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რუსუდანი
RUSUDAN

საქართველოშიდიდირაოდენობითარისაღმოჩენილითამარმეფისასულის,რუსუდან

დედოფლისხანაშიმოჭრილიმონეტები.გამორჩეულიავერცხლისმონეტა,რომელიც

1230წელსაამოჭრილი.

მონეტისერთმხარესგამოსახულიაიესოქრისტე,სახარებითხელში.მონეტასქართუ

ლიმინაწერიამშვენებს.“რუსუდან.დედოფალიდედოფალთა,მშვენებაქვეყნისადა

სარწმუნოებისა,რუსუდან,ასულითამარისა,მესიისთაყვანისმცემელი”.

A number of coins have been discovered, which were forged during the reign of Queen Rusudan, the 
daughter of the most revered Georgian Queen Tamar. A silver coin issued in 1230 stands out clearly. On 
one side, there is an image of Jesus Christ with the New Testament in his hands. The legend in Georgian 
says: “Rusudan”. “Queen of queens, the beauty of the land and the faith, Rusudan, daughter of Tamar and 
the adorer of the Messiah”.
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ADDRESS OF THE CHAIRPERSON OF THE 
SUPERVISORY BOARD

Ladies and Gentlemen!
On behalf of the Supervisory Board of „Cartu Bank“ JSC, I’d like 
to thank to the management, staff and partners for successful 
completion of 2016 and their contribution to the Bank’s 
uninterrupted and stable work.  

During its two decades of operation, the Bank has gone through 
some important stages as a financial institution contributing 
to progress of the country. The main mission of „Cartu Bank“ 
is funding the fields that support the business sector and the 
Georgian economy as such. 

I’m glad to say that 2016 proved to be successful for the Bank. 
In this regard, I’d like to single out the survey conducted by the 
international “Fitch” rating company as a result of which „Cartu 
Bank“ preserved „B+ stable prospects“ IDR (Issuer Default 
Rating), which testifies to its robust potential.

I congratulate the Bank on reopening the service center in the 
Tbilisi Vake district and wish them all the best.

Over the past 20 years, the Bank has made significant 
contribution to the economic strength of the country.  
I wish success to the management and staff of „Cartu Bank“.

  

MR. NIKOLOZ CHKHETIANI  
chairperson of the supervisory board

სამეთვალყურეოსაბჭოს

თავმჯდომარისმიმართვა

მოგესალმებით! 

სს„ბანკიქართუს“სამეთვალყურეოსაბჭოს
თავმჯდომარისსახელით,მადლობასვუხდიბანკის

მენეჯმენტს,თანამშრომლებსადაპარტნიორებს

2016წლისწარმატებითდასრულებისადა

ბანკისშეუფერხებელიდასტაბილურიმუშაობის

უზრუნველყოფაშიწვლილისშეტანისთვის.

მინდააღვნიშნო,რომფუნქციონირებისოცწლიანი

ისტორიისმანძილზებანკმამნიშვნელოვანიეტაპები

გაიარა,როგორცსაფინანსოინსტიტუტის,ასევე,

ქვეყნისგანვითარებისჭრილში.ბანკიქართუსმთავარი

მისიაიმსფეროებისდაფინანსებაა,რომელიცხელს

შეუწყობსბიზნესსექტორისზრდას,საქართველოს

ეკონომიკისგანვითარებასადაგაძლიერებას.

მოხარულივარ,რომ2016წელიბანკისთვის

წარმატებულიაღმოჩნდა.განსაკუთრებითაღსანიშნია

საერთაშორისოსარეიტინგოკომპანია„Fitch“ისმიერ
ჩატარებულიმორიგიკვლევა,რომლისშედეგადბანკ

ქართუსშეუნარჩუნდაIDRის(IssuerDefaultRat

ing)რეიტინგი„B+სტაბილურიპერსპექტივა“,რაც
მისისიძლიერისადასტაბილურადგანვითარების

შესაძლებლობებისთვალსაჩინომაგალითია.

ვულოცავბანკსვაკისგანახლებულისერვისცენტრის

გახსნასდაუამრავსიახლესვუსურვებმომავალში.

20წლისმანძილზეგანხორციელებულისაქმიანობით

ბანკიქართუმღირსეულიწვლილიშეიტანადაშეაქვს

კიდეცსაქართველოსეკონომიკისგასაძლიერებლად

დაგანსავითარებლად.

ბანკიქართუსმენეჯმენტსადაკოლექტივსვუსურვებ

შემდგომგანვითარებასადაწინსვლას.

ნიკოლოზჩხეტიანი
სამეთვალყურეოსაბჭოსთავმჯდომარე

გიორგიმეოთხელაშა(ლაშა-გიორგი)
GIORGI IV LASHA (LASHA-GIORGI)

სპილენძისმონეტა1210წელსაამოჭრილი.მასქართულიდა

სპარსულიწარწერებიამშვენებს.

Acoppercoinof1210decoratedwiththe

GeorgianandPersianlegends.
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გიორგიმეოთხელაშა(ლაშა-გიორგი)
GIORGI IV LASHA (LASHA-GIORGI)

მონეტა1210წელსაამოჭრილიდა

სპილენძისგანაადამზადებული.

A copper coin of 1210.

ADDRESS OF THE CEO
Ladies and Gentlemen!
I’m glad to report the success “Cartu Bank” JSC made in 2016. 
From the very beginning, the Bank has been funding the projects 
targeted at development of the Georgian economy, support to the 
local, import-substituting and export-oriented production. 

We are proud to say that as a result of the survey conducted by the 
international “Fitch” rating company in 2016, Cartu Bank” preserved 
“B+ stable prospects” IDR (Issuer Default Rating), which testifies to 
its stability and reliability. 

It is also noteworthy that “Cartu Bank” is regularly diversifies its 
portfolio by industries and regions. Owing to our efforts, quite a few 
sectors in Georgia have been revitalized substituting the import with 
the exported products.

Here I’d like to mention a new trend: just a few years ago, import 
was prevalent in the Georgian economy. Correspondingly, the loans 
issued for funding the import were dominant in the Bank portfolio. 
Today, the trade has gone down to the 4 position with 16% share, 
while the production, service, real property and construction sectors 
are sharing the first three positions with 24-24% shares each. We 
issued up to 5% loans to the agricultural sector with the remaining 
7% of the loan portfolio distributed to the others.

We are committed to our sustainable development strategy targeted 
at active support to the national business sector and general 
contribution to the Georgian economy. 

I wish to say “Thank you” to our customers but for them our 
success would not have been complete. We are determined to 
keep working for them in order to produce the most flexible and 
customer-specific products. 

Two decades of operation testify to our motivation, excellent 
team work, professionalism and determination to make Georgia 
prosperous. 

MS. NATO KHAINDRAVA 
CEO

გენერალურიდირექტორის
მიმართვა

პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო,
მოხარულივარმოგახსენოთსს„ბანკიქართუს“2016წელს
მიღწეულიწარმატებებისთაობაზე:
აღსანიშნავია,რომბანკიდაარსებისდღიდანაფინანსებდა
პროექტებს,რომლებიცმიმართულიიყოსაქართველოს
ეკონომიკისგანვითარებაზე,ადგილობრივიწარმოების
ხელშეწყობასადაიმპორტშემცვლელიდაექსპორტზე
ორიენტირებულიწარმოებისდაფინანსებაზე.

ჩვენთვისსაამაყოა2016წელსსაერთაშორისო
სარეიტინგოკომპანია„Fitch“ისმიერჩატარებულიმორიგი
კვლევა,რომლისშედეგადაცბანკქართუსშეუნარჩუნდა
IDRის(IssuerDefaultRating)რეიტინგი„B+სტაბილური
პერსპექტივა“.აღნიშნულინათლადმეტყველებს,რომბანკი
სტაბილურიდასაიმედოა.

აღნიშვნისღირსიაისფაქტიც,რომბანკიქართუმუდმივად
ახდენსპორტფელისდარგობრივდარეგიონალურ
დივერსიფიკაციას.ჩვენიძალისხმევითსაქართველოში
არაერთმადარგმადაიწყოაღორძინება,ასევე,იმპორტის
ჩანაცვლებადაგავიდაექსპორტზეც.

ძალზედთვალსაჩინოაშემდეგიტენდენცია:გასულ
წლებში,ზოგადადსაქართველოსეკონომიკასადა,
შესაბამისად,ბანკისპორტფელშიჭარბობდაიმპორტიდა
მისდასაფინანსებლადგაცემულისესხები.

დღეისათვისვაჭრობისსექტორმაბანკისპორტფელში
მე4პოზიციაზეგადაინაცვლა16%იანიწილით,ხოლო
პირველსამპოზიციაზედაწინაურდაწარმოებისსექტორი,
მომსახურებისსფერო,უძრავიქონებისადამშენებლობის
დარგი2424%იანითანაბარიწილებით.ამასთან,5%
მდეგაიზარდასოფლისმეურნეობისსექტორზეგაცემული
სესხებისწილი,ხოლოპორტფელისდანარჩენი7%სხვა
დარგებზეგადანაწილდა.

ჩვენმტკიცედვიცავთმდგრადიგანვითარებისსტრატეგიას,
რომლისმიზანიაქვეყნისმასშტაბითბიზნესსექტორის
აქტიურიმხარდაჭერადა,შესაბამისად,საქართველოს
ეკონომიკისგანვითარებაშიღირსეულიწვლილისშეტანა.

მსურსმადლობაგადავუხადოჩვენსმომხარებლებსაც,მათ
გარეშეხომჩვენიწარმატებაარიქნებოდასრულყოფილი.
მომავალშიჩვენკვლავგავაგრძელებთინტენსიურ
მუშაობასმათთვის,მაქსიმალურადკომფორტულიდამათ
მოთხოვნებზემორგებულიპროდუქტებისშესაქმნელად.

ბანკიქართუს20წლიანიმოღვაწეობისგზამისი
სულისკვეთების,გუნდისსიძლიერის,პროფესიონალიზმის
გამოხატულებადასწრაფვაასაქართველოს

ძლიერებისაკენ.

ნატოხაინდრავა
გენერალურიდირექტორი
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„ბანკი ქართუს“ მისია

ჩვენიმისიაა,უმაღლესიხარისხისექსკლუზიურისაფინანსო

მომსახურებისგზით,განსაკუთრებულიწვლილიშევიტანოთ

ქვეყნისმნიშვნელოვანიდარგებისგანვითარებაში.

ხედვა

სს„ბანკიქართუ“გახდებაგამორჩეულისაფინანსო

ინსტიტუტი,რომელიც:

 > საქართველოშიშექმნისკორპორატიულიკლიენტების 

ექსკლუზიურიმომსახურებისსტანდარტს;

 > აქტივებისმოცულობითსტაბილურადგილსდაიკავებს 

საბანკოსისტემისლიდერთასამეულსშორის;

 > დაკომპლექტებულიიქნებამაღალკვალიფიციურიდა 

მოტივირებულიკადრებით;

 > განსაკუთრებულწვლილსშეიტანსჩვენიქვეყნის  

ეკონომიკისზრდასადაბიზნესისგანვითარებაში;

 > სტაბილურადგაზრდისსაკუთარღირებულებებს,როგორც 

აქციონერთა,ასევე,კლიენტებისათვის,რაცდადებითად 

იმოქმედებს,ზოგადად,ქვეყნისმოსახლეობისცხოვრების

დონისამაღლებაზე.

ძირითადი ფასეულობები

 > მაღალიხარისხისმომსახურებადათითოეული  

კლიენტისადმილოიალურიდამოკიდებულება;

 > საბანკოპროდუქტებისსრულყოფილიდა

მრავალფეროვანიპაკეტი;

 > მომხმარებელზემორგებულითანამედროვედა

ინოვაციურიფინანსურიგადაწყვეტილებები;

 > პროფესიონალიკადრები.

ბანკისმისია,ხედვა,ძირითადიფასეულობები
MISSION, VISION AND CORE VALUES OF THE BANK

Mission of “Cartu Bank” JSC

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 Geor-
gian 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. 

სამეთვალყურეო საბჭო:

 > ნიკოლოზჩხეტიანი
 სამეთვალყურეოსაბჭოსთავმჯდომარე

 > ნათელაყალიჩავა
 სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრი

 > ეთერდემინაშვილი
 სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრი

აღმასრულებელი მენეჯმენტი:

 > ნატოხაინდრავა
 გენერალურიდირექტორი

 > გივილებანიძე
 ფინანსურიდირექტორი

 > დავითგალუაშვილი
 ოპერაციებისდირექტორი

 > ზურაბგოგუა
 კომერციულიდირექტორი

 > ბექაკვარაცხელია
 რისკებისდირექტორი

Supervisory Board

 > MR. NIKOLOZ CHKHETIANI 
 Chairperson of the Supervisory Board 

 > MS. NATELA KALICHAVA 
 MemberoftheSupervisoryBoard

 > MS. ETERI DEMINASHVILI 
 MemberoftheSupervisoryBoard

Executive Management

 > MS. NATO KHAINDRAVA 
 ChiefExecutiveOfficer

 > MR. GIVI LEBANIDZE 
 ChiefFinancialOfficer

 > MR. DAVID GALUASHVILI 
 ChiefOperationsOfficer

 > MR. ZURAB GOGUA 
 ChiefCommercialOfficer

 > MR. BEKA KVARATSKHELIA 
 ChiefRisksOfficer
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ბანკისსტრუქტურა
STRUCTURE OF THE BANK



ათასლარებში

მთლიანი აქტივები

წმინდა სესხები

მთლიანი ვალდებულებები

სადეპოზიტო პორტფელი

სააქციო კაპიტალი

სულ შემოსავლები

სულ ხარჯები

წმინდა მოგება/ზარალი

თანამშრომელთა რაოდენობა

2012

414,703

262,148

237,361

66,623

177,315

41,355

28,335

13,020

293

2013

594,261

396,297

317,421

173,786

276,840

86,215

15,014

71,201

313

2014

762,512

543,035

480,388

319,687

282,124

67,499

47,275

20,224

326

2015

1,192,724

824,618

916,319

597,946

276,405

166,147

107,206

58,941

314

2016

1,420,363

854,338

1,142,170

747,610

278,193

155,541

80,289

75,252

315

IN THOUSAND GEL

TOTAL ASSETS

NET CREDITS

TOTAL LIABILITIES

DEPOSIT PORTFOLIO

SHARE CAPITAL

TOTAL INCOMES

TOTAL COSTS

NET PROFIT/LOSS

NUMBER OF STAFF

ათასლარებში

მთლიანიაქტივები

წმინდასესხები

მთლიანივალდებულებები

სადეპოზიტოპორტფელი

სააქციოკაპიტალი

სულშემოსავლები

სულხარჯები

წმინდამოგება/ზარალი

თანამშრომელთარაოდენობა

მოკლეფინანსურიანგარიში

2016წელისს„ბანკიქართუს“ისტორიაშიერთ–ერთი

ყველაზეწარმატებულიწელიიყო.ამასბანკისფინანსური

მაჩვენებლებიცმოწმობს.

BRIEF FINANCIAL REPORT

As made evident by the financial indicators 
below, 2016 was one of the most successful in 

the Bank’s history.

უახლესიმოვლენები
ბანკისისტორიაში

 > საერთაშორისოსარეიტინგოკომპანია„Fitch“ის

მიერჩატარებულიმორიგიკვლევისშედეგად2016

წლის25მაისს,კომპანია„Fitch“მაბანკიქართუს

შეუნარჩუნაIDRის(IssuerDefaultRating)რეიტინგი

„B+სტაბილურიპერსპექტივა“რაცმნიშვნელოვნად

დაეხმარებაბანკსსტაბილურადგანვითარებაში;

 > ბანკიქართუსსწრაფფულადგზავნილებსდაემატა

ახალისისტემა„კონტაქტი“;

 > 2016წლის24ოქტომბერს,გაიხსნაბანკიქართუს

ვაკისგანახლებულისერვისცენტრი;

 > 2016წელსგამოიცაბანკიქართუს20წლის

იუბილისადმიმიძღვნილიკატალოგი„20წელი100
პროქტი“.აღნიშნულგამოცემაშიბანკისოცწლიანი
მოღვაწეობისმანძილზედაფინანსებულიყველაზე

მსხვილიდაქვეყნისთვისმნიშვნელოვანიპროექტებია

წარმოდგენილი.

RECENT 
HIGHLIGHTS

 > As a result of the survey conducted by 
the international “Fitch” rating company 
on 25 May 2016, Cartu Bank preserved 
“B+ stable prospects” IDR (Issuer Default 
Rating), which is going to make the Bank 
more stable;  

 > A new “Contact” system was added to the 
“Cartu Bank’s” money transfers; 

 > On 24 October 2016, the Bank’s renovated 
service center opened in the Tbilisi Vake 
district; 

 > Highlighting the 20 year jubilee of the 
Bank, ”20 Years 100 Projects” catalogue 
setting out the biggest and most significant 
projects the Bank had funded was 
published in 2016. 
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ორიაბაზი.ვერცხლი.თბილისი.1806წ.
TWO ABAZIS. SILVER. TBILISI. 1806 

1804წელსთბილისშიაღადგინესზარაფხანა,სადაციჭრებოდაქართულწარწერიანივერცხლისადა

სპილენძისფულიერეკლეIIისდროინდელიფულადისისტემით,რომლისუკნინესიერთეულიდინარიიყო,

რაოდენობაკიმონეტაზექართულიასოებითაღინიშნებოდა.ზარაფხანამოქმედებდა1834წლამდედა

ჭრიდავერცხლისორაბაზიანებს(“უ”400),აბაზიანებს(“ს”200),ნახევარაბაზიანებს(“რ”100).სპილენძის

ბისტს(“კ”20),ნახევარბისტს(“ი”10)დაფულს(“ე”5).

In 1804, the Russian rulers of Georgia restored the Mint in the capital Tbilisi, where the silver and copper coins bearing the Georgian 
legends were forged according to the monetary system operational during the reign of King Erekle II. Dinar was the smallest denomi-
nation coin, with the figure carved in the Georgian letters. The Mint operating until 1834 issued the silver coins worth two abazis (“უ” 
400), abazis (“ს” 200), half-abazis („რ“ 100), copper bists („კ“ 20) and half-bists („ი“ 10) and paper money („ე“ 5).

თამარ-დავით
TAMAR-DAVID

მონეტათამარისადადავითსოსლანისმეფობისდროს,1200წელსაამოჭრი

ლი.მისერთმხარესკარგადჩანსთამარისადადავითისსახელებისინიცი

ალები.მონეტაზექართულიდაებრაულიწარწერებია:“დედოფალიდედო

ფალთა,მშვენებაქვეყანისადასარწმუნოებისა,თამარი,ასულიგიორგისა,

მესიისთაყვანისმცემელი”.

The coin forged in 1200 during the reign of Queen Tamar and David Soslan, her husband. On 
the one side, it bears the initials of Tamar and David. The legends in Georgian and Hebrew 
say: ““Queen of queens, the beauty of the land and the faith, Tamar, daughter of Giorgi and the 
adorer of the Messiah”.
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პროექტის ძირითადი მონაცემები:

• პროექტისდასაწყისი20მარტი,2013წელი;

• ბანკიქართუსმიერპროექტისფარგლებში2016წელს

დაფინანსებულია28კლიენტი,მათზეგაცემულია20.1მლნ

ლარისოდენობისსესხები;

• პროექტისჯამურიპორთფელი31.12.2016წლის

მდგომარეობით48,651,829ლარი.

 > დაკრდიტებისპროგრამაში„აწარმოესაქართველოში“

გამოიყოფა3მიმართულება:

1. ინდუსტრიული ნაწილიხელსუწყობსსაქართველოში
წარმოებაზეორიენტირებულიინდუსტრიებისგანვითარებას,

ახალისაწარმოებისშექმნას/არსებულისაწარმოების

გაფართოება/გადაიარაღებას.

აღნიშნულიმიმართულებისფარგლებშიბანკმაქართუმ

დააფინანსარამოდენიმეახალიწარმოებანაკლებადაქტიურ

დამაღალმთიანირეგიონებში,კერძოდ,მაღალმთიანრაჭასა

დათეთრიწყაროსრაიონში.

2. სოფლის მეურნეობის ნაწილისაშუალებასაძლევს
მსურველებსშექმნანახალიანგანავითარონსაშუალოდა

მსხვილისაწარმოებისოფლისმეურნეობისდარგში.

3. სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილი პროგრამასდაემატა
2016წლიდანდაცნობილიასახელწოდებით„უმასპინძლე 
საქართველოში“.ამნაწილისმიზანიაგანავითაროს
რეგიონებშისასტურმოებისბიზნესი,რათამათშეძლონ

უმასპინძლონგაცილებითმეტტურისტს.

პროექტის ძირითადი მონაცემები:

• პროექტისდასაწყისი1ივნისი,2014წელი

• ბანკისქართუსმიერ2016წელს11.6მლნლარისოდენობის

სესხითდაფინანსებულია11კლიენტი

• პროექტისჯამურიპორტფელი31.12.2016წლის

მდგომარეობით30,219,065ლარი

2017წლისთვისბანკიქართუსთვისკვლავპრიორიტეტულადდარჩება

ქვეყნისეკონომიკისათვისმნიშვნელოვანიდარგებისსოფლის

მეურნეობის,იმპორტშემცვლელიდაექსპორტზეორიენტირებული

წარმოებისგანვითარება.

 The project details:  

• launch – 20 March 2013;
• in 2016, “Cartu Bank” provided 20.1 m GEL 

loans to 28 customers;
• on 31.12.2016, the total project portfolio 

made up 48,651,829 GEL. 
 
 

 > ,,Produce in Georgia’’ crediting program has 
three components 

1. Industry – support to the businesses 
focusing on local production, setting up/
expansion/re-equipment of the new ones. 
Within this context, “Cartu Bank” funded 
several new businesses in somewhat back-
ward and mountainous regions, namely 
Racha and Tetritskaro.

2. Agriculture – support to the entities and 
persons wishing to set up or develop the 
medium size and major agricultural enter-
prises;

3. Hotel Industry - referred to as “Host in 
Georgia” was added to the program in 
2016. Its aim is development of the hotel 
business in the regions so that they could 
host a much larger number of tourists.

 
  The Project details:

• launch – 1 June 2014;
• in 2016, “Cartu Bank” provided 11.6 m GEL 

loans to 11 customers;
• on 31.12.2016, the total project portfolio 

made up 30,219,065 GEL.

Funding the national agriculture, furthering the im-
port-substituting and export-oriented production will 
remain the Bank priority in 2017.

საკრედიტომაჩვენებლები

ბანკიქართუსსაკრედიტომიმართულებისთვის2016წელი

მნიშვნელოვანიიყო.შესამჩნევიასაშუალოდამსხვილი

კლიენტებისრაოდენობისზრდა.

 > საკრედიტოპორტფელისმოცულობა5%ითგაიზარდა

და927მლნლარსგადააჭარბა;

 > წმინდასესხებისმოცულობამშეადგინა854.3მლნ

ლარი,რაცწარმოადგენსმთლიანისესხების91.18%,

ხოლობანკისმთლიანიაქტივების60.1%ს;

 > საანგარიშოპერიოდისბოლოსბანკისსაკრედიტო

პორტფელისსაშუალოშეწონილმაშემოსავლიანობის

მაჩვენებელმაწლიური11.94%შეადგინა,2015წლის

შესაბამისიმაჩვენებლიკი12.67%იყო.

სს„ბანკიქართუ“წარმოადგენსრასაშუალოდა

მსხვილიბიზნესისწამყვანიკომპანიებისგრძელვადიან

პარტნიორს,სტაბილურადაგრძელებსთავისიმისიის

შესრულებასწვლილიშეაქვსქვეყნისათვისსტრატეგიულად

მნიშვნელოვანიდარგებისგანვითარებაში.

2016წელსბანკმაკვლავშესთავაზათავისმომხმარებლებს

შემდეგისაკრედიტოპროგრამები:

 > იმპორტშემცვლელიწარმოებისდაკრედიტების

პროგრამა;

 > ქსელურიბიზნესისგანვითრებისდაკრედიტების

პროგრამა;

 > მცირედასაშუალობიზნესისდაკრედიტებისპროგრამა;

 > ექსპორტიმპორტისსავაჭროოპერაციების

ხელშეწყობისპროგრამა.



ბანკიქართუ,ასევე,აქტიურადარისჩაბმული

სახელმწიფოსმიერინიცირებულპროექტებში:



 > „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროგრამისმიზანია
ფერმერების,აგრარულიკომპანიებისადასოფლის

მეურნეობაშიჩართულიფიზიკურიპირებისხელშეწყობა

იაფი,გრძელვადიანიდახელმისაწვდომიფულადი

სახსრებითუზრუნველყოფისგზით.

         

CREDIT INDICATORS

2016 stood out in terms of the credits issued by “Cartu 
Bank” and, also, considerable increase of the number of 
medium size and major customers. 

 > the credit portfolio increased by 5% to exceed  
927 m GEL;

 > the net credits made up 854.3 m GEL, i.e. 91.18% 
of the total credits and 60.1% of the Bank’s total 
assets;

 > by the end of the reporting period, the average 
weighted profitability indicator of the Bank’s credit  
portfolio was 11.94% as against 12.67% in 2015. 

“Cartu Bank” JSC, a long-standing partner of the medi-
um size and major business companies remains true to 
its mission of support to the strategic national industries. 
 
 
 
In 2016, the Bank offered its customers the credit pro-
grams below:

 > program for crediting the import-substituting pro-
duction;

 > program for crediting the network business develop-
ment;

 > small and medium size business crediting program;
 > program for support to export-import trade transac-

tions.
 

Also, “Cartu Bank” JSC is closely involved in the 
State-initiated programs:
 

 > Preferential Agro Credit program is designed for 
support to the farmers, agricultural companies and 
persons engaged in the agricultural sector by way 
of provision of affordable, long-term and preferential 
funds. 
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თამარი-მონეტა1187წელსაამოჭრილი
TAMAR – COIN DATED WITH 1187

სპილენძისმონეტისერთმხარესკარგადიკითხებათამარისხელრთვა:„თამარ“დაქართულიწარწერა.
მონეტისმეორემხარეს,ე.წ.„ზურგზე“არაბულადვკითხულობთ„დედოფალიდიდებული“,მშვენებაქვეყნისა
დასარწმუნოებისათამარ,ასულიგიორგისა,მესიისთაყვანისმცემელი.განადიდოსღმერთმანძლევანიმისნი,

განადიდოსღმერთმანდიდებამისი,განაგრძოსჩრდილიმისიდაგანამტკიცოსკეთილდღეობამისი”.

On the one side of the cooper coin, there is the ligature: “Tamar” and a legend in Georgian. The Arabic legend on the reverse side of the 
coin says: “Tamar, the great queen, the beauty of the land and the faith, daughter of Giorgi and the adorer of the Messiah. Let the God 
make her victorious, glorious and bestow her with a long life and welfare”. 

რისკებისმართვა

რისკებისმართვისდეპარტამენტისმიერ2016წელს

განხორციელებულისაქმიანობიდანაღსანიშნავიაშემდეგი:

 > ფინანსურირისკებისმართვისგანყოფილებისმიერ

შემუშავდასაკრედიტოპორტფელისსახელობითი

კონცენტრაციისხარისხობრივირისკისთვისსაჭირო

კაპიტალისბუფერისგამოსათვლელიმეთოდოლოგია,

რომელიცდაფუძნებულია,საკრედიტოპორტფელისIF

RSისმიხედვით,გაუფასურებისდანაკარგისრეზერვის

გაანგარიშებისასმიღებულშუალედურპარამეტრებზე;

 > საკრედიტოპორტფელისმონიტორინგის

განყოფილებაშიდაინერგაკომპანიებისანალიზის

ახალისისტემა,რომელიცკომპანიისუახლესი

ფინანსურიმაჩვენებლებისადაძირითადი

კოეფიციენტებისგამოყენებითთითოეულკომპანიას

ავტომატურადანიჭებსრისკისქულას;

 > აღნიშნულისისტემისმეშვეობითშესაძლებელია

ადრეულეტაპზევეიქნესაღმოჩენილიბანკის

მსესხებლისფინანსურისირთულეებიდამოხდეს

სესხებისშესაძლოდანაკარგებისრეზერვისზრდის

თავიდანაცილება;

 > 2016წლისმიწურულსბანკმადაიწყოსაოპერაციო

რისკებისაღრიცხვისტექნოლოგიურად,თვისებრივად

დასისტემურადახალმოდელზემუშაობა,რომლის

დანერგვაც2017წლისმანძილზეიგეგმებაპროექტი,

ასევე,მოიცავსბანკისთანამშრომლებისცნობიერების

ამაღლებასსაოპერაციორისკებისკუთხით,რაც

ბანკშისაოპერაციორისკებისწარმატებულიმართვის

მნიშვნელოვანპირობასწარმოადგენს.

RISK MANAGEMENT

The following stands out among the activities of 
the Risk Management Department in 2016:

 > the Financial Risk Management Division 
developed the methodology to measure the 
capital buffer required for the qualitative risk 
of single-name concentration in loan portfolio 
based on the IFRS interim parameters of 
computing the credit portfolio impairment 
allowance; 

 > a new system analyzing the companies was 
introduced by the Credit Portfolio Monitoring 
Division. By applying their updated financial 
indicators and key indexes the system 
automatically assigns a risk score to each of 
them; 

 > the system is designed for early detection of 
a Bank borrower’s financial difficulties in order 
to prevent increase of the possible loan loss 
reserve; 

 > in late 2016, the Bank started working 
on a brand new model for registering the 
operational risks to be introduced in 2017. 
Also, the project involves raising the staff 
awareness in terms of the operational risks 

relevant to their efficient management.
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საბარათებიზნესი

ბანკიქართუარისპირველიქართულიკომერციულიბანკი,

რომელმაცმიიღოVISAდაMasterCardისმომსახურების

ლიცენზიებიელექტრონულვაჭრობაშიდადღემდეინარჩუნებს

ლიდერობასამმიმართულებით.

აღსანიშნავია,რომ2016წელსგაგრძელდაარსებული

პარტნიორიობიექტებისმომსახურებადაახალიკომპანიების

მოზიდვა.სავაჭროდამომსახურებისობიექტებშისაერთო

ბრუნვამშეადგინა17,5მილიონიაშშდოლარი,რაც6%ით

მეტიაწინაწლისმაჩვენებელზე.

2016წლისგანმავლობაშიელ.კომერციისბიზნესი

ინტენსიურადგანვითარდა.გაფორმდახელშეკრულება

56კომპანიასთან,მათსაიტებზეპლასტიკურიბარათებით

გადახდებისუზრუნველყოფისთაობაზე.საანგარიშოწლის

ბოლოსელ.კომერციისსფეროშიჩართულიობიექტების

რაოდენობამშეადგინა231,საერთობრუნვამ34მლნაშშ

დოლარი,ხოლოწარმატებულიტრანზაქციებისრაოდენობამ

2,5მილიონიტრანზაქცია.

2016წელსდასრულდასაბარათესისტემისტექნიკურიბაზის

განახლებადასათადარიგო(DR)საიტისპროექტზემუშაობა.

საბარათემომსახურებისმიმღებიკლიენტებისთვისბანკის

სისტემებიგახდაუფროსწრაფი,მოსახერხებელიდასაიმედო.

2016წელსდაიწყოუკონტაქტოპლასტიკურიბარათების

სერტიფიცირებისპროცედურები.



CARD BUSINESS

“Cartu Bank” is the first commercial bank 
in Georgia holding the Visa and MasterCard 
licenses for rendering e-commerce services 
and it retains its leadership to this day. 

In 2016, the Bank continued rendering 
services to its partner enterprises and also 
attracted the new corporate clients. The total 
turnover at the commercial and service points 
made up 17.5 m USD, which is 6% over than 
in the year before.

In 2016, e-commerce was developing rapidly. 
Contracts on website payments by plastic 
cards were executed with 56 companies. By 
the end of the reporting year, 231 companies 
were engaged in e-commerce, with their total 
turnover reaching 34 m USD and the number 
of effected transactions – 2.5 m. 

In 2016, the card system was upgraded and 
the DR site project implemented making the 
Bank systems more rapid, flexible and reliable 
for card users.  

Certification of swipe cards started in 2016.

გიორგიმესამისდროსმოჭრილიმონეტა
A COIN FORGED DURING THE REIGN OF GIORGI III

გიორგიმესამის(11561184წწ.)დროსსაქართველოშიმოჭრილიმონეტა

სპილენძისაა.მასქართულიდაარაბულიწარწერებიამშვენებს.მონეტისმეორემხარეს

არაბულადწერია:“მეფემეფეთაგიორგი,ძედემეტრესი,მესიისმახვილი”.სპილენძის

მონეტაზეგამოსახულგიორგიმესამესმარჯვენახელზეშევარდენიაზის.მონეტასიმონ

ჯანაშიასსახელობისსაქართველოსმუზეუმშიადაცული.

A copper coin forged during the reign of Giorgi III decorated with the legends in the Georgian and Arabic 
languages. The Arabic legend on its reverse side says: “Giorgi, king of kings, son of 
Demetre, the sword of the Messiah”. On the one side of the coin we see Giorgi III with a falcon on his right 
hand. The coin is preserved in Simon Janashia National Muse um of Georgia.
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IT

The following projects implemented in 2016 are note-
worthy for the Information Technology Department:

 > successfully was completed migration to the new 
server systems, launch of the backup system. The 
systems are created in line with the international 
standards and fully protected from force-major 
events; 

 > the Bank acquired a brand new server and network 
equipment and cooling systems. The equipment 
meets both the present requirements and those for 
the next 5 years. There are duplicates in the main 
communications room, while the backup communi-
cations room is the third duplicate. 

 > The networking equipment manufactured by Cisco 
company and Hewlett-Packard Enterprise server 
appliances were acquired. Blades – 12 pcs; virtual 
servers – 120.2, disk array of 96 discos, with the 
total capacity of about 75 terabit; total Cache 808 
GiB, approx. 8000 IOPS; servers of about 200 pro-
cessor cores; total core memory up to 3 terabit. 

 > for the purpose of plastic card processing, a HP 
Nonstop server of the specifications below was 
acquired:

• Integrity NonStop NS2300 Server
• 2 x Intel Intel Itanium 9500 series processor 

(1.73 GHz/20 MB L3 Cache)
• RAM 32GB; 
• 6 x 146GB 15K 2.5in 6G SAS HDDs;

Continuous replication between the main and backup 
communication rooms takes place via the Gravic Shad-
owBase fostware.

All those made it possible for the Bank to render its 
clients safe, rapid and reliable services. 

საერთაშორისოურთიერთობები

2016წლისმანძილზესაერთაშორისოურთიერთობების

დეპარტამენტისმონაწილეობითგანხორციელდა

შემდეგიღონისძიებები:

 > მოხდამოქმედსაბანკოპარტნიორებთან

არსებულიურთიერთობებისშემდგომისრულყოფა.

პარალელურად,ჩამოყალიბდათანამშრომლობა

ახალუცხოურსაბანკოინსტიტუტებთან,კერძოდ,

2016წლისიანვარშიგაიხსნასაკორესპონდენტო

ანგარიშებირუსულROSBANKში(რუსულირუბლი,

აშშდოლარი,ევრო),ხოლონოემბერშიევროს

ანგარიშიგერმანულLBBWში;

 > განახლდამოლაპარაკებებიძველპარტნიორ,

საერთაშორისოსაფინანსოინსტიტუტებთან(EBRD,

BSTDB)საკრედიტოხაზებისგანახლებაზე.ასევე

დამყარდააქტიურისაქმიანიურთიერთობებიახალ

პარტნიორებთან;

 > სს„ბანკიქართუს“წარმომადგენლები

მონაწილეობდნენBSTDBისყოველწლიურბიზნეს

ფორუმისმუშაობაში,რომელიცჩატარდა2016წლის

მაისში,ქ.ათენში;

 > დაინერგასწრაფიფულადიგზავნილებისსისტემა

CONTACT;

 > SWIFTისმიერინიცირებულსაერთაშორისო

საცნობაროსისტემაში(‘KYCRegistry’)

განხორციელდაბანკიქართუსშესახებმონაცემების

შეტანადაერთიანქსელშიინტეგრაცია;

 > საერთაშორისოსაბანკოკატალოგშიTheBank

ers’Almanacაიტვირთადაგანთავსდასს„ბანკი

ქართუს“შესახებყველასაჭირომონაცემი.

INTERNATIONAL RELATIONS

In 2016, the International Relations Department 
accomplished the following:  

 > ties with partner banks were strengthened and 
the ones with the foreign banking institutions were 
forged. Namely, in January 2016, correspondent 
accounts (USD, EUR, RUB) were opened with the 
Russian ROSBANK, while in November the one in 
euro was opened in the German LBBW; 

 > negotiations on resumption of the credit lines were 
re-launched with the long-standing partner inter-
national financial institutions, such as EBRD and 
BSTDB and business relationships were forged with 
the new ones; 

 > in May 2016, a “Cartu Bank” JSC team participated 
in BSTDB annual business forum in Athens; 

 >  new money transfer ,,Contact’’ was introduced; 

 > the data on “Cartu Bank” JSC were incorporated in 
the SWIFT-initiated international KYC Registry and 
integrated in the uniform network; 

 > the data on “Cartu Bank” JSC were uploaded to the 
international The Bankers’ Almanac catalogue.
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საინფორმაციოტექნოლოგიები

საინფორმაციოტექნოლოგიებისდეპარტამენტისთვის

აღსანიშნავია2016წელსგანხორციელებულიშემდეგი

პროექტები:

 > წარმატებითდასრულდამიგრაციაახალსასერვერო

სისტემებზე.გაეშვასათადარიგოსასერვერო

სისტემა.სისტემებიშექმნილიასაერთაშორისო

სტანდარტებისმიხედვითდასრულადარისდაცული

„ფორსმაჟორული“სიტუაციებისგან;

 > ბანკისმიერშეძენილიქნასრულიადახალი

სასერვეროდასაქსელოაპარატურადაგაგრილების

სისტემები.აპარატურაშეძენილია,როგორც

არსებული,ასევე,შემდგომიხუთიწლისმოთხოვნის

გათვალისწინებით.მისიდუბლირებახდება

ძირითადსასერვეროში,ხოლო,სათადარიგო

სასერვეროწარმოადგენსმესამედუბლიკატს;

 > შეძენილიქნაCiscoფირმისსაქსელოაპარატურა,

HewlettPackardEnterpriseსასერვეროაპარატურა,

ბლეიდებისრაოდენობა12,ვირტუალური

სერვერებისრაოდენობა120,2დისკური

მასივი96დისკით,ჯამურადგამოსაყენებელი

(დუბლირებული)75მდეტერაბაიტისმოცულობით.

კეშიTotalCache808GiB,8000მდეIOPS.

სერვერები:200მდეპროცესორულიბირთვით.3

ტერაბაიტამდეჯამურიოპერატიულიმეხსიერება;

 > პლასტიკურიბარათებისპროცესინგისთვისშეძენილ

იქნაHPNonstopსერვერიშემდეგისპეციფიკაციით:

• Integrity NonStop NS2300 Server

• 2xIntelIntelItanium9500seriesprocessor

(1.73GHz/20MBL3Cache)

• RAM32GB;

• 6x146GB15K2.5in6GSASHDDs;

GravicShadowBaseპროგრამულიუზრუნველყოფის

საშუალებით,ძირითადსასერვეროსადასათადარიგო

სასერვეროსშორისხორციელდებაუწყვეტირეპლიკაცია.



ყოველივეამისშედეგად,ბანკიქართუმთავის

კლიენტებსმიაწოდამეტადუსაფრთხო,სწრაფიდა

საიმედომომსახურება.



გიორგიმესამედათამარი
GIORGI III AND TAMAR

ასევე,საინტერესოა1178წელსმოჭრილისპილენძისმონეტა.მასზევკითხულობთ:„გიორგი.
ადიდენღმერთმა,მეფეთამეფე“.„თამარ.ადიდენღმერთმანმეფედადედოფალი“.

A silver coin forged in 1178, is no less interesting. The legend on it says: “Giorgi. Let the Almighty bless the king of 
kings”. “Tamar. Let the Almighty bless the king and the queen”.  

CHF

CHF

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

RUB

RUB

RUB

TRY

USD

USD

USD

USD

AMD

NOK

JPY

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Paris La Défense

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

AKTIF YATIRIM BANKASI A.S,  Istanbul, TR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Paris La Défense

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, STUTTGART, GE

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

ARDSHINBANK CJSC Yerevan

ZAO RAIFFEISENBANK, Moscow

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

AKTIF YATIRIM BANKASI A.S,  Istanbul, TR

AKTIF YATIRIM BANKASI A.S,  Istanbul, TR

ARDSHINBANK CJSC Yerevan, AM

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

ARDSHINBANK CJSC Yerevan, AM

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi, GE

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi, GE

SOGEFRPP

BAGAGE22

BAGAGE22

CAYTTRIS

SOGEFRPP

RSBNRUMM

SOLADEST

BAGAGE22

ASHBAM22

RZBMRUMM

RSBNRUMM

CAYTTRIS

CAYTTRIS

ASHBAM22

BAGAGE22

RSBNRUMM

ASHBAM22

BAGAGE22

BAGAGE22

002013708320

GE92BG0000000755204100

GE92BG0000000755204100

TR710014300000000002006884

001013708320

30111978400000020975

2807940

GE92BG0000000755204100

2470053460740020

30111810200000000002

30111810500000020975

TR870014300000000002006887

TR440014300000000002006885

2470053460740010

GE92BG0000000755204100

30111840800000020975

2470053460740000

GE92BG0000000755204100

GE92BG0000000755204100

CURR მოკორესპონდენტობანკები  SWIFT/BIC ანგარიშისნომერი/ACCOUNT NO

მოკორესპონდენტობანკები
CORRESPONDENT BANKS
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თბილისი/TBILISI:

ცენტრალური სერვისცენტრი 
ი.ჭავჭავაძისგამზ.,N39ა

CENTRAL SERVICE CENTER  
#39aI.ChavchavadzeAve.

ვაკის სერვისცენტრი
ი.აბაშიძისქ.,N24

VAKE SERVICE CENTER
#24I.AbashidzeStr.

საბურთალოს სერვისცენტრი 
პეკინისქ.,N14ბ

SABURTALO SERVICE CENTER 
#14bPekiniStr.

მთაწმინდის სერვისცენტრი
ვ.ვეკუასქ.,N1

MTATSMINDA SERVICE CENTER 
#1V.VekuaStr.

ისნის სერვისცენტრი 
ქეთევანდედოფლისგამზ./ბოჭორმისქ.N50/18

ISANI SERVICE CENTER 
#50/18QueenKetevanAve./BochormaStr.

 *8080(032)2008080

 info@cartubank.ge

 www.cartubank.ge

რეგიონები/REGIONS

ბათუმის სერვისცენტრი 
ა.გრიბოედოვისქ.,N2

BATUMI SERVICE CENTER 
#2A.GriboedovStr.

ქუთაისის სერვისცენტრი
ზ.ფალიაშვილისქ.,N4

KUTAISI SERVICE CENTER 
#4Z.PaliashviliStr.

გორის სერვისცენტრი 
სტალინისგამზ.,N10

GORI SERVICE CENTER 
#10StaliniAve.

თელავის სერვისცენტრი 
ი.ჭავჭავაძისმოედანი

TELAVI SERVICE CENTER
I.ChavchavadzeSq.
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