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1   შესავალი

1.1    მმართველობის ანგარიშგების მიზანი

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია დაინტერესებულ პირებს გააცნოს და მიაწოდოს ინფორმაცია სს
ლიბერთი ბანკის („ბანკი“) საქმიანობასთან, განვითარებასა და მდგომარეობასთან დაკავშირებით,
რომელიც მოითხოვება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონით. მმართველობის ანგარიშგება მოიცავს ბანკის საქმიანობის მიმოხილვას,
კორპორაციული მართვის ანგარიშგებას და არაფინანსურ ანგარიშგებას. მმართველობის ანგარიშგება
შეგიძლიათ იხილოთ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის ვებ-გვერდზე: saras.gov.ge.

1.2    შემოწმება

მმართველობის ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია შემოწმდა და დამტკიცდა სს ლიბერთი
ბანკის მმართველი საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. აუდიტორის მოსაზრება მმართველობის
ანგარიშგების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობაში და იმავე საანგარიშგებო
პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებასთან თანხვდენილობის თაობაზე მოცემულია ინდივიდუალურ
ფინანსურ ანგარიშგებაში.

1.3    მომზადების საფუძველი

წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული ყველა რაოდენობრივი მაჩვენებელი აღრიცხულია ფინანსური
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (“IFRS”) შესაბამისად კონსოლიდირებულ დონეზე, თუ
სხვაგვარად არ არის მითითებული.
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2   საქმიანობის მიმოხილვა

2.1    ბანკის ძირითადი მაჩვენებლების მიმოხილვა

ბანკის 2018 წლის მოგებამ შეადგინა 57 მილიონი ლარი, რაც 8%-ით მეტია 2017 წლის მაჩვენებელზე.
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 2018 წელს 1%-ით გაიზარდა (181.5 მილიონი ლარიდან 182.5
მილიონ ლარამდე). კლიენტებზე გაცემული წმინდა სესხების მოცულობა გაიზარდა  26%-ით 953,544
ლარამდე. მთლიანი აქტივები 2018 წლის განმავლობაში გაიზარდა 8%-ით, ხოლო მთლიანი კაპიტალი
- 24%-ით. საბალანსო ღირებულება ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე 0.0474-დან 0.0593-მდე გაიზარდა.

ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია

დასრულებული წლისათვის

მილიონი ლარი, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული
31 დეკემბერი

2018
31 დეკემბერი

2017 ცვლილება
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 182.5 181.5 1%
მთლიანი საოპერაციო შემოსავალი(1) 229.2 231.4 -1%
წლის მოგება 57 53 8%
მოგება ერთ აქციაზე, ლარი 0.01260 0.01166 8%
შემოსავალი საშუალო მთლიან კაპიტალზე(2) 23.5% 26.3%
შემოსავალი საშუალო მთლიან აქტივებზე(3) 3.2% 3.2%

მთლიანი აქტივები 1,840.23 1,703.50 8%
კლიენტებზე გაცემული სესხები 953.5 757.1 26%
მთლიანი ვალდებულებები 1,569.87 1,486.10 6%
მთლიანი კაპიტალი 270.4 217.3 24%
საბალანსო ღირებულება ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე, ლარი 0.0593 0.0474 25%

(1) მთლიანი საოპერაციო შემოსავალი არ მოიცავს სესხის გაუფასურების რეზერვის ხარჯს.
(2) შემოსავალი საშუალო მთლიან კაპიტალზე (Return on Average Equity - „ROAE“) შეადგენს იმ პერიოდის წმინდა მოგებას,
რომელიც იყოფა  საშუალო მთლიან სააქციო კაპიტალზე იმავე პერიოდის განმავლობაში.
(3) შემოსავალი საშუალო მთლიან აქტივებზე (Return on Average Assets - „ROAA”) შეადგენს იმ პერიოდის წმინდა მოგებას,
რომელიც იყოფა  საშუალო მთლიან აქტივებზე იმავე პერიოდის განმავლობაში.

2018 წლის განმავლობაში, ბანკმა გააგრძელა თავისი კაპიტალიზაციის დონის გაძლიერება.
ძირითადმა პირველადმა კაპიტალმა, დივიდენდების გადახდის შემდეგ ბანკის ჩვეულებრივ და
პრივილეგირებულ აქციებზე, (Common Equity Tier 1 - “CET1”) შეადგინა  211 მილიონი ლარი (სებ-ის
მონაცემებით), 30%-იანი ზრდით წინა წელთან შედარებით. ყოველივე ზემოაღნიშნული ასახავს
ბანკის შიდა კაპიტალის გენერირების ძლიერ უნარს.
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რისკის მიხედვით შეწონილი პოზიციები (Risk Weighted Exposure - “RWE”) გაიზარდა 1,532 მილიონ
ლარამდე (სებ-ის შესაბამისად), რაც განაპირობა მთლიანი აქტივების ზრდამ და სებ-ის რეგულაციებში
შესულმა ცვლილებებმა. შეცვლილი რეგულაციებით მოითხოვება უფრო მაღალი რისკის მიხედვით
შეწონვა საოპერაციო რისკისა და არაუზრუნველყოფილი სესხებისათვის.

შენიშვნა: ზემოთ 4 ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემები აღრიცხულია სებ-ის ბუღალტრული სტანდარტების შესაბამისად.

სს ლიბერთი ბანკის რეიტინგები

Fitch Ratings რეიტინგი პერსპექტივა თარიღი
უცხოური ვალუტის გამცემის
დეფოლტი

გრძელვადიანი B+ სტაბილური

16-აპრილი-19
მოკლევადიანი B -

მხარდაჭერის რეიტინგი 4 -
მხარდაჭერის რეიტინგის დონე B -

Standard & Poor's რეიტინგი პერსპექტივა თარიღი

კონტრაგენტი
გრძელვადიანი B

პოზიტიური 17-მაისი-18
მოკლევადიანი B

Moody's რეიტინგი პერსპექტივა თარიღი
ადგილობრივი ვალუტა

გრძელვადიანი
B1

პოზიტიური 24-მაისი-18
უცხოური ვალუტა B1

6.3% 4.7% 3.7%

0.5%
0.5%

0.3%

11.8%
12.0% 13.8%

2016 2017 2018

საზედამხედველო კაპიტალის
კოეფიციენტი

ძირითადი
პირველადი
კაპიტალი

დამატებითი
პირველადი
კაპიტალი

მეორადი კაპიტალი
72 64 56

6 6 5

136 162 211

2016 2017 2018

მინიმალური საზედამხედველო
კაპიტალი ლარებში

ძირითადი
პირველადი
კაპიტალი

დამატებითი
პირველადი
კაპიტალი

მეორადი კაპიტალი

1,150
1,355

1,532

2016 2017 2018

RWE, მილიონ ლარში

1,142

0.5

389

RWE რისკის ტიპის მიხედვით მილიონ
ლარში

საკრედიტო რისკი

საბაზრო რისკი

საოპერაციო რისკი
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2018 წელს ბანკმა დაიწყო ლიკვიდური აქტივების უფრო ეფექტურად გამოყენება და ლიკვიდური
სახსრებით კორპორატიული სესხების დაფინანსება, შედეგად, ლიკვიდობის პოზიციამ წლის
განმავლობაში საგრძნობლად დაიკლო. 2018 წლის ბოლოსთვის ლიკვიდობის გადაფარვის
კოეფიციენტი (სებ-ის შესაბამისად) და ლიკვიდობის კოეფიციენტი (სებ-ის შესაბამისად) იყო 185% და
51%.

შენიშვნა: ზემოთ 2 ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემები აღრიცხულია სებ-ის ბუღალტრული სტანდარტების შესაბამისად.

2.1.1    ბანკის კონკურენტული მდგომარეობა ბაზარზე

ბანკის მთლიანი აქტივების საბაზრო წილმა 2018 წლის მდგომარეობით შეადგინა 4.7%. ბანკის
მთლიანი სესხების საბაზრო წილი 4.3%-დან 3.9%-მდე, ხოლო წმინდა სესხების საბაზრო წილი 4.0%-
დან 3.7%-მდე შემცირდა. კლიენტების მიერ განთავსებული დეპოზიტების საბაზრო წილმა 2018 წლის
მდგომარეობით შეადგინა 6.4%.

292% 287%

185%

2016 2017 2018

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი

68%
62%

51%

2016 2017 2018

ლიკვიდობის კოეფიციენტი

5.5% 5.2%
4.7%

2016 წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოს 2018 წლის ბოლოს

მთლიანი აქტივების საბაზრო წილი

3.9%
4.3%

3.9%

2016 წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოს 2018 წლის ბოლოს

მთლიანი სესხების საბაზრო წილი
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 წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

2.1.2    ჯგუფის სტრუქტურა

ბანკი არის ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მითითებული საწარმოების მშობელი კომპანია, რომლებიც
კონსოლიდირებულია აუდიტის მიერ შემოწმებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში (ფასს-ის შესაბამისად).
საზედამხედველო და სხვა მნიშვნელოვანი მიზნებისთვის, აღნიშნული კომპანიები არ არის
კონსოლიდირებული და ბანკს მოეთხოვება შეასრულოს ყველა საზედამხედველო მოთხოვნა
დამოუკიდებლად. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანმა წმინდა ინვესტიციებმა
აღნიშნულ კომპანიებში შეადგინა 0.3 მილიონი ლარი სებ-ის შესაბამისად, 0.1 მილიონი ლარი ფასს-ის
შესაბამისად (31 დეკემბერი 2017 წ: 0.3 მილიონი ლარი), რაც არამატერიალურია.

ბანკის საკუთრების წილი

სახელი რეგისტრაციის
ქვეყანა 31-დეკ-18 31-დეკ-17 რეგისტრაციის

თარიღი საქმიანობები

შპს Bus Stop(1) საქართველო 100.00% 100.00% 27-აგვისტო-09 Outdoor advertising

LBF Luxembourg S.A.(2) ლუქსემბურგი 0.00% 100.00% 20-ივლისი-15
Financial
intermediary services

სს სმარტექსი საქართველო 21.47% 21.47% 5-იანვარი-09 Early-stage VC
investments

(1) ამჟამად უმოქმედო.
(2) LBF Luxemourg S.A-მა არსებობა შეწვიტა 2018 წლის დეკემბერში ფასს-ის შესაბამისად, ხოლო 2019 წლის იანვარში სებ-ის

შესაბამისად.

2.2    განვითარების გეგმები

2017 წლის ბოლოს ბანკში მოვიდა მმართველობის ახალი გუნდი, რომელმაც შემოიტანა ინოვაციები
მმართველობასა და ბიზნეს მოდელებში. დირექტორთა საბჭოს მთავარი მიზანია მაქსიმალურად
გაზარდოს აქციონერების ღირებულება, საქართველოში ბანკის ერთ-ერთ წამყვან კომერციულ ბანკად
გარდაქმნის გზით - მასობრივ საცალო ბაზარსა და კორპორატიულ სეგმენტებზე ფოკუსირებით. ბანკს
გააჩნია მრავალფუნქციური სადისტრიბუციო ქსელი, რომელიც მოიცავს სრული მომსახურების
ფილიალებს, სერვისცენტრებს, მცირე ზომის გაყიდვების ობიექტებს და ისეთი ტიპის ობიექტებს,
რომლებიც მესამე მხარის ბიზნესშია განთავსებული.

3.7%
4.0%

3.7%

2016 წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოს 2018 წლის ბოლოს

წმინდა სესხების საბაზრო წილი

7.5%
6.7% 6.4%

2016 წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოს 2018 წლის ბოლოს

კლიენტების მიერ განთავსებული
დეპოზიტების საბაზრო წილი
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2019 წლის გეგმები
· 2019 წლის განმავლობაში ბანკი გეგმავს, რომ შეინარჩუნოს სტაბილურობა ბაზარზე, როგორც

სიდიდით მესამე ბანკმა და მიზნად ისახავს გაფართოვდეს, გაზარდოს პორტფელი და
შეამციროს ფონდირების ხარჯი. აღსანიშნავია, რომ ბანკს აქვს ყველაზე მაღალი საბაზრო წილი
ადგილობრვი ვალუტის ინდივიდუალურ დეპოზიტებზე (48.5%, სიდიდით მეორე 17.8%
წილთან შედარებით) და სიდიდით მეორეა საბაზრო წილის მიხედვით ადგილობრივი
ვალუტის ინდივიდუალურ ვადიან დეპოზიტებზე (26.1%, სიდიდით მესამე 23.7% წილთან
შედარებით).

უნივერსალური საბანკო მომსახურება
· ბანკის მენეჯმენტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს უნივერსალური საბანკო

სისტემის შეთავაზება კლიენტებისთვის, რომელიც მოიცავს კორპორატიული პორტფელის
გაზრდას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნვას და მასობრივ საცალო
ბაზარზე არსებული პოზიციის შენარჩუნებას (იხილეთ ცხრილი 2.3.1)

o შემცირებული ფონდირების ხარჯი, რაც ბანკს საშუალებას მისცემს იქონიოს
კონკურენტუნარიანი კორპორატიული და მცირე და საშუალო საბანკო
მომსახურება.

o ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზება.

ციფრული საბანკო მომსახურება
· ბანკმა განაახლა ინტერნეტ საბანკო მომსახურება კლიენტებისთვის, რაც გაზრდის

მომხმარებელთა ჩართულობას, საოპერაციო ეფექტურობასა და შესაბამისობას.
o კორპორატიული კლიენტებისთვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

უფრო კომფორტულ და სასიამოვნო გარემოს შექმნის, რაც გაზრდის მათ რიცხვს.

კლიენტების მომსახურება
· ბანკმა მნიშვნელოვანი სიახლეები შეიტანა კლიენტების მომსახურების გაუმჯობესებაში

თანამშრომლების გაძლიერებით, კლიენტებისთვის თვითმომსახურების შესაძლებლობის
მიცემით, სენსორული ტექნოლოგიის განვითარებით, კლიენტების სეგმენტაციით და
პერსონალიზირებული გამოცდილების შექმნით.

o ახალი ფილიალები კონცენტრაციის გადასანაწილებლად და რიგებისა და
მოცდის დროის შესამცირებლად:

§ – უნივერსალური საბანკო მომხასურება.

§  – უნივერსალური საბანკო და სოციალური მომსახურება.

§  – მცირე ზომის ფილიალები შეზღუდული ოპერაციებითა და
მომსახურებით.

o ახალი და ინოვაციური ბანკომატები, რომლებიც კლიენტს საშუალებას მისცემს
მართოს საკუთარი ფინანსები, ჩარიცხოს და გაანაღდოს ფული.
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ცხრილი 2.3.1 ბანკის მთავარი სტრატეგიული მაჩვენებლები (ფასს-ის შესაბამისად)
მომგებიანობა 31-დეკემბერი-18 31-დეკემბერი-17

უკუგება აქტივებზე, (გაწლიურებული), % 3.23% 3.20%
უკუგება კაპიტალზე, (გაწლიურებული), % 23.46% 26.34%
საპროცენტო მოგება/საშუალო
საპროცენტო შემოსავლიანი აქტივები
(გაწლიურებული), %

26.24% 30.14%

ფონდირების ხარჯი (გაწლიურებული),% 9.50% 9.91%

აქტივების ხარისხი 31-დეკემბერი-18 31-დეკემბერი-17
უმოქმედო სესხები/მთლიანი სესხები,% 8.32% 11.20%
რისკის ხარჯი 3.72% 4.82%

ლარში 31-დეკემბერი-18 31-დეკემბერი-17
მთლიანი სესხები 1,060,850,716 865,943,493

კორპორატიული სესხები 190,539,244 4,336,994

2.3    ინფორმაცია ფილიალების საქმიანობის შესახებ

ბანკი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ფართო ფილიალების ქსელის მფლობელს საქართველოში.
ბანკი მთელი საქართველოს მასშტაბით წარმოდგენილია 444 ფილიალით, რომელიც ყოველთვიურად
ემსახურება 1.5 მილიონ კლიენტზე მეტს. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბანკის
ფილიალები და სერვის ცენტრები ნაწილდება შემდეგნაირად:

· ფილიალები და სერვის ცენტრები – 141
· სპეციალიზირებული სერვის ცენტრები (Specialize Outlet) – 193
· მობილური ფილიალები (LX Mobile Branches) – 110

ფილიალები და სერვის ცენტრები მდებარეობს საქართველოს ყველა ქალაქში, დაბასა და რაიონული
ცენტრში. სპეციალიზირებული სერვის ცენტრები  ემსახურება საქართველოს მოსახლეობას ისეთ
სტრატეგიულ ლოკაციებზე, როგორიც არის: სასაზღვრო-გამშვები პუნქტები, შსს მომსახურების
სააგენტოები, იუსტიციის სახლები, შემოსავლების სამსახურები, სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოები და სხვა სტრატეგიული ლოკაციები.

ბანკი გაყიდვების წერტილებიით წარმოდგენილია ყველა დასახლებულ პუნქტსა და სოფელში, სადაც
მოსახლეობას საშუალება აქვს მიიღოს სრული საბანკო მომსახურება. მობილური ფილიალი  არის
მოძრავი ბანკი (ავტომობილი აღჭურვილი ტექნიკით), რომლითაც ბანკი სრულ საბანკო მომსახურებას
უწევს საქართველოს მოსახლეობას ნებისმიერ ადგილას, მათ შორის მაღალმთიან რეგიონებში.
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2.4    კვლევების მიმოხილვა

2018 წლის განმავლობაში ბანკმა პროდუქტების რისკიანობის შესაფასებლად გამოიყენა
სექტორების/ბაზრის კვლევები (მათ შორის ტურიზმის, ჯანდაცვის, სავაჭრო ობიექტების, საოფისე
ბაზრის და სეგმენტური კვლევები). კვლევის სახით ბანკმა მიიღო გარკვეული რეკომენდაციები
ბაზრის მოთხოვნებთან, საჭიროებებთან და რისკიანობასთან დაკავშირებით, რასაც მომავალ
სტრატეგიაში გაითვალისწინებს.

2.5    გამოსყიდული საკუთარი აქციები

2015 წლის 12 ნოემბერს ჯგუფმა დაიწყო ჩვეულებრივი აქციების გამოსყიდვა (შემდგომში
„გამოსყიდვა“), რა დროსაც თითო ჩვეულებრივ აქციაში გადაიხადა 0.0179 ლარი, და ჩვეულებრივი
აქციების მაქსიმალურმა რაოდენობამ შეადგინა 1,045,428,327, ანუ გამოშვებული და მიმოქცევაში
არსებული ჩვეულებრივი აქციების მთლიანი რაოდენობის 19.00%. გამოსყიდვის პერიოდი
განისაზღვრა 90 კალენდარული დღით გამოცხადების თარიღიდან 2016 წლის 10 თებერვლამდე. 2016
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ჯგუფმა გამოისყიდა და მთლიანად მოახდინა ანგარიშსწორება
1,045,428,327 ჩვეულებრივ აქციაზე (გამოშვებული და მიმოქცევაში არსებული აქციების მთლიანი
რაოდენობის 19.00%). 2018 წელს ჯგუფმა გარდაქმნა 1,573,680 პრივილეგირებული აქცია 31,600,000
ჩვეულებრივ აქციად, რის შედეგადაც ჩვეულებრივი გამოსყიდული აქციები შემცირდა 1,013,828,327-
მდე (2017 წ.: 1,045,428,327).

2.6    საკრედიტო, საბაზრო, ლიკვიდობის და სხვა რისკების მიმოხილვა

რისკი დამახასიათებელია საბანკო საქმიანობისთვის, თუმცა რისკის მართვა ხორციელდება
გამოვლენის, შეფასების და მონიტორინგის უწყვეტი პროცესის მეშვეობით, რისკის ლიმიტების და
კონტროლის სხვა მექანიზმების გამოყენებით. რისკის მართვის პროცესი უმნიშვნელოვანესია ბანკის
უწყვეტი მომგებიანობისთვის და ბანკის თითოეული პირი ანგარიშვალდებულია რისკის პოზიციებზე
მის მიერ აღებულ პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით. ბანკი დგას საკრედიტო რისკის,
ლიკვიდობის რისკის, საბაზრო რისკის, საოპერაციო რისკის და სხვა არაფინანსური რისკების წინაშე.
ბანკის მიერ მიღებული რისკის მართვის სტრუქტურა ადგენს დასაშვები რისკების ლიმიტების
ფარგლებს თითოეულ რისკთან და ბიზნეს ხაზთან მიმართებაში და უზრუნველყოფს მის
შესაბამისობას.

2.6.1    რისკების მართვის მექანიზმები

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ეკისრება საერთო პასუხისმგებლობა ბანკის რისკის მართვის ჩარჩოს
შექმნასა და ზედამხედველობაზე.

ბანკის რისკის მართვის პოლიტიკა ითვალისწინებს ბანკის რისკების დადგენასა და ანალიზს,
შესაბამისი რისკის ლიმიტების და კონტროლის მექანიზმების განსაზღვრის და რისკების
მონიტორინგის და ლიმიტების დაცვის მიზნით. რეგულარულად ხდება რისკის მართვის პოლიტიკის
და სისტემების გადახედვა ბაზრის პირობების, პროდუქტების და შეთავაზებული მომსახურებების
ცვლილებების ასახვის მიზნით. ბანკს, მართვის სტანდარტების, პროცედურების და ტრენინგების
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მეშვეობით, აქვს დისციპლინირებული და კონსტრუქციული კონტროლის საშუალებები, სადაც ყველა
თანამშრომელმა იცის თავისი ფუნქციები და ვალდებულებები.

რისკის მართვაზე ანგარიშვალდებული პირების პასუხისმგებლობა ითვალისწინებს ბანკის
შესაბამისობის უზრუნველყოფას ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ განსაზღვრულ RAS-თან.
შესაბამისობა უზრუნველყოფილია RAS პარამეტრების უწყვეტი მონიტორინგით. დირექტორთა
საბჭოს აქტიური ჩართულობით, რისკის მართვის ფუნქციები უზრუნველყოფს სათანადო
კომუნიკაციას და გამჭვირვალობას ყველა დონეზე, რისკის მიზნობრივ მაჩვენებლებთან, რისკის
პროფილის უწყვეტ მონიტორინგთან რისკის დასაშვებ დონესთან მიმართებით, რისკთან
დაკავშირებული გაფრთხილებების დროულ ესკალაციასთან და შემარბილებელი ზომების
დაგეგმვასთან დაკავშირებით.

ბანკის
რისკის მართვის ჩარჩო მოიცავს შემდეგ ოთხ კომპონენტს:

1. რისკის მართვის პრინციპები ითვალისწინებს რისკის მართვის სტრუქტურის რაოდენობრივ
საფუძველს, ესენია:

· რისკების მართვის ეფექტური კულტურის ხელშეწყობა;
· რისკზე ანგარიშვალდებულება ბიზნეს ხაზების მიხედვით;
· რისკების დამოუკიდებელი ცენტრალური ზედამხედველობა;
· გადაჭარბებული კონცენტრაციების თავიდან აცილება და/ან შემცირება;
· რისკების მკაფიოდ გამოვლენადობის, შეფასებადობის და მართვადობის უზრუნველყოფა

2. სტრატეგიული პრინციპები ითვალისწინებს ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, რომლითაც
იხელმძღვანელებს ბანკი საზედამხედველო ფინანსური მიზნების მიღწევისას და რომლითაც იზომება
ახალ ინიციატივებსა და ბანკის მიერ რისკის დასაშვებ დონეს შორის შეთანხმების ხარისხი.
სტრატეგიული პრინციპები მოიცავს შემდეგს:

· ყურადღების გამახვილება მოგების მრავალფეროვნებაზე, ხარისხსა და სტაბილურობაზე

რისკის

მართვის

ჩარჩო

რისკის დასაშვები დონე

რისკის მართვის ტექნიკები
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· ორიენტირება ძირითად საქმაინობაზე ბანკის კონკურენტუნარიანი უპირატესობების
ეფექტური გამოყენებით

· დისციპლინირებული და შერჩევითი სტარტეგიული ინვესტიციების განხორციელება;

3. საზედამხედველო ფინანსური მიზნები ორიენტირებულია აქციონერთა ღირებულების და ბანკის
საქმიანობის ფრენჩაიზინგის მდგრადობის გრძელვადიან პერსპექტივებზე. აღნიშნული მიზნები
ორიენტირებულია კაპიტალის შიდა გენერირებაზე მოგების მდგრადი ზრდის საფუძველზე,
რომელიც ხელს უწყობს ბანკის წვდომას კაპიტალზე სათანადო კომერციული პირობებით, და
ადეკვატური კაპიტალის შენარჩუნებაზე ბანკის რისკის პროფილთან მიმართებაში.

4. რისკის დასაშვები დონის შეფასებები ითვალისწინებს ობიექტურ მაჩვენებლებს, რომელიც ზომავს
რისკს და ახდენს ბანკის მისაღები რისკის დონის ფორმულირებას. ასეთი მაჩვენებლები
უზრუნველყოფს კავშირს რისკის მიღების ფაქტობრივ ოპერაციებსა და რისკის მართვის პრინციპებს,
სტრატეგიულ პრინციპებს და საზედამხედველო ფინანსურ მოთხოვნებს შორის. აღნიშნული
მაჩვენებლები მოიცავს კაპიტალის და შემოსავლების კოეფიციენტებს, საბაზრო და ლიკვიდობის
რისკის ლიმიტებს და საკრედიტო და საოპერაციო რისკის მიზნებსა და ლიმიტებს.

სამეთვალყურეო საბჭო ერთპიროვნულად პასუხისმგებელია რისკების დადგენას და კონტროლზე;
თუმცა, არსებობს ცალკე დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან რისკების
მართვასა და მონიტორინგზე. ბანკის ძირითად რისკებს მართავს ქვემოთ მითითებული კომიტეტები
და ერთეულები, დირექტორთა საბჭოს აქტიური ჩართულობით:

· საკრედიტო რისკს მართავს საკრედიტო რისკის კომიტეტი
· ლიკვიდობის რისკს მართავს აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტი (“ALCO”)
· საბაზრო რისკს მართავს აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტი
· საოპერაციო რისკს მართავს საოპერაციო რისკის მართვის (Operational Risk Management -

“ORM”) დეპარტამენტი
· საინფორმაციო უსაფრთხოების და ტექნოლოგიურ რისკებს მართავს საინფორმაციო

უსაფრთხოების კომიტეტი

ბიზნეს ხაზები წარმოადგენენ იმ რისკებზე მთავარ პასუხისმგებელ ერთეულებს, რომლებიც გავლენას
ახდენენ ყოველდღიურ საქმიანობებზე და ოპერაციებზე. ბიზნეს პროცესები მოიცავს შესაბამისი
რისკის ერთეულის წარმომადგენლების მიერ შესრულებული საქმიანობების კონტროლს. რისკის
მართვის ფუნქციების მქონე ერთეულები, რომლებიც დამოუკიდებლები არიან ძირითადი
საქმიანობებისგან, მონაწილეობენ რისკების მართვასა და შიდა კონტროლში. ისინი წარმოადგენენ
კონტროლის და დაცვის მეორე ხაზს, პირველი ხაზი უზრუნველყოფილია ბიზნეს ფუნქციების მქონე
ერთეულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი დეპარტამენტები/განყოფილებები პასუხისმგებელნი არიან
საკრედიტო, ლიკვიდობის, საბაზრო, საოპერაციო და სხვა ფინანსური და არაფინანსური რისკების
ყოველდღიურ მართვაზე:

· ორგანიზაციული რისკების მართვა (ERM);
· ხაზინა და ანგარიშსწორება;
· საკრედიტო რისკების მართვა;
· კრედიტების ადმინისტრაცია;
· საოპერაციო რისკების მართვა (ORM);
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· საინფორმაციო უსაფრთხოება;
· უსაფრთხოება;
· ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა;
· კანონმდებლობასთან შესაბამისობა.

ქვემოთ მოცემული ცხრილი წარმოადგენს რისკის მართვის დაცვის სამ ხაზს:

სამეთვალყურეო საბჭო

შიდა აუდიტიდირექტორთა საბჭო

საბაზრო რისკი

სახაზინო და
კაპიტალის რისკი

საკრედიტო რისკი

აქტივებისა და
ვალდებულებების
მართვის კომიტეტი

ორგანიზაციული
რისკების მართვა

ხაზინა

საკრედიტო
კომიტეტი

საკრედიტო რისკის
მართვა

კრედიტების
ადმინისტრაცია

საოპერაციო რისკი

საინფორმაციო
უსაფრთხოება

IS განყოფილება

პირველი დონის მენეჯმენტი / ბიზნეს
მფლობელები

დაცვის მესამე ხაზი

დაცვის მეორე ხაზი

დაცვის პირველი ხაზი

ORM კომიტეტი საოპერაციო
რისკების მართვა
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2.6.1.1    საკრედიტო რისკის კომიტეტი

საკრედიტო რისკის კომიტეტს ეკისრება საერთო პასუხისმგებლობა ორგანიზაციის დონეზე ყველა
ტიპის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით საკრედიტო რისკების მართვაზე. კომიტეტი ასრულებს
მთავარ როლს ბანკის პორტფელში შესაძლო მნიშვნელოვანი საკრედიტო რისკების იდენტიფიკაციაში
და აქვს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება შეთავაზებულ საკრედიტო რისკთან
დაკავშირებული გარიგებების დამტკიცების ან უარყოფის შესახებ. საკრედიტო რისკის კომიტეტმა
შეიმუშავა საკრედიტო რისკის შეფასების პოლიტიკა და პროცედურები, რომელიც შეესაბამება ბანკის
მოქმედ რისკის პროფილს და მომავალი ზრდის გეგმებს. საკრედიტო რისკის დეპარტამენტები და
ერთეულები უზრუნველყოფენ საკრედიტო რისკის კომიტეტისთვის ინფორმაციის მიწოდებას.
არსებითი საკრედიტო რისკის გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით დაინერგა ყოვლისმომცველი
კონტროლის და მონიტორინგის სისტემები, რომელშიც მკაფიოდ არის განსაზღვრული საკრედიტო
რისკის მართვაში ჩართული პერსონალის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები.

საკრედიტო რისკის კომიტეტის მთავარი პასუხისმგებლობებია:
·   რისკის მართვის სტრუქტურის და პოლიტიკის გადახედვა და დამტკიცება;
·   საკრედიტო რისკების დამტკიცება დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში;
· საბალანსო და ბალანსგარეშე საკრედიტო და კონცენტრაციის რისკების მართვა და

ზედამხედველობა;
·  საკრედიტო ლიმიტების განსაზღვრა კლიენტის კატეგორიის და ოპერაციის ტიპის

მიხედვით;
·   საკრედიტო რისკთან დაკავშირებული შესაძლო ზარალის წინასწარ დადგენა;
·   კრედიტების სათანადო ადმინისტრაციის, შეფასების და მონიტორინგის პროცესის წარმოება

ყველა ბიზნეს ხაზზე.

2.6.1.2    აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტი

აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტის ძირითადი ფუნქციებია კაპიტალის,
ლიკვიდობის, საპროცენტო და დაფინანსების რისკების მართვა. კომიტეტის თავმჯდომარე არის
გენერალური დირექტორი. ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბაზრის ანალიზის განყოფილება
ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად წარმოადგენს რელევანტურ ანალიტიკურ მონაცემებს.
აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტის შეხვედრები ტარდება ყოველთვიურად ან
ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩაითვლება.

აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტის ძირითადი მიზნებია:



მმართველობის ანგარიშგება
საქმიანობის მიმოხილვა

სს ლიბერთი ბანკი | მმართველობის ანგარიშგება | გვერდი 15

დამატებით, კომიტეტი აწესებს ლიმიტს ბანკთაშორისი კონტრაგენტის რისკისთვის. კომიტეტი
თავისი ძირითადი პასუხისმგებლობების შესრულებით, უზრუნველყოფს შესაბამისი აქტივების და
ვალდებულებების მართვის პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას. აღნიშნული პოლიტიკა
არის მთავარი სახელმძღვანელო ბანკის საბალანსო ანგარიშგებასთან და მის მაჩვენებლებთან
დაკავშირებით სრული მონიტორინგის და ღრმა ანალიზის შესრულებისთვის.

2.6.1.3    ორგანიზაციული რისკების მართვა

2018 წელს, ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბაზრის ანალიზის განყოფილება გახდა
ფინანსური დეპარტამენტის ნაწილი. განყოფილების მიზანია საფრთხეებისა და შესაძლებლობების
საუკეთესო დაბალანსებისთვის რისკის მისაღები დონის შენარჩუნება - რისკის დასაშვები დონისა და
საბჭოსა და აღმასრულებელი დირექტორების ბიზნეს სტრატეგიის შესაბამისად. ორგანიზაციული
რისკების მართვის განყოფილება დაინტერესებულია ორგანიზაციის განვითარებასთან ერთად
უზრუნველყოს დასახული მიზნების მიღწევა და ორგანიზაციის აქტივების შესაფერისი მართვა,
არასასურველი მოვლენების შედეგად დანაკარგების თავიდან არიდების ჩათვლით. ეს მოიცავს
ორგანიზაციის ყველა დონეზე არსებულ საკითხებს. მმართველობაში ორგანიზაციული რისკების
მართვისა და ბაზრის ანალიზის განყოფილების როლი ილუსტრირებულია 6.1.3.1 ცხრილში:

•სებ-ის მიხედვით კაპიტალის ადეკვატურობის მართვა და კაპიტალის პროგნოზის
ანალიზი;

•ეკონომიკური კაპიტალის მართვა და ძირითადი ცვლილებების ანალიზი;
•ადრეული გამაფრთხილებელი ინდიკატორების მონიტორინგი და კაპიტალის
კვარტალური სტრეს-ტესტი;

კაპიტალისრისკი

•დაფინანსების გეგმის შემუშავება ბანკის საინვესტიციო შესაძლებლობების
გათვალისწინებით ჭარბი ლიკვიდური სახსრების თავიდან ასაცილებლად;

•ადრეული გამაფრთხილებელი ინდიკატორების მონიტორინგი ყოველთვიური
ლიკვიდობის სტრეს-ტესტებთან ერთად და შესაბამისი ქმედებები შედეგების;

•ლიკვიდობის რისკის მიტიგაციის ინსტრუმენტების და აქტივებისა და
ვალდებულებების ვადიანობის პოზიციის მართვა;

ლიკვიდობის რისკი

•საპროცენტო განაკვეთისა და საპროცენტო განაკვეთის ვადიანობის პოზიციის მართვა
•FX პოზიციის მართვა;საბაზრორისკი

•მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის დაწესება სესხებისა და გარანტიებისთვის;
•ფასდადებასთან მიმართებაში გაცემული სესხების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის
კონტროლი;

ფასდადება
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ცხრილი 6.1.3.1 მმართველობასა და ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბაზრის ანალიზის
განყოფილების კავშირი

2.6.2    დოკუმენტი რისკის დასაშვები დონის შესახებ

2.6.2.1    რისკის დასაშვები დონე

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო პასუხისმგებელია შექმნას რისკის მართვის სტრუქტურა და
განსაზღვროს ბანკის რისკის დასაშვები დონე. ბანკის რისკის დასაშვები დონე განსაზღვრულია
დოკუმენტში რისკის დასაშვები დონის შესახებ (“RAS”). რისკის დასაშვები დონე განისაზღვრება, იმ
რისკის ტიპების და დონის სახით, რომლის მიღებისთვის ბანკი მზად არის თავისი აქციონერების და
მეანაბრეების სახელით მის სტარტეგიულ, ტაქტიკურ და ტრანზაქციულ ბიზნეს ოპერაციებში. რისკის
დასაშვები დონე გამოხატულია, როგორც კონკრეტული, რაოდენობრივი ფარგლების პაკეტი
სხვადასხვა სარისკო საქმიანობებზე, რომლის კროსირებაც არ უნდა მოახდინოს ბანკმა. RAS ასევე
განსაზღვრავს სხვადასხვა ლიმიტებს კონტრაგენტებზე კონცენტრაციის რისკების თავიდან
აცილებისთვის.

რისკის მიღების შესაძლებლობა წარმოადგენს ბანკის საერთო შესაძლებლობას მიიღოს პოტენციური
ზარალი. რისკის პროფილი არის ბანკის რისკის პორტფელის მოკლე ასახვა დროის კონკრეტულ
ეტაპზე (წარსული, აწმყო ან მომავალი). რისკის დასაშვები დონე არ არის ბანკის მიერ რისკის მიღების
შესაძლებლობა (და უნდა იყოს მასზე ნაკლები) და ასევე შესაძლოა განსხვავდებოდეს ბანკის რისკის
პროფილისგან. რისკის პროფილი ზოგადად დაბალი უნდა იყოს რისკის დასაშვებ დონეზე. რისკის
პროფილი შეიძლება მაღალი იყოს რისკის დასაშვებ დონეზე გამონაკლის შემთხვევებში (მაგალითად,
ბანკის რისკის დასაშვები დონის გამოხატული ცვლილების და გარე იმპულსების გამო) დროის
შეზღუდულ და მოკლე პერიოდებში.

ბიზნეს გეგმა და სტრატეგია
პოლიტიკა და მართვის პრინციპები

რეგულაციული ცვლილებები

დროის ნებისმიერ მოცემულ მომენტში რისკის პროფილის
კონტექსტში შეთანხმებული ბიზნეს გეგმისა და სტრატეგიის,

ბიზნეს პროცესებისა და საკონტროლო აქტივობების თანხვედრის
უზრუნველყოფისა და შეფასებისთვის დაწესებული აქტივობების

ჯამი

ლიმიტების კონტროლი და ზედამხედველობა
ანგარიშგება

ახალი რეგულაციების დანერგვა

კო
მუ

ნი
კა
ცი

ა

სტრატეგია
და მიზნები

ERM

ბიზნეს პროცესები და
კონტროლი
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2017 წელს ახალმა მმართველობამ გადაწყვიტა რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტი ცალკე
დოკუმენტად დაემტკიცებინა.

რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტში აღწერილია ბანკის მიდგომები შემდეგ რისკებთან
მიმართებაში:

· საკრედიტო რისკი
· სახაზინო და კაპიტალის რისკი
· საბაზრო რისკი
· საოპერაციო რისკი
· სხვა მნიშვნელოვანი რისკები

ბანკის რისკის დასაშვები დონის ზომები განსაზღვრულია ბანკის სტარტეგიული მიზნების მიღწევის
და გაუმჯობესებისთვის სახელმძღვანელო მითითებებისა და უსაფრთხოების ზომების
უზრუნველყოფის მიზნით:

· კაპიტალის ადეკვატურობის უზრუნველყოფა ნებისმიერ დროს
· ლიკვიდობის და დაფინანსების რისკის სათანადო მართვის უზრუნველყოფა, რომელიც

მოიცავს: LCR და ლიკვიდობის კოეფიციენტის შენარჩუნებას საზედახმედველო მოთხოვნილ
მინიმუმზე ზემოთ. შეზღუდვებს ერთი კლიენტის რისკის პოზიციებზე; კონცენტრაციის
ლიმიტებს; სტრეს-ტესტების ჩაბარებას (საბაზო, რბილი და მძიმე შემთხვევები) და სათანადოდ
დივერსიფიცირებული დაფინანსების სტრუქტურის მიღწევას და შენარჩუნებას;

· წინასწარი შეფასება მითითებულ რისკის დასაშვებ დონესთან დაკავშირებით უნდა
წარედგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს მნიშვნელოვანი ახალი პროექტების / ინვესტიციების,
ახალი პროდუქტების თვალსაზრისით, და ბაზრის ახალ სეგმენტში ან ბიზნეს ხაზებში
შესვლისთვის;

· მდგრადი ეკონომიკური სარგებელის შესაბამისობის შენარჩუნება აღებულ მოვალეობებთან;

დირექტორთა საბჭო ყოველწლიურად, ან მოულოდნელი ცვლილებების შემთხვევაში უფრო ხშირად,
განიხილავს და ამტკიცებს ბანკის რისკის დასაშვებ დონეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იგი
შეესაბამება ბანკის სტრატეგიას, ბიზნეს და საზედამხედველო გარემოს და დაინტერესებულ მხარეთა
მოთხოვნებს.

ბანკის რისკის დასაშვებ დონესთან დაკავშირებული დოკუმენტები რეგულარულად წარედგინება
დირექტორთა საბჭოს.

იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის რისკის პროფილი აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ
რისკის დასაშვებ დონეს, უნდა არსებობდეს ზომების კონკრეტული პაკეტი დირექტორთა საბჭოს
დავალებებთან ერთად, რომელშიც შედის აღნიშნული ზომების განხორციელება ბანკის რისკის
პროფილის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით რისკის დასაშვებ დონესთან დროის განსაზღვრულ
პერიოდში.

დირექტორთა საბჭო და განყოფილების ყველა ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია შეასრულოს და
დაიცვას რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტი.
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2.6.2.2    მონიტორინგი, ანგარიშგება და გადახედვა

სამეთვალყურეო საბჭოს ეკისრება საბოლოო პასუხისმგებლობა ბანკის საერთო რისკის პროფილის
მართვაზე. საკრედიტო რისკის კომიტეტი, ALCO, ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და საოპერაციო
რისკების მართვის დეპარტამენტები და ორგანიზაციული რისკებისა და ბაზრის ანალიზის
განყოფილება პასუხისმგებელნი არიან რისკების მონიტორინგზე და რისკის დასაშვები დონის
შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე. ორგანიზაციული რისკებისა და ბაზრის ანალიზის განყოფილებას
ეკისრება საერთო პასუხისმგებლობა RAS პარამეტრების და ლიმიტების უწყვეტ მონიტორინგზე და
RAS შესრულების შესახებ ანგარიშგებაზე სამეთვალყურეო საბჭოსთვის ყოველკვარტალურად.

რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტი გადაიხედება მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, ან ბანკის
საოპერაციო გარემოს მნიშვნელოვანი ცვლილების დროს, რა შემთხვევაშიც გადახედვის პროცესს
ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო. დირექტორთა საბჭოს შეუძლია მიუთითოს სამეთვალყურეო
საბჭოს, რომ RAS საჭიროებს გადახედვას, თუმცა სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას
როდის დაიწყოს აღნიშნული პროცესი.

გადახედვის კოორდინაციას ახორციელებს ორგანიზაციული რისკის მართვისა და ბაზრის ანალიზის
განყოფილება. რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტში შეთავაზებულ ცვლილებები
დასტურდება დირექტორთა საბჭოს მიერ და მტკიცდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ.

2.6.3    რისკის ტიპები

ბანკი თავისი საქმიანობის ფარგლებში სხვადასხვა რისკის წინაშე დგას, მათგან ყველაზე
მნიშვნელოვანი მითითებულია ქვემოთ. რეგულაციები მოიცავს საკრედიტო რისკს, საბაზრო რისკს,
საოპერაციო რისკსა და სახაზინო და კაპიტალის რისკს. კაპიტალის ადეკვატურობის შეფასების შიდა
პროცესის თანახმად ბანკი ითვლის ეკონომიკურ კაპიტალს, რომელიც საჭიროა ლიკვიდობის რისკის
გარდა ყველა მატერიალური რისკის დასაფარად.

2.6.3.1    საკრედიტო რისკი

საკრედიტო რისკი არის კონტრაგენტი მხარის მიერ შეთანხმებული პირობების შესაბამისად
ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული რისკი. როგორც წესი, აღნიშნული
ვალდებულებები წარმოადგენენ ბანკის ტრადიციული არასავაჭრო საკრედიტო საქმიანობის,
კონკრეტულად სესხების, შემადგენელ ნაწილს.

ბანკს აქვს საკრედიტო რისკის სხვადასხვა კატეგორია:
· დეფოლტის რისკი - არის რისკი, რომ კონტრაგენტი ვერ შეძლებს სასესხო ვალდებულების

გადახდას.
· ქვეყნის რისკი - ქვეყნის კრედიტუნარიანობის მოულოდნელი გაუარესების ან დეფოლტის

რისკი, რომელიც გამოწვეულია სოციალური არეულობით, პოლიტიკური არასტაბილურობით,
ომით ან სხვა არახელსაყრელი მოვლენებით ქვეყანაში.

· კონცენტრაციის რისკი - ერთი აქტივის ან აქტივების ჯგუფის დიდი პოზიციის დაკარგვის
რისკი. ეს რისკი წარმოიქმნება, როცა პორტფელი სექტორის და მსესხებელთა ჯგუფის
თვალსაზრისით ნაკლებადაა დივერსიფიცირებული.
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2.6.3.2    საბაზრო რისკი

საბაზრო რისკი არის რისკი, რომელიც გავლენას ახდენს ფინანსური ბაზრის შედეგებზე. საბაზრო
რისკის ძირითადი ტიპები მოიცავს საპროცენტო განაკვეთისა და გაცვლითი კურსის  რისკს და  მათი
ცვალებადობის დონეს. საბაზრო რისკი ძირითადად წარმოიქმნება სავაჭრო საქმიანობებიდან.
საბაზრო რისკი, რომელიც დაკავშირებულია საბანკო საქმიანობებთან, მოიცავს ზარალის რისკს
აქციების ფლობასთან დაკავშირებით, და საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი მიიღება
საბანკო საშუამავლო საქმიანობებიდან.

2.6.3.3    საოპერაციო რისკი

საოპერაციო რისკი შეიძლება წარმოიშვას შიდა პროცესების, სისტემების ან ადამიანების, გარეშე
განზრახული, შემთხვევითი ან ბუნებრივი მოვლენების არაადეკვატურობის ან დარღვევის შედეგად.
გარეშე მოვლენები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, თაღლითობას, წყალდიდობას, ხანძარს,
მიწისძვრას და ტერორისტის ან ჰაკერის შეჭრას. საკრედიტო ან საბაზრო შემთხვევები, როგორებიცაა
დეფოლტი ან ღირებულების რყევები, რომლებიც შედის საოპერაციო რისკის ფარგლებში.
კანონმდებლობასთან შეუსაბამობის რისკი შედის საოპერაციო რისკში. კანონმდებლობასთან
შეუსაბამობის რისკი არის პოტენციალი იმისა, რომ ბანკმა შესაძლოა მიიღოს საზედამხედველო
სანქციები, ფინანსური ზარალი და/ან ზიანი მიადგეს მის რეპუტაციას, ბანკის მიერ მოქმედი
კანონმდებლობის, წესების და რეგულაციების შეუსრულებლობის გამო. საოპერაციო რისკი არ
მოიცავს რეპუტაციის დაკარგვის რისკს.

2.6.3.4    სახაზინო და კაპიტალის რისკი

სახაზინო და კაპიტალის რისკი მოიცავს ლიკვიდობის და კაპიტალის რისკს.
ლიკვიდობის რისკი არის ფინანსური რისკი, რომელიც წარმოიქმნება ბანკის მიერ ვალდებულებების
დროული გადახდის პოტენციული უუნარობის, ან ამ ვალდებულებების შესრულებისას ზედმეტი
ხარჯის გაწევის შედეგად. ბანკი ლიკვიდობის რისკს ორ ტიპად ყოფს:

საბაზრო ლიკვიდობა - საბაზრო ლიკვიდობის რისკი არის რისკი, რომ ბანკს არ შეეძლება აქტივის
ყიდვა ან გაყიდვა ფასების მატერიალურად შეცვლისა და ტრანზაქციის დიდი ხარჯების გაწევის
გარეშე.

დაფინანსების ლიკვიდობა - დაფინანსების ლიკვიდობის რისკი წარმოიქმნება, როცა ბანკს არ
შეუძლია ვალდებულების გადახდა მათი დაფარვის ვადის დადგომისას, ან ბანკს არ შეუძლია
დეპოზიტების გატანის მსურველი მომხმარებლების დაკმაყოფილება.

კაპიტალის რისკი წარმოიქმნება რისკის პოზიციების მხარდასაჭერად კაპიტალის
არაადეკვატურობით, რომელიც გამოწვეულია ჩვეულებრივი ბიზნეს საქმიანობებით, დივიდენდების
მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობით, ინვესტორების რისკის დასაშვები დონის ან კრედიტ რეიტინგის
გაუარესების გამო დაფინანსების ხარჯების ზრდით და ნორმალურ სამუშაო გარემოში
საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობით.
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2.6.3.5    მაკროეკონომიკური რისკი

მაკროეკონომიკური სიტუაცია გავლენას ახდენს ბანკის მომგებიანობაზე, პორტფელის ხარისხსა და
ზრდის ტემპზე. მთავარი ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ ახდენს გავლენას საქართველოს საბანკო
სექტორზე არის:

· მშპ-ს ზრდის ტემპი
· უმუშევრობის დონე
· გაცვლითი კურსი
· ინფლაცია
· რეალური საპროცენტო განაკვეთი
· ბიზნესის და მომხმარებლის მოლოდინები
· ფისკალური და მიმდინარე ანგარიშების დისბალანსი
· პოლიტიკური ციკლი

ამასთანავე, საქართველოს ეკონომიკა დამოკიდებულია მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ სიტუაციაზე. ამ ფაქტორებს შეუძლია გავლენა მოახდინოს ექსპორტზე, ტურიზმზე,
ფულის გადარიცხვებსა და უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებზე.



მმართველობის ანგარიშგება
კორპორაციული მართვის ანგარიშგება

სს ლიბერთი ბანკი | მმართველობის ანგარიშგება | გვერდი 21

3   კორპორაციული მართვის ანგარიშგება

ბანკის კორპორაციული მართვის ჩარჩო სრულ შესაბამისობაშია მეწარმეთა შესახებ და კომერციული
ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან.

ბანკს გააჩნია მკაფიოდ განსაზღვრული ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს
პასუხისმგებლობების განსაზღვრას, რისკების ეფექტიანი იდენტიფიცირების, მართვის,
მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცესებს, ადეკვატურ შიდა კონტროლის მექანიზმებს, მათ შორის
ჯანსაღ ადმინისტრირებისა და სააღრიცხვო პროცედურებს, რისკების ეფექტიანი მართვის შესაბამის
საინფორმაციო სისტემებსა და კონტროლებს. აღნიშნული ასევე ექვემდებარება რეგულარულ შიდა
გადახედვას წელიწადში ერთხელ და საჭიროებისამებრ განახლებას.

ბანკის მმართველობის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს აქციონერთა წლიური საერთო კრება. ბანკის
საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის წევრებსაც ირჩევს
აქციონერთა წლიური საერთო კრება. ბანკის საქმიანობის ყოველდღიური მართვა და
ადმინისტრირება ხორციელდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული დირექტორატის მიერ,
რომელსაც ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. ბანკის შიდა აუდიტის და გარე
აუდიტორების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით ბანკში შექმნილია აუდიტის კომიტეტი.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბანკი სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული კორპორაციული მართვის მოთხოვნებთან. 2018 წლის 1
ივნისს განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის ბანკმა და
მისმა აქციონერებმა უზრუნველყვეს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში დამატებით ერთი
დამოუკიდებელი წევრის არჩევა.

3.1    აქციონერთა და აქციონერთა საერთო კრების უფლებების და მათი
განხორციელების წესების მიმოხილვა

აქციონერთა ყოველწლიური საერთო კრება (Annual General Meeting - “AGM”) არის ბანკის
დაინტერესებული აქციონერების სავალდებულო ყოველწლიური შეკრება. აქციონერთა
ყოველწლიურ საერთო კრებაზე სამეთვალყურეო საბჭო წარმოადგენს წლიურ ანგარიშს, რომელიც
მოიცავს ინფორმაციას აქციონერებისთვის კომპანიის საქმიანობის, შედეგების და სტრატეგიის
შესახებ. ხმის უფლებების მქონე აქციონერები ხმას აძლევენ ისეთ აქტუალურ საკითხებზე,
როგორებიცაა დანიშვნა სამეთვალყურეო საბჭოში, საბჭოს წევრების არჩევა, ხელმძღვანელობის
ხელმძღვანელების ანაზღაურება, ანაზღაურების განსაზღვრა, დივიდენდის გადახდა და
აუდიტორების შერჩევა.

3.1.1    აქციონერთა წლიური საერთო კრების მოწვევა

წლიური აქციონერთა საერთო კრება ტარდება სულ მცირე წელიწადში ერთხელ. ბანკის წესდების
შესაბამისად, წლიურ საერთო კრებას სამეთვალყურეო საბჭო იწვევს ბანკის ბუღალტრული
აღრიცხვების გარე აუდიტის დასრულებიდან ორი თვის განმავლობაში და ნებისმიერ შემთხვევაში
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წინა ფინანსური წლის დასრულებიდან ექვსი თვის განმავლობაში. ის საკითხები, რომლებიც არ იქნა
განხილული წლიური საერთო კრების მიერ და შედის წლიური საერთო კრების პასუხისმგებლობის
ფარგლებში, განიხილება და გადაწყდება რიგგარეშე საერთო კრებებზე  (Extraordinary General Meetings
- “EGM”).  საგანგებო რიგგარეშე საერთო კრებების რაოდენობა წლის განმავლობაში არ არის
შეზღუდული და შესაძლოა შეიცვალოს წლიდან წლამდე. EGM შეიძლება მოიწვიოს სამეთვალყურეო
საბჭომ, მმართველმა დირექტორთა საბჭომ ან წერილობითი მოთხოვნით აქციონერებმა, რომლებიც
ფლობენ ბანკის ხმის უფლების მქონე აქციების მინიმუმ 5%–ს. აქციონერებს, რომლებიც არ ესწრებიან
წლიურ საერთო კრებას, უფლება აქვთ ხმა მისცენ მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც შეიძლება
მიწოდებულ იქნას ფოსტით.

აქციონერთა საერთო კრებას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ან, მისი
არყოფნის შემთხვევაში, თავმჯდომარის მოადგილე ან სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი სხვა
წევრი. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არყოფნის შემთხვევაში კრებას ხელმძღვანელობს
გენერალური დირექტორი.

AGM-ის ან/და EGM-ის ჩატარების სააღრიცხვო თარიღისთვის რეგისტრირებულ ყველა აქციონერს
უფლება აქვს დაესწროს კრებას და მონაწილეობა მიიღოს ხმის მიცემაში (საჭიროების შემთხვევაში).
აქციონერებს, რომლებიც არ ესწრებიან წლიურ საერთო კრებას, უფლება აქვთ ხმა მისცენ
მინდობილობის საფუძველზე.

ბანკის ხმის უფლების 75%-ზე მეტის მფლობელ აქციონერს შეუძლია მიიღოს
დადგენილება/გადაწყვეტილება საერთო კრების მოწვევის გარეშე. ასეთი გადაწყვეტილება
ექვივალენტურია აქციონერთა საერთო კრების ოქმისა და ითვლება აქციონერთა საერთო კრების
რეზოლუციად. მსგავს შემთხვევებში, დარჩენილი აქციონერები იღებენ ცნობას რეზოლუციის
მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. თუ ბანკის აქციების 75%-ს ფლობს ერთზე მეტი მესაკუთრე,
აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა სავალდებულოა.

3.1.2    აქციონერთა წლიური საერთო კრების ფუნქციები

საქართველოს კანონმდებლობისა და ბანკის წესდების მიხედვით, წლიურ საერთო კრებაზე
აქციონერებს შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება შემდეგ საკითხებზე:
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3.1.3    2018 წელს ჩატარებული აქციონერთა საერთო კრება და მიღებული
გადაწყვეტილებები

იმის გათვალისწინებით, რომ Georgian Financial Group B.V.-ს აქვსფლობს ბანკის ხმის უფლების
აქციების 75%-ზე მეტის, 2018 წელს GFG-მ მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

• წესდების მიღება, დამტკიცება და ცვლილება.
• ბანკის კონსოლიდაცია, გაერთიანება, დაშლა, ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია და/ან
ტრანსფორმაცია.

• სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა და გათავისუფლება.
• ბანკის საწესდებო კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება.

კორპორაციული
მართვა

• სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს ანგარიშების დამტკიცება ან უარყოფა.
• წლიური ანგარიშის და ანგარიშგებების დამტკიცება.
• დამოუკიდებელი აუდიტორების შერჩევა, დანიშვნა და გათავისუფლება.
• სამეთვალყურეო საბჭოს და/ან დირექტორთა საბჭოს წინადადების დამტკიცება მოგების
განაწილების შესახებ ან მოგების განაწილების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება იმ
შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ორგანოები არ წარმოადგენენ საერთო წინადადებას.

დამტკიცების
უფლებამოსილებები

• გადაწყვეტილებების მიღება ბანკის ქონების შეძენასთან, გაყიდვასთან, გადაცემასთან,
გაცვლასთან (ან დაკავშირებულ გარიგებებთან) ან სხვა დატვირთვასთან დაკავშირებით,
რომლის ღირებულება აღემატება ბანკის კაპიტალის ღირებულების 10%–ს.

კონტროლის
უფლებები

31 მაისი, 2018

• EY კომპანიის ბანკის დამოუკიდებელ აუდიტორად დანიშვნა 2018-2019 წლებისთვის.
• 2017 წლის ბანკის აუდირებული კონსოლიდირებული ფასს ფინანსური ანგარიშგებების დამტკიცება.
• 2017 წლის პრივილეგირებულ კონვერტირებად აქციებზე 17% დივიდენდების გაცემის დადასტურება.

18 ივნისი, 2018

• გიორგი კალანდარიშვილის სამეთვალყურეო საბჭოდან გადადგომის წერილის დადასტურება.
• ირაკლი მანაგაძის არჩევა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად.

8 ნოემბერი, 2018

• მამუკა წერეთელის არჩევა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად.

11 დეკემბერი, 2018

• საქართველოს მთავრობის მიერ წამოწყებულ, ორგანიზებულ და ხელშეწყობილ პროექტში
მონაწილეობის მიღების დადასტურება.
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3.1.4    კომუნიკაცია და მედია განცხადებები

როგორც ყოველწლიური საერთო კრების, ასევე რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დრო, ადგილი
და დღის წესრიგი გამოქვეყნდა ქვეყნდება ბეჭდურ მედიაში კრების ჩატარების თარიღამდე მინიმუმ
20 დღით ადრე. გარდა ამისა, უმცირესობის მცირე აქციონერების უფლებების დაცვის
უზრუნველსაყოფად, დამატებითი დამატებით, ზომების სახით, აქციონერებს, რომლებიც ფლობენ
ბანკის აქციების მინიმუმ 1%–ს, პირადად ეცნობებათ კრების და დღის წესრიგის შესახებ
რეგისტრირებული ან ელექტრონული ფოსტით.

3.2    სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებელია ბანკში კორპორაციული მმართველობის უმაღლესი
სტანდარტების დამკვიდრებაზე. სამეთვალყურეო საბჭოს მოქმედებს იმ სახით რომ ხელი შეუწყოს
ბანკის აქციონერთა სასარგებლოს ბანკის განვითარებას და მდგრადი ღირებულებების შექმნას და
უზრუნველყოფას. სამეთვალყურეო საბჭო უზრუნველყოფს მმართველობითი ორგანოების მიერ
ბანკის გრძელვადიანი ზრდის ხელშეწყობას და შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემის შენარჩუნებას.

3.2.1    სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

წესდების შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში შედის აქციონერთა საერთო კრების
მიერ არჩეული მინიმუმ სამი და მაქსიმუმ შვიდი წევრი. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,
დირექტორთა საბჭოს წევრი შეიძლებოდა ამავდროულად ყოფილიყო სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
იმ პირობით, რომ დირექტორთა საბჭოს წევრები არ შეადგენდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს
უმრავლესობას. თუმცა, სებ–ის ახალი რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის
1 ივნისიდან, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ უნდა იყოს დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობაში და
არ უნდა დაეკისროს ადმინისტრაციული მოვალეობები.

სამეთვალყურეო საბჭო ირჩევს თავმჯდომარეს, რომელიც იწვევს სამეთვალყურეო საბჭოს კრებებს,
განსაზღვრავს დღის წესრიგს და ხელს აწერს შესაბამის კრების ოქმებს, კრების მდივანთან ერთად.
სამეთვალყურეო საბჭოს კრება შეიძლება ჩატარდეს სატელეფონო ან ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით
სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი წევრის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

31-დეკემბერი-18 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები
თავმჯდომარე ირაკლი ოთარ რუხაძე

საბჭოს წევრი დავით შონია

საბჭოს წევრი ირაკლი მანაგაძე

საბჭოს წევრი მამუკა წერეთელი

3.2.2    სამეთვალყურეო საბჭოს განათლება და გამოცდილება

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ფართო სპექტრის ცოდნა და გამოცდილება აქვთ ფინანსური
ანალიზის, კაპიტალის ბაზრების, ფინანსური ანგარიშგების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების,
სტრატეგიული დაგეგმარების, რისკის მართვის, კომპენსაციის, რეგულაციების, კორპორაციულ
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მართვასა და მენეჯმენტში და, ამასთან, შეხედულებათა მრავალფეროვნების ხელშეწყობისათვის
საჭირო უნარებს ფლობენ. ისინი გამოირჩევიან ადგილობრივი, რეგიონალური და გლობალური
ეკონომიკური და საბაზრო ძალებისააუფლებისა და სამართლებრივი თუ მარეგულირებელი გარემოს
სიღრმისეული გააზრებით. მათი გამოცდილებისა და უნარების მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს რისკების შემცირებაში ბანკის დაინტერესებულ მხარეთა სასარგებლოდ.

ირაკლი ოთარ რუხაძე

უნარები და გამოცდილება:

ირაკლი ოთარ რუხაძე სს "ლიბერთი ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარედ 2017 წლის ოქტომბერში იქნა არჩეული. 2011 წლიდან
იგი გახლდათ შპს Hunnewell Partners (UK) LLP–ის პარტნიორი
ლონდონში. ირაკლი წარმოადგენდა Salford Capital Partners–ის LP
Salford Georgia–ს აღმასრულებელ დირექტორსა და პარტნიორს
თბილისში. აღმასრულებელი დირექტორის რანგში ირაკლი რუხაძე
ხელმძღვანელობდა Salford–ის ქართულ ოპერაციებს და, ამავე დროს,
პასუხისმგებელი იყო სპეციფიურ მიმართულებებზე
(ტელეკომუნიკაცია, უძრავი ქონება) ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. მან

წარმატებით განახორციელა ბევრი ცნობილი ბიზნეს გარიგება საქართველოში. მისი
ზედამხედველობითა და ხელმძღვანელობით, საქართველოს ეკონომიკამ დაახლოებით $ 150
მილიონის ინვესტიცია მოიზიდა. 2001-2003 წლებში ირაკლი გახლდათ შპს Argo Ventures–ის
დამფუძნებელი და პარტნიორი ბოსტონში, მასაჩუსეტში. კომპანია ორიენტირებულია კერძო
კომპანიებისათვის კონსულტაციების გაწევაზე – არაუზრუნველყოფილი კაპიტალის საკითხებზე
კონსულტაციების ჩათვლით. კლიენტებს შორის იყო Global Realty Outsourcing - აშშ-ს უძრავი ქონების
ანალიზის სფეროში წარმატებული კომპანია, რომლის ინვესტორთა სიაში ამჟამად ირიცხებიან
Citigroup და First Union Securities. გარდა აღნიშნულისა, ირაკლი წარმოადგენდა შპს Caucasus Advisors
LLC–ის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ბოსტონში, მასაჩუსეტში, და მისი
პასუხისმგებლობის ფარგლებში შედიოდა მრავალმილიონიანი საინვესტიციო ფონდის მართვა
კავკასიის რეგიონში არსებულ კომპანიებში ინვესტირების მიზნით. ირაკლი ასევე იკავებდა
ჩართულობის მენეჯერის პოზიციას McKinsey & Company Inc.–ში ბოსტონში, მასაჩუსეტში და
დიუსელდორფში, გერმანიაში, სადაც იგი უძღვებოდა კონსულტაციებს და ჩართული იყო
პრობლემების მოგვარების კუთხით კლიენტის კომპანიის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად.

განათლება:
ირაკლი ოთარ რუხაძემ ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხით დაამთავრა Tuck School of
Business at Dartmouth College; იგი ასევე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებული მათემატიკისა და ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხით.
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დავით შონია

უნარები და გამოცდილება:
დავით შონია სს "ლიბერთი ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად
2017 წლის ოქტომბერში იქნა არჩეული. 2012 წლიდან დავითი
Hunnewell Partners Georgia–ს აღმასრულებელი დირექტორის
თანამდებობას იკავებს. მისი ძირითადი მოვალეობები მოიცავს
სტაბილური ფულადი ნაკადების მართვის პოლიტიკისა და
პროცედურების ჩამოყალიბებას, ფინანსური რეპორტების
მონიტორინგსა და კონტროლს. დავითი 2007-2011 წლებში Salford
Georgia–ს ფინანსური დირექტორი გახლდათ; მისი
პასუხისმგებლობის ფარგლებში შედიოდა Salford Georgia–ს
კონტროლის ქვეშ მყოფ კომპანიებში ეფექტური და მოქნილი

ფინანსური სტრუქტურების მომზადება და შენარჩუნება, ასევე ფინანსური რეპორტების
მონიტორინგი და კონტროლი. 2005-2007 წლებში დავითი ტელეკომპანია "იმედის" (სამაუწყებლო
კომპანია) ფინანსური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა.

განათლება:
დავითმა დაამთავრა ევროპული მართვის სკოლა (ქართულ-ფრანგული ერთობლივი ინსტიტუტი)
თბილისში, საქართველოში და ფლობს ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს.

ირაკლი მანაგაძე

უნარები და გამოცდილება:
ირაკლი მანაგაძე სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად აირჩიეს 2018 წლის 22 ივნისს (2019
წლის იანვრიდან ირაკლი მანაგაძე აღარ არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი). 2018 წლის 14
სექტემბერს იგი აგრეთვე აირჩიეს ბანკის აუდიტის კომიტეტის წევრად და თავმჯდომარედ. ირაკლი
იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და თავმჯდომარე 1998-2005 წლებში. ეს წლები
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისთვის, ვინაიდან ქვეყანა, რომელსაც ახალი
გამოცხადებული ჰქონდა საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა და იმყოფებოდა სამოქალაქო ომის
აქტივობების შემდგომ პერიოდში, პროაქტიულად იწყებდა ახალი და სანდო განვითარებადი
ფინანსური ბაზრის შექმნას და ირაკლის, როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის,
წვლილი იყო გამორჩეული.  მისი ხელმძღვანელობით საქართველოს ეროვნული ბანკი ჩამოყალიბდა
ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ეფექტურ გამტარებლად და ზოგადი შიდა ეკონომიკური
სტაბილურობისა და ზრდის განმაპირობებლად.  2005 წელს, სებ-ის პრეზიდენტად წლების
განმავლობაში მუშაობისა და სებ-ის სანდოობის, შექმნილი მყარი ურთიერთობებისა და
საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან, მულტინაციონალურ ბანკებთან და საინვესტიციო
ფონდებთან კოოპერაციის შემდეგ, ირაკლი წავიდა სებ-იდან და განაგრძო თავისი პროფესიული
კარიერა მსოფლიოში სახელგანთქმულ საერთაშორისო ფინანსურ დაწესებულებებში. 2015 წლამდე
იგი მუშაობდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში ფინანსური დაწესებულებების
ჯგუფში პოლიტიკის უფროს მრჩევლად. ამჟამად იგი მუშაობს უფროს მრჩევლად შპს. J. Stern & Co -ში
და კონსულტანტად მსოფლიო ბანკში. ირაკლის მინიჭებული აქვს რამდენიმე ჯილდო, მათ შორის
ერთ-ერთი საქართველოს საბანკო სისტემის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანის
გამო.
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განათლება:
ირაკლი მანაგაძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფლობს სპეციალისტის
ხარისხს ეკონომიკურ და სოციალურ გეოგრაფიაში და დოქტორის ხარისხს ეკონომიკაში სოციო-
ეკონომიკური და რეგიონალური პრობლემების  ვ. მელქაძის მეცნიერებისა და კვლევის
ინსტიტუტიდან.

მამუკა წერეთელი

უნარები და გამოცდილება:
დოქტორი მამუკა წერეთელი აირჩიეს ლიბერთი ბანკის
სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად 2018 წლის
დეკემბერში. დოქტორი წერეთელი არის America-Georgia Business
საბჭოს პრეზიდენტი, Georgian House of Greater Washington, LLC-ის
დამფუძნებელი და დირექტორი და American Foreign Policy Council-ში
Central Asia-Caucasus Institute-ის უფროსი მკვლევარი. ის ასევე
American University’s School of International Service-ის ფაკულტეტის
წევრია (Washington, DC & John Hopkins SAIS).

2013 წლის 11 მაისამდე მამუკას ამერიკის უნივერსიტეტის School of
International Service (SIS)-ის Center for Black Sea-Caspian Studies-ის დირექტორის თანამდებობა ეკავა.
მანამდე ის ასისტენტ პროფესორად მუშაობდა (2007-2011) და ამერიკული უნივერსიტეტის დამხმარე
ფაკულტეტის წევრი იყო (2002-2007). 2006-2007 წლებში მამუკა George Washington University-ში Elliott
School of International Affairs-ის  დეკანატის წევრი იყო, სადაც ასწავლიდა ენერგო და სამოქალაქო
უსაფრთხოებას.

12 წლის განმავლობაში მამუკა America-Georgia Business Council (AGBC)-ის აღმასრულებელ
დირექტორად მუშაობდა. ამჟამად ის ორგანიზაციის პრეზიდენტია. საბჭო არის საქართველოში აშშ-
ის ბიზნეს ინტერესების ხელშეწყობის და აშშ-საქართველოს სავაჭრო და ეკონომიკური
თანამშრომლობის ძირითადი ინსტრუმენტი. მამუკას სახელს უკავშირდება AGBC-ს მიერ
ორგანიზებული 20-ზე მეტი ყოველწლიური კონფერენციები, რომელიც ქართულ-ამერიკულ
ეკონომიკურ პარტნიორობას მიძღვნილი საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ყველაზე
პოპულარული ფორუმების სერია გახდა. ყოველწლიური კონფერენციების გარდა, მამუკა უძღვებოდა
და ორგანიზებას უწევდა საქართველოში პოლიტიკურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე
ორიენტირებულ სტრატეგიულ დაგეგმვის მრავალ სესიას. ამ სესიებს სხვადასხვა დროს ესწრებოდნენ
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების (IMF, World Bank, IFC, EBRD) წარმომადგენლები, ა.შ.შ.-ს
ექსპორტიორი სააგენტოები (Ex-Im Bank, OPIC, TDA), დონორი სააგენტოები (USAID, MCC), აშშ-ის და
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, რეგიონის კერძო კომპანიები და ექსპერტები. 2007-2008
წლებში მამუკა წერეთელი ხელმძღვანელობდა ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს
საქართველოსთვის ტურიზმის სტრატეგიისა და საინვესტიციო გეგმის პროექტს, რომელიც
დაფინანსებული იყო US Trade and Development Agency-ის მიერ.

განათლება:
დოქტორმა წერეთელმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აქვს ეკონომიკური
გეოგრაფიის მაგისტრის წოდება. მას აგრეთვე აქვს University of Maryland College მეცნიერებების
მაგისტრის წოდება და  რუსეთის ეკონომიკისა და პროგნოზის ინსტიტუტის მეცნიერების აკადემიის
დოქტორის წოდება.
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3.2.3    სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნება და დამოუკიდებლობა

სამეთვალყურეო საბჭო მიიჩნევს, რომ უნარების, ბიოგრაფიის, ცოდნისა და გამოცდილების
მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია ბიზნესის ეფექტურად წარმართვისთვის. სამეთვალყურეო საბჭო
მისი ნომინაციებისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტით მუშაობს რათა უზრუნველყოს
უნარების, გამოცდილების, დამოუკიდებლობისა და საბანკო ცოდნის სათანადო დაბალანსება
აღებული პასუხისმგებლობების შესასრულებლად.

2018 წლის 1 ივნისს მიღებული ახალი რეგულაციის თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭო აპირებს
საბჭოში იყოლიოს ადეკვატური რაოდენობის დამოუკიდებელი წევრები. ბანკის სამეთვალყურეო
საბჭოს თითოეულ წევრს, რომელსაც უკავია და/ან მანამდე ეკავა მაღალი თანამდებობა სხვადასხვა
ასოცირებულ სფეროში, თავისი გამოცდილებით და ხედვით ღირებული კონცეფციები შეაქვს
სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობაში და მნიშვნელოვანი წვლილი - გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში. არცერთ ფიზიკურ პირს ან ფიზიკურ პირთა ჯგუფს არ აქვს შესაძლებლობა აკონტროლოს
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობა დანიშვნამდე ფასდება  კომერციული ბანკების
კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2.4    სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციები

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სამეთვალყურეო საბჭო შეასრულებს აღებულ პასუხისმგებლობებს,
კონკრეტული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები საჭიროებს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
დამტკიცებას. ქვემოთ განსაზღვრულია სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციის  საკითხები:
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• პასუხისმგებლობა ბანკის საერთო მართვაზე;
• ბანკის კომერციული და საინვესტიციო სტრატეგიების, წლიური საოპერაციო და კაპიტალური ხარჯების
ბიუჯეტების დამტკიცება და მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება;

• ბანკის საქმიანობის კონტროლი;

სტრატეგია და მართვა

• ბანკის ოპერირების მაქსიმალური ეფექტურობის უზრუნველყოფა;
• აქციებთან დაკავშირებული ხმის მიცემის უფლებების გამოყენება ბანკის ნებისმიერ ძირითად შვილობილ
კომპანიაში და მათი ბიუჯეტის მიღება;

• ფინანსური დოკუმენტაციის, აღრიცხვების და აქტივების შემოწმების ინსპექცია;
• ანგარიშ-ფაქტურის დისკონტირების ან მსგავსი შეთანხმებების გაფორმება, რომლის წლიური ღირებულება
აღემატება 500,000 აშშ დოლარს;

ფინანსური
ანგარიშგება და
კონტროლი

• ბანკის ყველა მნიშვნელოვანი რისკის დადგენა და კონტროლი;
• რისკის მართვის სტრატეგიისა და რისკის დასაშვები დონის განსაზღვრა და დამტკიცება;
• კონკრეტული ზომების განსაზღვრა იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის რისკის პროფილი გადააჭარბებს მისაღები
რისკის დონეს;

რისკების მართვის
ჩარჩო და რისკის
დასაშვები დონე

• სამეთვალყურეო საბჭოს რეგულაციების ან მსგავსი წესების მიღება, შეწყვეტა ან შეცვლა სამეთვალყურეო საბჭოს
შიდა ორგანიზაციასთან დაკავშირებით;

• სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტ(ებ)ის შექმნა;

შიდა კონტროლის
მექანიზმები

• კაპიტალური დანახარჯების პროექტების დამტკიცება, მნიშვნელოვანი ტრანზაქციული სესხები, რომლებიც
აღემატება 2.5 მილიონ აშშ დოლარს და დაკავშირებული მხარეების ტრანზაქციები;

• ნებისმიერი აქტივის ან ბანკის ბიზნესის ნებისმიერი მთლიანი ან მნიშვნელოვანი არსებითი ნაწილის
გასხვისება;

• იურიდიულ პირთან ან კომპანიასთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის გაფორმება ან შეწყვეტა, რომლის
მომავალი გადახდის უფლებები ან ვალდებულებები  აღემატება 1 მილიონ აშშ დოლარს წლიურად;

• ბანკის მორატორიუმის გამოყენება დავალიანების დაფარვასთან დაკავშირებით;

კონტრაქტები

• გადაწყვეტილებების და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამტკიცება, რომელიც უნდა წარედგინოს აქციონერებს
საერთო კრებაზე; კაპიტალის ან კაპიტალთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების ნებისმიერი საჯარო
შეთავაზების დამტკიცება, გარდა სახაზინო აქციების და განაღდებული აქციების გაყიდვისა;

• ბანკის აქციების შემცირება (მათ შორის სავალდებულო შემცირება);

კომუნიკაცია

• ცვლილებები დირექტორთა საბჭოს სტრუქტურაში, ზომასა და შემადგენლობაში;
• დირექტორთა საბჭოს წევრების, სავაჭრო წარმომადგენლების, აუდიტის კომიტეტის წევრების და ბანკის
მატერიალური შვილობილი კომპანიების მთავარი აღმასრულებლების დანიშვნები და გათავისუფლებები

• დირექტორთა საბჭოს ანაზღაურების პოლიტიკის განსაზღვრა;
• ბანკის აქციების დამოუკიდებელი რეგისტრატორის შერჩევა, მიღება და გათავისუფლება;

დანიშვნები და
ანაზღაურება

• დირექტორთა საბჭოს საქმიანობების ზედამხედველობა;
• დირექტორთა საბჭოსთვის ინსტრუქციების მიცემა ბანკის სხვადასხვა პოლიტიკის ზოგადი მიმართულებების
შესახებ;

• ბანკის ზოგადი კორპორაციული მართვის სისტემის ანალიზი, წლიური ანგარიშგების და დირექტორთა საბჭოს
წინადადებების განხილვა მოგების განაწილების შესახებ;

• აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევა;
• ახალი შვილობილი კომპანიის დაფუძნება ან წილის შეძენა ნებისმიერი კორპორაციის კაპიტალის აქციებში;

კორპორაციული
მართვა

• ნებისმიერი დავის წამოწყება, წარმოება ან გადაწყვეტა, როდესაც დავის თანხა აღემატება 500,000 აშშ დოლარს,
და დაკავშირებულია სისხლის სამართლის საქმეებთან ან სასამართლო წარმოებებთან დაკავშირებულ
პირებთან, რომლებსაც ბანკის მმართველი პოზიციები უკავიათ;

• ნებისმიერ პირთან ან ბიზნეს ერთეულთან პარტნიორობის ან  ერთობლივი ბიზნეს შეთანხმებების გაფორმება;
• ნებისმიერი პოლიტიკური წვლილის ან პოლიტიკური დონაციის განხორციელება;
• ბანკის ნებისმიერი სააქციო კაპიტალის გაყიდვა/რეკაპიტალიზაცია და ნებისმიერ აქციებზე გადატანის ან
დატვირთვის დამტკიცება;

სხვა
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სამეთვალყურეო საბჭო აგრეთვე არის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო ყველა იმ საკითხთან
მიმართებაში, რაც მნიშვნელოვანია ბანკისთვის სტრატეგიული, ფინანსური ან რეპუტაციული
თვალსაზრისით.

3.2.5    სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობა და კრებები

სამეთვალყურეო საბჭოს კრებები („კრება“) ტარდება მინიმუმ კვარტალში ერთხელ ბანკის იურიდიულ
მისამართზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი წევრის მოთხოვნით ნებისმიერ სხვა ადგილას.
ყველა სხვა წევრთან შეთანხმებით, თავმჯდომარეს (თავად ან ნებისმიერი წევრის მოთხოვნით)
შეუძლია მოიწვიოს კრება ზეპირი ფორმით ან სხვაგვარად დროის მოკლე პერიოდში. სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრები შეიძლება წარმოდგენილ იქნან სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრების მიერ.
თითოეულ წევრს უფლება აქვს წარმოადგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს მხოლოდ ერთი სხვა წევრი.
საკითხები, რომლებიც მოითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას დაგეგმილი კრების ფარგლებს გარეთ,
განიხილება სპეციალურ დამატებით კრებებზე და სატელეფონო კონფერენციით. მთლიანობაში, 2018
წლის განმავლობაში სამეთვალყურეო საბჭო ოფიციალურად შეიკრიბა ორმოცჯერ და
გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნა პირადად ან სატელეფონო კონფერენციაზე. კრებების დროს
სამეთვალყურეო საბჭო იღებს განახლებულ მონაცემებს შიდა საოპერაციო ფუნქციებიდან
კონტროლის და რისკის მართვის, შესაბამისობის, შიდა აუდიტის, ადამიანური რესურსების და
ძირითადი კონტრაქტების შესახებ, რომლებიც განსაზღვრულია სამეთვალყურეო საბჭოსთვის და სხვა
კორპორაციული საკითხებისთვის. გარდა ამისა, არსებობს დღის წესრიგის საკითხების წლიური
განრიგი იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ ყველა საკითხს დაეთმოს სათანადო ყურადღება და
განხილულ იქნას შესაბამის ნაწილში ფინანსურ და ნორმატიულ ციკლში. ეს მოიცავს ბიუჯეტს,
სავალდებულო ანგარიშგებებს, მართვის ანგარიშებს და აქციონერთა წლიური საერთო კრების
მოწვევას. კრებების გარეთ, თავმჯდომარეს და აღმასრულებელ ოფიცერსგენერალურ დირექტორს
ხშირი კონტაქტი აქვთ ერთმანეთთან და სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრებთან წლის
განმავლობაში.

3.2.6    სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის შეფასება

სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად ისწრაფვის თავისი ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად და
აღიარებს, რომ მისი შეფასების პროცესი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ამ მიზნის მისაღწევად.
სამეთვალყურეო საბჭო ითვლება ძლიერ ორგანოდ, რომელიც წარმოადგენს კომპეტენციის და
გამოცდილების სათანადო ბალანსს და სთავაზობს მოსაზრებების და პერსპექტივების
მრავალფეროვნებას. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების
თანახმად, ლიბერთი ბანკი აპირებს დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭოს შეფასების შესაბამისი
პოლიტიკა და კონტრაქტი დადოს კონსულტანტებთან სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის გარე
შეფასების მიზნით.

3.3    სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტები

საქართველოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების მიხედვით, სისტემურ კომერციულ
ბანკებს უნდა ჰქონდეთ შემდეგი სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტები:

1. აუდიტის კომიტეტი
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2. რისკების კომიტეტი
3. ნომინაციებისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტი
4. ანაზღაურების კომიტეტი

ბანკმა განახორციელა აუდიტის კომიტეტის რეორგანიზაცია, დააფუძნა ნომინაციებისა და
კორპორაციული მართვის კომიტეტები და აპირებს შექმნას რისკის კომიტეტი და ანაზღაურების
კომიტეტი 2019 წელს.

3.3.1    აუდიტის კომიტეტი

აუდიტის კომიტეტი პასუხისმგებელია ბანკის რისკების მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების
შესრულების მონიტორინგზე და ბანკის წინაშე არსებულ რისკებთან მიმართებაში რისკების მართვის
სტრუქტურის ადეკვატურობის გადამოწმებაზე. კომიტეტი პასუხს აგებს რისკის ფუნდამენტურ
საკითხებზე და მართავს და ზედამხედველობას უწევს რისკთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს.

აუდიტის კომიტეტი ეხმარება სამეთვალყურეო საბჭოს რისკის მართვასა და შიდა ფინანსურ
კონტროლთან მიმართებაში. იგი მიმოიხილავს ფინანსური ანგარიშგების და გარკვეული ტიპის
საოპერაციო რისკების კონტროლის ადეკვატურობას და ეფექტურობას. აუდიტის კომიტეტი აგრეთვე
აკვირდება ბანკის შესაბამისობას კორპორაციული მართვის პოლიტიკასა და პროცედურებთან
მოსყიდვისა და კორუფციის წინააღმდეგ, ინტერესთა კონფლიქტის და გამჟღავნების თაობაზე.

კომიტეტი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული და ექვემდებარება სამეთვალყურეო
საბჭოს. კომიტეტი შედგება შემდეგი წევრებისგან:

· მამუკა წერეთელი (თავმჯდომარე);
· ირაკლი ოთარ რუხაძე (საბჭოს წევრი);
· დავით შონია (საბჭოს წევრი).

აუდიტის კომიტეტის წევრების უმეტესობა უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი
წევრი. იმის გათვალისწინებით, რომ სამეთვალყურეო საბჭო სრულად არაა დაკომპლექტებული,
ამჟამად მხოლოდ ერთი დამოუკიდებელი წევრია წარმოდგენილი, თუმცა 2019 წელს ბანკი გეგმავს,
რომ აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრები, რათა სრულად შეასრულოს კომერციული
ბანკების საქართველოს კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნები.

აუდიტის კომიტეტის შეხვედრა უნდა ჩატარდეს მინიმუმ კვარტლურად და, საჭიროების
შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ნებისმიერ დროს.

აუდიტის კომიტეტის ძირითადი როლები და პასუხისმგებლობები არის შემდეგი:

· ბანკის საბუღალტრო და საანგარიშგებო წესების განსაზღვრა, ამ წესების დაცვა და ბანკის
შიდა აუდიტის მეშვეობით ბანკის აღრიცხვებისა და ჟურნალების შემოწმება.

· მოქმედ კანონმდებლობასთან ბანკის შესაბამისობის ზედამხედველობა
· შიდა აუდიტის ფუნქციონირების ზედამხედველობა, რომელიც ბანკში რისკის მართვისა და

კონტროლის სისტემებისა და პროცესების ადეკვატურობისა და ეფექტურობის შესახებ
გარანტიას იძლევა

· შიდა აუდიტის მომსახურების რეგულაციების მართვის დამტკიცება და ბანკის
დირექტორთა საბჭოსგან შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა
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· შიდა აუდიტის მომსახურების კვარტლური/ნახევარწლიანი რეპორტების გადახედვა,
დამტკიცება და სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს ინსპექტორებისა და
მრჩეველებისთვის წარდგენა

· შიდა აუდიტის მიერ შედგენილი წლიური საოპერაციო გეგმის დამტკიცება და გეგმის
კვარტლური გადახედვა

· შიდა აუდიტის თითოეული თანამშრომლის საქმიანობის შეფასება მათი პროფესიული
უნარებისა და შესრულებული საქმის გათვალისწინებით და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა

· ბანკის გარე აუდიტორების ფუნქციონირების გამარტივება

2018 წელს აუდიტის კომიტეტი ოფიციალურად შეიკრიბა 3-ჯერ და განიხილა ბანკის შიდა აუდიტის
რეპორტები, აგრეთვე შიდა აუდიტის განყოფილების გარკვეული დანიშვნები.

3.3.2    ნომინაციებისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტი

2018 წლის დეკემბერში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომ დააარსა ნომინაციებისა და კორპორაციული
მართვის კომიტეტი სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობის, დანიშვნების
და ეფექტურობის შესაფასებლად და ბანკის კორპორაციული მმართველობის საზედამხედველოდ.

კომიტეტი დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულია, იგი ექვემდებარება ბანკის
სამეთვალყურეო საბჭოს და უნდა შედგებოდეს სულ მცირე  3 (სამი) წევრისგან, რომლებიც უნდა
იყვნენ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები. ამ დროისთვის, ნომინაციების და კორპორაციული
მმართველობის კომიტეტი შედგება შემდეგი წევრებისგან:

· დავით შონია (თავმჯდომარე);
· ირაკლი ოთარ რუხაძე (საბჭოს წევრი);
· მამუკა წერეთელი (საბჭოს წევრი).

ნომინაციების და კორპორაციული მმართველობის კომიტეტის შეხვედრები უნდა ჩატარდეს
წელიწადში სულ მცირე ორჯერ და, საჭიროების შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
ნებისმიერ დროს.

ნომინაციებისა და კორპორაციული მმართველობის კომტიტეტის მთავარი როლი და
პასუხისმგებლობები შემდეგია:

· ნომინაციები. სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორთა საბჭოსა და მათი კომიტეტების
სტრუქტურის, ზომისა და შემადგენლობის რეგულარული გადახედვა კომიტეტის
თავმჯდომარესთან კონსულტაციით, სამეთვალყურეო საბჭოს ან/და დირექტორთა საბჭოს
შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცესის გათვალისწინებით.

· კომიტეტმა უნდა განიხილოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და სხვა მაღალი რანგის
აღმასრულებელი დირექტორების ჩამნაცვლებლების დაგეგმვა მათი საქმიანობის
თვალსაზრისით, ბანკისთვის არსებული გამოწვევების, შესაძლებლობების და სამომავლოდ
საჭირო უნარებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით.

· კომიტეტმა უნდა დააწესოს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს თითოეული
წევრის შეფასების ობიექტური მიმოხილვა; უნდა განაპირობოს საქმიანობის შეფასების
ჩატარება და წარმოქმნილი რეკომენდაციების სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარდგენა.
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· კორპორაციული მმართველობა. კომიტეტი განიხილავს და ადასტურებს ბანკის
კორპორაციული მმართველობის სახელმძღვანელოებში შეტანილ ცვლილებებს,
ზედამხედველობას უწევს ამ სახელმძღვანელოებთან ბანკის შესაბამისობას და
სამეთვალყურეო საბჭოს საჭიროებისამებრ აძლევს რჩევებს.

· ზედამხედველობას უწევს განვითარებად ტრენდებს, ინიციატივებს და შემოთავაზებებს
იურიდიულ განვითარებებთან, მართვის საკითხებთან და კორპორაციული მართვის
პრაქტიკებთან დაკავშირებით ბანკზე ამ ინიციატივების გავლენის განსასაზღვრად და
შესაბამისი პერიოდული განახლებების უზრუნველსაყოფად.

· პერიოდულად განიხილავს სამეთვალყურეო საბჭოსთან დაკავშირებულ პოლიტიკასა და
ეთიკას და სამეთვალყურეო საბჭოს აძლევს შესაფერის რჩევებს.

· გადახედავს და განიხილავს შიდა ინსპექციასთან მიმართებაში არსებულ საჩივრებს ან/და
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ან მსგავსი ვალდებულებებისა და ავტორიტეტების მქონე
სხვა სტრუქტურული ერთეულის მიერ ჩატარებულ საგამომძიებლო საქმიანობებს ბანკის
ქცევისა და ეთიკის კოდექსის დარღვევის შემთხვევების ამოცნობის ან/და თავიდან არიდების
მიზნით, აგრეთვე, ამ დარღვევებზე გავრცელებულ დისციპლინურ ზომებს და სხვა სანქციებს.

· სამეთვალყურეო საბჭოს პერიოდულად აცნობებს მისი კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარე
აქტივობების შესახებ და აფასებს კომიტეტისთვის მინიჭებული უფლებებისა და
მოვალეობების შესრულებას.

2018 წელს ნომინაციებისა და კორპორაციული მმართველობის კომიტეტი ოფიციალურად არ
შეკრებილა.

3.4    დირექტორთა საბჭო

ბანკის ყოველდღიურ საქმიანობებს ახორციელებს დირექტორთა საბჭო, რომლის წევრებსაც ნიშნავს
სამეთვალყურეო საბჭო. ბანკი აცნობიერებს დირექტორთა საბჭოს მნიშვნელობას, რომელიც
შექმნილია შესაბამისი კვალიფიკაციების, გამოცდილების და მრავალფეროვნების სწორ ბალანსის
გათვალისწინებით, რაც შესაძლებლობას აძლევს მათ ეფექტურად შეასრულონ მათზე დაკისრებული
მოვალეობები და პასუხისმგებლობები.

3.4.1    დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

საქართველოს კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობების შესახებ და საქართველოს კანონი
მეწარმეთა შესახებ განსაზღვრავს მთავარ პრინციპს, რომ კომპანიის საქმიანობის
განხორციელებისთვის მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს პასუხისმგებლობები კომპანიის
მეთვალყურეობასასაზედამხედველო და აღმასრულებელ პასუხისმგებლობებს შორის. დირექტორთა
საბჭოს შემადგენლობაში შედიან: გენერალური დირექტორი (Chief Executive Officer - “CEO”) და
დირექტორები. გენერალური დირექტორი და თითოეული დირექტორი დანიშნულია
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ.

დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი, რომელიც პასუხისმგებელია
მართვის ყველა საკითხზე, რომელიც ეხება ბანკს. ყველა დირექტორი ანგარიშსვალდებულია
პირდაპირ გენერალურ დირექტორს აბარებსის წინაშე. გენერალური დირექტორი პასუხისმგებელია
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წარმოადგინოს, შეიმუშაოს და ზედამხედველობა გაუწიოს ბანკის სტრატეგიას და საერთო
კომერციულ მიზნებს, რომლებსაც ის განახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭოსთან მჭიდრო
კომუნიკაციით. გენერალური დირექტორი და დირექტორთა საბჭოს დანარჩენი წევრები
პასუხისმგებელნი არიან სამეთვალყურეო საბჭოს და შესაბამისი კომიტეტების გადაწყვეტილებების
შესრულებაზე.

31-დეკემბერი-18 დირექტორთა საბჭოს წევრები
გენერალური დირექტორი გიორგი კალანდარიშვილი
კორპორატიული საბანკო საქმიანობის დირექტორი დავით ვერულაშვილი
რისკების დირექტორი მამუკა კვარაცხელია
საოპერაციო დირექტორი ლევან თხელიძე
ფინანსური დირექტორი ლევან ლეკიშვილი

* 2019 წლის მაისში დირექტორთა საბჭოში განხორციელდა ცვლილებები, კერძოდ, გიორგი კალანდარიშვილი, გათავისუფლდა
გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან და ბანკის ფინანსური დირექტორი, ლევან ლეკიშვილი, ახალი გენერალური დირექტორის
დანიშვნამდე დაინიშნა ბანკის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად.

2017 წლის ოქტომბერში ბანკის საკონტროლო პაკეტის წილის მფლობელის ცვლილების გამო, ბ-ნი
გიორგი კალანდარიშვილი ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტთან ერთად ასევე იყო
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. თუმცა, ახალი საზედამხედველო მოთხოვნების შესაბამისად,
რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 ივნისიდან, სამეთვალყურეო საბჭოს და მმართველი საბჭოს
შემადგენლობის ოპტიმიზაციისთვის ბ-ნი გიორგი კალანდარიშვილი აგრძელებს საქმიანობას
მხოლოდ ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტზე.

3.4.2    დირექტორთა საბჭოს განათლება და გამოცდილება

დირექტორთა საბჭოს წევრები ფლობენ სხვადასხვა სფეროს ცოდნასა და გამოცდილებას, მათ შორის,
ფინანსებისა და ბუღალტერიის, რისკების მართვის, სტრატეგიული დაგეგმვის, საგადასახადო და
სამართლებრივი საკითხების, მენეჯმენტის და ხელმძღვანელობის, კორპორაციული მართვისა და
მარკეტინგის კუთხით. ისინი გამოირჩევიან ადგილობრივი და რეგიონალური ეკონომიკური და
საბაზრო პირობების გონივრული გააზრების უნარებით, სიღრმისეულად ესმით სამართლებრივი და
მარეგულირებელი გარემო. მათი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს ბანკში აქციონერისთვის გრძელვადიანი ღირებულების შექმნის კუთხით.
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გიორგი კალანდარიშვილი
გიორგი 2017 წლის ოქტომბერში არჩეულ იქნა სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრად და დაინიშნა სს "ლიბერთი ბანკის" გენერალური
დირექტორის თანამდებობაზე. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე, გიორგი
გახლდათ Hunnewell Partners Georgia–ს პროექტების დირექტორი
(2015 წლიდან). 2010-2015 წლებში გიორგი შპს Standard Group Ltd–ის
პარტნიორი იყო; შპს "Standard Group" -ში გაწევრიანებამდე
– 2008-2009 წლებში – იგი შპს "Forward Capital Ltd"-ის პროექტის
მენეჯერი გახლდათ; 2005-2007 წლებში გიორგი სს "სტანდარტ ბანკის"
გენერალური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. 2001 წელს
გიორგიმ მუშაობა დაიწყო სს „აგრობიზნესბანკში“ საკრედიტო
განყოფილების უფროსად, ხოლო 2003 წელს დაინიშნა

აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. სს „აგრობიზნესბანკში“ მუშაობის დაწყებამდე
გიორგი გახლდათ აუდიტორული კომპანია NACON-ის პარტნიორი. 1998-1999 წლებში იგი
წარმოადგენდა სს "თბილკრედიტბანკის" საინვესტიციო სამმართველოს უფროსს. 1997 წელს გიორგი
თიბისი ბანკის საინვესტიციო განყოფილების მენეჯერი იყო. გიორგიმ დაამთავრა იესემ თბილისის
უმაღლესი სკოლა (ESM-Tbilisi) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხით.

ლევან ლეკიშვილი
ლევან ლეკიშვილი ლიბერთი ბანკს 2018 წლის ივნისში შეუერთდა
გენერალური დირექტორის მოადგილის, ფინანსური დირექტორის
პოზიციაზე. ლიბერთი ბანკამდე, ლევანს 2013- 2018 წლებში
ბელორუსში, კომპანია ‘Shine-Est’-ის მმართველი პარტნიორის
პოზიცია ეკავა. მანამდე კი, 2009-2015 წლებში კომპანია Standard Group-
ის გენერალური დირექტორი იყო, ვილნიუსში.  2008-2009 წლებში
ლევან ლეკიშვილს კომპანია ‘Forward Capital’-ის ფინანსური
დირექტორის პოზიცია ეკავა, ბელორუსში. 2005 -2008 წლებში ლევანი
‘სტანდარტ ბანკი’-ს ფინანსური დირექტორი იყო. 2003 წელს ლევანი
შეუერთდა დინამოს საფეხბურთო კლუბს, როგორც გენერალური
ფინანსური ოფიცერი და ეს პოზიცია ეკავა 2005 წლამდე. 2003 – 2005

წლებში ლევანს საფეხბურთო კლუბ ‘დინამო’-ს ფინანსური დირექტორის პოზიცია ეკავა, მანამდე კი
სხვადასხვა პოზიციები ეკავა ‘საქკურორტბანკსა’ და ‘EA Bank’-ში. ლევანი ფლობს მაგისტრის ხარისხს
ESM თბილისი-დან (European School of Management Tbilisi) და ბაკალავრის ხარისხს ეკონომიკაში
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.
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მამუკა კვარაცხელია
მამუკა კვარაცხელია ლიბერთი ბანკს შეუერთდა 2017 წლის
დეკემბერში, ხოლო 2018 წლის აპრილში დაინიშნა გენერალური
დირექტორის მოადგილის,  რისკების დირექტორის პოზიციაზე. 2013
წლიდან 2017 წლის ჩათვლით მამუკა კვარაცხელიას ეკავა სხვადასხვა
თანამდებობები „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტოში“ - საგრანტო მენეჯერი, პროექტების განვითარებისა და
მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი, დირექტორის მოადგილე
(პროექტების კურატორი), დირექტორი; 2010-2013 წლეში მამუკა
კვარაცხელია მუშაობდა Standard Group Ltd -ს პროექტების მენეჯერად
და 2004-2008 წლებში ეკავა საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსის
პოზიცია. სტანდარტ ბანკამდე, მამუკა მუშაობდა სს

„თბილუნივერსალბანკში“ სხვადასხვა პოზიციაზე მიკროდაკრედიტების განყოფილების უფროსის
ჩათვლით. მამუკას აქვს ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტიდან.

ლევან თხელიძე
ლევან თხელიძე ლიბერთი ბანკს შეუერთდა 2017 წელს და 2018 წელს
დაინიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილის, საოპერაციო
დირექტორის პოზიციაზე. ლიბერთი ბანკში მუშაობის დაწყებამდე
ლევანი მუშაობდა ს.ს ალფა ექსპრესის სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარის პოზიციაზე 2014-2017 წლებში. ალფა ექსპრესამდე
2010-2014 წლებში იყო Belfashion-ის თანადამფუძნებელი და
თანამმართველი მინსკში, ბელარუსი. მუშაობდა ასევე მრჩეველის
პოზიციაზე საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში Ch.I.U.P “Forward
Capital"-ში 2009-2010 წლებში. 2005-2008 წლებში სს. სტანდარტ ბანკში
გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობის დაწყებამდე
ლევანს სხვადასხვა პოზიციები ეკავა სს. თიბისი ბანკში, მათ შორის

საერთაშორისო ოპერაციების უფროსის მოადგილე, ხაზინის უფროსის მოადგილე და ცენტრალური
ფილიალის დირექტორის მოადგილე. ლევანს აქვს ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკურ
ურთიერთობებში თბილისის ეკონომიკური ინსტიტუტიდან და დაასრულა სამაგისტრო პროგრამა
ESM თბილისში (European School of Management Tbilisi).
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დავით ვერულაშვილი
დავით ვერულაშვილი სს. ლიბერთი ბანკში კორპორატიული საბანკო
საქმიანობის დირექტორად დაინიშნა 2014 წელს, მას შემდეგ, რაც
წლების განმავლობაში იმსახურა კორპორატიული და მერჩანტული
საბანკო საქმიანობების დეპარტამენტის უფროსად. მისი მთავარი
პასუხისმგებლობები მოიცავს კორპორატიული ბიზნესის
განვითარებასა და განვრცობას, კორპორატიული კლიენტებისთვის
სხვადასხვა მომსახურებისა და პროდუქტების შეთავაზებას და
ეროვნული სექტორის სხვადასხვა დაწესებულებებთან
პარტნიორობის დაფუძნებას. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე, დავითი
იყო სს. პროკრედიტ ბანკის კორპორატიული საბანკო მომსახურების
დეპარტამენტის უფროსი. მას აგრეთვე ეკავა სს. საქართველოს ბანკის

კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო განყოფილების დირექტორის მოადგილის პოზიცია.
დავითს გააჩნია სხვადასხვა საკრედიტო და კორპორატიულ ფინანსურ პოზიციებზე მუშაობის ფართო
გაომცდილება. დავითმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აქვს ბაკალავრის და
მაგისტრის წოდება ინფორმაციისა და ორგანიზაციის მართვაში.

3.4.3    დირექტორთა საბჭოს ფუნქციები

ბანკის ყოველდღიური საქმიანობების განხორციელების გარდა, დირექტორთა საბჭოს მთავარი
ფუნქციები წარმოდგენილია ქვემოთ:

· სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წლიური ბიზნეს გეგმის, მათ შორის ბიუჯეტის, მოგების და
ზარალის პროგნოზის და ბანკის საინვესტიციო გეგმის წარდგენა;

· სესხების გაცემის, ანგარიშსწორებების, დაფინანსების, სალარო მომსახურებების,
უზრუნველყოფის, ბანკის ფულადი სახსრების და ფასეულობების აღრიცხვის და
ანგარიშგების, შიდა კონტროლის და აღრიცხვის ორგანიზება და ზედამხედველობა, რომელიც
უზრუნველყოფს ბანკის სათანადო მომსახურებას კლიენტებისთვის;

· ბანკის ფილიალების და სერვის ცენტრების ფუნქციონირების ორგანიზება და
ზედამხედველობა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი ფილიალების და სერვის
ცენტრების მენეჯერები შეასრულებენ თავიანთ დავალებებს და ფუნქციებს;

· შიდა აუდიტიდან ან გარე შემოწმებებიდან მიღებული ინფორმაციის გადახედვა, ასევე
ფილიალის მენეჯერების და სერვის ცენტრების მენეჯერების მიერ წარდგენილი ანგარიშების
გადახედვა და სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება ზემოაღნიშნულ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით;

· აქციონერთა საერთო კრების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების შესრულების უზრუნველყოფა;

· პოლიტიკის, ოფისის წესების და ნებისმიერი სხვა რეგულაციის შემუშავება და მათი
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარდგენა დასამტკიცებლად;

· გადაწყვეტილების მიღება პერსონალის შერჩევის, გათავისუფლების, ტრენინგის და
ანაზღაურების შესახებ (იმ პირობით, რომ დირექტორთა საბჭო ვალდებულია
გაითვალისწინოს სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციები კონკრეტულ ტოპ მენეჯერებთან
დაკავშირებით);
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· სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილი რისკის მართვის პრინციპების მონიტორინგი და
ბანკის რისკის პროფილის რისკის დასაშვები დონის (Risk Appetite Statement – „RAS“)
განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში მოქცევის უზრუნველყოფა.

დირექტორთა საბჭო ასევე არის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო ყველა იმ საქმიანობასთან
დაკავშირებით, რომელიც სპეციალურად არ არის განსაზღვრული სამეთვალყურეო საბჭოსთვის და/ან
აქციონერთა საერთო კრებისთვის.

3.4.4    დირექტორთა საბჭოს საქმიანობა და კრებები

დირექტორთა საბჭოს საქმიანობებს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. გენერალური
დირექტორი უფლებამოსილია ინდივიდუალურად წარმოადგინოს ბანკი ნებისმიერი პირის წინაშე,
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის განსაზღვრული კომპეტენციის მქონე საკითხების საფუძველზე.
ნებისმიერი გარიგება ან ბანკის ნებისმიერი შიდა რეგულაცია, ბრძანება ან ინსტრუქცია შეიძლება
დამოწმდეს გენერალური დირექტორის ხელმოწერით ან დირექტორთა საბჭოს ყველა დანარჩენი
წევრების ხელმოწერებით. სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობის საფუძველზე, გენერალურ
დირექტორს შეუძლია მინდობილობა მიანიჭოს სხვა დირექტორებს დამოუკიდებლად წარმოადგინონ
ბანკი სხვადასხვა გარიგებებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით.

დირექტორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს დირექტორთა საბჭოს კრებებზე, რომელიც ბანკში
იმართება. მთლიანობაში, დირექტორთა საბჭო, 2018 წლის განმავლობაში შეიკრიბა 75-ჯერ და
გადაწყვიტა სხვადასხვა საკითხები ახალი პროდუქტების შემუშავების, პერსონალის
რეორგანიზაციის, კონკრეტული მომსახურების საფასურის და ბანკის სხვა საქმიანობების შესახებ.

3.4.5    დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის შეფასება

სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად აფასებს დირექტორთა საბჭოს საქმიანობებს ბანკის საერთო
მიზნების მიღწევის თვალსაზრისით და მიიჩნევს, რომ დირექტორთა საბჭოს გააჩნია გამოცდილების
და ცოდნის სათანადო ბალანსი და კომბინაცია და ეფექტურად გააგრძელებს საქმიანობას.

3.5    სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება

2017 წლის ოქტომბერში, მას შემდეგ რაც ბანკში განხორციელდა კონტროლის ცვლილება და Georgian
Financial Group B.V.-მა (ყოფილი European Financial Group B.V.) იყიდა ბანკის განთავსებული აქციების
74.64% და შესაბამისად გახდა ბანკის მაჟორიტარი აქციონერი, საქართველოს მეწარმეთა შესახებ
კანონით გათვალისწინებული წესით, Georgian Financial Group B.V.-მ (“GFG”) გამოაცხადა
სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება ყველა დარჩენილი აქციის გამოსყიდვის თაობაზე.
სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება დასრულდა 2018 წლის თებერვალში, რომლის ფარგლებშიც
გამოსყიდულ იქნა დაახლოებით 8.25 მილიონი ჩვეულებრივი აქცია და 2.25 მილიონი
პრივილეგირებული აქცია. ზემოაღნიშნული აქციების გამოსყიდვის მიზნით GFG-ის მიერ
გადახდილმა ჯამურმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით 3.1 მილიონი ლარი.

კანონმდებლობის შესაბამისად, სატენდერო შეთავაზების დასრულებამდე GFG-ს შეზღუდული
ჰქონდა მის კონტროლ ქვეშ არსებული, 50%-ზე მეტი ხმების საერთო კრებაზე გამოყენების უფლება.
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2018 წელს ჯგუფმა გარდაქმნა 1,573,680 პრივილეგირებული აქცია 31,600,000 ჩვეულებრივ აქციად, რის
შედეგადაც GFG-ის ბენეფიციარი მფლობელები, ფიზიკური პირები ირაკლი ოთარ რუხაძე, იგორ
ალექსეევი და ბენჯამინ ალბერტ მარსონი, 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არაპირდაპირ
ჯამურად ფლობდნენ ბანკის განთავსებული აქციების 75.00%-ს (2017: 74.64%).

3.6    ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებული შიდა
კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემების მიმოხილვა

ბანკში შემუშავებულია სააღრიცხვო პროცედურა და შიდა კონტროლის სისტემა. ბანკის ფინანსური
აღრიცხვის პოლიტიკის და სტანდარტების სახელმძღვანელო მოიცავს მონაცემების შეყვანის,
დამუშავების, ამოღების, კონტროლისა და გავრცელების პროცესებს. შიდა კონტროლის სისტემა
შემუშავებულია და დანერგილია იმგვარად, რომ  თავიდან აიცილოს და დროულად გამოავლინოს
უზუსტობები ფინანსურ ანგარიშგებაში. პერიოდულად რისკების და შიდა აუდიტის
დეპარტამენტების მიერ კონტროლდება პროცესების შესაბამისობა აღნიშნულ შიდა
კონტროლის/პროცედურებსა და პოლიტიკასთან მიმართებაში.

ბანკი ფინანსური ანგარიშგების დახურვას და წარდგენას ყოველდღიურად ახდენს როგორც ფასს-ის,
ისე სებ-ის მოთხოვნების მიხედვით. ყოველდღიურად ინფორმაციის წარდგენა ხორციელდება
როგორც ბანკის შიდა სტრუქტურულ ერთეულებსა და მენეჯმენტისადმი, ასევე სავალდებულო წესით
იგზავნება სებ-ში შესაბამისი ახსნა განმარტებებით. გარდა ამისა, სამეთვალყურეო საბჭოსა და სებ-
ისთვის მზადდება ფასს-ის და სებ-ის მოთხოვნების მიხედვით მომზადებული თვიური
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება. ყოველწლიურად ბანკი ვალდებულია მოიწვიოს გარე
აუდიტი და ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით ჩაატაროს გარეაუდიტორული შემოწმება
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
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ამჟამად, ბანკში გარემოს დაცვის, სოციალური, დასაქმების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები რეგულირდება სხვადასხვა შიდა დოკუმენტებით და
პროცესებით, მათ შორის ბანკის კორპორატიული სახელმძღვანელოთი, ინტერესთა კონფლიქტის
მართვის დებულებით და KYC და AML პოლიტიკებით. ბანკი აქტიურად მუშაობს გარემოს დაცვის,
სოციალური, დასაქმების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე ახალი კომპლექსური პოლიტიკების შემუშავებაზე.

4.1    სოციალური და დასაქმების საკითხები

4.1.1    სოციალური პასუხისმგებლობა

სოლიდარობის ფონდი
2014 წლიდან ბანკი მონაწილეობს სოლიდარობის ფონდის მხარდაჭერის პროგრამაში, რომელიც
ყურადღებას ამახვილებს 22 წელზე უმცროსი კიბოთი დაავადებული ახალგაზრდების დახმარებაზე.
ეს დახმარება მოიცავს საზღვარგარეთ დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანადაფინანსებას, რაც
საქართველოში არაა ხელმისაწვდომი (მაგალითად ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა) და, აგრეთვე,
საქართველოს ფარგლებში მკურნალობის დაფინანსება, რაც ცდება ჯანდაცვის და პირადი დაზღვევის
კომპანიების პროგრამების ფარგლებს. ეს ინიციატივა გაგრძელდება 2019 წელსაც. პროგრამის
ფარგლებში ფონდის ანგარიშზე 2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით 750,000 ლარზე მეტი
გადარიცხა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობის ხარჯების დასაფარად
(ტრანზაქციების რაოდენობა - 16,505,154).

უფასო განათლება
ლიბერთი ბანკმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მოსწავლეების ონლაინ განათლების
პროგრამის განხორციელებაში. ლიბერთი ბანკმა დააფინანსა Khan Academy-ს ონლაინ კურსების
ქართულად გადათარგმნა და საქართველოს სოციალურად დაუცველი 700 ოჯახისთვის უზრუნველყო
ინტერნეტის უფასო ხელმისაწვდომობა. ეს ინიციატივა გაგრძელდება 2019 წელს.

სოციალური მომსახურების სააგენტო - ხანშიშესულთა  და ბავშვთა თავშესაფრები
ლიბერთი ბანკი იღებს სოციალური მომსახურების სააგენტოში დაფიქსირებული ბავშვთა და
მოხუცთა ყველა პანსიონატის კომუნალური გადასახადების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალი)
გადახდის პასუხისმგებლობას. ბანკის პროგრამა მოიცავს 40-ზე მეტ დარეგისტრირებულ თავშესაფარს
ქვეყნის მასშტაბით და 300-ზე მეტ მაცხოვრებელს, რისი წლიური ხარჯიც შეადგენს 300 ათას ლარს.
მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხალისისა და ზეიმის შესატანად ბანკი რეგულარულად სტუმრობს
თავშესაფრებს და მიაქვს საჩუქრები. 2018 წლის სექტემბერში ბანკმა ყველა მათგანი დაპატიჟა კახეთის
რეგიონში რთველზე. ბანკი აგრეთვე სტუმრობს თავშესაფრებს ყოველწლიურად ახალი წლის ღამეს.
ეს ინიციატივა გარძელდება 2019 წელსაც.

უფასო და ფასდაკლებული სამედიცინო მომსახურება პენსიონერებისთვის
New Hospitals Clinic-თან პარტნიორობით ბანკი უზრუნველყოფს მხედველობის უფასო გამოკვლევას,
დიაგნოზტიკას და შემდგომი მკურნალობისა და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომ ფასებში
მიწოდებას ლიბერთი ბანკის სოციალური ბარათის მფლობელებისთვის. სამედიცინო მომსახურებაზე
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ხელი მიუწვდებათ როგორც თბილისის, აგრეთვე რეგიონების მოსახლეობას. 2018 წელს ლიბერთი
ბანკის თბილისის ფილიალებში თვალების დაავადების გამოკვლევა ჩაიტარა ბანკის 5,000-მა
კლიენტმა. 2019 წელს ეს პროგრამა გაცდება თბილისის ფარგლებს და რეგიონების მოსახლეობას
მიეცემათ საშუალება ისარგებლონ ნიუ ჰოსპიტალსისა და ლიბერთი ბანკის შეთავაზებით.

ფინანსური განათლება
საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ერთად ბანკი მონაწილეობას იღებს ფინანსური განვითარების
წლიურ პროექტში. ეს პროექტები მიზნად ისახავს ბავშვებს შეასწავლოს ფინანსების საფუძვლები,
როგორებიცაა ფინანსური დაგეგმვა, საბანკო საქმიანობის საფუძვლები და ა.შ. ეს ინიციატივა
გაგრძელდება 2019 წელს.

უფასო კომპიუტერული განათლება 60+ ასაკის მოსახლეობისთვის
2018 წელს ბანკმა ქვეყანაში წარმატებით განახორციელა ხანდაზმულთა უფასო კომპიუტერული
განათლების პროგრამა. ხანდაზმული მოსახლეობისთვის შექმნილია სპეციალური ორკვირიანი
პროგრამა, რაც შეასწავლის კომპიუტერის და ინტერნეტის ძირითად უნარებს. 200-ზე მეტმა
ხანდაზმულმა მოსწავლემ უკვე გაიარა ეს კურსი თბილისში და 400-ზე მეტი მონაწილე განაგრძობს
ლიბერთი ბანკის თბილისისა და ქუთაისის ცენტრებში განათლების მიღებას. ეს ინიციატივა
გაგრძელდება 2019 წელს.

სუპერმარკეტის უდიდეს ქსელთან - ნიკორასთან - პარტნიორობით კორპორატიული სოციალური
პასუხისმგებლობის პროგრამა
ლიბერთი ბანკის სოციალური ბარათის 1.2 მილიონ მფლობელს, პენსიონერებისა და სოციალური
დახარების მიმღებების ჩათვლით,  შეუძლიათ 350 ყველაზე მოთხოვნადი საკვები პროდუქტის
შესყიდვა შეღავათიან ფასებში ნიკორას სუპერმარკეტის ქსელის ნებისმიერ ფილიალში ქვეყნის
მასშტაბით.

აღნიშნული პროექტი ნიკორასთან ბანკმა დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში, რასაც მოჰყვა დადებითი
გამოხმაურება კლიენტებისგან. გადახდის ტერმინალები განთავსდა ნიკორას ყველა მაღაზიაში
(დაახლოებით 250), რის შედეგადაც ბანკის სოციალური ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ
განსაკუთრებული ფასებით ისარგებლონ. ეს ინიციატივა გაგრძელდება 2019 წელს.

ბანკომატები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის
სტრატეგიული პროექტების გუნდი მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის
განკუთვნილი განსაკუთრებული  მონაცემების ბანკომატის დანერგვაზე უსინათლო
კლიენტებისთვის. ასეთი ბანკომატების განთავსება ლიბერთი ბანკის სერვის ცენტრებში იგეგმება 2019
წელს.

2019 წელს ბანკის მარკეტინგის ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით 5 მილიონ ლარს, რომლის
მესამედზე მეტი გამოყოფილია კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობებისთვის.
ბანკის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა განაგრძობს ხანდაზმული
მოსახლეობისთვის პრიორიტეტის მინიჭებას. თუმცა, ახალი ინიციატივები ხელს შეუწყობს ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ისეთი აქტივობებით, რომლებიც სხვადასხვა თაობებს ერთ
საზოგადოებად გააერთიანებს.
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2019 წელს ბანკი განაგრძობს რებრენდინგს, რაც მიზნად ისახავს ლიბერთი ბანკის კაპიტალის
გაზრდას სოციალურად დაუცველი საზოგადოებისთვის ბანკის სერვისების ხელმისაწვდომობის
გაზრდით, მათ შორის  შორეულ რეგიონებშიც.

4.1.2    დასაქმების საკითხები

ბანკში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 4,491
თანამშრომელი იყო, აქედან 1,395 მამრობითი და 3,096 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი.
ორგანიზაციაში გენდერული თანასწორობაა, თანაბარი მოპყრობა დასაქმებასა და პროფესიულ
სფეროში.  ბანკში დასაქმებულია 16 შეზღუდული შესაძლებლობის თანამშრომელი (არ ექვითებათ
საშემოსავლო გადასახადი), მოქმედებს კერძო დაზღვევა.

ბანკი ზრუნავს დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და განვითარებაზე, რაც თავისმხრივ
ზრდის თანამშრომელთა მოტივაციას, ხელს უწყობს მიმდინარე პროცესების დახვეწას,
ავტომატიზაციას და მომხმარებელთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას.

ბანკში მოქმედებს კორპორატიული სახელმძღვანელო, რომელშიც დაწვრილებითაა გაწერილი
დასაქმებულის უფლება-მოვალეობები, კორპორატიული ეთიკა, კონფიდენციალურობა,
უსაფრთხოების და დასაშვები ქმედებების პოლიტიკა, დასაქმებულის სამუშაო და დასვენების დრო,
დეკრეტული და სხვადასხვა სახის  შვებულებით სარგებლობის წესები.

4.2    გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები

ბანკის სათაო ოფისის ყველა სართულზე განთავსებულია სპეციალური მწვანე ყუთები, სადაც
თანამშრომლებს შეუძლიათ ჩაყარონ უკვე გამოყენებული და გამოუსადეგარი ფურცლები.
აღნიშნული აქტივობით ბანკი ახორციელებს ორმაგ დახმარებას:

· უფრთხილდება ბუნებას და ზრუნავს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხე მოიჭრას ქაღალდის
დამზადების მიზნით;

· მაკულატურის ჩაბარებით მიღებული ფულით, ბანკი ეხმარება მიუსაფარ ბავშვთა სახლებს.

4.3    ადამიანის უფლებები

ადამიანის უფლებების დაცვა ბანკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია. ბანკი
ზედმიწევნით იცავს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის
მოთხოვნებს. ბანკში არსებული შიდა პროცედურები და პოლიტიკები სრულ შესაბამისობაშია
ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან. სავარაუდო დისკრიმინაციის ნებისმიერ ფაქტზე ხდება
სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირება, ხოლო დისკრიმინაციის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში ბანკი
უზრუნველყოფს დამრღვევი პირის სანქცირებას და დისკრიმინაციის შედეგების აღმოფხვრას, მესამე
პირის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შეულახავად.
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4.4    კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა

ბანკისთვის მნიშვნელოვანია აწარმოოს საქმიანი ურთიერთობა სამართლიანი, ეთიკური და
კანონშესაბამისი ფორმით. ბანკის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ელემენტები მოცემულია
„კორპორატიულ სახელმძღვანელოში“ და სტანდარტულ შრომით ხელშეკრულებებში. დოკუმენტები
განსაზღვრავს ბანკის თანამშრომელთა/დირექტორთა ქცევის წესებს და არეგულირებს, საჩუქრის ან
სარგებლის მიღების საკითხებს, რომელიც შესაძლებელია უკავშირდებოდეს მათ საქმიანობას.

ბანკი კორუფციულ რისკებს ასევე აკონტროლებს შესყიდვების პროცესშიც. ბანკის შესყიდვები
ხორციელდება სატენდერო პროცედურის დაცვით, რომლის შედეგადაც გადაწყვეტილება მიიღება
მიმწოდებლის შესწავლის, ინტერესთა კონფლიქტის ან/და კორუფციული რისკების გამოვლენის და
აღმოფხვის საფუძველზე.

4.5    ბიზნეს მოდელის მიმოხილვა

ბანკის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კლიენტებისგან ანაბრების მიღება, სესხების გაცემა, ფულადი
გადარიცხვები საქართველოში და საზღვარგარეთ, ვალუტის გაცვლითი ოპერაციები და სხვადასხვა
საბანკო მომსახურების შეთავაზებს საცალო და კორპორატიული კლიენტებისთვის.

2017 წლის ბოლოს ბანკში მოვიდა მმართველობის ახალი გუნდი, რომელმაც შემოიტანა ინოვაციები
მმართველობასა და ბიზნეს მოდელებში.

შეიცვალა ბანკის ბიზნეს მოდელი. რეგიონულ დონეზე დაინერგა ერთიანი იერარქიული სტრუქტურა
და გაუმჯობესდა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების ადგილზე მიღების ტემპი. წინასწარ
განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში რისკის პოზიციებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
დელეგირება ხდება მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული პარამეტრების დაკმაყოფილების
შემთხვევაში. ბანკმა დაიწყო პირველი ხაზის გაყიდვებზე ორიენტირებისა და ოპერაციების
დამტკიცების ბექ ოფისში გადანაცვლების პროცესი. პირველი ხაზი აგრეთვე გაუმჯობესდა
ადამიანური რესურსების პროგრამასთან ინტეგრირებული სამოტივაციო სისტემით, რომელიც
თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს თავიანთი საქმიანობა ყოველდღიურად შეაფასონ. ერთიანი
შეფასების განახლებული მოდელი განაპირობებს საბანკო ოპერაციების თანმიმდევრულობას.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ბანკის 2018 წლის პილარ 3-ის ანგარიშში რომელიც
ხელმისაწვდომია ბანკის ვებ-გვერდზე:
https://www.libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/investorebistvis/pinansuri-inpormatsia/regulatory-financial-
reporting-to-the-national-bank-of-georgia და სებ-ის ვებ-გვერდზე:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/pilar/annual/2018/geo/liberty__geo_pdf.pdf



 

 

 

 

 

 

მმართველობის ანგარიშგების წარდგენა   
 

ანგარიშგება მომზადებულია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  

საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის საფუძველზე.   
 

 

 

 

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა   
 

ბანკის ხელმძღვანელობა ადასტურებს მოცემულ მმართველობის ანგარიშგებაში ასახული ყველა  

მონაცემისა და ინფორმაციის უტყუარობასა და სიზუსტეს. ანგარიშგება მომზადებულია  

სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებული შიდა კონტროლის პროცესების სრული დაცვით.  

ანგარიშგება აკმაყოფილებს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  

საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მოთხოვნებს.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  __________________________  

ლევან ლეკიშვილი   მაია კახეთელიძე   
 

ფინანსური დირექტორი   მთავარი ბუღალტერი   
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