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პილარ 3 ანგარიშგების წარდგენა 
 

ანგარიშგება ეფუძნება ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტის პილარ 3-ის გამჭვირვალობის 

მოთხოვნებსა და ევროკავშირის N 575/2013 დირექტივის მოთხოვნებს, რომლის შესაბამისი მოთხოვნები 

შემუშავებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ „კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში 

ინფორმაციის გამჟღავნების  წესის დამტკიცების თაობაზე”.  
 
 
 
 

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა 
 

ბანკის დირექტორატი ადასტურებს მოცემულ პილარ 3-ის ანგარიშგებაში ასახული ყველა მონაცემისა და 

ინფორმაციის უტყუარობასა და სიზუსტეს. ანგარიშგება მომზადებულია სამეთვალყურეო საბჭოსთან 

შეთანხმებული შიდა კონტროლის პროცესების სრული დაცვით, წინამდებარე ანგარიშგება აკმაყოფილებს 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის აპრილის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული 

"კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების  წესის" მოთხოვნებსა და 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სხვა წესებსა და ნორმებს..
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ძირითადი მაჩვენებლები 

 
 

  2017 2016 

საზედამხედველო კაპიტალი (მოცულობა, ლარი)    

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით    

ძირითადი პირველადი კაპიტალი 33,798,891  30,447,466  

პირველადი კაპიტალი 33,798,891  30,447,466  

საზედამხედველო კაპიტალი 77,346,318  32,346,802  

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (მოცულობა, ლარი)    

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (ბაზელ III-ზე დაფუძნებული 

ჩარჩოს მიხედვით) * 

176,975,780  160,843,147  

კაპიტალის კოეფიციენტები    

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით     

ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 7.0 %)** 19.10% 18.93% 

პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 8.5 %)**  19.10% 18.93% 

საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 10.5 %)** 43.70% 20.11% 

მოგება    

მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 6.81% 6.46% 

მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 3.80% 3.42% 

საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან 0.86% 1.01% 

წმინდა საპროცენტო მარჟა 3.01% 3.04% 

უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA) 1.10% 0.29% 

უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE) 9.74% 2.11% 

აქტივების ხარისხი    

უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან 3.69% 1.71% 

სშდრ / მთლიან სესხებთან 3.27% 3.33% 

უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან 83.61% 82.01% 

უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან 80.23% 85.98% 

მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი -14.22% 21.78% 

ლიკვიდობა    

ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან 25.95% 29.52% 

უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან 94.47% 98.30% 

მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან 6.28% 3.76% 

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ***    

მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (სულ) 56,246,205    

ფულის წმინდა გადინება (სულ) 22,317,977    

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%) 252.02%   

 

* მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარე და გასულ კვარტალს შორის გამოწვეულია რისკის მიხედვით 

შეწონილი რისკის პოზიციების დათვლის მეთოდოლოგიის ცვლილებით, კერძოდ "სავალუტო კურსის 

ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები" აღარ მონაწილეობს 

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების გაანგარიშებაში. აღნიშნული აისახა კაპიტალის ბუფერის 

მოთხოვნებში პილარ 2-ის ფარგლებში. იხ. ცვლილებების შესახებ ოფიციალური პრეს რელიზი შემდეგ ბმულზე:  

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248 
**აღნიშნული გულისხმობს "კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ" 

დებულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული მინიმალური მოთხოვნებისა (4.5%, 6% და 8%) და კაპიტალის 

კონსერვაციის ბუფერის (2.5%) ჯამურ მოთხოვნას 

*** სებ-ის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული კოეფიციენტები, რომელიც ბაზელის მეთოდოლოგიისგან 

განსხვავებით, უფრო მეტადაა კონცენტრირებული ლოკალურ რისკებზე. 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248
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იხილეთ ცხრილი 14. LCR. აღნიშნული წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის სავალდებულოდ დასაცავ 

მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოდგენილია საილუსტრაციო 

მიზნებისათვის. 

 

ძირითადი მაჩვენებლები (გაგრძელება) 
 
 

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები   ლარებით 

  2017 2016 

საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 166,594,682  250,764,574  

საბალანსო ელემენტები 157,281,478  203,857,067  

მათ შორის: ზღვრული დაქვითვის მეთოდს დაქვემდებარებული 

რისკის პოზიციები, რომლებიც არ იქვითება კაპიტალიდან (რომლებიც 

იწონება 250%-ში) 

    

გარესაბალანსო ელემენტები 9,313,205  8,659,562  

სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკი *   38,247,945  

კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით 

შეწონილი რისკის პოზიციები 
    

საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 2,495,223  1,983,607  

საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 7,885,874  7,885,874  

სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 176,975,780  260,634,056  

* აღნიშნული ველი ამოღებულია, რაც გამოწვეულია რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების დათვლის 

მეთოდოლოგიის ცვლილებით, კერძოდ "სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის 

მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები" აღარ მონაწილეობს რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების 

გაანგარიშებაში. აღნიშნული აისახა კაპიტალის ბუფერის მოთხოვნებში პილარ 2-ის ფარგლებში. იხ. 

ცვლილებების შესახებ ოფიციალური პრეს რელიზი შემდეგ ბმულზე:  

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248 
 

 

აქციონერის სტრუქტურა 

 

სს „თურქეთის იშ ბანკის“ ბათუმის ფილიალმა (შემდგომში „ფილიალი“) საქმიანობა დაიწყო 2012 წლის 13 

ივლისს, როგორც თურქეთში 1924 წელს დაფუძნებული უცხოური ბანკის, „Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi-ის“ 

(შემდგომში „მშობელი ბანკი“ ან „მფლობელი“) ფილიალმა. 2015 წლის 1 აგვისტოს მოხდა ფილიალის 

რეორგანიზაცია ბანკად – სს „იშბანკი საქართველო“ (შემდგომში „ბანკი“).  

ბანკი ეკონომიკურად დამოკიდებულია მშობელ ბანკზე. ამასთან, ბანკის საქმიანობა მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული მშობელი ბანკის მოთხოვნებთან. 

ბანკის საბოლოო მაკონტროლებელი მხარეა იშბანკის წევრების დამატებითი საპენსიო უზრუნველყოფის ფონდი. 

აქციონერი ფლობს ბანკის 100%-იან წილს. 

 

სს „თურქეთის იშ ბანკი“ (აქციონერი) მოკლე მიმოხილვა 
 
მშობელი ბანკი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო ბანკი თურქეტში. აქციონერის სტრუქტურა შემდეგია: 

იშბანკის საპენსიო ფონდი – 39.95%; 

ათათურქის აქციები  - 28.09%; 

თავისუფალ მიმოქცევაში მყოფი აქციები – 31.96%. 

აქციები კვოტირებულია სტამბულის საფონდო ბირჟაზე და ასევე ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე GDR-

ების ფორმით. 

ბანკის აქციონერი წარმოდგენილია მსოფლიოს 14 ქვეყანაში 3 შვილობილით (საქართველო, გერმანია, რუსეთი) და 

22 საერთაშორისო ფილიალით (ჩრდილოეთ კვიპროსი; ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი; მანამა, ბაჰრეინი; არბილი 

და ბაღდადი, ერაყი; კოსოვო), იშბანკი გერმანია წარმოდგენილია თითო ფილიალით: ამსტერდამში, ჰოლანდია; 

პარიზში, საფრანგეთი; ციურიხში, შვეიცარია და  სოფიაში, ბულგარეთი. 

 

 

 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248
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მშობელი კომპანიის საერთაშორისო რეიტინგი შემდეგია: 

 
 

FC Issuer Credit   BB / Negative / B  

LC Issuer Credit  BB / Negative / B  

Turkish National Scale  trAA- / trA-1  

 

 

FC Issuer Default Rating  BB+ / Stable / B  

LC Issuer Default Rating  BB+ / Stable / B 

National Long Term Rating  AA+(tur) / Stable  

Viability Rating BB+ 

Support Rating 4 

Support Rating Floor B+ 

 

FC Bank Deposit  Ba2 / Negative/ Not-Prime   

LC Bank Deposit  Ba1 /Negative/ Not-Prime  

FC Issuer  Ba1 / Negative 

FC Subordinated Debt Ba3 / B1 (hyb) 
 

* გრძელვადიანი / ხედვა / მოკლევადიანი 
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აქციონერის სტრუქტურა (გაგრძელება) 
 

ბანკის აქციონერი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კონგლომერატი თურქეთში. მისი ძირითადი საქმიანობა 

დაკავშირებულია საბანკო და სხვა ფინანსურ მომსახურებასთან, ხოლო არაპროფილური საქმიანობა 

დაკავშირებულია მინის წარმოებასთან. 

მინის წარმოება 

შიშეჯამის მინის ტარის ჯგუფი აწარმოებს ექსკლუზიური დიზაინის შუშის ტარას სხვადასხვა მოცულობით, 

ფერით. შიშეჯამი აფართოებს წარმოებას მეზობელ ქვეყნებში. მისი პირველი ინვესტიცია საზღვარგარეთ იყო 

ქსნის მინის ქარხნის შეძენა 1997 წელს. შიშეჯამის  65.47%-ს ფლობს სს „თურქეთის იშ ბანკი“. 

ფინანსური მომსახურება 

 

კომპანიის დასახელება სექტორი 

ბანკის 

პირდაპირი 

წილი(%) 

რისკის 

ჯგუფის 

წილი (%) 

აქტივები (USD 

000) (3) 

სააქციო კაპიტალი 

(USD 000)(3) 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 

საინვესტიციო 

ბანკი 40.52 50 

                       

7,417,296  

                                                 

914,900  

İşbank AG ბანკი 100 100 

                       

1,526,789  

                                                 

145,150  

JSC İşbank ბანკი 100 100 

                          

225,896  

                                                   

66,885  

JSC Isbank Georgia ბანკი 100 100 

                          

119,340  

                                                   

12,677  

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi დაზღვევა - 64.31 

                       

1,876,907  

                                                 

382,944  

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 

სიცოცხლის 

დაზღვევა და 

საპენსიო 

ფონდი 

62 83 
                       

4,630,544  

                                                 

241,674  

Milli Reasürans T.A.Ş. გადაზღვევა 76.64 77.06 

                          

953,397  

                                                 

446,992  

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (4) 

საბროკერო 

საქმიანობა 65.65 70.69 

                       

2,213,302  

                                                 

254,420  

Yatırım Finansman Menkul Değerler 

A.Ş. (4) 

საბროკერო 

საქმიანობა - 98.42 

                          

210,134  

                                                   

22,023  

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

საინვესტიციო 

საქმიანობა - 38.66 

                            

66,514  

                                                   

65,534  

İş Portföy Yönetimi A.Ş. 

პორტფელის 

მართვა - 100 

                            

26,473  

                                                   

25,261  

İş Finansal Kiralama A.Ş. (4) ლიზინგი 27.79 57.39 

                       

2,475,482  

                                                 

258,164  

İş Faktoring A.Ş. ფაქტორინგი - 100 

                       

1,115,294  

                                                   

44,171  

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

უძრავი ქონების 

საინვესტიციო 

კომპანია 42.23 58.04 

                       

1,472,629  

                                                 

905,747  

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 

საინვესტიციო 

საქმიანობა - 57.67 

                            

74,694  

                                                   

74,066  

Efes Varlık Yönetim A.Ş. 

აქტივების 

მართვა - 100 

                            

50,882  

                                                     

5,546  

TOTAL       

              

24,455,573  

                                  

3,866,154  

(1) 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით თანხის მთლიანი მოცულობა (სახელმწიფო კონტრიბუციის გათვალისწინებით) 

შეადგენს 69.7 მლრდ თურქულ ლირას, მაშინ როდესაც Anadolu Hayat Emeklilik ფლობს მოცემული თანხის 18.7%-ს. კომპანიის 

საბაზრო წილი სიცოცხლის დაზღვევაში შეადგენს 8.5%-ს იგივე თარიღის მდგომარეობით. 

(2) Milli Reasürans T.A.Ş. არის ერთადერთი გადამზღვევი კომპანია, რომელიც ოპერირებს ეროვნული კაპიტალით თურქეთში 

8.3%-იანი საბაზრო წილით. დანარჩენილი 91.7% არის უცხოური გადამზღვევი კომპანიების მფლობელობაში. 

(3) 30.06. 2017-ის მდგომარეობით 

(4) კონსოლიდირებული თანხა 
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კორპორატიული მმართველობა 

ორგანიზაციული სტრუქტურა 

 

 

სამეთვალყურეო საბჭო 

 

 

 

 

# Name, Surname Title Appointment Date Citizenship Position in the Parent

1 Murat Bilgiç Chairman 23-Jun-16 Turkey Deputy CEO

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1986 1990 Middle East Technical University Bachelor Internatinal Relations 

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2016 current Isbank Turkey Deputy CEO

2008 2016 Isbank Turkey Head of Corporate Loans Underwriting Department 

2002 2008 Isbank Turkey Region Manager in Corporate Loans Underwriting Department 

1999 2002 Isbank Turkey Massistant Manager in Corporate Loans Underwriting Department 

1990 1999 Isbank Turkey Assistant Inspector

2 Can Yücel Member 23-Jun-16 Turkey Head of Corporate Loans Division

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1995 1999 Middle East Technical University Bachelor Economic and Administrative Sciences

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2016 current Isbank Turkey Head of Corporate Loans Division

2011 2016 Isbank Turkey Unit Manager in Corporate Loans Division

2009 2011 Isbank Turkey Assistant Manager in SME loans Division

1999 2008 Isbank Turkey Auditor

3 Kemal Şahin Member 23-Jun-16 Turkey Unit Manager in the participations departments overseas banking unit

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1984 1988 Middle East Technical University Bachelor Business Administration

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2014 current Isbank Turkey Unit Manager in the participations departments overseas banking unit

2007 2014 Isbank Turkey Unit Manager  

1998 2007 Isbank Turkey Assistant Manager to the participations department

1988 1998 Isbank Turkey Assistant Inspector
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კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

 

დირექტორთა საბჭო

 

 

4 Ahmet Naci Narşap Member 23-Jun-16 Turkey Regional Sales Manager- Overseas Banking

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

2006 2008 Bilgi University MBA

1996 2000 University of Ankara Bachelor Arts in International Relations

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2013 current Isbank Turkey Regional Sales Manager- Overseas Banking

2009 2013 Isbank Turkey Assistant Sales Manager- Commercial Banking

2006 2009 Isbank Turkey Remote Auditing Project Manager

2005 2006 Isbank Turkey Sub Manager- Galata Branch

2000 2005 Isbank Turkey Auditor

5 Cem Kayan Member 23-Jun-16 Turkey Director

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1991 1995 METU-Ankara Bachelor Industrial Engineering

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2012 current Softtech A.S Director

2011 2012 Isbank Turkey IT Procurment and contract management unit manager

2009 2011 Isbank Turkey Program Manager

2007 2009 Isbank Turkey Project Leader

2003 2007 Isbank Turkey IT Architect

6 Yavuz Ergin Member 23-Jun-16 Turkey Advisor

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1981 1983 University of Louisiana/ USA MBA Economics and Finance

1975 1979 Uludag University /Turkey Bachelor Business Administration

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2010 current Isbank Turkey Advisor

1998 2009 BCP Bank Geneva CEO

1992 1998 Citibank/ Istanbul Vice President

1992 1998 Ferromin International Trade/NY CEO

1987 1990 The Bank of New York/ NY Assistant Vice President

7 Mehmet Sencan Member 9-Jun-17 Turkey Deputy CEO

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1986 1987 Istanbul Technical University business engineering

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2017 current Isbank Turkey Deputy CEO

2016 2017 Isbank Turkey Kozyatagi Corporate Branch Branch Manager

2011 2016 Baskent Corporate Branch Branch Manager

2007 2011 Bursa Corporate Branch Branch Manager

1997 2007 Antakya Branch   Branch Manager

# Name, Surname Title Appointment Date Citizenship

1 Ozan Gür CEO 22-Jun-16 Turkey

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

2005 2006 Istanbul Technical University MBA

1993 1998 Ankara University Bachelor Labor Economics and Industrial Relations

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2016 current Isbank Georgia CEO

2014 2016 Isbank  Russia Head of Retail Loans Department

2012 2013 Isbank Turkey Unit Manager (Underwriting) 

2011 2012 Isbank Turkey Unit Manager (Card Payments System)

2009 2011 Isbank Turkey Project Manager

2 Mehmet Ihsan Akhunü Deputy CEO 21-Dec-16 Turkey

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

1993 1999 Eastern mediterranean University Bachelor International Relations

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2016 current Isbank Georgia Director

2015 2016 Isbank  Georgia Head of Treasury Division

2014 2015 Isbank Turkey (Georgian Regional Division) Assistant Manager

2014 2014 Isbank Turkey (Tbilisi Branch) Specialist

2004 2014 Isbank Turkey (Bahrain Branch) Specialist

3 Teimuraz Pirmisashvili Director 20-Jun-17 Georgia

Education

Start Date End Date Organization Degree Specialization

2001 2006 The Tbilisi State University Bachelor International Relations

Work Experience

Start Date End Date Organization Position

2017 current Isbank Georgia Director

2016 2017 Isbank  Georgia Head of Corporate Sales Unit

2008 2016 JSC TBC Bank Corporate Banker

2003 2008 British Embassy Tbilisi Assistant Management Officer

2002 2003 British Embassy Tbilisi Receptionist/ Visa Assistant
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კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა იმართება წელიწადში მინიმუმ ოთხჯერ. საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს ბანკის 

ძირითად სტრატეგიაზე და აკონტროლებს დასახულ მიზნებს. 

დირექტორთა საბჭო პასუხისმგებელია ბანკის შედეგებზე. ძირითადი გადაწყვეტილებები მიიღება ალკო-ს მიერ. 

დირექტორთა საბჭო კონტროლდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ შემდეგი კომიტეტების მეშვეობით: 

 რისკების კომიტეტი; 

 ანაზღაურების კომიტეტი; 

 საკრედიტო კომიტეტი; 

 აუდიტის კომიტეტი 

რისკების კომიტეტი პასუხისმგებელია ბანკის შიდა კონტროლების, აუდიტისა და რისკების მართვის 

ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე, დირექტორთა საბჭოს საზედამხედველო და მენეჯერული ფუნქციების 

აღსრულებაზე. კომიტეტი თანამშრომლობს ბანკის, აუდიტორული ორგანიზაციების, ბანკის აღმასრულებელი 

ორგანოების, მენეჯმენტისა და კონტროლის ორგანოების, შიდა აუდიტის, შიდა კონტროლის, ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრის კონტროლის, ფინანსური მონიტორინგის, ანალიზის, დაგეგმვის, ანგარიშგების და რისკის 

მართვის ერთეულების, ანგარიშსწორების, ბუღალტერიისა და სარეგისტრაციო ერთეულების და, საჭიროების 

შემთხვევაში, ბანკის სხვა განყოფილებებთან, სამუშაო ჯგუფებთან და ბანკის მომწოდებლებთან ერთად. 

კომიტეტი მოქმედებს ბანკის საქმიანობის ანალიზის საფუძველზე კომიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში 

ანაზღაურების კომიტეტი პასუხისმგებელია თანამშრომელთა კეთილგანწყობის ამაღლებაზე, მენეჯერების 

კვალიფიკაციის კონტროლსა და გაუმჯობესებაზე, სახელფასო ფონდთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებზე და 

სხვა.   

საკრედიტო კომიტეტი პასუხისმგებელია  საკრედიტო პოლიტიკის შექმნაზე, განვითარებასა და შეთავაზებაზე 

ბანკის შესაბამისი პასუხისმგებელი ორგანოსათვის დასადასტურებლად. კომიტეტი განსაზღვრავს ლიმიტებს: 

 მსესხებლებისათვის – იურიდიული და ფიზიკური პირები 

 საკრედიტო ინსტიტუტების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისათვის 

 ადგენს, ადასტურებს ან აუქმებს ლიმიტებს ბანკებთან ფინანსურ ბაზრებზე ოპერაციებისათვის 

 ადგენს საკრედიტო რისკის ლიმიტებს ფასიან ქაღალდებსა და სხვა წარმოებულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტებში ინვესტიციისათვის 

საკრედიტო კომიტეტი აკონტროლებს ბანკის შესაბამისობას დამტკიცებულ ლიმიტებთან. განიხილავს სასესხო 

განაცხადებს, იღებს გადაწყვეტილებას ვალის რესტრუქტურიზაციაზე, ჩამოწერასა და ყველა სხვა შესაძლო 

ფაქტზე, რომელიც დაკავშირებულია ბანკის საკრედიტო რისკთან. 

აუდიტის კომიტეტი არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ბანკის აქტივობას ყველა 

მიმართულებით, თითოეული განყოფილების დონეზე. კომიტეტი პასუხისმგებელია პროცესების 

გაუმჯობესებაზე ყველა შესაძლო რისკის მინიმუმამდე დაყვანისათვის. აუდიტის კომიტეტი პირდაპირ 

დაქვემდებარებაშია სამეთვალყურეო საბჭოსთან. 

გარდა ზემოთ აღნიშნული კომიტეტებისა, ბანკს შექმნილი აქვს რამდენიმე სხვა კომიტეტი პროცესების უფრო 

ეფექტური კონტროლისათვის. ესენია: შესყიდვების კომიტეტი, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და 

შესაბამისობის კომიტეტი, საოპერაციო რისკებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კომიტეტები. 
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რისკის მართვა 

სტრატეგია 

ყოველი წლის ბოლოს ბანკი ანხორციელებს მიმდინარე სიტუაციის დეტალურ შეფასებას და ანალიზის 

საფუძველზე განსაზღვრავს ბანკის სტრატეგიას შემდგომი სამი წლისათვის. ბანკის სტრატეგია დეტალურად 

აღწერს იმ ძირითად პრინციპებს, რომლის მიხედვითაც ბანკი გეგმავს მისი ძირითადი გეგმებისა და შედეგების 

მიღწევას. 2018 წლის დასაწყისში ბანკმა განსაზღვრა სტრატეგია 2018 – 2020 წლებისათვის. 2020 წლისათვის 

განსაზღვურლი მიზნების მიღწევისათვის ბანკი ძირითად ორიენტირებულია შემდეგ პრინციპებზე: 

 განავითაროს და შეთავაზოს ციფრული პროდუქტების ფართო არჩევანი. ბანკი გეგმავს 

მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად განვითარებული ონლაინ მომსახურების შეთავაზებას, რაც 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თითოეული კლიენტისათვის, ე.წ. „დრო ფულია“-ს პრინციპის 

გათვალისწინებით. 

 მიოზიდოს და გაზარდოს მომხმარებელთა ბაზა მრავალფეროვანი პროდუქტების შეთავაზებით 

მოქნილი პირობებითა და კონკურენტული ფასებით. რადგან ბანკი ეკონომიკურად ძირითადად 

დამოკიდებულია მშობელ კომპანიაზე, იგი აპირებს გამოიყენოს მისი მაღალი რეპუტაცია და სანდოობა 

ფინანსური რესურსების კონკურენტულ ფასებში მოსაზიდად. ამ მიმართულების განვითარებისათვის 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კვალიფიციური თანამშრომლები გაყიდვების მიმართულებით, რაშიც  

ბანკი გეგმავს მნიშვენელოვან ინვესტიციას. 

 დივერსიფიკაცია და კონცენტრაციის რისკის მინიმალური დონე , რადგან მენეჯმენტი ფიქრობს, რომ ეს 

არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მძლავრი იარაღი მდგრადი განვითარებისა და სტაბილური 

ზრდისათვის. 

2018 -2020 წლების სტრატეგია დადასტურდა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. მენეჯმენტმა განსაზღვრა 

სტრატეგიის განხორციელების გეგმა, პროცესის ეფექტური კონტროლისათვის. გეგმებიდან მნიშვნელოვანი 

ჩამორჩენის თავიდან ასაცილებლად, მენეჯმენტი ყოველდღიურ რეჟიმში აკონტროლებს პროცესს და წარუდგენს 

მიმდინარე სტატუსს აღმასრულებელ და სამეთვალყურეო საბჭოებს. 

ძირითადი რისკები 

ბანკის სტრატეგიიდან გამომდინარე, რისკების ეფექტური მართვა მნიშვნელოვანი გამოწვევა ხდება, რადგან 

გარემო, სადაც ბანკი ოპერირებს, ხასიათდება განვითარებადი ბაზრების სპეციფიკაციით. ძირითადი რისკები, 

რომლის წინაშეც ბანკი დგას, დაკავშირებულია საბაზრო, საკრედიტო, ლიკვიდურობისა და საოპერაციო 

რეისკებთან. 

რისკის მართვის პოლიტიკის მიზანია ბანკის წინაშე არსებული რისკების განსაზღვრა, გაანალიზება და მართვა, 

სათანადო საკრედიტო ლიმიტებისა და კონტროლის მექანიზმების დაწესება, რისკის დონეების მუდმივი 

მონიტორინგი და ლიმიტების დაცვა. რისკის მართვის პოლიტიკა და პროცედურები რეგულარულად 

გადაიხედება, რომ ასახავდეს საბაზრო პირობებში და ბაზარზე შეთავაზებულ პროდუქტებსა და მომსახურებებში 

მომხდარ ცვლილებებს და ახალ საუკეთესო პრაქტიკას. ხელმძღვანელობის ზოგადი პასუხისმგებლობაა რისკის 

მართვის სისტემის ზედამხედველობა, ძირითადი რისკების მართვის გაკონტროლება, თავისი რისკების მართვის 

პოლიტიკისა და პროცედურების გადახედვა და ასევ დიდი კრედიტების დამტკიცება. 

ხელმძღვანელობა პასუხს აგებს რისკის შემცირების ზომების მონიტორინგსა და დანერგვაზე და იმის 

უზრუნველყოფაზე, რომ ბანკი საქმიანობდეს რისკის დადგენილი პარამეტრების ფარგლებში. რისკის მართვის 

დირექტორი პასუხისმგებელია რისკის ზოგადი მართვისა და შესაბამისობის ფუნქციებზე, როგორც ფინანსური, 

ისე არაფინანსური რისკების განსაზღვრის, შეფასების, მართვისა და ანგარიშგების საყოველთაო პრინციპებისა და 

მეთოდების დანერგვის უზრუნველყოფაზე. იგი პირდაპირ ხელმძღვანელობის წინაშეა ანგარიშვალდებული. 

საკრედიტო, საბაზრო და ლიკვიდურობის რისკები, როგორც პორტფელის, ისე გარიგებების დონეზე, იმართება 

და კონტროლდება საკრედიტო კომიტეტების სისტემის, რისკების მართვის განყოფილების და აქტივ-პასივების 

მართვის კომიტეტის მიერ. 
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მთელი ორგანიზაციის მასშტაბით ხდება გარე და შიდა რისკის ფაქტორების განსაზღვრა და მართვა. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა რისკის ფაქტორების სრული სპექტრისა და რისკის შემცირების არსებული 

პროცედურების რწმუნების დონის განსაზღვრას.  

საბაზრო რისკი 

საბაზრო რისკი არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება ან სამომავლო 

ფულადი ნაკადები ცვალებადი იქნება საბაზრო ფასების მერყეობის გამო. საბაზრო რისკი მოიცავს სავალუტო 

რისკს, საპროცენტო განაკვეთის რისკსა და სხვა საფასო რისკებს. საბაზრო რისკი წარმოიშობა საპროცენტო 

განაკვეთის ინსტრუმენტების ღია პოზიციებიდან, რომლებზეც მოქმედებს ბაზრის ზოგადი და კონკრეტული 

ბაზრის ცვალებადობა და საბაზრო ფასებისა და სავალუტო კურსების მერყეობის დონის ცვლილება. 

საბაზრო რისკის მართვის მიზანია საბაზრო რისკის მართვა და გაკონტროლება მისაღები პარამეტრების 

ფარგლებში და, ამასთანავე, რისკისა და უკუგების ოპტიმიზაცია.  

ბანკი თავის საბაზრო რისკს მართავს ღია პოზიციის ლიმიტების დაწესებით ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, 

საპროცენტო განაკვეთების ვადიანობისა და სავალუტო პოზიციებისთვის. მათი მონიტორინგი ხდება 

რეგულარულად და გადაიხედება და მტკიცდება ხელმძღვანელობის მიერ.. 

საპროცენტო განაკვეთის რისკი 

საპროცენტო განაკვეთის რისკი არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება ან 

სამომავლო ფულადი ნაკადები ცვალებადი იქნება ბაზარზე არსებული საპროცენტო განაკვეთების მერყეობის 

გამო. ბანკის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფულად ნაკადებზე გავლენას ახდენს ბაზარზე ძირითადი 

საპროცენტო განაკვეთების დონეების მერყეობა. საპროცენტო მარჟები შეიძლება ასეთი ცვლილებების გამო 

გაიზარდოს, მაგრამ ასევე შეიძლება შემცირდეს, ან წარმოქმნას ზარალი მოულოდნელი მერყეობის შემთხვევაში.  

სავალუტო რისკი 

ბანკის აქტივები და ვალდებულებები გამოხატულია რამდენიმე უცხოურ ვალუტაში. სავალუტო რისკი არის 

რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი ღირებულება ან სამომავლო ფულადი ნაკადები 

ცვალებადი იქნება სავალუტო კურსის მერყეობის გამო. ბანკი მუდმივად აკონტროლებს, რომ სებ-ის სავალუტო 

პოზიციების ლიმიტები საზედამხედველო კაპიტალთან მიმართებით დაცული იყოს.. 

საკრედიტო რისკი 

საკრედიტო რისკი არის ბანკის ფინანსური ზარალის რისკი, თუ მომხმარებელი ან ფინანსური ინსტრუმენტის 

კონტრაჰენტი ვერ შეასრულებს სახელშეკრულებო ვალდებულებებს. ბანკს დანერგილი აქვს პოლიტიკა და 

პროცედურები საკრედიტო რისკის სამართავად (როგორც აღიარებული ფინანსური აქტივების, ისე აუღიარებელი 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შემთხვევაში), მათ შორის პორტფელის კონცენტრაციის შეზღუდვის წესები, 

და ჩამოყალიბებული აქვს საკრედიტო კომიტეტი, რომ აქტიურად გააკონტროლოს საკრედიტო რისკი. 

საკრედიტო პოლიტიკა გადაიხედება და მტკიცდება ხელმძღვანელობის მიერ. 

საკრედიტო პოლიტიკა ადგენს: 

• სასესხო განაცხადების შემოწმების და დამტკიცების პროცედურებს; 

• მსესხებელთა (იურიდიული და ფიზიკური პირები) კრედიტუნარიანობის შეფასების მეთოდებს; 

• უზრუნველყოფის საგნის შეფასების მეთოდებს; 

• საკრედიტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს; 

• სესხებისა და სხვა საკრედიტო დავალიანებების მუდმივი მონიტორინგის პროცედურებს. 

დასამტკიცებლად წარდგენილი სესხები ეყრდნობა საკრედიტო პოლიტიკით დადგენილ ლიმიტებს. ყველა სესხს 

ჯერ ბანკის საკრედიტო კომიტეტი ამტკიცებს. საბოლოო გადაწყვეტილებას 750,000 აშშ დოლარამდე სესხის 
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დამტკიცებაზე იღებს ბანკის დირექტორთა საბჭო, 750,000 აშშ დოლარიდან 1,500,000 აშშ დოლარამდე სესხები 

მტკიცდება სამეთვალყურეო საბჭოს საკრედიტო კომიტეტის მიერ, ხოლო 1,500,000 აშშ დოლარზე მეტი თანხის 

სესხები მტკიცდება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. 

იურიდიული პირისთვის ნებისმიერი სესხის გაცემამდე ბანკი მომხმარებლის ბიზნესისა და ფინანსური 

შედეგების კომპლექსურ შემოწმებას ატარებს. საკრედიტო რისკის მართვა აგრეთვე ნაწილობრივ ხორციელდება 

უზრუნველყოფის საგნისა და პირადი თავდებობების მიღებით. ზემოაღნიშნული სესხების უზრუნველყოფის 

საგანს აფასებენ დამოუკიდებელი ექსპერტები. საკრედიტო რისკის მაქსიმალური მოცულობა, როგორც წესი, 

აისახება ფინანსური აქტივების საბალანსო ღირებულებებში ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში და 

აუღიარებელი სახელშეკრულებო ვალდებულებების თანხებში. პოტენციური საკრედიტო რისკის შესამცირებლად 

აქტივებისა და ვალდებულებების შესაძლო ურთიერთგაქვითვის გავლენა მნიშვნელოვანი არ არის..  

ბანკისათვის საკრედიტო რისკის მიტიგაციის ერთადერთი საშუალება არის მსესხებლების ან მათთან 

დაკავშირებული მხარეების მიერ განთავსებული დეპოზიტები სესხების უზრუნველყოფისათვის. ასეთ 

დეპოზიტებს აქვთ სესხის შესაბამისი ვადიანობა და მოცულობა, საკრედიტო რისკი რომ სრულად იყოს 

მიტიგირებული. 

ლიკვიდურობის რისკი 

ლიკვიდურობის რისკი არის რისკი იმისა, რომ ჯგუფს გაუჭირდება ფინანსური ვალდებულებების შესრულება, 

რაც გულისხმობს მათ დაფარვას ფულადი სახსრებით ან სხვა ფინანსური აქტივით. ლიკვიდურობის რისკი 

არსებობს მაშინ, როდესაც აქტივებისა და ვალდებულებების ვადიანობა ერთმანეთს არ ემთხვევა. აქტივებისა და 

ვალდებულებების ვადიანობის თუ საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისობა და/ან შეუსაბამობის კონტროლი 

უმნიშვნელოვანესია ლიკვიდურობის მართვისთვის. სრული შესაბამისობა ფინანსური დაწესებულებებისთვის 

უჩვეულოა, რადგან ბიზნესსაქმიანობა ხშირად წინასწარ განუსაზღვრელი ვადის და სხვადასხვა ტიპისაა. 

შეუსაბამო პოზიცია პოტენციურად ზრდის მომგებიანობას, მაგრამ ასევე შეუძლია გაზარდოს ზარალის რისკი. 

ბანკი ლიკვიდურობას მართავს იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოს ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობა 

ნებისმიერ დროს, რათა დროულად დაფაროს ყველა ფულადი ვალდებულება. ლიკვიდურობის პოლიტიკა 

გადაიხედება და მტკიცდება ხელმძღვანელობის მიერ.  

ბანკი აქტიურად ცდილობს დივერსიფიცირებული და სტაბილური ფინანსური რესურსების ბაზის შენარჩუნებას, 

რომ შეძლოს სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირება ლიკვიდურობის გაუთვალისწინებელ საჭიროებებზე.  

ლიკვიდურობის მართვის პოლიტიკა მოითხოვს: 

• დივერსიფიცირებული ფინანსური რესურსების შენარჩუნებას; 

• სესხების კონცენტრაციისა და პროფილის მართვას; 

• სასესხო კაპიტალის მოზიდვის გეგმის შენარჩუნებას; 

• ლიკვიდურობის კოეფიციენტების მონიტორინგს მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად.  

ლიკვიდურობის პოზიციის მონიტორინგს ახდენს ფინანსური დეპარტამენტი და რისკის მართვის განყოფილება. 

ჩვეულებრივ საბაზრო პირობებში, ინფორმაცია ლიკვიდურობის პოზიციის შესახებ ხელმძღვანელობას კვირაში 

ერთხელ მიეწოდება. ლიკვიდურობის მართვის შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს რისკის მართვის განყოფილება 

და ხელმძღვანელობა, ხოლო ნერგავს ფინანსური განყოფილება. 

გარდა ამისა, ბანკი ახდენს სებ-ის მოთხოვნების შესაბამისად გამოთვლილი ლიკვიდურობის კოეფიციენტის 

რეგულარულ მონიტორინგს. 
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საოპერაციო რისკი 

საოპერაციო რისკი არის სხვადასხვა მიზეზით განპირობებული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზარალის რისკი, 

რომელიც უკავშირდება ბანკის პროცესებს, თანამშრომლებს, ტექნოლოგიას და ინფრასტრუქტურას, ასევე გარე 

ფაქტორებით განპირობებული რისკი, გარდა საკრედიტო, საბაზრო და ლიკვიდურობის რისკებისა, როგორიცაა 

მაგალითად იურიდიულ და ნორმატიულ მოთხოვნებთან, ასევე კორპორატიული ქცევის საყოველთაოდ 

აღიარებულ სტანდარტებთან დაკავშირებული რისკები. საოპერაციო რისკი წარმოიშობა ბანკის ყოველგვარი 

საქმიანობიდან. ბანკის მიზანია საოპერაციო რისკის ისე მართვა, რომ ბალანსი დაიცვას ფინანსური ზარალისა და 

ბანკის რეპუტაციის ზიანის თავიდან არიდებასა და მთლიან ხარჯთეფექტიანობასა და ინოვაციას შორის. ბანკის 

პოლიტიკა ყველა შემთხვევაში მოითხოვს ყველა მოქმედ იურიდიულ და ნორმატიულ სტანდარტთან 

შესაბამისობას. ბანკი საოპერაციო რისკს მართავს ისეთი შიდა კონტროლის დანერგვით, რომელსაც 

ხელმძღვანელობა საჭიროდ მიიჩნევს თავისი საქმიანობის ყოველი ასპექტისთვის.. 

ანაზღაურება 

ანაზღაურება და მასთან დაკავშირებული საკითხები წყდება ანაზღაურების კომიტეტის მიერ. ანაზღაურების 

ძირიტადი პრინციპი ეფუძნება კონკურენტული სამოტივაციო სისტემის შეთავაზებას თანამშრომლებისათვის, 

რომ იყოს შესაძლებელი მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მოზიდვა და შენარჩუნება, რაც კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია დასახული მიზნების მიღწევისათვის. ამ დროისათვის ბანკში არ არის რამე განსხვავებული 

ანაზღაურების სისტემა, მაგრამ ბანკი მუშაობს სამოტივაციო სისტემის შექმნაზე გაყიდვების და არა -გაყიდვებთან 

დაკავშირებული თანამშრომლებისათვის. ყველა თანამშრომელს აქვს ფიქსირებული ხელფასი და ჯანმრთელობის 

დაზღვევის პაკეტი. 

 



ცხრილი N სარჩევი

20 ფასს-ის მიხედვით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებასა და საზედამხედველო მიზნებისთვის მომზადებულ ანგარიშგებას შორის კავშირი

21 კონსოლიდაცია საწარმოების მიხედვით

22 ინფორმაცია საოპერაციო დანაკარგების მოცულობის შესახებ

23 ინფორმაცია საოპერაციო რისკების ძირითადი (საბაზისო) ინდიკატორის მეთოდის მიზნებისათვის გამოყენებულ შემოსავლებზე

24 ფინანსური წლის განმავლობაში გაცემული ანაზღაურება

25 განსაკუთრებული გადახდები

26 ინფორმაცია გადავადებული ანაზღაურების  შესახებ

27 უმაღლესი მენეჯმენტის მფლობელობაში არსებული აქციები

აღნიშნულ დანართში მოცემული ინფორმაცია ბანკებმა უნდა გამოაქვეყნონ თავიანთ პილარ 3-ის წლიურ ანგარიშგებაში საქართველოს 

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის აპრილის 92/04 ბრძანებით დამტკიცებული "კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში 

ინფორმაციის გამჟღავნების  წესის" შესაბამისად.



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 20 ფასს-ის მიხედვით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებასა და საზედამხედველო მიზნებისთვის მომზადებულ ანგარიშგებას შორის კავშირი 
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ფულადი სახსრები და მათი 

ეკვივალენტები
21,579,216 21,579,216 21,579,216 4,249,471 529,630 16,798,975 1,141 21,579,216

მოთხოვნები ბანკების მიმართ 434,027 434,027 434,027 434,027 0 434,027 434,027

სავალდებულო რეზერვები 

საქართველოს ეროვნულ ბანკში
28,896,553 28,896,553 28,896,553 28,896,553 28,896,553

მომხმარებლებზე გაცემული 

სესხები
157,003,915 157,003,915 153,436,708

1
1,150,003 152,128,049 -5,012,979 148,265,072 5,171,636 153,436,708

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 24,633,134 24,633,134 24,348,701 2 23,983,662 -219,396 23,764,266 584,435 24,348,701

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები1,528,270 1,528,270 1,871,942 1,871,942 1,871,942

გადავადებული საგადასახადო აქტივები 0 0 0

სხვა აქტივები 3,498,100 3,498,100 3,512,100 3,512,100 3,512,100

მთლიანი აქტივები 237,573,215 237,573,215 234,079,247 4,249,471 29,426,183 16,798,975 0 25,133,665 152,562,076 -5,232,375 172,463,365 5,757,212 0 0 1,871,942 3,512,100 234,079,247
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ბანკებიდან მიღებული ანაბრები და ნაშთები 54,456,412 54,456,412 54,456,412 51,351,416 3,000,000 104,996 54,456,412

მომხმარებელთა მიმდინარე ანგარიშები და ანაბრები74,022,914 74,022,914 74,022,915 14,706,880 55,995,534 3,320,501 74,022,915

სხვა ნასესხები სახსრები და სუბორდინირებული ვალი68,638,257 68,638,257 68,638,257 25,310,512 1,852,544 41,475,200 68,638,257

გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულებები 209,038 209,038 0

0

სხვა ვალდებულებები 3,383,810 3,383,810 2,832,948 2,832,948 2,832,948

მთლიანი ვალდებულებები 200,710,430 200,710,430 199,950,531 0 51,351,416 14,706,880 0 55,995,534 0 28,310,512 5,278,041 2,832,948 41,475,200 199,950,531
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საწესდებო კაპიტალი 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

სავალდებულო რეზერვი 0 0 0 0

გასაყიდად გამიზნული ფასიანი ქაღალდების არარეალიზებული შემოსულობა55,282 55,282 0 3 0

გაუნაწილებელი მოგება 6,807,503 6,807,503 4,128,717 4 4,128,717 4,128,717

მთლიანი კაპიტალი 36,862,785 36,862,785 34,128,717 7 30,000,000 0 0 0 0 4,128,717 0 34,128,717

1).ძირითადი განსხვავება 

გამოწვეული ადგილობრივ და 

საერთაშორისო აღრიცხვის 

სტანდარტებს შორის აქტივების 

კლასიფიკაციასთან 

დაკავშირებით(IFRS 39); ასევე 

კორპორატიული ფასიანი 

ქაღალდები დამატებულია 

მომხარებელთა სესხების 

ნაწილში, მაშინ როცა 

ადგილობრივი აღრიცხვის 

მიხედვით ნაჩვენებია 

საინვესტიციო ფასიან 

ქაღალდებში

2). კორპორატიული ფასიანი 

ქაღალდები დამატებულია 

მომხარებელთა სესხების 

ნაწილში, მაშინ როცა 

ადგილობრივი აღრიცხვის 

მიხედვით ნაჩვენებია 

საინვესტიციო ფასიან 

ქაღალდებში

3). საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები ადგილობრივი მეთოდოლოგიის მიხედვით აღირცხულია როგორც ვადის ბოლომდე ფლობილი ინვესტიცია, ხოლო აუდიტირებულ რეპორტში აღრიცხულია როგორც გასაყიდად ფლობილი ფასიანი ქაღალდები

4). ძირითადი განსხვავება გამოწვეულია რეზერვის ხარჯის დათვლის მეთოდოლოგიაში ადგილობრივ და IFRS 39 სტანდარტს შორის

f

f

აქტივები (როგორც 

წარმოდგენილია 

გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში)

გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში მოცემული 

საბალანსო ღირებულებები

საბალანსო ღირებულებები ფასს-ის 

მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის 

გამოყენებული კონსოლიდაციის დონეზე 

(ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)

საბალანსო ღირებულებები 

ადგილობრივი ბუღალტრული 

აღრიცხვის წესების მიხედვით 

(ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება)

შენიშვნები

საბალანსო ღირებულებების გადაყვანა სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების ფორმატში

ვალდებულებები (როგორც 

წარმოდგენილია 

გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში)

გამოქვეყნებულ ფასს 

ანგარიშგებაში მოცემული 

საბალანსო ღირებულებები

საბალანსო ღირებულებები ფასს-ის 

მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის 

გამოყენებულ კონსოლიდაციის დონეზე 

(ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)

საბალანსო ღირებულებები 

ადგილობრივი ბუღალტრული 

აღრიცხვის წესების მიხედვით 

(ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება)

შენიშვნები

საბალანსო ღირებულებების გადაყვანა სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების ფორმატში

f

კაპიტალი (როგორც 

წარმოდგენილია 

გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში)

გამოქვეყნებულ ფასს 

ანგარიშგებაში მოცემული 

საბალანსო ღირებულებები

საბალანსო ღირებულებები ფასს-ის 

მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის 

გამოყენებულ კონსოლიდაციის დონეზე 

(ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)

საბალანსო ღირებულებები 

ადგილობრივი ბუღალტრული 

აღრიცხვის წესების მიხედვით 

(ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება)

შენიშვნები

საბალანსო ღირებულებების გადაყვანა სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების ფორმატში



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 21 კონსოლიდაცია საწარმოების მიხედვით

სრული 

კონსოლიდაცია

პროპორციული 

კონსოლიდაცია

არც კონსოლიდირებული 

და არც დაქვითული
დაქვითული

1 XXX სრულად კონსოლიდირებული x

2 XXX ნაწილობრივ კონსოლიდირებული x

3 XXX არაკონსოლიდირებული x

კომპანიის დასახელება
სააღრიცხვო კონსოლიდაციის 

მეთოდი

საზედამხედველო კონსოლიდაციის მეთოდი

აღწერა



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 22 ინფორმაცია საოპერაციო დანაკარგების მოცულობის შესახებ

2017 2016 2015

1 დანაკარგების მთლიანი მოცულობა

2 დანაკარგების მთლიანი მოცულობა, რომლებიც აღემატება 10,000 ლარს

3 მოვლენების რაოდენობა, რომელთა დანაკარგიც აღემატება 10,000 ლარს

4 5 უმსხვილესი დანაკარგის საერთო მოცულობა



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 23 ინფორმაცია საოპერაციო რისკების ძირითადი (საბაზისო) ინდიკატორის მეთოდის მიზნებისათვის გამოყენებულ შემოსავლებზე

a b c d e

2016 2015 2014

წმინდა საპროცენტო და 

წმინდა არასაპროცენტო 

შემოსავლების ჯამის 

საშუალო მაჩვენებელი 

ბოლო სამი წლის მანძილზე

საოპერაციო რისკის 

მიხედვით შეწონილი 

რისკის პოზიციები

1 წმინდა საპროცენტო შემოსავლები 7,009,755 6,529,249 3,198,840

2 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 1,612,947 1,762,259 837,718

3 მინუს: ქონების გაყიდვიდან მიღებული მოგება (ზარალი) 0 0 0

4 მთლიანი შემოსავალი (1+2-3) 8,622,702  8,291,508  4,036,558  6,983,589 13,094,230



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 24 ფინანსური წლის განმავლობაში მინიჭებული ანაზღაურება

დირექტორატი სამეთვალყურეო საბჭო სხვა მატერიალური რისკის ამღები პირები 

1 თანამშრომელთა რაოდენობა

2 მთლიანი ფიქსირებული ანაზღაურება 848,266 241,033 0 

3 მათ შორის: ფულადი ფორმის 848,266 241,033 

4 მათ შორის: გადავადებული

5
მათ შორის: აქციები და აქციებთან 

დაკავშირებული ინსტრუმენტები

6 მათ შორის: გადავადებული

7 მათ შორის: სხვა ფორმის

8 მათ შორის: გადავადებული

9 თანამშრომელთა რაოდენობა

10 მთლიანი ცვალებადი ანაზღაურება 0 0 0 

11 მათ შორის: ფულადი ფორმის 

12 მათ შორის: გადავადებული

13
მათ შორის: აქციები და აქციებთან 

დაკავშირებული ინსტრუმენტები

14 მათ შორის: გადავადებული

15 მათ შორის: სხვა ფორმის

16 მათ შორის: გადავადებული

17 848,266 241,033 0 

ფიქსირებული 

ანაზღაურება

ცვალებადი 

ანაზღაურება

სულ ანაზღაურება 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 25 განსაკუთრებული გადახდები

დირექტორატი სამეთვალყურეო საბჭო
სხვა მატერიალური რიკის ამღები 

პირები

თანამშრომელთა რაოდენობა

ბონუსების  მოცულობა

თანამშრომელთა რაოდენობა

ანაზღაურების მოცულობა 0 0 0

მათ შორის: ფულადი სახით

მათ შორის: აქციების სახით

მათ შორის: აქციებთან დაკავშირებული 

ინსტრუმენტების სახით

მათ შორის: სხვა ფორმით

თანამშრომელთა რაოდენობა

ანაზღაურების მოცულობა 0 0 0

მათ შორის: ფულადი სახით

მათ შორის: აქციების სახით

მათ შორის: აქციებთან დაკავშირებული 

ინსტრუმენტების სახით

მათ შორის: სხვა ფორმით

გარანტირებული ბონუსები

ახალ თანამშრომელთა ანაზღაურება

თანამშრომელთა გათავისუფლების 

ხარჯები



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 26 ინფორმაცია გადავადებული ანაზღაურების  შესახებ

a b c d e

გადავადებული ანაზღაურების 

მთლიანი მოცულობა

მათ შორის: გადავადებული 

ანაზღაურების ის ნაწილი რომელიც 

ექვემდებარება დარიცხვის შემდგომ 

პირდაპირ ან/და ირიბ კორექტირებებს

 წლის განმავლობაში 

პირდაპირი კორექტირებების 

შედეგად მიღებული 

შემცირებების მთლიანი 

მოცულობა

 წლის განმავლობაში ირიბი 

კორექტირებების შედეგად 

მიღებული შემცირებების 

მთლიანი მოცულობა

ფინანსური წლის განმავლობაში 

გადახდილი გადავადებული 

ანაზღაურების მთლიანი 

მოცულობა

1 დირექტორატი 0 0 0 0 0 

2 ფულადი სახით

3 აქციების სახით

4 აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით

5 სხვა ფორმით

6 სამეთვალყურეო საბჭო 0 0 0 0 0 

7 ფულადი სახით

8 აქციების სახით

9 აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით

10 სხვა ფორმით

11 სხვა მატერიალური რისკის ამღები პირები 0 0 0 0 0 

12 ფულადი სახით                                                                 

13 აქციების სახით

14 აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით

15 სხვა ფორმით

16 სულ 0 0 0 0 0 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 27 უმაღლესი მენეჯმენტის მფლობელობაში არსებული აქციები (რაოდენობა)

a b c d e f g h i j k l m

მათ შორის: 

გადავადებული

მათ შორის: 

განაღდებული

მათ შორის 

გადავადებულის

მათ შორის: 

განაღდებულის
ყიდვა გაყიდვა

უმაღლესი მენეჯმენტი

1 სულ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 0 0 0 0

1.2 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0

1.4 0 0 0 0

1.5 0 0 0 0

1.6 0 0 0 0

..... 0 0 0 0

სხვა მატერიალური რისკის ამღები პირები
2 სულ: 0 0 0

გადავადებული 

(a+d-f-g)

განაღდებული 

(b+e+f-h+i-j) 
სულ (k+l)

აქციების ფლობა პერიოდის დასაწყისში ცვლილება პერიოდის განმავლობაში აქციების ფლობა პერიოდის ბოლოს

გადავადებული განაღდებული სულ (a+b)

გაცემა

განაღდება

სხვა ცვლილებებიჩამორთმევა



პილარ 3-ის კვარტალური ანგარიშგება

1 ბანკის სრული დასახელება სს იშბანკი საქართველო

2 ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მურათ ბილგიჩ

3 ბანკის გენერალური დირექტორი ოზან გური

4 ბანკის ვებ-გვერდი www.isbank.ge

ცხრილი N სარჩევი

1 ძირითადი მაჩვენებლები

2 საბალანსო უწყისი

3 მოგება-ზარალის ანგარიშგება

4 ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი 

5 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

6 ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

7 აქტივებსა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო ელემენტებს შორის კავშირები

8 საბალანსო ელემენტების ღირებულებასა და  საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ რისკის პოზიციებს შორის განსხვავებები

9 საზედამხედველო კაპიტალი

9.1 კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები

10 საბალანსო უწყისისა და საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტებს შორის კავშირები

11 საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

12 საკრედიტო რისკის მიტიგაცია

13 სტანდარტიზებული მიდგომა - საკრედიტო რისკის მიტიგაციის ეფექტი

14 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი

15 კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

ბანკის დირექტორატი ადასტურებს მოცემულ პილარ 3-ის ანგარიშგებაში ასახული ყველა მონაცემისა და ინფორმაციის უტყუარობასა და სიზუსტეს. ანგარიშგება მომზადებულია სამეთვალყურეო საბჭოსთან 

შეთანხმებული შიდა კონტროლის პროცესების სრული დაცვით, წინამდებარე ანგარიშგება აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის აპრილის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული 

"კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების  წესის" მოთხოვნებსა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სხვა წესებსა და ნორმებს.

http://www.isbank.ge/


ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 1 ძირითადი მაჩვენებლები

N  4Q 2017  3Q 2017  2Q 2017  1Q 2017 4Q 2016

საზედამხედველო კაპიტალი (მოცულობა, ლარი)

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით

1 ძირითადი პირველადი კაპიტალი 33,798,891 33,304,366 29,831,161 30,196,908 30,447,466 

2 პირველადი კაპიტალი 33,798,891 33,304,366 29,831,161 30,196,908 30,447,466 

3 საზედამხედველო კაპიტალი 77,346,318 75,053,024 70,706,826 72,368,323 32,346,802 

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (მოცულობა, ლარი)

4 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით) * 176,975,780 260,634,056 230,633,570 252,581,192 160,843,147 

5 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (ბაზელ I-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით) 186,862,069 162,563,166 130,630,798 160,979,708 82,950,771 

კაპიტალის კოეფიციენტები

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით 

6 ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 7.0 %)** 19.10% 12.78% 12.93% 11.96% 18.93%

7 პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 8.5 %)** 19.10% 12.78% 12.93% 11.96% 18.93%

8 საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 10.5 %)** 43.70% 28.80% 30.66% 28.65% 20.11%

ბაზელ I-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით

9 პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 6.4 %) 16.44% 18.88% 23.47% 19.03% 36.10%

10 საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 9.6 %) 27.42% 31.20% 35.88% 29.65% 38.22%

მოგება

11 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 6.81% 7.12% 7.46% 6.27% 6.46%

12 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 3.80% 3.80% 3.83% 3.74% 3.42%

13 საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან 0.86% 1.30% 1.47% 0.39% 1.01%

14 წმინდა საპროცენტო მარჟა 3.01% 3.32% 3.63% 2.53% 3.04%

15 უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA) 1.10% 1.21% -0.56% -0.40% 0.29%

16 უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE) 9.74% 11.18% -5.49% -3.88% 2.11%

აქტივების ხარისხი

17 უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან 3.69% 4.81% 1.96% 1.67% 1.71%

18 სშდრ / მთლიან სესხებთან 3.27% 4.72% 5.29% 3.32% 3.33%

19 უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან 83.61% 79.43% 77.71% 81.12% 82.01%

20 უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან 80.23% 82.65% 84.47% 86.35% 85.98%

21 მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი -14.22% -32.49% -7.65% 7.13% 21.78%

ლიკვიდობა

22 ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან 25.95% 36.17% 33.43% 30.12% 29.52%

23 უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან 94.47% 95.11% 97.29% 97.06% 98.30%

24 მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან 6.28% 6.03% 4.09% 7.22% 3.76%

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ***

25 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (სულ) 56,246,205

26 ფულის წმინდა გადინება (სულ) 22,317,977

27 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%) 252.02%

* მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარე და გასულ კვარტალს შორის გამოწვეულია რისკის 

მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების დათვლის მეთოდოლოგიის ცვლილებით, კერძოდ 

"სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის 

პოზიციები" აღარ მონაწილეობს რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების გაანგარიშებაში. 

აღნიშნული აისახა კაპიტალის ბუფერის მოთხოვნებში პილარ 2-ის ფარგლებში. იხ. ცვლილებების 

შესახებ ოფიციალური პრეს რელიზი შემდეგ ბმულზე: 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248

**აღნიშნული გულისხმობს "კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების 

შესახებ" დებულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული მინიმალური მოთხოვნებისა (4.5%, 6% და 8%) და 

კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერის (2.5%) ჯამურ მოთხოვნას

*** სებ-ის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული კოეფიციენტები, რომელიც ბაზელის მეთოდოლოგიისგან 

განსხვავებით, უფრო მეტადაა კონცენტრირებული ლოკალურ რისკებზე.

იხილეთ ცხრილი 14. LCR. აღნიშნული წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის სავალდებულოდ 

დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოდგენილია 

საილუსტრაციო მიზნებისათვის.



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 2  საბალანსო უწყისი ლარებით

N აქტივები ლარი უცხ.ვალუტა სულ ლარი უცხ.ვალუტა სულ

1 ნაღდი ფული 1,513,832         2,735,639            4,249,471             890,239            2,975,260            3,865,499           

2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში 519,746            28,906,437         29,426,183           422,610            46,607,006         47,029,616         

3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში 1,501,391         15,297,583         16,798,975           2,200,122         37,606,552         39,806,674         

4 ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის -                     -                        -                         -                     -                        -                       

5 საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 14,140,877      10,750,392         24,891,269           1,002,442         -                        1,002,442           

6.1 მთლიანი სესხები 24,999,294      127,562,782       152,562,076         32,003,536      145,848,637       177,852,173       

6.2 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (1,993,674) (2,996,305) (4,989,979) (2,643,058) (3,271,981) (5,915,039)

6 წმინდა სესხები 23,005,620      124,566,477       147,572,096         29,360,478      142,576,656       171,937,134       

7 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 611,772            5,145,439            5,757,212             317,409            2,327,196            2,644,605           

8 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება -                     -                        -                         -                     -                        -                       

9 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში -                     -                        -                         -                     -                        -                       

10 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 1,871,942         -                        1,871,942             2,537,220         -                        2,537,220           

11 სხვა აქტივები 3,118,184         393,915               3,512,100             1,299,297         1,121,195            2,420,493           

12 მთლიანი აქტივები 46,283,364      187,795,883       234,079,247         38,029,818      233,213,865       271,243,682       

ვალდებულებები

13 ბანკების დეპოზიტები -                     51,351,416         51,351,416           -                     173,272,309       173,272,309       

14 მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები) 5,229,401         9,477,479            14,706,880           3,113,698         7,071,940            10,185,638         

15 მოთხოვნამდე დეპოზიტები -                     -                        -                         -                     -                        -                       

16 ვადიანი დეპოზიტები 244,080            55,751,454         55,995,534           33,100              53,401,264         53,434,364         

17 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები -                         -                       

18 ნასესხები სახსრები 3,000,000         25,310,512         28,310,512           -                     -                        -                       

19 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 12,611              5,265,430            5,278,040             701                    2,090,903            2,091,604           

20 სხვა ვალდებულებები 2,566,394         266,555               2,832,948             936,365            274,139               1,210,504           

21 სუბორდინირებული ვალდებულებები -                     41,475,200         41,475,200           -                     -                        -                       

22 მთლიანი ვალდებულებები 11,052,485      188,898,045       199,950,530         4,083,864        236,110,554       240,194,418       

სააქციო კაპიტალი

23 ჩვეულებრივი აქციები 30,000,000      -                        30,000,000           30,000,000      -                        30,000,000         

24 პრივილეგირებული აქციები -                     -                        -                         -                     -                        -                       

25 მინუს: გამოსყიდული აქციები -                     -                        -                         -                     -                        -                       

26 საემისიო კაპიტალი -                     -                        -                         -                     -                        -                       

27 საერთო რეზერვები -                     -                        -                         -                     -                        -                       

28 გაუნაწილებელი მოგება 4,128,717         -                        4,128,717             1,049,264         -                        1,049,264           

29 აქტივების გადაფასების რეზერვები -                     -                        -                         -                     -                        -                       

30 სულ სააქციო კაპიტალი 34,128,717      -                        34,128,717           31,049,264      -                        31,049,264         

31 მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი 45,181,202      188,898,045       234,079,247         35,133,128      236,110,554       271,243,682       

საანგარიშგებო პერიოდი წინა წლის შესაბამისი პერიოდი



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 3 მოგება - ზარალის ანგარიშგება ლარებით

N ლარი უცხ. ვალუტა სულ ლარი უცხ. ვალუტა სულ

საპროცენტო შემოსავლები

1 საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით 620,668 407,098 1,027,766 1,250,977 1,250,977

2 საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან 4,036,089 13,264,473 17,300,562 13,635,218 0 13,635,218

2.1 ბანკთაშორისი სესხებიდან 0 0 0 0 0

2.2 ვაჭრობისა და მომსახურეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 3,363,154 11,101,802 14,464,956 10,552,209 10,552,209

2.3 ენერგეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0

2.4 სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 47,905 47,905

2.5 მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0

2.6 სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0

2.7 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0

2.8 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან 672,935 2,162,671 2,835,606 3,035,104 3,035,104

2.9 დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0 0 0 0

3 შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით 198 0 198 29 29

4 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 662,099 0 662,099 15,904 15,904

5 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0 0 0

6 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 5,319,054 13,671,572 18,990,625 14,902,129 0 14,902,129

საპროცენტო ხარჯები

7 მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები 42,525 0 42,525 50,004 50,004

8 ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები 1,643,877 918,180 2,562,057 1,845,841 1,845,841

9 ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები 4,260 4,470,994 4,475,254 5,996,203 5,996,203

10 საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0 326 326

11 ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 28,415 3,486,726 3,515,141 0 0

12 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0 0 0 0

13 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 1,719,077 8,875,900 10,594,977 7,892,374 0 7,892,374

14 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 3,599,977 4,795,672 8,395,649 7,009,755 0 7,009,755

არასაპროცენტო შემოსავლები

15 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 830,427 0 830,427 164,831 0 164,831

15.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 1,708,280 0 1,708,280 1,346,801 1,346,801

15.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 877,852 0 877,852 1,181,970 1,181,970

16 მიღებული დივიდენდები 0 0 0 0

17 მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0 0

18 მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0 0

19 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 718,857 718,857 957,190 957,190

20 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 89,090 89,090 232,221 232,221

21 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0 0 0 0

22 სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები 38,052 212,079 250,132 258,705 258,705

23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 4,988 0 4,988 0 0

24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 1,681,415 212,079 1,893,494 1,612,947 0 1,612,947

არასაპროცენტო ხარჯები

25 სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები 0 0 0 0

26 ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 275,211 275,211 407,029 407,029

27 ბანკის პერსონალის ხარჯები 4,568,170 4,568,170 3,614,859 3,614,859

28 ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები 23,476 23,476 24,346 24,346

29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 666,468 666,468 665,931 665,931

30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 2,265,271 2,265,271 1,347,661 1,347,661

31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 7,798,597 0 7,798,597 6,059,826 0 6,059,826

32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი (6,117,182) 212,079 (5,905,102) (4,446,879) 0 (4,446,879)

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე (2,517,205) 5,007,751 2,490,546 2,562,876 0 2,562,876

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით (925,060) 0 (925,060) 1,713,996 0 1,713,996

35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 242,396 0 242,396 0 0 0

36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით (8,964) 0 (8,964) 138,149 0 138,149

37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით (691,628) 0 (691,628) 1,852,145 0 1,852,145

38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე (1,825,577) 5,007,751 3,182,174 710,731 0 710,731

39 მოგების გადასახადი 102,723 102,723 46,540 46,540

40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ (1,928,300) 5,007,751 3,079,452 664,191 0 664,191

41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0 0

42 წმინდა მოგება (1,928,300) 5,007,751 3,079,452 664,191 0 664,191

საანგარიშგებო პერიოდი წინა წლის შესაბამისი პერიოდი



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 4 ლარებით

ლარი უცხ.ვალუტა სულ ლარი უცხ.ვალუტა სულ

1 პირობითი და სახელშეკრულებო ვალდებულებები 1,176,340 8,475,884 9,652,224 1,593,783 8,612,778 10,206,560

1.1          გაცემული გარანტიები 1,081,100 8,462,923 9,544,023 1,284,560 8,439,326 9,723,886

1.2          აკრედიტივები 0 0

1.3          კლიენტების მიერ აუთვისებელი ნაშთები 95,240 12,961 108,201 309,223 173,451 482,674

1.4          სხვა პირობითი ვალდებულებები 0 0

2
ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული 

გარანტიები 0 0

3
ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით დატვირთული 

ბანკის აქტივები 0 0 0 0 0 0

3.1          ბანკის ფინანსური აქტივები 0 0

3.2          ბანკის არაფინანსური აქტივები 0 0

4 ბანკის მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული გარანტიები 0 67,140,974 67,140,974 0 110,759,055 110,759,055

4.1          თავდებობა, სოლიდარული პასუხისმგებლობა 65,994,396 65,994,396 110,193,695 110,193,695

4.2          გარანტია 1,146,578 1,146,578 565,360 565,360

5
მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით ბანკის სასარგებლოდ დატვირთული 

აქტივები 33,600 469,832,518 469,866,118 10,156,400 705,371,761 715,528,161

5.1          ფულადი სახსრები 33,600 50,173,518 50,207,118 32,000 135,187,452 135,219,452

5.2          ძვირფასი ლითონები და ქვები 0 0

5.3          უძრავი ქონება 0 230,092,074 230,092,074 0 420,183,129 420,183,129

5.3.1                      საცხოვრებელი 18,416,547 18,416,547 17,362,056 17,362,056

5.3.2                      კომერციული 182,830,759 182,830,759 372,072,764 372,072,764

5.3.3                         კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება 1,503,703 1,503,703 1,758,799 1,758,799

5.3.4                     მიწის ნაკვეთები (შენობა ნაგებობების გარეშე) 27,229,465 27,229,465 28,903,451 28,903,451

5.3.5                     სხვა 111,599 111,599 86,057 86,057

5.4          მოძრავი ქონება 675,942 675,942 649,616 649,616

5.5          წილის გირავნობა 9,032,980 9,032,980 10,124,400 135,501,320 145,625,720

5.6          ფასიანი ქაღალდები 0 0 0 0

5.7          სხვა 179,858,005 179,858,005 13,850,244 13,850,244

6 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0 0 0 0 0 0

6.1
          სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) 

ფარგლებში მისაღები თანხები 0 0

6.2
          სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) 

ფარგლებში გასაცები თანხები 0 0

6.3
          საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) 

ძირითადი თანხა 0 0

6.4           გაყიდული ოფციონები 0 0

6.5           ნაყიდი ოფციონები 0 0

6.6
          სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის პოტენციური მოთხოვნის 

ნომინალური ღირებულება 0 0

6.7
          სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის მიმართ პოტენციური 

მოთხოვნის ნომინალური ღირებულება 0 0

7 ბანკის ბალანსზე აუღიარებელი საკრედიტო მოთხოვნები 22,923 42,388 65,311 0 0 0

7.1
          ბოლო 3 თვის განმავალობაში ბალანსიდან ჩამოწერილი საკრედიტო 

მოთხოვნების ძირი თანხა 0 0

7.2
          ბოლო 3 თვის განმავალობაში ბალანსზე აუღიარებელი და ბალანსიდან 

ჩამოწერილი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები 0 0

7.3
          ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი 

საკრედიტო მოთხოვნების ძირი თანხა 0 0

7.4
          ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი 

და ბალანსზე აუღიარებელი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები 22,923 42,388 65,311 0

8 შეუქცევადი საოპერაციო იჯარა 21,950 2,288,521 2,310,471 0 0 0

8.1           ვადის გარეშე ხელშეკრულების ფარგლებში 0 0

8.2           1 წლამდე ვადით 17,000 1,084,206 1,101,206 0

8.3           1-დან 2 წლამდე ვადით 3,450 617,590 621,040 0

8.4           2-დან 3 წლამდე ვადით 1,200 319,326 320,526 0

8.5           3-დან 4 წლამდე ვადით 300 178,266 178,566 0

8.6           4-დან 5 წლამდე ვადით 89,133 89,133 0

8.7           5 წელზე მეტი ვადით 0 0

9 კაპიტალური დანახარჯების პოტენციური სახელშეკრულებო ვალდებულება
0 0 0 0 0 0

N ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი
საანგარიშგებო პერიოდი წინა წლის შესაბამისი პერიოდი



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 5 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები ლარებით

N  4Q 2017  3Q 2017

1 საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 166,594,682 250,764,574 

1.1 საბალანსო ელემენტები 157,281,478 203,857,067 

1.1.1
მათ შორის: ზღვრული დაქვითვის მეთოდს დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები, რომლებიც არ იქვითება 

კაპიტალიდან (რომლებიც იწონება 250%-ში)

1.2 გარესაბალანსო ელემენტები 9,313,205 8,659,562 

1.3 სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკი * 38,247,945 

1.4 კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

2 საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 2,495,223 1,983,607 

3 საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 7,885,874 7,885,874 

4 სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 176,975,780 260,634,056 

* აღნიშნული ველი ამოღებულია, რაც გამოწვეულია რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების დათვლის 

მეთოდოლოგიის ცვლილებით, კერძოდ "სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის 

მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები" აღარ მონაწილეობს რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების 

გაანგარიშებაში. აღნიშნული აისახა კაპიტალის ბუფერის მოთხოვნებში პილარ 2-ის ფარგლებში. იხ. ცვლილებების 

შესახებ ოფიციალური პრეს რელიზი შემდეგ ბმულზე: 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3248



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 6 ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

1 მურათ ბილგიჩ

2 აჰმეთ ნაჯი ნარშაფ

3 ჯემ ქაიან

4 იავუზ ერგინ

5 ჯან იუჯელ

6 ქემალ შაჰინ

7 მეჰმეთ შენჯანი

8

9

10

1 ოზან გურ

2 მეჰმეთ იჰსან აქჰუნ

3 თეიმურაზ პირმისაშვილი

4

5

6

7

8

9

10

1 სს თურქეთის იშ ბანკი 100%

1 თურქეთის იშ ბანკის საპენსიო ფონდი 39.95%

2 თურქეთის რესპუბლიკური სახალხო პარტია 28.09%

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს 

წილების მითითებით

საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 7 აქტივებსა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო ელემენტებს შორის კავშირები ლარებით

a b c

ელემენტი, რომელზეც არ 

ვრცელდება კაპიტალის 

მოთხოვნა ან 

ექვემდებარება 

კაპიტალიდან დაქვითვას

საკრედიტო რისკით 

შეწონვას 

დაქვემდებარებული 

საბალანსო 

ელემენტების 

ნომინალური 

ღირებულება 

1 ნაღდი ფული 4,249,471 4,249,471

2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში 29,426,183 29,426,183

3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში 16,798,975 16,798,975

4
ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის 0 0

5 საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 24,891,269 24,891,269

6.1 მთლიანი სესხები 152,562,076 152,562,076

6.2 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (4,989,979) (4,989,979)

6 წმინდა სესხები 147,572,096 147,572,096

7
დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 5,757,212 5,757,212

8 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 0 0

9 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0 0

10
ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 1,871,942 1,871,942

11 სხვა აქტივები 3,512,100 3,512,100

საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას 

დაქვემდებარებული საბალანსო ელემენტების ჯამური 

ღირებულება კორექტირებებამდე

234,079,247 0 234,079,247

სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების 

საბალანსო ელემენტები 

საბალანსო ღირებულებები 

ადგილობრივი ბუღალტრული 

აღრიცხვის წესების მიხედვით 

(ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება)

 საბალანსო ღირებულებები 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 8
საბალანსო ელემენტების ღირებულებასა და  საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ რისკის პოზიციებს შორის 

განსხვავებები ლარებით

1
საბალანსე ელემენტების ჯამური ნომინალური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის კორექტირებებამდე

234,079,247

2.1 საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება 9,652,224

2.2
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით  შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური 

ღირებულება 0 

3
საბალანსო და არასაბალანსო ელემენტების ჯამური ნომინალური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის 

კორექტირებებამდე
243,731,471 

4 კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის გაუფასურებასთან დაკავშირებული საზედამხედველო კორექტირებების ეფექტი 2,314,623

5.1 საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი
(54,100)

5.2
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო 

კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი (ცხრილი CCR)

6 სხვა კორექტირებების ეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

7 სულ საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები 245,991,993 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 9 საზედამხედველო კაპიტალი

N ლარი

1 ძირითადი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე 34,128,716

2 ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს 30,000,000

3 დამატებითი სახსრები ჩვეულებრივ აქციებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს

4 აკუმულირებული სხვა სრული შემოსავალი

5 სხვა რეზერვები

6 გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი) 4,128,716

7 ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები 329,825 

8 აქტივების გადაფასების რეზერვი

9
მოგებასა და ზარალში აქტივების არარეალიზებული გადაფასების შედეგად მიღებული აკუმულირებული მოგების ის ნაწილი, რომელიც აღემატება მოგებასა 

და ზარალში არარეალიზებული გადაფასების შედეგად ასახულ აკუმულირებულ ზარალს 

10 არამატერიალური აქტივები 329,825 

11 აქტივების კლასიფიკაციის შედეგად მიღებული რეზერვების უკმარისობა

12 ინვესტიციები საკუთარ აქციებში

13 კომერციული ბანკების,  სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში ორმხრივი მფლობელობა

14 ფულადი ნაკადების ჰეჯირების რეზერვი

15
გადავადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებზეც არ ვრცელდება ზღვრული დაქვითვის მეთოდი (დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების 

გამოკლებით)

16
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ძირითადი პირველადი კაპიტალის 

ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)

17 აქციების ფლობა და სხვა სახით 10%–ზე მეტი წილის ფლობა კომერციული დაწესებულებების სააქციო კაპიტალში

18
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ჩვეულებრივ აქციებში (ნაწილი, 

რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)

19
ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%–ზე ნაკლები წილის მფლობელობით 

(ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)

20
დროებითი სხვაობებით წარმოშობილი გადავადებული საგადასახადო აქტივები (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს, დაკავშირებული 

საგადასახადო ვალდებულების გამოკლებით)

21 მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და გადავადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებიც აღემატება ძირითადი პირველადი კაპიტალის 15% -ს

22
ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია დამატებითი პირველადი კაპიტალისა და მეორადი  კაპიტალის 

უკმარისობით ინვესტიციების დაქვითვებისათვის 

23 ძირითადი პირველადი კაპიტალი 33,798,891 

24 დამატებითი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებებამდე 0 

25 ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს 0 

26 მათ შორის, კლასიფიცირებული კაპიტალად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით

27 მათ შორის, კლასიფიცირებული ვალდებულებად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით

28 დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს

29 დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები 0 

30 ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს

31 დამატებითი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ჯვარედინი მფლობელობა

32
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების დამატებითი პირველადი კაპიტალის 

ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)

33
ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%–ზე ნაკლები წილის მფლობელობით 

(ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)

34
დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია მეორადი  კაპიტალის უკმარისობით ინვესტიციების 

დაქვითვებისათვის 

35 დამატებითი პირველადი კაპიტალი 0 

36 მეორადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებებამდე 43,547,427 

37 ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს 41,475,200 

38 დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს

39 საერთო რეზერვები საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების მაქსიმუმ 1.25%–ის ოდენობით 2,072,227 

40 მეორადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები 0 

41 ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს

42 მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ორმხრივი მფლობელობა

43
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში 

(რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)

44
ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%–ზე ნაკლები წილის მფლობელობით 

(ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)

45 მეორადი კაპიტალი 43,547,427 
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ცხრილი 10 საბალანსო უწყისისა და საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტებს შორის კავშირები ლარებით

N სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების საბალანსო ელემენტები 

საბალანსო ღირებულება ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებებში ადგილობრივი ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტების მიხედვით 

კავშირი Capital-ის ცხრილთან

1 ნაღდი ფული 4,249,471

2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში 29,426,183

3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში 16,798,975

4 ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის 0

5 საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 24,891,269

6.1 მთლიანი სესხები 152,562,076

6.2 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი -4,989,979 

6.2.1 მათ შორის სესხების შესაძლო დანაკარგების საერთო რეზერვი 2,072,227 ცხრილი 9 (Capital), N39

6 წმინდა სესხები 147,572,096

7 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 5,757,212

8 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 0

9 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0

9.1 მათ შორის 10 %-იანი წილობრივი მფლობელობა ფინანსურ  დაწესებულებებში  

9.2 მათ შორის მნიშვნელოვანი ინვესტიციები, რომლებიც შეზღუდულად აღიარდება

9.3 მათ შორის 10%-ზე ნაკლები  წილობრივი მფლობელობა, რომელიც შეზღუდულად აღიარდება

10 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 1,871,942

10.1 მათ შორის არამატერიალური აქტივები 329,825 ცხრილი 9 (Capital), N10

11 სხვა აქტივები 3,512,100

12 მთლიანი აქტივები 234,079,247

13 ბანკების დეპოზიტები 51,351,416

14 მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები) 14,706,880

15 მოთხოვნამდე დეპოზიტები 0

16 ვადიანი დეპოზიტები 55,995,534

17 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0

18 ნასესხები სახსრები 28,310,512

19 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 5,278,040

20 სხვა ვალდებულებები 2,832,948

20.1 მათ შორის გარესაბალანსო ელემენტების საერთო რეზერვი 185,514

21 სუბორდინირებული ვალდებულებები 41,475,200

21.1 მათ შორის მეორად საზედამხედველო კაპიტალში ჩასათვლელი ინსტრუმენტები 41,475,200 ცხრილი 9 (Capital), N37

22 მთლიანი ვალდებულებები 200,136,044

23 ჩვეულებრივი აქციები 30,000,000 ცხრილი 9 (Capital), N2

24 პრივილეგირებული აქციები 0

25     მინუს: გამოსყიდული აქციები 0

26 საემისიო კაპიტალი 0

27 საერთო რეზერვები 0

28 გაუნაწილებელი მოგება 4,128,716 ცხრილი 9 (Capital), N6

29 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0

30 სულ სააქციო კაპიტალი 34,128,716
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ცხრილი 11
საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 

(საბალანსო და კრედიტ კონვერსიის ფაქტორის გათვალისწინებით გარესაბალანსო ელემენტები)

a b c d e f g h i j k l m n o p q

საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო საბალანსო გარესაბალანსო

1 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ 24,503,408 29,505,333 29,505,333

2 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ 0

3 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ 0

4 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ 0

5 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ 0

6 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ 1,501,391 15,732,751 16,033,029

7 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 146,456,717 9,598,123 1,150,000 157,779,840

8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები  2,949,664 2,949,664

9 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით 2,321,970 1,538,022 2,350,711

10 ვადაგადაცილებული სესხები 1,101,102 1,101,102

11 მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები 0

12 მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 0

13 მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით 0

14 სხვა ერთეულები 4,249,471 5,384,041 5,384,041

სულ 28,752,879 0 1,501,391 0 2,321,970 0 0 0 0 0 202,667,630 9,598,123 1,150,000 0 0 0 215,103,721

საკრედიტო რისკის მიხედვით 
შეწონილი რისკის პოზიციები 

საკრედიტო რისკის მიტიგაციამდე

150% 250%

                                                                                                                                           რისკის წონები

0% 20% 35% 50% 75% 100%
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ცხრილი 12

საკრედიტო  რისკის მიტიგაცია 

(საბალანსო  და გარესაბალანსო  ელემენტები) ლარებით

 საბალანსო 

ელემენტების 

ერთმანეთთან 

ურთიერთგაქვითვა 

 სადეპოზიტო 

ანგარიშზე 

განთავსებული 

ფულადი სახსრები ან 

ფულთან 

გათანაბრებული 

ფინანსური 

ინსტრუმენტები 

ცენტრალური მთავრობებისა და 

ცენტრალური ბანკების, რეგიონული 

მთავრობებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების, საჯარო 

დაწესებულებების, მრავალმხრივი 

განვითარების ბანკებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ გამოშვებული სავალო ფასიანი 

ქაღალდები

კომერციული ბანკების, 

რეგიონული მთავრობებისა და 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობების, საჯარო 

დაწესებულებებისა და 

მრავალმხრივი განვითარების 

ბანკების მიერ გამოშვებული 

სავალო ფასიანი ქაღალდები

 სხვა დაწესებულებების მიერ 

გამოშვებული სავალო ფასიანი 

ქაღალდები, რომლის 

საკრედიტო ხარისხი 

კორპორატიული კლიენტების 

მიმართ რისკის პოზიციების 

სებ–ის მიერ დადგენილი 

შეწონვის წესით შეესაბამება მე-3 

ან უკეთეს ბიჯს 

 მოკლევადიანი საკრედიტო 

შეფასების მქონე სავალო 

ფასიანი ქაღალდები, რომლის 

საკრედიტო ხარისხი 

მოკლევადიანი რისკის 

პოზიციების შეწონვის სებ–ის 

მიერ დადგენილი წესით 

შეესაბამება მე-3 ან უკეთეს 

ბიჯს 

 წილი კაპიტალში ან 

კონვერტირებადი 

ობლიგაციები, რომლებიც 

შედის მთავარ ინდექსში 

 ოქროს სტანდარტული 

ზოდი ან მისი 

ექვივალენტი 

 კომერციული 

ბანკების მიერ 

გამოშვებული 

საკრედიტო 

შეფასების არ 

მქონე სავალო 

ფასიანი 

ქაღალდები 

 წილი 

კოლექტიურ 

საინვესტიციო 

სქემებში  

 ცენტრალური 

მთავრობებისა და 

ცენტრალური ბანკების 

უზრუნველყოფა 

 რეგიონული 

მთავრობებისა და 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობებ

ის უზრუნველყოფა 

 მრავალმხრივი 

განვითარების 

ბანკების 

უზრუნველყოფა 

 საერთაშორისო 

ორგანიზაციების 

უზრუნველყოფა 

 საჯარო 

დაწესებულებების 

უზრუნველყოფა 

 კომერციული 

ბანკების 

უზრუნველყოფა 

 სხვა კორპორატიული პირების 

უზრუნველყოფა, რომელთა საკრედიტო 

ხარისხი კორპორატიული კლიენტების 

მიმართ რისკის პოზიციების სებ–ის მიერ 

დადგენილი შეწონვის წესით შეესაბამება 

მე-2 ან უკეთეს ბიჯს 

1 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ 0

2 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ 0

3 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ 0

4 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ 0

5 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ 0

6 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ 0

7 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 48,509,038 48,224,120 284,919 48,509,038

8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები 0

9 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით 0

10 ვადაგადაცილებული სესხები 0

11 მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები 0

12 მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 0

13 მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით 0

14 სხვა ერთეულები 0

სულ 0 48,509,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,224,120 284,919 48,509,038

კრედიტის დაფინანსებული უზრუნველყოფა კრედიტის დაუფინანსებელი უზრუნველყოფა

სულ საკრედიტო  

რისკის მიტიგაცია

 სულ საბალანსო  

ელემენტების 

საკრედიტო  

მიტიგაცია 

 სულ 

გარესაბალანსო  

ელემენტების 

საკრედიტო  

მიტიგაცია 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 13 სტანდარტიზებული მიდგომა - საკრედიტო რისკის მიტიგაცია

a b c d e f

გარესაბალანსო 

ელემენტები 

ნომინალური 

ღირებულება

გარესაბალანსო 

ელემენტები 

კონვერსიის 

ფაქტორის 

გათვალისწინებით 

1 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ 54,008,741 29,505,333 29,505,333 55%

2 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ #DIV/0!

3 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ #DIV/0!

4 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ #DIV/0!

5 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ #DIV/0!

6 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ 17,234,142 16,033,029 16,033,029 93%

7 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 147,606,717 9,652,224 9,598,123 157,779,840 109,270,802 70%

8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები 2,949,664 2,949,664 2,949,664 100%

9 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით 3,859,991 2,350,711 2,350,711 61%

10 ვადაგადაცილებული სესხები 1,101,102 1,101,102 1,101,102 100%

11 მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები #DIV/0!

12 მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ #DIV/0!

13 მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით #DIV/0!

14 სხვა ერთეულები 9,633,512 5,384,041 5,384,041 56%

სულ 236,393,870 9,652,224 9,598,123 215,103,721 166,594,682

საბალანსო 

ელემენტები - 

რისკის 

პოზიციების 

ღირებულება

რისკის მიხედვით 

შეწონილი 

აქტივები 

საკრედიტო 

რისკის 

მიტიგაციამდე

რისკის მიხედვით 

შეწონილი აქტივები 

საკრედიტო რისკის 

მიტიგაციის 

ეფექტის 

გათვალისწინებით

რისკის 

მიხედვით 

შეწონილი 

აქტივების 

სიმკვრივე* 

f=e/(a+c)

გარესაბალანსო ელემენტები 
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ცხრილი 14 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი

ლარი უცხ. ვალუტა სულ ლარი უცხ. ვალუტა სულ ლარი უცხ. ვალუტა სულ

მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები

1 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები 18,395,522       37,850,683       56,246,205       16,894,132       29,893,625       46,787,758       

გადინება

2 ფიზიკური პირების დეპოზიტები 851,895             49,905,069       50,756,964       256,217             2,524,487          2,780,704          62,565               705,432             767,998             

3 არაუზრუნველყოფილი საბითუმო დაფინანსება 6,843,002          130,007,757     136,850,760     3,595,394          17,755,695       21,351,090       2,187,432          22,735,959       24,923,390       

4 უზრუნველყოფილი დაფინანსება -                     -                     -                     

5 ბალანსგარეშე ვალდებულებები და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების წმინდა მოკლე პოზიცია 1,242,544          13,746,744       14,989,288       135,637             1,919,338          2,054,975          65,437               950,880             1,016,318          

6 სხვა საკონტრაქტო გადინება -                     -                     -                     

7 სხვა გადინება 12,612               5,265,430          5,278,041          -                     -                     

8 ფულის მთლიანი გადინება 8,950,053          198,925,000     207,875,053     3,987,249          22,199,520       26,186,769       2,315,434          24,392,271       26,707,706       

შემოდინება

9 უკურეპო ოპერაციები და ფასიანი ქაღალდების სესხება -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

10 სხვა შემოდინება კონტრაგენტებიდან 29,535,161       164,568,243     194,103,404     2,433,458          1,206,584          3,640,042          3,934,847          16,494,089       20,428,936       

11 ფულის სხვა შემოდინება 2,171,413          3,677,036          5,848,448          228,750             -                     228,750             228,750             -                     228,750             

12 ფულის მთლიანი შემოდინება 31,706,574       168,245,278     199,951,852     2,662,208          1,206,584          3,868,792          4,163,597          16,494,089       20,657,686       

13 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები 18,395,522       37,850,683       56,246,205       16,894,132       29,893,625       46,787,758       

14 ფულის წმინდა გადინება 1,325,041          20,992,936       22,317,977       578,859             7,898,183          8,477,041          

15 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%) 1388.30% 180.30% 252.02% 2918.52% 378.49% 700.74%

* სებ-ის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული კოეფიციენტები წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის 

სავალდებულოდ დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები 

წარმოდგენილია საილუსტრაციო მიზნებისათვის.

** დღიური საშუალოს ნაცვლად აღებულია პერიოდის ბოლო დღის მონაცემები.

მთლიანი თანხა სებ-ის მეთოდოლოგიით 

(ლიმიტების გათვალისწინებით)

მთლიანი თანხა ბაზელის მეთოდოლოგიით 

(ლიმიტების გათვალისწინებით)

შეუწონავი მონაცემები (დღიური 

საშუალო**)

სებ-ის მეთოდოლოგიით* შეწონილი 

მონაცემები (დღიური საშუალო**)

ბაზელის მეთოდოლოგიით შეწონილი 

მონაცემები (დღიური საშუალო**)



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 15 კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

a b c d e f g h i j k l

ნომინალური 

ღირებულება 
პროცენტი

რისკის პოზიციების 

ღირებულება
0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250%

კონტრაგენტთან დაკავშირებული 

საკრედიტო რისკის მიხედვით 

შეწონილი რისკის პოზიციები

1 სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 კონტრაქტები 1  წელზე ნაკლები ვადით 0 2.0% 0 0

1.2 კონტრაქტები 1–დან 2 წლამდე ვადით 0 5.0% 0 0

1.3 კონტრაქტები 2–დან 3 წლამდე ვადით 0 8.0% 0 0

1.4 კონტრაქტები 3–დან 4 წლამდე ვადით 0 11.0% 0 0

1.5 კონტრაქტები 4–დან 5 წლამდე ვადით 0 14.0% 0 0

1.6 კონტრაქტები 5 წელზე მეტი ვადით 0 0

2 საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კონტრაქტები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 კონტრაქტები 1  წელზე ნაკლები ვადით 0.5% 0 0

2.2 კონტრაქტები 1–დან 2 წლამდე ვადით 1.0% 0 0

2.3 კონტრაქტები 2–დან 3 წლამდე ვადით 2.0% 0 0

2.4 კონტრაქტები 3–დან 4 წლამდე ვადით 3.0% 0 0

2.5 კონტრაქტები 4–დან 5 წლამდე ვადით 4.0% 0 0

2.6 კონტრაქტები 5 წელზე მეტი ვადით 0

3 სულ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                                                        


