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2018 wlis mokle mimoxilva 

2018 წელს საპენსიო სქემის წლიური მომგებიანობა იყო +9.69%. შექმნის დღიდან საპენსიო 

სქემის წლიური მომგებიანობა არის +9.73%, ხოლო მოგება 433,338 ლარამდე გაიზარდა. 

ბოლო წლებში კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებები გატარდა, რომელთაგან აღსანიშნავია:  

 2017 წელს საგადასახადო შეღავათების დაწესება ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით;  

 2018 წელს საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ბელგიის ფასიანი ქაღალდების 

საზედამხედველო ორგანოს (FSMA) შორის ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის 

ევროკავშირის ძირითად სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 

გაფორმებული ხელშეკრულება;  

 2019 წლიდან ქვეყანაში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედება.  

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2017-2018 წლებში შპს „საქაერონავიგაციის“ 

არასახელმწიფო საპენსიო ფონდის ფინანსური მდგომარეობა და საპენსიო სქემის ძირითადი 

კატეგორიების მიხედვით მოყვანილია სტატისტიკური მონაცემები. 

 

12/31/2018 12/31/2017

finansuri mdgomareoba

sapensio sqemis kapitali               3,401,392             3,492,620 

sadazRvevo teqnikuri rezervebi               5,571,332             2,328,188 

socialuri Senatanebi               2,947,837             2,253,592 

gadaxdili sargebeli                    63,436                          -   

sainvesticio mogeba                  358,743                  74,596 

socialuri Senatanebi

damsaqmeblis socialuri Senatani (%) 18.0% 18.0%

monawilis socialuri Senatani (%) 7.0% 7.0%

beneficiarebi                            -                            -   

gadaxdili sargebeli/monawileTa raodenoba                           10                          -   

monawileebi                         536                       522 

sainvesticio mogeba

sainvesticio mogeba Seqmnis dRidan                  433,338                  74,596 

gawliurebuli momgebianoba Seqmnis dRidan 9.7% 9.9%

periodis momgebianoba 9.7% 9.9%
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sapensio sqemis sameTvalyureo sabWos Tavmjdomaris 

mimarTva   

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის სამეთვალყურეო საბჭოს აქვს 

პატივი წარმოგიდგინოთ საპენსიო სქემის 2018 წლის ანგარიში. 

საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიზნით ბოლო წლებში გადადგმული 

ნაბიჯების მიუხედავად კაპიტალის ბაზარზე განხორციელებული გარიგებების ღირებულება 

კვლავ მცირეა, თუმცა ზრდის ტემპი საკმაოდ მაღალია. 2018 წელს, ობლიგაციების ბაზარზე 

714 მლნ ლარის ღირებულების ემისია განხორციელდა, რაც 7-ჯერ აღემატება 2014 წლის 

მაჩვენებელს. ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ლარით დენომინირებული სასესხო ფასიანი 

ქაღალდების მოცულობამ მთლიანი ობლიგაციების 75% შეადგინა.  

საპენსიო სქემის შექმნის დღიდან წლიური მომგებიანობა არის +9.73%, მოგებამ სქემის შექმნის 

დღიდან მიაღწია 433,338 ლარს. 2018 წელი იყო წარმატებული წელი სქემისათვის +9.69% 

მომგებიანობით. 

წლის განმავლობაში, საპენსიო სქემის აქტივები 2,328,188 ლარიდან 5,571,332 ლარამდე 

გაიზარდა. დამატებით განხორციელდა 2,884,401 ლარის ინვესტირება და 2018 წელს 

მიღებულმა საინვესტიციო მოგებამ 358,743 ლარი შეადგინა. 
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საპენსიო სქემის აქტივების მართვა ეროვნული ბანკის მიერ სერთიფიცირებული აქტივების 

მმართველი კომპანიის, შპს „გალტ ენდ თაგარტის“ მიერ და ცენტრალურ დეპოზიტართან 

გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ხორციელდება, საქართველოს დაზღვევის 

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ბრძანებით სადაზღვევო რეზერვების 

დასაფარდ დასაშვები აქტივებისა და მათი სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ 

დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

საპენსიო სქემის ადმინისტრირება ხორციელდება საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების 

სტანდარტებთან და შიდა კონტროლის საუკეთესო პრაქტიკასთან სრული შესაბამისობით, 

რომელიც საინვესტიციო პორტფელის რისკიანობის პერიოდულ (ყოველკვარტალურ) 

გადახედვას ითვალისწინებს. კერძოდ მისაღები რისკიანობის დადგენის მიზნით აქტივების 

მმართველი კომპანიის, საინვესტიციო კომიტეტისა და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ  

ერთობლივად ხორციელდება რისკის შემცველი კომპონენტების (საპროცენტო განაკვეთის 

რისკის, გაცვლითი კურსის რისკის, ლიკვიდურობის რისკისა და დეფოლტის რისკის) 

ანალიზი.  

2017 წელს არსებული მთლიანი საინვესტიციო მოგების საპროცენტო განაკვეთი (9.88%) 2018 

წელს უმნიშვნელოდ შემცირდა (9.69%) თუმცა 2017 წელს დაფიქსირებული ინფლაციის 

მაჩვენებელი (6.04%) მნიშვნელოვნად შემცირდა (2.62%) და 2017 წელს არსებული წმინდა 

საინვესტიციო მოგება,  3.85 პროცენტიდან 2018 წელს 7.08 პროცენტამდე გაიზარდა.  

დეფოლტის რისკის მინიმიზაცია ხდება საინვესტიციო ინსტრუმენტის ემიტენტის 

ფინანსური მდგომარეობის შესწავლით/ანალიზით და ამავდროულად, პორტფელის 

დივერსიფიკაციის საფუძველზე. 2018 წელს პორტფელის დივერსიფიკაციის მიზნით 

დამატებით შეძენილი იქნა საქართველოს ბანკის, ტერა ბანკის, ლიბერთი ბანკის, 

ვითიბი ბანკისა და ბაზის ბანკის 15 ახალი დეპოზიტი. 

 

 

 

 

 

 

nino jibuti 

Tbilisi, 30/05/2019 

  



7 

SAKA-DCPF 
www.pension.airnav.ge                                                                                                       

                             

2018 წლის ანგარიში                                                   

sapensio sqemis sameTvalyureo sabWos angariSi 

Sesavali 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემა დაარსდა 2015 წლის 30 დეკემბერს 

სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ უფროსის 

№07/1-ს ბრძანების საფუძველზე. სქემა არის პროფესიული საპენსიო სქემა და მასში 

გაწევრიანება შეუძლია შპს „საქაერონავიგაციის“ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც 24 თვის 

მანძილზე იმყოფებიან შპს „საქაერონავიგაციასთან“ შრომით ურთიერთობაში. საპენსიო სქემა 

არ წარმოადგენს დამოუკიდებელ იურიდიულ პირს და მისი ადმინისტრირება ხორციელდება 

შპს „საქაერონავიგაციის“ სტრუქტურული ერთეულის, არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა 

და უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2018 წელს საპენსიო სქემის წმინდა აქტივების 

ცვლილება საპენსიო სქემის ძირითადი კომპონენტების მიხედვით. 

 

საპენსიო სქემის მოკლე აღწერა და სააღრიცხვო პოლიტიკა წარმოდგენილია დამოუკიდებელი 

აუდიტორის დასკვნის პირველ და მეორე შენიშვნაში. შპს „საქაერონავიგაციის“ 

არასახელმწიფო საპენსიო სქემის წესი იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: www.pension.airnav.ge 

http://www.pension.airnav.ge/
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marTva da administrireba 

საპენსიო სქემის სამეთვალყურეო საბჭო 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის სამეთვალყურეო საბჭო საპენსიო 

სქემის მართვის უმაღლესი ორგანოა, რომელიც ზედამხედველობს შპს „საქაერონავიგაციის“ 

საპენსიო სქემის მონაწილეთა არასახელმწიფო პენსიებით უზრუნველყოფას და იცავს მათ 

ინტერესებს არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ადგენს საპენსიო სქემის წესებს საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის რეგისტრაციის მიზნით 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახურის“ უფროსის 2000 წლის 3 სექტემბრის №29 ბრძანების 

მოთხოვნათა საფუძველზე მოხდა კომპანიის პროფესიული კავშირის მიერ 2015 წლის 17 

სექტემბრის კრებაზე. 2018 წლის 30 ნოემბერს მოწვეული იქნა შპს „საქაერონავიგაციის“ 

პროფესიული კავშირისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის მონაწილეთა კრება, სადაც 

მოხდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შემადგენლობის განახლება. 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის სამეთვალყურეო საბჭო შედგება 4 

წევრისაგან. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა ნახევარი წარმოდგენილია საპენსიო სქემის 

მონაწილეებისაგან, ხოლო მეორე ნახევარი არ არიან საპენსიო სქემის მონაწილეები: 

 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები თავის მოვალეობას ასრულებენ გასამრჯელოს გარეშე. 

სამეთვალყურეო საბჭოს დებულება ატვირთულია საპენსიო სქემის ვებგვერდზე 

www.pension.airnav.ge 

 

 

saxeli da gvari Tanamdeboba

Tavmjdomare nino jibuti Sps "saqaeronavigaciis" korporaciuli marTvis menejeri

Tavmjdomaris moadgile levan karanaZe ssip "samoqalaqo aviaciis saagentos" direqtori

zurab koplataZe
ssip "samoqalaqo aviaciis saagentos" safinanso-ekonomikuri 

analizis departamentis ufrosi

roman karasevi Sps "saqaeronavigaciis" ufrosi aviameTvalyure

wevrebi

http://www.pension.airnav.ge/
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საინვესტიციო კომიტეტი 

საინვესტიციო კომიტეტი წარმოადგენს შპს „საქაერონავიგაციის“, როგორც არასახელმწიფო 

საპენსიო სქემის დამფუძნებლის, მიერ შექმნილ მმართველ ორგანოს, რომელსაც შპს 

„საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის აქტივებით განხორციელებული 

ინვესტიციების ზედამხედველობა ევალება. 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის საინვესტიციო კომიტეტი შედგება 

5 წევრისაგან: 

 

საინვესტიციო კომიტეტის წევრები თავის მოვალეობას ასრულებენ გასამრჯელოს გარეშე. 

საინვესტიციო კომიტეტის დებულება ატვირთულია საპენსიო სქემის ვებგვერდზე 

www.pension.airnav.ge 

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სამსახური 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის ადმინისტრირება ხორციელდება 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის, საერთაშორისო სტანდარტების და 

სამსახურის დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად. 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის 

სამსახური შედგება 4 თანამშრომლისაგან: 

 

irakli zaqareiSvili finansebis marTvis sakiTxebis menejeri

sofio turabeliZe generaluri direqtoris moadgile evrokontrolTan urTierTobis dargSi

badri jijelava meteorologiuri samsaxuris ufrosi

Tamar odiaSvili arasaxelmwifo sapensio dazRvevisa da uzrunvelyofis samsaxuris ufrosi

roman karasevi sahaero moZraobis marTvis samsaxuris ufrosi meTvalyure

http://www.pension.airnav.ge/
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აუდიტი 

საპენსიო სქემის ფინანსური ანგარიში ექვემდებარება წლიურ აუდიტს საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

აუდიტორული კომპანიის შერჩევა ხდება შპს „საქაერონავიგაციის“ მიერ 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად. 

investiciebi 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის აქტივების ინვესტირება 

რეგულირდება „სადაზღვევო რეზერვების დასაფარად დასაშვები აქტივებისა და მათი 

სტრუქტურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს დაზღვევის 

სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 24 დეკემბრის ბრძანებით. 

აქტივების მმართველი კომპანია 

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონის 

მე-12 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო 

სქემის აქტივების მართვას/ინვესტირებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით ლიცენზირებული აქტივების მმართველი კომპანია ცენტრალური დეპოზიტარის 

მეშვეობით. 

შპს „საქაერონავიგაციის“ არასახელმწიფო საპენსიო სქემის ფორმირების მიზნით შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფის მიერ 2017 წლის 5 აპრილს ჩატარებული კონკურსის შედეგად 2017 წლის 24 

მაისს გაფორმდა საპენსიო აქტივების მართვის ხელშეკრულება აქტივების მმართველ 

კომპანიასთან (სს „გალტ & თაგარტი“). ასევე, გაფორმებული იქნა სამმხრივი ხელშეკრულება 

სპეციალიზებული დეპოზიტარის მომსახურების შესახებ. აქტივების მმართველი კომპანიის 

შესახებ დამატებით ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: www.galtandtaggart.com 

საინვესტიციო სტრატეგია 

საპენსიო სქემის საინვესტიციო პოლიტიკის გრძელვადიანი მიზანი არის უზრუნველყოს 

საპენსიო აქტივების სტაბილურობა. შესაბამისად მიმდინარე საინვესტიციო სტრატეგია 

ითვალისწინებს დაბალი რისკის გაწევას სტაბილური შემოსავლის მიღების მიზნით. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად და საქართველოში არსებული კაპიტალის ბაზრის 

სტრუქტურის გათვალისწინებით საპენსიო სქემის აქტივები განთავსებულია მხოლოდ 

ქვეყნის შიგნით სამი სახის ფინანსურ ინსტრუმენტში: სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, 

http://www.galtandtaggart.com/
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დეპოზიტები და მოთხოვნამდე ანაბარი. საპენსიო სქემის დაფუძნებიდან 2018 წლის 

განმავლობაში განხორციელებული ინვესტიციები სრულ შესაბამისობაშია სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დადგენილ ზღვრულ ნორმებთან. 

 

2018 წლის ბოლოსთვის აქტივების მთლიან მოცულობაში საქართველოს მთავრობის სასესხო 

ფასიან ქაღალდებს უკავია 2%, დეპოზიტებს საბანკო დაწესებულებებში 88% და მოთხოვნამდე 

ანაბარს 10%. აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ 2018 წელს მაქსიმალურად 

განხორციელდა საპენსიო აქტივების დივერსიფიკაცია ზემოთაღნიშნული ძირითადი სამი 

კატეგორიის მიხედვით. 

 

საპენსიო სქემის ამოქმედებიდან (2017 წლის 1 მარტი) 4,942,804.45 ლარის ინვესტირება 

განხორციელდა. ამ ინვესტიციების საბაზრო ღირებულებამ 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის 

შეადგინა 5,332,331.14 ლარი, რაც 9.73%-იან წლიურ მომგებიანობას შეესაბამება. 

aqtivis kategoria qveda zRvari alokacia zeda zRvari

mTavrobebis sasesxo fasiani qaRaldebi 0% 2% 50%

depozitebi sabanko dawesebulebebSi 0% 88% 90%

mimdinare da moTxovnamde anabari 10% 10% 100%

aqtivis dasaxeleba
qveda 

zRvari
alokacia

zeda 

zRvari

saxazino obligaciebi 0% 2% 30%

mTavrobebis sasesxo fasiani qaRaldebi 0% 2% 50%

saqarTvelos bankis sadepozito sertifikatebi 0% 19% 30%

tera bankis sadepozito sertifikatebi 0% 18% 30%

liberTi bankis sadepozito sertifikatebi 0% 19% 30%

paSa bankis vadiani depoziti 0% 3% 30%

viTibi bankis vadiani depoziti 0% 6% 30%

bazis bankis sadepozito sertifikatebi 0% 23% 30%

depozitebi sabanko dawesebulebebSi 0% 88% 90%

saqarTvelos bankis moTxovnamde anabari 0% 10% 20%

fuli salaroSi, mimdinare da moTxovnamde anabarze 10% 10% 100%
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ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია საპენსიო სქემის ამოქმედებიდან 2017-2018 

წლების მთლიანი (ინფლაციის გამოკლების გარეშე) და წმინდა (ინფლაციის გამოკლებით) 

წლიური მომგებიანობა. 

 

ქვემოთ წარმოდგენილი გრაფიკი გვიჩვენებს, საინვესტიციო თანხებსა და აქტივების საბაზრო 

ღირებულებას შორის სხვაობებს.  

 

weli 2018 2017 2017-2018

momgebianoba 9.7% 9.9% 9.7%

inflacia 2.6% 6.0% 4.3%

realuri momgebianoba 7.1% 3.8% 5.4%

4943

5332

5314

0

1000

2000

3000

4000
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6000

საინვესტიციო თანხა

აქტივების ღირებულება მოგების საკომისიოს გადახდამდე

წმინდა აქტივების ღირებულება
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sapensio sqemis wevrebi da pensionerebi 

სულ 2018 წლის ბოლოს შპს „საქაერონავიგაციაში“ დასაქმებულთა რიცხვმა შეადგინა 804 

ადამიანი. სქემაში გაწევრიანებულია 534 თანამშრომელი (67%), ხოლო 270 თანამშრომელი 

(33%) არაა სქემის მონაწილე, საიდანაც 50 თანამშრომელს (6%) არ აქვს საკმარისი სამუშაო 

სტაჟი და შესაბამისად, ჯერ არ აქვს სქემაში გაწევრიანების უფლება. 

 

 

საპენსიო ასაკი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ქალებისათვის არის 60 წელი, 

ხოლო მამაკაცებისათვის - 65. ჩვენი საპენსიო სქემა საპენსიო ასაკს მიღწეულ თანამშრომლებს, 

კანონმდებლობის გათვალისწინებით, საშუალებას აძლევს მოახდინოს საპენსიო ასაკის 

გადავადება. საპენსიო ასაკის გადავადების უფლებით ისარგებლა 78-მა თანამშრომელმა. 

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში წარმოდგენილია საპენსიო სქემის მონაწილეთა დინამიკა 

მონაწილეთა სქესისა და წლების მიხედვით. 

 

534
67%50

6%

220
27%

სქემაში მონაწილეობა

საპენსიო სქემის მონაწილეები

თანამშრომლები, რომლებსაც არ აქვთ სქემაში გაწევრიანების უფლება

თანამშრომლები, რომლებიც არ არიან სქემაში გაწევრიანებული
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gadaxdili sargebeli 

2018 წლის განმავლობაში საპენსიო სქემის 10 მონაწილეზე განხორციელდა საპენსიო 

დანაგროვის გაცემა. გაცემულმა საპენსიო დანაგროვმა შეადგინა 63,435.72 ლარი: 

 

 

408 419

114 117

522 536
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2017 2018

საპენსიო სქემის მონაწილეთა დინამიკა წლების 

მიხედვით   

მამაკაცი ქალი სულ

kategoria 2018 2017

sapensio danagrovis gacema monawileebze                   61,976.88                                -   

sapensio danagrovis gacema memkvidreebze                     1,458.84                                -   

sul                   63,435.72                                -   
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auditis daskvna 

damoukidebeli auditoris daskvna 
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wliuri angariSebi 
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axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 
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ივნისი 2019 - © საქართველოს სააერნაოსნო მომსახურების პროვაიდერი საწარმო (შპს „საქაერონავიგაცია“) 

წინამდებარე ანგარიში გამოქვეყნებულია შპს „საქაერონავიგაციის“ მიერ საინფორმაციო მიზნებისთვის. 

ანგარიშის გამოყენება შეიძლება ნაწილობრივ ან მთლიანად, იმ პირობით, რომ წყაროდ მითითებული 

იქნება შპს „საქაერონავიგაცია“ და არ მოხდება ანგარიშის გამოყენება კომერციული მიზნებისთვის (მაგ. 

ფინანსური მოგებისთვის). დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაცია არ შეიძლება შეიცვალოს შპს 

„საქაერონავიგაციის“ წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.   
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