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შესავალი

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

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

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

2.1 ბანკის ძირითადი მაჩვენებლების მიმოხილვა
სს ლიბერთი ბანკი („ბანკი“), რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს თბილისში, საქართველოს მესამე
უმსხვილესი ბანკია მთლიანი აქტივების მიხედვით (სებ-ის სტატისტიკის შესაბამისად), რომლებმაც
1,703 მილიონი შეადგინა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. ბანკი საქმიანობას ეწევა მხოლოდ
საქართველოში და აქვს ყველაზე დიდი საცალო ქსელი, რომელშიც შედის 645 ფილიალი და სერვის
ცენტრი.
ბანკის 2017 წლის მოგებამ შეადგინა $ 53 მილიონი, რაც 11%-ით მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე.
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 2017 წელს 20%-ით გაიზარდა ($ 150.8 მილიონიდან $ 181.5
მილიონამდე), რაც აიხსნება ასევე 20%-იანი ზრდით კლიენტებზე გაცემულ სესხებში. მთლიანი
საოპერაციო შემოსავლის ზრდამ შეადგინა 19% და მიაღწია $ 231.4 მილიონს. მთლიანი აქტივები 2017
წლის განმავლობაში გაიზარდა 6%-ით, ხოლო მთლიანი კაპიტალი - 17%-ით. საბალანსო ღირებულება
ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე 0.0402-დან 0.0474-მდე გაიზარდა.

ძირითადი ფინანსური ინფორმაცია
დასრულებული წლისათვის
31 დეკემბერი
31 დეკემბერი
მილიონი $, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი
მთლიანი საოპერაციო შემოსავალი(1)
წლის მოგება
მოგება ერთ აქციაზე, $
შემოსავალი საშუალო მთლიან კაპიტალზე(2)
შემოსავალი საშუალო მთლიან აქტივებზე(3)

2017
181.5
231.4
53.0
0.01166
27.0%
3.3%

2016
150.8
193.9
47.7
0.01045
31.7%
3.1%

ცვლილება
20%
19%
11%
12%

მთლიანი აქტივები
1,703.5
1,613.1
6%
კლიენტებზე გაცემული სესხები
757.1
631.5
20%
მთლიანი ვალდებულებები
1,486.1
1,427.9
4%
მთლიანი კაპიტალი
217.3
185.2
17%
საბალანსო ღირებულება ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე, $
0.0474
0.0402
18%
(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.

2017 წლის განმავლობაში, ბანკმა გააგრძელა თავისი კაპიტალიზაციის დონის გაძლიერება.
ძირითადმა პირველადმა კაპიტალმა, დივიდენდების გადახდის შემდეგ ბანკის ჩვეულებრივ და
პრივილეგირებულ აქციებზე, (Common Equity Tier 1 - “CET1”) შეადგინა $ 162 მილიონი, 19%-იანი
ზრდით წინა წელთან შედარებით. ყოველივე ზემოაღნიშნული ასახავს ბანკის შიდა კაპიტალის
გენერირების ძლიერ უნარს.

რისკის მიხედვით შეწონილი პოზიციები (Risk Weighted Exposure - “RWE”) გაიზარდა $ 1,355
მილიონამდე, რაც განაპირობა მთლიანი აქტივების ზრდამ და სებ-ის რეგულაციებში შესულმა
ცვლილებებმა. შეცვლილი რეგულაციებით მოითხოვება უფრო მაღალი რისკის მიხედვით შეწონვა
საოპერაციო რისკისა და არაუზრუნველყოფილი სესხებისათვის.
$

$ მილიონი

ის
$

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

2017 წლის 4 მაისს, სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა დაადასტურა ბანკის გრძელვადიანი
უცხოური ვალუტის ემიტენტის დეფოლტის რეიტინგი (Issuer Default Rating - “IDR”) - ‘B+’ სტაბილური
პროგნოზით, მოკლევადიანი უცხოური ვალუტის IDR - ‘B’, მხარდაჭერის რეიტინგი - ‘4’ და
მხარდაჭერის რეიტინგის დონე - ‘B’.
2017 წლის 30 მაისს, Standard & Poor’s-მა დაადასტურა ბანკის გრძელვადიანი კონტრაგენტის
საკრედიტო რეიტინგი - ‘B’ და მოკლევადიანი კონტრაგენტის საკრედიტო რეიტინგი - ‘B’ და
გააუმჯობესა მისი პროგნოზი სტაბილურიდან - დადებითამდე.
ბანკის ლიკვიდურობის პოზიციამ სტაბილურობა შეინარჩუნა 2017 წლის განმავლობაში. 2017 წლის
მდგომარეობით, ლიკვიდურობის გადაფარვის კოეფიციენტი (სებ-ის მეთოდოლოგიით) და
ლიკვიდურობის კოეფიციენტი (სებ-ის მეთოდოლოგიით) შეადგენდა 287%-ს და 62%-ს, შესაბამისად.

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

2.1.1 ბანკის კონკურენტული მდგომარეობა ბაზარზე
ბანკის მთლიანი აქტივების საბაზრო წილმა 2017 წლის მდგომარეობით შეადგინა 5.2%. კლიენტებზე
გაცემული სესხების 20%-იანმა ზრდამ ბანკის მთლიანი სესხების საბაზრო წილი 3.9%-დან 4.3%-მდე,
ხოლო წმინდა სესხების საბაზრო წილი 3.7%-დან 4.0%-მდე გაიზარდა. კლიენტების მიერ
განთავსებული დეპოზიტების საბაზრო წილმა 2017 წლის მდგომარეობით შეადგინა 6.7%.

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

2.1.2 ჯგუფის სტრუქტურა
ბანკი არის მშობელი კომპანია ქვემო ცხრილში მითითებული საწარმოებისა, რომლებიც
კონსოლიდირებულია აუდიტის მიერ შემოწმებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში (ფასს-ის შესაბამისად).
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანმა წმინდა ინვესტიციებმა აღნიშნულ საწარმოებში
შეადგინა $ 0.8 მილიონი (31 დეკემბერი 2016 წ: $ 0.5 მილიონი).

ბანკის საკუთრების წილი

სახელწოდება
შპს Bus Stop

(1)

LBF Luxembourg
S.A.(2)

რეგისტრაციის
ქვეყანა
საქართველო

ლუქსემბურგი

ბანკის საკუთრების წილი
31 დეკემბერი

დაფუძნების
თარიღი

31 დეკემბერი
2017
100.00%

2016
100.00%

27 აგვისტო 2009

100.00%

100.00%

20 ივლისი 2015

სს სმარტექსი(3)
საქართველო
5 იანვარი 2009
21.47%
21.47%
(1) ამჟამად უმოქმედო.
(2) ამჟამად უმოქმედო.
(3) 21.47%-ს ფლობს ბანკი და 78.53%-ის ბენეფიციარია ბ-ნი ვლადიმერ გურგენიძე.

საქმიანობები
–
ფინანსური
შუამავლობის
მომსახურება
ადრეულ ეტაპზე
განხორციელებული
ინვესტიციები
სარისკო კაპიტალში

2.2 განვითარების გეგმები
მმართველი საბჭო მიზნად ისახავს მაქსიმალურად გაზარდოს სააქციო ღირებულება საქართველოში
ბანკის წამყვან კომერციულ ბანკად გარდაქმნის გზით - მასობრივ საცალო ბაზარსა და კორპორატიულ
სეგმენტებზე აქცენტირებით. ბანკს გააჩნია მრავალმხრივი სადისტრიბუციო ქსელი, რომელიც
მოიცავს სრული სერვისის მქონე ფილიალებს, სერვის ცენტრებს, გაყიდვების წერტილებს
(PAYExpress), მობილურ ბანკებს (Liberty Express), ბანკომატებს, დისტანციურ ბანკინგს და სხვა მცირე
ზომის სავაჭრო ობიექტებს.
2018 წელს ბანკი გეგმავს ყურადღება გაამახვილოს ურთიერთობაზე ორიენტირებულ უნივერსალურ
საბანკო დაწესებულებად ეტაპობრივ ტრანსფორმაციაზე კორპორატიული დაკრედიტების ბაზარზე
შესვლის გზით. ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია ბანკის ჩვეულებრივი აქციების 60.5%-ის
ყადაღის მოხსნით, რის შემდგომაც ბანკმა განაახლა საბითუმო დაფინანსებისა და კაპიტალის ბაზრის
ინსტრუმენტებზე წვდომა. აღნიშნული საშუალებას იძლევა არსებითად შემცირდეს სახსრების
არსებული ღირებულება, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბანკს შეუერთდეს კონკურენტუნარიან
კორპორატიულ სექტორს, შემდეგ კი მიიღოს დამატებითი მოგება ჯვარედინი გაყიდვებიდან ახალი
სახელფასე კლიენტებისთვის და ასევე გაზარდოს უცხოური ვალუტისგან მიღებული შემოსავალი.
ბანკი გეგმავს IT სისტემებსა და ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებას. ძირითადი პროგრამული
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება და განახლება დაგეგმილია 2018 წლის ბოლოსთვის. შეიქმნება
დამატებითი მოდულები და მონაცემთა სრულყოფილი საწყობი, რომელიც მოიცავს კონკრეტულ
ბიზნეს ერთეულებზე ორიენტირებული მონაცემების ცენტრებს.

ბანკი ავითარებს ავტომატური სესხის გაცემის პროცესს. დღეისათვის ხდება მთლიანი სესხის 60%-ის
ავტომატური გადახდა ისეთი სხვადასხვა წინასწარ დარეგულირებული და მყისიერი რეჟიმებით,
როგორიცაა ბანკომატები, ნაღდი ანგარიშსწორების ტერმინალები (cash payment terminal - "CPT"), გარე
გაყიდვების ტაბლეტების გუნდები და ფილიალის წარმომადგენლები, მათ შორის, გამავალი ზარების
ცენტრი. 2018 წელს დაგეგმილია სამომავლო ეფექტურობის გაზრდა და ბიზნეს ხაზების - როგორიცაა
მიკრო დაკრედიტება და სახელფასო სამომხმარებლო სესხების - გადატანა სრულად
ავტომატიზირებული გაყიდვების ნიმუშში.
2018 წლის საპროცენტო შემოსავლები 8%-ით გაიზრდება, ძირითადად კორპორატიული საკრედიტო
პორტფელის მიერ გენერირებული საპროცენტო შემოსავლებით და გაზრდილი საცალო ვაჭრობის
პორტფელიდან მიღებული დამატებითი საპროცენტო შემოსავლებით. საკრედიტო პორტფელის
მოცულობის ზრდა ნაწილობრივ დაფინანსდება ჭარბი ლიკვიდურობის ხარჯზე, თუმცა მოზიდული
იქნება დამატებითი სახსრები საცალო და კორპორატიული კლიენტებისგან, რის შედეგადაც
გაიზრდება საპროცენტო ხარჯები. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბანკმა მოახერხა მსხვილი
კორპორატიული მიმდინარე ანგარიშებიდან დივერსიფიკაცია და თანდათან გადავიდა მცირე ზომის
და საკმაოდ დივერსიფიცირებული სტაბილური საცალო დეპოზიტების ბაზაზე (ფიქსირებული
ვადის მქონე პირობებით). ვალდებულების მხარის ოპტიმიზაციისა და საპროცენტო ხარჯების
შემცირების მიზნით, 2018 წლის მარტში ბანკმა დაიწყო თავისი ძვირადღირებული
სუბორდინირებული ვალის ჩანაცვლება დაბალშემოსავლიანი სუბორდინირებული ვალით, რაც
გამოიწვევს წელიწადში $ 5 მილიონზე მეტის ეკონომიას.
2017 წელს ბანკის კლიენტებზე გაცემული სესხების ფარდობა მთლიან აქტივებთან 2016 წლის 39.1%იანი მაჩვენებლიდან 44.4%-მდე გაიზარდა, ხოლო კლიენტებზე გაცემული სესხების მოცულობის
ფარდობა კლიენტების წინაშე ვალდებულებებთან (amounts due to customers) 2016 წლის 48.9%-იანი
მაჩვენებლიდან 56.2%-მდე გაიზარდა. 2018 წლის ბანკის სტრატეგია მიზნად ისახავს ჭარბი
ლიკვიდურობის ბუფერის ოპტიმიზაციას (ისტორიულად შექმნილი მსხვილი კლიენტების ნაშთების
კონცენტრაციიის უზრუნველსაყოფად) საცალო და კორპორატიული საკრედიტო პორტფელების
ზრდის ხარჯზე. საერთო ჯამში, ბანკი ითვალისწინებს საკუთარი საკრედიტო დაბანდების 50% -ზე
მეტით ზრდას.

2.3 ინფორმაცია ფილიალების საქმიანობის შესახებ
ბანკი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ფართო ფილიალების ქსელის მფლობელს საქართველოში.
ბანკი მთელი საქართველოს მასშტაბით წარმოდგენილია 645 ფილიალით, რომელიც
ყოველთვიურად ემსახურება 1.5 მილიონ კლიენტზე მეტს. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ბანკის ფილიალები და სერვის ცენტრები ნაწილდება შემდეგნაირად:





ფილიალები და სერვის ცენტრები – 145
სპეციალიზირებული სერვის ცენტრები (Specialize Outlet) – 120
გაყიდვების წერტილები (Pay Express Network) – 266
მობილური ფილიალები (LX Mobile Branches) – 114

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,
განვითარების სააგენტოები და სხვა სტრატეგიული ლოკაციები.

სახელმწიფო

სერვისების

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
2017 წლის განმავლობაში ჩატარდა კომპანია TNS-ის მიერ სინდიკატური კვლევის რამდენიმე ტალღა.
ეს არის საცალო საბანკო სექტორის საიმიჯო და მომხმარებლის კვლევა, რომელიც ზომავს საცალო
საბანკო მომხმარებლის განწყობას, მის წარმოდგენებს ბანკის მომსახურებასა და პროდუქტებზე.
ასევე, აანალიზებს ცვლილებებსა და ტრენდებს საბანკო პროდუქტებსა და მომსახურებაში. კვლევა
ჩატარდა მთლი ქვეყნის მასშტაბით, 2,500 რესპოდენტზე. კვლევის სახით ბანკმა მიიღო გარკვეული
რეკომანდაციები ბაზრის მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან დაკავშირებით, რასაც მომავალ
სტრატეგიაში გაითვალისწინებს.

2.5 გამოსყიდული საკუთარი აქციები
2015 წლის 12 ნოემბერს ჯგუფმა დაიწყო ჩვეულებრივი აქციების გამოსყიდვა (შემდგომში
„გამოსყიდვა“), რა დროსაც თითო ჩვეულებრივ აქციაში გადაიხადა 0.0179 ლარი, და ჩვეულებრივი
აქციების მაქსიმალურმა რაოდენობამ შეადგინა 1,045,428,327, ანუ გამოშვებული და მიმოქცევაში
არსებული ჩვეულებრივი აქციების მთლიანი რაოდენობის 19.00%. გამოსყიდვის პერიოდი
განისაზღვრა 90 კალენდარული დღით გამოცხადების თარიღიდან 2016 წლის 10 თებერვლამდე. 2016
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ჯგუფმა გამოისყიდა და მთლიანად მოახდინა ანგარიშსწორება
1,045,428,327 ჩვეულებრივ აქციაზე (გამოშვებული და მიმოქცევაში არსებული აქციების მთლიანი
რაოდენობის 19.00%). გადახდილი საფასური და გარიგების დანახარჯები გამოიქვითება მთლიანი
კაპიტალიდან, როგორც გამოსყიდული აქციები მათ გაუქმებამდე ან ხელახლა გამოშვებამდე.
გამოსყიდული აქციები ასახულია საშუალო შეწონილი ღირებულებით. 2017 წლის განმავლობაში
ბანკს არ გაუკეთებია საკუთარი აქციების გამოსყიდვა და 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ბანკს გამოსყიდული ჰქონდა ისევ იგივე რაოდენობა - 1,045,428,327 ჩვეულებრივი აქცია.

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, ლიკვიდურობის 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. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ 2017
წლის პილარ 3-ის ანგარიშში რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ვებ-გვერდზე:

https://www.libertybank.ge/file.helix?i=4a0b6ca4-a633-4432-a97c-cdc14662ac6e&r=P
და სებ-ის ვებ-გვერდზე: https://www.nbg.gov.ge/uploads/pilar/annual/2017/geo/11._lb__geo.pdf

2.6.1 რისკების მართვის მექანიზმები
ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ეკისრება საერთო პასუხისმგებლობა ბანკის რისკის მართვის
სტრუქტურის 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 რისკის
აპეტიტთან (Risk Appetite Statement – “RAS”). შესაბამისობა უზრუნველყოფილია RAS პარამეტრების
უწყვეტი მონიტორინგით. მმართველი საბჭოს აქტიური ჩართულობით რისკის მართვის ფუნქციები
უზრუნველყოფს სათანადო კომუნიკაციას და გამჭვირვალობას ყველა დონეზე, რისკის მიზნობრივ
მაჩვენებლებთან, რისკის მიღების დონესთან, რისკის პროფილის უწყვეტ მონიტორინგთან, რისკთან
დაკავშირებული გაფრთხილებების დროულ ესკალაციასთან და შემარბილებელი ზომების
დაგეგმვასთან დაკავშირებით.
ბანკის რისკის მართვის სტრუქტურა მოიცავს შემდეგ ოთხ კომპონენტს:
1.

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






2.

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



3.

რისკების მართვის ეფექტური კულტურის ხელშეწყობა;
რისკზე ანგარიშვალდებულება ბიზნეს ხაზების მიხედვით;
რისკების დამოუკიდებელი ცენტრალური ზედამხედველობა;
გადაჭარბებული კონცენტრაციების თავიდან აცილება და/ან შემცირება;
უზრუნველყოფა იმისა, რომ რისკები იყოს მკაფიოდ გამოვლენადი, შეფასებადი და
მართვადი.

ყურადღების გამახვილება მოგების მრავალფეროვნებაზე, ხარისხსა და სტაბილურობაზე;
ორიენტირება ძირითად საქმაინობაზე ბანკის კონკურენტუნარიანი უპირატესობების
ეფექტური გამოყენებით;

დისციპლინირებული და შერჩევითი სტარტეგიული ინვესტიციების განხორციელება.
საზედამხედველო ფინანსური მიზნები ორიენტირებულია აქციონერთა ღირებულების და
ბანკის საქმიანობის ფრანჩაიზინგის 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 შენარჩუნება ბანკის რისკის პროფილთან
დაკავშირებით.
4.

რისკის აპეტიტის 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 დადგენასა და კონტროლზე;
თუმცა არსებობს ცალკე დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან რისკების
მართვასა და მონიტორინგზე. ბანკის ძირითადი რისკების მართვას ახორციელებს ქვემოთ
მითითებული კომიტეტები და ერთეულები, მმართველი საბჭოს აქტიური ჩართულობით:





საკრედიტო რისკს მართავს საკრედიტო რისკის კომიტეტი;
ლიკვიდობის რისკს მართავს აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის კომიტეტი (“ALCO”);
საბაზრო რისკს მართავს ALCO;
საოპერაციო რისკს მართავს საოპერაციო რისკის მართვის დეპარტამენტი (Operational Risk
Management - “ORM”);
 ინფორმაციის უსაფრთხოებას და ტექნოლოგიურ რისკებს მართავს ინფორმაციის
უსაფრთხოების დეპარტამენტი.
ბიზნეს ხაზები წარმოადგენენ მთავარ პასუხისმგებელ ერთეულებს იმ რისკებზე, რომლებიც
გავლენას ახდენენ ყოველდღიურ საქმიანობებსა და ოპერაციებზე. სამუშაო პროცესები მოიცავს
რელევანტური რისკის ერთეულის წარმომადგენლების მიერ შესრულებული საქმიანობების
კონტროლს. რისკის მართვის ფუნქციების მქონე ერთეულები, რომლებიც დამოუკიდებლები არიან
ძირითადი საქმიანობებისგან, მონაწილეობენ რისკების მართვასა და შიდა კონტროლში. ისინი
წარმოადგენენ კონტროლის და დაცვის მეორე ხაზს, პირველი ხაზი უზრუნველყოფილია ბიზნეს
ფუნქციების მქონე ერთეულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი დეპარტამენტები პასუხისმგებელნი არიან
საკრედიტო, ლიკვიდობის, საბაზრო, საოპერაციო და სხვა ფინანსური და არაფინანსური რისკების
ყოველდღიურ მართვაზე:








საწარმო რისკების მართვა (Enterprise Risk Management – “ERM”);
ხაზინა;
საკრედიტო ანდერრაიტინგი;
კრედიტების ადმინისტრაცია;
კრედიტების კონტროლი;
ORM;
ინფორმაციის უსაფრთხოება.

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (Anti-money laundering - “AML”) და კანონმდებლობის
დარღვევის რისკებს მართავს ORM დეპარტამენტი.
საზედამხედველო რისკს მართავს ERM
დეპარტამენტი.

2.6.1.1 აუდიტის კომიტეტი
აუდიტის კომიტეტი პასუხისმგებელია ბანკის რისკის მართვის პოლიტიკის და პროცედურების
შესრულების მონიტორინგზე და რისკის მართვის სტრუქტურის ადეკვატურობის გადახედვაზე
ბანკის რისკებთან მიმართებაში. ეს კომიტეტი პასუხისმგებელია მნიშვნელოვან რისკებთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.
აუდიტის კომიტეტი ეხმარება სამეთვალყურეო საბჭოს რისკის მართვასა და შიდა ფინანსურ
კონტროლთან დაკავშირებით კონკრეტული ტიპის საოპერაციო რისკის და ფინანსური
ანგარიშგებების კონტროლის მექანიზმების ადეკვატურობის და ეფექტურობის გადახედვის მიზნით.
აუდიტის კომიტეტი ასევე აკონტროლებს ბანკის მიერ კორპორაციული მართვის პოლიტიკის და
პროცედურების შესრულებას მექრთამეობის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან, ინტერესთა
კონფლიქტთან
და
ასეთი
ფაქტების
მხილებასთან
დაკავშირებით.
ზემოხსენებულის
გათვალისწინებით, აუდიტის კომიტეტი თვლის, რომ თავისი საერთო შიდა კონტროლის
სტრუქტურა ეფექტურია.
აუდიტის კომიტეტის მთავარი ფუნქციები და პასუხისმგებლობებია:
 ბანკისთვის ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების წესების დადგენა, ასეთი წესების
დაცვის ზედამხედველობა და ბანკის ბუღალტრული აღრიცხვების და ჩანაწერების
შემოწმება ბანკის შიდა აუდიტორული მომსახურების მეშვეობით.
 ბანკის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის დაცვის ზედამხედველობა;
 შიდა აუდიტორული ფუნქციის ზედამხედველობაზე პასუხისმგებლობა, რომელიც
წარმოადგენს ბანკის დამოუკიდებელ გარანტიას რისკის მართვის და კონტროლის
პროცესების და სისტემების ადეკვატურობასთან და ეფექტურობასთან დაკავშირებით
ბანკში;
 რეგულაციების დამტკიცება, რომელიც არეგულირებს შიდა აუდიტორულ მომსახურებებს და
უზრუნველყოფს მათ დამოუკიდებლობას ბანკის მმართველი საბჭოსგან.
 შიდა აუდიტორული მომსახურების კვარტალური / ნახევარ წლიური ანგარიშების გადახედვა,
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის და მმართველი საბჭოსთვის აუდიტორული შემოწმებების და
რეკომენდაციების დამტკიცება და წარდგენა;
 შიდა აუდიტორული სამსახურის მიერ მომზადებული წლიური საოპერაციო გეგმის
დამტკიცება და გეგმის კვარტალური გადახედვა;
 შიდა აუდიტორული სამსახურის თითოეული თანამშრომლის საქმიანობის შეფასება მათი
პროფესიული უნარებისა და ეფექტურობის გათვალისწინებით და სათანადო
გადაწყვეტილებების მიღება.
2.6.1.2 საკრედიტო რისკის კომიტეტი
საკრედიტო რისკის კომიტეტს ეკისრება საერთო პასუხისმგებლობა საკრედიტო რისკების მართვაზე
ყველა ტიპის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით საწარმოს დონეზე. კომიტეტი ასრულებს მთავარ
როლს ბანკის პორტფელში შესაძლო მნიშვნელოვანი საკრედიტო რისკების იდენტიფიკაციაში და
აქვს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება შეთავაზებული საკრედიტო რისკთან
დაკავშირებული გარიგებების დამტკიცების ან უარყოფის შესახებ. საკრედიტო რისკის კომიტეტმა
შეიმუშავა საკრედიტო რისკის შეფასების პოლიტიკა და პროცედურები, რომლებიც შეესაბამება
ბანკის მოქმედი რისკის პროფილს და მომავალი ზრდის გეგმებს. სხვადასხვა საკრედიტო რისკის
განყოფილებები და დეპარტამენტები წარმოადგენენ საკრედიტო რისკის კომიტეტის პროვაიდერებს.

არსებითი საკრედიტო რისკის გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით დაინერგა ყოვლისმომცველი
კონტროლის და მონიტორინგის სისტემები, რომელშიც მკაფიოდ არის განსაზღვრული საკრედიტო
რისკის მართვაში ჩართული პერსონალის და საწარმოების 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.

2.6.1.3 აქტივების და ვალდებულებების მართვის კომიტეტი
ALCO-ს ძირითადი ფუნქციებია კაპიტალის, ლიკვიდობის, საპროცენტო და დაფინანსების რისკების
მართვა. ხმის უფლებების მქონე კომიტეტის წევრები არიან: CEO, CFO, ოპერაციების დირექტორი,
მთავარი კონსულტანტი და ინვესტორებთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. მოწვეული წევრები
ხაზინის, ERM და ფინანსური დეპარტამენტებიდან წარმოადგენენ რელევანტურ ანალიტიკურ
მონაცემებს ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ALCO-ს კრებები ტარდება
ყოველთვიურად ან ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩაითვლება.
ALCO-ს ძირითადი მიზნებია:









მოკლევადიანი და გრძელვადიანი დაფინანსების გეგმის შემუშავება ბანკის საინვესტიციო
შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ჭარბი ლიკვიდური სახსრების თავიდან აცილების
მიზნით;
დასაშვები ლიკვიდობის რისკის დონის განსაზღვრა რისკის მისაღების დონის ანგარიშგების
ფარგლებში;
საპროცენტო განაკვეთების და საპროცენტო განაკვეთის პოზიციის მართვა;
ადრეული გაფრთხილების ინდიკატორების კონტროლი ყოველთვიურ ლიკვიდობის სტრესტესტებთან ერთად და მოქმედებს მისი შედეგების შესაბამისად;
ლიკვიდობის რისკის შერბილების ინსტრუმენტების და აქტივების და ვალდებულებების
დაფარვის ვადის დარღვევის მართვა;
ბანკთაშორისი კონტრაგენტის რისკის ლიმიტების დამტკიცება;
აღდგენის გეგმის განხორციელება ლიკვიდობის კრიზისული სიტუაციების შემთხვევაში.

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.
2.6.1.4 საწარმო რისკების მართვის დეპარტამენტი
ბანკის საერთო სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს რისკის მართვის სტრუქტურის
გაძლიერებას, 2015 წლის ბოლოს დაფუძნდა ERM დეპარტამენტი. ERM დეპარტამენტის ფუნქცია

ხელს უწყობს რისკთან დაკავშირებულ საქმიანობებს, როგორებიცაა გაერთიანება და ანალიტიკა,
რისკების დაჯგუფებულად ანგარიშგება და იმ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება, რომელიც
კონკრეტულად არ უკავშირდება რისკის ერთ ტიპს. ERM დეპარტამენტის მთავარი რისკის მართვის
ფუნქციები ჩამოთვლილია ქვემოთ:
 პასუხისმგებლობა კაპიტალის ადეკვატურობის შიდა შეფასების პროცესზე (Internal Capital
Adequacy Assessment Process - “ICAAP”) და აღდგენის გეგმის (Recovery Plan) დოკუმენტებზე;
 მმართველი საბჭოს და სამეთვალყურეო საბჭოს დახმარება RAS განხილვის პროცესის
კოორდინაციაში და RAS დაცვის მონიტორინგში, კონტროლსა და ანგარიშგებაში;
 საერთო საწარმოო (Enterprise-wide), ლიკვიდობის და სხვა დამატებითი სტრეს-ტესტების
ჩატარება;
 ყოველდღიური კომუნიკაცია ხაზინის დეპარტამენტთან და დამატებითი ინფორმაციის
მიმწოდებელი ALCO-სთვის;
 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 სტრუქტურა და განსაზღვროს ბანკის
რისკის დასაშვები დონე. ბანკის რისკის დასაშვები დონე განსაზღვრულია რისკის აპეტიტის
დოკუმენტში (Risk Appetite Statement - “RAS”). რისკის დასაშვები დონე ფართოდ განისაზღვრება იმ
რისკის ტიპების და დონის სახით, რომლის მიღებისთვის ბანკი მზად არის თავისი აქციონერების და
მეანაბრეების სახელით მის სტარტეგიულ, ტაქტიკურ და ტრანზაქციულ ბიზნეს ოპერაციებში.
რისკის დასაშვები დონე გამოხატულია, როგორც კონკრეტული, რაოდენობრივი ფარგლების პაკეტი
სხვადასხვა სარისკო საქმიანობებზე, რომლის კროსირებაც არ უნდა მოახდინოს ბანკმა. RAS ასევე
განსაზღვრავს სხვადასხვა ლიმიტებს კონტრაგენტებზე კონცენტრაციის რისკების თავიდან
აცილებისთვის. რისკის მიღების შესაძლებლობა წარმოადგენს ბანკის საერთო შესაძლებლობას
მიიღოს პოტენციური ზარალი. რისკის პროფილი არის ბანკის რისკის პორტფელის მოკლე ასახვა
დროის კონკრეტულ ეტაპზე (წარსული, აწმყო ან მომავალი). რისკის დასაშვები დონე არ არის ბანკის
მიერ რისკის მიღების შესაძლებლობა (და უნდა იყოს მასზე ნაკლები) და ასევე შესაძლოა
განსხვავდებოდეს ბანკის რისკის პროფილისგან. რისკის პროფილი ზოგადად დაბალი უნდა იყოს
რისკის დასაშვებ დონეზე, თუმცა არის გამონაკლისი შემთხვევებიც (მაგალითად, ბანკის რისკის
დასაშვები დონის გამოხატული ცვლილების და გარე იმპულსების გამო) დროის შეზღუდულ და
მოკლე პერიოდებში.
ბანკის დასაშვები დონის ზომები განსაზღვრულია ბანკის სტრატეგიული მიზნების მიღწევის და
გაუმჯობესების სახელმძღვანელო მითითებების და უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფის
მიზნით. მიზნები:
 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 სარგებლის შესაბამისობის შენარჩუნება აღებულ მოვალეობებთან;
 მნიშვნელოვანი ზარალის აცილება მცირე ან პერიფერიული ბიზნესებიდან, რომლებსაც არ
აქვთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ბანკის სტრატეგიული წარმატებისთვის.
იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის რისკის პროფილი აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ
რისკის დასაშვებ დონეს, უნდა არსებობდეს ზომების კონკრეტული პაკეტი მმართველი საბჭოს
დავალებებთან ერთად, რომელშიც შედის აღნიშნული ზომების განხორციელება ბანკის რისკის
პროფილის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით რისკის დასაშვებ დონესთან დროის განსაზღვრულ
პერიოდში.
მმართველი საბჭო და დეპარტამენტების 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 და ინფორმაციის უსაფრთხოების, ORM და ERM
დეპარტამენტები პასუხისმგებელნი არიან რისკების მონიტორინგზე და რისკის დასაშვები დონის
შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე. ERM დეპარტამენტს ეკისრება საერთო პასუხისმგებლობა RAS
პარამეტრების და ლიმიტების უწყვეტ მონიტორინგზე და RAS შესრულების შესახებ ანგარიშგებაზე
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის ყოველკვარტალურად.
RAS შესრულების ანგარიში გამოიცა 2016 წლის მე-2 კვარტალში. RAS შესრულების ანგარიში
წარმოადგენს რაოდენობრივ მაჩვენებლებს და ზომებს, ასევე ხარისხობრივ ინფორმაციას ბანკის მიერ
RAS პარამეტრების შესრულებასთან დაკავშირებით. ERM დეპარტამენტი პასუხისმგებელია RAS
შესრულების ანგარიში წარუდგინოს მმართველ და სამეთვალყურეო საბჭოს ყოველკვარტალურად.
რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტი გადაიხედება მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ან ბანკის
საოპერაციო გარემოს მნიშვნელოვანი ცვლილების დროს, რა შემთხვევაშიც გადახედვის პროცესს
ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო. მმართველ საბჭოს შეუძლია მიუთითოს სამეთვალყურეო
საბჭოს, რომ RAS საჭიროებს გადახედვას, თუმცა სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას
როდის დაიწყოს აღნიშნული პროცესი. გადახედვის კოორდინაციას ახორციელებს ERM
დეპარტამენტი. მმართველი საბჭო უგზავნის სამეთვალყურეო საბჭოს, შეთავაზებულ ცვლილებებს
რისკის დასაშვები დონის შესახებ დოკუმენტში, რის შემდეგაც იმართება დისკუსია დამტკიცებასთან
დაკავშირებით.

2.6.3 რისკის ტიპები
ბანკი თავისი საქმიანობის ფარგლებში სხვადასხვა რისკის წინაშე დგას, მათგან ყველაზე
მნიშვნელოვანი მითითებულია ქვემოთ.
2.6.3.1 საკრედიტო და კონტრაგენტის რისკი

საკრედიტო რისკი არის კონტრაგენტის (დებიტორები და სხვა) ან მსესხებლის მიერ შეთანხმებული
პირობების შესაბამისად ვალდებულების შეუსრულებლობით ან გაკოტრებით გამოწვეული რისკი.
აღნიშნული ვალდებულებები წარმოადგენს ბანკის ტრადიციული არასავაჭრო სასესხო
საქმიანობების, ძირითადად სესხების ნაწილს. დეფოლტის რისკი, საკრედიტო რისკის ყველაზე
მნიშვნელოვანი ელემენტი მიუთითებს კონტრაგენტის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობით
გამოწვეული ზარალის რისკს. ბანკი გამოყოფს ქვეყნის რისკს საკრედიტო რისკის ცალკე სახედ.
ქვეყნის რისკი ბანკისთვის არის რისკი, რომელიც წარმოიქმნება ქვეყნის კრედიტუნარიანობის
მოულოდნელი გაუარესების ან დეფოლტის შედეგად, რომელიც გამოწვეულია სოციალური
არეულობით, პოლიტიკური არასტაბილურობით, ომით ან სხვა არახელსაყრელი მოვლენებით
ქვეყანაში.
2.6.3.2 საბაზრო რისკი
საბაზრო რისკი არის საბაზრო ფასის ან განაკვეთების, მათ შორის საპროცენტო განაკვეთების და
გაცვლითი კურსის უარყოფითი ცვლილებით და მათი არასტაბილურობით გამოწვეული
გაუფასურების ზარალის რისკი. საბაზრო რისკი ძირითადად წარმოიქმნება სავაჭრო
საქმიანობებიდან. ბანკი არ დგას სავაჭრო საქმიანობებთან დაკავშირებული რისკის ქვეშ, რადგან
ბანკი რისკის დასაშვებ დონის შესაბამისად არ მონაწილეობს სავაჭრო საქმიანობებში. საბაზრო რისკი,
რომელიც დაკავშირებულია საბანკო საქმიანობებთან, მოიცავს ზარალის რისკს აქციების ფლობასთან
დაკავშირებით, და საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი მიიღება საბანკო საშუამავლო
საქმიანობებიდან. საბანკო ოპერაციების სააღრიცხვო ჟურნალის მიხედვით ბანკი ექვემდებარება
საპროცენტო განაკვეთის და გაცვლითი კურსის რისკებს.
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 მოვლენებში შედის თაღლითობა, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და ტერორისტის ან
ჰაკერის შეჭრა. 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 ლიკვიდობის რისკი
ლიკვიდობის რისკი არის რისკი, რომელიც წარმოიშობა ბანკის პოტენციური უუნარობის შედეგად
შეასრულოს ყველა გადახდის ვალდებულება, მათი დაფარვის ვადის დადგომისას ან მოახდინოს
აღნიშნული ვალდებულებების შესრულება ზედმეტი ხარჯის გაწევით.
2.6.3.5 კონცენტრაციის რისკი
კონცენტრაციის რისკი ძირითადად წარმოიქმნება აქტივების და ვალდებულებების სტრუქტურის
არასათანადო დივერსიფიკაციის შედეგად. არსებითი მნიშვნელობა აქვს გონივრული შიდა
მონიტორინგის და მართვის პროცედურების განსაზღვრას კონცენტრაციის რისკის დადგენის და

შერბილების მიზნით, რადგან პოტენციური უარყოფითი ეფექტები ერთი შეხედვით შესაძლოა
უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ბანკის სტაბილურ ფინანსურ მდგომარეობას,
კაპიტალის ადეკვატურობას და ლიკვიდურობას სხვადასხვა სტრესულ სცენარებში.

აქტივის მხრივ, ბანკი ექვემდებარება ორი ტიპის კონცენტრაციის რისკს. პირველი ტიპი სახელობითი კონცენტრაცია - დაკავშირებულია იდიოსინკრატიკული რისკის არასრულ
დივერსიფიკაციასთან პორტფელში, მისი ფართო დაქვემდებარებულობის გამო კონკრეტულ
ინდივიდუალურ დებიტორებზე ან აქტივის ტიპზე. მეორე ტიპი, სექტორული კონცენტრაცია,
უკავშირდება არასრულ დივერსიფიკაციას რისკის სისტემურ კომპონენტებთან, კერძოდ სექტორულ
ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლებიც ძირითადად გამოწვეულია კონკრეტულ ეკონომიკურ
სექტორებზე ჭარბი დამოკიდებულებით. ვალდებულებების მხრივ, დაფინანსების სტრუქტურამ
შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ბანკის მოკლევადიან და გრძელვადიან ლიკვიდობის პოზიციებზე.
კონკრეტულ პირებზე, საწარმოებზე ან დარგებზე დამოკიდებულებამ შესაძლოა გამოიწვიოს
გაუთვალისწინებელი გადინებები, როდესაც ბანკმა შესაძლოა ვერ შეძლოს თავისი გადახდის
ვალდებულებების შესრულება გონივრულ ვადებში.
ბანკი იყენებს სხვადასხვა შიდა პროცედურებს და პოლიტიკას კონცენტრაციის რისკის მართვისთვის
და ასრულებს კონცენტრაციის რისკის საზედახმედველო მოთხოვნებს. რისკის დასაშვები დონის
სტრუქტურის ფარგლებში, ბანკი ადგენს ზომებს და ლიმიტებს საკრედიტო, დაფინანსების და
საინვესტიციო ოპერაციებისთვის, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი კონცენტრაციის
რისკები. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის კონცენტრაციის ლიმიტები აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს
მიერ დადგენილ რისკის დასაშვებ დონეს, წინასწარ განისაზღვრება მოქმედებების კონკრეტული
გეგმა, რომლის მიზანია ბანკის რისკის პროფილის შესაბამისობაში მოყვანა რისკის დასაშვებ
დონესთან გონივრულ ვადაში.
2017 წლის ბოლოს, სებ-მა შემოიღო სახელობითი და სექტორული კონცენტრაციის რისკის ბუფერები,
პილარ 2-ის ჩარჩოს ფარგლებში. კონცენტრაციის რისკის გამოთვლა ხორციელდება ჰერფინდალჰირშმანის ინდექსის (Herfindahl-Hirschman Index - “HHI”) მეთოდოლოგიის საფუძველზე და
ექვემდებარება ყოველთვიურ ანგარიშგებას.
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ბანკის კორპორაციული მმართვის ჩარჩო სრულ შესაბამისობაშია მეწარმეთა შესახებ და კომერციული
ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან.
ბანკს გააჩნია მკაფიოდ განსაზღვრული ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს
პასუხისმგებლობების
განსაზღვრას,
რისკების
ეფექტიანი
იდენტიფიცირების,
მართვის,
მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცესებს, ადეკვატურ შიდა კონტროლის მექანიზმებს, მათ
შორის ჯანსაღ ადმინისტრირებისა და სააღრიცხვო პროცედურებს, რისკების ეფექტიანი მართვის
შესაბამის საინფორმაციო სისტემებსა და კონტროლებს. აღნიშნული ასევე ექვემდებარება
რეგულარულ შიდა გადახედვას წელიწადში ერთხელ და საჭიროებისამებრ განახლებას.
ბანკის მმართველობის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს აქციონერთა საერთო კრება. ბანკის
საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის წევრებსაც ირჩევს
აქციონერთა საერთო კრება. ბანკის საქმიანობის ყოველდღიური მართვა და ადმინისტრირება
ხორციელდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული დირექტორატის მიერ, რომელსაც
ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. ბანკის შიდა აუდიტის და გარე აუდიტორების
ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით ბანკში შექმნილია აუდიტის კომიტეტი.
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბანკი სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული კორპორაციული მართვის მოთხოვნებთან. 2018 წლის 1
ივნისს განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის ბანკმა და
მისმა აქციონერებმა უნდა უზრუნველყონ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში დამატებით ერთი
დამოუკიდებელი წევრის არჩევა. ამჟამად, მიმდინარეობს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის შესაბამისი
კანდიდატურის ძიება. ამასთან, საქართველოს ეროვნული ბანკი მუშაობს კორპორაციული მართვის
კოდექსზე, პროექტზე, რომლის დამტკიცების შემთხვევაშიც ბანკი გარკვეული პერიოდის
განმავლობაში სრულ შესაბამისობაში მოვა კორპორაციული მართვის კოდექსით დადგენილ
მოთხოვნებთან.

3.1 აქციონერთა და აქციონერთა საერთო კრების უფლებების და მათი
განხორციელების წესების მიმოხილვა
აქციონერთა წლიური საერთო კრება (Annual General Meeting - “AGM”) არის ბანკის დაინტერესებული
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, როგორებიცაა დანიშვნა
სამეთვალყურეო საბჭოში, ხელმძღვანელობის ანაზღაურება, დივიდენდის გადახდა და
აუდიტორების შერჩევა.

3.1.1 აქციონერთა წლიური საერთო კრების მოწვევა

მმართველობის ანგარიშგება 2017
კორპორაციული მართვის ანგარიშგება

წლიური საერთო კრება ტარდება წელიწადში ერთხელ. 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 (Extraordinary General Meetings - “EGM”).
საგანგებო საერთო კრებების რაოდენობა წლის განმავლობაში არ არის შეზღუდული და შესაძლოა
შეიცვალოს წლიდან წლამდე. EGM შეიძლება მოიწვიოს სამეთვალყურეო საბჭომ, მმართველმა საბჭომ
ან წერილობითი მოთხოვნით აქციონერებმა, რომლებიც ფლობენ ბანკის ხმის უფლების მქონე
აქციების მინიმუმ 5%–ს. აქციონერებს, რომლებიც არ ესწრებიან წლიურ საერთო კრებას, უფლება
აქვთ ხმა მისცენ მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც შეიძლება მიწოდებულ იქნას ფოსტით.

3.1.2 აქციონერთა წლიური საერთო კრების ფუნქციები
წლიური საერთო კრების მთავარი ფუნქციები აღწერილია ქვემოთ:
1.

კორპორაციული მართვა





2.

წესდების მიღება, დამტკიცება და ცვლილება;
ბანკის კონსოლიდაცია, გაერთიანება, დაშლა, ლიკვიდაცია,
ტრანსფორმაცია.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა და გათავისუფლება.
ბანკის საწესდებო კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება.

რეორგანიზაცია

და/ან

დამტკიცების უფლებამოსილებები





3.

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



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

3.1.3 2017 წელს ჩატარებული აქციონერთა საერთო კრება და მიღებული გადაწყვეტილებები
AGM ჩატარდა 2017 წლის 15 მაისს. AGM-ზე დამტკიცდა:





2016 წლის აუდიტორულად შემოწმებული კონსოლიდირებული ფასს ფინანსური
ანგარიშგებები;
დივიდენდის გადახდა ჩვეულებრივ აქციებზე $ 20.0 მილიონის ოდენობით;
დივიდენდის გადახდა კონვერტირებულ პრივილეგირებულ აქციებზე $ 1.0 მილიონის
ოდენობით.
ახალი მომსახურების ხელშეკრულება, მოცემული მომენტისთვის მოქმედ აღმასრულებელ
თავმჯდომარესთან - ვლადიმერ გურგენიძესთან.

მმართველობის ანგარიშგება 2017
კორპორაციული მართვის ანგარიშგება

საკონტროლო პაკეტის წილის მფლობელების ცვლილებამ, რომელიც განხორციელდა 2017 წლის
მეორე ნახევარში, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განაპირობა პოლიტიკის შემუშავებასა და
პრიორიტეტების განსაზღვრაში. პოლიტიკის ცვლილებების და განვითარების სტრატეგიების
შედეგად, 2017 წლის აგვისტოში ჩატარდა რიგგარეშე
საერთო კრება და არჩეულ იქნენ
სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრები, კერძოდ: ირაკლი ოთარ რუხაძე, გიორგი კალანდარიშვილი
და დავით შონია.

3.1.4 კომუნიკაცია და მედია განცხადებები
როგორც წლიური საერთო კრების, ასევე რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დრო, ადგილი და
დღის წესრიგი გამოქვეყნდა ბეჭდურ მედიაში კრების ჩატარების თარიღამდე მინიმუმ 20 დღით
ადრე. გარდა ამისა, უმცირესობის 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 მმართველი საბჭო
ბანკის ყოველდღიურ საქმიანობებს ახორციელებს მმართველი საბჭო, რომლის წევრები დანიშნულია
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. ბანკი აცნობიერებს მმართველი საბჭოს მნიშვნელობას, რომელიც
მოიცავს კვალიფიკაციების, გამოცდილების და მრავალფეროვნების სწორ ბალანსს, რაც
შესაძლებლობას აძლევს მათ ეფექტურად შეასრულონ მოვალეობები და პასუხისმგებლობები.

3.2.1 მმართველი საბჭოს შემადგენლობა
საქართველოს კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობების შესახებ და საქართველოს კანონი
მეწარმეთა
შესახებ
განსაზღვრავს
მთავარ
პრინციპს,
რომ
კომპანიის
საქმიანობის
განხორციელებისთვის
მკაფიოდ
უნდა
გაიმიჯნოს
პასუხისმგებლობები
კომპანიის
ზედამხედველობის და აღმასრულებელ პასუხისმგებლობებს შორის.
მმართველი საბჭოს
შემადგენლობაში შედიან: გენერალური დირექტორი
(Chief Executive Officer - “CEO”) და
დირექტორები. გენერალური დირექტორი და თითოეული დირექტორი დანიშნულია
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ.
მმართველ საბჭოს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი, რომელიც პასუხისმგებელია
მართვის ყველა საკითხზე, რომელიც ეხება ბანკს. ყველა დირექტორი ანგარიშს პირდაპირ
გენერალურ დირექტორს აბარებს. გენერალური დირექტორი პასუხისმგებელია წარმოადგინოს,
შეიმუშაოს და ზედამხედველობა გაუწიოს ბანკის სტრატეგიას და საერთო კომერციულ მიზნებს,
რომლებსაც ის განახორციელებს სამეთვალყურეო საბჭოსთან მჭიდრო კომუნიკაციით. გენერალური
დირექტორი და მმართველი საბჭოს დანარჩენი წევრები პასუხისმგებელნი არიან სამეთვალყურეო
საბჭოს და შესაბამისი კომიტეტების გადაწყვეტილებების შესრულებაზე.
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის მმართველი საბჭოს შემადგენლობაში შედის
გენერალური დირექტორი და ექვსი დირექტორი:



გენერალური დირექტორი – ბ-ნი გიორგი კალანდარიშვილი(1);
ფინანსური დირექტორი – ბ-ნი დავით მელიქიძე;

მმართველობის ანგარიშგება 2017
კორპორაციული მართვის ანგარიშგება







საცალო საბანკო მომსახურების დირექტორი – ბ-ნი არმენ მათევოსიანი.
კორპორაციული საბანკო საქმიანობის დირექტორი – ბ-ნი დავით ვერულაშვილი;
მთავარი კონსულტანტი, დირექტორი – ბ-ნი ტარასი ჩანტლაძე(2);
ფილიალის ქსელის დირექტორი – ბ-ნი ზურაბ წულაია(2);
საკრედიტო რისკების დირექტორი – ბ-ნი ალექსანდრე ლიპარტელიანი(2).

(1) 2017 წლის ოქტომბერში ბანკის საკონტროლო პაკეტის წილის მფლობელის ცვლილების გამო, ბ-ნი გიორგი

კალანდარიშვილი ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტთან ერთად ასევე იყო სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი. თუმცა, ახალი საზედამხედველო მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც ძალაში შედის 2018 წლის 1
ივნისიდან, ბანკს სურს სამეთვალყურეო საბჭოს და მმართველი საბჭოს შემადგენლობის ოპტიმიზაცია და ბნი გიორგი კალანდარიშვილი აღარ იქნება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და გააგრძელებს საქმიანობას
მხოლოდ ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტზე.
(2) ბ-ნი ტარასი ჩანტლაძე, ბ-ნი ზურაბ წულაია და ბ-ნი ალექსანდრე ლიპარტელიანი გავიდნენ მმართველი
საბჭოდან 2018 წლის აპრილში. ბ-ნი ლევან თხელიძე დაინიშნა საოპერაციო დირექტორად და ბ-ნი მამუკა
კვარაცხელია დაინიშნა რისკების მართვის დირექტორად.

3.2.2 მმართველი საბჭოს განათლება და გამოცდილება
მმართველი საბჭოს წევრები ფლობენ სხვადასხვა სფეროს ცოდნასა და გამოცდილებას, მათ შორის,
ფინანსებისა და ბუღალტერიის, რისკების მართვის, სტრატეგიული დაგეგმვის, საგადასახადო და
სამართლებრივი საკითხების, მენეჯმენტის და ხელმძღვანელობის, კორპორატიული მართვისა და
მარკეტინგის კუთხით. ისინი ადგილობრივი და რეგიონალური ეკონომიკური და საბაზრო
პირობების გონივრული გააზრების უნარებით გამოირჩევიან, სიღრმისეულად ესმით
სამართლებრივი და მარეგულირებელი გარემო. მათი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მრავალფეროვნება
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბანკში გრძელვადიანი აქციონერის ღირებულების შექმნის კუთხით.
გიორგი კალანდარიშვილი
გიორგი 2017 წლის ოქტომბერში არჩეულ იქნა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად და დაინიშნა სს
"ლიბერთი ბანკის" აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე,
გიორგი გახლდათ Hunnewell Partners Georgia–ს პროექტების დირექტორი (2015 წლიდან). 2010-2015
წლებში გიორგი შპს Standard Group Ltd–ის პარტნიორი იყო; შპს "Standard Group" -ში გაწევრიანებამდე
– 2008-2009 წლებში – იგი შპს "Forward Capital Ltd"-ის პროექტის მენეჯერი გახლდათ; 2005-2007
წლებში გიორგი სს "სტანდარტ ბანკის" აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. 2001
წელს გიორგიმ მუშაობა დაიწყო სს „აგრობიზნესბანკში“ საკრედიტო განყოფილების უფროსად,
ხოლო 2003 წელს დაინიშნა აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. სს „აგრობიზნესბანკში“
მუშაობის დაწყებამდე გიორგი გახლდათ აუდიტორული კომპანია NACON-ის პარტნიორი. 1998-1999
წლებში იგი წარმოადგენდა სს "თბილკრედიტბანკის" საინვესტიციო სამმართველოს უფროსს. 1997
წელს გიორგი თიბისი ბანკის საინვესტიციო განყოფილების მენეჯერი იყო. გიორგიმ დაამთავრა
იესემ თბილისის უმაღლესი სკოლა (ESM-Tbilisi) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხით.
დავით მელიქიძე
დავითი 2015 წლის იანვარში სს „ლიბერთი ბანკის“ ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე
დაინიშნა – რამდენიმე წლის მანძილზე დირექტორის მოადგილედ მუშაობის შემდეგ, როდესაც იგი
ფინანსურ განყოფილებას უწევდა ზედამხედველობას. მისი ძირითადი მოვალეობები მოიცავს
წლიური ბიუჯეტის და ყოველთვიური სამოქმედო გეგმების მომზადებას, სამეთვალყურეო
კაპიტალის მოთხოვნების მართვას, სამუშაო ფულადი ბალანსების მონიტორინგს, შესაბამის
ანგარიშებს, ფულადი თანხების პროგნოზირებას, სარეზერვო მოთხოვნებს და ხაზინის ოპერაციებს,
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უზრუნველყოფს რა ბანკის მიერ ყველა მარეგულირებელ მოთხოვნასა და სხვა დათქმების ჯეროვნად
შესრულებას. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე დავითი გახლდათ Ernst & Young–ის კონსალტინგისა და
საკონსულტაციო მომსახურების უფროსი აუდიტორი, სადაც ახორციელებდა ყოველწლიურ აუდიტს
(IFRS, US GAAP), კვარტალურ მიმოხილვებსა და შესაბამისობის დაცვას. დავითმა ბაკალავრის
ხარისხით დაამთავრა კავკასიის ბიზნესის სკოლა ეკონომიკისა და ფინანსების სპეციალობით.
ამასთან, იგი აშშ–ის სერტიფიცირებული ბუღალტერი და CFA-ის II დონის კანდიდატია.
არმენ მატევოსიანი
არმენი სს "ლიბერთი ბანკის" საცალო ბანკინგის დირექტორად 2010 წელს დაინიშნა. მისი ძირითადი
მოვალეობებია: საცალო საბანკო არხებისა და პროდუქტების განვითარება და გაფართოება. არმენი
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბანკის მუშაობაში საცალო საბანკო ბაზარზე მის ერთერთ წამყვან
კონკურენტად გარდაქმნაში. ბანკში მუშაობამდე არმენი იკავებდა დირექტორის მოადგილის
თანამდებობას - საცალო პროდუქტი და მარკეტინგი როსბანკში (Rosbank), მოსკოვი, რუსეთი. 2009
წელს იგი გახლდათ ჯგუფ სოსიეტე ჟენერალის (Societe Generale) წევრი და ზედამხედველობდა
ფილიალებს ალბანეთში, მონტენეგროსა და სერბიაში. ამასთან, 2005-2009 წლებში არმენი იკავებდა
სხვადასხვა მნიშვნელოვან თანამდებობას სოსიეტე ჟენერალის გუნდში, კერძოდ, საბჭოს მრჩეველი,
კომერციული დირექტორის მოადგილე, შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი და ფინანსთა და IT-ის
დირექტორი. არმენმა დაამთავრა მენეჯმენტის ევროპული სკოლა (თბილისი, საქართველო), ფლობს
ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს; ამასთან, იგი პროფესიონალური საბუღალტრო
ანგარიშგების მაგისტრი და ACCA-ის დიპლომირებული ბუღალტერია.
დავით ვერულაშვილი
დავით სს "ლიბერთი ბანკის" კორპორატიულ საბანკო დირექტორად 2014 წელს დაინიშნა– რამდენიმე
წლის მანძილზე კორპორატიული და სავაჭრო საბანკო საქმის დეპარტამენტის თანახელმძღვანელად
მუშაობის შემდგომ. მისი ძირითადი მოვალეობები მოიცავს კორპორატიული ბიზნესის
განვითარებასა და გაფართოებას, კორპორატიული კლიენტების სხვადასხვა მომსახურებითა და
პროდუქტებით უზრუნველყოფას და კომუნიკაციებისა და პარტნიორობის დამყარებას სახელმწიფო
სექტორის სხვადასხვა სუბიექტებთან. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე დავითი გახლდათ სს
პროკრედიტ ბანკის კორპორატიული საბანკო განყოფილების უფროსი. მას, ასევე, ეკავა სს
"საქართველოს ბანკის" კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო განყოფილების დირექტორის
მოადგილის თანამდებობა. ამასთან, დავითს აქვს საბანკო სექტორში სხვადასხვა საკრედიტო და
კორპორატიული დაფინანსების პოზიციაზე 2000 წლიდან მუშაობის დიდი გამოცდილება. დავითმა
დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინფორმატიკისა და საწარმოთა მართვის
ბაკალავრისა და მაგისტრის დიპლომებით.
ტარასი ჩანტლაძე
ტარასი (ტატო) სს "ლიბერთი ბანკის" გენერალური დირექტორის გენერალური
მრჩევლის
თანამდებობაზე 2015 წელს დაინიშნა – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად რამდენიმე წლიანი
მუშაობის შემდეგ. მისი ძირითადი მოვალეობები მოიცავს ბანკის მენეჯმენტის სამართლებრივი და
შესაბამისობის საკითხების კუთხით სტრატეგიულ რჩევებს, ბანკის წარმომადგენლობას
კომპლექსური კორპორატიული დაფინანსების ტრანსაქციების მოლაპარაკებებში, კორპორატიული
მართვის საკითხების ზედამხედველობას, მარეგულირებელი ცვლილებების და შიდა
სამართლებრივი და სადავო საკითხების მართვის ანალიზს. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე ტატო
წარმოადგენდა DLA Piper-ის უცხოელ იურისტს ნიუ-იორკში, აშშ-ში, სადაც მისი სამუშაო
ვალდებულებები მოიცავდა დაცვითი სახის არგუმენტების მომზადებას საარბიტრაჟო
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გადაწყვეტილებების აღსრულებისას, უცხო ქვეყნების კანონების შესახებ მემორანდუმების შედგენას.
ტატო ასევე მუშაობდა DLA Piper-ის თბილისის ოფისის იურისტად. ტატო გახლავთ ჯორჯ
ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის – ვაშინგტონი – და თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ფლობს
საერთაშორისო და შედარებითი სამართლის
მაგისტრის ხარისხს და, შესაბამისად, სამართლის მაგისტრის ხარისხს. ამასთან, ტატო ნიუ-იორკისა
და ქართული ადვოკატთა ასოციაციის წევრია.
ალექსანდრე ლიპარტელიანი
ალექსანდრე სს "ლიბერთი ბანკის" კრედიტების რისკის დირექტორის თანამდებობაზე 2013 წელს
დაინიშნა – კორპორატიული და სავაჭრო ბანკინგის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილედ
2009 წლიდან მოყოლებული რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე,
ალექსანდრე იკავებდა სს Liberty Consumer–ის (ამჟამად Galt and Taggart Capital) აღმასრულებელი
დირექტორის მოადგილის თანამდებობას ინვესტიციების განხრით. იგი ასევე იკავებდა სს Caucasus
Agro Development–ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას 2009 წელს, ხოლო 2005-2008
წლებში – სს "საქართველოს ბანკის“ კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო განყოფილების
თანა–დირექტორის თანამდებობას. წარმოადგენდა რამდენიმე ცნობილი კომპანიის საბჭოს წევრს –
როგორიცაა თელიანი ველი, ინფო ჯორჯია, Prime Fitness, და მუშაობდა რამდენიმე მსხვილ
პროექტზე. ალექსანდრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია, ფლობს
მათემატიკის განხრით ასპირანტურის დიპლომს.

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












აქციონერთა საერთო კრების და სამეთვალყურეო საბჭოს დღის წესრიგში მონაცემების შეტანა;
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წლიური ბიზნეს გეგმის, მათ შორის ბიუჯეტის, მოგების და
ზარალის პროგნოზის და ბანკის საინვესტიციო გეგმის წარდგენა;
სესხების გაცემის, ანგარიშსწორებების, დაფინანსების, სალარო მომსახურებების,
უზრუნველყოფის, ბანკის ფულადი სახსრების და ფასეულობების აღრიცხვის და
ანგარიშგების, შიდა კონტროლის და აღრიცხვის ორგანიზება და ზედამხედველობა, რომელიც
უზრუნველყოფს ბანკის სათანადო მომსახურებას კლიენტებისთვის;
ბანკის ფილიალების და სერვის ცენტრების ფუნქციონირების ორგანიზება და
ზედამხედველობა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი ფილიალების და სერვის
ცენტრების მენეჯერებმა შეასრულონ თავიანთი დავალებები და ფუნქციები;
შიდა აუდიტიდან ან გარე შემოწმებებიდან მიღებული ინფორმაციის გადახედვა, ასევე
ფილიალის მენეჯერების და სერვის ცენტრების მენეჯერების მიერ წარდგენილი ანგარიშების
გადახედვა და სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება ზემოაღნიშნულ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით;
აქციონერთა საერთო კრების და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების შესრულების უზრუნველყოფა;
პოლიტიკის, ოფისის წესების და ნებისმიერი სხვა რეგულაციის შემუშავება და მათი
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარდგენა დასამტკიცებლად;
გადაწყვეტილების მიღება პერსონალის შერჩევის, გათავისუფლების, ტრენინგის და
ანაზღაურების შესახებ (იმ პირობით, რომ მმართველი საბჭო ვალდებულია გაითვალისწინოს
სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციები კონკრეტულ ტოპ მენეჯერეთან დაკავშირებით);
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სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილი რისკის მართვის პრინციპების მონიტორინგი და
ბანკის რისკის პროფილის რისკის აპეტიტის უწყისში (Risk Appetite Statement – „RAS“)
განსაზღვრული ლიმიტების ფარგლებში მოქცევის უზრუნველყოფა.

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

3.2.4 მმართველი საბჭოს საქმიანობა და კრებები
მმართველი საბჭოს საქმიანობებს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. გენერალური
დირექტორი უფლებამოსილია ინდივიდუალურად წარმოადგინოს ბანკი ნებისმიერი პირის წინაშე,
სამეთვალყურეო საბჭოსთვის განსაზღვრული კომპეტენციის მქონე საკითხების საფუძველზე.
ნებისმიერი გარიგება ან ბანკის ნებისმიერი შიდა რეგულაცია, ბრძანება ან ინსტრუქცია, შეიძლება
დამოწმდეს გენერალური დირექტორის ხელმოწერით ან მმართველი საბჭოს ყველა დანარჩენი
წევრების ხელმოწერებით. სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობის საფუძველზე გენერალურ
დირექტორს შეუძლია მინდობილობა მიანიჭოს სხვა დირექტორებს დამოუკიდებლად
წარმოადგინონ ბანკი სხვადასხვა გარიგებებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით.
მმართველი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს მმართველი საბჭოს კრებებზე ბანკის შენობებში.
მთლიანობაში მმართველი საბჭო შეიკრიბა 65-ჯერ 2017 წლის განმავლობაში და გადაწყვიტა
სხვადასხვა საკითხი ახალი პროდუქტების შემუშავების, პერსონალის რეორგანიზაციის,
კონკრეტული მომსახურების საფასურის და ბანკის სხვა საქმიანობების შესახებ.

3.2.5 მმართველი საბჭოს საქმიანობის შეფასება
სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად აფასებს მმართველი საბჭოს საქმიანობებს ბანკის საერთო
მიზნების მიღწევის თვალსაზრისით და ღრმად სწამს, რომ მმართველი საბჭო ეფექტურად
გააგრძელებს საქმიანობას და ექნება გამოცდილების და ცოდნის სათანადო ბალანსი და კომბინაცია.

3.3 სამეთვალყურეო საბჭო
სამეთვალყურეო საბჭო პასუხისმგებელია ხელი შეუწყოს ბანკის კორპორაციული მართვის უმაღლესი
სტანდარტების დაცვას. სამეთვალყურეო საბჭო თავისი ქმედებებით ხელს უწყობს ბანკის წარმატებას
აქციონერთა სასარგებლოდ და ანგარიშვალდებულია აქციონერების წინაშე შექმნას და
უზრუნველყოს მდგრადი ღირებულება. სამეთვალყურეო საბჭო პასუხისმგებელია უზრუნველყოს,
რომ ხელმძღვანელობამ არა მხოლოდ შეასრულოს მოკლევადიანი მიზნები, არამედ ხელი შეუწყოს
ბანკის გრძელვადიან ზრდას. სტრატეგიების დასახვის და მისი განხორციელების მეთვალყურეობის
გარდა, სამეთვალყურეო საბჭო ასევე პასუხისმგებელია უზრუნველყოს, რომ ხელმძღვანელობამ
შეინარჩუნოს შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემა. შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემა უნდა
იძლეოდეს ეფექტური ოპერაციების, შიდა ფინანსური კონტროლის მექანიზმების და კანონისა და
რეგულაციის დაცვის გარანტიას.

3.3.1 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა
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წესდების შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში შედის აქციონერთა საერთო
კრების მიერ არჩეული მინიმუმ სამი და მაქსიმუმ შვიდი წევრი. 2017 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, მმართველი საბჭოს წევრი შეიძლება ამავდროულად იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი იმ პირობით, რომ მმართველი საბჭოს წევრები არ შეადგენენ სამეთვალყურეო საბჭოს
უმრავლესობას. თუმცა, სებ–ის ახალი რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ძალაში შედის 2018 წლის
1 ივნისიდან, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ უნდა იყოს მმართველი საბჭოს შემადგენლობაში და
არ უნდა დაეკისროს ადმინისტრაციული მოვალეობები.
სამეთვალყურეო საბჭო ირჩევს თავმჯდომარეს, რომელიც მოიწვევს სამეთვალყურეო საბჭოს
კრებებს, განსაზღვრავს დღის წესრიგს და ხელს აწერს შესაბამის კრების ოქმებს, კრების მდივანთან
ერთად. სამეთვალყურეო საბჭოს კრება შეიძლება ჩატარდეს სატელეფონო ან ვიდეო კონფერენციის
მეშვეობით სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი წევრის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სამეთვალყურეო საბჭო შედგებოდა თავმჯდომარისა და
ორი წევრისაგან:




თავმჯდომარე – ბ-ნი ირაკლი ოთარ რუხაძე;
საბჭოს წევრი – ბ-ნი დავით შონია;
საბჭოს წევრი – ბ-ნი გიორგი კალანდარიშვილი(1).

(1) 2017 წლის ოქტომბერში ბანკის საკონტროლო პაკეტის წილის მფლობელის ცვლილების გამო, ბ-ნი გიორგი
კალანდარიშვილი, რომელიც ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტთან ერთად ასევე იყო
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. თუმცა, ახალი საზედამხედველო მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც
ძალაში შედის 2018 წლის 1 ივნისიდან, ბანკს სურს სამეთვალყურეო საბჭოს და მმართველი საბჭოს
შემადგენლობის ოპტიმიზაცია და ბ-ნი გიორგი კალანდარიშვილი აღარ იქნება სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი და გააგრძელებს საქმიანობას მხოლოდ ბანკის გენერალური დირექტორის პოსტზე.

3.3.2 სამეთვალყურეო საბჭოს განათლება და გამოცდილება
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს
ფინანსური ანალიზის, კაპიტალის ბაზრების, ფინანსური
ანგარიშგების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, სტრატეგიული დაგეგმარების, რისკის მართვის,
კომპენსაციის, რეგულაციების, კორპორატიული მართვის და მენეჯმენტის ფართო სპექტრის ცოდნა
და გამოცდილება აქვთ და, ამასთან, შეხედულებათა მრავალფეროვნების ხელშეწყობისათვის საჭირო
მრავალგვარ უნარებს ფლობენ. ისინი გამოირჩევიან ადგილობრივი, რეგიონული და გლობალური
ეკონომიკური და საბაზრო ძალებისა და სამართლებრივი თუ მარეგულირებელი გარემოს
სიღრმისეული გააზრებით. მათი გამოცდილებისა და უნარების მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს ბანკის დაინტერესებულ მხარეთა სასარგებლოდ რისკების შემცირებაში.
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
მმართველ დირექტორსა და პარტნიორს თბილისში. მმართველი დირექტორის რანგში ირაკლი
რუხაძე ხელმძღვანელობდა Salford–ის ქართულ ოპერაციებს და, ამავე დროს, გლობალურად
პასუხისმგებლობას ინარჩუნებდა კონკრეტულ სფეროებზე (ტელეკომუნიკაცია, უძრავი ქონება). მან
წარმატებით
განახორციელა
რიგი
მიმზიდველი
გარიგებები
საქართველოში.
მისი
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ზედამხედველობითა და ხელმძღვანელობით, საქართველოს ეკონომიკამ დაახლოებით $ 150
მილიონის ინვესტიცია მიიღო. 2001-2003 წლებში ირაკლი გახლდათ შპს Argo Ventures–ის
დამფუძნებელი და პარტნიორი – ბოსტონი, მასაჩუსეტსი. კომპანია ორიენტირებული იყო კერძო
კომპანიების მიმართ კონსულტაციების გაწევაზე –
მეზანინური კაპიტალის საკითხებზე
კონსულტაციების ჩათვლით.
კლიენტთა რიგებში შედიოდა მსოფლიო უძრავი ქონების
აუთსორსინგი - 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
– ბოსტონი, მასაჩუსეტსი, 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,
მასაჩუსეტსა და დიუსელდორფში, გერმანიაში, სადაც იგი უძღვებოდა კონსულტაციებს და
ჩართული იყო პრობლემების მოგვარების კუთხით კლიენტი კომპანიის საქმიანობის
გასაუმჯობესებლად.
განათლება:
ირაკლი ოთარ რუხაძემ ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხით დაამთავრა Dartmouth
College-ის Tuck ბიზნესის სკოლა (Tuck School of Business); იგი ასევე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული – მათემატიკისა და ეკონომიკის მეცნიერებათა მაგისტრის
ხარისხით.
დავით შონია
უნარები და გამოცდილება:
დავით შონია სს "ლიბერთი ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 2017 წლის ოქტომბერში იქნა
არჩეული. 2012 წლიდან დავითი Hunnewell Partners Georgia–ს აღმასრულებელი დირექტორის
თანამდებობას იკავებს. მისი ძირითადი მოვალეობები მოიცავს სტაბილური ფულადი ნაკადების
მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების ჩამოყალიბებას, ფინანსური ანგარიშების მონიტორინგსა
და კონტროლს. დავითი 2007-2011 წლებში Salford Georgia–ს ფინანსური დირექტორი გახლდათ; მისი
პასუხისმგებლობის ფარგლებში შედიოდა Salford Georgia–ს კონტროლის ქვეშ მყოფ კომპანიებში
ეფექტური და მოქნილი ფინანსური სტრუქტურების მომზადება და შენარჩუნება, ასევე ფინანსური
ანგარიშების მონიტორინგი და კონტროლი. 2005-2007 წლებში დავითი ტელეკომპანია "იმედის"
(სამაუწყებლო კომპანია) ფინანსური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა.
განათლება:
დავითმა დაამთავრა ევროპული მართვის სკოლა (ქართულ-ფრანგული ერთობლივი ინსტიტუტი) –
თბილისი, საქართველო; ფლობს ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს.
გიორგი კალანდარიშვილი
უნარები და გამოცდილება:
გიორგი კალანდარიშვილი 2017 წლის ოქტომბერში არჩეულ იქნა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად და
დაინიშნა სს "ლიბერთი ბანკის" აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. ბანკში მუშაობის
დაწყებამდე, გიორგი გახლდათ Hunnewell Partners Georgia–ს პროექტების დირექტორი (2015 წლიდან).
2010-2015 წლებში გიორგი შპს Standard Group Ltd–ის პარტნიორი იყო; შპს "Standard Group" -ში
გაწევრიანებამდე – 2008-2009 წლებში – იგი შპს "Forward Capital Ltd"-ის პროექტის მენეჯერი
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გახლდათ; 2005-2007 წლებში გიორგი სს "სტანდარტ ბანკის" აღმასრულებელი დირექტორის
თანამდებობას იკავებდა. 2001 წელს გიორგიმ მუშაობა დაიწყო სს „აგრობიზნესბანკში“ საკრედიტო
განყოფილების უფროსად, ხოლო 2003 წელს დაინიშნა აღმასრულებელი დირექტორის
თანამდებობაზე. სს „აგრობიზნესბანკში“ მუშაობის დაწყებამდე გიორგი გახლდათ აუდიტორული
კომპანია NACON-ის პარტნიორი. 1998-1999 წლებში იგი წარმოადგენდა სს "თბილკრედიტბანკის"
საინვესტიციო სამმართველოს უფროსს. 1997 წელს გიორგი თიბისი ბანკის საინვესტიციო
განყოფილების მენეჯერი იყო.
განათლება:
გიორგიმ დაამთავრა იესემ თბილისის უმაღლესი სკოლა (ESM-Tbilisi) ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრის ხარისხით.

3.3.3 სამეთვალყურეო საბჭოს დივერსიფიკაცია და დამოუკიდებლობა
სამეთვალყურეო საბჭო თვლის, რომ კვალიფიკაციების, ბიოგრაფიის, ცოდნის და გამოცდილების
მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია საქმიანობის ეფექტურად მართვისათვის. სამეთვალყურეო საბჭო
მუშაობს რათა უზრუნველყოს კვალიფიკაციების, გამოცდილების, დამოუკიდებლობის და საჭირო
ცოდნის სათანადოდ დაბალანსება აღებული პასუხისმგებლობების შესასრულებლად.
სამეთვალყურეო საბჭო თვლის, რომ საბჭოს მოცულობა და შემადგენლობა შესაფერისია, თუმცა
საკონტროლო პაკეტის წილის მფლობელის ცვლილების გათვალისწინებით, რომელიც
განხორციელდა 2017 წლის ოქტომბერში, საბჭო ახალი რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ძალაში
შედის 2018 წლის 1 ივნისიდან, აპირებს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრების
დამატებას და უფლებამოსილებების გამიჯვნას სამეთვალყურეო საბჭოს და მმართველ საბჭოს
შორის. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს, რომელსაც უკავია და/ან მანამდე ეკავა
მაღალი თანამდებობა სხვადასხვა ასოცირებულ სფეროში, თავისი გამოცდილებით და ხედვით
ღირებული კონცეფციები შეაქვს სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობაში, რაც შესაძლებლობას აძლევს
მას მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არცერთ ფიზიკურ
პირს ან ფიზიკურ პირთა ჯგუფს არ აქვს შესაძლებლობა აკონტროლოს გადაწყვეტილების მიღების
პროცესი და შესაბამისად მათზე არ არის დამყარებული მნიშვნელოვანი იმედები.

3.3.4 სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციები
იმის
უზრუნველყოფისთვის,
რომ
სამეთვალყურეო
საბჭომ
შეასრულოს
აღებული
პასუხისმგებლობები, კონკრეტული ძირითადი გადაწყვეტილებები, რომლებიც განსაკუთრებულ
კომპეტენციას საჭიროებს, უნდა დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭომ. ქვემოთ განსაზღვრულია და
ფორმულირებულია სამეთვალყურეო საბჭოსთვის განსაკუთრებული კომპეტენციის საკითხები:
1.

სტრატეგია და მართვა







პასუხისმგებლობა ბანკის საერთო მართვაზე;
ბანკის კომერციული და საინვესტიციო სტრატეგიების დამტკიცება;
წლიური საოპერაციო და კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტების დამტკიცება;
გადაწყვეტილებების დამტკიცება, რომლებიც მოიცავს მნიშვნელოვან ცვლილებას ბანკის ან
მისი საქმიანობის ან საწარმოს საიდენტიფიკაციო მონაცემებში ან დახასიათებაში, მათ შორის
ბანკის ყველა ან არსებითად ყველა საკუთრების ან აქტივების არსებითი ნაწილის გადაცემას.
რისკის მართვის სტრატეგიის ფორმულირება ან ცვლილება;
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2.

ანგარიშების მოთხოვნა ბანკის საქმიანობების შესახებ მმართველი საბჭოდან და შიდა
აუდიტის ან გარე ინსპექტირების შედეგად წარმოდგენილი ინფორმაციის გადახედვა.
ფინანსური ანგარიშგება და კონტროლი









3.

ბანკის სხვადასხვა პოლიტიკის გადახედვა და დამტკიცება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ
ბანკი მუშაობს მაქსიმალური ეფექტურობით: სააღრიცხვო პოლიტიკა და პრაქტიკა,
ჯანდაცვის და უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკა, გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, შიდა
პოლიტიკა და პროცედურები სესხის გაცემასთან, ინვესტიციასთან, უცხოურ ვალუტასთან,
აქტივებისა და ვალდებულებების მართვასთან, მათ კლასიფიკაციასთან და ადეკვატურ
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით;
აქციებთან დაკავშირებული ხმის მიცემის უფლებების გამოყენება ბანკის ნებისმიერ ძირითად
შვილობილ კომპანიაში და მათი ბიუჯეტის მიღება;
შვილობილი კომპანიის ბიუჯეტის მიღება და ნებისმიერი შიდა ცვლილებები ასეთ
ბიუჯეტში;
ბანკის ფინანსური დოკუმენტაციის, აღრიცხვების და აქტივების შემოწმება, მათ შორის ბანკის
ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების და საქონლის შემოწმება, პირდაპირ ან
ინდივიდუალური წევრების ან მოწვეული ექსპერტების მეშვეობით;
დებიტორული დავალიანებების ფაქტორინგი, რომლის წლიური ღირებულება აღემატება
500,000 აშშ დოლარს ან ანგარიშ-ფაქტურის დისკონტირების ან მსგავსი შეთანხმებების
გაფორმება, რომლის წლიური ღირებულება აღემატება 500,000 აშშ დოლარს.
რისკების ფარგლები და მისაღები რისკის დონე





4.

პასუხისმგებელი ბანკის ყველა მნიშვნელოვანი რისკის დადგენასა და კონტროლზე;
რისკის მართვის სტრუქტურის განსაზღვრა;
ბანკის რისკისადმი მიდრეკილების შესახებ ანგარიშის განსაზღვრა და რისკისადმი
მიდრეკილების ზომების და საწყისი მაჩვენებლების დადგენა;
კონკრეტული ეტაპების და ზომების დადგენა იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის რისკის პროფილი
გადააჭარბებს მისაღები რისკის დონეს.
შიდა კონტროლის მექანიზმები




5.

სამეთვალყურეო საბჭოს რეგულაციების ან მსგავსი წესების მიღება, შეწყვეტა ან ცვლილება
სამეთვალყურეო საბჭოს შიდა ორგანიზაციასთან დაკავშირებით. ასევე ელექტრონული
საშუალებებით სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების ორგანიზებასთან დაკავშირებული
რეგულაციების მიღება, შეწყვეტა ან ცვლილება.
სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტ(ებ)ის შექმნა.
კონტრაქტები






კაპიტალური დანახარჯების პროექტების დამტკიცება, რომლის ღირებულება აღემატება
500,000 აშშ დოლარს;
მნიშვნელოვანი გარიგებების დამტკიცება ან იმ ხელშეკრულებების ან შეთანხმებების
გაფორმება, რომლის ღირებულება აღემატება 500,000 აშშ დოლარს და სცილდება
კომერციული ბანკების ჩვეულებრივი საქმიანობების ფარგლებს;
ნებისმიერი აქტივის ან ბანკის ნებისმიერი ბიზნესის მთლიანი ან მნიშვნელოვანი ნაწილის ან
არსებითი ნაწილის გასხვისება (რომელიც არ ხორციელდება საქმიანობის ჩვეულებრივ
რეჟიმში), თითოეულ შემთხვევაში იმ ფასად ან ღირებულებით, რომელიც აღემატება 1,000,000
აშშ დოლარს ან როდესაც ასეთი გასხვისების შედეგად ნებისმიერი ერთი ფინანსური წლის

მმართველობის ანგარიშგება 2017
კორპორაციული მართვის ანგარიშგება








6.

განმავლობაში ყველა გასხვისების მთლიანი ღირებულება გადააჭარბებს 2,500,000 აშშ
დოლარს;
სესხის ან ნებისმიერი დავალიანების აღება, რომლის თანხა აღემატება 1,000,000 აშშ დოლარს,
საქმიანობის ჩვეულებრივი რეჟიმის და სათანადო სამუშაო კაპიტალის მოთხოვნების გარეშე;
სხვა იურიდიულ პირთან ან კომპანიასთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის გაფორმება ან
შეწყვეტა, თუ ეს ითვალისწინებს მომავალი გადახდის უფლებებს ან ვალდებულებებს,
რომელიც აღემატება 1,000,000 აშშ დოლარს წლიურად;
ბანკის მორატორიუმის გამოყენება დავალიანების დაფარვაზე ან ნებისმიერი სხვა მსგავსი
ქმედება კრედიტორისთვის ფასდაკლების ზომებთან დაკავშირებით, რომელსაც მსგავსი
იურიდიული ძალა აქვს, მოქმედი კანონის შესაბამისად;
ბანკის მიერ წარდგენილი სესხების დამტკიცება, რომლის თანხა აღემატება 2,500,000 აშშ
დოლარს;
დაკავშირებული მხარის გარიგებების დამტკიცება ბანკის ინტერესთა კონფლიქტის
პოლიტიკის შესაბამისად.
კომუნიკაცია





7.

გადაწყვეტილებების და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამტკიცება, რომელიც უნდა
წარედგინოს აქციონერებს საერთო კრებაზე;
კაპიტალის ან კაპიტალთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების ნებისმიერი საჯარო
შეთავაზების დამტკიცება, საკუთარი აქციების გაყიდვის და ჩვეულებრივ რეჟიმში ბაზრის
შექმნის საქმიანობების გარდა ბანკის აქციებში;
ბანკის აქციების შემცირება (მათ შორის სავალდებულო შემცირება).
დანიშვნები და ანაზღაურება








8.

ცვლილებები მმართველი საბჭოს სტრუქტურაში, ზომასა და შემადგენლობაში;
პირთა დანიშვნები ან გათავისუფლებები მმართველ საბჭოში;
ბანკის ნებისმიერი ძირითადი შვილობილი კომპანიის უმაღლესი რგოლის პერსონალის
დანიშვნა, კანდიდატურის დაყენება ან გათავისუფლება;
სავაჭრო წარმომადგენლების დანიშვნა ან გათავისუფლება;
მმართველი საბჭოს ანაზღაურების პოლიტიკის განსაზღვრა;
აუდიტის კომიტეტის წევრების დანიშვნა და გათავისუფლება;
ბანკის აქციების დამოუკიდებელი რეგისტრატორის შერჩევა, მიღება და გათავისუფლება.
კორპორაციული მართვა








მმართველი საბჭოს საქმიანობების ზედამხედველობა და მისი კომიტეტების და მმართველი
საბჭოს ცალკეული წევრების საქმიანობის ოფიციალური და დეტალური განხილვა;
მმართველი საბჭოსთვის ინსტრუქციების მიცემა ფინანსური, სოციალური, ეკონომიკური და
საკადრო პოლიტიკის საერთო მიმართულებების შესახებ;
ბანკის საერთო კორპორაციული მართვის სისტემის ანალიზი;
აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევა, მოთხოვნის შემთხვევაში ბანკის
ინტერესებისთვის;
წლიური ანგარიშების და მმართველი საბჭოს წინადადებების განხილვა მოგების განაწილების
შესახებ;
ახალი შვილობილი კომპანიის ან საწარმოს რეგისტრაცია ან წილის შეძენა ნებისმიერი
კორპორაციის კაპიტალის აქციებში ან ნებისმიერ ინსტრუმენტში, რომელიც კონვერტირდება

მმართველობის ანგარიშგება 2017
კორპორაციული მართვის ანგარიშგება

ნებისმიერი კორპორაციის სააქციო კაპიტალში ან ნებისმიერი სხვა წილის შეძენა კომპანიაში
ან სხვა კომერციულ საწარმოში.
9.

სხვა






ნებისმიერი დავის წამოწყება, წარმოება ან გადაწყვეტა, როდესაც დავის თანხა აღემატება
500,000 აშშ დოლარს, და დაკავშირებულია სისხლის სამართლის საქმეებთან ან სასამართლო
წარმოებებთან დაკავშირებულ პირებთან, რომლებსაც ბანკის ხელმძღვანელი პოზიციები
უკავიათ;
ნებისმიერ პირთან ან საწარმოსთან პარტნიორობის ან ერთობლივი საწარმოს შეთანხმებების
გაფორმება;
ნებისმიერი პოლიტიკური შეწირულობის ან პოლიტიკური დონაციის განხორციელება;
ბანკის კაპიტალის გაყიდვა ან რეკაპიტალიზაცია და ნებისმიერი აქციის გადაცემის ან
დატვირთვის დამტკიცება (მათ შორის ნებისმიერი აქციის შეძენის უფლებების მინიჭება),
ისეთი საფუძველის გარდა, როგორიცაა პერსონალის მოტივაციის დამტკიცებული გეგმა.

სამეთვალყურეო საბჭო ასევე არის გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო ყველა სხვა საკითხთან
დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს ბანკისთვის მათი სტრატეგიული,
ფინანსური ან რეპუტაციული რისკების ან შედეგების გამო.

3.3.5 სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობა და კრებები
სამეთვალყურეო საბჭოს კრებები („კრება“) ტარდება მინიმუმ კვარტალში ერთხელ ბანკის
იურიდიულ მისამართზე ან სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი წევრის მოთხოვნით ნებისმიერ სხვა
ადგილას. ყველა სხვა წევრთან შეთანხმებით, თავმჯდომარეს (თავად ან ნებისმიერი წევრის
მოთხოვნით) შეუძლია მოიწვიოს კრება ზეპირი ფორმით ან სხვაგვარად დროის მოკლე პერიოდში.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შეიძლება წარმოდგენილ იქნან სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა
წევრების მიერ. თითოეულ წევრს უფლება აქვს წარმოადგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს მხოლოდ
ერთი სხვა წევრი. საკითხები, რომლებიც მოითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას დაგეგმილი კრების
ფარგლებს გარეთ, განიხილება სპეციალურ დამატებით კრებებზე და სატელეფონო კონფერენციით.
მთლიანობაში, სამეთვალყურეო საბჭო ოფიციალურად შეიკრიბა ცხრაჯერ 2017 წლის განმავლობაში
და გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნა პირადად ან სატელეფონო კონფერენციაზე. კრებების დროს
სამეთვალყურეო საბჭო იღებს განახლებულ მონაცემებს შიდა საოპერაციო ფუნქციებიდან
კონტროლის და რისკის მართვის, შესაბამისობის, შიდა აუდიტის, ადამიანური რესურსების,
ძირითადი კონტრაქტების შესახებ, რომლებიც განსაზღვრულია სამეთვალყურეო საბჭოსთვის და
სხვა კორპორაციულ საკითხებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ასევე არსებობს დღის წესრიგის
საკითხების წლიური განრიგი იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ ყველა საკითხს დაეთმოს სათანადო
ყურადღება და განხილულ იქნას შესაბამის ნაწილში ფინანსურ და ნორმატიულ ციკლში. ეს მოიცავს
ბიუჯეტს, სავალდებულო ანგარიშგებებს, მართვის ანგარიშებს და აქციონერთა წლიური საერთო
კრების მოწვევას. კრებების გარეთ, თავმჯდომარეს და CEO-ს ხშირი კონტაქტი აქვთ ერთმანეთთან და
სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრებთან წლის განმავლობაში.

3.3.6 სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობის შეფასება
სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად ისწრაფვის გააუმჯობესოს თავისი ეფექტურობა და აღიარებს, რომ
მისი შეფასების პროცესი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ამ მიზნის მისაღწევად. მთლიანობაში
სამეთვალყურეო საბჭო ითვლება ძლიერ ორგანოდ, რომელიც წარმოადგენს კომპეტენციის და
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გამოცდილების სათანადო ბალანსს და სთავაზობს მოსაზრებების და პერსპექტივების
მრავალფეროვნებას.

რეალურ

3.4 სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება
2017 წლის ოქტომბერში, მას შემდეგ რაც ბანკში განხორციელდა კონტროლის ცვლილება და Georgian
Financial Group B.V.-მა (ყოფილი European Financial Group B.V.) იყიდა ბანკის განთავსებული აქციების
74.64% და შესაბამისად გახდა ბანკის მაჟორიტარი აქციონერი, საქართველოს მეწარმეთა შესახებ
კანონით გათვალისწინებული წესით, Georgian Financial Group B.V.-მ (“GFG”) გამოაცხადა
სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება ყველა დარჩენილი აქციის გამოსყიდვის თაობაზე.
სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება დასრულდა 2018 წლის თებერვალში, რომლის ფარგლებშიც
გამოსყიდულ იქნა დაახლოებით 8.25 მილიონი ჩვეულებრივი აქცია და 2.25 მილიონი
პრივილეგირებული აქცია. ზემოაღნიშნული აქციების გამოსყიდვის მიზნით GFG-ის მიერ
გადახდილმა ჯამურმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით $ 3.1 მილიონი.
კანონმდებლობის შესაბამისად, სატენდერო შეთავაზების დასრულებამდე GFG-ს შეზღუდული
ჰქონდა მის კონტროლ ქვეშ არსებული, 50%-ზე მეტი ხმების საერთო კრებაზე გამოყენების უფლება.
GFG-ის ბენეფიციარ მფლობელებს წარმოადგენენ ფიზიკური პირები ირაკლი ოთარ რუხაძე, იგორ
ალექსეევი და ბენჯამინ ალბერტ მარსონი, რომლებიც 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
არაპირდაპირ ჯამურად ფლობდნენ ბანკის განთავსებული აქციების 74.64%-ს.

3.5
ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებული შიდა
კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემების მიმოხილვა
ბანკში შემუშავებულია სააღრიცხვო პროცედურა და შიდა კონტროლის სისტემა. ბანკის ფინანსური
აღრიცხვის პოლიტიკის და სტანდარტების სახელმძღვანელო მოიცავს მონაცემების შეყვანის,
დამუშავების, ამოღების, კონტროლისა და გავრცელების პროცესებს. შიდა კონტროლის სისტემა
შემუშავებულია და დანერგილია იმგვარად, რომ თავიდან აიცილოს და დროულად გამოავლინოს
უზუსტობები ფინანსურ ანგარიშგებაში. პერიოდულად რისკების და შიდა აუდიტის
დეპარტამენტების
მიერ
კონტროლდება
პროცესების
შესაბამისობა
აღნიშნულ
შიდა
კონტროლის/პროცედურებსა და პოლიტიკასთან მიმართებაში.
ბანკი ფინანსური ანგარიშგების დახურვას და წარდგენას ყოველდღიურად ახდენს როგორც ფასს-ის,
ისე სებ-ის მოთხოვნების მიხედვით. ყოველდღიურად ინფორმაციის წარდგენა ხორციელდება
როგორც ბანკის შიდა სტრუქტურულ ერთეულებსა და მენეჯმენტისადმი, ასევე სავალდებულო
წესით იგზავნება სებ-ში შესაბამისი ახსნა განმარტებებით. გარდა ამისა, სამეთვალყურეო საბჭოსა და
სებ-ისთვის მზადდება ფასს-ის და სებ-ის მოთხოვნების მიხედვით მომზადებული თვიური
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება. ყოველწლიურად ბანკი ვალდებულია მოიწვიოს გარე
აუდიტი და ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით ჩაატაროს გარეაუდიტორული შემოწმება
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
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ამჟამად, ბანკში გარემოს დაცვის, სოციალური, დასაქმების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები რეგულირდება სხვადასხვა შიდა დოკუმენტებით და
პროცესებით, მათ შორის ბანკის კორპორატიული სახელმძღვანელოთი, ინტერესთა კონფლიქტის
მართვის დებულებით და KYC და AML პოლიტიკებით. ბანკი აქტიურად მუშაობს გარემოს დაცვის,
სოციალური, დასაქმების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებზე ახალი კომპლექსური პოლიტიკების შემუშავებაზე.

4.1 სოციალური და დასაქმების საკითხები
4.1.1 სოციალური პასუხისმგებლობა
2014 წლიდან ბანკი მონაწილეობს სოლიდარობის ფონდის მხარდაჭერის პროგრამაში, რომლის
ფარგლებშიც ფონდის ანგარიშზე 2017 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით 600,000 ლარზე მეტი
გადარიცხა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობის ხარჯების დასაფარად.
2017 წლის დეკემბერში ბანკსა და “First Step Georgia”-ს შორის დაიდო თანამშრომლობის
ხელშეკრულება, რომლის თანახმად, ბანკი დახმარებას უწევს 4 ოჯახის აუტისტური სპექტრით
დაავადებულ ბავშვებს.
ბანკის მუდმივმოქმედი სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ფარგლებში 2017 წლის მარტში
გაფორმდა მემორანდუმი სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, რომლის ფარგლებშიც 50-ზე
მეტი მიუსაფარ ბავშვთა სახლისა და მოხუცებულთა თავშესაფრის ელექტროენერგიისა და
ბუნებრივი აირის საფასურის სრულ ანაზღაურებას ბანკი უზრუნველყოფს მთელი წლის
განმავლობაში.
2017 წლის 11 აპრილს ბანკის სათაო ოფისში ხელი მოეწერა მემორანდუმს Educare Georgia-სთან,
რომლის ფარგლებშიც ბანკი ონლაინ განათლების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩაერთო.
განხორციელდა 700-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახის მატერიალური მხარდაჭერა, მათი
ინტერნეტთან წვდომის მიზნით - კამპანია ‘ჩართეს’ ფარგლებში.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 2017 წლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ანგარიშის
ინფოგრაფიკი: https://libertybank.ge/ge/CSR2017

4.1.2 დასაქმების საკითხები
ბანკში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 5,494
თანამშრომელი იყო, აქედან 1,549 მამრობითი და 3,945 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი.
ორგანიზაციაში გენდერული თანასწორობაა, თანაბარი მოპყრობა დასაქმებასა და პროფესიულ
სფეროში. ბანკში დასაქმებულია 11 შეზღუდული შესაძლებლობის თანამშრომელი (არ ექვითებათ
საშემოსავლო გადასახადი), მოქმედებს კერძო დაზღვევა.
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ბანკი ზრუნავს დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და განვითარებაზე, რაც თავისმხრივ
ზრდის თანამშრომელთა მოტივაციას, ხელს უწყობს მიმდინარე პროცესების დახვეწას,
ავტომატიზაციას და მომხმარებელთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას.
ბანკში მოქმედებს კორპორატიული სახელმძღვანელო, რომელშიც დაწვრილებითაა გაწერილი
დასაქმებულის
უფლება-მოვალეობები,
კორპორატიული
ეთიკა,
კონფიდენციალურობა,
უსაფრთხოების და დასაშვები ქმედებების პოლიტიკა, დასაქმებულის სამუშაო და დასვენების დრო,
დეკრეტული და სხვადასხვა სახის შვებულებით სარგებლობის წესები.

4.2 გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები
ბანკის სათაო ოფისის ყველა სართულზე განთავსებულია სპეციალური მწვანე ყუთები, სადაც
თანამშრომლებს შეუძლიათ ჩაყარონ უკვე გამოყენებული და გამოუსადეგარი ფურცლები.
აღნიშნული აქტივობით ბანკი ახორციელებს ორმაგ დახმარებას: 1. უფრთხილდება ბუნებას და
ზრუნავს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხე მოიჭრას ქაღალდის დამზადების მიზნით და 2.
მაკულატურის ჩაბარებით მიღებული ფულით, ბანკი ეხმარება მიუსაფარ ბავშვთა სახლებს.

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

4.4 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა
ბანკისთვის მნიშვნელოვანია აწარმოოს საქმიანი ურთიერთობა სამართლიანი, ეთიკური და
კანონშესაბამისი ფორმით. ბანკის ანტი-კორუფციული პოლიტიკის ელემენტები მოცემულია
„კორპორატიულ სახელმძღვანელოში“ და სტანდარტულ შრომით ხელშეკრულებებში. დოკუმენტები
განსაზღვრავს ბანკის თანამშრომელთა/დირექტორთა ქცევის წესებს და არეგულირებს, საჩუქრის ან
სარგებლის მიღების საკითხებს, რომელიც შესაძლებელია უკავშირდებოდეს მათ საქმიანობას.
ბანკი კორუფციულ რისკებს ასევე აკონტროლებს შესყიდვების პროცესშიც. ბანკის შესყიდვები
ხორციელდება სატენდერო პროცედურის დაცვით, რომლის შედეგადაც გადაწყვეტილება მიიღება
მიმწოდებლის შესწავლის, ინტერესთა კონფლიქტის ან/და კორუფციული რისკების გამოვლენის და
აღმოფხვის საფუძველზე.

მმართველობის ანგარიშგება 2017
არაფინანსური ანგარიშგება

4.5 ბიზნეს მოდელის მიმოხილვა
ბანკი იღებს ანაბრებს მოსახლეობისგან, გასცემს სესხებს, ახორციელებს ფულად გადარიცხვებს
საქართველოში და საზღვარგარეთ, აწარმოებს ვალუტის გაცვლით ოპერაციებს და თავის საცალო და
კორპორატიულ კლიენტებს სთავაზობს სხვადასხვა საბანკო მომსახურებას.
2017 წლის განმავლობაში ბანკის ძირითადი სტრატეგია იყო მასობრივ საცალო სესხების სეგმენტზე
ოპერირება. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის მთლიანი სესხების 99%-ზე მეტი
გაცემულია ფიზიკურ პირებზე, ასევე გაცემული სესხების უმრავლესობა არ აღემატება 10,000 ლარს,
რაც მიუთითებს პორტფელის კარგ დივერსიფიკაციაზე. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,
ბანკის ათ უმსხვილეს მესამე მხარე მსესხებელზე გაცემული სესხების კონცენტრაცია შეადგენდა $ 4.6
მილიონს, ანუ ბანკის მთლიანი სასესხო პორტფელის 0.5%-ს. 2018-ში და მომდევნო წლებში
მმართველი საბჭო მიზნად ისახავს მაქსიმალურად გაზარდოს სააქციო ღირებულება ბანკის წამყვან
კომერციულ ბანკად გარდაქმნის გზით - მასობრივ საცალო ბაზარსა და ასევე კორპორატიულ
სეგმენტებზე აქცენტირებით.
ბანკის ძირითადი შემოსავლის წყარო წარმოადგენს კლიენტებზე გაცემული სესხებიდან მიღებულ
საპროცენტო შემოსავალს (მთლიანი შემოსავლის 78.5%). წმინდა საკომისიო შემოსავალი და
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან შემოსავალი შეადგენს მთლიანი შემოსავლის 7.8% და 5.4%
შესაბამისად.
ბანკის საქმიანობის რისკების ანალიზზე დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ბანკის
2017 წლის პილარ 3-ის ანგარიშში რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ვებ-გვერდზე:
https://www.libertybank.ge/file.helix?i=4a0b6ca4-a633-4432-a97c-cdc14662ac6e&r=P
და სებ-ის ვებ-გვერდზე:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/pilar/annual/2017/geo/11._lb__geo.pdf

