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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 
 
 

  2019 2018 2017 

საზედამხედველო კაპიტალი (მოცულობა, ლარი)    

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით    

ძირითადი პირველადი კაპიტალი 80,407,012  74,490,038 33,798,891 

პირველადი კაპიტალი 80,407,012  74,490,038 33,798,891  

საზედამხედველო კაპიტალი 83,615,257  77,883,632 77,346,318  

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (მოცულობა, 

ლარი) 

   

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (ბაზელ III-ზე 

დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით)  

280,322,897 290,138,010 176,975,780 

კაპიტალის კოეფიციენტები    

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით     

ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 9.14 %) 28.68% 25.67% 19.10% 

პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 11.35 %) 28.68% 25.67% 19.10% 

საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 19.90 %) 29.83% 26.84% 43.70% 

მოგება    

მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ 

აქტივებთან 

 
6.25% 

 
6.37% 

 
6.81% 

მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 1.74% 2.72% 3.80% 

საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან 2.83% 0.89% 0.86% 

წმინდა საპროცენტო მარჟა 4.52% 3.65% 3.01% 

უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA) 2.22% 0.63% 1.10% 

უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE) 7.45% 2.73% 9.74% 

აქტივების ხარისხი    

უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან 3.71% 3.26% 3.69% 

სშდრ / მთლიან სესხებთან 3.99% 3.64% 3.27% 

უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან 63.69% 68.77% 83.61% 

უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან 65.86% 64.91% 80.23% 

მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი -5.16% 0.48% -14.22% 

ლიკვიდობა    

ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან 22.54% 22.10% 25.95% 

უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან 

ვალდებულებებთან 

95.78% 
92.55% 

94.47% 

მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან 6.27% 4.60% 6.28% 

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი     

მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (სულ) 110,089,136  68,091,162  56,246,205  

ფულის წმინდა გადინება (სულ) 75,563,024  46,919,640  22,317,977  

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%) 145.69% 145.12% 252.02% 
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ძირითადი მაჩვენებლები (გაგრძელება) 
 
 

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები    ლარებით 

  2019 2018 2017 

საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 256,659,594  271,487,509 166,594,682  

საბალანსო ელემენტები 220,817,418  229,164,982 157,281,478  

მათ შორის: ზღვრული დაქვითვის მეთოდს დაქვემდებარებული 

რისკის პოზიციები, რომლებიც არ იქვითება კაპიტალიდან (რომლებიც 

იწონება 250%-ში) 

   - -  

გარესაბალანსო ელემენტები 35,842,176  42,322,527 9,313,205 

კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით 

შეწონილი რისკის პოზიციები 
   - -  

საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 1,502,619  346,493  2,495,223 

საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 22,160,684  18,304,008  7,885,874  

სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 280,322,897  290,138,010  176,975,780  

 

 

 

აქციონერის სტრუქტურა 
 

სს „იშბანკი საქართველო“ (შემდგომში „ბანკი“) წარმოადგენს 1924 წელს თურქეთში დაფუძნებული ბანკის, 

„Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi-ის“ (შემდგომში „მშობელი ბანკი“, „აქციონერი“  ან „თურქეთის იშბანკი“) 

შვილობილ კომპანიას. თურქეთის იშბანკი საქართველოს ბაზარზე 2012 წელს შემოვიდა, როდესაც სს „თურქეთის 

იშბანკის ბათუმის ფილიალი” (შემდგომში „ფილიალი“) გაიხსნა. ფილიალის ოფიციალური რეგისტრაციის 

თარიღია 2012 წლის 13 ივლისი (საქართველოს ეროვნული ბანკის ლიცენზიის #908).  2015 წლის 1 აგვისტოს 

მოხდა ფილიალის რეორგანიზაცია ბანკად - სს „იშბანკი საქართველო“ (შემდგომში „ბანკი“) (ლიცენზიის # 368). 

ბანკი დარეგისტრირებულია სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ და მისი საიდენტიფიკაციო 

ნომერი არის 404496611. აქციონერი ფლობს ბანკის 100%-იან წილს. 

 

სს „თურქეთის იშბანკი“ (აქციონერი) მოკლე მიმოხილვა 
 
მშობელი ბანკი წარმოადგენს უმსხვილეს კერძო ბანკს თურქეთში მთლიანი აქტივების, სესხებისა და 

დეპოზიტების მოცულობის მიხედვით. მთლიანი აქტივების მოცულობა 2019 წლის მე-4 კვარტლის მონაცემებით 

შეადგენდა 78.687 მილიონ აშშ დოლარს, რაც 2018 წელთან შედარებით 12.4-პროცენტიან ზრდას წარმოადგენს. 

მთლიანი აქტივების 57.8%-ს (45.451 მილიონი აშშ დოლარი) სესხების პორტფელი შეადგენს. დეპოზიტების 

მოცულობა შეადგენს 49.749 მილიონ აშშ დოლარს, რაც მთლიანი ვალდებულებების 63.2%-ია. თურქეთის იშბანკი 

ინარჩუნებს წამყვანი კერძო ბანკის პოზიციას თურქეთის ბაზარზე საერთო სესხების, დეპოზიტებისა და 

აქციონერთა კაპიტალის მიხედვით. ბანკს აქვს თურქულ ლირაში არსებული დაფინანსების უმსხვილესი ბაზა 

კერძო მფლობელობის ბანკებს შორის. ბანკმა 2019 წელს 95 წლის იუბილე აღნიშნა. 

აქციონერის სტრუქტურა შემდეგია: 

იშბანკის საპენსიო ფონდი – 39.10%; 

ათათურქის აქციები  - 28.09%; 

თავისუფალ მიმოქცევაში მყოფი აქციები – 32.81%. 

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

ების ფორმით. 

ბანკის აქციონერს აქვს 1249 ფილიალი თურქეთის მასშტაბით, 22 საერთაშორისო ფილიალი, ორი 

წარმომადგენლობა ჩინეთსა (შანხაი) და ეგვიპტეში (კაირო) და 3 შვილობილი ბანკი: საქართველოში (სათავო 

ოფისი და 2 ფილიალი თბილისსა და ბათუმში), გერმანიასა (სათავო ოფისი, 10 ფილიალი გერმანიაში და ერთი 

ფილიალი ნიდერლანდების სამეფოში) და რუსეთში (სათავო ოფისი და სამი ფილიალი). 
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აქციონერის სტრუქტურა (გაგრძელება) 
 
მშობელი კომპანიის საერთაშორისო რეიტინგი შემდეგია: 

 
 

FC Issuer Credit Rating B+ / Negative / B 

LC Issuer Credit Rating B+ / Negative / B 

Turkish National Scale trA+ / trA-1 

 

 

FC Issuer Default Rating B+ / Negative / B 

LC Issuer Default Rating B+ / Stable / B 

National Long Term Rating A+(tur) / Stable 

Viability Rating  b+ 

Support Rating 4 

Support Rating Floor B 

Senior Unsecured Notes  B+ 

Subordinated Debt Notes B 

 

FC Bank Deposit B3 / Negative / Not-Prime 

LC Bank Deposit B3 / Negative / Not-Prime 

Senior Unsecured Debt 

Rating 
B3 / Negative / 

  
 

* გრძელვადიანი / ხედვა / მოკლევადიანი 
 
 
 
აქციონერთა უფლებები და მოვალეობები  

 

აქციონერთა უფლებები და მოვალეობები დეტალურად გაწერილია ბანკის წესდებაში, რომელიც იცავს ბანკის, 

როგორც დამოუკიდებელი ბიზნეს სუბიექტის, ასევე აქციონერის ინტერესებს.  
 

 ბანკის აქციონერს უფლება აქვს: 

ა) მიიღოს სრული და დროული ინფორმაცია საერთო კრების ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის 

შესახებ, აგრეთვე საკმარისი ინფორმაცია კრებაზე განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით;  

ბ) მოსთხოვოს განმარტება დირექტორებს ან სამეთვალყურეო საბჭოს საერთო კრებაზე დღის წესრიგის თითოეულ 

პუნქტზე; ასევე მოითხოვოს ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია, რაც გონივრულად აუცილებელია ამა თუ იმ 

საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად, თუ მოთხოვნა განმარტების შესახებ წერილობით იქნა დაყენებული 

საერთო კრებამდე ათი დღით ადრე, ის უნდა შესრულდეს ან განხილულ იქნას დღის წესრიგის ერთ-ერთ საკითხად;  

გ) მიიღოს მონაწილეობა პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით აქციონერთა საერთო კრების მუშაობაში, 

გამოთქვას აზრი განსახილველ საკითხებზე, დასვას შეკითხვები და წამოაყენოს წინადადებები;  

დ) მიიღოს მონაწილეობა ბანკის მართვაში აქციონერთა საერთო კრებაზე მონაწილეობის მიღების გზით;  

ე) შეიძინოს ან/და გაასხვისოს აქციები; მიიღოს დივიდენდები აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილების 

საფუძველზე;  

ვ) მოსთხოვოს განმარტება დირექტორებს ან სამეთვალყურეო საბჭოს საერთო კრებაზე დღის წესრიგის თითოეულ 

პუნქტზე;  

ზ) გაასაჩივროს საერთო კრების გადაწყვეტილება (კრების ოქმის შედგენიდან ორი თვის განმავლობაში);  
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თ) გაეცნოს ბანკის წლიურ, ნახევარწლიურ და მიმდინარე ანგარიშებს, ასევე ინფორმაციებს მნიშვნელოვანი 

შენაძენისა და ბანკის მმართველი ორგანოს ბენეფიციურ საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შესახებ;   

ი) მმართველი ორგანოს წევრებისაგან მიიღოს ზეპირი ან წერილობითი ახსნა-განმარტება ბანკის მმართველი 

ორგანოების გასული, მიმდინარე და სამიზნე საქმიანობის, მნიშვნელოვანი აქტივების შეძენისა და გასხვისების, 

ასევე მისთვის საინტერესო სხვა საკითხებზე. უარი ინფორმაციის ან ახსნა-განმარტების მიცემაზე შეიძლება ეთქვას 

მხოლოდ იმ მოტივით, რომ ეს საზიანოა ბანკის კომერციული ინტერესებისთვის, რაც შესაბამისად უნდა იყოს 

დასაბუთებული;  

კ) ბანკის ნაცვლად და მის სასარგებლოდ თავისი სახელით შეიტანოს სარჩელი მესამე პირის მიმართ ბანკის 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, თუ ბანკმა არ განახორციელა თავისი მოთხოვნა. აღნიშნული უფლებამოსილება 

უნდა განხორციელდეს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.   
 

აქციონერის სტრუქტურა (გაგრძელება) 
 

ბანკის აქციათა ხუთი ან მეტი პროცენტის მფლობელ აქციონერს ასევე უფლება აქვს: 

ა) მოითხოვოს სამეურნეო მოქმედებების ან მთლიანად წლიური ბალანსის სპეციალური შემოწმება; საერთო 

კრების მიერ ამ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, ანალოგიური მოთხოვნით მიმართოს 

სასამართლოს. შემოწმებას ახორციელებს აქციონერის მიერ შერჩეული შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების 

მქონე სპეციალისტი. დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში სპეციალურ შემოწმებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს 

გაიღებს ბანკი;  

ბ) მოითხოვოს, ბანკის ინტერესების შესაბამისად, რიგგარეშე კრების ჩატარება. მოთხოვნა წერილობით უნდა იყოს 

დასაბუთებული. თუ ბანკის დირექტორები, მოთხოვნიდან ოცი დღის განმავლობაში, არ მოიწვევენ კრებას, 

აქციონერს შეუძლია ამ მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს;  

გ) მოითხოვოს კრების დღის წესრიგში საკითხის შეტანა; აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მოითხოვოს 

აგრეთვე, დირექტორებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ინფორმაცია და ანგარიში;  

დ) მმართველობის ორგანოსგან მოითხოვონ საზოგადოების სახელით დადებული გარიგების ასლი ან/და 

ინფორმაცია დასადები გარიგეგების შესახებ. 

აქციონერს არა აქვს უფლება ხმა მისცეს იმ შემთხვევაში, როდესაც გადაწყვეტილება ეხება მასთან გარიგების 

დადებას ან მისი ანგარიშის დამტკიცებას. 

თუ აქციონერს მიაჩნია, რომ რაიმე მიზეზის გამო ირღვევა მისი, როგორც აქციონერის უფლება, ის 

უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს სამეთვალყურეო საბჭოს. სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია 

მიიღოს ზომები  დარღვევის აღმოსაფხვრელად ან წერილობით მიაწოდოს აქციონერს დასაბუთებული პასუხი მის 

განცხადებაზე. 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, ბანკის აქციონერებს აქვთ მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული და ბანკის 

შიდა ნორმატიული აქტებით გასაზღვრული სხვა უფლებები.   

 ჩვეულებრივ აქციონერები თავიანთ უფლებებს (ხმის უფლება, ინფორმაციის მიღების უფლება, რიგგარეშე 

საერთო კრების მოწვევის უფლება) ახორციელებენ საერთო კრებაზე. 
 

 

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

დაკავშირებულია საბანკო და სხვა ფინანსურ მომსახურებასთან, რომელიც მოიცავს დაზღვევას, კერძო საპენსიო 

ფონდს, აქტივების მართვას, ლიზინგსა და ფაქტორინგს, საინვესტიციო საბანკო და საბროკერო მომსახურებებსა 

და მინის წარმოებას. 75.7% ივაჭრება საფონდო ბირჟებზე. 

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  66.30%-ს ფლობს სს „თურქეთის იშ ბანკი“. საქართველოსა და 

თურქეთის გარდა ჯგუფს საწარმოები აქვს 11 ქვეყანაში (გერმანია, იტალია, სლოვაკეთი, რუმინეთი, ბოსნია და 

ჰერცოგოვინა, უკრაინა, რუსეთი, უნგრეთი, ბულგარეთი, ეგვიპტე, ინდოეთი). 
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აქციონერის სტრუქტურა (გაგრძელება) 
 

ფინანსური მომსახურება 

კომპანიის დასახელება საქმიანობ

ის ტიპი 

ბანკის 

პირდაპირი

წილი(%)  

ჯგუფის 

წილი (%) 

აქტივები

(USD 000) 

(1) 

სააქციო 

კაპიტალი  

(USD 000)(1) 

ბაზრის 

წილი 

(%)(1) 

ბაზრის 

წილის 

განმსაზღვრე

ლი 
Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası A.Ş. 

საინვესტიც

იო ბანკი 

41.44 50.92 7,130,747 962,122 13.9(2) მთლიანი 

აქტივები 

İşbankAG ბანკი 100.00 100.00 2,027,582 236,349 N/A  

JSC  İşbank  ბანკი 100.00 100.00 271,420 68,669 N/A  

JSC Isbank Georgia ბანკი 100.00 100.00 95,230 28,419 N/A  

Anadolu Anonim Türk Sigorta 

Şirketi  

დაზღვევა - 64.31 1,658,273   365,925 11.4 პრემიუმის 

შემოსავალი 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. სიცოცხლის 

დაზღვევა 

და კერძო 

ფონდი 

62.00 83.00 4,606,923    216,243     18.5/ 

10.8(3) 

კერძო 

საპენსიო 

ფონდი 

მართვაში / 

სიცოცხლის 

დაზღვევიდან 

მიღებული 

პრემიუმი 

Milli Reasürans T.A.Ş.(2)  გადაზღვევა 77.06 77.06 732,983 319,232 6.4(5) სადაზღვევო 

პრემია 

İş Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.(5) 

საბროკერო 

საქმიანობა 

65.65 70.69 1,140,425 236,526 8.1 ტრანზაქციების 

მოცულობა 

Yatırım Finansman Menkul 

Değerler A.Ş.(5) 

საბროკერო 

საქმიანობა 

- 98.42 157,508 19,749 4.3                        ტრანზაქციების 

მოცულობა 

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. სატრასტო 

კომპანია 

- 38.66 47,015 46,730 48.2 აქტივების 

წმინდა 

ღირებულება 

İş Portföy Yönetimi A.Ş. პორტფელი

ს მართვა 

- 100.00 24,142 21,205 18.8 მართვაში 

არსებული 

ფონდები 

İş FinansalKiralamaA.Ş.(5) ლიზინგი 27.79 58.29 1,543,005 216,287 9.8(2) დებიტორული 

დავალიანება 

İş FaktoringA.Ş. ფაქტორინგ

ი 

- 100.00 554,368 51,018 7.9(2) დებიტორული 

დავალიანება 

İş Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. 

უძრავი 

ქონების 

საინვესტიც

იო 

სატრასტო 

კომპანია  

47.90 63.70 970,519 655,387 5.0 საბაზრო 

ღირებულება 

İş Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. 

საინვესტიც

იო 

საქმიანობა 

- 57.67 45,128 44,444 -  

Efes Varlık Yönetim A.Ş. აქტივების 

მართვა 

- 100.00 41,479 3,593 -  

სულ    21,046,747 3,491,898   

(1) 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

(2) 2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 

(3) 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით; კერძო საპენსიო სისტემაში მართული სახსრების საერთო თანხა (მათ შორის 

სახელმწიფო შენატანი) არის 119 მილიარდი თურქული ლირა, ხოლო Anadolu Hayat Emeklilik– ს შეადგენს ამ მაჩვენებლის 

18.5%-ს. კომპანიის ბაზრის წილი სიცოცხლის დაზღვევის ბაზარზე შეადგენს 10,8% -ს. 

(4) Milli Reasürans T.A.Ş. არის ერთადერთი გადაზღვევის კომპანია 6,4%-იანი საბაზრო წილით, რომელიც სრულად ეროვნული 

კაპიტალით ოპერირებს თურქეთში. დანარჩენი  93.6%  უცხოური გადამზღვევი კომპანიების მფლობელობაშია. 

(5) კონსოლიდირებული ინფორმაცია 
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კორპორატიული მმართველობა 
 

ორგანიზაციული სტრუქტურა 

 

 

ბანკის ხელმძღვანელი ორგანოები 

ბანკის ხელმძღვანელი ორგანოებია:  

 ბანკის აქციონერთა საერთო კრება („საერთო კრება“)  

 სამეთვალყურეო საბჭო 

 დირექტორთა საბჭო  

 

საერთო კრება 

საერთო კრება წარმოადგენს ბანკის მმართველობის უმაღლეს ორგანოს, რომელიც შეიძლება იყოს მორიგი და 

რიგგარეშე. მორიგი კრება მოიწვევა წლიური ბალანსის შედგენიდან ორი თვის ვადაში. რიგგარეშე კრების 

მოწვევაზე გადაწყვეტილებას იღებს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო.    

 

საერთო კრება უფლებამოსილია:  

ა) შეცვალოს წესდება, გაზარდოს ან შეამციროს საწესდებო კაპიტალი და გადაწყვიტოს მისი ლიკვიდაციის საკითხი;   

ბ)  მიიღოს გადაწყვეტილება შერწყმის, გაყოფის ან რეორგანიზაციის შესახებ;  

გ)  მთლიანად ან ნაწილობრივ გააუქმოს აქციონერის მიერ აქციების უპირატესი შესყიდვის უფლება საწესდებო 

კაპიტალის მომატების დროს, ასევე აქციებში კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდების გამოშვების დროს;   

დ)  მიიღოს ან უარყოს სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორების წინადადება მოგების გამოყენების შესახებ ან, 

როცა ეს ორგანოები ვერ იძლევიან ერთიან წინადადებას, მიიღოს გადაწყვეტილება წმინდა მოგების გამოყენების 

შესახებ;  

ე) აირჩიოს აქციონერთა წარმომადგენლობა სამეთვალყურეო საბჭოში ან გამოიწვიოს ისინი სამეთვალყურეო 

საბჭოდან ნებისმიერ დროს მათი უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე; 

ვ)  დაამტკიცოს სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორების ანგარიში;  

ზ) გადაწყვიტოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შრომის ანაზღაურების საკითხი;  

თ) აირჩიოს აუდიტორი;  

ი) მიიღოს გადაწყვეტილებები სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორების წინააღმდეგ სასამართლოს პროცესში 

მონაწილეობის შესახებ, ამ პროცესისათვის წარმომადგენლის დანიშვნის ჩათვლით;  
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კ) მიიღოს გადაწყვეტილებები საზოგადოების აქტივების შეძენის, გასხვისების გაცვლის (ან ერთმანეთთან 

დაკავშირებული ასეთი გარიგებების), რომელთა ღირებულებაც შეადგენს საზოგადოების აქტივების საბალანსო 

ღირებულების 50%-ზე მეტს, გარდა ისეთი გარიგებებისა, რომლებიც წარმოადგენს ჩვეულ საწარმოო საქმიანობას;   

ლ) მიიღოს გადაწყვეტილებები საქართველოს კანონმდებლობით ან/და ამ წესდებით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში.  

 

ყველა სხვა საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს სამეთვალყურეო საბჭო, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული 

 

კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

სამეთვალყურეო საბჭო 

სამეთვალყურეო საბჭო უზრუნველყოფს ზედამხედველობას ბანკის საქმიანობაზე. იგი შედგება 7 წევრისგან. 

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა იმართება სულ მცირე კვარტალში ერთხელ. საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს 

ბანკის ძირითად სტრატეგიაზე და აკონტროლებს დასახულ მიზნებს. 

 

სამეთვალყურეო საბჭოს ამოცანები და კომპეტენციაა: 

ა) გაუწიოს კონტროლი დირექტორების საქმიანობას;  

ბ) ნებისმიერ დროს მოითხოვოს დირექტორებისაგან ბანკის საქმიანობის ანგარიში, მეკავშირე საწარმოებთან 

ურთიერთობის ჩათვლით;  

გ) გააკონტროლოს და შეამოწმოს ბანკის საბუღალტრო წიგნები, ასევე ქონებრივი ობიექტები, კერძოდ, ბანკის 

სალარო და ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობა და მას ეს შეუძლია დაავალოს ცალკეულ წევრებს 

ან განსაზღვრულ ექსპერტებს;  

დ) მოიწვიოს აქციონერთა საერთო კრება, თუ ამას ბანკის აუცილებლობა მოითხოვს;  

ე) შეამოწმოს წლიური ანგარიშები. მოგების განაწილების წინადადება და ინფორმაცია მდგომარეობის შესახებ და 

ამის შესახებ მოახსენოს საერთო კრებას; ცნობაში სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა მიუთითოს, თუ როგორ და რა 

მოცულობით შეამოწმა მან საზოგადოების ხელმძღვანელობა გასული ფინანსური წლის განმავლობაში, წლიური 

ანგარიშისა და საქმიანობის თუ რომელი ნაწილი შეამოწმა და გამოიწვია თუ არა ამ შემოწმებებმა საბოლოო 

შედეგების არსებითი ცვლილებები;  

ვ) დანიშნოს და ნებისმიერ დროს გამოიწვიოს დირექტორები, ასევე დადოს და შეწყვიტოს მათთან 

ხელშეკრულებები; დანიშნოს და ნებისმიერ დროს გამოიწვიოს აუდიტის კომიტეტის წევრები.  

ზ) დაამტკიცოს ბანკის სტრუქტურა და ბანკის შინაგანაწესი, სტრუქტურული ერთეულების დებულებები;  

თ)წარმოადგინოს ბანკი დირექტორებთან გარიგებების შესრულებისას, აგრეთვე საერთო კრების 

გადაწყვეტილებით საზოგადოების სახელით მათ წინააღმდეგ წარმართოს სამართლებრივი დავა; 

ი) სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია, თუ საკითხი შეეხება მისი წევრის პასუხისმგებლობას, აქციონერთა საერთო 

კრების გადაწყვეტილების გარეშე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების წინააღმდეგ შეიტანოს სარჩელი.  

კ) განსაზღვროს ბანკის ხედვა და მისია;  

ლ) განსაზღვროს და განახორციელოს ბანკის ინვესტიციების, ფინანსების, აღრიცხვის, პერსონალის, ხელფასისა და 

ანაზღაურების და დივიდენდის პოლიტიკის მონიტორინგი. 

 

საქმიანობა, რომელიც მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შეიძლება 

განხორციელდეს: 

 

ა) საზოგადოების აქციების/წილების შესყიდვა ან გაყიდვა, ნებისმიერი საზოგადოების კაპიტალის გაზრდაში 

მონაწილეობა, საკუთარ აქციებთან/წილებთან დაკავშირებით შეზღუდვების განხორციელებისთვის უფლების 

მიცემა;  

ბ) ფილიალების შექმნა და მათი ლიკვიდაცია;  

გ) წლიური ბიუჯეტის დამტკიცება და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღება;  

დ) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება ან გაცვლა (ან ერთმანეთთან დაკავშირებული ასეთი გარიგებები);  

ე) სესხებისა და კრედიტების აღება, რომლებიც აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ ოდენობას, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში;  

ვ) სესხებისა და კრედიტების უზრუნველყოფა, თუ ისინი არ მიეკუთვნებიან ჩვეულებრივ სამეურნეო საქმიანობას. 

ამგვარი უზურნველყოფა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და დირექტორების მიმართ დაუშვებელია;  

ზ) ახალი სახის საბანკო საქმიანობის დაწყება ან საქმიანობის არსებული სახის შეწყვეტა;  

თ) სამეურნეო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპების დადგენა;  

ი) ხელმძღვანელ პირებისათვის მოგებისა და სხვა მსგავს ურთიერთობებში მონაწილეობისა და პენსიის გაცემის 

უზრუნველყოფის პრინციპების დადგენა და აქციონერთა კრებაზე დასამტკიცებლად წარდგენა;  

კ) სავაჭრო წარმომადგენლების (პროკურისტების) დანიშვნა და გამოწვევა;  
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ლ) საკრედიტო, საინვესტიციო, სავალუტო, აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის, აქტივების შეფასების, 

მათი კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების ადეკვატური რეზერვის შექმნის შიდა პოლიტიკისა და 

პროცედურების განსაზღვრა და დამტკიცება;  

მ) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ბანკის მიერ გამოშვებული აქციების გამოსყიდვა;  

ნ) ბანკის მიერ საკრედიტო რესურსებზე და დეპოზიტებზე გამოსაყენებელი მინიმალური და მაქსიმალური 

საპროცენტო განაკვეტების ოდენობის განსაზღვრა და დამტკიცება;  

ო) ბანკის სასარგებლოდ უფლების დათმობა, ვალის პატიება, საჭიროებისას არბიტრაჟისთვის მიმართვა და 

მორიგება მოთხოვნებთან დაკავშირებით;  

პ) ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების მიმართ სარჩელის შეტანა, ბანკის მიერ სასამართლო დავის დროს ან 

სანქციის დაკისრებისას განსახორციელებელი მოქმედების განსაზღვრა;  

ჟ) სანებართვო მოწმობების, ლიცენზიების, მარეგულირებელ/სახელმწიფო დაწესებულებებთან 

ხელშეკრულებების ხელმოწერა, შეცვლა, განახლება და შეწყვეტა;  

რ) კალენდარული წლის განმავლობაში ისეთი ინვესტიციების განხორციელება, რომლებიც აღემატება წინა 

კალენდარული წლის საკუთარი კაპიტალის 0.1%-ს; ინვესტიციების განხორციელება, რომლის მთლიანი თანხა 

აღემატება წინა წლის საკუთარი კაპიტალის 0.5%-ს; 

ს) კალენდარული წლის განმავლობაში საქონლის და მომსახურების შეძენა, რომლის ღირებულება აღემატება წინა 

კალენდარული წლის საკუთარი კაპიტალის 0.05%-ს, ან თუ შესაძენი საქონლის და მომსახურების ღირებულება 

აღემატება წინა წლის საკუთარი კაპიტალის 0.25%-ს; 

ტ) საგადასახადო ჯარიმების და ადმინისტრაციული ჯარიმების გადახდა;  

უ) დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ან მათთან გათანაბრებული პირების დანიშვნა, მათი ფინანსური და 

არაფინანსური უფლებების განსაზღვრა და მათი ანაზღაურებისა და დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღება; 

ფ) გადაწყვეტილების მიღება იმ საკითხებზე, რომლებიც კანონმდებლობის და წინამდებარე წესდების 

შესაბამისად არ მიეკუთვნება საერთო კრებისა და დირექტორთა საბჭოს კომპეტენციას.  

  

სამეთვალყურეო საბჭო იღებს, ასევე, გადაწყვეტილებებს კანონმდებლობით, საქართველოს ეროვნული ბანკის 

ნორმატიული აქტებით და ბანკის შიდა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.  

საბჭოს წევრებმა კეთილსინდისიერად და გულმოდგინედ უნდა შეასრულონ დაკისრებული ამოცანები. კერძოდ, 

ისინი ვალდებულები არიან იზრუნონ ბანკზე და მის სტაბილურობაზე ისე, როგორც ზრუნავს ანალოგიურ 

თანამდებობაზე და ანალოგიურ პირობებში მყოფი ჩვეულებრივი, საღად მოაზროვნე პირი და იმოქმედონ იმ 

რწმენით, რომ მათი ეს ქმედება ყველაზე ხელსაყრელია ბანკისათვის. 

 
 

კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა, წევრთა განათლება და გამოცდილება 

 
1.მურათ ბილგიჩ, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 
 

ბატონ მურათ ბილგიჩს აქვს ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკურ და ადმინისტრაციულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში. ის, ასევე, ფლობს ბირმინგემის 

უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საბანკო-საფინანსო დარგში და გავლილი აქვს ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის 

უმაღლესი მენეჯმენტის პროგრამა. 

ბატონმა ბილგიჩმა თურქეთის იშბანკში კარიერა დაიწყო 1990 წელს ინსპექტორთა საბჭოში ასისტენტ ინსპექტორის 

თანამდებობაზე. 1999 წელს დაინიშნა ასისტენტ მენეჯერის პოზიციაზე კორპორატიული დაკრედიტების 

დეპარტამენტში. მოგვიანებით, 2002 წელს, გახდა რეგიონალურ მენეჯერი, 2008 წელს კი დაწინაურდა 

კორპორატიული დაკრედიტების დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე. 2016 წლის 25 მარტიდან ბატონი ბილგიჩი 

თურქეთის იშბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეა. 

ბატონი ბილგიჩი სს „იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია 2015 წლიდან,  ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კი 2016 წლის დეკემბერიდან. 
 
 

 

2.ჯან იუჯელ , სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე 

 

ბატონმა ჯან იუჯელმა 1999 წელს დაამთავრა ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი და მოიპოვა 

ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკურ და სოციალურ მეცნიერებებათა განხრით.  

ბატონმა იუჯელმა 1999 წელს დაიწყო მუშაობა თურქეთის იშბანკში აუდიტორის პოზიციაზე, სადაც იმუშავა 8 

წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ მან გააგრძელა მუშაობა მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების 

დეპარტამენტში ასისტენტ მენეჯერის პოზიციაზე, ხოლო 2009 წელს კორპორატიული დაკრედიტების 
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დეპარტამენტში. 2011 წელს ბატონი ჯან იუჯელი დაწინაურდა პროექტის ფინანსების განყოფილების მენეჯერის 

პოზიციაზე. 2016 წლის მარტიდან ის იკავებს თურქეთის იშბანკის კორპორატიული დაკრედიტების 

დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას. 

ბატონი ჯან იუჯელი სს "იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია 2016 წლიდან, ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე კი 2019 წლის ოქტომბრიდან. 

 

კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

 

3.იავუზ ერგინ, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი 

 

ბატონ იავუზ ერგინს  აქვს ულუდაგის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი და 

ლუიზიანას უნივერსიტეტის, აშშ  ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) ხარისხი. 

ბატონმა ერგინმა კარიერა 1983 წელს ანკარაში სითი ბანკში მენეჯერის პოზიციაზე დაიწყო. 1986 წლიდან ის 

მუშაობდა ფედერალურ საკრედიტო ბანკში (Federal Home Loan Bank)  ინსპექტორის პოზიციაზე. ერთი წლის შემდეგ 

ის შეუერთდა ნიუ-იორკის ბანკს ასისტენტ ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციაზე. 1990 წელს ბატონი ერგინი ნიუ იორკში 

ფერომინ ინტერნეიშენალის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. 1992 წლიდან ბატონი ერგინი სტამბოლის სითი 

ბანკში გადავიდა ვიცე-პრეზიდენტად და აღნიშნულ პოზიციაზე მუშაობდა 6 წლის განმავლობაში. 1998 წლიდან 11 

წლის განმავლობაში იგი იყო ჟენევის BCP ბანკის გენერალური დირექტორი. 2010 წლიდან ბატონი ერგინი იკავებს 

თურქეთის იშბანკში მრჩევლის თანამდებობას. 

ბატონი იავუზ ერგინი სს ,,იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია 2015 წლიდან. 2019 წლის 

ივლისიდან ბატონი ერგინი არჩეულ იქნა სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად. 
 

4.ნათია ჯანელიძე, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი 

ქალბატონი ნათია ჯანელიძე ფლობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხს ფინანსებში, 

მისური-კოლუმბიის უნივერსიტეტის, (აშშ) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) ხარისხს და 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს. 

ქალბატონ ნათია ჯანელიძეს საფინანსო სექტორში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. მან დაიწყო კარიერა სს 

„თიბისი ბანკში“ სესხების ოფიცრის პოზიციაზე. აშშ-ში ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) ხარისხის 

მოპოვებისა და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, 2005 წელს მან განაგრძო მუშაობა თიბისი ბანკში საშუალო და 

მცირე ბიზნესის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე, ხოლო 2007 წელს დაინიშნა კორპორატიული 

გაყიდვების უფროსის თანამდებობაზე.  2007 წელს ქალბატონი ჯანელიძე გადავიდა „ბანკ  რესპუბლიკაში” (ჯგუფი 

“სოსიეტე ჟენერალი“), სადაც დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში იმუშავა სხვადასხვა მმართველ თანამდებობაზე: 

2007-2008 წლებში იყო კორპორატიული პორტფელის მართვის დეპარტამენტის უფროსი და, ასევე, მცირე და 

საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების დეპარტამენტის უფროსი; 2008-2011 წლებში მას ეკავა ხარისხის მართვის 

დეპარტამენტის უფროსის პოზიცია, ხოლო 2011-2012 წლებში - მცირე და საშუალო ბიზნესის ბანკინგის 

დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა; 2012-2014 წლებში კი, განსაკუთრებულ დავალებათა კოორდინატორი 

იყო. 2015 წელს ქალბატონი ნათია გადავიდა ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე საქართველოს შრომის, 

ჯანრმთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტში ოჯახური 

ძალადობის წინააღმდეგ (ATIPFUND). 2007-2010 წლებში ქალბატონი ჯანელიძე, ასევე, კითხულობდა ლექციებს 

კავკასიის უნივერსიტეტში საბანკო საქმისა და სესხების სტრუქტურუზაციის მიმართულებით. 

2015 წლიდან ქალბატონი ნათია ჯანელიძე არის „გაზელ ფაინანსში“ (რეგიონალური საინვესტიციო ფონდი) 

საინვესტიციო/რეგიონალური დირექტრორი. ის, ამავდროულად, არის გაზელ ფაინანსის საინვესტიციო 

კომიტეტის და პარტნიორობის წევრი. ნათია ჯანელიძე, ასევე,  ხელმძღვანელობს ფინანსურ კომიტეტს ბიზნეს 

ასოციაციაში „ქალები მომავლისთვის“. 

ქალბატონი ნათია ჯანელიძე სს ,,იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია 2019 წლის ივლისიდან. 
 

 

 
 

5.ონურ ქუთუქი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 

 

ბატონმა ონურ ქუთუქმა 1998 წელს დაამთავრა ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტის სტატისტიკის 

ფაკულტეტი და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი.  

ბატონმა ქუთუქმა კარიერა დაიწყო 1998 წელს ანკარის უნივერსიტეტში მკვლევარის/სწავლების ასისტენტის 

თანაშემწედ. 2000 წელს ის შეუერთდა თურქეთის იშბანკის გუნდს, როგორც ტრენინგების განყოფილების 
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სპეციალისტი. 2006 წელს ბატონი ქუთუქი გადავიდა თურქეთის იშბანკის ბაჰრეინის ფილიალის დაკრედიტების 

დეპარტამენტში უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე. 2 წლის შემდეგ დაინიშნა ხაზინის დეპარტამენტში უფროსი 

დილერის პოზიციაზე, ხოლო 2011 წელს გახდა ამავე დეპარტამენტის უფროსი. 2014 წელს ბატონი ონურ ქუთუქი 

გადავიდა თურქეთის იშბანკის სათავო ოფისში საერთაშორისო გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 

თანამდებობაზე. 2016 წელს ის საზღვარგარეთის ფილიალების მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე 

გახდა, ხოლო 2018 წელს დაწინაურდა ამავე სამსახურის უფროსის პოზიციაზე.  

ბატონი ონურ ქუთუქი სს ,,იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია 2018 წლის ივნისიდან. 
 

კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

6.სეზგინ ლულე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
 

ბატონმა სეზგინ ლულემ 1998 წელს დაამთავრა ბოგაზიჩის უნივერსიტეტი, სტამბოლში და მიიღო ბაკალავრის 

ხარისხი სამრეწველო ინჟინერიაში. მას, ასევე, აქვს ბირმინგემის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი 

საერთაშორისო საბანკო საქმესა და ფინანსებში.  

ბატონი ლულე  თურქეთის იშბანკის გუნდს 1999 წელს შეუერთდა შიდა აუდიტორის პოზიციაზე. 2006-2009 

წლებში მუშაობდა ბანკის მომხმარებლებზე ორიენტირებული ტრანსფორმაციის პროექტის მენეჯერის პოზიციაზე. 

2009 წელს კი, გახდა ცვლილებების მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი. 2011 წელს ბატონმა ლულემ გადაინაცვლა 

საწარმოო არქიტექტურის დეპარტამენტში მენეჯერის თანამდებობაზე. 2014-2016 წლებში  ის იყო ციფრული 

ინოვაციების  გუნდის ლიდერი და, პარალელურად, 2017 წლამდე მუშაობდა ბანკის ტექნოლოგიური 

ტრანსფორმაციის პროგრამის მთავარი არქიტექტორის თანამდებობაზე. 2017 წლიდან ბატონი ლულე იკავებს 

საწარმოო არქიტექტურის სამმართველოს უფროსის თანამდებობას.    

ბატონი სეზგინ ლულე არის სს ,,იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 2018 წლის ივნისიდან. 

 

7.ჰუსეინ სერდარ იუჯელ, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
 

ბატონმა ჰუსეინ სერდარ იუჯელმა 1996 წელს დაამთავრა მარმარის უნივერსიტეტი და მიიღო ბაკალავრის 

ხარისხი ეკონომიკაში. 

ბატონმა სერდარ იუჯელმა კარიერა დაიწყო 1996 წელს თურქეთის იშბანკის საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტში ოფიცრის თანამდებობაზე. 1999 წელს ბატონი სერდარ იუჯელი 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტში საზღვარგარეთის საბანკო 

საქმიანობის  განყოფილების სპეციალისტი გახდა. 2008 წელს ის დაინიშნა ამავე განყოფილების მენეჯერის 

პოზიციაზე. 2013 წლიდან ბატონი სერდარ იუჯელი მუშაობს თურქეთის იშბანკის შვილობილი კომპანიების 

მართვის დეპარტამენტში, 2016  წლიდან კი უკავია ამავე დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა. 

ბატონი ჰუსეინ სერდარ იუჯელი არის სს ,,იშბანკი საქართველოს’’ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 2018 წლის 

ივნისიდან. 
 

დირექტორთა საბჭო 

ბანკის დირექტორთა საბჭოს ევალება ბანკის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა. დირექტორთა საბჭო 

პასუხისმგებელია ბანკის მართვაზე, შედეგებზე და საბჭოს საქმიანობის ბანკის მიზნების შესაბამისად 

წარმართვაზე.  

დირექტორატს ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული გენერალური დირექტორი. 

 

დირექტორთა საბჭოს მოვალეობები და კომპეტენციაა: 

ა) განახორციელოს ბანკის მიმდინარე საქმიანობა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ განსაზღვრული შიდა პოლიტიკისა 

და ბიზნეს გეგმის შესაბამისად;   

ბ) მოამზადოს შეთავაზებები, გადაწყვეტილებების პროექტები, ანგარიშები და სამეთვალყურეო საბჭოს ან 

დირექტორთა საბჭოს მიერ მოთხოვნილი ან წარსადგენი ნებისმიერი სხვა სახის ინფორმაცია;   

გ) მიიღოს გადაწყვეტილებები თანამშრომლების შერჩევის, გათავისუფლების და ანაზღაურების შესახებ, იმის 

გათვალისწინებით, რომ დირექტორთა საბჭომ უნდა გაითვალისწინოს სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციები 

ბანკის ხელმძღვანელ პირებთან დაკავშირებით.  

დ) მოამზადოს და წარუდგინოს სამეთვალყურეო საბჭოს დასამტკიცებლად მიმდინარე წლის ბიზნეს-გეგმა 

არაუგვიანეს წინა ფინანსური წლის დასრულებიდან ერთი თვის განმავლობაში;  

ე) ზედამხედველობა გაუწიოს ბანკის ყველა ფილიალს, სტრუქტურულ ერთეულს და დეპარტამენტს და 

უზრუნველყოს ბანკის მიერ კლიენტებისათვის სათანადო სერვისის მიწოდება;   

 ვ) შეიმუშავოს და მოამზადოს ბანკის ნებისმიერი და ყველა სახის წესები და შიდა რეგულაციები და წარუდგინოს 

სამეთვალყურეო საბჭოს დასამტკიცებლად;  

ზ) მიაწოდოს ინფორმაცია ეროვნულ ბანკს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;  

თ) მიანიჭოს კომპანიის თანამშრომლებს ხელმოწერის უფლებამოსილება;  
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ი) გასცეს რწმუნებულება კომპანიის თანამშრომლებსა და მესამე პირებზე როგორც ზოგადი, ასევე სპეციალური 

ხასიათისს;  

კ) განახორციელოს სამეთვალყურეო საბჭოს და საერთო კრების მიერ დავალებული ან საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა სახის მოქმედება; 

ლ) განახორციელოს ბანკის მიერ გაცემული კრედიტების უზრუნველყოფის სახით, თურქეთის რესპუბლიკის 

საზღვრებს შიგნით მდებარე, უძრავი ქონების რეგისტრაციის სამმართველოებში რეგისტრირებული უძრავი 

ქონების, ბანკის სასარგებლოდ იპოთეკის დატვირთვის შესაძლებლობასთან ერთად, მანამდე დატვირთული 

იპოთეკების მოხსნის უზრუნველსაყოფად, ბანკის გენერალური დირექტორის და გენერალური დირექტორის 

მოადგილის ერთობლივი ხელმოწერით, მესამე პირებისთვის მინდობილობის მიცემის საკითხში 

უფლებამოსილების მინიჭება. 

 

კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა; წევრთა განათლება და გამოცდილება 
 

1.ოზან გურ, გენერალური დირექტორი 
 

ბატონმა ოზან გურმა დაამთავრა ანკარის უნივერსიტეტის შრომის ეკონომიკისა და სამრეწველო ურთიერთობების 

ფაკულტეტი და მოიპოვა ბაკალავრის ხარისხი. მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 

მან მოიპოვა სტამბოლის ტექნიკურ უნივერსიტეტში.  

ბატონი ოზან გურის კარიერა თურქეთის იშბანკში 1999 წელს დაიწყო. 9 წლის განმავლობაში მან შიდა აუდიტორის 

პოზიციაზე იმუშავა. ამის შემდეგ კი გაყიდვების მიმართულებით გააგრძელა მუშაობა. 2008 წელს ბატონი გური 

დაინიშნა საცალო დაკრედიტების დეპარტამენტში დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე, ხოლო შემდგომ გახდა 

პროექტის მენეჯერი. ბატონ გურს, ასევე, ეკავა ხელმძღვანელი პოზიციები საბარათე გადახდების სისტემებისა და 

საცალო დაკრედიტების დეპარტამენტებში. 2014-2016 წლებში ის სს „იშბანკი რუსეთში”, მოსკოვში, 

ხელმძღვანელობდა საცალო დაკრედიტების დეპარტამენტს.    

ბატონი ოზან გური არის სს „იშბანკი საქართველოს“ გენერალური დირექტორი 2016 წლიდან. 

 

2.ჰაქან ქურალ, გენერალური დირექტორის მოადგილე 
 

ბატონმა ჰაქან ქურალმა ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხები ეკონომეტრიკაში მიიღო დოქუზ ეიულის 

უნივერსიტეტში, იზმირში. ის ამჟამად არის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი აკდენიზის უნივერსიტეტში, 

ანტალიაში. 

ბატონმა ქურალმა კარიერა 2006 წელს დაიწყო თურქეთის იშბანკის აკდენიზის კორპორატიულ ფილიალში 

კორპორატიული ბანკინგის მარკეტინგის სპეციალისტის პოზიციაზე.  2017 წელს ის დაწინაურდა ფილიალის 

დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე, სადაც ხელმძღვანელობდა ფილიალის მარკეტინგისა და გაყიდვების 

საქმიანობას, კორპორატიული დაკრედიტების, საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის, სვიფტების და სხვა 

ოპერაციებს. 

ბატონი ქურალი სს „იშბანკ საქართველოს“ გუნდს შეუერთდა 2019 წლის ივლისში. 2019 წლის დეკემბრიდან მას 

უკავია გენერალური დირექტორის მოადგილის თანამდებობა. 

 
 

3.მეჰმეთ იჰსან აქჰუნ, გენერალური დირექტორის მოადგილე (2019 წლის დეკემბრამდე) 

 

ბატონმა მეჰმეთ იჰსან აქჰუნმა დაამთავრა აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტი და ფლობს ბაკალავრის ხარისხს.  

ბატონი იჰსან აქჰუნი თურქეთის იშბანკს 1999 წელს შეუერთდა ასისტენტ სპეციალისტის პოზიციაზე 

საერთაშორისო საბანკო დეპარტამენტში. 2004 წელს ის გადავიდა თურქეთის იშბანკის ბაჰრეინის ფილიალში 

ხაზინის სპეციალისტად, სადაც იმუშავა 10 წლის განმავლობაში. 2014 წლიდან ბატონმა მეჰმეთ იჰსან აქჰუნმა 

მუშაობა დაიწყო თურქეთის იშბანკის ბათუმის ფილიალში, მოგვიანებით გახდა ასისტენტ მენეჯერი, ხოლო 2015 

წლიდან ის სს “იშბანკი საქართველოს“ ხაზინის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა.  

2016 წლის დეკემბერში ბატონი მეჰთმეთ იჰსან აქჰუნი გახდა სს „იშბანკ საქრთველოს” დირექტორთა საბჭოს წევრი, 

ხოლო 2017 წლის აგვისტოში დაინიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე. აღნიშნული 

თანამდებობიდან ბატონი იჰსან აქჰუნი განთავისუფლდა 2019 წლის დეკემბერში. 
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კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

4.თეიმურაზ პირმისაშვილი, დირექტორი 
 

ბატონ თეიმურაზ პირმისაშვილს დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ფლობს ბაკალავრის დიპლომს საერთაშორისო 

ურთიერთობების მიმართულებით.  

ბატონმა პირმისაშვილმა კარიერა 2002 წელს ბრიტანეთის საელჩოში დაიწყო. მისი საბანკო გამოცდილება კი 10-ზე 

მეტ წელს ითვლის. 2008 წლიდან მუშაობდა სს „თიბისი ბანკში“ კორპორატიული დაკრედიტების განყოფილებაში. 

2016 წელს ბატონი პირმისაშვილი შეუერთდა სს „იშბანკი საქართველო” გუნდს კორპორატიული გაყიდვების 

ხელმძღვანელის პოზიციაზე, ხოლო 2017 წელს საკრედიტო გაყიდვებისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსად 

დაწინაურდა.  

ბატონი თეიმურაზ პირმისაშვილი არის სს „იშბანკი საქართველოს“ დირექტორთა საბჭოს წევრი 2017 წლის 

აგვისტოდან. 

დირექტორთა საბჭო კონტროლდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ შემდეგი კომიტეტების მეშვეობით: 

 რისკების კომიტეტი;  

 ანაზღაურების კომიტეტი; 

 აუდიტის კომიტეტი; 

 საკრედიტო კომიტეტი;  

 საკრედიტო ლიმიტების რევიზიის კომიტეტი. 

 

ინფორმაცია კომიტეტების თავჯდომარეების შესახებ 

 ბატონი იავუზ ერგინი იკავებს სს „იშბანკი საქართველოს“ რისკების კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციას 

 ბატონი ჯან იუჯელი იკავებს სს „იშბანკი საქართველოს“ საკრედიტო და საკრედიტო ლიმიტების 

კომიტეტების თავჯდომარის თანამდებობას 

 ქალბატონი ნათია ჯანელიძე იკავებს სს „იშბანკი საქართველოს“ აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარის 

პოზიციას 

 ბატონი სეზგინ ლულე იკავებს სს „იშბანკი საქართველოს“ ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარის 

პოზიციას. 

 

რისკების კომიტეტი 

რისკების კომიტეტი პასუხისმგებელია შესაბამისი რეკომენდაციები და მოსაზრებები წარუდგინოს 

სამეთვალყურეო საბჭოს ბანკის არსებულ და მომავალ რისკის აპეტიტთან დაკავშირებით. კომიტეტი მონიტორინგს 

უწევს რამდენად ხდება ბანკის საქმიანობის რისკის პოლიტიკებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 

 
რისკების კომიტეტი: 

 

ა) განიხილავს რისკის სტრატეგიებს როგორც აგრეგირებული, ისე ინდივიდუალური რისკის ჭრილში და აწვდის 

შესაბამის რეკომენდაციებს სამეთვალყურეო საბჭოს, მათ შორის, ბანკის მიმდინარე და მომავალ რისკის აპეტიტზე; 

ბ) აწვდის სამეთვალყურეო საბჭოს ინფორმაციას ბანკის სტრატეგიაზე და ხელს უწყობს სამეთვალყურეო საბჭოს 

სტრატეგიის განხორციელებაში მენეჯმენტის მიერ. 

გ) ამზადებს და სამეთვალყურეო საბჭოს წარუდგენს ანგარიშგებას ბანკში არსებული რისკის კულტურის შესახებ 

და განიხილავს ბანკის რისკის პოლიტიკებს, სულ მცირე, ყოველწლიურად; 

დ) მონიტორინგს უწევს დირექტორთა საბჭოს; 

ე) თანამშრომლობს და მონიტორინგს უწევს რისკების დირექტორის საქმიანობას; 

ვ) რეკომენდაციას აძლევს სამეთვალყურეო საბჭოს რისკის სტრატეგიებისა და პოლიტიკების ეფექტურობის 

თაობაზე, მათ შორის, იდენტიფიცირებული რისკებისთვის საკმარისი კაპიტალის შენარჩუნებასა და განაწილებაზე; 

ზ) მონიტორინგს უწევს კაპიტალისა და ლიკვიდობის მართვის სტრატეგიებს, ასევე ყველა სახის რისკს, 

როგორებიცაა საკრედიტო, საბაზრო, საოპერაციო და რეპუტაციული რისკები, იმისთვის, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს მათი რისკის აპეტიტთან შესაბამისობა; 
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თ) წარუდფგენს ანგარიშს სამეთვალყურეო საბჭოს გამოვლენილი მატერიალური რისკებისა და სხვა საკითხების 

შესახებ, მათ შორის რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის სისტემების სტრუქტურის ეფექტური 

ფუნქციონირების, უწყვეტობისა და ზოგადად, ბანკში არსებული რისკის კულტურის თაობაზე; 

ი) აკონტროლებს არის თუ არა საფასო პოლიტიკა შესაბამისობაში ბანკის ბიზნეს მოდელთან და რისკების 

სტრუქტურასთან; 

კ) აკონტროლებს საფასო პოლიტიკის შესაბამისობას ბანკის რისკების, კაპიტალის და ლიკვიდობის 

სტრუქტურასთან; 

ლ) ადგენს სტრატეგიისა და რისკების ანგარიშების სახეს, მასშტაბს, ფორმასა და სიხშირეს; 

მ) აფასებს ბანკის ანაზღაურების სისტემას და წარადგენს შესაბამის ანგარიშს. 

 

კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

ანაზღაურების კომიტეტი 

ანაზღაურების კომიტეტი პასუხისმგებელია ხელი შეუწყოს სამეთვალყურეო საბჭოს ბანკის მასშტაბით 

ანაზღაურების სისტემის შექმნასა და ფუნქციონირებაში, ასევე იმის მიღწევაში, რომ ბანკის ანაზღაურების სისტემა 

შესაბამისობაში იყოს ბანკის კულტურასთან, გრძელვადიან ბიზნეს სტრატეგიასა და რისკის აპეტიტთან, ბანკის 

საქმიანობასა და კონტროლის გარემოსთან ისევე, როგორც კანონმდებლობის/საზედამხედველო მოთხოვნებთან. 

 

საკრედიტო კომიტეტი 

საკრედიტო კომიტეტი პასუხისმგებელია  საკრედიტო პოლიტიკის შექმნაზე, განვითარებასა და შეთავაზებაზე 

ბანკის შესაბამისი პასუხისმგებელი ორგანოსათვის დასადასტურებლად. კომიტეტი განსაზღვრავს 

 ლიმიტებს მსესხებლებისათვის – იურიდიული და ფიზიკური პირები; 

 ლიმიტებს 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.  

 

საკრედიტო ლიმიტების რევიზიის კომიტეტი 

კომიტეტი განიხილავს: 

 ბანკის საკრედიტო აქტივებს, მათ შორის ინფორმაციას სესხებისა და გარანტიების, კორპორატიული 

ბონდების, პორტფელის სეგმენტაციისა და პრობლემური აქტივების შესახებ 

 ბანკის იმ კლიენტებს, რომელთა სესხები დამტკიცებულია სამეთვალყურეო საბჭოს საკრედიტო 

კომიტეტის მიერ (სესხები 1,500,000 აშშ დოლარიდან 3,000,000 აშშ დოლარამდე) ან სამეთვალყურეო 

საბჭოს მიერ (სესხები, რომლებიც აღემატება 3,000,000 აშშ დოლარს). 

 

აუდიტის კომიტეტი 

აუდიტის კომიტეტი არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც აკონტროლებს ბანკის აქტივობას ყველა 

მიმართულებით, ორგანიზაციის თითოეულ დონეზე. კომიტეტი პასუხისმგებელია პროცესების გაუმჯობესებაზე 

ყველა შესაძლო რისკის მინიმუმამდე დაყვანის გზით. აუდიტის კომიტეტი პირდაპირ დაქვემდებარებაშია 

სამეთვალყურეო საბჭოსთან და მხარს უჭერს საბჭოს სხვადასხვა საკითხის მონიტორინგში, განსაკუთრებით: 

 ბანკის სხვადასხვა ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესი; 

 ბანკის რისკების მართვის მთლიანი სისტემის, განსაკუთრებით კი შიდა კონტროლისა და შესაბამისობის 

სისტემების ეფექტურობა და სტრუქტურა: 

 გარე აუდიტორთა დამოუკიდებლობა და ინფორმაციას პილარ 3-ის წლიურ ანგარიშგებაში გამჟღავნება 

 შესაბამისი ზომების გატარება და აღმოჩენილი ნაკლოვანებების დროული გამოსწორების უზრუნველყოფა 

 მენეჯმენტის მიერ წარმოდგენილი "შიდა კონტროლის / აუდიტის / შესაბამისობის გეგმების" 

შესაბამისობის კონტროლი და დამტკიცება. 
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კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

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

ეფექტური კონტროლისათვის. ესენია:  მენეჯმენტის კომიტეტი, აქტივ-პასივების მართვის კომიტეტი (ALCO), 

საკრედიტო, HR, შესაბამისობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ტარიფების, შესყიდვების, რისკებისა და 

უმოქმედო სესხების და ფილიალების საქმიანობის საკოორდინაციო კომიტეტები. 
 

სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტების შემადგენლობა 

 თავმჯდომარე 

 წევრი 

აუდიტის 

კომიტეტი 

საკრედიტო 

კომიტეტი 

რისკების 

კომიტეტეტი 

 

საკრედიტო 

ლიმიტების 

რევიზიის 

კომიტეტი 

ანაზღაურების 

კომიტეტი 

მურათ ბილგიჩ       

ჯან იუჯელ      

იავუზ ერგინ      

ჰუსეინ სერდარ იუჯელი *      

სეზგინ ლულე        

ონურ ქუთუქ      

ნათია ჯანელიძე      

*ბატონი ჰუსეინ სერდარ იუჯელი 2019 წლის 5 ივლისიდან შეირჩა აუდიტის კომიტეტის ყველა სხდომის მუდმივ მოწვეულ 

წევრად. 
 

2019 წლის განმავლობაში სამეთვალყურეო საბჭოსა და კომიტეტების სხდომებზე დასწრების მაჩვენებელი 

 

სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრები 

სამეთვალყურეო 

საბჭო 

აუდიტის 

კომიტეტი 

საკრედიტო 

კომიტეტი 

 

რისკების 

კომიტეტი 

 

ანაზღაურების 

კომიტეტი 

 

საკრედიტო 

ლიმიტების 

რევიზის 

კომიტეტი 

უფლებამოსილია დაესწროს / ფაქტიური დასწრება 

მურათ ბილგიჩ 15/15 - 34/34 - -  

მეჰმეთ შენჯან* 5/5 - 19/19 2/2 1/1  

ჯან იუჯელ 15/15 4/4 40/40 - - 1/1 

იავუზ ერგინ 15/11 4/4 34/34 2/2 3/3 1/1 

ჰუსეინ სერდარ 

იუჯელი  
15/15 4/4 34/34 4/4 3/3 1/1 

სეზგინ ლულე 15/11 - 40/40 4/3 2/2  

ონურ ქუთუქ 15/15 - 40/40 - 3/3 1/1 

ნათია ჯანელიძე 8/4 2/2 15/15 - -  

*მეჰმეთ შენჯანი სს „იშბანკი საქართველოს“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იყო 2019 წლის 5 ივლისამდე. 

 
 სესხები 1.5 მილიონ დოლარამდე მტკიცდება საკრედიტო კომიტეტის მიერ, ხოლო 1.5 მილიონ დოლარზე 

ზევით სესხები - სამეთვალყურეო საბჭორს მიერ 

 ბატონი მეჰმეთ შენჯანი  რისკების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო 2019 წლის 5 ივლისამდე, ხოლო მას 

შემდეგ ის ბატონმა იავუზ ერგინმა შეცვალა. 

 ბატონი იავუზ ერგინი აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო 2019 წლის 5 ივლისამდე, ხოლო მას 

შემდეგ ის ქალბატონმა ნათია ჯანელიძემ შეცვალა 

 ბატონი მეჰმეთ შენჯანი  ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო 2019 წლის 5 ივლისამდე, ხოლო 

მას შემდეგ ის ბატონმა სეზგინ ლულემ შეცვალა 

 

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები 

 
ბატონი იავუზ ერგინი იკავებს ბანკის აქციონერის, სს „თურქეთის იშბანკის“ (სტამბოლი, თურქეთი) უმაღლესი 

მენეჯმენტის მრჩევლის თანამდებობას. მისი ძირითადი უფლება-მოვალეობები მოიცავს საკონსულტაციო 

(არააღმასრულებელ) ფუნქციებს სს თურქეთის იშბანკის საერთაშორისო ბიზნეს საქმიანობასა და უცხო ქვეყნებში 

არსებულ შვილობილ ბანკებთან დაკავშირებით.    
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კორპორატიული მმართველობა (გაგრძელება) 

ქალბატონ ნათია ჯანელიძეს უკავია რეგიონალური/საინვესტიციო დირექტორის თანამდებობა გაზელ ფაინანსში, 

რომელიც არც პირდაპირ და არც არაპირდაპირ არ არის დაკავშირებული სს „იშბანკი საქართველოსთან“ ან ბანკის 

აქციონერთან. ამასთანავე, ქალბატონ ჯანელიძეს არა აქვს და არ ჰქონია არანაირი პროფესიული ან სხვა სახის 

სამუშაო ურთიერთობა ბანკთან ან ჯგუფში შემავალ საწარმოებთან/მის ადმინისტრატორებთან/აქციონერთან. 

ბატონი იავუზ ერგინის და ქალბატონი ნათია ჯანელიძის მონაცემების შესწავლის საფუძველზე დადასტურდა, 

რომ ისინი აკმაყოფილებენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული „კომერციული ბანკების 

კორპორაციული მართვის კოდექსის“ მეორე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამეთვალყურეო საბჭოს 

დამოუკიდებელი წევრის კრიტერიუმებს და არ არსებობს ისეთი გარემოება ან ფაქტი, რომლის გამოც 

კანდიდატები შეიძლება არღვევდნენ/არ შეესაბამებოდნენ რომელიმე კრიტერიუმს. შესაბამისად, ბატონი იავუზ 

ერგინი და ქალბატონი ნათია ჯანელიძე სს „იშბანკი საქართველოს“ აქციონერის მიერ არჩეულ იქნენ ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრობის კანდიდატებად. 

 

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. 2020 წლის დასაწყისში ბანკმა განსაზღვრა სტრატეგია 2020 – 2022 წლებისათვის. 2022 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. 

2020 -2022 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. 
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რისკის მართვა (გაგრძელება) 

რისკის მართვა საბანკო საქმიანობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა და ბანკის ოპერაციების განუყოფელ 

ნაწილს წარმოადგენს. ბანკის ძლიერი რისკების მენეჯმენტი ასახავს ბანკის რისკების, ეთიკისა და შესაბამისობის 

კომიტეტის მიერ არსებულ მნიშვნელობას რისკების სტრატეგიის ფორმირებაში და საკრედიტო, ფინანსური და 

არაფინანსური რისკების მართვისთვის. რისკის ყოვლისმომცველი მართვისთვის საჭირო ყველა კომპონენტი 

ჩართულია რისკების ორგანიზაციის სტრუქტურაში: საწარმოს რისკის მენეჯმენტი; საკრედიტო, ფინანსური და 

არაფინანსური რისკების მართვა; რისკების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და აიტი ინფრასტრუქტურის 

მხარდაჭერა; ჯვარედინი რისკის ანალიტიკური საშუალებები და ტექნიკა, როგორიცაა კაპიტალის ადეკვატურობის 

მართვა და სტრესის ტესტირება. ბანკი ექვემდებარება საკრედიტო რისკს, ლიკვიდობის რისკს და საბაზრო რისკს. 

ის ასევე ექვემდებარება სხვადასხვა ოპერაციულ და ბიზნეს რისკებს. 

რისკების მართვის პოლიტიკა მიზნად ისახავს ბანკის წინაშე მდგარი რისკების იდენტიფიცირებას, ანალიზს და 

მართვას, შესაბამისი რისკის ლიმიტებისა და კონტროლის დადგენას, რისკების დონის მუდმივად მონიტორინგს და 

ლიმიტების დაცვას. რეგულარულად განიხილება რისკების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, რათა ასახოს 

ცვლილებები ბაზრის პირობებში, პროდუქტებსა და მომსახურებებში და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. 

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. რისკების მართვის 

დირექტორი საკითხებში პასუხისმგებელია რისკის ზოგადი მართვისა და შესაბამისობის ფუნქციებზე, როგორც 

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

პრინციპებისა და მეთოდების დანერგვის უზრუნველყოფაზე. იგი უშუალოდ გენერალური დირექტორის 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. 

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 რეალური ღირებულება ან სამომავლო 

ფულადი ნაკადები ცვალებადი იქნება საბაზრო ფასების მერყეობის გამო. 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 ფარგლები და, ამასთანავე, რისკისა და უკუგების ოპტიმიზაცია. 

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

საპროცენტო განაკვეთებისა 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 რეალური 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. 
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რისკის მართვა (გაგრძელება) 

სავალუტო რისკი 

სავალუტო რისკი არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის რეალური 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. 

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. 

 

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. 
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რისკის მართვა (გაგრძელება) 

ლიკვიდურობის პოზიციის მონიტორინგს ახდენს ფინანსური მართვის და რისკის მართვის ქვეგანყოფილებები. 

ჩვეულებრივ საბაზრო პირობებში, ინფორმაცია ლიკვიდურობის პოზიციის შესახებ ხელმძღვანელობას კვირაში 

ერთხელ მიეწოდება. ლიკვიდურობის მართვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს იღებს აქტივ-პასივების 

მართვის კომიტეტი იღებს და მათ ახორციელებს ხაზინის ქვეგანყოფილება. გარდა ამისა, ბანკი ახდენს სებ-ის 

მოთხოვნების შესაბამისად გამოთვლილი ლიკვიდურობის კოეფიციენტის რეგულარულ მონიტორინგს. 

საოპერაციო რისკი 

საოპერაციო რისკი არის სისტემის უკმარისობის, ადამიანური შეცდომების, თაღლითობის და გარეგანი 

მოვლენების შედეგად წარმოქმნილი ზარალის რისკი. როდესაც კონტროლი ვერ ფუნქციონირებს ეფექტურად, 

საოპერაციო რისკებმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს რეპუტაციას, ჰქონდეს იურიდიული ან რეგულირების გავლენა, 

ან გამოიწვიოს ფინანსური ზარალი. ბანკი არ უნდა ელოდოს ყველა ოპერაციული რისკის აღმოფხვრას, მაგრამ ის 

ცდილობს ამ რისკების მართვას საკონტროლო ჩარჩოს მეშვეობით, პოტენციურ რისკებზე მონიტორინგისა და 

რეაგირების გზით. კონტროლი მოიცავს მოვალეობათა ეფექტურ დაყოფას, წვდომის, ავტორიზაციისა და 

შერიგების პროცედურებს, პერსონალის განათლებას და შეფასების პროცედურებს, როგორიცაა შიდა აუდიტის 

გამოყენება. 

 

 

ანაზღაურება 
ანაზღაურება და მასთან დაკავშირებული საკითხები წყდება ანაზღაურების კომიტეტის მიერ. ანაზღაურების 

ძირითადი 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. 

 



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-19

ცხრილი 1 ძირითადი მაჩვენებლები

N  4Q 2019  3Q 2019  2Q 2019  1Q 2019  4Q 2018

საზედამხედველო კაპიტალი (მოცულობა, ლარი)

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით

1 ძირითადი პირველადი კაპიტალი 80,407,012 79,927,409 77,371,808 76,332,986 74,490,038 

2 პირველადი კაპიტალი 80,407,012 79,927,409 77,371,808 76,332,986 74,490,038 

3 საზედამხედველო კაპიტალი 83,615,257 83,333,499 80,895,977 79,443,872 77,883,632 

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (მოცულობა, ლარი)

4 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით) 280,322,897 292,369,352 300,729,541 267,792,624 290,138,010 

კაპიტალის კოეფიციენტები

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით 

5 ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი >=9.13525529092133% 28.68% 27.34% 25.73% 28.50% 25.67%

6 პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი >=11.3529048825597% 28.68% 27.34% 25.73% 28.50% 25.67%

7 საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი >=19.8988163145403% 29.83% 28.50% 26.90% 29.67% 26.84%

მოგება

8 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 6.25% 6.29% 6.21% 6.28% 6.37%

9 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან 1.74% 1.82% 1.85% 1.94% 2.72%

10 საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან 2.83% 2.84% 2.62% 2.69% 0.89%

11 წმინდა საპროცენტო მარჟა 4.52% 4.47% 4.36% 4.34% 3.65%

12 უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA) 2.22% 2.70% 2.22% 2.86% 0.63%

13 უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE) 7.45% 9.26% 7.40% 9.60% 2.73%

აქტივების ხარისხი

14 უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან 3.71% 4.39% 3.52% 3.83% 3.26%

15 სშდრ / მთლიან სესხებთან 3.99% 4.32% 3.78% 3.97% 3.64%

16 უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან 63.69% 60.29% 62.74% 64.25% 68.77%

17 უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან 65.86% 63.09% 62.92% 62.66% 64.91%

18 მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი -5.16% -16.80% 3.14% -8.44% 0.48%

ლიკვიდობა

19 ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან 22.54% 30.90% 17.36% 23.69% 22.10%

20 უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან 95.78% 89.34% 86.84% 92.35% 92.55%

21 მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან 6.27% 7.53% 3.75% 4.69% 4.60%

ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ***

22 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (სულ) 110,089,136 120,914,588 88,573,687 74,663,251 68,091,162

23 ფულის წმინდა გადინება (სულ) 75,563,024 74,149,329 65,056,049 31,774,501 46,919,640

24 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%) 145.69% 163.07% 136.15% 234.98% 145.12%

*** 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-19

ცხრილი 2  საბალანსო უწყისი ლარებით

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

1 ნაღდი ფული 1,271,095        1,480,824            2,751,919               1,788,349        3,321,113             5,109,461               

2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში 1,889,959        24,617,608          26,507,567             10,867,874      26,569,608           37,437,481             

3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში 3,025,832        49,336,417          52,362,250             115,773           19,257,543           19,373,315             

4 ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის -                    -                        -                           -                    -                         -                           

5 საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 32,981,819      11,826,983          44,808,803             22,085,386      11,143,671           33,229,057             

6.1 მთლიანი სესხები 52,793,538      92,588,600          145,382,138          47,872,935      105,417,650         153,290,586          

6.2 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (2,809,780) (2,984,512) (5,794,292) (2,506,951) (3,080,301) (5,587,252)

6 წმინდა სესხები 49,983,758     89,604,088         139,587,846          45,365,984     102,337,350        147,703,334          

7 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 1,094,625        580,061               1,674,686               777,378           663,922                1,441,300               

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

9 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში -                    -                        -                           -                    -                         -                           

10 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 927,405           -                        927,405                  1,419,829        -                         1,419,829               

11 სხვა აქტივები 941,249           246,649               1,187,898               8,882,535        5,568,870             14,451,405             

12 მთლიანი აქტივები 92,115,743     177,692,631       269,808,373          91,303,107     168,862,076        260,165,183          

ვალდებულებები

13 ბანკების დეპოზიტები -                    132,675,044       132,675,044          -                    105,883,981         105,883,981          

14 მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები) 6,257,493        10,663,926          16,921,419             4,893,719        7,079,423             11,973,142             

15 მოთხოვნამდე დეპოზიტები -                    -                        -                           -                    -                         -                           

16 ვადიანი დეპოზიტები 142,349           19,575,897          19,718,246             612,769           25,510,440           26,123,209             

17 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები -                           -                           

18 ნასესხები სახსრები -                    15,613,033          15,613,033             -                    31,772,015           31,772,015             

19 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 6,830                1,259,206            1,266,037               45,060              979,192                1,024,252               

20 სხვა ვალდებულებები 1,588,483        1,507,832            3,096,315               8,270,781        407,293                8,678,073               

21 სუბორდინირებული ვალდებულებები -                    -                        -                           -                    -                         -                           

22 მთლიანი ვალდებულებები 7,995,156        181,294,939       189,290,095          13,822,329     171,632,343        185,454,672          

სააქციო კაპიტალი

23 ჩვეულებრივი აქციები 69,161,600      69,161,600             69,161,600      69,161,600             

24 პრივილეგირებული აქციები -                    -                           -                    -                           

25 მინუს: გამოსყიდული აქციები -                    -                           -                    -                           

26 საემისიო კაპიტალი -                    -                           -                    -                           

27 საერთო რეზერვები -                    -                           -                    -                           

28 გაუნაწილებელი მოგება 11,356,678      11,356,678             5,548,911        5,548,911               

29 აქტივების გადაფასების რეზერვები -                    -                           -                    -                           

30 სულ სააქციო კაპიტალი 80,518,278     80,518,278             74,710,511     74,710,511             

31 მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი 88,513,434     181,294,939       269,808,373          88,532,840     171,632,343        260,165,183          

საანგარიშგებო პერიოდი წინა წლის შესაბამისი პერიოდი



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

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 1,056,063 21,297 1,077,360 624,716 11,252 635,968

2 საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან 11,829,239 721,150 12,550,389 10,387,426 1,413,095 11,800,520

2.1 ბანკთაშორისი სესხებიდან 0 85,652 85,652 0 174,564 174,564

2.2 ვაჭრობისა და მომსახურეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 10,627,466 0 10,627,466 9,190,730 486,782 9,677,512

2.3 ენერგეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0

2.4 სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0

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 1,201,772 635,498 1,837,271 1,196,696 751,749 1,948,445

2.9 დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან 0 0 0 0 0 0

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

4 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 2,206,470 531,812 2,738,282 1,105,955 767,372 1,873,327

5 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0 0 0

6 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 15,091,772 1,274,259 16,366,031 12,118,096 2,191,719 14,309,816

საპროცენტო ხარჯები

7 მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები 106,510 0 106,510 107,609 0 107,609

8 ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები 831,386 0 831,386 982,468 0 982,468

9 ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები 424,178 1,870,105 2,294,283 265,482 1,572,189 1,837,670

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

11 ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 85,776 1,223,761 1,309,537 199,085 2,975,270 3,174,355

12 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0 0 0

13 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 1,447,851 3,093,866 4,541,717 1,554,644 4,547,459 6,102,103

14 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 13,643,922 (1,819,607) 11,824,314 10,563,452 (2,355,740) 8,207,712

არასაპროცენტო შემოსავლები

15 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 322,451 0 322,451 (83,492) 0 (83,492)

15.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 1,471,655 1,471,655 1,282,116 0 1,282,116

15.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 1,149,203 1,149,203 1,365,608 0 1,365,608

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 825,175 825,175 705,712 705,712

20 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 117,280 117,280 948,505 948,505

21 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0 0 0 0

22 სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები 1,704,163 1,704,163 596,130 0 596,130

23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 0 0 0 0 0

24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 2,969,068 0 2,969,068 2,166,856 0 2,166,856

არასაპროცენტო ხარჯები

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

26 ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 158,355 158,355 177,211 177,211

27 ბანკის პერსონალის ხარჯები 4,555,314 4,555,314 4,635,462 4,635,462

28 ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები 18,783 18,783 19,372 19,372

29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 628,592 628,592 721,321 721,321

30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 1,901,892 1,901,892 1,870,603 1,870,603

31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 7,262,936 0 7,262,936 7,423,971 0 7,423,971

32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი (4,293,868) 0 (4,293,868) (5,257,115) 0 (5,257,115)

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 9,350,054 (1,819,607) 7,530,447 5,306,338 (2,355,740) 2,950,598

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 207,040 207,040 597,273 597,273

35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 74,457 74,457 147,996 147,996

36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 253,941 253,941 192,012 192,012

37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 535,439 0 535,439 937,281 0 937,281

38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე 8,814,616 (1,819,607) 6,995,008 4,369,056 (2,355,740) 2,013,316

39 მოგების გადასახადი 1,187,241 1,187,241 593,122 593,122

40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ 7,627,374 (1,819,607) 5,807,767 3,775,934 (2,355,740) 1,420,194

41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0 0

42 წმინდა მოგება 7,627,374 (1,819,607) 5,807,767 3,775,934 (2,355,740) 1,420,194

საანგარიშგებო პერიოდი წინა წლის შესაბამისი პერიოდი



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 4 ლარებით

ლარი უცხ.ვალუტა სულ ლარი უცხ.ვალუტა სულ

1 პირობითი და სახელშეკრულებო ვალდებულებები 31,600,311 28,762,746 60,363,057 1,176,340 8,475,884 9,652,224

1.1          გაცემული გარანტიები 31,542,988 28,748,407 60,291,396 1,081,100 8,462,923 9,544,023

1.2          აკრედიტივები 0 0

1.3          კლიენტების მიერ აუთვისებელი ნაშთები 57,322 14,339 71,661 95,240 12,961 108,201

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 22,963,426 80,640,474 103,603,900 0 67,140,974 67,140,974

4.1          თავდებობა, სოლიდარული პასუხისმგებლობა 75,116,968 75,116,968 65,994,396 65,994,396

4.2          გარანტია 22,963,426 5,523,506 28,486,931 1,146,578 1,146,578

5 მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით ბანკის სასარგებლოდ დატვირთული აქტივები
214,544 273,643,626 273,858,169 11,128,610 469,832,518 480,961,128

5.1          ფულადი სახსრები 214,544 777,147 991,690 33,600 50,173,518 50,207,118

5.2          ძვირფასი ლითონები და ქვები 0 0

5.3          უძრავი ქონება 0 231,489,476 231,489,476 0 230,092,074 230,092,074

5.3.1                      საცხოვრებელი 33,169,052 33,169,052 18,416,547 18,416,547

5.3.2                      კომერციული 154,731,135 154,731,135 182,830,759 182,830,759

5.3.3                         კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება 1,562,753 1,562,753 1,503,703 1,503,703

5.3.4                     მიწის ნაკვეთები (შენობა ნაგებობების გარეშე) 41,911,688 41,911,688 27,229,465 27,229,465

5.3.5                     სხვა 114,849 114,849 111,599 111,599

5.4          მოძრავი ქონება 2,434,900 2,434,900 675,942 675,942

5.5          წილის გირავნობა 0 0 9,032,980 9,032,980

5.6          ფასიანი ქაღალდები 0 0 0 0

5.7          სხვა 38,942,103 38,942,103 11,095,010 179,858,005 190,953,015

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 83,352 1,433 84,786 22,923 42,388 65,311

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 83,352 1,433 84,786 22,923 42,388 65,311

8 შეუქცევადი საოპერაციო იჯარა 1,582,448 498,998 2,081,447 21,950 2,288,521 2,310,471

8.1           ვადის გარეშე ხელშეკრულების ფარგლებში 0 0

8.2           1 წლამდე ვადით 796,099 199,599 995,699 17,000 1,084,206 1,101,206

8.3           1-დან 2 წლამდე ვადით 786,349 199,599 985,949 3,450 617,590 621,040

8.4           2-დან 3 წლამდე ვადით 0 99,800 99,800 1,200 319,326 320,526

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

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

8.7           5 წელზე მეტი ვადით 0 0

9 კაპიტალური დანახარჯების პოტენციური სახელშეკრულებო ვალდებულება 0 0

N ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი
საანგარიშგებო პერიოდი წინა წლის შესაბამისი პერიოდი



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 5 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები ლარებით

N  4Q 2019  3Q 2019

1 საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 256,659,594 273,059,854 

1.1 საბალანსო ელემენტები 220,817,418 233,442,840 

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

იქვითება კაპიტალიდან (რომლებიც იწონება 250%-ში)

1.2 გარესაბალანსო ელემენტები 35,842,176 39,617,014 

1.3 კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

2 საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 1,502,619 1,005,490 

3 საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 22,160,684 18,304,008 

4 სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები 280,322,897 292,369,352 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 6 ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

1 მურათ ბილგიჩ

2 ჯან იუჯელ

3 სეზგინ ლულე

4 ონურ ქუთუქ

5 ჰუსეინ სერდარ იუჯელ

6 იავუზ ერგინ

7 ნათია ჯანელიძე

8

9

10

1 ოზან გურ

2 ჰაკან ქურალ

3 თეიმურაზ პირმისაშვილი

4

5

6

7

8

9

10

1 სს თურქეთის იშ ბანკი 100%

1 თურქეთის იშ ბანკის საპენსიო ფონდი 38.94%

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-19

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 2,751,919 2,751,919

2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში 26,507,567 26,507,567

3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში 52,362,250 52,362,250

4 ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის 0 0

5 საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 44,808,803 44,808,803

6.1 მთლიანი სესხები 145,382,138 145,382,138

6.2 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი -5,794,292 -5,794,292 

6 წმინდა სესხები 139,587,846 139,587,846

7 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 1,674,686 1,674,686

8 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 0 0

9 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0 0

10 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 927,405 111,266 816,139

11 სხვა აქტივები 1,187,898 1,187,898

საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას 

დაქვემდებარებული საბალანსო ელემენტების ჯამური 

ღირებულება კორექტირებებამდე

269,808,373 111,266 269,697,107

სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების 

საბალანსო ელემენტები 

საბალანსო ღირებულებები 

ადგილობრივი ბუღალტრული 

აღრიცხვის წესების მიხედვით 

(ინდივიდუალური ფინანსური 

ანგარიშგება)

 საბალანსო ღირებულებები 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

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

269,697,107

2.1 საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება 60,363,057

2.2
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით  შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების 

ნომინალური ღირებულება

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

კორექტირებებამდე
330,060,164 

4 კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის გაუფასურებასთან დაკავშირებული საზედამხედველო კორექტირებების ეფექტი 3,208,245

5.1 საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი -23,604,324 

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 309,664,085 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 9 საზედამხედველო კაპიტალი

N ლარი

1 ძირითადი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე 80,518,278

2 ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს 69,161,600

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

4 აკუმულირებული სხვა სრული შემოსავალი

5 სხვა რეზერვები

6 გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი) 11,356,678

7 ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები 111,266 

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 111,266 

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 80,407,012 

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 3,208,245 

37 ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს 0 

38 დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს

39 საერთო რეზერვები საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების მაქსიმუმ 1.25%–ის ოდენობით 3,208,245 

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 3,208,245 

   



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 9.1 კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები

კოეფიციენტი თანხა (ლარი)

1 პილარ 1-ის მოთხოვნები
1.1 ძირითადი პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა 4.50%           12,614,530 
1.2 პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა 6.00%           16,819,374 
1.3 საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა 8.00%           22,425,832 

2 კომბინირებული ბუფერი
2.1 კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი 2.50%             7,008,072 
2.2 კონტრციკლური ბუფერი 0.00%                           -   
2.3 სისტემური რისკის ბუფერი                           -   

3 პილარ 2-ის მოთხოვნა*
3.1 პილარ 2-ის მოთხოვნა ძირითად პირველად კაპიტალზე 2.14%             5,985,609 
3.2 პილარ 2-ის მოთხოვნა პირველად კაპიტალზე 2.85%             7,997,346 
3.3 პილარ 2-ის საზედამხედველო კაპიტალზე 9.40%           26,347,034 

კოეფიციენტი თანხა (ლარი)

4 ძირითადი პირველადი კაპიტალი 9.14%           25,608,212 
5 პირველადი კაპიტალი 11.35%           31,824,792 
6 საზედამხედველო კაპიტალი 19.90% 55,780,938          

მინიმალური მოთხოვნები

არსებული მაჩვენებლები
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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 2,751,919

2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში 26,507,567

3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში 52,362,250

4 ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის 0

5 საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 44,808,803

6.1 მთლიანი სესხები 145,382,138

6.2 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (5,794,292)

6.2.1 მათ შორის სესხების შესაძლო დანაკარგების საერთო რეზერვი (2,729,839)

6 წმინდა სესხები 139,587,846

7 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 1,674,686

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 927,405

10.1 მათ შორის არამატერიალური აქტივები 111,266 ცხრილი 9 (Capital), N10

11 სხვა აქტივები 1,187,898

12 მთლიანი აქტივები 269,808,373

13 ბანკების დეპოზიტები 132,675,044

14 მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები) 16,921,419

15 მოთხოვნამდე დეპოზიტები 0

16 ვადიანი დეპოზიტები 19,718,246

17 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0

18 ნასესხები სახსრები 15,613,033

19 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 1,266,037

20 სხვა ვალდებულებები 3,096,315

20.1 მათ შორის გარესაბალანსო ელემენტების საერთო რეზერვი 622,864

21 სუბორდინირებული ვალდებულებები 0

21.1 მათ შორის მეორად საზედამხედველო კაპიტალში ჩასათვლელი ინსტრუმენტები 0 table 9 (Capital), N37

22 მთლიანი ვალდებულებები 189,290,095

23 ჩვეულებრივი აქციები 69,161,600 table 9 (Capital), N2

24 პრივილეგირებული აქციები

25     მინუს: გამოსყიდული აქციები

26 საემისიო კაპიტალი

27 საერთო რეზერვები

28 გაუნაწილებელი მოგება 11,356,678 table 9 (Capital), N6

29 აქტივების გადაფასების რეზერვი

30 სულ სააქციო კაპიტალი 80,518,278
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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 24,318,942 36,849,074 36,849,074
2 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ  - 
3 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ  - 
4 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ  - 
5 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ  - 
6 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ 3,026,588 0 45,164,492 0 5,802,854 14,243,466 43,233,883
7 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 142,874,887 22,515,267 165,390,154
8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები  - 
9 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით  - 

10 ვადაგადაცილებული სესხები 2,150,300 2,150,300
11 მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები  - 
12 მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ  - 
13 მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით  - 
14 სხვა ერთეულები 2,751,919 0 0 9,952,740 0 0 9,952,740

სულ 27,070,861 0 3,026,588 0 0 0 45,164,492 0 0 0 197,629,854 36,758,733 0 0 0 0 257,576,150

საკრედიტო რისკის მიხედვით 

შეწონილი რისკის პოზიციები 

საკრედიტო რისკის მიტიგაციამდე

150% 250%

                                                                                                                                           რისკის წონები

0% 20% 35% 50% 75% 100%



ბანკი: სს  იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

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 916,557 0 916,557 916,557
8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები 0 0 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 0 916,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916,557 916,557

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-19

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 61,168,017         -                                  36,849,074               36,849,074                   60%

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 53,993,934         14,243,466            14,243,466                   43,233,883               43,233,883                   63%
7 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ 142,874,887       46,119,591            22,515,267                   165,390,154            164,473,597                99%
8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები -                        -                                  -                             -                                 0%
9 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით -                        -                                  -                             -                                 0%

10 ვადაგადაცილებული სესხები 2,150,300            -                                  2,150,300                 2,150,300                     100%
11 მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები -                        -                                  -                             -                                 0%
12 მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ -                        -                                  -                             -                                 0%
13 მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით -                        -                                  -                             -                                 0%
14 სხვა ერთეულები 12,704,659         -                                  9,952,740                 9,952,740                     78%

სულ 272,891,796 60,363,057 36,758,733 257,576,150 256,659,594

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 32,169,318       56,296,559       88,465,877       23,390,738       35,542,770           58,933,508       

გადინება
2 ფიზიკური პირების დეპოზიტები 927,434             16,715,122       17,642,556       349,610             4,644,575         4,994,185         61,328               1,194,762             1,256,090         
3 არაუზრუნველყოფილი საბითუმო დაფინანსება 6,386,961         146,815,577     153,202,538     2,876,351         42,558,650       45,435,001       2,142,561         49,097,324           51,239,886       
4 უზრუნველყოფილი დაფინანსება
5 ბალანსგარეშე ვალდებულებები და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების წმინდა მოკლე პოზიცია 27,677,939       20,135,653       47,813,592       2,816,599         2,151,776         4,968,375         1,388,140         1,014,089             2,402,229         
6 სხვა საკონტრაქტო გადინება
7 სხვა გადინება 17,719               1,398,227         1,415,946         -                      -                      -                      -                      -                         -                      
8 ფულის მთლიანი გადინება 35,010,053       185,064,579     220,074,632     6,042,560         49,355,001       55,397,561       3,592,029         51,306,175           54,898,205       

შემოდინება
9 უკურეპო ოპერაციები და ფასიანი ქაღალდების სესხება -                      -                      -                      

10 სხვა შემოდინება კონტრაგენტებიდან 63,357,194       126,737,642     190,094,836     2,988,555         2,085,391         5,073,946         11,823,308       30,792,893           42,616,201       
11 ფულის სხვა შემოდინება 4,527,249         4,241,541         8,768,790         155,895             54,634               210,529             155,895             54,634                   210,529             

12 ფულის მთლიანი შემოდინება 67,884,443       130,979,183     198,863,626     3,144,451         2,140,025         5,284,475         11,979,203       30,847,527           42,826,731       

13 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები 32,169,318       56,296,559       88,465,877       23,390,738       35,542,770           58,933,508       

14 ფულის წმინდა გადინება 2,898,109         47,214,977       50,113,086       898,007             20,458,648           21,356,655       

15 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%) 1110.01% 119.23% 176.53% 2604.74% 173.73% 275.95%

* სებ-ის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული კოეფიციენტები წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის სავალდებულოდ 

დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოდგენილია საილუსტრაციო 

მიზნებისათვის.

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)
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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 -                                                   



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 15.1 ლევერიჯის კოეფიციენტი

საბალანსო ელემენტები 

1 საბალანსო ელემენტები 273,003,062                             

2 (პირველადი კაპიტალიდან დაქვითული ელემენტები) (111,266)                                   

3 სულ საბალანსო ელემენტები 272,891,796                             

წარმოებული ინსტრუმენტები

4 წარმოებული ინსტრუმენტები ჩანაცვლების ღირებულება 

5 მოსალოდნელი საკრედიტო რისკის პოზიციები

EU-5a კაპიტალის ადეკვატურობის 50-ე მუხლით განსაზღვრული რისკის პოზიციები -                                            

6 წარმოებული ინსტრუმენტების სანაცვლოდ მიღებული უზრუნველყოფების ღირებულება  

7 (მოთხოვნად აღიარებული გადახდილი ვარიაციის მარჟის თანხის დაქვითვა)

8 (ფინანსურ შუამავლობასთან დაკავშირებული რისკის პოზიციების დაქვითვა)

9
გაყიდული კრედიტის წარმოებული ინსტრუმენტების კორექტირებული ეფექტური ნომინალური 

ღირებულება

10 (ეფექტური ნომინალური ღირებულების დაქვითვები)

11 სულ წარმოებული ინსტრუმენტები -                                            

ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციები

12 ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციების მთლიანი სააღრიცხვო ღირებულება 

13 (მისაღები და გადასახდელი თანხების ურთიერთგაქვითვა)

14 კონტრაჰენტის საკრედიტო რისკთან დაკავშირებული დამატებითი ღირებულება 

EU-14a
განსხვავებული მიდგომა კონტრაგენტის საკრედიტო რისკის მიმართ ფასიანი ქაღალდებით 

დაფინანსებული ტრანზაქციებისთვის

15 საშუამავლო ტრანზაქციები

EU-15a (საშუამავლო ტრანზაქციების დაქვითვები)

16 სულ ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციები -                                            

გარესაბალანსო რისკის პოზიციები

17 გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება 60,363,057                               

18 (გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი) (23,604,324)                              

19 სულ გარესაბალანსო ელემენტები 36,758,733                               

საბალანსო და გარესაბალანსო ელემენტების ნებადართული დაქვითვები

EU-19a (შიდაჯგუფური რისკის პოზიციების დაქვითვა)

EU-19b (საჯარო დაწესებულებების მიმართ არსებული რისკის პოზიციების დაქვითვა)

კაპიტალი და მთლიანი რისკის პოზიციები

20 პირველადი კაპიტალი 80,407,012                               

21 მთლიანი რისკის პოზიციები ლევერიჯის კოეფიციენტის მიზნებისთვის 309,650,528                             

ლევერიჯის კოეფიციენტი

22 ლევერიჯის კოეფიციენტი 25.97%

გარდამავალი მიდგომები და აუღიარებელი ფიდუციარული აქტივები

EU-23 გარდამავალი მიდგომები კაპიტალის განსაზღვისთვის

EU-24 ფიდუციარული აქტივების მოცულობა რომლებიც აკლდება მთლიან რისკის პოზიციებს 



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

ეკვივალენტები
57,013,000 57,013,000 57,013,883 2,751,919 1,897,696 52,362,250 2,019 57,013,883

მოთხოვნები ბანკების მიმართ 1,627,000 1,627,000 1,629,982 1,582,053 0 1,582,053 47,929 1,629,982

სავალდებულო რეზერვები 

საქართველოს ეროვნულ ბანკში
24,609,000 24,609,000 24,609,872 24,609,872 24,609,872

მომხმარებლებზე გაცემული 

სესხები
155,420,000 155,420,000 150,020,568

1
11,174,126 143,800,085 -6,017,774 148,956,436 1,064,131 150,020,568

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები 33,704,000 33,704,000 34,418,766 2 34,099,527 -241,367 33,858,160 560,606 34,418,766

ძირითადი საშუალებები, 

არამატერიალური აქტივები და

აქტივის გამოყენების უფლება

2,541,000 2,541,000 927,405 927,405 927,405

სხვა აქტივები 812,000 812,000 1,187,898 1,187,898 1,187,898

მთლიანი აქტივები 275,726,000 275,726,000 269,808,373 2,751,919 26,507,567 52,362,250 0 45,273,652 145,382,138 -6,259,141 184,396,648 1,674,686 0 0 927,405 1,187,898 269,808,373

a b c d e
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ვალდებულებები ბანკების წინაშე 133,656,000 133,656,000 133,658,458 132,675,044 983,413 133,658,458

ვალდებულებები მომხმარებლების წინაშე 36,862,000 36,862,000 36,861,539 16,921,419 19,718,246 221,874 36,861,539

სხვა ნასესხები სახსრები და სუბორდინირებული ვალი15,674,000 15,674,000 15,673,783 15,613,033 60,750 15,673,783

გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულებები 1,013,000 1,013,000 0
0

სხვა ვალდებულებები 4,499,000 4,499,000 3,096,315 3,096,315 3,096,315

მთლიანი ვალდებულებები 191,704,000 191,704,000 189,290,095 0 132,675,044 16,921,419 0 19,718,246 0 15,613,033 1,266,037 3,096,315 0 189,290,095
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სააქციო კაპიტალი 69,162,000 69,162,000 69,161,600 69,161,600 69,161,600

რეალური ღირებულების 

რეზერვი საინვესტიციო

ფასიან ქაღალდებზე -644,000 -644,000 0 3
0

გაუნაწილებელი მოგება 15,504,000 15,504,000 11,356,678 4 11,356,678 11,356,678

სულ საკუთარი კაპიტალი 84,022,000 84,022,000 80,518,278 7 69,161,600 0 0 0 0 11,356,678 0 80,518,278

1).ძირითადი განსხვავება 

გამოწვეული ადგილობრივ და 

საერთაშორისო აღრიცხვის 

სტანდარტებს შორის აქტივების 

კლასიფიკაციასთან 

დაკავშირებით(IFRS 9); 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 9 სტანდარტს შორის

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

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



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

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-19

ცხრილი 22 ინფორმაცია საოპერაციო დანაკარგების მოცულობის შესახებ

2019 2018 2017
1 დანაკარგების მთლიანი მოცულობა 132,586
2 დანაკარგების მთლიანი მოცულობა, რომლებიც აღემატება 10,000 ლარს 123,733
3 მოვლენების რაოდენობა, რომელთა დანაკარგიც აღემატება 10,000 ლარს 4
4 5 უმსხვილესი დანაკარგის საერთო მოცულობა 132,536



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

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

a b c d e

2019 2018 2017

წმინდა საპროცენტო და 

წმინდა არასაპროცენტო 

შემოსავლების ჯამის 

საშუალო მაჩვენებელი 

ბოლო სამი წლის მანძილზე

საოპერაციო რისკის 

მიხედვით შეწონილი 

რისკის პოზიციები

1 წმინდა საპროცენტო შემოსავლები 11,824,314 8,207,712 8,395,649
2 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 2,969,068 2,166,856 1,893,494
3 მინუს: ქონების გაყიდვიდან მიღებული მოგება (ზარალი) 0 0 0

4 მთლიანი შემოსავალი (1+2-3) 14,793,383  10,374,568  10,289,143  11,819,031 22,160,684



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

ცხრილი 24 ფინანსური წლის განმავლობაში მინიჭებული ანაზღაურება

დირექტორატი სამეთვალყურეო საბჭო
სხვა მატერიალური რისკის ამღები 

პირები 

1 თანამშრომელთა რაოდენობა 3 7 3 

2 მთლიანი ფიქსირებული ანაზღაურება 792,509 230,230 437,939 

3 მათ შორის: ფულადი ფორმის 792,509 230,230 437,939 

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

17 792,509 230,230 437,939 

ფიქსირებული 

ანაზღაურება

ცვალებადი 

ანაზღაურება

სულ ანაზღაურება 



ბანკი: სს იშბანკი საქართველო

თარიღი: 31-Dec-19

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-19

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-19

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



უმაღლესი მენეჯმენტი - ბანკის დირექტორატისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები. 

აღნიშნულ ცხრილში უმაღლესი მენეჯმენტის მიერ აქციების მფლობელობა მჟღავნდება სახელობითად.

ახალ თანამშრომელთა ანაზღაურება - ფინანსური წლის განმავლობაში ახალ მიღებულ თანამშრომელთა (აყვანის/მოზიდვის) ანაზღაურება

თანამშრომელთა გათავისუფლების ხარჯები - ფინანსური წლის განმავლობაში გათავისუფლებული თანამშრომლებისთვის გაცემული კომპენსაცია (გარდა ხელფასის ხარჯისა)

განმარტებები გვერდისთვის "26. REM3", ცხრილი 26

პირდაპირ კორექტირებას დაქვემდებარებული ანაზღაურება: გადავადებული და გაუნაწილებელი ანაზღაურების ნაწილი რომელიც  ექვემდებარება პირდაპირ კორექტირებას, როგორიცაა ჯარიმა, ჩამოწერა, დაბეგვრა, ან სხვა ტიპის ჩამოფასება

ირიბ კორექტირებას დაქვემდებარებული ანაზღაურება: გადავადებული და გაუნაწილებელი ანაზღაურების ნაწილი რომელიც ექვემდებარება ირიბ კორექტირებას, ვინაიდან ის დაკავშირებულია სხვადასხვა მაჩვენებელის ქცევაზე, როგორიცაა აქციების ფასების ცვლილება და სხვა. 

განმარტებები გვერდისთვის "27. REM4", ცხრილი 27

გარანტირებული ბონუსები - ფინანსური წლის განმავლობაში, ახალ, გათავისუფლებულ და არსებულ თანამშრომლებზე გაცემული გარანტირებული ბონუსები

მთლიანი შემოსავლის დათვლისას თითოეული წლისთვის F-ანგარიშგების ფორმის „RI“ გვერდიდან ბანკმა უნდა აიღოს:

წმინდა საპროცენტო შემოსავლის ველი (14);

მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლების ველი (24);

ქონების გაყიდვიდან მიღებული მოგების (ზარალის) ველი (21);

*არასაპროცენტო შემოსავლებში არ უნდა იქნას გათვალისწინებული განსაკუთრებული ან არარეგულარული ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი.

(4-d) ველი გამოითვლება როგორც სამი წლის (T, T-1, T-2)  მთლიანი შემოსავლების საშუალო არითმეტიკული.

(4-e) ველში საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები გამოითვლება საოპერაციო რისკისთვის მოთხოვნილი კაპიტალის შეფარდებით 8.5%-თან.

განმარტებები გვერდისთვის "24. REM1", ცხრილი 24

სხვა მატერიალური რისკის ამღები პირები - კომერციული ბანკის მიერ იდენტიფიცირებული თანამშრომლები, რომელთა საქმიანობაც მატერიალური რისკის წარმოქმნასთანაა დაკავშირებული (გარდა დირექტორატისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა). ამ დანართის მიზნებისთვის, კომერციულმა ბანკმა, 

წლიური პილარ 3-ის ანგარიშგების ანაზღაურების პოლიტიკის გამჟღავნების მუხლში (მე-7 მუხლი), თავად უნდა განსაზღვრონ თანამშრომელთა პოზიციები, რომლებიც მიიჩნევიან მატერიალური რისკის ამღებ პირებად. 

სხვა ფორმის ანაზღაურება - ბანკებმა წლიური პილარ 3-ის ანგარიშგების ანაზღაურების პოლიტიკის მუხლში (მე-7 მუხლი), უნდა აღწერონ ანაზღაურების შესაბამისი სახეები, არსებობის შემთხვევაში.

განმარტებები გვერდისთვის "25. REM2", ცხრილი 25

განმარტებები გვერდისთვის "20. LI3", ცხრილი 20

თითოეული ცხრილის "a" სვეტში უნდა ჩაიწეროს ფასს-ის მიხედვით მომზადებული და გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგების საბალანსო ელემენტები. ამასთან, სტრიქონების თანმიმდევრობა მკაცრად უნდა მიჰყვებოდეს ბანკების მიერ  ფასს ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებულ საბალანსო უწყისის 

ზოგადი განმარტებები

ანგარიშგების კვარტალურ ფორმებში, (T), (T-1), (T-2), (T-3), (T-4) ველებში უნდა ჩაიწეროს შესაბამისი დროის მონაკვეთი (კვარტალი) მაგ: 1Q 2017, 4Q 2016, 3Q 2016, 2Q 2016, 1Q 2016 და ა.შ. ხოლო წლიურ ფორმებში, (T), (T-1), (T-2) ველებში უნდა ჩაიწეროს შესაბამისი დროის მონაკვეთი (წელი). მაგ: 2017, 2016, 2015

თითოეული ცხრილის "b" სვეტში უნდა ჩაიწეროს "a" სვეტში მითითებული საბალანსო ელემენტების შესაბამისი ოდენობები ფასს-ის მიხედვით მომზადებული და გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით.

თითოეული ცხრილის "c" სვეტში უნდა ჩაიწეროს "a" სვეტში მითითებული საბალანსო ელემენტების შესაბამისი ღირებულებები (გამოანგარიშებული ფასს-ის მიხედვით) საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოყენებულ კონსოლიდაციის დონეზე. გამომდინარე იქიდან, რომ საზედამხედველო მიზნებისთვის არ ხდება 

თითოეული ცხრილის "d" სვეტში უნდა ჩაიწეროს "a" სვეტში მითითებული საბალანსო ელემენტების შესაბამისი ღირებულებები საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოყენებული ანგარიშგების სტანდარტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ამ ველში უნდა ჩაიწეროს "საქართველოს საბანკო 

თითოეული ცხრილის "e" სვეტში, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა ჩაიწეროს შენიშვნის უნიკალური მინიშნება (ან მინიშნებები). არსებობის შემთხვევაში, შენიშვნები უნდა დაერთოს ცხრილებს და მათ უნდა მიეთითოს ამ ცხრილების "e" სვეტში მითითებული უნიკალური მინიშნებები. შენიშვნები უნდა იყოს 

თითოეული ცხრილის "f" სვეტში უნდა ჩაიწეროს თუ როგორ ნაწილდება "d" სვეტში მითითებული თანხები სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების ანგარიშგებაში.

განმარტებები გვერდისთვის "21. LI0", ცხრილი 21

პირველი სვეტის  (კომპანიის დასახელება) სტრიქონებში იწერება იმ კომპანიების დასახელებები, რომლებიც შედიან ბანკის კონსოლიდირებული ჯგუფის შემადგენლობაში ან ფინანსური ანგარიშგების, ან კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის.

მეორე სვეტის (სააღრიცხვო კონსოლიდაციის მეთოდი) სტრიქონებში უნდა მიეთითოს კონსოლიდაციის მეთოდი, რომელსაც ბანკი იყენებს პირველი სვეტის შესაბამის სტრიქონებში მითითებული კომპანიებისთვის ფასს-ის მიხედვით

საზედამხედველო კონსოლიდაციის მეთოდის სვეტების (სვეტები 3-6: "სრული კონსოლიდაცია" - "დაქვითული") სტრიქონებიდან უნდა მოინიშნოს (აღნიშნვით "X") პირველი სვეტის სტრიქონებში მითითებული საწარმოებისთვის  შესაბამისი კონსოლიდაციის მეთოდი საზედამხედველო მიზნებისთვის. მაგალითად, 

ბოლო სვეტში უნდა მიეთითოს პირველი სვეტის სტრიქონებში ჩამოთვლილი საწარმოების მოკლე აღწერა (მაგალითად: ინდუსტრია, გეოგრაფიული მდებარეობა, ჯამური აქტივები და კაპიტალი)

განმარტებები გვერდისთვის "23. OR2", ცხრილი 23


