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მოგება-ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგება (ლარში) 

 

მოგებისა და ზარალის და სხვა სრული შემოსავლის 

ანგარიშგება 
Notes 2020 I ნახევარი  2019 I ნახევარი 

მოზიდული პრემია             1 641 823           1 611 554  

გადამზღვევლის კუთვნილი პრემია                   (6 468)                         -    
ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის ანარიცხში (ზრდა/  

შემცირება) 
 

             (448 674)           (160 285) 

გადამზღვევლის წილი გამოუმუშავებელი პრემიაში 
                    4 723                          -    

 წმინდა გამომუშავებული პრემია  9            1 191 405           1 451 269  

ანაზღაურებული სადაზღვევო ზარალები 10                (86 270)              (54 611) 

ცვლილება ვალდებულებებში სადაზღვევო 

კონტრაქტებიდან 
 

                      751                10 956  

შემოსავალი რეგრესიდან  
                 34 343                24 206  

 წმინდა დამდგარი ზარალები                   (51 176)              (19 449) 

აკვიზიციური ხარჯები 11                (11 683)              (27 336) 

 სადაზღვევო საქმიანობის შედეგი               1 128 545           1 404 485  

 
 

   

საპროცენტო შემოსავალი 12               169 142              104 049  

სხვა შემოსავალი                     2 000                   1 577  

საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯი 13              (606 479)           (609 224) 

საპროცენტო ხარჯი 12                  (3 093)                (3 740) 

სხვა საოპერაციო ხარჯი               (378 551)                (7 181) 

საკურსო სხვაობის წმინდა შედეგი                464 238              383 293  

 
 

   

 მოგება დაბეგვრამდე                  775 802           1 273 260  

მოგების გადასახადი  
              116 370              191 030  

 წმინდა მოგება                  659 431           1 082 230  

სხვა სრული შემოსავალი    -      -   

სულ წლის სრული შემოსავალი   659 431  1 082 230 
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ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (ლარში) 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშება Notes   ივნისი 30, 2020   ივნისი 30, 2019  

გრძელვადიანი აქტივები 
 

   

ძირითადი საშუალებები 
 14 091 

 
14 318 

არამატერიალური აქტივები 14 54 870 
 

41 114 

საინვესტიციო ქონება 
 - 

 
- 

აქტივი გამოყენების უფლებით 15 55 464 
 

138 660 

  სულ გრძელვადიანი აქტივები     124 425 
 

194 091 

მოკლევადიანი აქტივები  
  

- 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი 
 1 168 

 
2 209 

წინასწარ-გადახდები 16 23 529 
 

23 443 

მარაგები 
 - 

 
- 

გადავადებული აკვიზიციური ხარჯები 
 10 421 

 
6 302 

სხვა აქტივები 
 - 

 
604 

გადაზღვევის აქტივები 
 4 723 

 
- 

სადაზღვევო მოთხოვნები 17 479 497 
 

489 995 

სხვა მოთხოვნები 
 8 374 

 
- 

ბანკებში განთავსებული თანხები 18 10 578 509 
 

5 427 608 

ფული და ფულის ეკვივალენტები 19 751 972 
 

625 255 

 სულ მოკლევადიანი აქტივები    11 858 193 
 

6 575 415 

  სულ აქტივები     11 982 618 
 

6 769 506 

მოკლევადიანი ვალდებულებები 
 

   

ვალდებულებები სადაზღვევო კონტრაქტებიდან 21 838 840 
 

554 774 

საგადასახადო ვალდებულებები 
 26 460 

 
151 473 

საიჯარო ვალდებულება 20 65 719 
 

130 932 

სხვა ვალდებულებები 
 389 335 

 
202 605 

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 
 2 239 

 
798 

  სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები     1 322 592 
 

1 040 582 

 სულ ვალდებულებები    1 322 592 
 

1 040 582 

კაპიტალი 
 

  
- 

საწესდებო/სააქციო კაპიტალი 24 10 000 000 
 

4 350 000 

დამატებით შეტანილი კაპიტალი 
 - 

 
6 438 

გაუნაწილებელი მოგება 
 660 026 

 
1 372 486 

 სულ კაპიტალი    10 660 026 
 

5 728 924 

 სულ ვალდებულებები და კაპიტალი    11 982 618 
 

6 769 506 
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კაპიტალში ცვლილების ანგარიშგება (ლარში) 
 

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების 

ანგარიშგება  

სააქციო 

კაპიტალი 
  

დამატებითი 

შენატანი 
  

გაუნაწილებელი 

მოგება 
სულ 

31 დეკემბერი 2018 4 350 000   6 438   290 256 4 646 694 

საწესდებო/სააქციო კაპიტალის ზრდა       

კაპიტალის შემცირება    -6 438   -6 438 

წლის მოგება     2 062 900 2 062 900 

სხვა სრული შემოსავალი     6 438 6 438 

31 დეკემბერი 2019 4 350 000   0   2 359 594 6 709 594 

საწესდებო/სააქციო კაპიტალის ზრდა 5 650 000    -2 359 000 3 291 000 

კაპიტალის შემცირება        

წლის მოგება     659 431 659 431 

30 ივნისი 2020 10 000 000   0   660 026 10 660 026 
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ფულადი ნაკადების ანგარიშგება (ლარში) 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება   ივნისი 30, 2020 

ფულადი ნაკადების საოპერაციო საქმიანობიდან:  

 - შემოდინება სადაზღვევო პრემიის სახით 1 230 028 

 - შემოდინება რეგრესიდან 35 779 

 - შემოდინება მიმდინარე ანგარიშებიდან დარიცხული პროცენტიდან 38 944 

 - შემოდინება სხვა საოპერაციო შემოსავლებიდან 0 

 - შემოდინება სხვა 164 500 

 - გადინება გადაზღვევის პრემის მიხედვით -6 467 

 - გადინება სადაზღვევო ზარალების მიხედვით -39 609 

 - გადინება აგენტის საკომისიოს მიხედვით -10 092 

 - გადინება ხელფასები და სხვა განაცემების მიხედვით -210 537 

 - გადინება საშემოსავლო გადასახადების მიხედვით -366 488 

 - გადინება სხვა ჯარიმების და საურავების მიხედვით -556 485 

 - გადინება სხვა განაცემების მიხედვით -190 000 

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 89 573 

  

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:  
 - შემოდინება ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით 3 449 

 - საბანკო ანაბრებზე თანხების განთავსება -5 312 789 

 - საბანკო ანაბრების თანხების გამოტანა 2 272 022 

 - გადინება არამატერიალური აქტივების შესაძენად -20 859 

 - გადინება ძირითადი საშუალებების შესაძენად -6 430 

წმინდა ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან -3 064 607 

  

ფულადი ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან:  
 - აღებული სესხები 0 

 - სესხების დაფარვა 0 

 - კაპიტალის ზრდა 3 291 000 

 - იჯარის გადახდა -26 000 

წმინდა ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან 3 265 000 

  

ფულისა და ფულის ეკვივალენტების წმინდა ცვლილება 289 966 
სავალუტო კურსის ცვლილების გავლენა ფულსა და ფულის 

ეკვივალენტებზე 40 908 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის დასაწყისში 421 097 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები პერიოდის ბოლოს 751 972 

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ 

მართველობითი ანგარიშგება 
 
 

2020 წლის საქმიანობის მიმოხილვა 

იანვარი - ივნისი 



  

 

მისია 
 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველოს“ -ს მისიაა, დაეხმაროს ადამიანებს, რათა იგრძნონ თავი დაზღვეულად 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

 

 
 
 
 

ძირითადი პრინციპები 
 

✓  კომპანია უზრუნველყოფს სადაზღვევო მომსახურებას და ჯეროვნად ასრულებს მის მიერ ნაკისრ 

ვალდებულებებს. 

✓  კომპანია იყენებს მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება როგორც ადგილობრივ, ასევე 
 

საერთაშორისო პრაქტიკაში. 
 

✓  კომპანია ითვალისწინებს სადაზღვევო ბაზრის კონიუნქტურას და ინტენსიურად მუშაობს ახალი 

პროდუქტების დანერგვის კუთხით. 

✓  კომპანია ამყარებს ურთიერთობას მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან პატივისცემისა და 
 

ნდობის საფუძველზე. 
 

✓  კომპანია ზრუნავს კლიენტებისა და პარტნიორების ინტერესების სრულად დაკმაყოფილებაზე. 
 

✓  კომპანია ზრუნავს თანამშრომლების პროფესიული ზრდის შესაძლებლობაზე. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ამოცანები 
 

❑  კომპანიის ძირითადი სტრატეგიის განხორციელება სადაზღვევო ბაზრის განვითარებასთან და 

წარმოქმნილ საკითხებთან თანხვედრა. 

❑  კომპანიის განვითარება და სადაზღვევო ინსტრუმენტების მაქსიმალური გამოყენება დასახული 
 

ამოცანების მისაღწევად. 



  

კომპანიის შესახებ 
 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ ბაზარზე 2013 წლიდან არსებობს, თუმცა 2020 წლის 27 

თებერვლამდე ცნობილი იყო როგორც სს „საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია კამარა“, რომელიც 

დაარსდა 2013 წელს 100% -იანი თურქული ინვესტიციით. კომპანია (გარდა სიცოცხლის დაზღვევისა) 

სთავაზობს მომხმარებელს სადაზღვევო მომსახურების ფართო არჩევანს. კომპანიას სადაზღვევო 

ლიცენზია მიენიჭა 2013 წლის 11 ოქტომბერს, ლიცენზიის სერტიფიკატის ნომერია #NL013, 

გამოშვებულია სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ“. 
 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს მმართველობა ხორციელდება აქციონერთა კრებისა და 

სამეთვალყურეო საბჭოს მეშვეობით. ორგანიზაციული სტრუქტურა, არის მართვის სისტემის 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. კომპანიის მმართველობა იაზრებს, რომ სწორად მოწყობილ 

სტრუქტურას შეუძლია კომპანიის მომგებიანობის მნიშვნელოვანი ზრდა. მართვის პროცესში 

გამჭვირვალობა და ინფორმაციის ღიაობა არის კომპანიის მყარი განვითარების ერთ-ერთი 

ფუნდამენტური პრინციპი. 
 

კომპანიის მიზანია მაღალი ხარისხის მომსახურებით, მოქნილი პროცედურებისა და თითოეული 

დაზღვეულის მოთხოვნებზე მორგებული სადაზღვევო პროდუქტების მიწოდებით მაქსიმალური 

კომფორტი შეუქმნას მომხმარებლებს. მომხმარებელზე ორიენტირება და ინოვაციური მიდგომების 

გამოძახილია ექსკლუზიური პროდუქტი - მოტოციკლის დაზღვევის პაკეტი, აღნიშნულ პროდუქტს 

საქართველოს მასშტაბით ძირითადად ჩვენი კომპანია სთავაზობს მომხმარებელს. 
 

2020 წლის თებერვლის თვეში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება რის საფუძველზე 

აქციონერების მიერ დაისახა კომპანიის რებრედინგი და კაპიტალის გაზრდა. კომპანიის სააქციო 

კაპიტალი გაიზარდა 5,650,000 ლარით და განისაზღვრა 10,000,000 ლარით. 
 

კომპანიისთვის აქტუალურია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) საკითხების 

გააქტიურება. სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა სოციალურ 

ღონისძიებებში და ყოველთვის მზადაა გამოეხმაუროს ქვეყანაში აქტუალურ ღონისძიებებს. 
 

 
 

რას ვსაქმიანობთ 
 

სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ მომხმარებლებს სთავაზობს შემდეგ ძირითად პროდუქტებს: 
 

•  ავტომობილის დაზღვევა; 

•  მოტოციკლის დაზღვევა; 

• ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა დაზღვევა მესამე პირის წინაშე; 

• მძღოლის, მგზავრების ან ეკიპაჟის დაზღვევა უბედური შემთხვევებისაგან; 

•  მანქანა-დანადგარების დაზღვევა; 

•  ფინანსური რისკების დაზღვევა; 

•  სამშენებლო რისკების დაზღვევა; 

• სახმელეთო გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევა: 

➢ საერთაშორისო ექსპედიტორის პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 

➢ კონტეინერების   დაზღვევა; 

•   ტვირთის დაზღვევა; 

•   ქონების დაზღვევა: 



  

➢ კორპორატიული ქონების დაზღვევა; 

➢ ინდივიდუალური ქონების დაზღვევა; 

➢ სამშენებლო რისკების დაზღვევა; 

•  პასუხისმგებლობის დაზღვევა: 

➢ სამოქალაქო (ზოგადი) პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 

➢ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 

➢ დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 

➢ დაცვის სამსახურის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 

➢ აუდიტორთა პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 

•  სამოგზაურო დაზღვევა 

➢ საზღვარგარეთ მოგზაურთა დაზღვევა; 

➢ საქართველოში მოგზაურთა დაზღვევა. 
 
 

 
სააქციო კაპიტალი 

 

2020 წლის დასაწყისში სააქციო კაპიტალი შეადგენდა 4,350,000 ლარს, რომელიც დაყოფილი იყო 

ჩვეულებრივი კლასის აქციებად, 1 აქციის ნომინალური ღირებულება 1 ლარი. 2020 წლის თებერვლის 

თვეში გაიზარდა სააქციო კაპიტალი - 10,000,000 ლარამდე და დამატებით გამოშვებულ იქნა 5,650,000 

ცალი აქცია, რომელიც დაიყო შემდეგ კლასებად: 
 

A - კლასი 4,350,000 ცალი აქცია; 

AA - კლასი 1,650,000 ცალი აქცია; 

B   - კლასი  4,000,000 ცალი აქცია; 

 

 
შედეგები 

 

კომპანიის საქმიანობის წარმატებულად წარმართვაში არსებით როლს ასრულებს ადამიანური 

რესურსი. კომპანია თანამშრომელთა მიერ გაწეული სამუშაოს ადეკვატური ანაზღაურების, ბონუსების 

გაცემის თუ დივერსიფიკაციის გათვალისწინებით ახდენს შრომის ნაყოფიერების ზრდასა და 

მოტივაციის ამაღლებას. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის დაფუძნებიდან დღემდე არ აღძრულა საქმე 

შრომით დავებთან დაკავშირებით. კომპანია მკაცრად აფასებს ნებისმიერ ქმედებასა და ტრანზაქციას, 

რომელიც შეიძლება აღქმული იქნეს, როგორც არამართლზომიერი გავლენა კომპანიისკენ მიმართულ 

გადაწყვეტილებებზე. 
 
 
 
კომპანიამ 2020 წლის 6 თვე დაასრულა შემდეგი მაჩვენებლებით: 

 

 30 ივნისი 2020 30 ივნისი 2019 

მოზიდული პრემია 1 635 355 1 611 554 

გამომუშავებული ნეტო პრემია 1 191 404 1 451 269 



  

კომპანიის სადაზღვევო საქმიანობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს დამდგარი ვალდებულებების 

დროულად შესრულება და სადაზღვევო ანაზღაურების დადგენილ ვადაში ანაზღაურება. საანგარიშო 

პერიოდის განმავლობაში კომპანიაში არ არის დაფიქსირებული არცერთი პრეტენზია/სარჩელი 

კომპანიის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით. 
 

2020 წლის 6 თვეში კომპანიამ აანაზღაურა 86 270 ათასი ლარის ოდენობით დამდგარი ზარალების 

მოცულობა. ანაზღაურებული ზარალების მოცულობა 2019 წელთან შედარებით არის გაზრდილი. 

აღნიშნული გამოსახულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამებზე. 
 
 
 
 

ანაზღაურებული ზარალი ამოღებული რეგრესის წესით 
 
 
 
 
 
 

54 610.0 , 
39% 

 

 
 

86 270.0 , 
61% 
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34 343.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

წარმოგიდგენთ მოზიდული პრემიის გრაფიკულ გამოსახულებას წლების მიხედვით. 
 
 
 
 

მოზიდული პრემია 
 

1 641 823 
 
 
 
 
 
 

2020-06 
 

2019-06 

 
 
 

1 611 554 



  

კორპორაციული მართვა 
 

კომპანიის სტრუქტურა და მმართველობითი რგოლი მაქსიმალურადაა მორგებული ბიზნეს 

საქმიანობის გამარტივებასა და ეფექტურობაზე. კომპანიის სტრუქტურა შედგება ჰორიზონტალური 

და ვერტიკალური ხაზით დაკავშირებული ქვედანაყოფებისაგან, რომელთაგან ყველა ექვემდებარება 

დირექტორებს ან/და ზედამხედველ სტრუქტურულ ერთეულს. სწორედ ეს დანაყოფები არიან 

პასუხისმგებელი კომპანიის ოპერაციულ საქმიანობაზე. 
 

კომპანიაში ნებისმიერი სამსახურისთვის ცალკეულად ყალიბდება პროცედურული დოკუმენტაცია, 

რომელიც თავის მხრივ იყოფა თითოეული თანამდებობისთვის მიკუთვნებული ფუნქცია- 

მოვალეობებისათვის დამახასიათებელი პროცედურების აღწერილობით. სტრუქტურის განსაზღვრასა 

და ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება უფლება-მოვალეობების ზუსტ გამიჯვნასა და 

შესაბამის ინსტრუქციებში ასახვას, რათა მოხდეს შესრულებული სამუშაოს სრულად დაფარვა, ისე, 

რომ ეფექტურად იქნეს გამოყენებული ადამიანური თუ მატერიალური რესურსი. 
 

 
 
 

ძირითადი რისკები და გაურკვევლობები 
 

კომპანიას, თავისი პოლიტიკის შესაბამისად, ლიკვიდური აქტივების დიდი ნაწილი აქვს 

განთავსებული უცხოურ ვალუტაში. აქედან გამომდინარე, მისი მგრძნობელობა უცხოური ვალუტის 

გაცვლით კურსთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალია. ღია სავალუტო პოზიცია ასახულია კომპანიის 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში. 
 

 
 
 

უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციასთან ბრძოლის პოლიტიკა 
 

კომპანიის მიზანია დაამკვიდროს უმაღლესი სტანდარტები და გამორიცხოს უკანონო შემოსავლების 

ლეგალიზების შემთხვევები. ამ მიზნით სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“ მოქმედებს დამტკიცებული 

ინსტრუქციის მიხედვით „მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების თაობაზე ინფორმაციის 

მიღების, სისტემატიზაციის დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 

სამსახურისათვის გადაცემის შესახებ“. აღნიშნული ინსტრუქცია შემუშავებულია „უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანების „სადაზღვევო ორგანიზაციებისა და 

არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, 

დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესის 

შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ შემუშავებული დებულებისა და 

საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე. 
 

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ კანონის შესაბამისად, 

წინამდებარე ინსტრუქცია არეგულირებს აღნიშნული კანონისა და საქართველოს ფინანსური 

მონიტორინგის სამსახურის ნორმატიული აქტებისა და მითითებების შესაბამისად მონიტორინგს 

დაქვემდებარებული გარიგებების თაობაზე ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა 

და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესს, აგრეთვე, 

ინსტრუქციის შესრულებაზე შიდა კონტროლის განხორციელების წესს. 



  

კომპანიის სხვადასხვა პოლიტიკა 
 

• პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა 
 

დოკუმენტის მიზანია კომპანიის პერსონალური მონაცემების შესახებ საქართველოს კანონისა და 

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, საჭირო პროცესების და რეგულაციების დანერგვა და 

აღწერა. ამ კუთხით თანამშრომელთათვის აუცილებელია შეზღუდვების დაწესება და ასევე, 

თანამშრომელთა და კომპანიის მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დაცვა უკანონო და 

არამიზნობრივი გამოყენებისგან. კომპანიის ხელთარსებული პერსონალურ მონაცემთა კატალოგების 

შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის ოფიციალურ ვებ- 

გვერდზე. 
 

• მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პოლიტიკა 
 

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის რეკომენდაციით, კომპანიას 

შემუშავებული და დამტკიცებული აქვს ინსტრუქცია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ. 

აღნიშნულში დეტალურად და ამომწურავად არის გაწერილი ყველა ის ეტაპი, რომელსაც გაივლის 

კომპანიის წინაშე გაცხადებული ნებისმიერი სახის პრეტენზია. დოკუმენტში მკაცრადაა 

რეგლამენტირებული პრეტენზიის დაფიქსირების, შესწავლისა და განხილვის, ასევე პრეტენზიის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების მხარისადმი გაცნობის პროცედურა და ვადები. 
 

შიდა აუდიტის პოლიტიკა 
 

„დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად კომპანიას შემუშავებული და 

დამტკიცებული აქვს, ასევე, შიდა აუდიტის სამსახურის პოლიტიკა. შიდა აუდიტის სამსახურის 

მიზანია კომპანიის საქმიანობის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი შეფასება საოპერაციო 

ეფექტიანობის, რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის სისტემების გაუმჯობესების მიზნით. 

კომპანიის მიზანია შიდა აუდიტის წარმოებით მზღვეველის მიმდინარე საქმიანობის შემოწმება 

საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და მართებულობის დასადგენად. ამ საქმიანობის 

ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის შეფასება, სამართლებრივი აქტების, შიდა პროცედურების/წესების 

დაცვის კონტროლი და მართვის შიდა სისტემების შეფასება. 
 

 
სამომავლო გეგმები 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ მომხმარებლის ინტერესები ყოველწლიურად იცვლება, კომპანია გეგმავს 

სადაზღვევო პროდუქტების გადახალისებას, კერძოდ, წლიური სადღესასწაულო კალენდრის 

მიხედვით მომხმარებლისათვის აქციებისა და წამახალისებელი აქტივობების შეთავაზებას. 
 

კომპანია გეგმავს ოფიციალური ონლაინ პლატფორმების, მათ შორის Facebook გვერდის გააქტიურებას 

და მომხმარებლის ინტეგრაციაზე ზრუნვას. კომპანია სადაზღვევო პროდუქტების განახლებული 

შეთავაზების მიწოდებაზე პერიოდულად იზრუნებს. ასევე, რეგულარულად იმუშავებს 

საკომუნიკაციო საშუალებების განსაზღვრასა და ათვისებაზე, საზოგადოებრივად აქტუალური 

თემების მხარდაჭერასა და ცნობიერების ამაღლებაზე. 
 

კომპანია, ასევე, გეგმავს გასული პერიოდის ანალიზს და შედეგებიდან გამომდინარე სამომავლო 

პერსპექტივების განსაზღვრას. იგი ზრუნავს არსებული ერთგული მომხმარებლისთვის 

კონკურენტუნარიანი შეთავაზების მიწოდებასა და მათ შენარჩუნებაზე. 



  

აღსანიშნავია კომპანიის გაყიდვების ზრდა მიმდინარე საანგარიშო წლის მდგომარეობის 

გათვალისწინებით. კომპანია აქტიურად მუშაობს სერვისის დახვეწასა და სააგენტო ქსელის 

გაფართოვების მიმართულებით. 
 

კომპანია მიზნად ისახავს თანამშრომლებში მოტივაციისა და შრომის ნაყოფიერების 

გაზრდისთვის მათ წახალისებას სხვადასხვა საშუალებით. 
 

 
 

პანდემიასთან დაკავშირებული 

განუსაზღვრელობა 
 

2020 წელს, მსოფლიო მასშტაბით, გავრცელდა ახალი კორონავირუსი COVID-19, რაც მსოფლიო 

ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, 2020 წლის 11 მარტს, გამოცხადებულ იქნა პანდემიად. 
 

აღნიშნული ვითარების გამო საქართველოში, 2020 წლის 21 მარტს, გამოცხადდა საგანგებო 

მდგომარეობა 1 თვის ვადით. შექმნილი ვითარების გამო, სადაზღვევო ინდუსტრია 

გამოწვევების წინაშე დადგა. კომპანია მიიჩნევს რომ აქვს რესურსი და ყველა პირობა იმისთვის 

რომ შეძლოს ბიზნესის უწყვეტობის შენარჩუნება. თუმცა, ჯერ ნაადრევია ზუსტი პროგნოზის 

გაკეთება თუ რა გავლენა ექნება კრიზისს მის საქმიანობაზე. 
 

ასევე, განუსაზღვრელია თუ რა დრო დასჭირდება აღნიშნული კრიზისიდან გამოსვლას, ასეთი 

გლობალური სახის ინტეგრირებული კრიზისი პირველია ქართული ბიზნესის ისტორიაში და 

კორპორატიულ გამოცდილებას მსგავსი შემთხვევა არ ახსოვს. კომპანია მონაწილეობას იღებს 

COVID- 19-თან ბრძოლაში, რაც გამოიხატება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებაში: 

კომპანიის მომხმარებლებისთვის შეთავაზებულ იქნა უკონტაქტო დაზღვევა, ხოლო 

თანამშრომელთათვის დისტანციური მუშაობა. 
 

 

 

მენეჯმენტი 
 
 
 
  

გენერალური დირექტორი ფინანსური დირექტორი 

 
10 დეკემბერი, 2020 წ. 10 დეკემბერი, 2020 წ. 

თბილისი, საქართველო თბილისი, საქართველო 




