასახადო რჩევა. თითოეულმა პირმა უნდა მიმართოს თავის იურიდიულ, ფინანსურ, 
საინვესტიციო და საგადასახადო მრჩეველს სამართლებრივ, ბიზნეს, საინვესტიციო და საგადასახადო 
საკითხებთან მიმართებაში გადაწყვეტილების მისაღებად. 



BAP.GE-ზე ინდუსტრიებისა და კომპანიების ანალიზი მარტივი 
და სწრაფი ხდება.

bap@geccorporation.com


