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(aTasi lari)  30 ivnisi, 2021 
 

31 dekemberi, 2020 

  ara audirebuli  Audirebuli 

  aqtivebi  

 

 

 
fuladi saxsrebi da maTi ekvivalentebi  372,777  632,102 

moTxovnebi sakredito dawesebulebebis mimarT  138,640  203,155 

klientebze gacemuli sesxebi  1,760,511  1,604,854 

sainvesticio fasiani qaRaldebi:  254,066  271,192 

ZiriTadi saSualebebi  153,699  157,026 

aramaterialuri aqtivebi  51,100  52,338 

aqtivebi gamoyenebis uflebiT  32,711  34,419 

gadaxdili avansebi            7,802  6,680 

gadavadebuli mogebis gadasaxadi  −  2,271 

mimdinare mogebis gadasaxadis aqtivi  2,641  5,665 

sxva aqtivebi          18,925          19,146 

sul aqtivebi          2,792,872   2,988,848 

     

valdebulebebi  

 

 

 
valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe  297,169  322,005 

valdebulebebi klientebis mimarT  1,994,465  2,173,399 

mogebis gadavadebuli sagadasaxado                
valdebulebebi 

 2,408  
-− 

saijaro valdebuleba  36,539  40,958 

sxva valdebulebebi  24,038  34,068 

subordinirebuli vali  109,691  113,572 

sul valdebulebebi  2,464,310  2,684,002 

     

kapitali  

 

 

 

sawesdebo kapitali              
54,629  

 

 
54,629 

damatebiT Setanili kapitali  36,851  36,851 
gamosyiduli sakuTari aqciebi  (10,138)  (10,138) 
konvertirebadi privilegirebuli aqciebi  4,565  4,565 

gaunawilebeli mogeba           220,106  196,337 

sxva rezervebi  22,549  22,602 

sul kapitali           328,562   304,846 

sul valdebulebebi da kapitali          2,792,872  2,988,848 
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mogeba-zaralis individualuri angariSgeba 
 
2021 wlis 30 ivnisiT dasrulebuli saangariSgebo eqvsi TvisaTvis 
 
 

(aTasi lari) 
  

30 ivnisiT dasrulebuli eqvsTviani 
periodisaTvis  

  2021  2020  

saprocento Semosavali      
klientebze gacemuli sesxebi  153,983  123,139  
sainvesticio fasiani qaRaldebi  11,779  6,042  
moTxovnebi sakredito dawesebulebebis mimarT  2,410  4,478  

  168,172  133,659  

saprocento xarji      

valdebulebebi klientebis mimarT  (56,344)  (54,546)  

valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe  (8,816)  (1,117)  

subordinirebuli vali  (5,222)  (4,655)  

  (70,382)  (60,318)  
 
wminda saprocento Semosavali 

 97,790  73,340  

sesxis gaufasurebis danaricxi   (9,341)  (35,553)  
wminda saprocento Semosavali sesxis gaufasurebis 
danaricxis Semdgom  

 88,449  37,787  

      
wminda sakomisio Semosavali  10,427  8,450  
wminda Semosavali/(zarali) ucxouri valutidan:      
- garigebebidan  (4,495)  6,109  
- sakurso sxvaobebidan  4,906  (1,448)  

sxva Semosavali  7,404  4,647  

arasaprocento Semosavali  18,242  17,758  

      

TanamSromlebze gaweuli xarji  (39,524)  (37,455)  

zogadi da administraciuli xarjebi  (13,506)  (14,170)  

cveTa, amortizacia da gaufasureba  (17,189)  (15,966)  

sxva saoperacio xarjebi  (8,622)  (6,236)  

sxva gaufasureba da anaricxebi  (233)  241  

arasaprocento xarji  (79,074)  (73,586)  

      

Mogeba(ზარალი) mogebis gadasaxadiT dabegvramde  27,617  (18,042)  

      
mogebis gadasaxadis (xarji) sargebeli  (3,848)  2,936  
      

wminda mogeba (ზარალი)  23,769  (15,106)  

      
      
mogeba erT aqciaze:     

- sabazo mogeba (ზარალი) erT aqciaze (mTliani Tanxa)    0.0051  (0.0035) 
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kapitalSi cvlilebebis individualuri angariSgeba 
2021 wlis 30 ivnisiT dasrulebuli saangariSgebo eqvsi TvisaTvis 
 
 

 

 

  

(aTasi lari) “bankis” aqcionerTaTvis gankuTvnili 

 

sawes-
debo 
kapita-
li  

damatebiT 
Setanili 
kapitali 

 
გამოს-

ყიდული 
აქციები 

 
Pპriviლე-
გიrebuli 
aqciebi  

gaunawi-
ლეbeli 
mogeba  

 sxva                
rezer- 
vebi    Sul 

31 dekemberi, 2019 w. 54,629  36,851  (10,138)  4,565  204,443  16,890  307,240 
periodis mTliani 
sruli Semosavali  -  -  -  -  (15,106)  -  (15,106) 

gayiduli ZiriTadi 
saSualebebis 
gadafasebis 
rezervi -  -  -  -  -  (60)  (60) 

30 ivnisi, 2020 w. 
(ara audirebuli) 54,629  36,851  (10,138)  4,565  189,337  16,830  292,074 

31 dekemberi, 2020 w. 54,629  36,851  (10,138)  4,565  196,337  22,602  304,846 
periodis mTliani 
sruli Semosavali  -  -  -  -  23,769  -  23,722 

gayiduli ZiriTadi 
saSualebebis 
gadafasebis 
rezervi -  -  -  -  -  (53)  (53) 

30 ivnisi, 2021 w. 
(ara audirebuli) 54,629  36,851  (10,138)  4,565  220,106  22,549  328,562 
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fuladi nakadebis individualuri angariSgeba 
2021 wlis 30 ivnisiT dasrulebuli saangariSgebo eqvsi TvisaTvis 
(aTasi lari) 
 

  
30 ivnisiT dasrulebuli 
eqvsTviani periodisaTvis 

  2021  2020  

fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan      

miRebuli procenti  168,820  81,452  

gadaxdili procenti  (95,029)  (86,514)  

miRebuli sakomisio  18,861  10,450  

gadaxdili sakomisio  (8,447)  (1,956)  
ucxour valutebSi ganxorcielebuli operaciebidan 
realizebuli wminda mogeba  (4,495)  1,754  

 

sxva miRebuli Semosavali   7,722  3,385  

gadaxdili xelfasebi da TanamSromlebze gaweuli xarjebi  (37,231)  (42,468)  

finansur ijaraze gadaxdili procenti  (2,194)  (2,161)  

zogadi, administraciuli da sxva saoperacio danaxarjebi  (12,924)  (6,695)  
fuladi nakadebi saoperacio saqmianobidan saoperacio 
aqtivebsa da valdebulebebSi cvlilebebamde  35,083  (42,753)  

saoperacio aqtivebis wminda (zrda)/kleba      

moTxovnebi sakredito dawesebulebebis mimarT   60,502  (20,256)  

klientebze gacemuli sesxebi  (186,185)  (70,223)  

sxva aqtivebi  2,113  (249)  

saoperacio valdebulebebis wminda zrda/(kleba)      

valdebulebebi sakredito dawesebulebebis winaSe  (19,759)  (61,586)  

valdebulebebi klientebis mimarT  (136,540)  373,833  

sxva valdebulebebi  1,992  47,430  
saoperacio saqmianobidan miRebuli wminda fuladi nakadebi 
mogebis gadasaxadis gadaxdamde  (242,794)  226,196  

gadaxdili mogebis gadasaxadi  (2,178)  (78)  

saoperacio saqmianobidan miRebuli wminda fuladi nakadebi  (244,972)  226,118  

      

fuladi nakadebi sainvesticio saqmianobidan      

sainvesticio fasiani qaRaldebis SeZena  (69,510)  (149,804)  

Semosuloba sainvesticio fasiani qaRaldebis gamosyidvidan  87,078  92,997  

aramaterialuri aqtivebis da ZiriTadi saSualebebis gayidva  -  (64)  
aramaterialuri aqtivebis da ZiriTadi saSualebebis SeZena  (27,293)  (62,835)  

sainvesticio saqmianobaSi gamoyenebuli wminda fuladi 
nakadebi  (9,725)  (119,706)  

      

fuladi nakadebi finansuri saqmianobidan      

finansuri ijara  
             

(7,757)  
             

(8,350)  

subordinirebuli valis gayidva (dafarva)  -  -  

finansuri saqmianobidan miRebuli wminda fuladi nakadebi  (7,757)  (8,350)  

      
savaluto kursis gavlena fulad saxsrebsa da maT 
ekvivalentebze  3,129  22,638  

fulisa da fulis ekvivalentebis wminda zrda (Semcireba)  (259,325)  120,700  

fuladi saxsrebi da maTi ekvivalentebi, periodis dasawyisi  632,102  415,766  

fuladi saxsrebi da maTi ekvivalentebi, periodis bolo  372,777  536,466  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VLJ42E39/IFRS%20Notes%202010_DM.xlsx%23CF!_edn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VLJ42E39/IFRS%20Notes%202010_DM.xlsx%23CF!_edn2
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(aTasi lari) 
 
1.  ZiriTadi saqmianoba 
 
ss “liberTi banki” (SemdgomSi “banki”) aris saqarTvelos kanonmdeblobis safuZvelze 1993 
wels Camoyalibebuli saaqcio sazogadoeba. banki saqmianobas axorcielebs saqarTvelos 
erovnuli bankis (SemdgomSi “seb”) mier 1993 wlis 10 Tebervals gacemuli #3500/10 zogadi 
sabanko licenziis safuZvelze. 
 
2017 wlis 13 oqtombers EEuropean Financial Group B.V-ma (iurofian fainanSal grup bivi) 
(SemdgomSi „EGF”), romelic niderlandebis samefos kanonmdeblobis mixedviT dafuZnebuli 
da moqmedi kompaniaa, Seisyida jgufis sakuTari kapitalis 74.64%-iani saaqcio wili. bankis 
saboloo beneficialuri mflobelebi arian irakli ruxaZe, ben marsoni da igor aleqseevi. 
 
banki iRebs anabrebs mosaxleobisgan, gascems sesxebs, axorcielebs fulad gadaricxvebs 
saqarTveloSi da sazRvargareT, awarmoebs valutis gacvliT operaciebs da Tavis 
komerciul da sacalo klientebs sTavazobs sxvadasxva sabanko momsaxurebas. saTao ofisi 
mdebareobs TbilisSi. banki 2021 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT moicavda saqarTveloSi 
moqmed 444 (2020 wlis 31 dekembri: 436) filials, servis centrs, sadistribucio centrsa da 
mobilur servis centrs. bankis iuridiuli misamarTia “liberTi Taueri”, saqarTvelo, 0162 
Tbilisi, WavWavaZis gamziri #74. 
 

2021 wlis 30 ivnisisa da 2020 wlis 31 dekembris mdgomareobiT, ბანკის პირდაპირი აქციონერები 

იყვნენ: 

 
banki warmoadgens safondo birJaze registirebul kompanias da misi Cveulebrivi aqciebi 
ganTavsebulia saqarTvelos safondo birJaze. mimoqcevaSi arsebulma aqciebma 2020 wlis 31 
dekembrisTvis 7.9% da 2021 wlis 30 ivnisisTvis Sadgina 7.9%. 
winamdebare finansuri angariSgeba jer ar damtkicebula bankis aqcionerTa mier. 
aqcionerebs ufleba aqvT finansur angariSgebaSi cvlilebebi Seitanon gamoSvebis Semdeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqcioneri 

30 ivnisi, 2021 31 dekemberi, 2020 

wilobrivi 
monawileob

a, % 

ხმის  
უფლება,  

% 

wilobrivi 
monawileoba, 

% 

ხმის  
უფლება,  

% 

Georgian Financial Group B.V.   74.38% 91.98% 74.38% 91.18% 

liberTi banki (gamosyiduli aqciebi) 18.43% – 18.43% – 
ss  „Heritage Securities” 
(nominaluri mflobeli) 1.62% – 1.62% – 
sxva aqcionerebi (romelTagan 
TiToeuli flobs aqciaTa 5%-ze 
naklebs) 5.57% 8.02% 5.57% 8.82% 

Sul 100.00% 100.00% 100% 100% 
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banki warmoadgens jgufis (SemdgomSi „jgufi”) mSobel kompanias, romelic moicavs finansur 
angariSgebaSi konsolidirebul Semdeg sawarmoebs:   
 

  
 

 
jgufis mflobelobaSi 

arsebuli wili 
    

დასახელება  

registraciis 

ქვეყანა  

30 
ivnisi, 
2021 w.  

30 ivnisi, 
2020 w.  

daarsebis 
TariRi  saqmianoba 

Sps “Bus Stop”   saqarTvelo  100.00%  100.00%  
27 agvisto, 

2009 w. 
 

gare sareklamo     
momsaxureba 

ss “smarteqsi”   saqarTvelo  21.47%  21.47%  
5 ianvari, 
2009 w. 

 
safosto 
momsaxureba 

 

 jgufis finansur angariSgebaSi es aRricxulia kapital-meTodiT. 
 
 
2.  momzadebis safuZveli 
 
zogadi informacia  
  
winamdebare Sualeduri individualuri finansuri angariSgeba 2021 wlis 30 ivnisis 
mdgomareobiT Sedgenilia finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis sabWos, 
(fass) mier dadgenili finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis (“fass”) 
Sesabamisad da finansuri angariSgebis interpretaciis saerTaSoriso komitetis („faisk:) 
mier gamocemuli interpretaciebis Sesabamisad. 
am individualur finansur angariSgebaSi mocemuli Tanxebis fuladi erTeulia – aTasi 
qarTuli lari, Tu sxva ram ar aris miTiTebuli. individualuri finansuri angariSgeba 
momzadebulia daricxvis meTodisa da istoriuli Rirebulebis principis safuZvelze, 
garda garkveuli finansuri instrumentebis samarTliani RirebulebiT wardgenisa da miwisa 
da Senobebisa, romlebic asaxulia gadafasebuli RirebulebiT.  
  
banki da misi Svilobili kompaniebi buRaltrul aRricxvas awarmoeben fass-Tan 
SesabamisobaSi. winamdebare Sualeduri individualuri finansuri angariSgeba efuZneba 
imave saaRricxvo politikas da menejmentis imave daSvebebs da gaangariSebebi warmoebulia 
imave meTodebiT, romlebsac efuZneboda bankisa da jgufis 2020 wlis 31 dekembris 
mdgomareobiT momzadebuli audirebuli individualuri finansuri angariSgeba. 
 
funqcionaluri valuta  
  
individualuri finansuri angariSgebis funqcionaluri valutaa – qarTuli lari. 
 
 
3.  sezonuroba 
 
jgufis sacalo, korporatiul da dagrovili qonebis marTvis sabanko saqmianobebs, agreTve, 
jgufSi Semaval sabrokero da sxva saqmianobebs axasiaTebT bunebrivi sezonuroba, rac 
aisaxeba rogorc maT Semosavlebze, agreTve xarjebze, aqtivebsa da valdebulebebze. 
Sesabamisad, warmodgenili Sualeduri individualuri angariSgeba ar iTvaliswinebs 
sezonurobas im periodze/periodebze, romlebsac is ar faravs da arc Sesabamis 
koreqtirebebs an daSvebebs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  segmenturi angariSgeba  
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marTvis miznebisTvis jgufi dayofilia Semdeg saoperacio segmentebad produqtebisa da 
momsaxurebis mixedviT: 
 

sacalo sabanko 

momsaxureba 

ZiriTadad marTavs individualuri momxmareblebis depozitebs, gascems 

samomxmareblo sesxebs, overdrafts, sakredito baraTebsa da uzrunvelyofs 

saxsrebis gadaricxvis saSualebebs. 

korporaciuli da 

komerciuli 

momsaxureba 

ZiriTadad gascems sesxebsa da sxva sakredito saSualebebs korporaciul da 

institucionalur momxmareblebze, aseve marTavs maT depozitebsa da 

mimdinare angariSebs. 

korporatiuli 

centri   

ZiriTadad bankis yvela saoperacio segments uwevs saxazino da beqofisis 

momsaxurebas.  

kerZo sabanko 

momsaxureba 

ZiriTadad eweva maRalSemosavliani fizikuri pirebis kerZo sabanko da 

qonebis marTvis momsaxurebas. 

Sxva segmentebi, romlebic zemoT moyvanil klasifikaciaSi ar moxvda, moicavs ara-

sabanko operaciebs. 

xelmZRvaneloba akvirdeba biznes erTeulebis saoperacio Sedegebs gancalkevebulad, raTa 
gadawyvetileba miiRos saxsrebis ganawilebasa da Sedegebis Sefasebaze. segmentis 
saqmianobis Sedegis Sefaseba xdeba gansxvavebulad individualuri finansuri angariSgebis 
mogeba-zaralSi. mogebis gadasaxadis marTva xdeba jgufur safuZvelze da ar nawildeba 
saoperacio segmentebze.saoperacio segmentebs Soris garigebebi xdeba sabazro fasiT, iseve 
rogorc mesame pirTan tranzaqciebisas. 
qvemoT warmodgenil cxrilebSi moyvanilia informacia 2021 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT 
jgufis aqtivebisa da valdebulebebis Sesaxeb, aseve sakomisio Semosavlebis, sakomisio da 
saoperacio xarjebis Sesaxeb: 
klientebze gacemuli sesxebi 
 

  30 ivnisi 2021  31 dekemberi 2020 
sacalo klientebze gacemuli sesxebi, regularuli 
SenatanebiT 

 413,086  
470,472 

korporaciuli, mcire da saSualo zomis sawarmoebis 
sesxebi 

 513,703  
501,621 

samomxmareblo sesxebi  491,741  319,558 
Mikrosesxebi  190,273  166,308 
salombardo sesxebi  132,781  122,215 
ipoTekuri sesxebi  147,237  153,439 
klientebze gacemuli jamuri sesxebi  1,888,821  1,733,613 
gamoklebuli - sesxebis gaufasurebis rezervi  (128,310)  (128,759) 
klientebze gacemuli sesxebi amortizeduli 
RirebulebiT 

 1,760,511  1,604,854  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 wlis 30 ivnisis mdgomareobiT sesxebi ZiriTadad gacemulia saqarTvelos farglebSi 
da maTi ganawileba industriis seqtoris mixedviT Semdegia: 
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    30 ivnisi 2021  31 dekemberi 2020 

fizikuri pirebi   1,385,691  1,246,470 
vaWroba da momsaxureba  274,583  300,689 
arasabanko sakredito organizacia  27,852  15,859 
mSenebloba  56,248  40,169 
Jandacva  19,977  22,251 
Warmoeba  16,950  18,121 
turizmi da sastumros biznesi  16,693  18,720 
soflis meurneoba  26,897  18,444 
Energetika  53,008  40,246 
transportireba da komunikacia  1,777  6,116 
Sxva  9,145  6,528 
klientebze gacemuli jamuri sesxebi  1,888,821  1,733,613 
gamoklebuli sesxebis gaufasurebis rezervi  (128,310)  (128,759) 
klientebze gacemuli sesxebi  1,760,511  1,604,854 

 
valdebulebebi klientebis mimarT 
 
valdebulebebi klientebis winaSe moicavs: 
 

  30 ivnisi 2021  31 dekemberi 2020 

mimdinare angariSebi  
1,118,572  1,319,256 

vadiani depozitebi (sadepozito sertifikatebis CaTvliT)  875,893  854,143 
valdebulebebi klientebis mimarT  1,994,465  2,173,399 

     
gacemuli garantiebis uzrunvelyofa  3,181  2,635 

 
 
valdebulebebi klientebis winaSe moicavs angariSebs klientebis Semdeg tipebTan: 
 

  30 ivnisi 2021  31 dekemberi 2020 

fizikuri pirebi  1,196,468  1,224,394 

saxelmwifo da sabiujeto organizaciebi  559,317  409,757 
kerZo sawarmoebi  238,680  539,248 
valdebulebebi klientebis mimarT  1,994,465  2,173,399 

 
valdebulebebi klientebis mimarT ekonomikis seqtoris mixedviT Semdegnairia: 

 
  30 ivnisi 2021  31 dekemberi 2020 

fizikuri pirebi  1,196,468  1,224,394 

saxelmwifo da sabiujeto organizaciebi  559,317  409,757 

trasnportireba da komunikacia  7,213  296,063 

uZravi qonebis mSenebloba  87,440  20,068 
arasabanko finansuri organizaciebi  38,938  38,573 
vaWroba da momsaxureba  50,525  91,904 
soflis meurneoba  943  1,341 
energetika  626  656 
samTo mrewveloba  216  3,858 
sxva  52,779  86,785 
valdebulebebi klientebis mimarT  1,994,465  2,173,399 
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TanamSromlebze gaweuli da sxva administraciuli xarjebi 
 
30 ivnisiT dasrulebuli eqvsTviani periodis ganmavlobaSi TanamSromlebze gaweuli da 
sxva administraciuli xarjebi moicavs Semdegs: 

 

  
30 ivnisiT dasrulebuli 
eqvsTviani periodisaTvis 

  2021  2020 

xelfasi  33,264  34,714 
cvalebadi premia   6,260  2,741 
samuSaos SesrulebasTan dakavSirebuli premialuri 
Tanxebi  

 
-   -  

TanamSromlebze gaweuli xarji  39,524  37,455 

     

marketingi da reklama  1,943  2,387 

saofise aRWurviloba  1,129  1,725 

iuridiuli da sxva profesiuli momsaxureba  1,711  1,658 

sakomunikacio xarjebi  825  1,595 

ijara da qira  1,255  1,286 

komunaluri xarji  1,761  1,269 

სaoperacio gadasaxadebi  1,324  1,124 

SekeTeba da teqnikuri momsaxureba  824  818 

dacva-usafrTxoeba  535  482 

korporaciuli wamaxalisebeli RonisZiebebi  115  141 

dazRveva  837  491 

mgzavrobis xarji  163  175 

sxva  1,084  1,019 

zogadi da administraciuli xarjebi  13,506  14,170 

 
 
 
 
 
 
 
finansuri direqtori                                                   vaxtang babunaSvili 
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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 ინდივიდუალურ დონეზე, თუ 

სხვაგვარად არ არის მითითებული. 
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2   საქმიანობის მიმოხილვა 

2.1    ბანკის ძირითადი მაჩვენებლების მიმოხილვა 

ბანკის 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით მოგებამ შეადგინა 23.87 მილიონი ლარი. კლიენტებზე 

გაცემული წმინდა სესხების მოცულობა გაიზარდა  9.7%-ით 1,760.51 ლარამდე. მთლიანი აქტივები 

2021 წლის 30 ივნისის განმავლობაში შემცირდა 6.6%-ით, ხოლო მთლიანი კაპიტალი გაიზარდა 7.8%-

ით.  

 

ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია 

  
დასრულებული 
წლისათვის 

დასრულებული 
წლისათვის 

  

მილიონი ლარი, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული 30 ივნისი 2021 30 ივნისი 2020 ცვლილება 
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 97.79 73.34 33.3% 

მთლიანი საოპერაციო შემოსავალი(1)  116.20 90.46 28.5% 

პერიოდის მოგება 23.87 -15.73  

შემოსავალი საშუალო მთლიან კაპიტალზე(2) 7.5% -5.1%  

შემოსავალი საშუალო მთლიან აქტივებზე(3) 0.83% -0.61%  

  30 ივნისი 2021 31 დეკემბერი 2020   

მთლიანი აქტივები 2,793.95 2,989.81 -6.6% 

კლიენტებზე გაცემული სესხები                                                  1,760.51  1,604.85  9.7% 

მთლიანი ვალდებულებები 2,464.30 2,683.98 -8.2% 

მთლიანი კაპიტალი                                         329.65 305.83 7.8% 
 

(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.  

 

2021 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში ბანკმა შეინარჩუნა კაპიტალის პოზიცია სებ-ის მიერ 

შემსუბუქებული კაპიტალის მოთხოვნების გათვალისწინებით. მეორადმა კაპიტალმა შეადგინა 94 

მილიონი ლარი, წინა წლის იმავე პერიოდის მონაცემზე 8.5%-ით ნაკლები, ხოლო ძირითადმა 

პირველადმა კაპიტალმა (Common Equity Tier 1 - “CET1”) შეადგინა 225 მილიონი ლარი, წინა წლის 

იმავე პერიოდის მონაცემზე 16.6%-ით მეტი, რაც ძირითადად გამოწვეულია გაუნაწილებელი მოგების 

ზრდით 2021 წლის პირველ ნახევარში.  

 

რისკის მიხედვით შეწონილმა რისკის პოზიციებმა (Risk Weighted Exposure - “RWE”) შეადგინა 2,175 

მილიონი ლარი. წინა წლის იმავე პერიოდის მონაცემთან შედარებით საკრედიტო რისკის მიხედვით 

შეწონილი რისკის პოზიციები გაიზარდა 323.8 მილიონი ლარით. ასევე გაიზარდა საბაზრო რისკი 9.4 

მილიონი ლარით, ხოლო შემცირდა საოპერაციო რისკი 19 მილიონი ლარით. 
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შენიშვნა: ზემოთ წარმოდგენილი მონაცემები აღრიცხულია სებ-ის ბუღალტრული სტანდარტების შესაბამისად. 

 

კოვიდ პანდემიის პირობებში, 2020 წლის მარტში სებ-მა შეამსუბუქა კაპიტალის მოთხოვნები, რაც 

გულისხმობს კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერისა (რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების 2,5%-ის 

ოდენობით) და პილარ 2-ის ბუფერის ნაწილის (არაჰეჯირებული საკრედიტო რისკის ბუფერის 2/3) 

გაუქმებას. ასევე, ერთი წლით გადავადდა (2021 წლის მარტამდე) ძირითადი პირველადი კაპიტალისა 

და პირველადი კაპიტალის მოთხოვნების ზრდა GRAPE და კონცენტრაციების ბუფერებისთვის. 

 

გარდა ამისა, ეროვნულმა ბანკმა კოორდინაცია გაუწია საბანკო სექტორში სასესხო პორტფელის 

მოსალოდნელი ზარალის შესაბამისი რეზერვების შექმნას, რომელმაც ფინანსურ სექტორს საკმარისი 

რესურსი მისცა იმისათვის, რომ ეკონომიკის დაკრედიტება შეუფერხებლად გაეგრძელებინათ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1% 5.5% 4.8% 4.3%

0.3% 0.2% 0.2% 0.2%

11.9%
10.4%

8.8% 10.3%

2019 2020 H1 2020 2021 H1

საზედამხედველო კაპიტალის 
კოეფიციენტი

ძირითადი 

პირველადი 

კაპიტალი

დამატებითი 

პირველადი 

კაპიტალი

მეორადი კაპიტალი 110 102 106 94 

5 5 5 5 

215 
193 196 225 

2019 2020 H1 2020 2021 H1

მინიმალური საზედამხედველო კაპიტალი 
ლარებში

ძირითადი 

პირველადი 

კაპიტალი

დამატებითი 

პირველადი 

კაპიტალი

მეორადი კაპიტალი

1,803 1,861 

2,227 2,175 

2019 2020 H1 2020 2021 H1

RWE, მილიონ ლარში

1,778 

16 

382 

RWE რისკის ტიპის მიხედვით მილიონ 
ლარში

საკრედიტო რისკი

საბაზრო რისკი

საოპერაციო რისკი
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სს ლიბერთი ბანკის რეიტინგები 

Fitch Ratings რეიტინგი პერსპექტივა თარიღი 
ემიტენტის დეფოლტის 

რეიტინგი 

გრძელვადიანი B+ სტაბილური 

31-მარტი-21 
მოკლევადიანი B - 

მხარდაჭერის რეიტინგი 5 - 

მხარდაჭერის რეიტინგის დონე NF - 

     

Moody's რეიტინგი პერსპექტივა თარიღი 
საბანკო რეიტინგი (უცხოური) 

გრძელვადიანი 

Ba3 

სტაბილური 20-ივნისი-19 საბანკო რეიტინგი 

(ადგილობრივი) Ba3 

კონტრაგენტის რისკის 

რეიტინგი (უცხოური) 
გრძელვადიანი 

Ba2 
-  

კონტრაგენტის რისკის 

რეიტინგი (ადგილობრივი) Ba2 
-  

 

კორონავირუსის (COVID-19) მიერ გამოწვეული ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისიდან 

გამომდინარე, 2020 წლის დასაწყისში საქართველოს საბანკო სექტორის პერსპექტივა განახლდა და 

სტაბილურიდან ნეგატიურზე გადაინაცვლა, თუმცა 2021 წლის დასაწყისში ისევ სტაბილური გახდა. 

 

2021 წელს ბანკმა განაგრძო ლიკვიდური აქტივების ეფექტურად გამოყენება და ლიკვიდური 

სახსრებით ბიზნეს სესხების დაფინანსება, შედეგად, ლიკვიდობის პოზიცია წლის განმავლობაში 

შემცირდა. 2021 წლის პირველი ნახევრის ბოლოსთვის ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (სებ-

ის შესაბამისად) იყო 125%. 

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

 

ლიბერთი ბანკი ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტს ინარჩუნებს მაღალ დონეზე. კოვიდ-19 

კრიზისის გათვალისწინებით, ეროვნულმა ბანკმა შემდეგი ზომები მიიღო: 

 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის 75% მოთხოვნა ეროვნულ ვალუტაში გაუქმდა 1 

წლის ვადით.  

 კომერციული ბანკებისთვის გააქტიურდა ლიკვიდობის დამატებითი ინსტრუმენტები, მათ 

შორის სვოპ ოპერაციები, რომელთა საშუალებითაც საბანკო სისტემას მიეწოდება ლარის 

ლიკვიდობა. 

160%

184%

147%

125%

2019 2020 H1 2020 2021 H1

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი
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 ამოქმედდა ახალი ინსტრუმენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების მხარდასაჭერად, 

ეროვნული ბანკის სახსრების მიღების შესაძლებლობით მცირე და საშუალო ბიზნესის სასესხო 

პორტფელის უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

კოვიდ-19 კრიზისის დროს სესხების გაცემა შემცირდა 2020 წლის დასაწყისში, თუმცა შემდგომ ტემპი 

გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო მთავრობის ინიციატივამ იპოთეკური სესხების საპროცენტო 

განაკვეთის სუბსიდირების შესახებ. 

 

 

2.1.1    ბანკის კონკურენტული მდგომარეობა ბაზარზე 

ბანკის მთლიანი აქტივების საბაზრო წილმა 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით შეადგინა 5.0%. 

ბანკის მთლიანი სესხების საბაზრო წილი 4.4%-დან 4.6%-მდე გაიზარდა. კლიენტების მიერ 

განთავსებული დეპოზიტების საბაზრო წილი 6.3%-დან 5.7%-მდე შემცირდა. 

 
 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

4.5%

5.2%

5.0%

2019 წლის ბოლოს 2020 წლის ბოლოს 2021 ნახევარი წელი

მთლიანი აქტივების საბაზრო წილი

3.9%

4.4%

4.6%

2019 წლის ბოლოს 2020 წლის ბოლოს 2021 ნახევარი წელი

მთლიანი სესხების საბაზრო წილი

5.9%

6.3%

5.7%

2019 წლის ბოლოს 2020 წლის ბოლოს 2021 ნახევარი წელი

კლიენტების მიერ განთავსებული დეპოზიტების საბაზრო წილი
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კონსოლიდირებული და ბანკს მოეთხოვება შეასრულოს ყველა საზედამხედველო მოთხოვნა 

დამოუკიდებლად. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანმა წმინდა ინვესტიციებმა 

აღნიშნულ კომპანიებში შეადგინა 0.1 მილიონი ლარი სებ-ის შესაბამისად და 1.3 მილიონი ლარი ფასს-

ის შესაბამისად (31 დეკემბერი 2019 წ: 0.1 მილიონი ლარი სებ-ის შესაბამისად, 0.8 მილიონი ლარი 

ფასს-ის შესაბამისად). 

 

ბანკის საკუთრების წილი 

სახელი 
რეგისტრაციის 

ქვეყანა 
31-დეკ-19 31-დეკ-18 

რეგისტრაციის 
თარიღი 

საქმიანობები 

შპს Bus Stop(1) საქართველო 100.00% 100.00% 27-აგვისტო-09 გარე რეკლამირება 

სს სმარტექსი საქართველო 21.47% 21.47% 5-იანვარი-09 
ადრეული ეტაპის 

VC ინვესტიციები 
 (1) ამჟამად უმოქმედო.  
 

 

2.2    განვითარების გეგმები და ბიზნეს მოდელი 

2020 წლის დასაწყისში ლიბერთი ბანკის ახალ აღმასრულებელ დირექტორად ვასილ ხოდელი 

დაინიშნა. 2020 წელი ლიბერთი ბანკისთვის განახლებული სტრატეგიის, ცვლილებებისა და 

ტრანსფორმაციის წელი იყო. დირექტორთა საბჭოს უშუალო გეგმაა გაძლიერება, უნივერსალური 

საბანკო ბიზნეს მოდელის გამყარება, პროდუქტებისა და პროცესების ციფრულ ტრანსფორმაციასთან 

მიახლოება, რაც გააუმჯობესებს საქართველოს რეგიონებში ფინანსების ხელმისაწვდომობას ყველა 

სამომხმარებლო სეგმენტში. 

 

ახალი დირექტორთა საბჭოს მიზანია მაქსიმალურად გაზარდოს სააქციო ღირებულება მომგებიანი 

ზრდისა და საქართველოში ბანკის ერთ-ერთ წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტად გარდაქმნის გზით. 

ბანკი აერთიანებს ყველაზე დიდ საცალო ქსელს საქართველოში, რომელიც მოიცავს სრული 

მომსახურების ფილიალებს, სერვისცენტრებს, მცირე ზომის გაყიდვების ობიექტებს, აგრეთვე ისეთი 

ტიპის ობიექტებს, რომლებიც მესამე მხარის ბიზნესშია განთავსებული. ბანკი მუდმივად ცდილობს 

მეტად განავითაროს მომხმარებლებთან კომუნიკაცია დისტანციური და ციფრული არხების 

გამოყენებით. 

 

2020 წლის დასაწყისში ბანკმა შეიმუშავა ახალი ხედვა და მისია: 

 ხედვა: ჩვენი ხედვაა გავაუმჯობესოთ საქართველოში თითოეული ადამიანის, ოჯახისა და 

ბიზნესის ცხოვრება. 

 მისია: ჩვენ მთელი გულით ვზრუნავთ ადამიანებზე, მათ ოჯახებსა და ბიზნესებზე. ჩვენ 

ვიქნებით ხელმისაწვდომი ყველგან, სადაც ჩვენი მომხმარებლები არიან და მივაწვდით მათზე 

მორგებულ და სწრაფ მომსახურებას.  

 

2021 წლის გეგმები 

 2020 წელს ლიბერთი ბანკს COVID-19 პანდემიის გამო მნიშვნელოვნად მძიმე საბაზრო 

პირობებთან გამკლავება მოუწია. ბანკის მიზანია მინიმალური შესაძლო ნეგატიური გავლენით 

შეძლოს არახელსაყრელი ბაზრის პირობებში ფუნქციონირება და ამასთანავე გააგრძელოს 

მომხმარებლების კეთილდღეობაზე ზრუნვა. მიუხედავად გამოწვევებისა, COVID-19 პანდემია 

იძლევა შესაძლებლობას გაიზარდოს ციფრული ტრანსფორმაციის ხარისხი და მეტი დრო 
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დაეთმოს მომსახურებისა და პროდუქტების ახალ დიზაინზე მუშაობას, რომელიც მოერგება 

სხვადასხვა სეგმენტის მომხმარებლებს. 

 2021 წელს ბანკი მიზნად ისახავს შეინარჩუნოს საქართველოში აქტივებით მესამე უმსხვილესი 

ბანკის პოზიცია და ამავდროულად ლარიზაციის მაღალი დონე როგორც აქტივების, ისე 

ვალდებულებების მხრივ. 

 

უნივერსალური საბანკო მომსახურება 

 ლიბერთი ბანკი შეინარჩუნებს უნივერსალურ საბანკო მოდელს ძირითადი აქცენტით საცალო 

და MSME სეგმენტებზე. კორპორატიული და კერძო საბანკო ბიზნესი დარჩება მტკიცე 

საყრდენი უნივერსალური ბანკის მშენებლობის თვალსაზრისით. 

 ხარისხიან უნივერსალურ საბანკო მომსახურებასთან ერთად, ლიბერთი ბანკი ყურადღებას 

გაამახვილებს ინოვაციური პროდუქტების შემუშავებაზე, პროცესების გამარტივებაზე, 

ციფრული ტრანსფორმაციის ხარისხის ამაღლებასა და ახალი მომხმარებლების მოზიდვაზე, 

მათ შორის ისეთ კლიენტებზე, რომლებიც ჯერ არ სარგებლობენ საბანკო მომსახურებით.   

 

ციფრული საბანკო მომსახურება 

 ბანკი აპირებს გააგრძელოს ციფრული საბანკო შესაძლებლობების გაუმჯობესება და შექმნას 

მომხმარებლის უმაღლესი დონის ციფრული გამოცდილება მობილური და ინტერნეტბანკის 

პლატფორმების საშუალებით. 

 ბანკი ასევე მიზნად ისახავს ახალი მომხმარებლებისთვის პროცესების 

დაჩქარება/გამარტივებას. 

 ხანდაზმულთა და სოციალურად დაუცველი სეგმენტისთვის ფართო ფინანსური განათლების 

შესაძლებლობების შეთავაზებებთან ერთად, ასევე შემუშავდება ინოვაციური პროდუქტები. 

 ელექტრონული კომერციის ბაზარი OnOff განვითარდა როგორც ლიბერთი ბანკის შვილობილი 

კომპანია, რომელიც ხელს უწყობს ციფრული შეთავაზებების ზრდას და შესაძლებელს ხდის 

მომხმარებლებისთვის ეკოსისტემური გარემოს შექმნას. 

 

კლიენტების მომსახურება 

 ლიბერთი ბანკი არის მომხმარებელზე ორიენტირებული ფინანსური სერვისების 

მიმწოდებელი და აპირებს გააგრძელოს მომხმარებელთა მომსახურების და გამოცდილების 

მეტად გაღრმავება. ამ მხრივ, მიმდინარეობს მომხმარებელთა მომსახურების მოდელის, 

ორგანიზაციული ცვლილებების და მომხმარებელთა საჩივრების მართვის გაუმჯობესება. 

 

საკრედიტო რეიტინგები 

 ლიბერთი ბანკის მიზანია შეინარჩუნოს საკრედიტო რეიტინგები COVID-19 ით გამოწვეულ 

რთულ გარემოში, მაგრამ ასევე გეგმავს მათ გაუმჯობესებას გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

 ბანკის უახლესი საკრედიტო რეიტინგები გამოიყურება შემდეგნაირად: 

 Fitch: B+, პერსპექტივა - სტაბილური, დამტკიცების თარიღი: 31 მარტი 2021 

 Moody’s: Ba3, პერსპექტივა - სტაბილური, დამტკიცების თარიღი: 20 ივნისი 2019 

 

დაფინანსება 

 ლიბერთი ბანკი მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს/დააოპტიმიზიროს დაფინანსების 

სტრუქტურა და გამოიყენოს შესაძლებლობები ფონდირების ხარჯის შესამცირებლად. ამასთან 

დაკავშირებით, ბანკი აპირებს გააგრძელოს თანამშრომლობა და კომუნიკაცია საერთაშორისო 

განვითარების ფინანსურ ინსტიტუტებთან. 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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კორპორაციული და სოციალური პასუხისმგებლობა 

 ბანკი აქტიურად უწყობს ხელს გარემოსთვის სასარგებლო, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის 

CSR პროექტებს, რომლებიც მიმართულია ხადაზმულთა და საზოგადოების მოწყვლადი 

ნაწილის საჭიროებებზე, ასევე თანამშრომლების ჯანმრთელობაზე ზრუნვაზე. 

o „მწვანე ყუთები“ სათაო ოფისში - სადაც გამოყენებული ქაღალდები გროვდება 

გადასამუშავებლად 

o უფასო კომპიუტერული და ფინანსური განათლება 60+ ასაკის ადამიანებისთვის, 

ახლა უკვე ონლაინ 

o სოლიდარობის ფონდი 22 წლამდე ონკოდაავადებული პაციენტებისთვის და 

რეაბილიტაციის ცენტრი უნარშეზღუდული ბავშვებისთვის. 

o კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ქვეყნის მასშტაბით 52 თავშესაფრისა და 

მზრუნველობის სახლისთვის 

o შიდა ფონდი თანამშრომლებისთვის „გულით ერთმანეთისთვის“, რომელიც 

პანდემიის პერიოდში შეიქმნა და მათი ოჯახის წევრებს ეხმარება ჯანმრთელობის 

გაუარესების შემთხვევაში. 

 

ცხრილი 2.3.1 ბანკის მთავარი სტრატეგიული მაჩვენებლები  

 

 
მომგებიანობა 30 ივნისი 2021 30 ივნისი 2020 

უკუგება აქტივებზე, (გაწლიურებული), % 0.83% -0.61% 

უკუგება კაპიტალზე, (გაწლიურებული), % 7.51% -5.13% 

   

   

   

ათას ლარში 30 ივნისი 2021 31 დეკემბერი 2020 

მთლიანი სესხები 1,760.5 1,604.9 

 

 

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. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბანკის 

ფილიალები და სერვის ცენტრები ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 ფილიალები და სერვის ცენტრები – 149 

 სპეციალიზირებული სერვის ცენტრები (Specialize Outlet) – 171 

 მობილური ფილიალები (LX Mobile Branches) – 108 

 ექსპრესს ფილიალები (Express Branches)-16 

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. 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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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.   

 

 

2.4    კვლევების მიმოხილვა 

2021 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, ბანკმა ჩაატარა შემდეგი კვლევები: 

 

 NPS, SCAT,CES - მომხმარებელთა კმაყოფილების და ლოიალობის კვლევა. კვლევის მთავარ 

მიზანს წარმოადგენდა ლიბერთის მომხმარებლების კმაყოფილების, ლოიალობის და 

მომსახურების მიღების სიმარტივის შეფასება. კვლევა შესრულდა კვლევითი კომპანია SONAR-

ის მიერ. 

 უფროსი თაობის მომხმარებლების საჭიროებების კვლევა. კვლევა მიზნად ისახავდა უფროსი 

თაობის მომხმარებლის საჭიროებების ანალიზს პროდუქტების და მომსახურების ჭრილში. 

ასევე, კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა ის წყაროები, რომლებითაც ისინი ყველაზე ხშირად 

იგებენ ბანკის შესახებ ინფორმაციას. გარდა ამისა, გაანალიზდა პენსიასთან დაკავშირებული 

მოთხოვნები. კვლევა შესრულდა კომპანია ACT-ს (Analysis and Consulting Team) მიერ. 

 საცალო საბანკო ინდუსტრიის მონიტორინგის კვლევის 1 ტალღა. კვლევაში მოცემულია 

ინფორმაცია როგორც ლიბერთის, ასევე - სხვა მსხვილი ბანკების შესახებ. კვლევის ანგარიში 

მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: ბაზრის ძირითადი ტრენდები (ბანკის მომხმარებელთა წილი 

და მათი აღწერილობა), ბანკების მოხმარება, ბანკების ცნობადობა - მომხმარებლების აღქმაში 

ბრენდის პოზიციონირების (top of mind) გაზომვა, ბანკების მიმართ ნდობა, ბანკის მიმართ 

კმაყოფილება, ბანკებთან მომავალი თანამშრომლობა, მომხმარებელთა ანალიზი სხვადასხვა 

პარამეტრების მიხედვით, ბანკების სამომხმარებლო ბაზრის წილი, მომხმარებელთა 

სამომხმარებლო ქცევის ანალიზი.  კვლევის მთავარი მიზანია, საბანკო ბაზრის ანალიზი, 

ზემოთ მოცემული პარამეტრების მიხედვით. კვლევა შესრულდა IPM Research-ის მიერ.  

 რეგულარულად ტარდება თანამშრომლების ლოიალობის კვლევა ENPS, რომლის მთავარი 

მიზანია, თანამშრომელთა ლოალობის დონის და არსებული პრობლემების და ძლიერი 

მხარეების გამოვლენა. კვლევა ტარდება ბანკის მიერ HR დეპარტამენტთან ერთად. 

 მასწავლებლების საჭიროებების კვლევა. კვლევა მიზნად ისახავდა მასწავლებლების მიერ 

საბანკო პროდუქტების მოხმარების, თითოეული პროდუქტის ჭრილში მოლოდინების, 

პრეფერენციების და საჭიროებების გამოვლენას. ასევე, ბანკში ხელფასის მიღებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს, ბანკის შერჩევის კრიტერიუმებს და ინფორმაციის მიღების 

ძირითად არხებს. ACT-ს (Analysis and Consulting Team) მიერ. 

 

მცირე ბიზნესის საჭიროებების კვლევა.  კვლევის მთავარი მიზანი იყო, მცირე ბიზნესის 

წარმომადგენლების მიერ საბანკო პროდუქტების მოხმარების, სესხის მოხმარების, ლიბერთის 

მიმართ არსებული აღქმების და დამოკიდებულებების და მათი სამომხმარებლო პრეფერენციების 

ანალიზი. ACT-ს (Analysis and Consulting Team) მიერ. 

 

2.5    გამოსყიდული საკუთარი აქციები 

2015 წლის 12 ნოემბერს ბანკმა გამოაცხადა ჩვეულებრივი აქციების გამოსყიდვის შესახებ (შემდგომში 

„გამოსყიდვა“), რა დროსაც თითო ჩვეულებრივ აქციაში გადაიხადა 0.0179 ლარი, და გამოსყიდული 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  

 

  
 სს ლიბერთი ბანკი | მმართველობის ანგარიშგება | გვერდი 12 

 

ჩვეულებრივი აქციების მაქსიმალურმა რაოდენობამ შეადგინა 1,045,428,327, ანუ გამოშვებული და 

განთავსებული ჩვეულებრივი აქციების მთლიანი რაოდენობის 19.00%. გამოსყიდვის პერიოდი 

განისაზღვრა 90 კალენდარული დღით გამოცხადების თარიღიდან 2016 წლის 10 თებერვლამდე. 2016 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკს გამოსყიდული ჰქონდა 1,045,428,327 ჩვეულებრივ აქცია 

(გამოშვებული და განთავსებული ჩვეულებრივი აქციების მთლიანი რაოდენობის 19.00%) და 

ანგარიშსწორებაც სრულად ჰქონდა განხორციელებული. 2018 წელს ბანკის მაჟორიტარმა აქციონერმა, 

ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-მ მისი კუთვნილი 1,573,680 პრივილეგირებული აქცია 

დააკონვერტირა 31,600,000 ჩვეულებრივ აქციად, პრივილეგირებული აქციების პროსპექტით 

განსაზღვრული პროპორციის გათვალისწინებით. კონვერტაციის შედეგად GFG-ისთვის 

ჩვეულებრივი აქციების გადაცემა ბანკმა განახორციელა სახაზინო აქციებიდან, 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 

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 



   

მმართველობის ანგარიშგება 
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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; 

 ორიენტირება ძირითად საქმიანობაზე ბანკის კონკურენტუნარიანი უპირატესობების 

ეფექტური გამოყენებით; 

 დისციპლინირებული და შერჩევითი სტრატეგიული 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. 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 
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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 საბჭო 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 კომიტეტი 

 ინფორმაციის უსაფრთხოების და ტექნოლოგიურ რისკებს მართავს ინფორმაციის 

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, დაცვის 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; 

 საკრედიტო რისკების მართვა; 

 კრედიტების ადმინისტრაცია; 

 საოპერაციო რისკების მართვა (ORM); 

 საინფორმაციო უსაფრთხოება; 

 უსაფრთხოება; 

 ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა; 

 კანონმდებლობასთან შესაბამისობა. 

 
ქვემოთ მოცემული ცხრილი წარმოადგენს რისკის მართვის დაცვის სამ ხაზს: 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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სამეთვალყურეო საბჭო 

შიდა აუდიტი დირექტორთა 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 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  

 

  
 სს ლიბერთი ბანკი | მმართველობის ანგარიშგება | გვერდი 16 

 

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 ბიუჯეტირების 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  
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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 

ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბიუჯეტირების განყოფილების მიზანია საფრთხეებისა და 

შესაძლებლობების საუკეთესო დაბალანსებისთვის რისკის მისაღები დონის შენარჩუნება - რისკის 

დასაშვები დონისა და საბჭოსა და აღმასრულებელი დირექტორების ბიზნეს სტრატეგიის შესაბამისად. 

ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბიუჯეტირების 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 ბიუჯეტირების განყოფილების როლი 

ილუსტრირებულია ქვემოთ მოცემულ 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;

კაპიტალის რისკი

• 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;
საბაზრო რისკი

• მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის დაწესება სესხებისა და გარანტიებისთვის;

• ფასდადებასთან მიმართებაში გაცემული სესხების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 
კონტროლი;

ფასდადება



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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მმართველობასა და ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბიუჯეტირების განყოფილების კავშირი 

 

 
 

ორგანიზაციული რისკების მართვისა და ბიუჯეტირების განყოფილება ხელს უწყობს რისკებთან 

დაკავშირებული საქმიანობების მართვას, როგორებიცაა რისკების თავმოყრა და ანალიზი, რისკების 

ანგარიშგება, და მოიცავს ისეთ საკითხებს, რომლებიც არ არის განსაზრვრული კონკრეტული ტიპის 

რისკში. განყოფილების ძირითადი ფუნქციები მოიცავს: 

  

 კაპიტალის ადეკვატურობის შიდა შეფასების პროცესზე და აღდგენის გეგმის დოკუმენტაციაზე 

პასუხისმგებლობა; 

 დირექტორთა საბჭოსა და სამეთვალყურეო საბჭოს ხელი შეუწყოს RAS-ის მიმოხილვის 

პროცესის კოორდინირებაში და RAS შესაბამისობის მონიტორინგი, კონტროლი და 

ანგარიშგება;  

 სხვადასხვა ტიპის სტრეს-ტესტების ჩატარება ორგანიზაციის დონეზე; 

 ხაზინის დეპარტამენტთან ყოველდღიური კომუნიკაცია და ALCO-სთვის დამატებითი 

ინფორმაციის მიწოდება; 

 საზედამხედველო რისკის მართვა და ანგარიშგება. 

 

 

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 სტრატეგიულ, ტაქტიკურ და ტრანზაქციულ ბიზნეს ოპერაციებში. რისკის 

დასაშვები დონე გამოხატულია, როგორც კონკრეტული, რაოდენობრივი ფარგლების პაკეტი 

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

ც
ი

ა

სტრატეგია 

და მიზნები 

ERM 

ბიზნეს პროცესები და 

კონტროლი 
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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. 

 

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 სტრატეგიული 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 საზედამხედველო 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. 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  

 

  
 სს ლიბერთი ბანკი | მმართველობის ანგარიშგება | გვერდი 20 

 

ბანკის რისკის დასაშვებ დონესთან დაკავშირებული დოკუმენტები რეგულარულად წარედგინება 

დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს რისკების კომიტეტს. 

 

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. 

 

 

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 ბიუჯეტირების განყოფილება 

პასუხისმგებელნი არიან რისკების მონიტორინგზე და რისკის დასაშვები დონის შესაბამისობის 

უზრუნველყოფაზე. ორგანიზაციული რისკებისა და ბიუჯეტირების 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 ბიუჯეტირების 

განყოფილება. რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტში შეთავაზებული 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 
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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. 

 

  

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. იგი  

მოიცავს აქციების გადაფასებასთან დაკავშირებულ ზარალის რისკს, ასევე საპროცენტო განაკვეთებისა 

და გაცვლითი კურსის ცვლილებით გამოწვეულ ზარალს,  რაზეც ბაზრის ცვალებადობა ახდენს 

გავლენას. 

 

 

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 

პოტენციური უუნარობის, ან ამ ვალდებულებების შესრულებისას ზედმეტი ხარჯის გაწევის შედეგად. 

ბანკი ლიკვიდობის რისკს ორ ტიპად ყოფს: 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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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.  

 

 

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. 

 

 

2.6.4    აღდგენის გეგმა  

ბანკი ადგენს აღდგენის გეგმას (Recovery Plan), რომელიც ითვალისწინებს შესაძლო აღდგენის გზებს 

იმ შემთხვევაში, თუ ბანკი აღმოჩნდება პრობლემურ სიტუაციაში. აღდგენის გეგმა წარმოადგენს 

რისკის მართვის დამატებით ინსტრუმენტს და მისი მიზანია აღდგენის პერიოდის შემოკლება და 

კრიზისის შემთხვევაში ზარალის მინიმუმამდე დაყვანა. ბანკის საერთო რისკის პროფილის და 

ბანკისთვის დამახასიათებელი რისკების საფუძველზე, გეგმა ითვალისწინებს კონკრეტულ გამომწვევ 

ფაქტორებს, რომლის შესაბამისადაც დირექტორთა საბჭომ უნდა აამოქმედოს აღდგენის გეგმა.  

 

აღდგენის გეგმაში აღწერილია და განსაზღვრულია მოვლენები, რომლებმაც შესაძლოა გამოწვიოს 

აღდგენის გეგმის ამოქმედება. იმ კრიტიკული მოცულობების გათვალისწინების მიზნით, რომლებიც 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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იწვევს აღდგენის გეგმის აქტივაციას, ჩატარდა საბაზო პროგნოზირებული (ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული) სცენარის ანალიზი. ვინაიდან წინასწარ არ არის ცნობილი მოვლენის ზუსტი 

ბუნება, რომელიც გამოიწვევს ზეწოლას ბანკზე, გეგმა სტრესული მოვლენების სიმწვავის საპასუხოდ 

უნდა იყოს მოქნილი და ითვალისწინებდეს შესაძლო გამოსავლების ჩამონათვალს, რომლებიც 

შესაძლოა გამოყენებულ იქნას საჭიროებისამებრ. გეგმაში აღწერილია შესაბამისი მიტიგაციის 

ფაქტორები/ქმედებები და არსებულ ზეწოლებზე მათი გამოყენების ეფექტები.  

 

გაჯანსაღების გეგმის ინდიკატორებს ყოველთვიურად აკონტროლებს ორგანიზაციული რისკების 

მართვისა და ბიუჯეტირების განყოფილება. ნებისმიერი პოტენციური გამომწვევი მოვლენა ეგზავნება 

დირექტორთა საბჭოს და განიხილება შეხვედრაზე. ამოქმედების შემთხვევაში აღდგენის გეგმის 

სტრატეგია განხორციელდება დირექტორთა საბჭოს ზედამხედველობით. 

 

 

2.6.5    საკრედიტო რისკის მართვა კოვიდ-19-ის პერიოდში  

ბანკმა გადახედა საკრედიტო რისკის პოლიტიკას, რათა შესაბამისობაში ყოფილიყო რისკის მართვის 

განახლებულ მიდგომებთან. კოვიდ-19-ის პერიოდში დირექტორთა საბჭო რისკის კომიტეტთან 

ერთად მეტად ფოკუსირებულია სასესხო პორტფელის ანალიზზე. საკრედიტო პორტფელის შეფასება 

გასაზღვრავს გაუფასურებული რისკის პოზიციებსა და რისკის კონცენტრაციებს. მისი მიზანია 

მატერიალურ რისკებზე დროული და ფოკუსირებული რეაგირება და შესაბამისი ზომების გატარება, 

რომელიც მოიცავს: 

 

 რისკის კრიტერიუმებისა და მოცულობის იდენტიფიკაციას; 

 გაუფასურებული რისკის პოზიციების იდენტიფიკაციას და მჭიდრო მონიტორინგს, 

პოტენციური სამოქმედო გეგმის განსაზღვრასთან ერთად; 

 საკრედიტო კონცენტრაციის მონიტორინგს, მაგალითად უზრუნველყოფის სექტორული 

კონცენტრაციის; 

 რისკის მატარებელი ფაქტორების მონიტორინგს. 

 

იმისათვის, რომ ბანკმა დროულად განსაზღვროს, თუ რომელ კლიენტებზე ექნება არსებულ 

სიტუაციას ყველაზე დიდი ეფექტი, უფრო დროულად მოხდეს პორტფელის ხარისხის დაღმავალი 

ტრენდის დადგენა და პროაქტიულად იმართოს პროცესები, საჭიროა საკრედიტო რისკის მართვის 

ახალი მეთოდების გამოყენება. ამისათვის: 

 

 ბანკი ატარებს გრანულარულ ანალიზს ინდუსტრიების დონეზე, რათა განისაზღვროს კოვიდ-

19-ით გამოწვეული კრიზისის გავლენა თითოეული სექტორის მიწოდება-მოთხოვნაზე; 

 ბანკი ცდილობს კრიზისის დროს ყველაზე დიდი რისკის წინაშე მყოფი კლიენტების დადგენას. 

სტრეს ტესტი ბანკს საშუალებას აძლევს შეაფასოს მოსალოდნელი გავლენა ლიკვიდობაზე; 

 ყველაზე დიდი რისკის შემცველი კლიენტებისა და მათი შესაბამისი საქმიანობის 

ინდუსტრიების დადგენა ბანკისთვის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. EBITDA-ს ზღვარის, 

ფულადი სახსრების მოძრაობისა და ხარჯების სტრუქტურის ანალიზი ბანკს ეხმარება 

კომპანიის საბალანსო უწყისის სისუსტეეების გამოვლენაში; 

 ბანკის ქმედებები კრიზისული პერიოდისთვის შესაძლოა აერთიანებდეს შემდგომს: ვადის 

გახანგრძლივება სასესხო პორტფელზე; სახელმწიფოს უზრუნველყოფით გაცემული სესხები 

და ახალი საკრედიტო ხაზების გაცემა იმ მსესხებლებზე, რომლებიც მოკლევადიანი ფულადი 

დეფიციტის წინაშე დგანან. ეს ქმედებები ასევე მოიცავს რესტრუქტურიზაციას, 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

საქმიანობის მიმოხილვა  
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სახელშეკრულებო ვადის გადახედვას, სესხზე გარკვეული პერიოდით მხოლოდ საპროცენტო 

გადასახდელების დაკისრებას, ან მოკლევადიანი სესხის გრძელ ვადაზე გადაკეთებას. 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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3   კორპორაციული მართვის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ჩარჩო მიმოიხილავს ლიბერთი ბანკის კორპორაციული მართვის 

სტრუქტურას, პრინციპებს, პოლიტიკასა და პრაქტიკებს, რომლებიც ბანკს საშუალებას აძლევს 

დააკმაყოფილოს საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს საფონდო ბირჟის მოლოდინები.  

 

აქციონერთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების დასაცავად ლიბერთი ბანკის 

კორპორაციული მართვის სისტემა ექვემდებარება მიმდინარე მიმოხილვას, შეფასებასა და 

გაუმჯობესებას. სამეთვალყურეო საბჭო აქტიურად ნერგავს მართვის პოლიტიკასა და პრაქტიკებს, 

რომლებიც განკუთვნილია იმისთვის, რომ სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს 

ინტერესები შეუსაბამოს აქციონერთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებს და ხელი შეუწყოს 

ორგანიზაციის ყველა დონეზე ეთიკური ქცევისა და რისკის მართვის უმაღლეს სტანდარტებს. 

 

"ლიბერთი ბანკის" ჩვეულებრივი აქციები წარმოდგენილია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. 

 

ბანკის კორპორაციული მართვის ჩარჩო სრულად შეესაბამება ადგილობრივ და საერთაშორისო 

სტანდარტებს. სამეთვალყურეო და დირექტორთა საბჭოების მიერ გამოყენებული დადგენილი 

პოლიტიკა და პროცედურები აღწერილია პილარ 3–ის ანგარიშის სხვა სექციებში. სამეთვალყურეო 

საბჭოს, მისი კომიტეტების, მენეჯმენტის, აქციონერების და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის 

ფუნდამენტური ურთიერთობები ეფუძნება ბანკის მმართველობის სტრუქტურას, რომელიც ქვემოთაა 

წარმოდგენილი. მათი საშუალებით დგინდება ბანკის მმართველობის ეთიკური ღირებულებები, 

სტრატეგიული და კორპორაციული მიზნები და განისაზღვრება ამ მიზნების მიღწევისა და 

მონიტორინგის ჩატარების გეგმები. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია ბანკის საერთო 

ორგანიზაციული სტრუქტურა 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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2021 წლიდან დირექტორთა საბჭოს გამოეყო კორპორატიული საბანკო საქმიანობის დირექტორი და 

საოპერაციო საქმიანობის დირექტორი. კორპორატიული საბანკო საქმიანობის მიმართულებას 

ხელმძღვანელობენ შესაბამისი დეპარტამენტის უფროსები, ხოლო საოპერაციო საქმიანობას მართავს 

საოპერაციო დირექტორი, როგორც მიმართულების ხელმძღვანელი. 

 

 

3.1    აქციონერთა წლიური საერთო კრება 

აქციონერთა წლიური საერთო კრება (Annual General Meeting - “AGM”) არის ბანკის აქციონერების 

სავალდებულო ყოველწლიური შეკრება. აქციონერთა წლიურ 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, როგორიცაა სამეთვალყურეო საბჭოში წევრების დანიშვნა, მათი 

ანაზღაურების განსაზღვრა, დივიდენდის გადახდა და გარე აუდიტორების შერჩევა. 

 

 

3.1.1    წლიური საერთო კრების მოწვევა 

ბანკის წესდების შესაბამისად, წლიურ საერთო კრებას სამეთვალყურეო საბჭო იწვევს ბანკის 

ბუღალტრული აღრიცხვების გარე აუდიტის დასრულებიდან ორი თვის განმავლობაში და ნებისმიერ 

შემთხვევაში 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 
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მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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(Extraordinary General Meetings - “EGM”). რიგგარეშე საერთო კრებების რაოდენობა წლის განმავლობაში 

არ არის შეზღუდული და შესაძლოა შეიცვალოს წლიდან წლამდე. EGM შეიძლება მოწვეულ იქნას 

სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორთა საბჭოს ან აქციების სულ მცირე 5%-ის მფლობელი აქციონერის 

წერილობითი მოთხოვნით. აქციონერებს,  რომლებიც არ ესწრებიან წლიურ საერთო კრებას, უფლება 

აქვთ გასცენ მინდობილობა მესამე პირზე, რომელიც მათ ნაცვლად შეძლებს ხმის მიცემას. 

 

აქციონერთა საერთო კრებას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ან, მისი 

არყოფნის შემთხვევაში, თავმჯდომარის მოადგილე, სამეთვალყურეო საბჭოს უფროსი 

დამოუკიდებელი წევრი ან საბჭოს ნებისმიერი სხვა წევრი. იმ შემთხვევებში, როდესაც თავმჯდომარე 

არ ესწრება სხდომას ან/და არ შეუძლია ხმის მიცემაში მონაწილეობა მიიღოს ინტერესთა შესაძლო 

კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების გამო, სხდომას თავმჯდომარეობს თავმჯდომარის 

მოადგილე, სამეთვალყურეო საბჭოს უფროსი დამოუკიდებელი წევრი. სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრების არყოფნის შემთხვევაში კრებას ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი.  

 

AGM-ის ან/და EGM-ის 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 გადაწყვეტილება საერთო 

კრების მოწვევის გარეშე. ასეთი გადაწყვეტილება აქციონერთა საერთო კრების ოქმის ტოლფასია და 

ითვლება აქციონერთა საერთო კრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებად. მსგავს შემთხვევებში, 

დანარჩენ აქციონერებს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობებათ საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ ბანკის აქციების 75%-ს ფლობს ერთზე მეტი მესაკუთრე, 

აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა სავალდებულოა. 

 

 

3.1.2    წლიური საერთო კრების ფუნქციები 

საქართველოს კანონმდებლობისა და ბანკის წესდების თანახმად, წლიურ საერთო კრებაზე 

აქციონერებს შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება შემდეგ საკითხებზე:   

 

 

• წესდების მიღება, დამტკიცება და ცვლილება.

• ბანკის კონსოლიდაცია, გაერთიანება, დაშლა, ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია და/ან 
ტრანსფორმაცია.

• სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა და გათავისუფლება.

• ბანკის ნებადართული 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 უფლებრივად დატვირთვასთან 
დაკავშირებით, რომლის ღირებულება აღემატება ბანკის საკუთარი კაპიტალის 10%–ს. 

კონტროლის 
უფლებები
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3.1.3    2020 წელს ჩატარებული აქციონერთა კრება და მიღებული გადაწყვეტილებები  

იმის გათვალისწინებით, რომ Georgian Financial Group B.V. ფლობს ბანკის აქციების 75%-ზე მეტს, 2021 

წელის პირველ ნახევარში GFG-მ შემდეგი გადაწყვეტილებები მიიღო: 

 

 

 

3.1.4    კომუნიკაცია და მედია განცხადებები 

როგორც წლიური საერთო კრების, ასევე რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დრო, ადგილი და დღის 

წესრიგი ქვეყნდება ბეჭდურ მედიაში კრების ჩატარების თარიღამდე მინიმუმ 20 დღით ადრე, ხოლო 

მაჟორიტარი აქციონერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ქვეყნდება ბანკის ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე.  გარდა ამისა, მინორიტარი აქციონერების უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად 

დამატებითი 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 პასუხისმგებლობებია: 

 ბანკში კორპორაციული მმართველობის უმაღლესი სტანდარტების ხელშეწყობა. 

 აქციონერთა ინტერესების შესაბამისად, ბანკის განვითარების ხელშეწყობა და მდგრადი 

ღირებულებების შექმნა და უზრუნველყოფა. 

 მმართველობითი ორგანოების მიერ ბანკის გრძელვადიანი ზრდის ხელშეწყობა და შიდა 

კონტროლის ეფექტური სისტემის შენარჩუნება. 

 

 

29 მაისი, 2020

• ბანკის კონვერტირებადი პრივილეგირებული აქციების მიმართ წლიური 17% დივიდენდის გადახდის 
დამტკიცება 2019 კალენდარული წლისთვის.

20 ივლისი, 2020

• ბანკის 2019 წლის აუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.

• შპს "იუაის" (Ernst & Young) დანიშვნა ბანკის დამოუკიდებელ გარე აუდიტორად 2020-2023 
საანგარიშგებო პერიოდებისთის.

02 ოქტომბერი, 2020

• ბექა გოგიჩაიშვილის არჩევა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად.
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3.2.1    სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა 

წესდების შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭო შედგება არანაკლებ 3 წევრისგან. სებ–ის მიერ 

მიღებული რეგულაციის თანახმად, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 ივნისიდან, სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრი არ უნდა იყოს დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობაში და არ უნდა ახორციელებდეს 

აღმასრულებელ ფუნქციებს. 

 

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. 

 

30-ივნისი-21 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები 

თავმჯდომარე ირაკლი ოთარ რუხაძე  

საბჭოს წევრი ბექა გოგიჩაიშვილი 

საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი მურთაზ კიკორია 

საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი მაგდა მაღრაძე 

თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოს 

უფროსი დამოუკიდებელი 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 დაგეგმვის, რისკის მართვის, ანაზღაურების, საზედამხედველო მოთხოვნების, 

კორპორაციული მართვისა და მენეჯმენტის მიმართულებით და, ამასთან, შეხედულებათა 

მრავალფეროვნების ხელშეწყობისათვის საჭირო უნარებს ფლობენ. მათ აქვთ შესაბამისი ცოდნა 

ადგილობრივი, რეგიონალური, გლობალური, ეკონომიკური და საბაზრო ძალებისა და 

სამართლებრივი და საზედამხედველო გარემოს შესახებ. მათი გამოცდილებისა და უნარების 

მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რისკების შემცირებაში ბანკისა და მისი 

აქციონერების ინტერესების სასარგებლოდ. 
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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, მასაჩუსეტსში. 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, მასაჩუსეტსში 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. 

 

მურთაზ კიკორია 
უნარები და გამოცდილება: 

მურთაზ კიკორია სს "ლიბერთი ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს 

დამოუკიდებელ წევრად 2019 წლის ივნისში იქნა არჩეული. 2019 წლის 

ივლისში იგი აირჩიეს სამეთვალყურეო საბჭოს რისკების კომიტეტის 

თავმჯდომარედ. მურთაზს საბანკო და საფინანსო სექტორთან დიდი 

გამოცდილება აკავშირებს. იგი იკავებდა გენერალური დირექტორის 

პოზიციებს სექტორის წამყვან კომპანიებში/ჯგუფებში, კერძოდ, 2015-

2016 წლებში სს „საქართველოს ბანკში“ და 2012-2014 წლებში - 

„საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში“. მას ასევე აქვს მრავალწლიანი 

გამოცდილება სს „საქართველოს ბანკში“ ფინანსური დირექტორისა და 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში (EBRD) უფროსი 

ბანკირის თანამდებობაზე. შესაბამისად, მისი ცოდნა და გამოცდილება ფინანსებში, კაპიტალის 

ბაზრებსა და ზოგადად ბაზარზე მეტად მნიშვნელოვანი და ღირებულია ბანკისთვის. მურთაზის 
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გამორჩეული გამოცდილება საბანკო და საფინანსო სფეროში კიდევ უფრო გაღრმავებულია მისი 

მართვის, კონტროლისა და ზედამხედველობითი უნარებით, რომლებიც მან შეიძინა 2000-იანი წლების 

დასაწყისში საქართველოს ეროვნულ ბანკში საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების 

განყოფილების უფროსად მუშაობისას. რის შემდეგაც 2016-2018 წლებში წარმატებით განაგრძო მუშაობა 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციაზე. 

 
განათლება: 
მურთაზმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი (ფინანსები 

და კრედიტები). მისი აკადემიური ცოდნა ასევე მდიდარია მრავალი მნიშვნელოვანი ადგილობრივი და 

საერთაშორისო კონფერენციით, ტრენინგებითა და სემინარებით საბანკო ოპერაციების შესახებ, 

ფინანსური ბაზრების, დაფინანსების, მოლაპარაკებებისა და ხელმძღვანელობის, ფულის გათეთრების 

წინააღმდეგ და საბანკო სექტორთან დაკავშირებული სხვა შესაბამისი საკითხებით. 

 

მაგდა მაღრაძე 

უნარები და გამოცდილება: 
მაგდა მაღრაძე სს "ლიბერთი ბანკს" 2019 წლის აგვისტოში 

შემოუერთდა. 2019 წლის ოქტომბერში იგი არჩეულ იქნა ანაზღაურების 

კომიტეტის თავმჯდომარედ. მაგდა სამეთვალყურეო საბჭოს 

ერთადერთი ქალი წევრია. მას განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს 

პროექტის მენეჯმენტში, სტრატეგიულ დაგეგმვაში, ფინანსებში, 

მონიტორინგში, კონტროლსა და ანგარიშგებაში. იგი ამჟამად 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს აღმასრულებელი 

დირექტორის პოზიციას იკავებს. მისი ხელმძღვანელობითა და 

ზედამხედველობით კომპანიამ წარმატებით განახორციელა რამდენიმე 

პროექტი. ამჟამად აღნიშნული ორგანიზაცია ახორციელებს 

გრძელვადიან პროექტს, რომელიც ათობით მილიონ აშშ დოლარს მოიაზრებს. პროექტის მთავარი 

მიზანი საქართველოში ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების შემუშავებაა, ასევე 

მოიაზრება საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია, აღჭურვა და აკადემიური პერსონალის პროფესიული 

განვითარების მენეჯმენტი. 2008-2013 წლებში მაგდა მუშაობდა ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველოს უმაღლესი განათლების მიმართულების აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამის 

მენეჯერის პოზიციაზე. პროგრამა ძირითადად ორიენტირებული იყო განათლების განვითარებაზე 

სამხრეთ კავკასიაში, ადგილობრივი, რეგიონალური და გლობალური აკადემიური ქსელის შექმნით. 

მისი მცდელობისა და დაუღალავი ძალისხმევის შედეგად, საქართველოში განხორციელდა მრავალი 

გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამა. გამოკვეთილი უნარ-ჩვევებისა და გამოცდილების 

წყალობით, მაგდა სამეთვალყურეო საბჭოს სძენს მრავალფეროვნებას, დამოუკიდებლობას, 

პროფესიონალიზმისა და კონტროლის მაღალ დონეს. სამეთვალყურეო საბჭო და ზოგადად ბანკი 

დაბალანსებულია ბიზნეს ოპერაციების შესრულებისა და რისკების მართვის თვალსაზრისით. 

 
განათლება: 
მაგდამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და მიენიჭა 

იურისტის წოდება. იგი ასევე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური 

ურთიერთობების კურსდამთავრებული ეკონომისტის წოდებით. 
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მამუკა წერეთელი 

უნარები და გამოცდილება: 
დოქტორი მამუკა წერეთელი აირჩიეს ლიბერთი ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად 2018 წლის 

დეკემბერში. 2019 წლის იანვარში იგი დაინიშნა აუდიტის კომიტეტის 

თავმჯდომარედ და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის 

მოადგილედ, საბჭოს უფროს დამოუკიდებელ წევრად. 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 კონფერენცია, 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, აშშ-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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ბექა გოგიჩაიშვილი 

უნარები და გამოცდილება: ბექა გოგიჩაიშვილი სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრად არჩეულ იქნა 2020 წლის ოქტომბერში. იმავე წლის 

ნოემბრიდან იგი ასევე არჩეულ იქნა სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის 

კომიტეტის წევრად. ბექას გააჩნია მრავალმხრივი და გამორჩეული 

გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებით, რაც მნიშვნელოვნად 

გააძლიერებს სამეთვალყურეო საბჭოსა და მასთან არსებული 

კომიტეტების მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტურად 

განხორციელებას. მის პროფესიულ კარიერაში განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ინვესტიციების მენეჯერის პოზიცია ჰანიველ 

პარტნერს ჯორჯიაში, ინვესტიციებისა და აქტივების მართვის 

კომპანიაში, რომელიც დღეისათვის მართავს ათეულობით მილიონი 

ლარის ღირებულების ინვესტიციებს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში. 2017 წლამდე ბექა მუშაობდა 

საპარტნიორო ფონდში, სადაც მისი ძირითადი საქმიანობა მოიცავდა საპარტნიორო ფონდის მიერ 

დასაფინანსებელი პროექტების ფინანსურ ანალიზსა და რისკების შეფასებას და შესაბამისად, 

დიდწილად განაპირობებდა საპარტნიორო ფონდის წარმატებულ საინვესტიციო საქმიანობას. ბექას 

ასევე გააჩნია გამოცდილება საბანკო სექტორში. 2013-2014 წლებში იგი მუშაობდა თიბისი ბანკში, სადაც 

უშუალოდ ახორციელებდა რეპორტინგს და ანგარიშგებას როგორც შიდა მიზნებისთვის, ისე 

საზედამხედველო შესაბამისობისთვის. 

 

განათლება: ბექა არის სასექსის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსდამთავრებული მენეჯმენტისა 

და ფინანსების მიმართულებით. 2010 წელს ბექამ ასევე დაამთავრა კავკასიის უნივერსიტეტი და 

ფლობს ბიზნესის მართვის ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს ფინანსების სპეციალობით. 

 

 

3.2.3    სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნება და დამოუკიდებლობა 

სამეთვალყურეო საბჭო მიიჩნევს, რომ უნარების, პროფესიული კარიერის, ცოდნისა და გამოცდილების 

მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია ბიზნესის ეფექტურად წარმართვისთვის. სამეთვალყურეო საბჭო 

მისი ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტით მუშაობს რათა უზრუნველყოს უნარების, 

გამოცდილების, დამოუკიდებლობისა და საბანკო ცოდნის სათანადო დაბალანსება დაკისრებული 

პასუხისმგებლობების შესასრულებლად. 

 

მოცემულ ეტაპზე სამეთვალყურეო საბჭო შესაბამისობაშია საქართველოს ეროვნული ბანკის 

კორპორაციული მართვის კოდექსთან საბჭოში დამოუკიდებელი და ქალი წევრების რაოდენობით, 

თუმცა კორპორაციული მართვის ქოდექსის განახლებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, იგეგმება 

სამეთვალყურეო საბჭოსა და კომიტეტების დონეზე დამატებით ცვლილებები, მათ შორის 

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი თავმჯდომარის არჩევა, დამატებით ქალი წევრის არჩევა და 

სხვა, რაც სამეთვალყურეო საბჭოს აქცევს კიდევ უფრო დამოუკიდებელ და მრავალფეროვან ორგანოდ. 

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს უკავია და/ან მანამდე ეკავა მაღალი თანამდებობა 

სხვადასხვა დაკავშირებულ სფეროში, რის შედეგადაც მათ თავისი გამოცდილებით და ხედვით 

ღირებული კონცეფციები შეაქვთ სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობაში და მნიშვნელოვანი წვლილი - 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არცერთ ფიზიკურ პირს ან ფიზიკურ პირთა ჯგუფს არ აქვს 

შესაძლებლობა აკონტროლოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობა დანიშვნამდე ფასდება კომერციული ბანკების 

კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

3.2.4    სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციები 

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სამეთვალყურეო საბჭო ჩართული იქნება ეფექტური კონტროლის 

განხორციელების პროცესში, კონკრეტული გადაწყვეტილებები საჭიროებს სამეთვალყურეო საბჭოს 

მიერ დამტკიცებას. ქვემოთ განსაზღვრულია სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციის  საკითხები: 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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• პასუხისმგებლობა ბანკის საერთო მართვაზე; 

• ბანკის კომერციული და საინვესტიციო სტრატეგიების, წლიური ბიუჯეტების დამტკიცება და მნიშვნელოვანი 
ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება;

• ბანკის საქმიანობის კონტროლი;

სტრატეგია და მართვა

• ბანკის ოპერირების მაქსიმალური ეფექტურობის უზრუნველყოფა;

• ხმის მიცემის უფლებების გამოყენება ბანკის ნებისმიერ მსხვილ შვილობილ კომპანიაში;

• ფინანსური და საბუღალტრო აღრიცხვის დოკუმენტაციის და აქტივების შემოწმება;

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;

• კომიტეტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, კონკრეტული ზომების მიღება;

• განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხების მარეგულირებელი სამოქმედო პოლიტიკების დამტკიცება.

შიდა კონტროლის 
მექანიზმები

• მნიშვნელოვანი სესხების დამტკიცება, თუ ჯამური რისკის პოზიცია აღემატება ბანკის საკუთარი კაპიტალის 
5%-ს; 

• ტრანზაქციები დაკავშირებულ მხარეებთან, ინტერესთა კონფლიქტის მართვის დებულების შესაბამისად;

• ნებისმიერი აქტივის შეძენა/გასხვისება, ან სხვა სახის ხელშეკრულების გაფორმება რომლის ღირებულება 
აღემატება 1,000,000 აშშ დოლარს;

• იურიდიულ პირთან ან კომპანიასთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის გაფორმება ან შეწყვეტა, თუ იგი 
წარმოშობს წელიწადში 1,000,000 აშშ დოლარის ოდენობის ვალდებულებას ან ამავე ოდენობის თანხის მიღების 
უფლებას;

კონტრაქტები

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

• ბანკის აქციების გამოსყიდვა, მათ შორის სავალდებულო გამოსყიდვა;

კომუნიკაცია

• ცვლილებები დირექტორთა საბჭოს სტრუქტურაში, ზომასა და შემადგენლობაში; 

• დირექტორთა საბჭოს წევრების, აუდიტის და სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა კომიტეტების წევრების არჩევა და 
გათავისუფლება; 

• დირექტორთა საბჭოს წევრთა ანაზღაურების განსაზღვრა;

• ბანკის აქციების დამოუკიდებელი რეგისტრატორის შერჩევა, დანიშვნა 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;

კორპორაციული 
მართვა

• ნებისმიერი დავის წამოწყება, წარმოება ან გადაწყვეტა, როდესაც დავის თანხა აღემატება 500,000 აშშ დოლარს, ან 
დაკავშირებულია სისხლის სამართლის საქმესთან ან ბანკში მმართველ პოზიციაზე მყოფ პირთან;

• ნებისმიერ პირთან ერთად ამხანაგობის ან  ერთობლივი საწარმოს დაარსება;

• ნებისმიერი პოლიტიკური შენატანის ან პოლიტიკური დონაციის განხორციელება;

• ბანკის ნებისმიერი სააქციო კაპიტალის გაყიდვა/რეკაპიტალიზაცია.

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 რიგგარეშე კრებებზე და სატელეფონო კონფერენციით. მთლიანობაში, 2021 

წლის პირველ ნახევარში სამეთვალყურეო საბჭო ოფიციალურად შეიკრიბა ოცდაერთჯერ და 

გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნა როგორც უშუალო შეხვედრით ჩატარებული სხდომის ფორმატში, 

ისე სატელეფონო კონფერენციის საშუალებით. კრებების დროს სამეთვალყურეო საბჭო იღებს 

განახლებულ მონაცემებს შიდა საოპერაციო ფუნქციებიდან კონტროლის და რისკის მართვის, 

შესაბამისობის, შიდა აუდიტის, ადამიანური რესურსების და სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას 

მიკუთვნებული ძირითადი კონტრაქტების შესახებ. 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. უშუალოდ სხდომების გარდა, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს და წევრებს ხშირი 

კონტაქტი აქვთ როგორც ერთმანეთთან, ისე გენერალურ დირექტორთან, კონტროლის ფუნქციების 

ხელმძღვანელ პირებთან და სხვა მნიშვნელოვან ბიზნეს ერთეულებთან. 

 

 

3.2.6    სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის შეფასება  

სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად ზრუნავს თავისი ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად და აღიარებს, 

რომ მისი შეფასების პროცესი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ამ მიზნის მისაღწევად. სამეთვალყურეო 

საბჭო წარმოადგენს ეფექტურ ორგანოს, რომელიც ქმნის კომპეტენციის და გამოცდილების სათანადო 

ბალანსს და აერთიანებს მოსაზრებების და პერსპექტივების მრავალფეროვნებას. კომერციული ბანკების 

კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების თანახმად, ლიბერთი ბანკმა დაამტკიცა 

სამეთვალყურეო საბჭოს შეფასების პოლიტიკა, რომლის საფუძველზეც ბანკის არსებობის ისტორიაში 

პირველად, 2020 წელს სამეთვალყურეო საბჭომ და მასთან არსებულმა კომიტეტებმა განახორციელეს 

საკუთარი საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება, როგორც ერთიანი კოლეგიური ორგანოს, ისე 

დამოუკიდებელი წევრებისა და თავმჯდომარის სათანადო ჩართულობის, კვალიფიციურობის, 

შესაფერისობისა და ეფექტურობის განსაზღვრის მიზნით და მთლიანობაში სამეთვალყურეო საბჭოსა 

და კომიტეტების საქმიანობის ეფექტურობა განისაზღვრა საკმაო მაღალი ხარისხით. 2021 წლის 

ბოლომდე სამეთვალყურეო საბჭს ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტის 

ჩართულობითა და ხელშეწყობით კვლავ განახორციელებს საკუთარი საქმიანობის შეფასებას.  

შეფასების პოლიტიკის მიხედვით, ყოველ სამ წელიწადში შეფასება განხორციელდება 

დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ. 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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3.3    სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტები 

კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნების მიხედვით, სისტემურ 

კომერციულ ბანკებში სამეთვალყურეო საბჭოსთან უნდა არსებობდეს შემდეგი სამეთვალყურეო 

საბჭოს კომიტეტები:  

 

1. აუდიტის კომიტეტი 

2. რისკების კომიტეტი 

3. კორპორაციული მართვის კომიტეტი 

4. ანაზღაურების კომიტეტი 

 

კომიტეტების რაოდენობის, მათი მოწყობისა და შემადგენლობის მხრივ ბანკი სრულ შესაბამისობაშია 

კომერციული ბანკების კორპორაციულ კოდექსთან. 

 

 

3.3.1    აუდიტის კომიტეტი  

აუდიტის კომიტეტი პასუხისმგებელია შიდა კონტროლის ფუნქციების შესრულების მონიტორინგზე, 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ წლიური სამოქმედო გეგმის შესრულების დაგეგმვასა და 

ზედამხედველობაზე, გარე დამოუკიდებელ აუდიტორებთან კომუნიკაციაზე. კომიტეტი ასევე 

რეკომენდაციას უწევს სამეთვალყურეო საბჭოს შიდა კონტროლის მექანიზმების შესაძლო სისუსტეზე.  

 

აუდიტის კომიტეტი ზედამხედველობას უწევს ბანკის შესაბამისობას მექრთამეობასა და 

კორუფციასთან, ინტერესთა კონფლიქტის მართვასა და გამჟღავნებასთან დაკავშირებულ შიდა 

პოლიტიკებთან. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აუდიტის კომიტეტი თვლის, რომ მისი შიდა 

კონტროლის ჩარჩო ეფექტურია. 

 

კომიტეტი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული და ექვემდებარება სამეთვალყურეო 

საბჭოს. კომიტეტი შედგება შემდეგი წევრებისგან: 

 მამუკა წერეთელი (თავმჯდომარე); 

 ბექა გოგიჩაიშვილი (საბჭოს წევრი); 

 მურთაზ კიკორია (საბჭოს წევრი). 

 

აუდიტის კომიტეტის წევრების უმეტესობა უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი 

წევრი. შესაბამისად, ბანკი სრულად აკმაყოფილებს კომერციული ბანკებისთვის საქართველოს 

კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნებს. 

 

აუდიტის კომიტეტის შეხვედრა უნდა ჩატარდეს მინიმუმ კვარტლურად და, საჭიროების შემთხვევაში, 

რიგგარეშე სხდომა შესაძლოა მოწვეულ იქნას ნებისმიერ დროს. 

 

აუდიტის კომიტეტის ძირითადი როლები და პასუხისმგებლობები: 

 ბანკის საბუღალტრო და საანგარიშგებო წესების განსაზღვრა, ამ წესების დაცვა და ბანკის შიდა 

აუდიტის მეშვეობით ბანკის აღრიცხვებისა და ჟურნალების შემოწმება;  

 მოქმედ კანონმდებლობასთან ბანკის შესაბამისობის ზედამხედველობა; 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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 შიდა აუდიტის ფუნქციონირების ზედამხედველობა, რომლის მიზანია ბანკში რისკის 

მართვისა და კონტროლის სისტემებისა და პროცესების ადეკვატურობისა და ეფექტურობის 

უზრუნველყოფა; 

 შიდა აუდიტის საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტების დამტკიცება და ბანკის 

დირექტორთა საბჭოსგან შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა; 

 შიდა აუდიტის მომსახურების კვარტალური/ნახევარწლიანი რეპორტების დამტკიცება და 

სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოსთვის შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 

წარდგენა; 

 შიდა აუდიტის მიერ შედგენილი წლიური სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და გეგმის 

კვარტლური გადახედვა; 

 შიდა აუდიტის ფუნქციის შეფასება, სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა; 

 ბანკის გარე აუდიტორებთან თანამშრომლობა; 

 

აუდიტის კომიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს გარე აუდიტორთან 

თანამშრომლობა, მისი საქმიანობის ხელშეწყობა და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ბანკის 

აქციონერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, 2020-2023 წლების ფინანსური 

ანგარიშგების სავალდებულო აუდიტს განახორციელებს შპს „იუაი“, რომელიც წარმოადგენს დიდი 

ოთხეულის წევრს. მომავალი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის დამოუკიდებელი გარე აუდიტორის 

შერჩევა განხორციელდება აუდიტის კომიტეტის ჩართულობით, მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესით. 

 

2021 წლის პირველ ნახევარში აუდიტის კომიტეტი ოფიციალურად შეიკრიბა 2-ჯერ.  

 

 

3.3.2    ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტი  

2018 წლის დეკემბერში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომ დააარსა ნომინაციისა და კორპორაციული 

მართვის კომიტეტი სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობის შერჩევის, 

დანიშვნების, წევრთა როტაციის, მათი მუშაობის ეფექტურობის შეფასების და ბანკის კორპორაციული 

მმართველობის საზედამხედველოდ. 

 

კომიტეტი დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულია, იგი ექვემდებარება ბანკის სამეთვალყურეო 

საბჭოს და უნდა შედგებოდეს სულ მცირე  3 (სამი) წევრისგან, რომლებიც იმავდროულად უნდა იყვნენ 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები. ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტი შედგება 

შემდეგი წევრებისგან: 

 

 ირაკლი ოთარ რუხაძე (თავმჯდომარე); 

 მურთაზ კიკორია (საბჭოს წევრი); 

 მამუკა წერეთელი (საბჭოს წევრი). 

 

ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტის შეხვედრები უნდა ჩატარდეს წელიწადში სულ 

მცირე ორჯერ და, საჭიროების შემთხვევაში რიგგარეშე სხდომა შესაძლოა მოწვეულ იქნას ნებისმიერ 

დროს. 

 

ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომტიტეტის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები: 

 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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 ნომინაცია. სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორთა საბჭოსა და მათი კომიტეტების 

სტრუქტურის, ზომისა და შემადგენლობის რეგულარული გადახედვა კომიტეტის 

თავმჯდომარესთან კონსულტაციით, სამეთვალყურეო საბჭოს ან/და დირექტორთა საბჭოს მიერ 

გაწეული საქმიანობის გათვალისწინებით. 

 კომიტეტმა უნდა განიხილოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და სხვა მაღალი რანგის 

აღმასრულებელი პირების როტაციის დაგეგმვა მათი საქმიანობის გათვალისწინებით, 

ბანკისთვის არსებული გამოწვევების, შესაძლებლობების და სამომავლოდ საჭირო უნარებისა 

და გამოცდილების გათვალისწინებით. 

 კომიტეტმა უნდა უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის შეფასების ჩატარება და 

წარმოქმნილი რეკომენდაციების სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარდგენა. 

 

 კორპორაციული მართვა. კომიტეტი უზრუნველყოფს საუკეთესო კორპორაციული მართვის 

პრაქტიკის დანერგვას და მისი მუდმივ გაძლიერებას, მათ შორის კორპორაციულ მართვასთან 

დაკავშირებული პოლიტიკების შემუშავებას და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარდგენას. 

 მონიტორინგს უწევს განვითარებად ტრენდებს, ინიციატივებს და საუკეთესო პრაქტიკას 

კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებით, აფასებს აღნიშნული ტრენდების, პრაქტიკის 

გავლენას/თავსებადობას ბანკთან და საჭიროების შემთხვევაში გასცემს რეკომენდაციებს. 

 პერიოდულად განიხილავს სამეთვალყურეო საბჭოსთან დაკავშირებულ პოლიტიკასა და 

ეთიკას და სამეთვალყურეო საბჭოს აძლევს შესაბამის რჩევებს. 

 გადახედავს და განიხილავს შიდა შემოწმებასთან ან/და მოკვლევასთან მიმართებაში არსებულ 

საჩივრებს, რომელიც განხორციელდა შესაბამისობის სამსახურის ან მსგავსი 

უფლებამოსილების მქონე სხვა სტრუქტურული ერთეულის მიერ, ქცევისა წესებისა 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. 

 

2021 წლის პირველ ნახევარში ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტი ოფიციალურად 

შეიკრიბა ერთხელ. 

 

 

3.3.3    რისკების მართვის კომიტეტი 

რისკების კომიტეტი პასუხისმგებელია ბანკის რისკის მართვის პოლიტიკა/პროცედურების 

ზედამხედველობასა და შესაბამისობაზე, ასევე რისკის მართვის სტრუქტურის ადეკვატურობის 

განსაზღვრაზე, ბანკის წინაშე არსებული ყველა რისკის ტიპის მიხედვით. 

 

კომიტეტი დახმარებას უწევს სამეთვალყურეო საბჭოს და აძლევს რეკომენდაციებს რისკების მართვისა 

და შიდა კონტროლის, რისკის კონტროლის ფუნქციების ადეკვატურობისა და ეფექტურობის შეფასების 

მიმართულებით, კონკრეტული ტიპის საოპერაციო, საკრედიტო და სხვა ტიპის რისკების 

იდენტიფიცირებისა და პრევენციის მიზნით. 

 

რისკების კომიტეტი ასევე ატარებს ბანკის რისკის მართვისა და მიტიგაციის პოლიტიკა-

პროცედურებთან შესაბამისობის მონიტორინგს. ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, კომიტეტი 

მიიჩნევს, რომ მთლიანობაში ბანკის შიდა კონტროლის საერთო ჩარჩო ეფექტურია. 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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კომიტეტი დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულია და ექვემდებარება ბანკის სამეთვალყურეო 

საბჭოს. კომიტეტის წევრები არიან: 

 მურთაზ კიკორია (თავმჯდომარე); 

 ირაკლი ოთარ რუხაძე (წევრი); 

 მაგდა მაღრაძე (წევრი). 

  

კომიტეტის წევრთა უმრავლესობას უნდა წარმოადგენდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი 

წევრები. ამ მხრივ, ბანკი სრულ შესაბამისობაშია კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 

კოდექსთან. 

  

რისკების კომიტეტის სხდომა უნდა ჩატარდეს არანაკლებ კვარტლურად, საჭიროების შემთხვევაში 

ნებისმიერ დროს შესაძლოა მოწვეულ იქნას კომიტეტის რიგგარეშე სხდომა.  

  

რისკების კომიტეტის მთავარი ფუნქციები და ძირითადი პასუხისმგებლობებია: 
 რისკების მართვის ანგარიშგების რეგულარულად დამტკიცება; 
 რისკის სტრატეგიისა და რისკის დასაშვები დონის კონტროლი, მათი თანმიმდევრულობა და 

შესაბამისობა ბანკის სტრატეგიასთან, კაპიტალსა და ფინანსურ გეგმებთან. აღნიშნული 

მიმართულებით კომიტეტი საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და 

წარუდგენს სამეთვალყურეო საბჭოს; 
 კაპიტალისა და ლიკვიდობის, ასევე ბანკისთვის რელევანტური ყველა ტიპის რისკის 

კონტროლი: საკრედიტო, საოპერაციო, საბაზრო, რეპუტაციული და სხვა ტიპის რისკების 

მართვის სტრატეგიები, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა რისკის დასაშვებ დონესა და 

კულტურასთან; 

 ანგარიშგებების განხილვა რისკის დასაშვები დონიდან თითოეულ გადაცდომასა და შერჩეული 

ქმედების ადეკვატურობაზე;  
 კაპიტალის ადეკვატურობის შიდა შეფასების პროცესის (ICAAP) ანგარიშგების განხილვა და 

დამტკიცება; 
 რისკების დირექტორის (CRO) ეფექტურობისა და დამოუკიდებლობის კონტროლი, მისი 

საქმიანობის შეფასება და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის აღნიშნულ პოზიციაზე დანიშვნისა 

და/ან გათავისუფლების შესახებ რეკომენდაციების წარდგენა. 
  

რისკების კომიტეტი 2021 წლის პირველ ნახევარში შეიკრიბა ორჯერ.  

 

 

3.3.4    ანაზღაურების კომიტეტი  

ანაზღაურების კომიტეტი პასუხისმგებელია ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრებისათვის და სხვა 

მატერიალური რისკის ამღები პირებისთვის ადეკვატური და ეფექტური ანაზღაურების სისტემის 

შექმნაზე და მისი გამართულად ფუნქციონირების ზედამხედველობაზე. 

 

კომიტეტი დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულია და ექვემდებარება ბანკის სამეთვალყურეო 

საბჭოს. იგი შედგება შემდეგი წევრებისგან: 

 

 მაგდა მაღრაძე (თავმჯდომარე); 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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 ირაკლი ოთარ რუხაძე (საბჭოს წევრი); 

 მამუკა წერეთელი (საბჭოს წევრი). 

 

ანაზღაურების კომიტეტში წარმოდგენილი უნდა იყოს დამოუკიდებელი წევრების საკმარისი 

რაოდენობა. ამრიგად, ბანკი სრულად აკმაყოფილებს კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის 

კოდექსის მოთხოვნებს. 

 

ანაზღაურების კომიტეტი ტარდება წელიწადში არანაკლებ ორჯერ. საჭიროების შემთხვევაში, 

კომიტეტის რიგგარეშე სხდომა შესაძლოა მოწვეულ იქნას ნებისმიერ დროს. 

 

ანაზღაურების კომიტეტის მთავარი ფუნქციები და პასუხისმგებლობებია: 

 

 ანაზღაურების პოლიტიკის რეგულარული გადახედვა და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის 

რეკომენდაციების წარდგენა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ბანკის ანაზღაურების პოლიტიკის 

შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და მარეგულირებლის მიერ დამტკიცებულ 

შესაბამის რეგულაციებთან. 

 მატერიალური რისკის ამღებ პირთა სიის რეგულარულად გადახედვა და სამეთვალყურეო 

საბჭოსთვის რეკომენდაციების წარდგენა; 

 არაფულადი სახით ანაზღაურების სქემის განხილვა, საჭიროების შემთხვევაში 

რეკომენდაციების გაცემა და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარდგენა დასამტკიცებლად; 

 სამეთვალყურეო საბჭოსთვის რეკომენდაციების გაცემა ბანკის ანაზღაურების პოლიტიკით 

გათვალისწინებული პირების ანაზღაურების შესახებ; 

 მატერიალური რისკის ამღებ პირთა საქმიანობის შეფასების ძირითადი მაჩვენებლების (KPI) 

შესრულების შეფასება; 

 ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის გამჟღავნების პროცესის 

ხელმძღვანელობა. 

 

2021 წლის პირველ ნახევარში ანაზღაურების კომიტეტი არ შეკრებილა. 

 

 

3.3.5.    კომიტეტების როლი კორპორაციულ მართვაში 

სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება-მოვალეობების შესრულების ხელშეწყობის, მისი ეფექტურობის 

ამაღლების მიზნით, სამეთვალყურეო საბჭოსთან შექმნილია კომიტეტები, რომლებზეც 

გარკვეულწილად დელეგირებულია სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციები სხვადასხვა მიმართულებით. 

კომიტეტის საქმიანობა კონცენტრირებულია კონკრეტული მიმართულებით, რაც ზრდის ექსპერტული 

ჩართულობისა და ხარისხობრივი შესრულების მაჩვენებლის დონეს. კომიტეტების ჩართულობის 

გაზრდა, მათი პროაქტიულობა ბანკის კორპორაციული მართვის ჩარჩოს განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. შესაბამისად, 2020 წელს სამეთვალყურეო საბჭოზე დამტკიცდა 

კონკრეტული ანგარიშგებების/რეპორტების კალენდარი, რომლის დანერგვაც დაიწყო 2020 წლის 

მიწურულს პერიოდულად, ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტის შუამდგომლობით, 

მოხდება კალენდრით გათვალისწინებული ანგარიშგებების გადახედვა და რეკომენდაციების გაცემა 

ბანკის მენეჯმენტისთვის კომიტეტების ზედამხედველობის სფეროში შემავალ საკითხებთან 

დაკავშირებით დამატებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ. აღნიშნულის ფარგლებში 

კომიტეტები ანგარიშგებების სახით მიიღებენ ინფორმაციას  ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ხელს 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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შეუწყობს მათი ინფორმირებულობის გაზრდას, ჩართულობას და მმართველობის ორგანოებს შორის 

ჯანსაღი და ეფექტური ანგარიშგებისა და კომუნიკაციის სისტემის დანერგვას. 

 

 

3.4    დირექტორთა საბჭო 

ბანკის ყოველდღიურ საქმიანობებს ახორციელებს დირექტორთა საბჭო, რომლის წევრებსაც ნიშნავს 

სამეთვალყურეო საბჭო. ბანკი აცნობიერებს დირექტორთა საბჭოს მნიშვნელობას, რომელიც მოიცავს 

კვალიფიკაციების, გამოცდილების და დივერსიფიცირებულობის სწორ ბალანსს, რაც შესაძლებლობას 

აძლევს მათ ეფექტურად შეასრულონ დაკისრებული ფუნქციები და მოვალეობები. 

 

 

3.4.1    დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა  

საქართველოს კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობების შესახებ და საქართველოს კანონი 

მეწარმეთა შესახებ განსაზღვრავს მთავარ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც კომპანიის საქმიანობის 

განხორციელებისთვის მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს პასუხისმგებლობები კომპანიის საქმიანობის 

ზედამხედველობასა და აღმასრულებელ უფლებამოსილებას 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 ანგარიშვალდებულია 

გენერალური დირექტორის წინაშე. გენერალური დირექტორი პასუხისმგებელია შეიმუშაოს, 

წარმოადგინოს 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-20 დირექტორთა საბჭოს წევრები 

გენერალური დირექტორი ვასილ ხოდელი 

ფინანსური დირექტორი ვახტანგ ბაბუნაშვილი  

რისკების დირექტორი დავით აბაშიძე 

 

 

3.4.2    დირექტორთა საბჭოს განათლება და გამოცდილება 

დირექტორთა საბჭოს წევრებს გააჩნიათ მრავალმხრივი ცოდნა და გამოცდილება სხვადასხვა 

მიმართულებით, მათ შორის, ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, 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, სამართლებრივი და საზედამხედველო გარემოს სიღრმისეული ცოდნით. მათი ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევების მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბანკში გრძელვადიანი 

ღირებულების შექმნის კუთხით. 



   

მმართველობის ანგარიშგება 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება  
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ვასილ ხოდელი 

ვასილ ხოდელი 2019 წლის 30 დეკემბერს დაინიშნა სს “ლიბერთი 

ბანკის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. ვასილი არის 

გამოცდილი ბანკირი და გამორჩეული მმართველი ძალა საბანკო 

სექტორში. მას გააჩნია ფინანსურ, უფრო კონკრეტულად კი საბანკო 

სექტორში მუშაობის 20 წელზე მეტი გამოცდილება. ბანკში 

დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობამდე ვასილი მუშაობდა სს 

“საქართველოს ბანკში“ რამდენიმე მნიშვნელოვან მენეჯერულ 

პოზიციაზე. 2014 წლიდან 2017 წლამდე ის იყო კორპორაციული და 

საინვესტიციო საბანკო მომსახურების უფროსი. წარმატებული 

მუშაობის წყალობით 2017 წელს იგი გახდა სს “საქართველოს ბანკის“ 

დირექტორთა საბჭოს წევრი და გენერალური დირექტორის მოადგილე, 

კორპორაციული საბანკო ინვესტიციების დირექტორი. ახალ თანამდებობაზე მან განაგრძო 

კორპორაციული საბანკო საქმიანობა და წარმატებით უხელმძღვანელა ასობით მილიონიან 

კორპორაციულ და საინვესტიციო პორტფელების მენეჯმენტს, ეფექტურად გაუმკლავდა სხვადასხვა 

ბიზნეს სექტორში მოქმედ ათასობით კორპორატიულ კლიენტს. ვასილი ასევე მუშაობდა ყოფილ სს 

“თბილინტერბანკში“ 90-იანი წლების ბოლოს. მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

და აქვს მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში, აქვს ორმაგი მაგისტრის ხარისხი გრენობლის ბიზნეს 

სკოლისა და კავკასიის ბიზნეს სკოლისგან. 

 

ვახტანგ ბაბუნაშვილი 

ვახტანგ ბაბუნაშვილი ლიბერთი ბანკის გუნდს შემოუერთდა 2020 

წლის ივლისში, ფინანსური დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე. 2021 წლის თებერვლიდან მან 

შეცვალა დავით წიკლაური გენერალური დირექტორის მოადგილედ, 

ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. ვახტანგს ფინანსურ სექტორში 

მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება გააჩნია. მისი პროფესიონალური 

კარიერა დაიწყო საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფით“, რის 

შემდეგაც მას არაერთი მენეჯერული პოზიცია ეკავა ბანკ 

რესპუბლიკაში (ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი), თიბისი ბანკსა და 

საქართველოს ბანკში. თიბისი ბანკში იგი იყო ფინანსური დირექტორის 

მოადგილე სადაც ხელმძღვანელობდა ფასდადების მოდელების 

განვითარებას საცალო, მცირე და საშუალო, კორპორატიული სეგმენტის კრედიტების მიმართულებით, 

ხელმძღვანელობდა ორგანიზაციული რისკების მართვას და ფინანსური რისკების მენეჯმენტს. 

ვახტანგი ფლობს INSEAD-ის MBA ხარისხს, არის კავკასიის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებული 

ფინანსების სპეციალობით და მოწვეული ლექტორი კავკასიის უნივერსიტეტში საბანკო და ფინანსური 

ინსტიტუტების მენეჯმენტის მიმართულებით. 
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დავით აბაშიძე 

დავით აბაშიძე ლიბერთი ბანკის გუნდს შემოუერთდა 2021 წლის 

თებერვლიდან, როდესაც ბანკის გენერალური დირექტორის 

მოადგილის, რისკების დირექტორის პოზიციაზე შეცვალა მამუკა 

კვარაცხელია. დავითს ფინანსურ სექტორში მოღვაწეობის თითქმის 20 

წლიანი გამოცდილება აქვს. სანამ საკუთარ კარიერას ლიბერთი ბანკს 

დაუკავშირებდა, დავითი წლების მანძილზე მუშაობდა დიდ 

ბრიტანეთში, ლონდონში, საინვესტიციო საბანკო მიმართულებით 

ისეთ გლობალურ კომპანიებში, როგორიცაა Citigroup და Barclays, სადაც 

მისი საქმიანობა მოიცავდა ფინანსური ინსტიტუტებისა და ფინანსური 

ტექნოლოგიების კომპანიებისთვის (Fintech) კაპიტალის მოზიდვის, 

კორპორატიული შერწყმა-შესყიდვის და ინვესტიციების ანალიზის მიმართულებით საქმიანობას. 2006-

2012 წლებში დავითი ქართუ ბანკში ხელმძღვანელობდა ფინანსური რისკების მიმართულებას. იგი 

ფლობს INSEAD-ის MBA ხარისხს, არის კავკასიის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებული ფინანსების 

მიმართულებით, მას ასევე გააჩნია CFA აკრედიტაცია. 

 

 

3.4.3    დირექტორთა საბჭოს ფუნქციები 

ბანკის ყოველდღიური საქმიანობების განხორციელებთან ერთად, დირექტორთა საბჭოს მთავარი 

ფუნქციები წარმოდგენილია ქვემოთ: 

 სამეთვალყურეო საბჭოსა და აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის შედგენა; 

 სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წლიური ბიზნეს გეგმის, მათ შორის ბიუჯეტის, მოგების და 

ზარალის პროგნოზის და ბანკის საინვესტიციო გეგმის წარდგენა; 

 სესხების გაცემის, ანგარიშსწორებების, დაფინანსების, სალარო მომსახურებების, 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; 

 შიდა აუდიტიდან ან გარე შემოწმებებიდან მიღებული ინფორმაციის გადახედვა, ასევე 

ფილიალის/სერვისცენტრის ხელმძღვანელი პირების მიერ წარდგენილი ანგარიშების 

გადახედვა და სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება ზემოაღნიშნულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით; 

 აქციონერთა საერთო კრების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესრულების უზრუნველყოფა; 

 პროცედურების, შინაგანაწესის, პროდუქტებისა და მომსახურების პირობების, სხვა შიდა 

დოკუმენტების შემუშავება; 

 გადაწყვეტილების მიღება პერსონალის შერჩევის, გათავისუფლების, ტრენინგის და 

ანაზღაურების შესახებ (იმის გათვალისწინებით, რომ დირექტორთა საბჭოს წევრებისა და სხვა 
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მატერიალური რისკის ამღები პირების ანაზღაურების საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს 

სამეთვალყურეო საბჭო და ანაზღაურების კომიტეტი);  

 სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილი რისკის მართვის პრინციპების მონიტორინგი და 

ბანკის რისკის პროფილის რისკის აპეტიტის (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 საქმიანობას ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. გენერალური 

დირექტორი უფლებამოსილია ინდივიდუალურად წარმოადგინოს ბანკი ნებისმიერი პირის წინაშე. 

ნებისმიერი გარიგება ან ბანკის ნებისმიერი შიდა რეგულაცია, ბრძანება ან ინსტრუქცია შეიძლება 

დამოწმდეს გენერალური დირექტორის ხელმოწერით ან დირექტორთა საბჭოს ყველა დანარჩენი 

წევრების ხელმოწერებით. გენერალურ დირექტორს შეუძლია მიანიჭოს უფლებამოსილება სხვა 

დირექტორებს და შესაბამის პირებს, დამოუკიდებლად წარმოადგინონ ბანკი სხვადასხვა გარიგებებთან 

და ვალდებულებებთან დაკავშირებით.  

 

დირექტორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს დირექტორთა საბჭოს სხდომებზე.დირექტორთა 

საბჭოს უფლებამოსილებები საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით დელეგირებულია 

დირექტორთა საბჭოსთან არსებულ კომიტეტებზე, ხოლო უშუალოდ დირექტორთა საბჭო იკრიბება 

მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. მთლიანობაში 2021 წლის 

პირველ ნახევარშუ დირექტორთა საბჭო შეიკრიბა ცხრაჯერ.  

 

 

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 ეფექტურად გააგრძელებს საქმიანობას. 

 

 

3.4.6    დირექტორთა საბჭოს კომიტეტები 

3.4.6.1 საკრედიტო კომიტეტი 

საკრედიტო რისკის მართვისა და საკრედიტო რისკით გამოწვეული დანაკარგების შემცირების მიზნით, 

ბანკში არსებობს საკრედიტო კომიტეტების რამდენიმე დონიანი სისტემა, რომელიც განიხილავს 

კორპორატიულ, მიკრო, მცირე და საშუალო, საცალო და ბითუმი ლომბარდის საკრედიტო 

პროდუქტებთან დაკავშირებულ საკრედიტო რისკებს და იღებს გადაწყვეტილებას აღნიშნული 

საკრედიტო პროდუქტის პირობების დამტკიცებაზე. 
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ყველა დონის საკრედიტო კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს მისთვის დამტკიცებული ლიმიტის 

ფარგლებში. საკრედიტო კომიტეტების იერარქიაში ყველაზე მაღალი დონის კომიტეტის წევრები არიან 

რისკების დირექტორი და გენერალური დირექტორი ან შესაბამისი ბიზნეს მიმართულების 

დირექტორი. საკრედიტო რისკის მართვის ფუნქცია წარმოდგენილია ნებისმიერი რგოლის კომიტეტში 

თავმჯდომარის უფლებამოსილებით და სარგებლობს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიმართ ვეტოს 

გამოყენების უფლებით. 

 

3.4.6.2 საოპერაციო რისკების კომიტეტი 

რისკების ადრეული იდენტიფიკაციის, რისკის ეფექტური მართვისა და მონიტორინგის მიზნით, ბანკის 

დირექტორთა საბჭოსთან არსებობს საოპერაციო რისკების კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელია 

საოპერაციო რისკების ჩარჩოს შემადგენელი დოუმენტების მომზადებაზე, საოპერაციო რისკის 

მართვის ფუნქციის ეფექტურობაზე და შესაბამისი რეკომენდაციების სამეთვალყურეო საბჭოსთვის 

მიწოდებაზე. კომიტეტი უზრუნველყოფს საოპერაციო რისკის მართვის ფუნქციის დამოუკიდებელ და 

შეუფერხებელ საქმიანობას. 

 

კომიტეტის თავმჯდომარეა რისკების დირექტორი. კომიტეტი იკრიბება არანაკლებ თვეში ერთხელ, ან 

საჭიროების შემთხვევაში უფრო ხშირად. 

3.4.6.3 ინფორმაციული უსაფრთხოების კომიტეტი 

ბანკის შიდა კონტროლის მექანიზმების ეფექტურობაზე მონიტორინგის განხორციელებისა და ბანკის 

ინფორმაციული აქტივების დაცულობის უზრუნველსაყოფად ბანკის დირექტორთა საბჭოსთან 

არსებობს ინფორმაციული უსაფრთხოების კომიტეტი, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას 

ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების ჩარჩოზე და რისკის მართვის სისტემაზე, რისკის მართვის 

სატრატეგიის შესაბამისობაზე ბანკის მიზნებთან, აფასებს ძირითად რისკის პოლიტიკებსა და 

ზოგადად, რისკის მართვას. 

კომიტეტის ძირითადი ფუნქციებია ინფორმაციული და კიბერ საფრთხეების იდენტიფიცირება და 

აღნიშნული მიმართულებით ბანკის დაცულობის კონტროლი, კიბერ საფრთხეებზე სათანადო 

რეაგირების ზომების არსებობა. 

 

გენერალური დირექტორი, რისკების დირექტორი, ინფორმაციული უსაფრთხოების მთავარი ოფიცერი 

და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი პირი წარმოადგენენ კომიტეტის 

წევრებს. კომიტეტის წევრებად დამატებით შესაძლოა მოწვეულ იქნან შესაბამისი კვალიფიკაციის და 

გამოცდილების მქონე ხელმძღვანელი პირები და ბანკის სხვა თანამშრომლები. კომიტეტი იკრიბება 

თვეში ერთხელ.  

 

3.4.6.4 ინფორმაციული ტექნოლოგიების აღმასრულებელი კომიტეტი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებით ბანკში არსებული პროცესების ოპტიმიზაციის, 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში განხორციელებული ინვესტიციების მართვისა და ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით დირექტორთა საბჭოსთან 

ფუნქციონირებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების აღმასრულებელი კომიტეტი. 

 

კომიტეტი განიხილავს ბანკის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ იმ იდეებს, რომელთა 

განსახორციელებლად საჭიროა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჩართულობა, განიხილავს 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში შესულ განაცხადებს ახალი პროექტების შესახებ და საჭიროების 

შემთხვევაში განსაზღვრავს მათ პრიორიტეტულობას, განიხილავს ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
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საქმიანობაში არსებულ ხარვეზებს, ახდენს პოტენციური რისკებისა და ეფექტური საქმიანობის 

ხელშემშლელი გარემოებების იდენტიფიცირებას. 

 

კომიტეტის თავმჯდომარეა გენერალური დირექტორი, ხოლო წევრები დირექტორთა საბჭოს წევრები 

და შესაბამისი მიმართულების მენეჯერები. კომიტეტი იკრიბება თვეში ერთხელ. 

 

3.4.6.5 მარკეტინგისა და გაყიდვების კომიტეტი 

ბანკის საქმიანობის მარკეტინგული დაგეგმვის, ცნობადობის გაზრდის, ბანკსა და სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის მიზნით დირექტორთა 

საბჭოსთან ფუნქციონირებს მარკეტინგისა და გაყიდვების კომიტეტი. კომიტეტი წარმოადგენს 

პლათფორმას, ხოლო კომიტეტის სხდომები საშუალებას, რომლის გამოყენებითაც ბანკის ბიზნესის 

დაგეგმვასა და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები მარკეტინგის თანამშრომლებთან ერთად 

უზრუნველყოფენ მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვას. კომიტეტი ასევე ორგანიზებას უწევს ბანკის 

სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობის (CSR) ფარგლებში ღონისძიებების დაგეგმვასა და 

განხორციელებას და ბანკის ბრენდის განვითარებასთან დაკავშირებით მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავებას, მისი განხორციელებისთვის საჭირო საშუალებების იდენტიფიცირებას. 

 

კომიტეტი იკრიბება თვეში ერთხელ და ახდენს როგორც მიმდინარე საკითხებისთვის პრიორიტეტების 

განსაზღვრას, ისე უკვე განხორციელებული კამპანიებისა და აქტივობების შესახებ ინფორმაციის 

შეჯამებას და მიღწეული შედეგის შეფასებას. 

 

3.4.6.6 აქტივებისა და პასივების მართვის კომიტეტი (ალკო) 

ბანკის აქტივებისა და პასივების ეფექტური მართვის, საზედამხედველო და პრუდენციული 

ნორმატივებისა და მოთხოვნების დაცვით საბანკო ოპერაციების შემოსავლიანობის მაქსიმიზაციის 

მიზნით დირექტორთა საბჭოსთან ფუნქციონირებს აქტივებისა და პასივების მართვის კომიტეტი. 

 

კომიტეტი უზრუნველყოფს ბანკის სახსრების ოპტიმალურ მართვას, პრუდენციული მოთხოვნების 

დაცვის კონტროლს, საბანკო ოპერაციების შემოსავლიანობის ზედამხედველობას რესურსების 

ღირებულების გათვალისწინებით და შემოსავლიანობის გაზრდის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების განსაზღვრას. გარდა ამისა, კომიტეტი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა სახის რისკის 

(სავალუტო რისკი, ლიკვიდობის რისკი, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების რისკი) კონტროლსა და 

ანალიზს, მათ შორის საპროცენტო რისკის დონის შეფასებას, ლიკვიდობის შენარჩუნებისთვის 

აუცილებელი მოცულობის აქტივების შენარჩუნების კონტროლს. 

 

კომიტეტის თავმჯდომარეა გენერალური დირექტორი, ხოლო წევრები დირექტორთა საბჭოს წევრები 

და ფინანსების, ხაზინის, ორგანიზაციული რისკების მართვის ერთეულების ხელმძღვანელი პირები. 

აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტის შეხვედრები ტარდება ყოველთვიურად ან 

ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩაითვლება. 

 

3.4.6.7 ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) კომიტეტი 

ფულის გათეთრების/უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობისა, ტერორიზმის 

დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციისთვის დირექტორთა საბჭოსთან ფუნქციონირებს 

AML კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 
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წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციისთვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა და მისი 

შესრულების კოორდინაციაზე. 

 

კომიტეტი განიხილავს და შეიმუშავებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 

მიმართულებით ბანკის შიდა დოკუმენტების პროექტებს, განიხილავს კლიენტთა რისკის კატეგორიის 

ცვლილებას და კლიენტის რისკის კატეგორიის მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას ანგარიშის 

გახსნაზე ან ოპერაციების წარმოებაზე. 

 

კომიტეტის თავმჯდომარე არის რისკების დირექტორი. 

 

 

3.5    რეგულაცია ინტერესთა კონფლიქტის მართვის შესახებ 

ბანკის მეანაბრეების და კრედიტორების ინტერესების დაცვის და ბანკის მიერ აფილირებულ პირებთან 

გარიგებების ადეკვატური ზედამხედველობის და კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით, ითვლება, 

რომ კონკრეტული თანამშრომლები თავისუფალნი უნდა იყვნენ ინტერესთა ფაქტობრივი ან 

პოტენციური კონფლიქტებისგან, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მათ გადაწყვეტილებებზე ან 

ქმედებებზე, ბანკში მუშაობის პროცესში. ამ მიზნისთვის, სამეთვალყურეო საბჭომ დაამტკიცა 

დებულება ინტერესთა კონფლიქტის მართვის შესახებ, შესაბამისად გაზარდა ბანკის ვალდებულება 

იმოქმედოს ეთიკის დაცვით და მიიღოს გადამწყვეტი ზომები, სათანადოდ განსაზღვროს და მართოს 

(თუ დასაშვებია) ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტი. 

 

ინტერესთა კონფლიქტის მართვისთვის, ბანკი ადგენს დაკავშირებულ/აფილირებულ მხარეებს, ადგენს 

ასეთი დაკავშირებული მხარეების ჩამონათვალს, ახდენს ასეთი ჩამონათვალის კლასიფიკაციას, 

განსაზღვრავს გარიგებების პროცესს, კონტროლის/ანგარიშგების საფუძველზე და განსაზღვრავს 

გარიგებების ტიპებს და ჩამონათვალს, რომლის დამტკიცების ექსკლუზიური კომპეტენცია ეკუთვნის 

სამეთვალყურეო საბჭოს. 

 

ბანკის აუდიტის კომიტეტი და სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად მოწოდებულია დახვეწოს 

ინტერესთა კონფლიქტის მართვის შიდა პროცესი რაც მიმართულია იმ მიზნისკენ, რომ 

უზრუნველყოფილ იქნას დაკავშირებულ პირებთან განხორციელებულ ტრანზაქციებზე სათანადო 

კონტროლი და ანგარიშგება და აღნიშნული ტრანზაქციების მიმართ დაცულ იქნას გაშლილი მკლავის 

პრინციპი. 

 

 

3.6    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 შეთავაზების პირველი ეტაპი დასრულდა 2018 წლის თებერვალში. 

საბოლოოდ, მინორიტარი აქციონერებისგან GFG-ის მიერ გამოსყიდულ იქნა 334 მილიონზე მეტი 

ჩვეულებრივი აქცია და 2.25 მილიონი პრივილეგირებული აქცია.  
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გარდა სავალდებულო სატენდერო შეთავაზებისა, 2018 წელს GFG-მ მისი კუთვნილი 1,573,680 

პრივილეგირებული აქცია დააკონვერტირა 31,600,000 ჩვეულებრივ აქციად. სავალდებულო 

სატენდერო შეთავაზებისა და პრივილეგირებული აქციების კონვერტაციის შედეგად GFG-ის 

ბენეფიციარი მფლობელები, ფიზიკური პირები ირაკლი ოთარ რუხაძე, იგორ ალექსეევი და ბენჯამინ 

ალბერტ მარსონი, 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არაპირდაპირ ჯამურად ფლობდნენ ბანკის 

განთავსებული აქციების 91.985%-ს (2017: 74.64%). ბენეფიციარ მესაკუთრეები და მათი კუთვნილი 

წილები იგივეა 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობითაც. 

 

 

3.7    ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებული შიდა 

კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემების მიმოხილვა  

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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 4 არაფინანსური ანგარიშგება 

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 ონკოლოგიური დაავადების მქონე 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 2021 წელსაც. პროგრამის ფარგლებში ბანკმა ფონდის ანგარიშზე 2020 წლის 31 

დეკემბრის მონაცემებით 900,000 ლარზე მეტი გადარიცხა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა და 

მოზარდთა მკურნალობის ხარჯების დასაფარად. 

 

სოციალური მომსახურების სააგენტო - მოხუცთა პანსიონები  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 54-ზე მეტ დარეგისტრირებულ თავშესაფარს 

ქვეყნის მასშტაბით და 300-ზე მეტ ბენეფიციარს, რისი წლიური ხარჯიც შეადგენს 500 ათას ლარს. მათ 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხალისის შესატანად ბანკი რეგულარულად სტუმრობს თავშესაფრებს და 

მიაქვს საკვები და საჩუქრები.  

 

სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამა სოციალური ბარათების მფლობელებისთვის  

პარტნიორებთან ერთად: სუპერმარკეტების ქსელი ‘ნიკორა’, ევექსი კლინიკები და ფარმადეპო 

ლიბერთი ბანკის სოციალური ბარათის 1.2 მილიონ მფლობელს, პენსიონერებისა და სოციალური 

დახმარების მიმღებების ჩათვლით, შეუძლიათ განსაკუთრებული და პრივილეგირებული პირობებით 

სარგებლობა სოციალური ბარათით გადახდისას, პარტნიორ კომპანიებთან: სუპერმარკეტების ქსელი 

‘ნიკორა’: ნიკორა სუპერმარკეტის ქსელში მთელი საქართველოს მასშტაბით, 350-მდე დასახელების 

პროდუქტზე მოქმედებს ფასდაკლება. 

ფარმადეპო: 25%-მდე ფასდაკლება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 2200-ზე მეტი 

დასახელების მედიკამენტზე. ფასდაკლებით სარგებლობა სოციალური ბარათის მფლობელს შეუძლია 

ნებისმიერ დროს, „ფარმადეპოს“ ნებისმიერ აფთიაქში.  

ევექსი კლინიკები: ევექსის კლინიკებში სოციალური ბარათით გადახდისას, მოქმედებს 50%-მდე 

ფასდაკლება როგორც სამედიცინო სერვისებზე, ასევე სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე. 
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შეღავათებით სარგებლობა ევექსის კლინიკებში ლიბერთის ბარათით პედაგოგებისთვისაც არის 

ხელმისაწვდომი. აღნიშნული პროექტები ბანკმა დაიწყო 2018 წლის სექტემბრიდან, ინიციატივა 

გაგრძელდება 2021 წელს. 

 

სოციალური ბარათით გადახდისას ასევე ფასდაკლებები მოქმედებს შემდეგ პარტნიორ 

ორგანიზაციებში: მოძრაობის თეატრი, მოზარდმაყურებელთა თეატრი, სარეაბილიტაციო ცენტრი 

„ბალანსი“, სილამაზის სალონი ნატალი აკადემია, ბათუმის საბაგირო.  

 

პანდემია და სოციალური პასუხისმგებლობა 

2020 წელს პანდემიის დაწყებისთანავე, ფილიალები და სერვის ცენტრები სრულად აღიჭურვა 

პრევენციისთვის საჭირო ინვენტარით. ბექ ოფისი კი უმოკლეს დროში გადავიდა დისტანციური 

მუშაობის რეჟიმზე. მომხმარებელზე და თანამშრომლებზე პანდემიის პირობებში ზრუნვის მიზნით 

დაიხარჯა 2 მილიონ ლარამდე. პარალელურად, მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანიები 

მომხმარებლებისთვის - Covid-19 პრევენციისა და თავის მოფრთხილების შესახებ.  

 

პანდემიის პირობებში განხორციელებული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები:  

 

- შეიცვალა უფროსი თაობისთვის განკუთვნილი საგანმანათლებლო და გასართობი კურსების 

ფორმატი და გახდა ხელმისაწვდომი ონლაინ, პლატფორმაზე “ჩემი ლიბერთი“ და 

libertygulit.ge. უფროსი თაობის მომხმარებლისთვის ონლაინ ხელმისაწვდომი გახდა 

კომპიუტერის გაკვეთილები, ასევე უფროსი თაობისთვის ადაპტირებული იოგას, ტაიჩის და 

ციგუნის გაკვეთილები.  

- ჩავერთეთ ინიციატივაში „დავეხმაროთ მოხუცებს“ და პარტნიორებთან ერთად, საკვებითა და 

მედიკამენტებით დავეხმარეთ საინიციატივო ჯგუფის მიერ შერჩეულ მარტოხელა მოხუცებს. 

- რიგების განტვირთვის მიზნით, განხორციელდა არაერთი ცვლილება. ბანკის 

გადაწყვეტილებით 2020 წლის აპრილსა და მაისში, 70+ ასაკის მომხმარებელს წინასწარ 

ჩაერიცხა პენსია, მოგვიანებით კი სრულად შეიცვალა პენსიის გაცემის წესი და თითოეულ 

პენსიის მიმღებ პირს, მიენიჭა კონკრეტული თარიღი თვის 1-დან 14 რიცხვამდე, რაც 

უზრუნველყოფს ნაკადის გადანაწილებას. გარდა ამისა, პანდემიის დროს ლიბერთის 

ინიციატივით რამდენჯერმე მოხდა სოციალური ბარათების PIN კოდის განახლების 

გადავადება, რამაც ათასობით უფროსი თაობის წარმომადგენელს აარიდა ბანკში ვიზიტის 

საჭიროება.  

- 2020 წლის ზაფხულში, ყველაზე დატვირთულ ფილიალებში „სნოსთან“ და „ფარმადეპოსთან“ 

ერთად განხორციელებული პროექტის ფარგლებში,  მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი იყო 

გამაგრილებელი სასმელები და პირბადეები. 

- დაჩქარებული წესით დაინერგა ინოვაციური პროდუქტი „ტერმინალით განაღდება“, რაც 

სოციალური ბარათის მფლობელებს აძლევს საშუალებას სალაროდან გაანაღდონ 50 ლარამდე 

თანხა იმ წერტილებში, სადაც ყოველდღიურად უწევთ სიარული - სუპერმარკეტებსა და 

აფთიაქებში (ავერსი, პსპ, ფარმადეპოს სააფთიაქო ქსელები, ნიკორა სუპერმარკეტი) და თავი 

აარიდონ დამატებით ბანკში ვიზიტს.  

- ფონდი „გულით ერთმანეთისთვის“ - შეიქმნა სპეციალური საქველმოქმედო პლატფორმა 

ლიბერთის ბანკის თანამშრომლებისთვის. ლიბერთიმ ფონდში 50 000 ლარის ოდენობით 

პირველადი შენატანი გააკეთა, ამის შემდგომ კი, თანამშრომლების მიერ შეგროვებულ თანხას 

ყოველთვე აორმაგებს. ფონდში შეგროვებული თანხა ხმარდება ლიბერთის თანამშრომლებს და 

მათი ოჯახის წევრებს სამედიცინო საჭიროებების ხარჯებს.  
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ლიბერთისა და Lingwing-ის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

ლიბერთის და Lingwing-ის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, ლიბერთიმ 

უზრუნველყო სოციალურად დაუცველი 500 აბიტურიენტის ინგლისურ ენაში მომზადება. პროექტში 

ჩართვის მსურველებისთვის ხელმისაწვდომი იყო ონლაინ რეგისტრაცია, სწავლაც მიმდინარეობდა 

ონლაინ რეჟიმში.  

 

ლიბერთისა და MAC Georgia-ს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

მაკ ჯორჯიას პროექტი „მესტუმრე“, რომელიც ლიბერთისთან ერთად 2020 წელს განხორციელდა, 

პანსიონებში მცხოვრებ ხანდაზმულებთან ახალგაზრდების რეგულარულ კომუნიკაციასა და 

სოციალურ ინტერაქციას ისახავს მიზნად. 

 

პროექტის ფარგლებში, ლიბერთის თორმეტმა თანამშრომელმა, სპეციალური ტრენინგის შედეგად 

შეიძინა ისეთ უნარ-ჩვევები, რომლებიც ამ მიზნის განხორციელებასა და პროფესიონალ მოხალისედ 

ჩამოყალიბებაში დაეხმარა. 

 

UN Women   

2019 წლის 5 დეკემბერს ლიბერთი UN Women-ის ქალთა გაძლიერების პრინციპების გლობალურ 

ინიციატივას შეუერთდა. თანამშრომლობის ფარგლებში, ლიბერთი სრულიად იზიარებს UN Women-

ის ხედვასა და პრინციპებს ბანკში დასაქმებული ქალების ეკონომიკური გაძლიერების 

მხარდასაჭერად.  

 

UNFPA  

2020 წლის მაისში, ლიბერთი ბანკსა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისს 

შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

 

მემორანდუმის ფარგლებში ლიბერთი UNFPA-სთან მჭიდროდ თანამშრომლობს 60+ მოსახლეობის 

ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების ხელშეწყობის, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 

გაძლიერების მიმართულებებით. 

 

2020 წლის ზაფხულში, UNFPA Georgia და FAO Georgia-სთან ერთად, სოფლად მცხოვრები ქალების 

ინფორმირებისა და გაძლიერებისათვის, საქართველოს რეგიონებში შეხვედრები დაიწყო. პროექტის 

მიზანია, სოფლად მცხოვრები ქალების ცნობიერება ავამაღლოთ გენდერული თანასწორობის, 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების, სათემო მონაწილეობის შესახებ.  
 

პროექტის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილი კი იმ საბანკო სერვისების შესახებ ინფორმირებაა, რაც 

სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ქალებს საკუთარი ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარებათ. 

 

60+ კლუბები 

 

„60+ კლუბები“შეიქმნა რუსთავსა და ქუთაისში. პროექტი გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) 

საქართველოს ოფისის ინიციატივაა, რომელიც აქტიური დაბერების პოლიტიკის განხორციელებას 

და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. ეს არის წევრობაზე 

დაფუძნებული კლუბი, უფროსი თაობის სოციალიზაციის სივრცე, რომელიც აქტიური და ჯანსაღი 

ცხოვრების ხელშეწყობისთვის, ჰარმონიული და მრავალფეროვანი გარემოს შექმნას ისახავს მიზნად. 

უფროს თაობაზე ზრუნვის ფარგლებში, ლიბერთის მხრიდან დიდი ყურადღება ასევე ეთმობა 

ფინანსური განათლების მიღებას და ახალი უნარების შეძენას.  
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მოგზაური 60+ 

 

Well Being Georgia-სთან ერთად დავიწყეთ ახალი პროექტი - “მოგზაური 60+”, რომელიც მოიცავს 

აქტიურ და საინტერესო დასვენებას, არტ თერაპიას და ახალი მეგობრების შეძენას.  

 
 

გადამზადების პროგრამა რეგიონებში მცხოვრები ქალებისთვის  

 

ტესტერებზე, ფრონტ-ენდ დეველოპერებსა და UX/UI დიზაინერებზე მოთხოვნა დღეს 

განსაკუთრებით მაღალია, თუმცა ამ სფეროებში დასაქმებულებს შორის იშვიათად შეხვდებით 

ქალებს. ამ სტერეოტიპის დასანგრევად BTU-სთან ერთად შევქმენით 3-თვიანი უფასო კურსი 

პროგრამირებასა და კოდინგში. კურსის ფარგლებში ბათუმში, თბილისსა და თელავში მცხოვრები 75 

ქალი გადავამზადეთ და საშუალება მივეცით უფასოდ შეესწავლათ დღესდღეობით ყველაზე 

მოთხოვნადი პროფესიები.  
 

 

დიდი ადამიანები  

 

2021 წლის მაისში დაანონსებული ახალი პროექტის ფარგლებში, ფოტოგრაფი ნათელა 

გრიგალაშვილი და მწერალი გიორგი კეკელიძე, ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები უხუცესი 

ადამიანების შესახებ საინტერესო ისტორიებს, ფოტოსა და ტექსტის საშუალებით გააცნობენ 

საზოგადოებას. პროექტის „დიდი ადამიანები" მხარდაჭერით ლიბერთი შეძლებს განსხვავებული 

კუთხით წარმოაჩინოს  და დააფასოს ის  გამორჩეული ადამიანები,  რომლებსაც თავიანთი 

განსაკუთრებული ისტორია და ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვთ. 

 

4.1.2    დასაქმების საკითხები 

ბანკში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 4,391 

თანამშრომელი იყო, აქედან 1,330 მამრობითი და 3,061 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი.  

ორგანიზაციაში გენდერული თანასწორობაა, თანაბარი მოპყრობა დასაქმებასა და პროფესიულ 

სფეროში.  ბანკში დასაქმებულია 21 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. 

 

ასევე ბანკში დაინერგა შეფასების სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს როგორც დაქვემდებარებულ 

თანამშრომელს, ასევე ზემდგომს განსაზღვრონ შეფასების თვლადი კრიტერიუმები და მიიღონ 

აღნიშნულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით უკუკავშირი. პროცესი გამჭვირვალეა და მიმართულია 

თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებისკენ. 

 

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. 
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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.  

 

მდგრადი გარემოსდაცვითი პოლიტიკა დამტკიცდა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 2019 წელს. 

აღნიშნული პოლიტიკა გამოხატავს და ადასტურებს ბანკის შესაძლებლობას, შესაბამისობაში იყოს 

ყველა შესაბამის რეგულაციებთან და სხვა მოთხოვნებთან. ამასთან, ბანკი მიზნად ისახავს გარემოზე 

გავლენის მინიმუმამდე შემცირებას ბიზნეს გადაწყვეტილებებში გარემოსდაცვითი საკითხების 

გათვალისწინების გზით; ინდუსტრიის ჯგუფებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობით ბიზნესში მდგრადი გარემოსდაცვით პოლიტიკის 

ხელშესაწყობად; გარემოსდაცვით საკითხებზე თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლებით, 

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლიანი ქცევის წახალისებითა და სხვა სოციალურად ან და 

ეკოლოგიურად სასარგებლო საქმიანობის განხორციელებით.  

  

 

 

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 შესაბამისი ზომების მიღებას და დისკრიმინაციის შედეგების აღმოფხვრას, მესამე 

პირის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შეულახავად.  

  

 

 

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 
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მიმწოდებლის შესწავლის, ინტერესთა კონფლიქტის ან/და კორუფციული რისკების გამოვლენის და 

აღმოფხვის საფუძველზე. 

 

2019 წელს მექრთამეობისა და კორუფციის საწინააღმდეგო პოლიტიკის დამტკიცებით და დანერგვით, 

ბანკი უპირატესობას ანიჭებს შემდეგ ღირუბელებებს: 

 წინდახედულ და სანდო ქცევას; 

 დასაქმებულის პასუხისმგებლიანობის წახალისებას; 

 საქმიანობაში გაშლილი მკლავის პრინციპის გამოყენებას, როდესაც გარიგებაში მონაწილე 

მხარეები არიან დამოუკიდებლები და თანაბარ პირობებში; 

კორუფციული მიზნით ვინმესთვის რაიმე ისეთი ღირებულების შეთავაზება ან მიღება, როგორიც 

არის საქმიანი უპირატესობის მისაღებად არასათანადო გადახდები საჯარო მოხელეების ან კერძო 

პირებისთვის, რაც ასევე მოიცავს ქრთამის გადახდის დაპირებას (პირდაპირ თუ არაპირდაპირ), ასევე 

მის მიღებაში დახმარებასაც. 

  

 

4.5    დამატებითი ინფორმაცია 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ბანკის 2020 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/fm/ანგარიშგებები/pillar3/ქართული/წლიური/ლიბერთი/2020/2020-

ლიბერთი.pdf?v=70shs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/investorebistvis/pinansuri-inpormatsia/regulatory-financial-reporting-to-the-national-bank-of-georgia
https://www.libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/investorebistvis/pinansuri-inpormatsia/regulatory-financial-reporting-to-the-national-bank-of-georgia
https://www.nbg.gov.ge/uploads/pilar/annual/2019/liberty/liberty_2019_geo.pdf
https://www.nbg.gov.ge/uploads/pilar/annual/2019/liberty/liberty_2019_geo.pdf
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                                          ______________________ 

 

ვასილ ხოდელი                                                                                         ვახტანგ ბაბუნაშვილი 

 

გენერალური დირექტორი                                                                      ფინანსური დირექტორი 
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