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ADDRESS OF THE CHAIRPERSON OF THE 
SUPERVISORY BOARD 

On behalf of the new chairperson of Cartu Bank’s 

Supervisory Board, I’d like to congratulate the Bank 

Management and its staff on successful completion of 

2015 and express gratitude for their relentless efforts. 

I’m glad that for all the difficulties the Bank has been 

growing steadily over the last 19 years meanwhile 

associated with financial stability. 

2015 was fairly successful for Cartu Bank. I’m happy to 

say that “Fitch” rating company conferred “Cartu” the 

IDR (Issuer Default Rating) “B+ Stable Prospects” award. 

As the Supervisory Board Chairperson, I’ll do my best for 

further progress of the Bank. 

I congratulate Ms. Nato Khaindrava appointed CEO on 17 

February 2016. I’m confident she will do everything in her 

power to secure stable development of the Bank. 

I’d like to say “Thank You” to the Bank Management, its 

staff and our customers for without them the Bank could 

have hardly been a succsess. 

We believe 2016 is going to be the year of challenges and 

opportunities. We intend to go forward for the sake of our 

customers and the country. 

MR. NIKOLOZ CHKHETIANI
Chairperson of the Supervisory Board 

სამეთვალყურეო  საბჭოს 
თავმჯდომარის მიმართვა 

სს „ბანკი ქართუ“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი 

თავმჯდომარის სახელით, მინდა, ბანკის მენეჯმენტსა და 

მის თითოეულ თანამშრომელს მივულოცო 2015 წლის 

წარმატებით დასრულება და მადლობა გადავუხადო 

იმ თავდაუზოგავი შრომისთვის, რომელიც მათ გასწიეს 

აღნიშნული წლის განმავლობაში.

მოხარული ვარ, რომ ცხრამეტწლიანი ისტორიის 

განმავლობაში, მრავალი სირთულის მიუხედავად, 

ბანკი აქტიურად ვითარდება და ჩვენი სახელი 

კვლავაც ასოცირდება სტაბილურობასა და ფინანსურ 

სიძლიერესთან.

2015 წელი საკმაოდ წარმატებული იყო. მინდა, 

მივულოცო ბანკს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია 

„Fitch“-ის მიერ მონიჭებული IDR-ის (Issuer Default Rat-

ing) რეიტინგის „B+ სტაბილური პერსპექტივა“ მიღება, 

ეს მიღწევა საამაყოა ჩვენთვის.

მე, როგორც სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, 

მინდა აღვნიშნო, რომ ძალ-ღონეს არ დავიშურებთ 

„ბანკი ქართუ“-ს წინსვლისა და უკეთესი 

მომავლისათვის.

წარმატებას ვუსურვებ ქ-ნ ნატო ხაინდრავას, რომელიც 

2016 წლის 17 თებერვლიდან სათავეში ჩაუდგა 

„ბანკი ქართუ“-ს და დარწმუნებული ვარ, იგი თავს არ 

დაზოგავს ბანკის განვითარებისათვის.

მინდა, ასევე, მადლობა გადავუხადო როგორც ბანკის 

მენეჯმენტს, თითოეულ თანამშრომელს, ასევე, ჩვენს 

ერთგულ მომხმარებელს, რომლის გარეშეც ჩვენი 

წარმატება არ იქნებოდა სრულფასოვანი.

2016 წელი დიდი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების 

წელი იქნება, ვგეგმავთ წინსვლას, ზრდას და 

განვითარებას ჩვენი მომხმარებლისა და ქვეყნის 

საკეთილდღეოდ.

ნიკოლოზ ჩხეტიანი 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
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ADDRESS OF THE CEO

I am happy to welcome you and have the honor to report 
the Bank’s accomplishments in 2015. 

From the very beginning, Cartu Bank has been focused on 
the corporate customers and still is a long-term partner of 
a number of high-profile organizations. In the course of 19 
years of its operations the Bank has contributed a lot to the 
national economy, namely the industries like production, 
agriculture, trade, construction etc. 

2015 financial results testify to our success: the credit 
portfolio is now over 891 m GEL and the deposit portfolio 
enlarged up to 597.9 m GEL. 

We are proud to report that the “Fitch” rating company 
conferred us IDR (Issuer Default Rating) “B+ Stable 
Prospects” award. 

As before, for the last year Cartu Bank maintained 
partnership with the key financial institutions, such as 
EBRD and BSTDB. 

Each and every customer is important, so we do our best 
to meet their requirements and offer business-specific 
innovative banking products to them.
Here, I’d like to single out our support to the State-run 
projects, such as “Favorable Agrocredit” and Produce in 
Georgia. 

I’d like to say “Thank You” to our loyal customers, the 
corner stone of the business and the incentive to our 
headway.

We are determined to go forward and make good use of 
our potential. 

MS. NATO KHAINDRAVA 
CEO

გენერალური დირექტორის მიმართვა

მოგესალმებით, პატივი მაქვს, მოგახსენოთ იმ წარმატების 

შესახებ, რომელსაც ბანკმა 2015 წელს მიაღწია. 

დაარსების დღიდან სს „ბანკი ქართუ“ ორიენტირებულია 

კორპორაციულ სეგმენტზე და რჩება მრავალი წარმატებული 

ორგანიზაციის გრძელვადიან პარტნიორად. არსებობის 

ცხრამეტწლიანი პერიოდის განმავლობაში ბანკს დიდი 

წვლილი შეჰქონდა ქვეყნის ეკონომიკის, კერძოდ, ისეთი 

მნიშვნელოვანი დარგების განვითარებაში, როგორიცაა 

მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, მშენებლობა 

და სხვ.

2015 წლის წარმატებაზე მეტყველებს ჩვენი ფინანსური 

მაჩვენებლები: საკრედიტო პორტფელის მოცულობამ 

891 მლნ ლარს გადააჭარბა, გაიზარდა სადეპოზიტო 

პორტფელი და 597.9 მლნ ლარს მიაღწია.

ჩვენთვის საამაყო და აღსანიშნავია საერთაშორისო 

სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის მიერ მონიჭებული IDR-

ის (Issuer Default Rating) რეიტინგი „B+ სტაბილური 

პერსპექტივა“. 

როგორც წლების განმავლობაში, „ბანკი ქართუ“ გასულ 

წელსაც აგრძელებდა თანამშრომლობას ისეთ წამყვან 

საერთაშოროსო საფინანსო ინსტიტუტებთან, როგორიცაა 

EBRD და BSTDB. 

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებელი, 

შესაბამისად ვცდილობთ გავითვალისწინოთ მათი 

მოთხოვნები და შევთავაზოთ ბიზნესზე მორგებული 

თანამედროვე და ინოვაციური საბანკო პროდუქტები.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სახელმწიფო პროექტების 

– „შეღავათიანი აგროკრედიტი“ და „აწარმოე 

საქართველოში“ მხარდაჭერა.

მინდა მადლობა გადავუხადო ერთგულ მომხმარებლებს, 

რომლებიც ჩვენი საქმიანობის მთავარი ქვაკუთხედი და 

სტიმულია მომავალი განვითარებისთვის.

ასევე, აღვნიშნავ, რომ არ ვაპირებთ დავკმაყოფილდეთ 

მიღწეულით, გვაქვს გეგმები და რეალური პოტენციალი 

ბევრად უფრო დიდი წარმატებებისთვის.

ნატო ხაინდრავა 
გენერალური დირექტორი
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ბანკის მისია, ხედვა, ძირითადი 
ფასეულობები

„ბანკი ქართუ“-ს მისია:

ჩვენი მისიაა, უმაღლესი ხარისხის ექსკლუზიური 

საფინანსო მომსახურების გზით, განსაკუთრებული 

წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის მნიშვნელოვანი დარგების 

განვითარებაში. 

ხედვა:

„ბანკი ქართუ“ გახდება გამორჩეული საფინანსო 

ინსტიტუტი, რომელიც:

‣ საქართველოში შექმნის კორპორატიული კლიენტების 

 ექსკლუზიური მომსახურების სტანდარტს; 

‣ აქტივების მოცულობით სტაბილურ ადგილს დაიკავებს 

 საბანკო სისტემის ლიდერთა სამეულს შორის; 

‣ დაკომპლექტებული იქნება მაღალკვალიფიციური და 

 მოტივირებული კადრებით; 

‣ განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის 

 ეკონომიკის ზრდასა და ბიზნესის განვითარებაში; 

‣ სტაბილურად გაზრდის საკუთარ ღირებულებებს 

 როგორც აქციონერთა, ასევე, კლიენტებისათვის, რაც 

 დადებითად იმოქმედებს, ზოგადად, ქვეყნის 

 მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე 

ძირითადი ფასეულობები:

‣ მაღალი ხარისხის მომსახურება და თითოეული 

 კლიენტისადმი ლოიალური დამოკიდებულება;

‣ საბანკო პროდუქტების სრულყოფილი და 

 მრავალფეროვანი პაკეტი; 

‣ მომხმარებელზე მორგებული თანამედროვე და 

 ინოვაციური ფინანსური გადაწყვეტილებები;

‣ პროფესიონალი კადრები.

MISSION, VISION AND CORE 
VALUES OF THE BANK 

Mission

We view it as our mission to make a special 

contribution to the priority industries by means of 

top quality exclusive financial service. 

Vision

Cartu Bank will become an outstanding financial 

institution that will: 

‣ set the exclusive corporate client service 

 standard in Georgia; 

‣ secure a place among the top three players of 

 the Georgian banking sector in terms of the 

 total assets;  

‣ have highly-qualified and motivated staff; 

‣ make a special contribution to the economic 

 growth and business development in the 

 country; 

‣ steadily increase its shareholder and customer 

 value in order to make a positive impact on the 

 national living standards. 

Core values

‣ high-quality service and loyalty to customers; 

‣ a full package of versatile banking products; 

‣ customer-specific and innovative financial 

 solutions; 

‣ highly-qualified staff. 

ბანკის სტრუქტურა:

სამეთვალყურეო საბჭო:

‣ ნიკოლოზ ჩხეტიანი

 სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

‣ ნათელა ყალიჩავა

 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

‣ ეთერ დემინაშვილი

 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

აღმასრულებელი მენეჯმენტი:

‣ ნატო ხაინდრავა

 გენერალური დირექტორი

‣ გივი ლებანიძე

 ფინანსური დირექტორი

‣ დავით გალუაშვილი

 ოპერაციების დირექტორი

‣ ზურაბ გოგუა

 კომერციული დირექტორი

‣ ბექა კვარაცხელია

 რისკების დირექტორი

STRUCTURE OF THE BANK:

Supervisory Board

‣ MR. NIKOLOZ CHKHETIANI 

 Chairperson of the Supervisory Board 

‣ MS. NATELA KALICHAVA 

 Member of the Supervisory Board 

‣ MS. ETERI DEMINASHVILI 

 Member of the Supervisory Board 

Executive Management

‣ MS. NATO KHAINDRAVA 

 Chier Executive Officer 

‣ MR. GIVI LEBANIDZE 

 Chief Financial Officer 

‣ MR. DAVID GALUASHVILI 

 Chief Operations Officer

‣ MR. ZURAB GOGUA 

 Chief Commercial Officer

‣ MR. BEKA KVARATSKHELIA 

 Chief Risks Officer
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თამარის ხიდი
TAMARA’S BRIDGE
კახეთი/Kakheti

XII
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უახლესი მოვლენები 
ბანკის ისტორიაში:

‣ საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის 

მიერ ჩატარებული საფუძვლიანი კვლევის შედეგად, 

2015 წლის 30 სექტემბერს „ბანკი ქართუ“-ს მიენიჭა 

IDR-ის (Issuer default Rating) რეიტინგი „B+ 

სტაბილური პერსპექტივა“;

‣ „ბანკი ქართუ“-მ სახელმწიფო პროგრამაში 

„აწარმოე საქართველოში“ ჩართვისა და 

კომპანიების მხარდაჭერისთვის, ბიზნესგაერთიანება 

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა და 

მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსგან მიიღო 

მადლობის სიგელი;

‣ განახლდა დისტანციური მომსახურების არხები;

‣ სწრაფი ფულადი გზავნილების სისტემებს შეემატა 

გზავნილი – „Золотая Корона“.

‣ „ბანკი ქართუ“-მ Visa და MasterCard 

ბარათებისთვის დანერგა უსაფრთხოების უმაღლესი 

სტანდარტი – Verified by Visa და MasterCard Secure 

Code.

RECENT HIGHLIGHTS

‣ As a result of a detailed survey, on 30 September 2015, 

the “Fitch” rating company granted Cartu Bank the IDR 

(Issuer default Rating) “B+ Stable Perspective” award. 

‣ For its involvement in the State-run Produce in Georgia 

program and support to companies, Cartu Bank was given 

the Certificate of Gratitude by the Georgian Employers 

Association and Entrepreneurship Development Agency.

‣ Remote service channels were upgraded. 

‣ „Zolotaya Korona“ – a new kind of fast remittance was 

launched. 

‣ Cartu Bank introduced the top security for Visa and 

MasterCards - Verified by Visa and MasterCard Secure 

Code. 
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მოკლე ფინანსური ანგარიში
 

შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ გასული წელი ბანკის ისტორიაში ერთ–ერთ ყველაზე წარმატებული წელი იყო. ამას 

ჩვენი ფინანსური მაჩვენებლებიც მოწმობს. წარმატების განმაპირობებელი ფაქტორებიდან აღსანიშნავია: 

‣ საკრედიტო პორტფელის მოცულობა, რომელმაც 2015 წელს 891,8 მლნ ლარს მიაღწია. აღნიშნული 

 55.3%-იანი ზრდის მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით;

‣ წმინდა სესხების მოცულობა: მთლიანი სესხების 92,47% და მთლიანი აქტივების 69.1%;

‣ სადეპოზიტო პორტფელი: 597,9 მლნ ლარი;

‣ საშუალო წლიური კაპიტალი: 241,6 მლნ ლარი;

‣ ROE 24.39%;

‣ ROA 5.79%.

BRIEF FINANCIAL REPORT 

Last year can be described as one of the most successful in terms of Caru Bank’s financial results. To this end, we 

should mention: 

‣ in 2015, the credit portfolio hit 891,8 m GEL or 55.3% more than YOY;

‣ net loans: 92,47% and 69.1% of the total loans and assets, respectively; 

‣ deposit portfolio: 597,9 m GEL;

‣ the average annual capital: 241,6 m GEL;

‣ ROE 24.39%;

‣ ROA 5.79%.

ათას ლარებში

მთლიანი აქტივები

წმინდა სესხები

მთლიანი ვალდებულბები

სადეპოზიტო პორტფელი

სააქციო კაპიტალი

სულ შემოსავლები

სულ ხარჯები

წმინდა მოგება/ზარალი

თანამშრომელთა რაოდენობა

საშუალო წლიური კაპიტალი

საშუალო წლიური ატივები

In GEL ‘000

Total Assets

Net Loans

Total liabilities

Deposits Portfolio

Share Capital

Total Revenues

Total Expenses

Net Profit/Loss

Number of Employees

Average Annual Capital

Average Annual Assets

2011

388,252

256,152

232,788

77,306

155,464

77,398

141,199

-63,801

296

146,085

515,138

2011

388,252

256,152

232,788

77,306

155,464

77,398

141,199

-63,801

296

146,085

515,138

2012

414,703

262,148

237,361

66,623

177,315

41,355

28,335

13,020

293

114,608

346,828

2012

414,703

262,148

237,361

66,623

177,315

41,355

28,335

13,020

293

114,608

346,828

2013

594,261

396,297

317,421

173,786

276,840

86,215

15,014

71,201

313

167,300

439,523

2013

594,261

396,297

317,421

173,786

276,840

86,215

15,014

71,201

313

167,300

439,523

2014

762,512

543,035

480,388

319,687

282,124

67,499

47,275

20,224

326

219,780

643,518

2014

762,512

543,035

480,388

319,687

282,124

67,499

47,275

20,224

326

219,780

643,518

2015

1,192,724

824,618

916,319

597,946

276,405

166,147

107,206

58,941

314

241,644

1,018,224

2015

1,192,724

824,618

916,319

597,946

276,405

166,147

107,206

58,941

314

241,644

1,018,224
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საკრედიტო მაჩვენებლები

2015 წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო დაკრედიტების კუთხით. აღსანიშნავია ბიზნესის 

მიმართულებით საშუალო და მსხვილი კლიენტების ზრდის ტენდენცია:

‣ საკრედიტო პორტფელის მოცულობამ 891.7 მლნ ლარს გადააჭარბა და წინა წელთან შედარებით, 55,3%-

ით გაიზარდა;

‣ წმინდა სესხების მოცულობის მაჩვენებელმა მთლიანი სესხების 92,47% და ბანკის მთლიანი აქტივების 

69,1% შეადგინა;

‣ საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ბანკის საკრედიტო პორტფელის საშუალო შეწონილმა შემოსავლიანობის 

მაჩვენებელმა წლიური 10.5 % შეადგინა.

სს „ბანკი ქართუ“ წლების განმავლობაში იყო საშუალო და მსხვილი ბიზნესის წამყვანი კომპანიების 

გრძელვადიანი პარტნიორი, რითაც თავისი წვლილი შეჰქონდა ქვეყნის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული 

დარგების განვითარებაში. 2015 წელსაც ბანკმა გაითვალისწინა ქვეყანაში არსებული მოთხოვნები და 

მომხმარებელს შესთავაზა შემდეგი საკრედიტო პროგრამები:

‣ იმპორტშემცვლელი წარმოების დაკრედიტების პროგრამა;

‣ ქსელური ბიზნესის განვითრების დაკრედიტების პროგრამა;

‣ სახელმწიფო ობიექტების პრივატიზაციის პროგრამა;

‣ მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების პროგრამა;

‣ ექსპორტ-იმპორტის სავაჭრო ოპერაციების ხელშეწყობის პროგრამა;

‣ სოფლის მეურნეობის დაკრედიტების პროგრამა.

ბანკისთვის ასევე პრიორიტეტულია სახელმწიფოს მიერ ინიცირებულ პროექტებში აქტიური მონაწილეობა:

‣ „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროგრამის მიზანია ფერმერების, აგრარული კომპანიებისა და სოფლის 

მეურნეობაში ჩართული ფიზიკური პირების იაფი, გრძელვადიანი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით 

უზრუნველყოფა. პროექტის განხორციელება 2013 წლის 20 მარტს დაიწყო და მის ფარგლებში 2015 წელს 

ბანკმა 40.3 მლნ ლარის ოდენობის თანხით დააფინანსა 34 კლიენტი, ხოლო ჯამურმა პორტფელმა 57.1 მლნ 

ლარი შეადგინა (2015 წლის 31 დეკემბრის მაჩვენებელი).

‣ პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“ გამოიყოფა 2 მიმართულება:

‣ ინდუსტრიული ნაწილი, რომლის მიზანია საქართველოში წარმოებაზე ორიენტირებული ინდუსტრიების 

განვითარება ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების 

დაკრედიტების გზით;

‣ სოფლის მეურნეობის ნაწილი, რომელიც ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობაში ჩართული არსებული 

საშუალო და მსხვილი საწარმოების გაფართოებასა და ახალი საწარმოების შექმნაზე. 

‣ პროექტის განხორციელება დაიწყო 2014 წლის 1 ივნისიდან და მის ფარგლებში 2015 წელს ბანკმა 11.3 

მლნ ლარის მოცულობის თანხით დააფინანსა 4 კლიენტი, ხოლო ჯამურმა პორტფელმა 17.2 მლნ ლარი 

შეადგინა (2015 წლის 31 დეკემბრის მაჩვენებელი).

2015 წელს საქართველოში განსაკუთრებით პრიორიტეტული იყო სოფლის მეურნეობის, იმპორტშემცვლელი 

და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების დარგების ზრდის პოტენციალის მაქსიმიზაცია. მას შემდეგ, რაც 

საქართველომ ევროკავშირის ქვეყნებთან ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა, გაჩნდა დამატებითი 

შესაძლებლობა ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისთვის. აღნიშნულ სახელმწიფო პრიორიტეტებს 

იზიარებს „ბანკი ქართუ“-ც და აქტიურად უჭერს და მომავალშიც დაუჭერს მხარს მსგავსი ტიპის პროექტების 

დაფინანსებას.

CREDIT INDICATORS 

2015 was noted for increasing crediting of the medium-size and major customers: 

‣ the credit portfolio hit 891.7 m GEL or 55,3% more than YOY;

‣ net loans made up 92,47% and 69,1% of the total loans and assets, respectively; 

‣ by the end of the reporting period, the Bank’s average credit portfolio weighted yield was the annual 10.5 %.

For years, JSC Cartu Bank has been a long-term partner to some of the medium-size and major businesses and con-

tributed to the development of priority industries. Similarly, in 2015, in its efforts to meet the customer requirements, the 

Bank will credit: 

‣ import replacement production; 

‣ chain business development; 

‣ State property privatization program; 

‣ small and medium-size businesses; 

‣ Ex-Im trading operations support program; 

‣ agricultural sector.

Involvement in the State initiated projects is a Cartu Bank priority: 

‣ the objective of the “Favorable Agrocredit” program is the provision of cheap, long-term and affordable financial 

resources to farmers, agricultural companies and natural persons. The project was launched on 20 March 2013 and 

in 2015, the Bank funded 34 customers (40.3 m GEL), with the total portfolio amounting to 57.1 m GEL (31 December 

2015). 

‣ there are two directions in the Produce in Georgia Program: 

‣ support to the industry by crediting the start-up industrial companies focused on producing in Georgia and enlarge-

ment/re-equipment of the ones in place; 

‣ support to enlargement of the medium-size and major agricultural enterprises and creation of the new ones.

Within the frameworks of the project launched on 1 June 2014, in 2015, the Bank funded 4 customers by 11.3 m GEL, 

with the total portfolio amounting to 17.2 m GEL (31 December 2015). 

In 2015, building up potential of the import replacement and export-oriented agricultural companies was a priority. 

Signing the association treaty with the EU gave an extra opportunity to the export-oriented Georgian enterprises. Being 

in favor of the national priorities, Cartu Bank will keep supporting such kind of projects. 
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რისკების მართვა

რისკების მართვის სტრატეგიის ძირითადი მიზანია ბანკის 

მდგრადი განვითარებისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომ 

შესაძლებელი იყოს რისკების დროული იდენტიფიცირება 

და მათი მართვა, რაც უმნიშვნელოვანესია აქციონერების, 

მეანაბრეებისა და კრედიტორების კანონიერი ინტერესების 

დასაცავად. 

ძლიერი მენეჯმენტი არის ბანკის წარმატების მთავარი ფაქტორი. 

საქართველოში რისკების შეფასება ბიზნესისთვის კვლავაც 

დიდ გამოწვევად რჩება. საბანკო საქმიანობის მენეჯმენტი 

ითვალისწინებს ნებისმიერ ბიზნესპროცესთან დაკავშირებული 

რისკების წინასწარ იდენტიფიცირებას და შეფასებას. 

„ბანკი ქართუ“-ში რისკების მართვა ხორციელდება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული 

ნორმატიული აქტების და საერთაშორისო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით.

რისკების მართვის დეპარტამენტში შემავალი განყოფილებების 

თანამშრომლები ყოველწლიურად მონაწილეობენ 

სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ სემინარებსა და 

კონფერენციებში. მათ მიერ მიღებული გამოცდილებით ბანკს 

საშუალება ეძლევა, მეტად დაუახლოვდეს რისკების მართვის 

თანამედროვე საერთაშორისო პრაქტიკას. 

სს „ბანკი ქართუ“-ში რისკების მართვის უმაღლესი 

კოლეგიალური ორგანოა რისკების მართვის კომიტეტი. ბანკის 

საქმიანობაში რისკების მართვის შესახებ გადაწყვეტილებების 

მიღებისა და მათი კონტროლისას კომიტეტი ხელმძღვანელობს 

სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დელეგირებული 

უფლებამოსილებით.

ბანკში რისკები იმართება ცენტრალიზებულად, რასაც 

ხელმძღვანელობს რისკების მართვის დეპარტამენტი. 

დეპარტამენტი შედგება სამი განყოფილებისაგან, ესენია:

ფინანსური რისკების მართვის განყოფილება:

‣ აღნიშნული განყოფილება კურირებს საკრედიტო, 

ლიკვიდობის, სავალუტო, საპროცენტო და საბაზრო რისკებს. 

ამ რისკებთან დაკავშირებით განყოფილება ადგენს პოზიციების 

ლიმიტებს და რისკების მართვის კომიტეტს წარუდგენს ანალიზსა 

და დასკვნებს კონკრეტული რისკის სამართავად საჭირო 

ქმედებების შესახებ;

‣ საკრედიტო კომიტეტისთვის წარდგენამდე განიხილავს 

საკრედიტო განაცხადს/დასკვნას, აფასებს და ანიჭებს რისკის 

RISK MANAGEMENT 

The main objective of the Bank’s risk 

management strategy is to create the 

conditions making it possible to duly identify 

and manage the risks vital for the protection of 

the interests of shareholders, depositors and 

creditors. 

Strong management ensures the Bank’s 

success. Risk assessment is still a challenge for 

businesses in Georgia. Management of banking 

involves a prior identification and assessment of 

business-related risks. At the JSC Cartu Bank 

the risk management relies on the standard acts 

approved by the National Bank of Georgia and 

the International Best Practice.

The Risk Management Department staff 

participates in various international and local 

seminars and conferences on an annual basis, 

with their experience allowing harmonization of 

our risk management methods with that of the 

International Best Practice. 

The Risk Management Committee of the JSC 

Cartu Bank is the supreme collective authority. 

In the decision-making and control thereof, the 

Committee exercises the powers delegated by 

the Supervisory Board of the Bank.

Function of the Risk Management 
Committee:

‣ development of the Bank’s risk management 

strategy;

‣ definition of the risk tolerance levels; 

‣ approval of the risk limits;

‣ selection/approval of the risk management 

methods and models;

‣ at least on a quarterly basis, regular control 

over the risk management by the relevant 

divisions, which involves analysis and opinion 

regarding the Bank’s risk positions important for 

decision-making.

რეიტინგს. ასევე, ადგენს მთლიანი პორტფელის 

დივერსიფიკაციის დონეს, მონიტორინგის საფუძველზე 

მუდმივად ანახლებს რეიტინგებს და აფასებს მთლიანი 

პორტფელის ეფექტიანობას რისკიანობის და 

შემოსავლიანობის თანაფარდობის გათვალისწინებით;

‣ მუდმივად აკონტროლებს ბანკის ლიკვიდობის 

პოზიციებს. სტატისტიკურ მოდელებზე დაყრდნობით 

პროგნოზირებს ბანკის აქტივების და ვალდებულებების 

ფულად ნაკადებს, რისი მეშვეობითაც მიიღწევა ფულადი 

სახსრების ეფექტიანი დაბანდება, კლიენტებისა და 

კრედიტორების მიმართ არსებული ვალდებულებების 

დროულ და შეუფერხებელ მომსახურებასთან ერთად;

‣ მუდმივად აკონტროლებს ბანკის სავალუტო პოზიციას, 

განიხილავს რისკების ჰეჯირების სტრატეგიას, ახდენს 

სავალუტო რისკის ოპტიმიზაციას და ადგენს ლიმიტებს, 

რათა გაზარდოს სავალუტო ოპერაციებიდან ბანკის 

მოგების მაჩვენებელი;

‣ განიხილავს აქტივებისა და ვალდებულებების 

ვადიანობის შუალედებს. საბაზრო მონაცემებსა და 

ეკონომიკურ ინდიკატორებზე მუდმივი მეთვალყურეობით 

პროგნოზირებს საპროცენტო განაკვეთებს, რისი 

მეშვეობითაც განისაზღვრება აქტივების და 

ვალდებულებების ძირითადი სტრუქტურა;

‣ განიხილავს და აფასებს ბანკის გრძელი და 

მოკლევადიანი საჯარო ფასიანი ქაღალდების 

საინვესტიციო პორტფელს, აკონტროლებს საინვესტიციო 

სტრატეგიის რისკებს, დივერსიფიკაციის დონეს და რისკის 

ქვეშ არსებული ღირებულებების ლიმიტების ფარგლებს;

2015 წლის დასაწყისში განყოფილებამ დანერგა 

ბანკის საკრედიტო პორტფელის გაუფასურების ახალი 

მეთოდოლოგია. აღნიშნული მეთოდოლოგიით შექმნილ 

მოდელში ისეთი პარამეტრების შესაფასებლად, 

როგორებიცაა „დეფოლტის ალბათობა“ და „დეფოლტის 

შემთხვევაში დანაკარგი“, გამოყენებულია ფინანსური 

პროგნოზირების და სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები. 

აღნიშნულ მოდელში მონაცემები ყოლველთვიურად 

ახლდება. ახალი მეთოდოლოგია სრულ შესაბამისობაშია 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებთან. მოდელში გათვალისწინებულია 

ფინანსური სექტორის საერთაშორისო მარეგულირებელი 

ორგანოების ყველა მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია.

 

The Risk Management Department in charge of the 

centralized process of risk management consists of 

the three divisions given below:

Financial Risk Management Division

‣ manages the credit, liquidity, currency, interest and 

market risks, determines the relevant position limits 

and submits to the Risk Management Committee its 

analysis and opinions regarding the actions required 

for the management of a specific risk;

‣ prior to submission to the Credit Committee, 

considers a credit application/opinion, assesses and 

rates the risk. Also, the Financial Risk Management 

Division determines the entire portfolio diversification 

level, by monitoring permanently updates the ratings 

and assesses the efficiency of the entire portfolio in 

terms of risk/return tradeoff;

‣ permanently controls the liquidity positions of 

the Bank; relying on statistical models, forecasts the 

Bank’s assets and liability cash flows, which makes 

the efficient investment of the cash resources and 

fulfillment of the liabilities towards the customers and 

creditors possible;

‣ for the purpose of the Bank’s increased 

profitability index in terms of the exchange operations, 

permanently controls its currency position; considers 

the risk hedging strategy, optimizes the currency risk 

and defines its limits; 

‣ considers the asset and liability terms and by 

continuous monitoring of the market and economic 

indicators, forecasts the interest rates in order to 

define the structures of the assets and liabilities;

‣ studies and assesses the Bank’s short and long-

term public securities’ investment portfolio, controls 

its investment strategy risks, diversification level and 

duly limits the exposed value of the portfolio;

In the early 2015, the Bank introduced a new credit 

portfolio devaluation methodology. The methodology-

based model involving the financial forecasting and 

statistical analysis methods allows assessment of 

the parameters, such as “default probability” and 
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საოპერაციო რისკების მართვის განყოფილება: 

‣ აღნიშნული განყოფილება კურირებს ყველა სახის 

საოპერაციო რისკებს და, მათი ოპტიმიზაციის კუთხით, 

აქტიურად მონაწილეობს ბანკის ინსტიტუციონალურ 

განვითარებაში, პროცედურებსა და ბიზნესპროცესებში;

 

‣ ბიზნესის უწყვეტობის პოლიტიკაზე დაყრდნობით, 

საოპერაციო რისკების მართვის განყოფილება მუდმივად 

აკონტროლებს ბანკის ბიზნესპროცესების შეუფერხებელ 

მუშაობას. პროცესები ფასდება რისკებისა და 

კლიენტთა მომსახურების სტანდარტებზე დაყრდნობით, 

რათა თითოეული მათგანი, როგორც ბანკის, ასევე 

კლიენტისთვის, მაქსიმალურად სტაბილური და საიმედო 

იყოს;

‣ 2015 წლის განმავლობაში, საქართველოს ეროვნულ 

ბანკთან შეთანხმებით, შერჩეულ სერვისცენტრებში 

პირველად განხორციელდა ბიზნესის უწყვეტობის გეგმის 

ტესტირება. აღნიშნული პროცესი გაგრძელდება და 

გაფართოვდება 2016 წლის მანძილზე;

‣ 2016 წელს იგეგმება არსებული რისკების ძირითადი 

ინდიკატორების განახლება, მათი მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, რაც ბანკს, სასურველი რისკის დონის 

შესანარჩუნებლად, პრევენციული ღონისძიების 

გატარების საშუალებას მისცემს. 

‣ ასევე, იგეგმება ბანკის საოპერაციო რისკების 

მოვლენების აღრიცხვიანობის შიდა სისტემის განახლება, 

რაც საგრძნობლად გაამარტივებს პერიოდული 

ანალიზისა და ანგარიშგების პროცედურას. 

საკრედიტო პორტფელის მონიტორინგის განყოფილება 

სესხის გაცემის მომენტიდან უზრუნველყოფს გაცემულ 

სესხებზე მიზნობრიობის შესრულების კონტროლს 

და ახორციელებს მსესხებლების ყოველკვარტალურ 

ფინანსურ მონიტორინგს. შესაბამისად, ბანკს აქვს 

ოპერატიული ინფორმაცია მსესხებლის ფინანსური 

მდგომარეობის შესახებ, რაც მნიშვნელოვანია აღებული 

რისკების სამართავად.

კოლეგიალური ორგანო

სს „ბანკი ქართუ“-ში სამუშაო პროცესების მეტი 

ეფექტურობისთვის რიგი საკითხების განხილვა და 

დამტკიცება დელეგირებულია კოლეგიალურ ორგანოებზე, 

რომლებიც წარმოდგენილია კომიტეტების სახით. მათი 

საქმიანობა ეფუძნება ბანკის წესდებას, დამტკიცებულ 

შიდა ნორმატივებს, საკანონმდებლო რეგულაციებს, 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რეკომენდაციებს 

და საერთაშორისო პრაქტიკას. 

საკრედიტო კომიტეტი

კომიტეტის ფუნქციები და უფლებამოსილება:

‣ ყველა ტიპის საკრედიტო (სესხი, ოვერდრაფტი, 

გარანტია, აკრედიტივი) განაცხადის განხილვა და 

საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღება სესხის დამტკიცების/

არდამტკიცების (გაცემის პირობების) შესახებ;

‣ დასაკრედიტებელი პროექტის შესახებ დამატებითი 

მოთხოვნების წამოყენება პროექტის ხელახალი განხილვის 

მიზნით;

‣ კონკრეტულ სესხთან დაკავშირებული სახელშეკრულებო 

პარამეტრების – გენერალური სახელშეკრულებო ლიმიტის, 

სესხის ლიმიტის, ვალუტის, ვადიანობის, სესხის სტრუქტურის, 

უზრუნველყოფის, უზრუნველყოფის ღირებულების, 

დაზღვევის, ბანკისთვის ინიციატორის სტრატეგიულობის 

(აუცილებლობის შემთხვევაში სტრატეგიულ კლიენტებზე 

საბლანკო და/ან ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი სესხების 

დამტკიცება), წლიური საპროცენტო განაკვეთის, ანგარიშზე 

მინიმალური ბრუნვის მოთხოვნის, ვადაგადაცილების და 

სესხის წინასწარი დაფარვის საჯარიმო განაკვეთის, სესხის 

გაცემის საკომისიოს, სესხთან დაკავშირებული საბანკო 

ტარიფების, მიზნობრიობის, შეზღუდვების და ა. შ დადგენა, 

გაუქმება და/ან ცვლილების შეტანა;

‣ სესხების რესტრუქტურიზაციაზე (პროლონგაცია, 

ვადაგადაცილება, გარესაბალანსო ანგარიშზე სესხის 

გადატანა, სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის 

კორექტირება, დარიცხული პროცენტის/ჯარიმის პატიება) 

გადაწყვეტილების მიღება სახელშეკრულებო პარამეტრების 

ჩათვლით და საჭიროების შემთხვევაში სამეთვალყურეო 

საბჭოსადმი მიმართვა დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

მიზნით;

• ჩამოწერას დაქვემდებარებული სესხების საბალანსო 

ანგარიშებიდან გარესაბალანსო ანგარიშებზე გადატანის, 

სარგებლის/საჯარიმო განაკვეთის დარიცხვის გაგრძელების/

“default loss”. In the model, the data are updated on a 

monthly basis. The new methodology fully corresponds 

to the International Financial Reporting Standards (IFRS) 

and recommendations of the international regulatory 

authorities for the financial sector.  

Operation Risk Management Division:

‣ is in charge of all the operational risks and for the 

purpose of optimization thereof, is closely involved in 

the institutional development of the Bank, its business 

processes and procedures;

‣ relying on the business continuity policy, permanently 

controls regular performance of the Bank’s business 

processes assessed in terms of the risk and customer 

service standards, so that each of them secures stability 

of both the Bank and the customer;

‣ it was for the first time in 2015 that the business 

continuity plan agreed with the National Bank of Georgia 

was tested in the specific service centers. the testing will 

continue and become more comprehensive in 2016;

‣ in 2016, we are planning to update the main risk 

indicators in terms of their significance. By doing this, the 

Bank will be able to take preventive measures in order to 

maintain the desirable risk level;

‣ also, the Bank is planning to update its internal 

system for registration of the operational risk events, 

which will noticeably simplify the periodic analysis and 

reporting.

The Credit Portfolio Monitoring Division

From the date of their issuance, controls purposefulness 

of the loans and monitors the borrowers on a quarterly 

basis. Therefore, the Bank has operating information on 

the borrowers’ standing, which is important in terms of 

risk management.

COLLECTIVE AUTHORITY

For the purpose of efficient operation of the Bank, a 

number of issues are considered and approved by 

several collective authorities, committees, whose 

activities are based on the Articles of Association and 

approved by internal regulations of the Bank, legislative 

standards, recommendations of the international 

financial institutions and the International Best Practice.    

Credit Committee

The Functions and Scope of the Committee:

‣ consideration of all types of credit (loan, overdraft, 

guarantee, letter of credit) applications and decisions 

on the approval/disapproval of the issuance terms 

thereof;

‣ for the purpose of its further consideration, 

additional requirements regarding a project eligible for 

crediting;

‣ determination, cancellation and/or alteration of the 

contract parameters for a specific loan, such as the 

general contract and loan limits, currency, term, loan 

structure, security and the value thereof, insurance, 

strategic importance of the initiator (borrower) to the 

Bank (if required, approval of the unsecured or partly 

secured loans to the strategic customers), the annual 

interest rate, minimal turnover in the account, the 

delayed and advance payment penalties, loan issuance 

commission, Bank tariffs, purpose, restrictions etc. 

‣ decision-making on restructuring the loans 

(prolongation, delayed payment, loan placement in 

the off-balance account, adjustment of the loan loss 

reserve, release from interest/penalty payment) and, if 

required, soliciting the Supervisory Board approval;

‣ decision-making on transfer of the loans subject 

to write-off from balance to the off-balance accounts, 

prolongation/termination of charging the interest/

penalty, transfer of the non-performing loans to the 

Distressed Asset Management Division, return of the 

loan from the Distressed Asset Management Division to 

that of the Corporate Business Crediting or the Credit 

Division of a service center, institution of the court /

arbitration/enforcement proceedings regarding a non-

performing loan, change/termination thereof;
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შეწყვეტის, პრობლემური სესხის პრობლემური აქტივების 

მართვის განყოფილებისთვის გადაცემის, პრობლემური 

აქტივების მართვის განყოფილებიდან სესხის კორპორაციული 

ბიზნესის დაკრედიტების განყოფილებისთვის ან სერვისცენტრის 

საკრედიტო განყოფილებისთვის დაბრუნების, პრობლემურ სესხზე 

სასამართლო/საარბიტრაჟო/სააღსრულებო საქმის წარმოების 

დაწყების/ცვლილების/შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღება; 

‣ საკრედიტო პორტფელის პერიოდული ანალიზი, როგორც 

წესი, კვარტალში ერთხელ და შესაბამისი რეაგირება კონკრეტულ 

სესხებზე გადაწყვეტილებების მითითებით. თითოეული სესხის 

მიმართ დანაკარგების რეზერვის ნორმის კორექტირება, 

რაც ეყრდნობა კლიენტის კოორდინატორის და/ან რისკების 

მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის დასკვნებს, სესხების 

ადმინისტრირების განყოფილების მონაცემებს, ასევე ბანკის შიდა 

აუდიტის შესაბამის დასკვნებს და რეკომენდაციებს;

‣ პრობლემური სესხების შესახებ დასკვნების განხილვა და 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად.

აქტივ-პასივების მართვის კომიტეტი

კომიტეტის ფუნქციები და უფლებამოსილება:

‣ აქტივ-პასივების მართვის კომიტეტის საქმიანობის 

ძირითად ამოცანაა აქტივ-პასივების მართვის პოლიტიკის 

ბანკის სტრატეგიასა და სხვა პოლიტიკებთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა;

‣ ბანკის აქტივებისა და პასივების ეფექტური მართვის 

საფუძველზე, ხელი შეუწყოს ბანკში მობილიზებული რესურსების 

ოპერატიული მართვის პროცესს, მათი ლიკვიდურ და 

შემოსავლიან აქტივებში ოპტიმალური განთავსების პირობით;

‣ ვალდებულებათა და განთავსებათა სასურველი მოცულობებისა 

და პარამეტრების (ვადიანობა, სარგებელი და ა. შ) განსაზღვრა;

‣ მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დაწესებული, ეკონომიკური 

ნორმატივების დაცვის მიზნით, შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება 

და მის შესრულებაზე კონტროლი.

რისკის მართვის კომიტეტი

რისკის მართვის კომიტეტის ფუნქციებს განეკუთვნება:

‣ რისკის მართვის სტრატეგიების განსაზღვრა;

‣ რისკის (საკრედიტო, საოპერაციო, საბაზრო, ლიკვიდობის, 

საპროცენტო, სავალუტო და ა. შ) მართვის პოლიტიკის 

ფორმულირება (ოპერაციებზე ლიმიტების დადგენა, 

პროცედურების განსაზღვრა და ა. შ) და მასში შესატანი ნებისმიერი 

ცვლილების დამტკიცება;

‣ რისკის მართვის მეთოდების და მოდელების შერჩევა/

დამტკიცება;

‣ რისკის მართვის პროცესის რეგულარული კონტროლი;

‣ საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვეულებრივი 

პროცედურებისგან განსხვავებულ ბიზნესგადაწყვეტილებებთან 

(არატიპიური), როგორებიცაა გადაწყვეტილებები ბიზნესის 

მნიშვნელოვან გაფართოებასთან დაკავშირებით, რომელიც 

განსხვავდება ბანკის ადრე დამტკიცებული ბიზნესგეგმისგან, ან 

რისკის გაწევა დადგენილი ლიმიტის გადაჭარბებით.

ბიზნეს პროცესების მართვის კომიტეტი

კომიტეტის პირდაპირი ფუნქციებია:

‣ ახალი საბანკო პროდუქტების განხილვა და დამტკიცება;

‣ განახლებული საბანკო პროდუქტების განხილვა და დამტკიცება;

‣ როგორც ახალ, ასევე განახლებულ საბანკო პროდუქტთან 

დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმისა და შინაარსის განხილვა 

და დამტკიცება;

‣ ბიზნესპროცესების ბლოკსქემებისა და მისი დამხმარე 

დოკუმენტების განხილვა და დამტკიცება;

‣ ოპტიმიზირებული, არსებული ბიზნესპროცესების ბლოკსქემებისა 

და მისი დამხმარე დოკუმენტების განხილვა და დამტკიცება. 

მარკეტინგის კომიტეტი

კომიტეტის ძირითადი ფუქნციებია შემდეგი საკითხების განხილვა 

და დამტკიცება:

‣ პროდუქტების განყოფილების მიერ წარდგენილი საბანკო 

პროდუქტების ტარიფები (ახალი ტარიფის განხილვა, არსებულის 

ცვლილება);

‣ მარკეტინგული მასალების დიზაინი და შინაარსი; 

‣ ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები 

(ბანკომატები და ფილიალები); 

‣ ღონისძიებების ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხები; 

‣ კორპორაციულ სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებული 

საკითხები. 

‣ analysis (commonly on a quarterly basis) of the 

credit portfolio and decision-making on individual 

loans; adjustment of the loss reserve for each loan 

on the grounds of the customer coordinator and/

or the Risk Management Department opinions, the 

Loan Administration Division data and opinions, 

as well as recommendations of the Bank’s internal 

audit;

‣ consideration of the opinions regarding non-

performing loans and development of an action plan 

for the final decision. 

Asset-Liability Management Committee

The Functions and Scope of the Committee:

‣ the main task of the Asset-Liability Management 

Committee is ensuring compliance of the asset-

liability management policy with the strategy 

policies of the Bank, etc.;

‣ support to the operational management of the 

Bank resources by efficient administration of its 

assets and liabilities, i.e. their favorable placement 

in the liquid and profitable assets;

‣ definition of the desirable volume and 

parameters (terms, interest, etc.) of the liabilities and 

placement of the resources;

‣ for the purpose of compliance with the 

prudential standards set by the regulatory 

authorities, development of an adequate policy and 

control over its implementation.

Risk Management Committee

The Functions of the Committee:

‣ definition of the risk management strategies;

‣ development of the risk (credit, operational, 

market, liquidity, interest, currency, etc.) 

management policy (determination of the 

transaction limits, procedures, etc.) and approval of 

the changes thereto;

‣ selection/approval of the risk management 

methods and models;

‣ continuous control over the risk 

management;

‣ issues associated with atypical business 

decisions, such as significant enlargement of 

a business different from the business plan 

approved by the Bank or taking risk in excess of 

the set limit.

Business Process management 
Committee

Direct functions of the Committee:

‣ consideration and approval of new Bank 

products;

‣ consideration and approval of upgraded 

Bank products;

‣ consideration and approval of the form and 

content of the documents regarding both the 

new and upgraded Bank products;

‣ consideration and approval of the charts 

and supplementary documents regarding the 

business processes;

‣ consideration and approval of the charts 

and supplementary documents regarding the 

optimized business processes.

Marketing Committee

The main functions of the Committee shall be 

the consideration and approval of:

‣ tariffs of the Bank products recommended 

by the Product Division (consideration of new 

tariffs, changes to those in place);

‣ a design and content of the marketing 

materials;

‣ the network development issues (ATMs and 

branches);

‣ events;

‣ the issues relating to the corporate manual.
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აუდიტის კომიტეტი

კომიტეტის ძირითადი მიზანია სამეთვალყურეო საბჭოს 

საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელების 

ხელშეწყობა და მისი ობიექტური ინფორმირება შემდეგი 

საკითხების შესახებ, ესენია:

‣ ბანკის ფინანსური ანგარიშგების სისრულე და 

საიმედოობა;

‣ შიდა აუდიტის დეპარტამენტის გამართული 

ფუნქციონირება;

‣ გარე აუდიტორის დამოუკიდებლობა და კვალიფიკაცია, 

აგრეთვე მის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი, 

მოცულობა და მომსახურების ანაზღაურება;

‣ ბანკის შიდა კონტროლის სისტემების და რისკების 

მართვის საიმედოობა და ეფექტურობა.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომიტეტი

კომიტეტის ძირითადი მიზანია ბანკის ბიზნესისთვის 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მაქსიმალური 

გამოყენების უზრუნველყოფა, ასევე ბანკში არსებული 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების რესურსების და 

სერვისების ეფექტიანობის და კონკურენტუნარიანობის 

განსაზღვრა, მათი ტექნიკური და ადამიანური რესურსების 

განვითარებისთვის წანამძღვრების და პირობების შექმნა, 

პერსპექტიული საშუალებების ათვისებისა და ახალი 

სერვისების შექმნის, მოზიდვის და უკვე არსებულის 

განვითარებისთვის ხელშეწყობა.

Audit Committee

The main objective of the Committee is to support the 

implementation of the Supervisory Board functions and 

supply of accurate information on the issues below: 

‣ completeness and reliability of the Bank’s financial 

statements;

‣ adequate operation of the Internal Audit 

Department;

‣ independence and due qualifications of the external 

auditor, the quality and scope of his/her service and the 

service fee;

‣ reliability and efficiency of the Bank’s internal control 

systems and risk management.

IT Committee:

The main objective of the Committee is to support 

the Bank business through ensuring an adequate IT, 

defining efficiency and competitiveness of the Bank’s IT 

resources and services, creating adequate conditions 

for the IT development in terms of maintenance 

and human resources, facilitating the creation and 

acquisition of the new, state of the art IT and the 

development of the one in place. 
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სამართლებრივი რეგულირება

2015 წელი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იურიდიული საკითხების ოპტიმიზაციის მხრივ. განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის კონტროლის მექანიზმს, კიდევ უფრო დაიხვეწა 

სამართლებრივი დოკუმენტაციები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები, რამაც გააუმჯობესა 

მომხმარებლისა და, ზოგადად, საბანკო მომსახურების პროცესი.

საერთაშორისო ურთიერთობები

2015 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უშუალო ძალისხმევითა და 

მონაწილეობით ჩატარდა მრავალი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, აღსანიშნავია შემდეგი:

საერთაშორისო რეიტინგი:

2015 წლის მიღწევებს კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ბანკისთვის ერთი განსაკუთრებული მოვლენა, 

კერძოდ: ცნობილმა სარეიტინგო სააგენტომ „Fitch“, ჩატარებული საფუძვლიანი კვლევის შედეგად, 2015 

წლის 30 სექტემბერს „ბანკი ქართუ“-ს მიანიჭა IDR-ის (Issuer default Rating) რეიტინგი „B+ სტაბილური 

პერსპექტივა“. 

საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა

წელს ბანკი წარმატებით აგრძელებს სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობას: 

‣ მოკორესპონდენტო ბანკების ქსელის ოპტიმიზაციის მიზნით, ივლისში თურქულ ბანკში AKTIF Bank   

 გაიხსნა საკორესპონდენტო ანგარიშები ევროში, აშშ-ისა და თურქულ ვალუტაში;

‣ ბანკის ერთ-ერთმა კორესპონდენტმა – „კომერცბანკმა“ სს „ბანკი ქართუ“-ს სასარგებლოდ გაზარდა   

 დადგენილი საკრედიტო ლიმიტები სახაზინო და დოკუმენტურ ოპერაციებზე;

‣ აქტიური თანამშრომლობის შედეგად, 2015 წელს დაინერგა სწრაფი ფულადი გზავნილების ახალი   

 სისტემა „Золотая Корона“.

საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა

‣ წლის დასაწყიში სს „ბანკი ქართუ“-ს წარმომადგენლები დაესწრნენ საქართველოს საერთაშორისო   

 სავაჭრო პალატისა და საბანკო კომისიის სხდომას (ICC Georgia, Banking Commission)    

 საერთაშორისო ვაჭრობის თემებზე;

‣ 2015 წელს ქ. თბილისში ჩატარდა BSTDB-ის  წლიური ბიზნეს ფორუმი და  EBRD ყოველწლიური   

 კრება-ბიზნესფორუმი, რომლეშიც „ბანკი ქართუ“, ასევე, აქტიურად მონაწილეობდა. 

LEGAL REGULATIONS 

2015 was notable for optimization of legal issues. Special attention was paid to control over the prevention of legaliza-

tion of the illicit incomes, the relevant documentation and procedures were adjusted, which resulted in better banking 

services to our customers.

INTERNATIONAL RELATIONS 

Here are some of the accomplishments of the Bank’s International Relations Department in 2015: 

International Rating: 

The IDR (Issuer Default Rating) “B+ Stable Prospects” award granted to  JSC Cartu Bank on 30 September 2015 as a 

result of a detailed survey taken by the “Fitch” rating company. 

Relationships with Financial Institutions: 

In 2015, the Bank maintained relationships with various financial institutions: 

‣ for the sake of optimization of the correspondent banks, in July, correspondent accounts in USD, euro and Turkish 

 Lira were opened with the Turkish AKTIF Bank; 

‣ “Commerzbank”, our correspondent bank increased the credit limits for treasury and documentary operations in 

 favor of  JSC Cartu Bank; 

‣ as a result of close cooperation, Zolotaya Korona – a new kind of fast remittance was launched. 

Participation in International Forums 

‣ in the early 2015, some of the  JSC Cartu Bank officers attended ICC Georgia - Banking Commission Forum on 

 International Trade; 

‣ in 2015, the Georgian capital Tbilisi hosted annual EBRD and BSTDB assemblies and a business forum both at

 tended by Cartu Bank. 
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Curr

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

RUB

RUB

TRY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Correspondent Bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Aktif Yatirim Bankasi A.S, Istanbul, TR

*Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

*Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Société Générale, Paris La Défense

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

*Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

ZAO Raiffeisenbank, Moscow

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

Aktif Yatirim Bankasi A.S, Istanbul, TR

Aktif Yatirim Bankasi A.S, Istanbul, TR

Areximbank-Gazprombank Group CJSC, Yerevan

*Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

SWIFT/BIC

COBADEFF

CAYTTRIS

DEUTDEFF

COBADEFF

SOGEFRPP

RSBNRUMM

DEUTDEFF

COBADEFF

RZBMRUMM

RSBNRUMM

CAYTTRIS

CAYTTRIS

RKASAM22

BKTRUS33

DEUTDEFF

COBADEFF

RSBNRUMM

Account No

400886618800CHF

TR710014300000000002006884

947490910

400886618800EUR

001013708320

30111978400000020975

947490910

400886618800GBP

30111810200000000002

30111810500000020975

TR870014300000000002006887

TR440014300000000002006885

100530102

04417110

947490900

400886618800USD

30111840800000020975

მოკორესპონდენტო ბანკები ბანკის ოფისები

BANK OFFICES

თბილისი/TBILISI:

ცენტრალური სერვისცენტრი

ი. ჭავჭავაძის გამზ., N39ა

ვაკის სერვისცენტრი

ი. აბაშიძის ქ., N24

საბურთალოს სერვისცენტრი

პეკინის ქ., N14ბ

მთაწმინდის სერვისცენტრი

ვ. ვეკუას ქ., N1

ისნის სერვისცენტრი

ქეთევან დედოფლის გამზ./ბოჭორმის ქ. N50/18

რეგიონები/REGIONS:

ბათუმის სერვისცენტრი

ა. გრიბოედოვის ქ., N2

ქუთაისის სერვისცენტრი

ზ. ფალიაშვილის ქ., N4

გორის სერვისცენტრი

სტალინის გამზ., N10

თელავის სერვისცენტრი

ი. ჭავჭავაძის მოედანი

Central Service Center 

#39a I. Chavchavadze Ave. 

Vake Service Center

#24 I. Abashidze St. 

Saburtalo Service Center

#14b Peking St. 

Mtatsminda Service Center 

#1 V. Vekua St. 

Isani Service Center 

# 50/18 Ketevan Dedopali Ave./Bochormi St. 

Batumi Service Center 

#2 Griboedov St. 

Kutaisi Service Center 

#4 Z. Paliashvili St. 

Gori Service Center 

#10 Stalin Ave. 

Telavi Service Center 

I. Chavchavadze Sq. 
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