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CMS პროგრამის საგანმანათლებლო აქტივობები

• ვებინარი ტარდება „კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში.

• “კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის“ პროგრამა საქართველოში ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) კაპიტალის
ბაზრების განვითარების ჯგუფის მიერ;

• პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, DIGITAL RE4M პროგრამის ფარგლებში;

• EBRD-ის მიერ დაქირავებული მთავარი კონტრაქტორია გალტ&თაგარტი, მის ქვეკონტრაქტორთან - BDO საქართველოსთან ერთად;

• შემდეგი ვებინარი „საჯარო ემისიის პროსპექტისა და მისი მოთხოვნების შესახებ“ ჩატარდება 9 ივნისს.
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კაპიტალის სტრუქტურა

აქტივები

არასასესხო
ვალდებულებები

სასესხო

ვალდებულებები
კაპიტალი

საბანკო სესხები

IFI სესხები

სხვა სესხები

დაკავშირებული მხარის სესხები
(ადგილობრივი)

დაკავშირებული მხარის სესხები
(უცხოური)

კაპიტალი

ობლიგაციები

ჯამური
კორპორატიული

სექტორი

აქტივების დაფინანსების ძირითადი წყაროები1

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | https://bit.ly/3wPCueD

უზრუნველყოფილი
ვალდებულებები

არაუზრუნველყოფილი
ვალდებულებები

პრივილეგირებული
აქციები

ჩვეულებრივი აქციები

რ
ი
სკ
ი
ს
ზ
რ
დ
ა

რიგითობა და რისკი კაპიტალის სტრუქტურაში

https://bit.ly/3wPCueD


განვითარებული კომპანიამზარდი კომპანიასტარტაპი

6

კაპიტალის სტრუქტურის განმაპირობებელი ფაქტორები

შემოსავლები

ფულადი ნაკადები

დრო

შემოსავლების ზრდა იწყება იზრდება

ფულადი ნაკადები უარყოფითი გაუმჯობესებული
პოზიტიური / 

პროგნოზირებადი

ბიზნეს რისკი მაღალი საშუალო დაბალი

ხელმისაწვდომობა შეზღუდული
შეზღუდული/

უმჯობესდება
მაღალი

დაფინანსების ხარჯები მაღალი საშუალო დაბალი

ინსტრუმენტის ტიპი N/A
უზრუნველყოფილი

(საბანკო სესხები)

არაუზრუნველყოფილი
(საბანკო სესხები და საჯარო ობლიგაციები)

% კაპიტალის სტრუქტურაში დაახლ. 0% 0-20% 20%+

ზრდა ნელდება

ვალდებულებები / 
ლევერიჯი

ფინანსური მართვა

კაპიტალ-

ინტენსიურობა
ციკლურობა

წყარო: CFA სახელმძღვანელო
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ოპტიმალური კაპიტალის სტრუქტურა და ხარჯები

წყარო: CFA მასალები

• ოპტიმალურ კაპიტალის სტრუქტურის შემთხვევაში, კომპანიის
ღირებულება აღწევს მის მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობას;

• ოპტიმალური კაპიტალის სტრუქტურა გულისხმობს ე.წ. Trade-off-ს
მაღალი ლევერიჯის შედეგად მიღებულ სარგებელსა და პოტენციურ
შეზღუდვებს შორის. 

სარგებელი

ე.წ. საგადასახადო ფარი

(Tax Shield)

სესხის ხარჯი კაპიტალთან
შედარებით დაბალია

შეზღუდვები

გაზრდილი რისკი ყველა
ტიპის კაპიტალის

მომწოდებლებისთვის

ფინანსური სტრესის
სავარაუდო ხარჯები

კომპანიის საბაზრო
ღირებულება ლევერიჯის

მქონე კომპანიის
ღირებულება

ლევერიჯის არ-

მქონე კომპანიის
ღირებულება

ე.წ. 

საგადასახადო
ფარის

დღევანდელი
ღირებულება

ფინანსური
სტრესის
დღევანდელი
ღირებულება

ფინანსური სტრესის
და ლევერიჯის
მქონე კომპანიის
ღირებულება

ოპტიმალური სესხისა და
კაპიტალის თანაფარდობავალდებულებები/

კაპიტალთან

მნიშვნელოვანია, კომპანიებმა შეაფასონ მათთვის
ოპტიმალური/სამიზნე ლევერიჯი
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ფინანსური და საკრედიტო პროფილი

საკრედიტო სარეიტინგო მეთოდოლოგიის მაგალითი:

Moody’s  Retail Rating Methodology

10%

30%

45%

15%

ზომა

(შემოსავლები)

ბიზნეს

პროფილი

ლევერიჯი და

ქავერიჯი

ფინანსური

პოლიტიკა

 სტაბილურობა (10%)

 ხარისხი / კონკ. პოზიციონირება (20%)

 EBIT / Interest Expense (15%)

 Retained Cash Flow / Net Debt (15%)

 Debt / EBITDA (15%)

AAA AA A Baa Ba B Caa Ca

≥ 20x 12x-20x 6x-12x 4x-6x 2.25x-4x 1x-2.25x 0.5x-1x < 0.5x
EBIT /

Interest Expense

ლევერიჯი და ქავერიჯი1:

Moody’s  Retail Rating Methodology

საკრედიტო რეიტინგის დადგენა

მიმდინარე მაჩვენებლები

საოპერაციო ფინანსური

მომავალზე ორიენტირებული
შეფასება

დაგეგმილი
საოპერაციო

დაგეგმილი
ფინანსური

წყარო: https://www.moodys.com/ | პრეზენტაციის მიზნებისთვის, სლაიდზე მოყვანილია საცალო სექტორის შერჩეული მაჩვენებლები

< 0.75x 0.75x-1.5x 1.5x-2.5x 2.5x-3.5x 3.5x-4.5x 4.5x-6.5x 6.5x-8x ≥ 8x
Debt /

EBITDA

≥ 100% 50%-100%35%-50% 25%-35%12.5%-25% 5%-12.5% 0%-5% < 0%
Retained Cash Flow /

Net Debt

https://www.moodys.com/
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რატომ ობლიგაციები?

ბულეტ გადახდის სტრუქტურა/
ფულის ბუფერის ზრდა

დაფინანსების დივერსიფიკაცია

უზრუნველყოფის
გამოთავისუფლება

ნაკლებად მკაცრი დათქმები & 

მონიტორინგი

საქმიანობის
გაფართოება

ახალი აქტივების

შეძენა

ვალდებულებების
რეფინანსირება

დაფინანსების
სტრუქტურის
გაუმჯობესება

მოზიდული
სახსრების
გამოყენება:

მეტი გამჭვირვალობის მოთხოვნები

უპირატესობები შეზღუდვები

შეზღუდული მოქნილობა
პირობების ცვლილებებზე

ობლიგაციები სესხებთან შედარებით: ძირითადი უპირატესობები & შეზღუდვები*

შენიშვნა: წარმოდგენილია ზოგადი მიდგომების შეჯამება. შესაძლოა განსხვავდებოდეს კონკრეტული შემთხვევებისთვის

მეტი ანგარიშვალდებულება
ობლიგაციონერების მიმართ

კორპორაციული მართვის
სტანდარტებთან შესაბამისობა



აშშ დოლარში

დენომინირებული

ობლიგაციები:

ძირითადად, 

ფიქსირებული %

ლარში

დენომინირებული

ობლიგაციები:

11

ობლიგაციების გამოშვების ვალუტა

უპირატესობები

სავალუტო რისკების დაზღვევა

გრძელვადიანი

რეპო-გარიგებების
შესაძლებლობა (min. B+)

გაზრდილი სავალუტო რისკები

მოკლევადიანი (2-3 წელი)

შეზღუდული ინვესტორთა წრე

რეიტინგის მოთხოვნა
(min. B+)

ფართო ინვესტორთა წრე

შეზღუდვები

რეპო ოპერაციებისთვის მისაღები საკრედიტო
სარეიტინგო სააგენტოები (min. B+):

ლიკვიდურობა

არ მოითხოვება რეიტინგი

შენიშვნა: წარმოდგენილია ზოგადი მიდგომების შეჯამება. შესაძლოა განსხვავდებოდეს კონკრეტული შემთხვევებისთვის
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ადგილობრივი საჯარო კორპორატიული ობლიგაციები, 

უცხ. ვალუტაში დენომინირებული
ადგილობრივი საჯარო კორპორატიული ობლიგაციები, 

ლარში დენომინირებული

Lisi Lake 
Development

IG Development
m2

GLC

KTW

GLC (EUR)

4

5

6

7

8

9

10

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

Maturity

C
o

u
p

o
n

ra
te

EVEX

Georgian Beer 
Company

Tegeta Motors LLC

Nikora

TBC Leasing
Nikora Trade

11

12

13

14

15

16

17

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Maturity

C
o

u
p

o
n

ra
te

სარგებლიანობა: ადგილობრივი ფასიანი ქაღალდების ბაზარი

ემიტენტი ვალუტა მოცულობა (მილიონი) კუპონი, % დაფარვის თარიღი საშუალო ფასი საშუალო
სარგებლიანობა, %

Georgia Real Estate USD 35 7.50% Oct-22 99.99 7.50

KTW USD 10 9.00% Dec-22 99.67 9.50

GLC USD 12 5.75% Jul-23 99.85 5.88

GLC EUR 3 4.75% Jul-23 99.99 4.75

Lisi Lake Development USD 12 6.50% Dec-23 99.40 6.75

IG Development USD 15 6.75% Jan-24 99.38 7.13

Geo. Beer Company GEL 25 14.50% Dec-23 n/a n/a

Evex Hospitals GEL 50 13.60% Nov-24 n/a n/a

Nikora Trade GEL 35 13.96% Nov-24 n/a n/a

Nikora GEL 28 14.31% Oct-22 n/a n/a

TBC Leasing GEL 58.4 13.89% Mar-23 n/a n/a

წყარო: Bloomberg | გალტ & თაგარტის კვლევები; მაისი 2022
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სარგებლიანობა: ქართული ევროობლიგაციები
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Georgia 21 & 26

GRAIL 22 & 28

BOG 23

GEOCAP 24

TBC 24

Silknet 24 & 27

BOG perp

TBC perp

GGU

ქართული ევროობლიგაციების შემოსავლიანობა

წყარო: Bloomberg | გალტ & თაგარტის კვლევები; მაისი 2022

ემიტენტი ვალუტა
მოცულობა, 
მლნ აშშ $

კუპონი დაფარვის თარიღი
რეიტინგები

(Fitch/S&P/Moody/Scope)
საშუალო ფასი

საშუალო
სარგებლიანობა, 

%

Z-spread, bps

GEORG 04/26 USD 500 2.750% Apr-26 BB/BB/Ba2 86.38 6.77 416.51

GRAIL 06/28 USD 500 4.000% Jun-28 BB-/B+/- 85.13 7.06 446.37

GEBGG 07/23 USD 350 6.000% Jul-23 BB-/-/Ba2 100.23 5.82 342.08

GEBGG 11 1/8 PERP USD 100 11.125% n/a B-/-/- 101.12 11.35 790.43

GEOCAP 03/24 USD 300 6.125% Mar-24 -/B+/B2 95.92 8.62 603.58

SILKNET 01/27 USD 300 8.375% Jan-27 B/-/B1 97.30 9.09 649.39

TBC 06/24 USD 300 5.750% Jun-24 BB-/-/Ba2 99.19 6.17 355.51

TBC PERP USD 125 10.775% n/a B-/-/- 98.18 12.01 905.62

GGU 07/25 USD 250 7.750% Jul-25 B+ */B/- 100.43 7.59 491.59
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მწვანე და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე მიბმული ობლიგაციები

ზოგადი მიზნები
ე.წ. Sustainability-Linked ობლიგაციები

ძირითადი კომპონენტები:

1. KPI-ის შერჩევა
2. Sustainability მაჩვენებლების კალიბრაცია
3. ობლიგაციის მახასიათებლები
4. ანგარიშგება
5. მესამე მხარის მიერ შემოწმება

შემოსავლების გამოყენება
მწვანე პროექტის დაფინანსება ან
რეფინანსირება

ძირითადი კომპონენტები:

1. მოზიდული სახსრების გამოყენება
2. პროექტის შეფასებისა და შერჩევის

პროცესი
3. მოზიდული სახსრების მართვა
4. ანგარიშგება

მწვანე ობლიგაციის პრინციპები სოციალურ პასუხისმგებლობაზე
მიბმული ობლიგაციების პრინციპები

• იმისთვის, რომ ობლიგაცია დაკლასიფიცირდეს მწვანე ობლიგაციად, შემოსავლების 100% უნდა იყოს გამოყენებული მწვანე
პროექტის დაფინანსების ან რეფინანსირებისთვის; 

• იმისთვის, რომ ობლიგაცია დაკლასიფიცირდეს ე.წ. Sustainability-Linked ობლიგაციად, კომპანიამ უნდა აიღოს მდგრადი KPI-ების
მიღწევის ვალდებულება;

• ორივე ტიპის ობლიგაციის ემისიისთვის, შესაბამისი კლასიფიკაციის დადასტურება სტანდარტულად ხდება მესამე მხარის მიერ, 

რომლის ღირებულებაც სააგენტოების მიხედვით განსხვავდება და დაახლოებით შეადგენს:

• ემისიამდე დადასტურება: US$ 15,000-25,000; 

• ემისიის შემდგომ ყოველწლიური ანგარიშის დადასტურება: US$ 5,000-10,000 (არ არის სავალდებულო და დამოკიდებულია
ემიტენტსა და ინვესტორს შორის მოლაპარაკებაზე).



კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამის ვებ-გვერდი:

https://cms.org.ge/ka

გალტ & თაგარტის ვებ-გვერდი:

https://galtandtaggart.com/en

ანა კვარაცხელია, CFA

კაპიტალის ბაზრების სამსახურის
უფროსი (DCM / ECM)

Tel: +995 (599) 321 020

ana.kvaratskhelia@gt.ge

https://cms.org.ge/ka
https://galtandtaggart.com/en

