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წლიური

angariSi

სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარის მიმართვა

ADDRESS OF THE CHAIRPERSON
OF THE SUPERVISORY BOARD
მოგესალმებით,
სს "ბანკი ქართუს" სამეთვალყურეო საბჭოს
სახელით მინდა მადლობა გადავუხადო
ბანკის მენეჯმენტს, თანამშრომლებს,
პარტნიორებსა და მომხმარებლებს. 2020 იყო
ძალიან რთული, გამოწვევებით აღსავსე
წელი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბანკმა
ღირსეულად გაართვა თავი ამ სირთულეებს.
მოხდა სწორი და დროული რეაგირება
მიმდინარე მოვლენებზე.
ბანკის მენეჯმენტმა სათანადოდ შეაფასა
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და
სირთულეები, მოახდინა არსებული სესხების
რეფინანსირება/რესტრუქტურიზაცია, რათა
შენარჩუნებულიყო კლიენტების ფინანსური
სტაბილურობა.
იმედი მაქვს 2021 წელს მდგომარეობა მთელს
მსოფლიოსა და საქართველოში
საგრძნობლად გაუმჯობესდება.
მინდა საქართველოს მთელ მოსახლეობას
ვუსურვო მომავალ წელს ჯანმრთელობა,
წარმატება და ფინანსური სიძლიერე.
ნიკოლოზ ჩხეტიანი
სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე

Ladies and Gentlemen!
On behalf of the “Cartu Bank” Supervisory Board, I’d
like to say “Thank You” to the Bank Management, the
staff, partners and customers. 2020 was a very
difficult, challenging year but I think that the Bank
managed to cope with all the problems by the right
and timely response to the developments.
For the financial stability of its clients and by assessment of the developments and difficulties, the Bank
Management duly assessed the developments and
difficulties and refinanced/restructured the loans in
place.
I hope in 2021 the situation in Georgia and the rest of
the World will improve.
I would like to wish the entire population of Georgia
good health, success and financial strength next
year.
MR. NIKOLOZ CHKHETIANI
Chairperson of the
Supervisory Board
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გენერალური დირექტორის მიმართვა

ADDRESS OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

ბანკი, როგორც ყოველთვის, ზრუნავს
ქვეყნისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი
დარგების განვითარებაზე, როგორებიცაა:

As usual, the Bank focuses on the development
of the important national industries, such
as:

ქალბატონებო და ბატონებო,

ბიზნესის უწყვეტობის შენარჩუნების მიზნით
ბანკში შემუშავებულ იქნა "პანდემიის სცენარი",
რომელიც ასახავდა კრიტიკული ფუნქციების
უწყვეტობის შენარჩუნებისთვის
განსახორციელებელ ღონისძიებებს. ასევე, მოხდა
თანამშრომლების უმეტესი ნაწილის დისტანციურ
რეჟიმზე გადაყვანა და მომხმარებლებთან
დისტანციური მომსახურების უზრუნველყოფა,
რათა მინიმალურად ასახულიყო პანდემიის
შედეგები ორივე მხარეზე.

წარმოება

Production

Ladies and Gentlemen!

უძრავი ქონება და მშენებლობა

You know that 2020 was very hard for Georgia and
the rest of the world.

მომსახურება

This year, we have been approached by new
clients and funded new projects. The Bank has
been closely engaged in the national programs.
In 2020, we got involved in a new ”Credit Guarantee Scheme” and "Mortgage loan subsidiary
program".

Services

Also, in 2020, we collaborated with both the
existing and new banking institutions and opened
correspondent account.

COMPARED TO 2019, THE FINANCIAL RESULTS OF THE BANK IN 2020 CHANGED SIGNIFICANTLY:
გაიზარდა მთლიანი აქტივები (1.54 მლრდ ლარი), მთლიანი სესხები (1.03
მლრდ ლარი) და სადეპოზიტო პორტფელი (0.98 მლრდ ლარი).

The total assets went up (1.54 billion Gel), total loans (1.03 billion Gel) and the
deposit portfolio (0.98 billion Gel).
შემცირდა ბანკის წმინდა მოგება და მაჩვენებელმა 2020 წელს შეადგინა 9.83
მლნ ლარი.

Decreased the net profit of the bank and amounted to 9.83 billion Gel

“ბანკი ქართუს” მენეჯმენტის სახელით, მინდა
მადლობა გადავუხადო ჩვენს ერთგულ
მომხმარებლებსა და თანამშრომლებს
თანადგომისთვის 2020 წელს.
ჩვენი ბანკის თითოეულ თანამშრომელსა და
მომხმარებელს ვუსურვებ ჯანმრთელობასა და
წარმატებას 2021 წელს.

ნატო ხაინდრავა
MS. NATO KHAINDRAVA
გენერალური
დირექტორი
CEO

პანდემიის დროს საინფორმაციო პორტალზე
stopcov.ge-ზე უმოკლეს ვადებში გაიხსნა
საქველმოქმედო საიტი, რომელსაც ბანკი
უსასყიდლოდ ემსახურებოდა, 2020 წლის
განმავლობაში გატარდა 3 000-ზე მეტი
ტრანზაქცია 840 ათას ლარზე მეტი ბრუნვით.

Real property and construction

წინა წელთან შედარებით, ბანკის 2020 წლის ფინანსურ შედეგებში
დაფიქსირდა შემდეგი მნიშვნელოვანი ცვლილებები:
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2020 წლის განმავლობაში ვთანამშრომლობდით
არსებულ და ახალ საბანკო ინსტიტუტებთან,
გაიხსნა ახალი საკორესპონდენტო ანგარიში.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, S&P
Global Rating-ის მიერ ბანკს მინიჭებული აქვს
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საკრედიტო
რეიტინგი B, ხოლო "ქვეყნის ზედა ზღვარი" BB-.

მოგეხსენებათ, რომ 2020 წელი იყო ძალიან მძიმე
წელი არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ
მთელი მსოფლიოსთვის.

For the purpose of continuity of the business, we
developed “the Pandemic Scenario” which set out
the measures targeted at continuity of the critical
functions. In order to minimize the pandemic
impact, most of the staff was transferred to remote
work mode and rendered the electronic service.

ბანკი აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო
პროგრამებში, 2020 წელს კი ჩაერთო ახალ
პროექტებში, როგორიც არის "საკრედიტო
საგარანტიო სქემა" და „იპოთეკური კრედიტების
მხარდაჭერის მექანიზმი“.

ვაჭრობა

Trade

For December 31, 2020 by S&P Global Rating
Cartu bank was assigned long and short term
credit Rating B and Country rating BB-.
In the pandemic, we served for free a charity site
promptly opened on stopcov.ge information
portal: over 3000 transactions of more than 840
000 turnover were effected in 2020.
On behalf of the Cartu Bank Management I wish
to say “Thank You” to our loyal customers and
staff. I wish them all good health and success in
2021.

04

ბანკის მისია, ხედვა,
ძირითადი ფასეულობები

MISSION, VISSION AND CORE VALUES OF THE BANK

ბანკის სტრუქტურა 2020
STRUCTURE OF THE BANK 2020

სს „ბანკი ქართუს“ მისია

სამეთვალყურეო საბჭო

MISSION

ჩვენი მისიაა, უმაღლესი ხარისხის ექსკლუზიური
საფინანსო მომსახურების გზით, განსაკუთრებული
წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის მნიშვნელოვანი
დარგების განვითარებაში.

Our mission is to make substantial contribution to the
strategic fields of Georgian economy, by providing
leading companies with superior quality and exclusive
financial services.

ხედვა VISION

SUPERVISORY BOARD

ნიკოლოზ ჩხეტიანი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

NIKOLOZ CHKHETIANI
Chairman of the Supervisory Board

ბესიკ დემეტრაშვილი
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

BESIK DEMETRASHVILI
Member of the Supervisory Board

სს „ბანკი ქართუ“ გახდება გამორჩეული
საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც:

Cartu Bank aims to become an outstanding financial
institution that will:

თემური კობახიძე
სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

TEMURI KOBAKHIDZE
Independent Member of the Supervisory Board

საქართველოში შექმნის კორპორატიული
კლიენტების ექსკლუზიური მომსახურების
სტანდარტს;

Set exclusive standards for financial services for the
leading corporate clients in Georgia

თეა ჯოხაძე
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

TEA JOKHADZE
Member of the Supervisory Board

Gain strong position among the top three players of
Georgian Banking Sector

ზაზა ვერძეული
სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ZAZA VERDZEULI
Independent Member of the Supervisory Board

აქტივების მოცულობით სტაბილურ ადგილს
დაიკავებს საბანკო სისტემის ლიდერთა 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.

Have highly qualified, motivated and committed
team
Make substantial contribution to the growth of
Georgian economy, development of businesses and
improvement of living standards for the community.
As the result, Bank will significantly increase its
value for its shareholders as well as for the
customers, employees and the whole society.

ძირითადი ფასეულობები
CORE VALUES
მაღალი ხარისხის მომსახურება და თითოეული
კლიენტისადმი ლოიალური დამოკიდებულება;

Prime quality services and full range of proficient
banking products

საბანკო პროდუქტების სრულყოფილი და
მრავალფეროვანი პაკეტი;

Customer’s high loyalty

მომხმარებელზე მორგებული თანამედროვე და
ინოვაციური ფინანსური გადაწყვეტილებები;
პროფესიონალი კადრები.
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აღმასრულებელი მენეჯმენტი
BOARD OF DIRECTORS

ნატო ხაინდრავა
გენერალური დირექტორი

MS. NATO KHAINDRAVA
CEO

გივი ლებანიძე
ფინანსური დირექტორი

MR. GIVI LEBANIDZE
CFO

დავით გალუაშვილი
ოპერაციების დირექტორი

MR. DAVID GALUASHVILI
COO

ზურაბ გოგუა
კომერციული დირექტორი

MR. ZURAB GOGUA
CCO

ბექა კვარაცხელია
რისკების დირექტორი

MR. BEKA KVARATSKHELIA
CRO

Customer oriented modern and innovative financial
solutions
Highly qualified, motivated and success-oriented
team.
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უახლესი მოვლენები ბანკის ისტორიაში
RECENT HIGHLIGHTS

ბანკი გახდა საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს პირველადი დილერების
საპილოტე პროგრამის მონაწილე. ბანკი,
როგორც საქართველოს სახელმწიფო
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პირველადი
დილერი, კლიენტებს სთავაზობს
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
როგორც პირველად, ასევე მეორად ბაზარზე
ვაჭრობის, შენახვისა და აღრიცხვის
მომსახურებას. კლიენტს აქვს
შესაძლებლობა ბანკის მომსახურება
გამოიყენოს და განაცხადის განთავსებით,
მოითხოვოს პირველად ბაზარზე აუქციონში
მონაწილეობა. ასევე, შეუძლია ბანკის მიერ,
საკუთარ ვებგვერდზე, განთავსებული
ფასიანი ქაღალდების შეძენა მეორად
ბაზარზე; შეძენილი ან უკვე მფლობელობაში
არსებული ფასიანი ქაღალდების
აღრიცხვა/შენახვის მომსახურების
მოთხოვნა ან მათი მეორად ბაზარზე
გაყიდვა.

The Bank got involved in the Finance Ministry
Primary Dealers pilot program. As the primary
dealer of Georgia’s National securities market,
the Bank offers the clients trading in the State
securities, the custody and registration thereof
both at the primary and secondary securities
markets. By using the Bank service, a client can
post an application and request auctioning at
the primary market. Also, via the Bank website,
our customers can acquire securities at the
secondary market, request the registration/custody service of the acquired or owned securities
or trade in them at the said market.

გასული წლიდან, ბანკი კლიენტებს
სთავაზობს ბლუმბერგის BMatch და RFQ
პლატფორმებზე განაცხადების პირდაპირ
გაკეთებას და სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობას.
კლიენტს შეუძლია ბანკს მისცეს დავალება,
რომ მისი სავალუტო გარიგების პირობები
განათავსოს ბლუმბერგის სავაჭრო
სისტემაში (BMatch ან/და RFQ
პლატფორმებზე).

During the year, we regularly cooperated with
our partners and forged relationships with the
new banking institutions. Namely, in 2020,
nostro correspondent accounts in USD, euro
and Belarusian ruble were opened in the
resident Belarus Bank.

წლის განმავლობაში მუდმივ რეჟიმში
გრძელდებოდა მოქმედ პარტნიორებთან
არსებული ურთიერთობების განვითარება
და ახალ საბანკო ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობის ჩამოყალიბება. კერძოდ,
2020 წელს განხორციელდა ბელარუსის
რეზიდენტ ბანკში - Belarus Bank-ში ნოსტრო
საკორესპონდენტო ანგარიშების გახსნა აშშ
დოლარში, ევროსა და ბელარუსულ რუბლში.

Since last year the Bank has made it possible for
the clients to post applications directly on the
Bloomberg BMatch and RFQ platforms and trade
at the currency market. A clients can ordered the
Bank to post its currency transaction terms on
the Bloomberg trading system (BMatch and RFQ
platforms).

The Bank became a full member of the International UnionPay system, with the right to issue
and service cards. UnionPay is a large company
offering financial services, like the bank card
service, mobile and online payments. Along with
Visa and Mastercard, it is the world’s largest
credit and debit card payment company.
An e-commerce service contract was concluded
with Tera Bank JSC.

მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამებში:

The Bank was closely involved in the projects:

ბანკი აქტიურად იყო ჩართული
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“ ფარგლებში
განხორციელებულ პროექტებში.

The bank was active in projects financed by the
State-run “Produce in Georgia” program.

2020 წლის მარტიდან წლის ბოლომდე
საოჯახო, მცირე და საშუალო სასტუმრო
ინდუსტრიის ხელშეწყობის პროექტის
ფარგლებში დაფინანსდა 40-მდე პროექტი.
2020 წლის 12 ივნისს ბანკსა და სააგენტოს
შორის გაფორმდა ხელშეკრულება და,
საკრედიტო საგარანტიო სქემის
ფარგლებში, 2020 წელს დაფინანსდა 11
სესხი, რომელთა შორის ახალი სესხების
თანხის ჯამმა შეადგინა 3,77 მლნ ლარი,
რეფინანსირებული-რესტრუქტურიზებული
სესხების თანხამ - 1,74 მლნ. ლარი.
დამატებით, სარესტორნო ინდუსტრიის
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში
დაფინანსდა 4 პროექტი.
2020 წელს სახელმწიფო პროგრამების
ფარგლებში ბანკი ჩაერთო ახალ პროექტში საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომლის
მიზანიცაა დაფინანსების გაზრდა იმ
არსებული ბიზნესებისა და სტარტაპებისთვის,
რომელთაც არ აქვთ საკმარისი
უზრუნველყოფა.

From March 2020 to the end of the year, the
Bank funded approx. 40 projects in support of
the family, small and mid-size hospitality
businesses.
On the grounds of the Contract executed by the
Bank and the Agency on 12 June 2020, Cartu
Bank funded 11 loans of the credit guarantee
scheme, with the total new loans amounting to
3.77 million Gel, the refinanced/restructured
loans - 1.74 million Gel.
Also, within the frameworks of the restaurant
industry support program, Cartu Bank financed 4
projects.
In 2020, the Bank got involved in a State-run Credit
Guarantee Scheme targeted at larger funding of
the businesses in place and startups of insufficient
financial resources.
Also this year, we introduced “The Mortgage Credit
Support Mechanism”, i.e. the component of
co-funding the interest charged to the mortgage
credit and the mortgage credit guarantee component.

ასევე, წელს ძალაში შევიდა „იპოთეკური
კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმი“,
კერძოდ, იპოთეკურ კრედიტზე დარიცხული
საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსების
კომპონენტი და იპოთეკური კრედიტის
საგარანტიო კომპონენტი.

ბანკი გახდა საერთაშორისო საგადახდო
სისტემა UnionPay-ის ძირითადი წევრი ბარათების გამოშვებისა და მომსახურების
უფლებით. UnionPay არის ფინანსური
სერვისების მიმწოდებელი მსხვილი
კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს
საბანკო ბარათებით მომსახურებას, ასევე,
მობილურითა და ონლაინ გადახდებს. Visa
და Mastercard-თან ერთად არის საკრედიტო
და სადებეტო ბარათებით გადახდების
მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანია.
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სს "ტერა ბანკთან" დაიდო ხელშეკრულება
ელ-კომერციის მომსახურების თაობაზე

08

მოკლე ფინანსური ანგარიში
პანდემიის დროს საინფორმაციო
პორტალზე stopcov.ge -ზე უმოკლეს
ვადებში გაიხსნა საქველმოქმედო საიტი,
რომელსაც ბანკი უსასყიდლოდ
ემსახურება; 2020 წლის განმავლობაში
გატარდა 3 000-ზე მეტი ტრანზაქცია 840
ათას ლარზე მეტი ბრუნვით.
ბანკმა აქტიურად დაიწყო
გარემოსდაცვითი, სოციალური და
მმართველობითი რისკების აღრიცხვა და
გაანალიზება, როგორც ბანკის, ასევე
კლიენტების დონეზე. მოხდა ბანკის ESG
რისკების შეფასება, ასევე პორტფელში
არსებული ბიზნეს სესხების
ინდივიდუალური შეფასება და სქორინგი.
ბანკი განაგრძობს ESG რისკების მიმართ
მიდგომების საერთაშორისო
სტანდარტებთან დაახლოებას.
მოხდა IFRS 9-ის მეთოდოლოგიის
მოდიფიკაცია იმ გზით, რომ შესაბამისი
მოდელი ითვალისწინებს პანდემიით
გამოწვეულ ეკონომიკურ შოკებს.
მოხდა ბარათების 3DS უსაფრთხოების 2.0
ვერსიის სერტიფიკაცია ვიზასა და
მასტერქარდში.
ასევე, ბანკი ქართუს ბარათების 3DS
უსაფრთხოების 2.0 ვერსიაზე მიგრაცია.
მოხდა SWIFT სისტემაში ტრანზაქციების
შესახებ დასტურების გაგზავნის სერვისთან
და სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს
ახალ სერვისთან ინტეგრირება.
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In the pandemic, we served for free a charity site
promptly opened on stopcov.ge information
portal: over 3000 transactions of more than 840
000 turnover were effected in 2020.
The Bank started speedy registration and analysis
of its own and clients’ environmental, social and
management risks. The Bank’s ESG risks were
assessed; each business loan in the portfolio was
also assessed and scored. The Bank is harmonizing
its approach to the ESG risks with the international
standards.

BRIEF FINANCIAL REPORT

2018

2019

2020

მთლიანი აქტივები

1,213,494

1,336,887

1,543,469

წმინდა სესხები

821,895

879,329

1,031,840

მთლიანი ვალდებულებები

867,377

1,013,456

1,204,787

სადეპოზიტო პორტფელი

641,862

778,274

976,190

საკუთარი კაპიტალი

346,117

323,431

338,683

2.0 version of the 3DS card security in Visa and
MasterCard was certified.

სულ შემოსავლები

102,662

108,083

119,736

Also, 3DS security of Cartu Bank cards was migrated to 2.0 version;

სულ ხარჯები

76,458

85,769

109,905

წმინდა მოგება/ზარალი

26,204

22,314

9,831

თანამშრომელთა რაოდენობა

325

333

330

საშუალო წლიური კაპიტალი

343,912

334,774

331,057

საშუალო წლიური აქტივები

1,257,818

1,275,191

1,440,178

IN GEL '000

2018

2019

2020

TOTAL ASSETS

1,213,494

1,336,887

1,543,469

NET LOANS

821,895

879,329

1,031,840

TOTAL LIABILITIES

867,377

1,013,456

1,204,787

DEPOSIT PORTFOLIO

641,862

778,274

976,190

EQUITY

346,117

323,431

338,683

TOTAL INCOMES

102,662

108,083

119,736

TOTAL EXPENSES

76,458

85,769

109,905

NET PROFIT/LOSS

26,204

22,314

9,831

NUMBER OF EMPLOYEES

325

333

330

AVERAGE ANNUAL CAPITAL

343,912

334,774

331,057

AVERAGE ANNUAL ASSETS

1,257,818

1,275,191

1,440,178

The IFRS 9 methodology was modified, so that the
relevant model could take the pandemic-related
economic shocks into account.

The Bank integrated with the transaction confirmation service in SWIFT system and a new service of
the Public Services Development Agency.

ათას ლარებში
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საკრედიტო მაჩვენებლები
CREDIT INDICATORS

წმინდა სესხები
1,03 მლრდ. ლარი

NET LOANS
სს “ბანკი ქართუ” ძირითადად წარმოდგენილია
საშუალო და კორპორატიული ბიზნესის
დაკრედიტების სეგმენტში (მთლიანი
საკრედიტო პორტფელის მხოლოდ 2.7% მოდის
საცალო სესხებზე). დაარსების დღიდან ბანკი
ზრუნავს საქართველოში არსებული ბიზნესების
სტაბილურ განვითარებაზე, საკუთარი
კლიენტების მიმართ პარტნიორული და
ლოიალური დამოკიდებულება წარმოადგენს
მათთან გრძელვადიანი ურთიერთობების
გარანტიას.

“Cartu Bank” JSC is mainly involved in the mid-size
and corporate business crediting segment (retail
credits make up merely 2.7% of the total credit
portfolio). Stable development of businesses in
Georgia has always been our priority. In our view,
partnership and loyalty with our clients safeguard
long-term relationships.
On a smaller scale, the Bank operates at the investment market: it owns bonds of two companies worth
5 M USD and 3 M GEL.

ბანკი ასევე მცირე წილით წარმოდგენილია
ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე, ფლობს ორი
კომპანიის ობლიგაციებს, 5 მლნ აშშ დოლარისა
და 3 მლნ ლარის ოდენობით.

1.03 B GEL

დოკუმენტური
ოპერაციები

ობლიგაციები

DOCUMENTARY
OPERATIONS

CORPORATE
BONDS

42,0 მლნ ლარი

42.0 M GEL

“ბანკი ქართუსთვის” მნიშვნელოვანია
ქვეყნისთვის სტრატეგიული დარგების
განვითარებაზე ზრუნვა, შესაბამისად არის
გადანაწილებული ბანკის საკრედიტო
პორტფელიც, კერძოდ, ყველაზე დიდი წილი
უჭირავს წარმოებას - 30%, მომსახურებას - 26%,
უძრავი ქონება და მშენებლობას - 20%,
ვაჭრობას - 14%.

2.7% სამომხმარებლო
Consumer

5% სოფლის მეურნეობა
Agro sector

19,4 მლნ ლარი

19.4 M GEL

Cartu Bank cares for the strategic national industries
and its credit portfolio is distributed correspondingly: production takes the largest share – 30%, service
– 26%, real property and construction – 20% and
trade – 14%.

3% სხვა
Other

14% ვაჭრობა
Trade

მაჩვენებლები 31.12.2020-ის მდგომარეობით
INDICATORS AS OF 31.12.2020
ბანკს დაგეგმილი აქვს შეინარჩუნოს
დოკუმენტური ოპერაციების არსებული
სტრუქტურა. შესაბამის პორტფელში
მნიშვნელოვანი წილი კვლავ ადგილობრივ
საბანკო გარანტიებს ექნება.
საქართველოს საფინანსო ბაზარზე
ეტაპობრივად ვითარდება კორპორაციული
ობლიგაციების ბაზარი. ბანკის შეფასებით,
დროთა განმავლობაში საქართველოში
არსებული კორპორაციები უფრო აქტიურად
მოახდენენ ფინანსური რესურსის მოზიდვას
კორპორაციული ობლიგაციების ემისიით. ბანკს
დაგეგმილი აქვს მომდევნო წლებშიც
მოახდინოს შესაბამისი პორტფელის ზრდა.
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20% უძრავი ქონება
და მშენებლობა
Real Estate & Construction

The Bank intends to preserve the structure of the
documentary operations in place. The local bank
guarantees will still make up a significant share of
the portfolio.
The corporate bond market of the Georgian financial
market is developing gradually. The Bank believes
that with time, the Georgian corporations will step
up mobilization of the financial resources by way of
emission of the corporate bonds. The Bank is planning to expand the relevant portfolio in the years to
come.

2020 წელი, როგორც მთლიანად საბანკო
სისტემისთვის, ასევე “ბანკი ქართუსთვის” იყო
ახალი გამოწვევებით სავსე, რაც
დაკავშირებული იყო პანდემიასთან და მის
შედეგებთან. ჩვენ მოკლე ვადებში მოვახერხეთ
ახალ პირობებთან ადაპტაცია თანამშრომლების უმეტესი ნაწილის
დისტანციურ რეჟიმზე გადაყვანა და
შესაბამისად კლიენტების დისტანციურად
მომსახურების უზრუნველყოფა ელექტრონული
არხების მეშვეობით, იმისათვის, რომ
მაქსიმალურად ხელი შეგვეწყო ჩვენი
მომხმარებლებისთვის, რათა პანდემიის
შედეგები რაც შეიძლება ნაკლებად ასახულიყო
მათ საქმიანობაზე.

30% წარმოება
Manufacture

26% მომსახურება
Service

Due to the pandemic and its results, 2020 was quite
challenging to both the overall banking system and
Cartu Bank. However, we promptly adapted with the
new situation: in order to minimize the pandemic
impact, most of the staff was transferred to remote
work mode and rendered the electronic service.
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პანდემიურ წელს ჩვენი მთავარი მიზანი იყო
ჩვენი კლიენტების ფინანსური სტაბილურობის
მხარდაჭერა. მოვახდინეთ არსებული სესხების
რეფინანსირება/რესტრუქტურიზება, არ
გაგვიჩერებია ბიზნესების დაკრედიტება. ჩვენი
გვერდში დგომით კომპანიებმა ე.წ.
"ლოქდაუნის" პერიოდშიც კი მოახერხეს
შეენარჩუნებინათ თანამშრომლები და არ
მომხდარიყო შემცირებები.
მიუხედავად ზემოთხსენებულისა, 2020 წელს
მოხდა ახალი კლიენტების შეძენა და ახალი
პროექტების დაფინანსებაც.
როგორც წინა წლებში, ბანკი 2020 წელსაც
აქტიურად იყო ჩართული სახელმწიფო
პროგრამებში: ეს იყო გრძელვადიანი
დაფინანსება პროექტების ფარგლებში თუ
მოკლევადიანი სუბსიდირება (სახელმწიფოს
მხრიდან) მოწყვლადი სფეროს
წარმომადგენელი კლიენტებისთვის.

We did out best to support financial stability of our
clients by refinancing/restructuring the loans and
continued crediting of businesses. Owing to our
support, the companies avoided staff cuts and mass
layoff even during the “lockdown”.
For all the difficulties, in 2020, we acquired new
clients and funded new projects.
Similarly to previous years, in 2020, the Bank was
involved in the State-run programs envisaging both
long-term financing and short-term subsidizing of
the vulnerable clients (businesses).
In terms of the long-term crediting within the frameworks of the State-run programs, the Bank is closely
involved in the projects below:

„შეღავათიანი აგროკრედიტი“
“FAVORABLE AGROCREDIT”

პროექტის ჯამური პორტფელი 31.12.2020 წლის
მდგომარეობით 72.7 მლნ ლარს შეადგენს.

„აწარმოე საქართველოში“
“PRODUCE IN GEORGIA”
შემდეგი მიმართულებები:
ინდუსტრიული ნაწილი - ხელს უწყობს
საქართველოში წარმოებაზე ორიენტირებული
ინდუსტრიების განვითარებას, ახალი
საწარმოების შექმნას/არსებული საწარმოების
გაფართოება/გადაიარაღებას.
სოფლის მეურნეობის ნაწილი - საშუალებას
აძლევს ბენეფიციარებს შექმნან ახალი ან
განავითარონ საშუალო და მსხვილი საწარმოები
სოფლის მეურნეობის დარგში.
სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილი - პროგრამას
დაემატა 2016 წლიდან. ამ ნაწილის მიზანია
განავითაროს სასტურმოების ბიზნესი რეგიონში.

სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში
გრძელვადიანი დაკრედიტების ნაწილში ბანკი
აქტიურად იღებს მონაწილეობას შემდეგ
პროექტებში:

პროგრამის მიზანია ფერმერების, აგრარული
კომპანიებისა და სოფლის მეურნეობაში
ჩართული ფიზიკური პირების ხელშეწყობა იაფი,
გრძელვადიანი და ხელმისაწვდომი ფულადი
სახსრებით უზრუნველყოფის გზით.

რომელთაც არ აქვთ საკმარისი
უზრუნველყოფა.

Aiming at provision of cheap, long-term and affordable
financial resources to farmers, agricultural companies
and natural persons.

The project aiming at better accessibility of
financing to the operating businesses and
start-ups short of resources was launched in 2020.
As of 31.12.2020, the total portfolio of the Credit
Guarantee Scheme amounted to 5.5 M GEL

იპოთეკური კრედიტების
მხარდაჭერის მექანიზი
THE MORTGAGE CREDIT SUPPORT MECHANISM

„აწარმოე საქართველოში“ პროექტის ყველა
მიმართულების ჯამურმა პორტფელმა 31.12.2020
წლის მდგომარეობით 15.3 მლნ ლარი შეადგინა.

ძალაში შევიდა იპოთეკურ კრედიტზე დარიცხული
საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსების
კომპონენტი და იპოთეკური კრედიტის
საგარანტიო კომპონენტი.

Program has several directions:

აღნიშნული პროგრამის მიზანია დეველოპერულ
სექტორში ახალი კორონავირუსის (COVID 19)
პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური
სირთულეების დაძლევა, უძრავ ქონებაზე
წვდომის გაუმჯობესება იმ ფიზიკური
პირებისათვის, რომელთაც არ აქვთ
შესაძლებლობა, დააკმაყოფილონ სესხის
უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები
(სრულად ან ნაწილობრივ), ეკონომიკური
გაჯანსაღების ხელშეწყობა და უძრავ ქონებაზე
მოთხოვნის სტიმულირება სხვადასხვა
კომპონენტის მეშვეობით.

INDUSTRY - support to local industries by crediting
the industrial start-ups focused on producing in
Georgia and enlargement/re-equipment of the ones
in place.
AGRICULTURE – support to the beneficiaries intending to set up or develop the medium size and major
agricultural enterprises.
HOSPITALITY - “HOST IN GEORGIA” - program aiming
at the development of hotel business in the region,
was added in 2016;
As of 31.12.2020, the total portfolio of the
“Produce in Georgia” project made up 15.3 M GEL.

The total portfolio of the project as of 31.12.2020:
72.7 M GEL.

საკრედიტო საგარანტიო სქემა
THE CREDIT GUARANTEE SCHEME
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საკრედიტო საგარანტიო სქემის ჯამურმა
პორტფელმა 31.12.2020 წლის მდგომარეობით
5.5 მლნ ლარი შეადგინა.

აღნიშნული პროექტი დაემატა 2020 წელს,
პროექტის მიზანია გაზარდოს დაფინანსების
ხელმისაწვდომობა იმ არსებული
ბიზნესებისთვის თუ სტარტაპებისთვის,

The component of co-funding the interest charged to
the mortgage credit and the mortgage credit guarantee component were put in place.
The program aims at overcoming the economic
problems created by the corona (COVID 19) pandemic
in the housing sector, making real property more
accessible to the natural persons, who can afford to
meet the credit security requirements (in full or in
part), support to the economic revitalization and
stimulation of demand for real property by means of
various components.
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რისკების მართვა
CREDIT INDICATORS

გლობალური პანდემიის პირობებში ბიზნესის
უწყვეტობის შენარჩუნება ბანკისთვის ახალი
გამოწვევა აღმოჩნდა. ამის საპასუხოდ რისკების
მართვის დეპარტამენტმა, ბიზნესის უწყვეტობის
მართვის ფარგლებში შეიმუშავა „პანდემიის
სცენარი“, რომელიც ასახავს მიმდინარე
პანდემიის პირობებში ბანკის კრიტიკული
ფუნქციების უწყვეტობის შენარჩუნებისთვის
განსახორციელებელ ღონისძიებებს ასახავს.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაეთმო
თანამშრომლების დისტანციურ რეჟიმზე
საქმიანობის წყვეტის გარეშე გადაყვანის გეგმას
და იმ რესურსების მობილიზებას, რაც
აღნიშნული პროცესისთვის არის აუცილებელი.
პანდემიის გამწვავებასთან ერთად რისკების
მართვის დეპარტამენტმა შეიმუშავა „იზოლაციის
პოლიტიკა და პროცედურები“, რომელიც
არეგულირებს, როგორც თანამშრომლებს შორის,
ასევე, ბანკის კლიენტებსა და ბანკის შენობაში
მყოფ სხვა პირებს შორის ინფექციის შემზღუდავ
აუცილებელ ღონისძიებებს და ფიზიკურ
საშუალებებს. ინფექციის გავრცელებისგან
თავდაცვის ფიზიკური საშუალებების გარდა
აქცენტი გაკეთდა საოფისე რეჟიმში მომუშავე
თანამშრომლების რაოდენობის მაქსიმალურად
შემცირებაზე, საეჭვო სიმპტომების/
კონტაქტების გამოვლენის შემთხვევაში, ასეთი
პირების თვითიზოლაციაში დაუყოვნებლივ
გადასვლასა და მათი კონტაქტების მოკვლევაზე.
რისკების მართვის დეპარტამენტი მუდმივ
რეჟიმში ახორციელებს ბანკის ოფისებში
დაფიქსირებულ საეჭვო შემთხვევების
მონიტორინგს და შესაბამის მყისიერ
რეაგირებას.

In the global pandemic, maintaining the business
continuity proved to be a new challenge
prompting the Risk Management Department of
the Bank to develop the “Pandemic Scenario”,
which set out the measures targeted at continuity
of the critical functions. Special attention was paid
to transfer of the staff to the remote work mode
and attraction of the relevant resources. As the
pandemic gained ground, the Risk Management
Department developed the Isolation Policy and
Procedures setting out the measures and means to
restrict proliferation of the infection in the Bank
facilities. Apart from introducing the physical
protection means, we drastically curbed the
number of the office staff. Those displaying suspicious symptoms/contacts were sent into the
self-isolation, with their contacts traced. The Risk
Management Department regularly monitoring the
situation promptly responds to the suspicious
cases.
The pandemic has made control over the information related to the Bank operations even more
important. In order to assess both the remote and
service in place, the Risk Management Department
defined quantitative indicators of operations.
The IFRS 9 methodology was modified, so that the
relevant model could take the pandemic-related
economic shocks into account.

პანდემიის პერიოდში მნიშვნელოვანი გახდა
ბანკის საოპერაციო საქმიანობის ამსახველი
ინფორმაციის კონტროლი. აღნიშნული მიზნის
მისაღწევად, რისკების მართვის
დეპარტამენტის ინიციატივით, შემუშავდა
საოპერაციო საქმიანობის რაოდენობრივი
ინდიკატორები, როგორც დისტანციური, ასევე,
არა-დისტანციური მომსახურების დინამიკის
შესაფასებლად.
მოხდა IFRS 9-ის მეთოდოლოგიის მოდიფიკაცია
იმ გზით, რომ შესაბამისი მოდელი
ითვალისწინებს პანდემიით გამოწვეულ
ეკონომიკურ შოკებს.
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საერთაშორისო
ურთიერთობები

INTERNATIONAL RELATIONS

2020 წლის განმავლობაში საერთაშორისო
ურთიერთობების თვალსაზრისით გამოსარჩევია
შემდეგი ღონისძიებები:
მოქმედ პარტნიორებთან არსებული
ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და
ახალ საბანკო ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობის ჩამოყალიბება. კერძოდ, 2020
წელს განხორციელდა ბელარუსის რეზიდენტ
ბანკში - Belarus Bank-ში ნოსტრო
საკორესპონდენტო ანგარიშების გახსნა აშშ
დოლარში, ევროსა და ბელარუსულ რუბლში.
Among the developments taking place in 2020 through
close involvement of the International Relations
Department we can single out the following:
furthering the relationships with the partners and
launching collaboration with the new banking
institutions. Namely, in 2020, nostro correspondent
accounts in USD, Euro and Belarusian ruble were
opened with resident Belarus Bank.

IT მიმართულება
IT DIRECTION

IT მიმართულებით 2020 წელს შესრულდა შემდეგი
მნიშვნელოვანი პროექტები:
ბანკის თანამშრომლების დიდი ნაწილის
დისტანციურ მუშაობაზე გადაყვანის
უზრუნველყოფა.
საკრედიტო საგარანტიო სქემის ტექნიკური
მხარდაჭერა.
იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროექტის
ტექნიკური მხარდაჭერა.
მასტერქარდთან ფაილების მიმოცვლის ახალი
პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა და
ავტომატიზაცია.

In 2020, the IT Department carried out the major
projects below:
Transfer of most of the Bank staff to the remote
work mode.
Intoroduction of the variable interest rate loans in
the credit module.
IT support to the credit guarantee scheme.
A new software involving exchange of files with
MasrtetCard was installed and automatized.
Certification of 2.0 version of the 3DS card security
in Visa and MasterCard.

ბარათების 3DS უსაფრთხოების 2.0 ვერსიის
სერტიფიკაცია ვიზაში და მასტერქარდში.

Migration to 2.0 version of 3DS security Cartu
cards.

ბანკი ქართუს ბარათების 3DS უსაფრთხოების 2.0
ვერსიაზე მიგრაცია.

Integration with the transaction confirmation
service in SWIFT system and a new service of the
Public Services Development Agency.

SWIFT სისტემაში ტრანზაქციების შესახებ
დასტურების გაგზავნის სერვისთან ინტეგრაცია.

IT support to mortgage loan subsidiary project.

სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ახალ
სერვისთან ინტეგრაცია.
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საბარათე ბიზნესი
CARD BUSINESS

მოკორესპონდენტო ბანკები (31.12.2020)
CORRESPONDENT BANKS (31.12.2020)

CURR
„ბანკი ქართუ“ გახდა საერთაშორისო საგადახდო
სისტემის UNIONPAY-ის ძირითადი წევრი ბარათების
გამოშვების და მომსახურების უფლებით.
THE BANK BECAME A FULL MEMBER OF THE INTERNATIONAL UNIONPAY
SYSTEM, WITH THE RIGHT TO ISSUE AND SERVICE CARDS.

CHF
CHF
CAD
EUR
EUR

სს "ტერა ბანკთან" დაიდო ხელშეკრულება
ელ-კომერციის მომსახურების თაობაზე

EUR

AN E-COMMERCE SERVICE CONTRACT WAS CONCLUDED WITH TERA BANK JSC.

EUR
EUR

პანდებიის დროს საინფორმაციო პორტალზე STOPCOV.GE -ზე
უმოკლეს ვადებში გაიხსნა საქველმოქმედო საიტი, რომელსაც
ბანკი უსასყიდლოდ ემსახურება, 2020 წლის განმავლობაში გატარდა
3 000-ზე მეტი ტრანზაქცია 840 ათას ლარზე მეტი ბრუნვით.
IN THE PANDEMIC, WE SERVED FOR FREE A CHARITY SITE PROMPTLY OPENED
ON STOPCOV.GE INFORMATION PORTAL: OVER 3000 TRANSACTIONS OF MORE
THAN 840 000 TURNOVER WERE AFFECTED IN 2020.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
RUB
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CORRESPONDENT BANK

SWIFT/BIC

ACCOUNT NO

JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

TJSCRUMM

30111756500000000134

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

ALFARUMM

30111978000000000069

YZBKCN2N

81011638304012640

SOLADEST

2807940

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

TJSCRUMM

30111978100000000134

SABRRUMM

30111978100000001601

UMTNRUMM

30111978600000000297

NUROTRIS

TR830014100000044116900002

AKBBBY2X

BY55AKBB17020000097830000000

TBCBGE22

GE66TB0000016935130069EUR

KTAGGE22

DE36502345000300600020

TJSCRUMM

30111826100000000134

ALFARUMM

30111826700000000039

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

ASHBAM22

2470053460740020

JSC TRANSCAPITALBANK
Moscow, Russia
JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi GE
JSC ALFABANK
Moscow, Russia
YINZHOU BANK
Ningbo, China

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG,
Stuttgart, GE
JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi GE

JSC TRANSCAPITALBANK
Moscow, Russia
PAO SBERBANK,
Moscow, Russia

JSC UNISTREAMBANK,
Moscow, Russia

NUROL INVESTMENT BANK INC,
Istanbul, Turkey
BELARUS BANK,
Minsk, Belarus

JSC TBC BANK TBILISI, GEORGIA
KT Bank AG
KT BANK AG
Frankfurt, Germany

JSC TRANSCAPITALBANK
Moscow, Russia
JSC ALFABANK
Moscow, Russia

JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi GE
ARDSHINBANK CJSC
Yerevan
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ბანკის ოფისები
BANK OFFICES 2020

CURR

CORRESPONDENT BANK

SWIFT/BIC

ACCOUNT NO

JSC ALFABANK
Moscow, Russia

ALFARUMM

30111810700000000317

RUB

ZAO RAIFFEISENBANK,
Moscow

RZBMRUMM

30111810200000000002

RUB

PAO SBERBANK,
Moscow, Russia

SABRRUMM

30111810200000001601

RUB

RUB

JSC TRANSCAPITALBANK
Moscow, Russia

TJSCRUMM

30111810200000000134

USD

JSC ALFABANK
Moscow, Russia

ALFARUMM

30111840900000000093

USD

ARDSHINBANK CJSC
Yerevan, AM

ASHBAM22

2470053460740010

USD

JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

USD

JSC TRANSCAPITALBANK
Moscow, Russia

TJSCRUMM

30111840500000000134

USD

YINZHOU BANK
Ningbo, China

YZBKCN2N

81011614304014763

SABRRUMM

30111840500000001601

UMTNRUMM

30111840000000000297

USD
USD

JSC UNISTREAMBANK,
Moscow, Russia

რეგიონები/REGIONS

ცენტრალური სერვისცენტრი
CENTRAL SERVICE CENTER

ბათუმის სერვისცენტრი
BATUMI SERVICE CENTER

ვაკის სერვისცენტრი
VAKE SERVICE CENTER

ბათუმის სერვისცენტრის
შეკვეთილის განყოფილება
BATUMI SERVICE CENTER
SHEKVETILI SECTION

ი. ჭავჭავაძის გამზ., N39ა
39a I. Chavchavadze Ave.

ი. აბაშიძის ქ., N24
24 I. Abashidze Str.

საბურთალოს სერვისცენტრი
SABURTALO SERVICE CENTER
პეკინის ქ., N14ბ
14b Pekini Str.

მთაწმინდის სერვისცენტრი
MTATSMINDA SERVICE CENTER

USD

NUROL INVESTMENT BANK INC,
Istanbul, Turkey

NUROTRIS

TR560014100000044116900003

ვ. ვეკუას ქ., N1
#1 V. Vekua Str.

USD

BELARUS BANK,
Minsk, Belarus

AKBBBY2X

BY94AKBB17020000084030000000

ისნის სერვისცენტრი
ISANI SERVICE CENTER

USD

JSC TBC BANK
Tbilisi, Georgia

TBCBGE22

GE66TB0000016935130069USD

AMD

ARDSHINBANK CJSC
Yerevan, AM

ASHBAM22

2470053460740000

NOK

JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi, GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

RMB

YINZHOU BANK
Ningbo, China

YZBKCN2N

81011601304010267

TRY

NUROL INVESTMENT BANK INC,
Istanbul, Turkey

NUROTRIS

TR130014100000044116900001

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

JPY
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PAO SBERBANK,
Moscow, Russia

თბილისი/TBILISI

JSC BANK OF GEORGIA
Tbilisi, GE

ქეთევან დედოფლის გამზ./
ბოჭორმის ქ. N50/18
50/18 Queen Ketevan Ave./Bochorma Str

ა. გრიბოედოვის ქ., N2
2 A. Griboedov Str.

Paragraph resort & spa Shekvetili,
Autograph Collection Hotels
ქუთაისის სერვისცენტრი
KUTAISI SERVICE CENTER
ზ. ფალიაშვილის ქ., N4
4 Z. Paliashvili Str.

გორის სერვისცენტრი
GORI SERVICE CENTER
სტალინის გამზ., N10
10 Stalini Ave.

თელავის სერვისცენტრი
TELAVI SERVICE CENTER
ი. ჭავჭავაძის მოედანი
I. Chavchavadze Sq.
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სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი
კომპანიები
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნასთან ერთად

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
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სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

სრული შემოსავლის კონსოლიდირებული ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის
(ათას ლარში)
შენიშვნა
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით
გაანგარიშებული საპროცენტო შემოსავალი
კლიენტებზე გაცემული სესხები
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
სხვა საპროცენტო შემოსავალი
საპროცენტო ხარჯი
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
სუბორდინირებული ვალი
საიჯარო ვალდებულებები
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი
საკრედიტო ზარალის ხარჯი პროცენტიან აქტივებზე
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი საკრედიტო ზარალის
ხარჯის გაწევის შემდეგ
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მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო
საკომისიო ხარჯი
წმინდა შემოსულობა/(ზარალი) უცხოური ვალუტიდან:
- გარიგებები
- საკურსო სხვაობები
სხვა შემოსავალი, წმინდა
არასაპროცენტო შემოსავალი

20
20

თანამშრომლებზე გაწეული ხარჯი
სხვა საოპერაციო ხარჯები
ცვეთა და ამორტიზაცია
სხვა გაუფასურება და ანარიცხები
არასაპროცენტო ხარჯი
დასაბეგრი მოგება
მოგების გადასახადის სარგებელი/ხარჯი
წმინდა მოგება პერიოდის განმავლობაში
სხვა სრული შემოსავალი
წლის სრული შემოსავალი
მიკუთვნებადი შემდეგი პირებისთვის:
- ბანკის აქციონერები
- არასაკონტროლო პაკეტების მფლობელები

21
22
22
9, 10, 11
19

16

2020

2019

86,704
5,676
1,408
61
93,849

86,504
2,543
5,518
53
94,618

(61)
(21,458)
(12,287)
(486)

(372)
(18,069)
(11,956)
(602)

(34,292)

(30,999)

59,557

63,619

(45,770)

(15,275)

13,787

48,344

5,864
(4,738)

6,930
(6,652)

5,698
13,384
5,681
25,889

5,584
2,828
4,775
13,465

(13,852)
(10,458)
(4,305)
(2,463)
(31,078)

(14,432)
(13,432)
(4,081)
(3,711)
(35,656)

8,598

26,153

1,234

(3,839)

9,832

22,314

242

–

10,074

22,314

9,690
142

21,724
590

9,832

22,314

8-67 გვერდებზე დართული შერჩეული განმარტებითი შენიშვნები ამ კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია
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სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის
(ათას ლარში)

ბანკის აქციონერებისთვის მიკუთვნებადი
დამატებით გაუნაწისააქციო
შეტანილი
ლებელი
კაპიტალი
კაპიტალი
მოგება
სულ
1 იანვარი, 2019 წ.
წმინდა მოგება
წლის სრული შემოსავალი
გამოცხადებული და გაცემული
დივიდენდები (მე-17 შენიშვნა)
31 დეკემბერი, 2019 წ.
წმინდა მოგება
წლის სხვა სრული შემოსავალი
(მე-8 შენიშვნა)
წლის სრული შემოსავალი
დამატებით შეტანილი
კაპიტალი (მე-15 შენიშვნა)
31 დეკემბერი, 2020 წ.

არასაკონტროლო
პაკეტის
მფლობელები

სულ
საკუთარი
კაპიტალი

114,430

12,667

218,946

346,043

74

346,117

–

–

21,724

21,724

590

22,314

–

–

21,724

21,724

590

22,314

–

–

(45,000)

(45,000)

–

(45,000)

114,430

12,667

195,670

322,767

664

323,431

–

–

9,690

9,690

142

9,832

–
–

–
–

242
9,932

242
9,932

–
142

242
10,074

–

5,178

–

5,178

–

5,178

114,430

17,845

205,602

337,877

806

338,683
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სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებული ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისათვის
(ათას ლარში)
შენიშვნები
საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები:
დასაბეგრი მოგება
არაფულადი მუხლების კორექტირებები:
პროცენტიან აქტივებზე გაუფასურების ზარალის ანარიცხების შექმნა
უპროცენტო აქტივებზე გაუფასურების ზარალის ანარიცხების შექმნა
ანარიცხები და სხვა ოპერაციები
მოდიფიკაციით განპირობებული ზარალი
წმინდა შემოსულობა ძირითადი საშუალებების რეალიზაციიდან
წმინდა შემოსულობა დასაკუთრებული აქტივების რეალიზაციიდან
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯი
დარიცხული პროცენტის ცვლილება, წმინდა
შემოსულობა უცხოური ოპერაციებიდან საკურსო სხვაობის გამო
შემომავალი ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან, საოპერაციო
აქტივებსა და ვალდებულებებში ცვლილებებამდე
ცვლილებები საოპერაციო აქტივებსა და ვალდებულებებში
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
კლიენტებზე გაცემული სესხები
სხვა აქტივები
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
სხვა ვალდებულებები
საოპერაციო საქმიანობიდან დასაბეგრი ფულადი ნაკადების
შემოდინება/(გადინება)
მოგების გადახდილი გადასახადი
საოპერაციო საქმიანობიდან წმინდა ფულადი ნაკადების
შემოდინება/(გადინება)
საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები
ძირითადი საშუალებების შეძენა
არამატერიალური აქტივების შეძენა
შემოსავალი ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან
შემოსავალი დასაკუთრებული აქტივების გაყიდვიდან
შემოსავალი ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული საინვესტიციო
ფასიანი ქაღალდებიდან
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული საინვესტიციო ფასიანი
ქაღალდების შეძენა
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით,
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა
საინვესტიციო საქმიანობიდან წმინდა ფულადი ნაკადების
(გადინება)/შემოდინება

2020

2019

8,598

26,153

45,770
3,510
(1,047)
2,432
(28)
(2,848)
4,305
(22,669)
(13,384)

15,275
823
2,888
891
(62)
(542)
4,081
(2,067)
(2,828)

24,639

44,612

(16,604)
(75,600)
(7,757)
(6)
87,408
5,206

(4,576)
(26,229)
(145)
(15,518)
102,705
38

17,286

100,887

(6,672)

(1,419)

10,615

99,468

(687)
(451)
8
8,488

(2,450)
(323)
560
3,056

29,575

33,460

(36,667)

(55,817)

(9,000)

–

(8,734)

(21,514)

ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები:
დივიდენდების გადახდა
სუბორდინირებული ვალის დაფარვა
საიჯარო ვალდებულებების დაფარვა

–
(32,233)
(1,263)

(45,000)
–
(1,173)

ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ფულადი ნაკადების გადინება

(33,496)

(46,173)

22,419
(9,197)

(8,718)
23,063

სავალუტო კურსის მერყეობის გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ
ეკვივალენტებზე
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების წმინდა ზრდა/(შემცირება)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, პერიოდის დასაწყისში

5

147,598

124,535

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, პერიოდის ბოლოს

5

138,401

147,598

არსებითი არაფულადი ოპერაციები
►

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სხვა აქტივების ცვლილება მოიცავს 8,078 ათასი ლარის ოდენობის
უზრუნველყოფის საგნების დასაკუთრებას.

►

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სუბორდინირებული ვალის ნაშთის ცვლილება მოიცავს
დამატებით შეტანილი კაპიტალის ზრდის სახით ასახულ 5,178 ათასი ლარს.
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

1.

ძირითადი საქმიანობა
სააქციო საზოგადოება „ქართუ ბანკი“ (შემდგომში – „ბანკი“) საქართველოში 1996 წელს დაფუძნდა. ბანკი იმართება
საქართველოს ეროვნული ბანკის (შემდგომში – „სებ“) მიერ და თავის საქმიანობას ახორციელებს #229 ზოგადი
ლიცენზიის საფუძველზე. ბანკის ძირითადი საქმიანობაა კომერციული ოპერაციები, სესხებისა და გარანტიების
გაცემა, ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციების განხორციელება და უცხოური ვალუტით ვაჭრობა და ანაბრების
მოზიდვა.
ბანკის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 39ა.
2020 წლის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, თბილისში ფუნქციონირებდა ბანკის ხუთი სერვისცენტრი,
შეკვეთილში – სამმართველო, ხოლო გორში, თელავში, ქუთაისსა და ბათუმში – თითო სერვისცენტრი.
ბანკი წარმოადგენს ჯგუფის (შემდგომში „ჯგუფი“) მშობელ კომპანიას, რომელიც მოიცავს ამ ფინანსურ
ანგარიშგებაში კონსოლიდირებულ შემდეგ საწარმოებს:

სახელწოდება
შპს „ქართუ ბროკერი“
სს „სადაზღვევო კომპანია ქართუ“
შპს „საინვესტიციო კომპანია ქართუ ინვესტი“
შპს „ჯეოპლასტი“

საქმიანობის ქვეყანა
საქართველო
საქართველო
საქართველო
საქართველო

წილობრივი მონაწილეობა (%)
2020
2019
100.00%
91.39%
100.00%
100.00%

100.00%
91.39%
100.00%
100.00%

საქმიანობის ტიპი
საბროკერო საქმიანობა
დაზღვევა
დროებით უმოქმედო
დროებით უმოქმედო

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სს „ქართუ ჯგუფი“ ფლობდა ბანკის აქციების 100%-ს.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სს „ქართულ ჯგუფმა“ თავისი წილი მთლიანად გადასცა „საერთაშორისო
საქველმოქმედო ფონდ ქართუს“ („მშობელი კომპანია“ ან „მფლობელი“). ჯგუფის საბოლოო მფლობელია უტა
ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი.
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მშობელი ბანკის მიერ ჯერ არ დამტკიცებულა ბანკის
აქციონერთა საერთო კრებაზე. მფლობელებს უფლება აქვთ ფინანსურ ანგარიშგებაში ცვლილებები შეიტანონ მისი
გამოშვების შემდეგ.

2.

მომზადების საფუძველი
ზოგადი ინფორმაცია
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია „ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების“ (შემდეგში „ფასს“) შესაბამისად.
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულების აღრიცხვის წესით,
გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც განხილულია სააღრიცხვო პოლიტიკაში ქვემოთ.
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში (ლარი), თუ სხვა
ვალუტა არ არის მითითებული.

კოვიდ-19-ის პანდემიის გავლენა
2020 წელს კოვიდ-19-ის პანდემიის სწრაფი გავრცელების გამო, ბევრი ქვეყნის მთავრობამ, მათ შორის საქართველოს
მთავრობამაც, შემოიღო ზომები პანდემიასთან საბრძოლველად. ეს ზომები მოიცავს მოგზაურობაზე შეზღუდვებს,
კარანტინს, ბიზნესების დახურვას და გარკვეული ადგილების მასშტაბურ ჩაკეტვას. ამ ზომებმა გავლენა მოახდინა
გლობალურ მიწოდების ჯაჭვზე, საქონელსა და მომსახურებაზე მოთხოვნასა და ბიზნესსაქმიანობის მასშტაბზე.
როგორც მოსალოდნელია, თავად პანდემია და მასთან დაკავშირებით მიღებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და
სოციალური ზომები გავლენას მოახდენენ სხვადასხვა სფეროში მოქმედი საწარმოების საქმიანობაზე.
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2.

მომზადების საფუძველი (გაგრძელება)
კოვიდ-19-ის პანდემიის გავლენა (გაგრძელება)
კოვიდ-19-ის პანდემიის გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო ქვეყნის მთავრობამ და საქართველოს
ეროვნულმა ბანკმა მოსახლეობის მხარდაჭერის პროგრამა შეიმუშავეს. პროგრამაში შედის ისეთი ღონისძიებები,
როგორიცაა დაზარალებული დარგებისა და პირების სესხების სუბსიდირება, გადახდების გადავადება და
გარკვეული სავალდებულო შეზღუდვების მოხსნა, რათა ფინანსურმა სექტორმა შეინარჩუნოს რესურსების
მოწოდების უნარი, ხოლო მომხმარებლებმა თავიდან აიცილონ კოვიდ-19-ის გამო გამკაცრებული ზომების
შედეგად ლიკვიდურობის დეფიციტი.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კოვიდ-19-ის პანდემიის გავლენა ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ
ანგარიშგებაზე, ძირითადად გამოიხატა მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ზრდით, რესტრუქტურიზებული
სესხების რაოდენობის ზრდითა და მოდიფიკაციით განპირობებული ზარალით (მე-7 შენიშვნა).
ჯგუფი აგრძელებს თავის საქმიანობაზე, ფინანსურ მდგომარეობასა და ფინანსურ შედეგებზე პანდემიისა და
ცვალებადი ეკონომიკური პირობების გავლენის შეფასებას.

3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები
ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში
ჯგუფს ვადაზე ადრე არ მიუღია ისეთი სტანდარტი, ინტერპრეტაცია თუ ცვლილება, რომელიც გამოშვებულია,
მაგრამ ჯერ ძალაში არ არის შესული.
ჯგუფმა გამოიყენა 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული რამდენიმე სხვა ცვლილება, მაგრამ მათ გავლენა არ
მოუხდენიათ მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

კონსოლიდაციის საფუძველი
შვილობილი კომპანიები, ანუ საწარმოები, რომლებიც ჯგუფის მიერ კონტროლდება, კონსოლიდირებულია.
კონტროლი მიიღწევა მაშინ, როდესაც კომპანია იღებს, ან აქვს უფლება მიიღოს, ცვლადი უკუგება ინვესტიციის
ობიექტისგან და აქვს უნარი, გავლენა მოახდინოს უკუგებაზე ინვესტიციის ობიექტზე ზემოქმედებით. კერძოდ,
ჯგუფი აკონტროლებს ინვესტიციის ობიექტს მხოლოდ მაშინ, როდესაც:
►

აქვს ინვესტიციის ობიექტზე ზეგავლენა (ანუ ამჟამინდელი უფლებები მას საშუალებას აძლევს,
ინვესტიციის ობიექტის რელევანტური საქმიანობა მართოს);

►

იღებს ან უფლება აქვს მიიღოს ინვესტიციის ობიექტში თავისი მონაწილეობიდან ცვლადი უკუგება;

►

შეუძლია უკუგებაზე ზემოქმედება ინვესტიციის ობიექტზე თავისი გავლენის გამო.

გავრცელებული მოსაზრებით, ხმის უფლების მქონე აქციების უმრავლესობა კონტროლის უფლებას იძლევა. ამ
მოსაზრების შესაბამისად, თუ ჯგუფი ინვესტიციის ობიექტში არ ფლობს აქციების საკონტროლო პაკეტს ან სხვა
მსგავსი უფლებების უმრავლესობას, იმის შეფასებისას, ინვესტიციის ობიექტზე აქვს თუ არა გავლენა, ჯგუფი ყველა
აქტუალურ ფაქტს და გარემოებას ითვალისწინებს, მათ შორის:
►

ინვესტიციის ობიექტში ხმის უფლების მქონე აქციების სხვა მფლობელებთან სახელშეკრულებო
გარიგება/გარიგებები;

►

სხვა სახელშეკრულებო გარიგებებიდან მიღებული უფლებები;

►

ჯგუფის ხმის უფლებები და პოტენციური ხმის უფლებები.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
კონსოლიდაციის საფუძველი (გაგრძელება)
შვილობილი კომპანიები კონსოლიდირდება იმ თარიღიდან, როდესაც კონტროლი გადაეცემა ჯგუფს და მათი
კონსოლიდაცია წყდება იმ თარიღიდან, როდესაც წყდება კონტროლი. ყველა შიდაჯგუფური გარიგება, ნაშთები და
არარეალიზებული შემოსულობა ჯგუფის კომპანიებს შორის შემდგარი გარიგებებიდან სრულად გაიქვითება; ასევე
გაიქვითება არარეალიზებული ზარალი ამ გარიგებებიდან გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გარიგება ასახავს
გადაცემული აქტივის გაუფასურებას. საჭიროების შემთხვევაში, შვილობილი კომპანიების სააღრიცხვო პოლიტიკა
შეცვლილია ჯგუფის მიერ მიღებულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.
შვილობილი კომპანიის საკუთარ კაპიტალში წილის შეცვლა, კონტროლის შეცვლის გარეშე წილობრივი გარიგების
სახით აღირიცხება. ზარალი მიეწერება არასაკონტროლო პაკეტს მაშინაც კი, თუ ეს ბალანსის დეფიციტს იწვევს.
თუ ჯგუფი კარგავს კონტროლს შვილობილ კომპანიაზე, იგი ჩამოწერს შვილობილი კომპანიის აქტივებს
(გუდვილის ჩათვლით) და ვალდებულებებს, ნებისმიერი არასაკონტროლო პაკეტის საბალანსო ღირებულებას,
კუმულაციურ საკურსო სხვაობას, რომელიც კაპიტალშია აღრიცხული; აღიარებს მიღებული ანაზღაურების თანხის
სამართლიან ღირებულებას, ნებისმიერი შენარჩუნებული ინვესტიციის და მოგებაში ან ზარალში ნებისმიერი
ზედმეტობის ან დეფიციტის სამართლიან ღირებულებას და ახდენს მანამდე სხვა სრულ შემოსავალში აღიარებულ
კომპონენტებში მშობელი კომპანიის წილის რეკლასიფიკაციას მოგებაში ან ზარალში

სამართლიანი ღირებულების შეფასება
ამორტიზებადი ღირებულებით შეფასებული ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება
წარმოდგენილია 24-ე შენიშვნაში.
სამართლიანი ღირებულება არის თანხა, რომელიც მიიღება აქტივის გაყიდვის შედეგად, ან გადაიხდება
ვალდებულების გადაცემის შედეგად ბაზრის მონაწილეებს შორის ჩვეულებრივი გარიგების პირობებში შეფასების
თარიღისთვის. სამართლიანი ღირებულების შეფასება იმ დაშვებას ეყრდნობა, რომ აქტივის გაყიდვის ან
ვალდებულების გადაცემის გარიგება შედგება:
►

აქტივის ან ვალდებულების ძირითად ბაზარზე, ან

►

ძირითადი ბაზრის არარსებობის შემთხვევაში, აქტივის ან ვალდებულებისთვის ყველაზე ხელსაყრელ
ბაზარზე.

მთავარი ან ყველაზე ხელსაყრელი ბაზარი ბანკისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. აქტივის ან ვალდებულების
სამართლიანი ღირებულების შეფასება ხორციელდება იმ დაშვების საფუძველზე, რომ ბაზრის მონაწილეები
აქტივის ან ვალდებულების შეფასებისას იმოქმედებენ თავიანთი ეკონომიკური ინტერესების მაქსიმალური
გათვალისწინებით. არაფინანსური აქტივის სამართლიანი ღირებულების შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს
ბაზრის მონაწილის შესაძლებლობას მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი ამ აქტივის საუკეთესოდ და ეფექტიანად
გამოყენებით, ან ბაზრის სხვა მონაწილისათვის მიყიდვით, რომელიც ამ აქტივს საუკეთესოდ და ეფექტიანად
გამოყენება.
ჯგუფი ირჩევს შეფასების მეთოდებს, რომლებიც შესაფერისია არსებული გარემოებებისთვის და რომელთა
გამოყენებითაც სამართლიანი ღირებულების შესაფასებლად საკმარისი მონაცემები მოიძევება, რომლებიც
მაქსიმალურად იყენებს საბაზრო მონაცემებს და მინიმალურად – არასაბაზრო მონაცემებს. ყველა აქტივი და
ვალდებულება, რომელთა სამართლიანი ღირებულება შეფასებულია ან ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში,
დაჯგუფებულია სამართლიანი ღირებულების ქვემოთ მოცემული იერარქიის მიხედვით, იმ ყველაზე დაბალი
დონის მონაცემის საფუძველზე, რომელიც მნიშვნელოვანია სამართლიანი ღირებულების შეფასებისთვის:
►

დონე 1 – იდენტური აქტივების ან ვალდებულების კოტირებული (არაკორექტირებული) საბაზრო ფასები
აქტიურ ბაზრებზე;

►

დონე 2 – ღირებულების შეფასების მეთოდები, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია სამართლიანი
ღირებულების შეფასებისთვის აუცილებელი ყველაზე დაბალი დონის მონაცემის პირდაპირი ან
არაპირდაპირი განსაზღვრა;

►

დონე 3 − ღირებულების შეფასების მეთოდები, რომელთა მიხედვითაც შეუძლებელია სამართლიანი
ღირებულების შეფასებისთვის აუცილებელი ყველაზე დაბალი დონის მონაცემის განსაზღვრა.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
სამართლიანი ღირებულების შეფასება (გაგრძელება)
ჯგუფი განსაზღვრავს ფინანსურ ანგარიშგებაში რეგულარულად აღიარებული აქტივებისა და ვალდებულებების
ერთი იერარქიიდან მეორეში გადასვლის ფაქტს კატეგორიზაციის განმეორებითი შეფასებით (მთლიანი
სამართლიანი ღირებულების შეფასებისთვის აუცილებელი ყველაზე დაბალი დონის ამოსავალი მონაცემის
საფუძველზე) ანგარიშგების ყოველი პერიოდის ბოლოსთვის.

ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები
პირველადი აღიარება
აღიარების თარიღი
ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების ყოველგვარი ყიდვა-გაყიდვა ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში
აღიარებულია გარიგების თარიღით, ანუ იმ თარიღით, როდესაც ჯგუფმა აქტივის ან ვალდებულების შესყიდვის
ვალდებულება იკისრა. ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში ყიდვა-გაყიდვა ნიშნავს ფინანსური აქტივების და
ვალდებულებების ისეთ ყიდვა-გაყიდვას, რომელიც მოითხოვს აქტივების და ვალდებულებების გადაცემას
კანონმდებლობით ან საბაზრო პრაქტიკით განსაზღვრულ ვადაში.

თავდაპირველი შეფასება
ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაცია თავდაპირველი აღიარებისას დამოკიდებულია მათ სახელშეკრულებო
პირობებზე და ინსტრუმენტების მართვის ბიზნესმოდელზე. ფინანსური ინსტრუმენტები თავდაპირველად
ფასდება სამართლიანი ღირებულებით და ამ თანხას ემატება ან აკლდება გარიგების დანახარჯები. გამონაკლისს
წარმოადგენს ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც არის სამართლიანი
ღირებულებით შეფასებული, მოგებაში ან ზარალში ასახვით.

ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების კატეგორიები
ჯგუფი ყველა თავისი ფინანსური აქტივის კლასიფიკაციას ახდენს ამ აქტივების მართვის ბიზნესმოდელისა და
სახელშეკრულებო პირობების მიხედვით და აფასებს შემდეგიდან ერთ-ერთით:
►

ამორტიზებული ღირებულება;

►

სამართლიანი ღირებულება, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით;

►

სამართლიანი ღირებულება, მოგებაში ან ზარალში ასახვით.

ჯგუფი თავისი წარმოებული ინსტრუმენტების პორტფელის კლასიფიკაციას და შეფასებას ახდენს სამართლიანი
ღირებულებით, მოგებაში ან ზარალში ასახვით. ჯგუფმა შეიძლება ფინანსური ინსტრუმენტები აღრიცხოს
სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში, თუ ეს აღმოფხვრის ან მნიშვნელოვნად შეამცირებს შეფასების
ან აღიარების არათანმიმდევრულობას.
ფინანსური ვალდებულებები, გარდა სასესხო ვალდებულებებისა და ფინანსური თავდებობებისა, ფასდება
ამორტიზებული ღირებულებით ან სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით, თუ ისინი
სავაჭროდ არიან ფლობილი, წარმოებული ინსტრუმენტებია ან გამოიყენება სამართლიანი ღირებულების
განსაზღვრება.
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ,
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები, საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები (გაგრძელება)
ჯგუფი მხოლოდ მაშინ აფასებს ამორტიზებული ღირებულებით მოთხოვნებს საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ,
მომხმარებლებზე გაცემულ სესხებს და სხვა ფინანსურ ინვესტიციებს, თუ ორივე პირობა დაკმაყოფილებულია:
►

ფინანსური აქტივი ამ ბიზნესმოდელის მიხედვით მფლობელობაშია სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების
ამოღების მიზნით;

►

ფინანსური აქტივის სახელშეკრულებო პირობები კონკრეტული თარიღებით წარმოქმნის ფულად ნაკადებს,
რომლებიც წარმოადგენს მხოლოდ ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადახდებს (SPPI) დაუფარავ
ძირითად თანხაზე.

ამ პირობების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოცემულია ქვემოთ:

ბიზნეს მოდელის შეფასება
ჯგუფი თავის ბიზნესმოდელს იმ დონეზე განსაზღვრავს, რომ საუკეთესოდ ასახავს იმას, თუ როგორ მართავს ის
ფინანსური აქტივების ჯგუფებს თავისი ბიზნესამოცანების მისაღწევად.
ჯგუფი ბიზნესმოდელი თითოეული ინსტრუმენტისთვის კი არ ფასდება, არამედ უფრო მაღალ, აგრეგირებული
პორტფელების, დონეზე და ეყრდნობა ისეთ დაკვირვებად (ემპირიულ) ფაქტორებს, როგორიც არის, მაგალითად:
►

როგორ ფასდება ბიზნესმოდელის განხორციელება და ამგვარ ბიზნესმოდელში შემავალი ფინანსური
აქტივები და როგორ ხდება მათი ანგარიშგება საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის მიმართ;

►

როგორ ფასდება ბიზნესმოდელის განხორციელება და ამგვარ ბიზნესმოდელში შემავალი ფინანსური
აქტივები და როგორ ხდება მათი ანგარიშგება საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობის მიმართ;

►

როგორ ხდება საქმიანობის მენეჯერების კომპენსირება (მაგალითად, თუ კომპენსაცია ეფუძნება მართვის
ქვეშ მყოფი აქტივების სამართლიან ღირებულებას ან მიღებულ სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს);

►

ჯგუფის შეფასების მნიშვნელოვანი ასპექტებია ასევე გაყიდვების მოსალოდნელი სიხშირე, ოდენობა და დრო.

ბიზნესმოდელის შეფასება გონივრულ ფარგლებში მოსალოდნელ სცენარებს ეფუძნება, „ყველაზე ცუდი“ და
„სტრესული შემთხვევის“ სცენარების გათვალისწინების გარეშე. თუ თავდაპირველი აღიარების შემდეგ ფულადი
ნაკადების რეალიზაცია ჯგუფის თავდაპირველი მოლოდინისგან განსხვავებულად ხდება, ჯგუფი ამ
ბიზნესმოდელის დანარჩენი ფინანსური აქტივების კლასიფიკაციას კი არ ცვლის, არამედ ამ ინფორმაციას
ითვალისწინებს მომავალში ახლად წარმოქმნილი ან ახლად შესყიდული ფინანსური აქტივების შეფასებისას.

SPPI-ტესტი
კლასიფიკაციის პროცესის მეორე ეტაპზე ჯგუფი აფასებს ფინანსური აქტივის სახელშეკრულებო პირობებს, რათა
დაადგინოს, აკმაყოფილებს თუ არა ისინი მხოლოდ ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადახდების ტესტირებას.
„ძირითადი თანხა“ ტესტირების მიზნებისთვის განისაზღვრება როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის სამართლიანი
ღირებულება თავდაპირველი აღიარებისას და შეიძლება შეიცვალოს ფინანსური აქტივის სასარგებლო გამოყენების
ვადის განმავლობაში (მაგალითად, თუ მოხდა ძირითადი თანხის დაფარვა ან პრემიის/დისკონტის ამორტიზაცია).
სასესხო გარიგებებში პროცენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები, ჩვეულებრივ, წარმოადგენს გადახდებს
ფულის დროითი ღირებულების და საკრედიტო რისკისთვის. მხოლოდ ძირითადი თანხისა და პროცენტის
გადახდების შესაფასებლად ჯგუფი ეყრდნობა განსჯას და ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორებს,
როგორებიცაა ვალუტა, რომელშიც გამოხატულია ფინანსური აქტივი და პერიოდი, რომლისთვისაც დადგენილია
საპროცენტო განაკვეთი.
ამისგან განსხვავებით, სახელშეკრულებო პირობები, რომლებიც ითვალისწინებს რისკის მინიმუმზე მეტ
მოცულობას ან იმ სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მერყეობა, რომლებიც არ უკავშირდება სესხის დაფარვის
ძირითად პირობებს, არ წარმოშობს ისეთ სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებს, რომლებიც წარმოადგენს მხოლოდ
ძირითადი თანხისა და პროცენტის გადახდებს დაუფარავ თანხაზე. ასეთ შემთხვევებში, ფინანსური აქტივი
სამართლიანი ღირებულებით უნდა შეფასდეს, მოგებაში ან ზარალში ასახვით.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები (გაგრძელება)
აკრედიტივები და სესხების გაცემის ვალდებულება
ჯგუფი მომხმარებლებს სთავაზობს აკრედიტივებს და სესხებს. სესხების გაცემის ვალდებულება და აკრედიტივები
ისეთი ვალდებულებებია, რომელთა მიხედვითაც, ნაკისრი ვალდებულების ვადის განმავლობაში ჯგუფს ევალება
სესხის გაცემა მომხმარებლისთვის წინასწარ დადგენილი პირობებით.

ვალდებულების შესრულების გარანტია
ვალდებულების შესრულების გარანტია არის კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს კომპენსაციას, თუ მეორე
მხარე ვერ შეასრულებს სახელშეკრულებო ვალდებულებას. ვალდებულების შესრულების გარანტიით საკრედიტო
რისკი არ გადაიცემა. ვალდებულების შესრულების გარანტიის კონტრაქტების მიხედვით რისკი არის იმის
ალბათობა, რომ მეორე მხარე ვერ შესრულებს სახელშეკრულებო ვალდებულებას. შესაბამისად, ვალდებულების
შესრულების გარანტიები არ ჩაითვლება ფინანსურ ინსტრუმენტებად და, ამრიგად, არ ექცევა ფასს 9-ის მოქმედების
არეალში.

ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების რეკლასიფიკაცია
ჯგუფი არ ახდენს მისი ფინანსური აქტივების რეკლასიფიკაციას მათი თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, ისეთი
გამონაკლისი შემთხვევების გამოკლებით, რომელშიც ჯგუფი შეცვლის ფინანსური აქტივების მართვის
ბიზნესმოდელს. ფინანსური ვალდებულებების რეკლასიფიკაცია არ ხდება. 2020 წელს ჯგუფს არ მოუხდენია თავისი
რომელიმე ფინანსური აქტივის ან ვალდებულების რეკლასიფიკაცია.

რესტრუქტურიზებული სესხები
საჭიროების შემთხვევაში ჯგუფი ახდენს სესხების რესტრუქტურიზაციას ნაცვლად იმისა, რომ დაისაკუთროს
უზრუნველყოფის საგანი ან წამოიწყოს იძულებითი აღსრულების პროცედურები. აღნიშნული შესაძლოა
მოიცავდეს დაფარვის პირობების გაუმჯობესებას და სესხის ახალი პირობების შეთანხმებას.
ჯგუფი ფინანსური აქტივის, მაგალითად, მომხმარებელზე გაცემული სესხის, აღიარებას წყვეტს მაშინ, როდესაც
მოლაპარაკების შედეგად პირობები იმდენად შეიცვალა, რომ საქმე არსებითად ახალ სესხთან გვაქვს, სხვაობის
აღიარება კი ხდება აღიარების შეწყვეტის შედეგად მიღებული შემოსულობის ან ზარალის სახით, თუ გაუფასურების
ზარალი უკვე ბუღალტრულად აღრიცხული არ არის. ახლად აღიარებული სესხების კლასიფიცირება ხდება პირველ
სტადიად მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასების მიზნებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ახალი
სესხი ითვლება შეძენილ ან შექმნილ გაუფასურებულ სესხად. იმის შეფასებისას, უნდა მოხდეს თუ არა მომხმარებელზე
გაცემული სესხის აღიარების შეწყვეტა, სხვა ფაქტორებთან ერთად, ჯგუფი შემდეგსაც ითვალისწინებს:
►

სესხის ვალუტის ცვლილება;

►

კონტრაჰენტის ცვლილება;

►

ხომ არ იწვევს ცვლილება ინსტრუმენტის SPPI კრიტერიუმთან შეუსაბამობას.

თუ ცვლილება არ იწვევს არსებითად განსხვავებულ ფულად ნაკადებს, ცვლილება არ გამოიწვევს აღიარების
შეწყვეტას. თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებულ ფულად ნაკადებში მომხდარ
ცვლილებას ჯგუფი აღრიცხავს, როგორც მოდიფიცირების შედეგად გამოწვეულ შემოსულობას ან ზარალს,
რომელიც წარმოდგენილია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით
გამოთვლილ საპროცენტო შემოსავალში, თუ უკვე არ არის აღრიცხული გაუფასურების ზარალი.
ცვლილებებისთვის, რომლებიც არ იწვევს აღიარებს შეწყვეტას, ჯგუფი ასევე განმეორებით აფასებს ხომ არ
არსებობდა მნიშვნელოვანი ზრდა საკრედიტო რისკში, ან აქტივები ხომ არ უნდა იყოს კლასიფიცირებული
გაუფასურებულად. კერძოდ, მან გადასინჯა საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდის ნიშნები და ავტომატურად
არ მიიჩნევს საკრედიტო რისკს მნიშვნელოვნად გაზრდილად, თუ სესხის მოდიფიკაცია ხდება მთავრობის
დახმარების ღონისძიებების ფარგლებში. აქტივი, რომელიც მოდიფიცირების შედეგად გაუფასურებულად არის
კლასიფიცირებული, შეიძლება აღირიცხოს მე-2 ან მე-3 სტადიის სახით, თუ დაკმაყოფილდება გარკვეული
კრიტერიუმები ჯგუფის დამტკიცებული მეთოდოლოგიის მიხედვით.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტა
ფინანსური აქტივები
ფინანსური აქტივის (ან, სადაც მისაღებია, ფინანსური აქტივის ნაწილის ან ანალოგიური ფინანსური აქტივის
ჯგუფის ნაწილის) ჩამოწერა ხდება თუ:
►

ამოიწურა აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების ვადა;

►

ჯგუფმა დათმო აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების უფლება, ან დაიტოვა ამგვარი უფლება, მაგრამ
აიღო მესამე პირებისათვის თანხების სრულად და არსებითი დაგვიანების გარეშე გადახდის
სახელშეკრულებო ვალდებულება; და

►

ჯგუფმა (ა) გადასცა აქტივთან დაკავშირებული ყველა რისკი და სარგებელი; (ბ) არც გადასცა და არც
დაიტოვა აქტივთან დაკავშირებული ყველა რისკი და სარგებელი, მაგრამ გადასცა აქტივზე კონტროლი.

იმ შემთხვევაში, თუ ჯგუფმა გადასცა აქტივიდან ფულადი ნაკადების მიღების უფლება და არც გადაუცია და არც
შეუნარჩუნებია აქტივთან დაკავშირებული არსებითად ყველა რისკი და სარგებელი, ასევე არ გადაუცია კონტროლი
აქტივზე, აქტივის აღიარება ხდება ამ აქტივში ჯგუფის მონაწილეობის შენარჩუნების ოდენობით. მონაწილეობის
გაგრძელება, რომელიც იძენს გარანტიის ფორმას გადაცემულ აქტივზე, ფასდება აქტივის თავდაპირველ საბალანსო
ღირებულებასა და იმ ანაზღაურების მაქსიმალურ თანხას შორის უმცირესით, რომლის გადახდაც შეიძლება ბანკს
მოეთხოვოს.

ჩამოწერები
ფინანსური აქტივები ჩამოიწერება ან ნაწილობრივ, ან მთლიანად მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჯგუფი შეწყვეტს მათი
ამოღების მცდელობას. თუ ჩამოსაწერი თანხა აღემატება დაგროვილი ცვეთის რეზერვს, სხვაობა თავდაპირველად
აღირიცხება რეზერვზე დამატების სახით, რომელიც შემდეგ გამოიყენება მთლიან საბალანსო ღირებულებასთან
მიმართებაში. ნებისმიერი შემდგომი ანაზღაურება განეკუთვნება საკრედიტო ზარალის ხარჯს. ჩამოწერა
წარმოადგენს აღიარების შეწყვეტის მოვლენას.

ფინანსური ვალდებულებები
ფინანსური ვალდებულებების აღიარება წყდება მაშინ, როდესაც ისინი იფარება, ბათილდება ან ამოიწურება.
როდესაც არსებულ ფინანსურ ვალდებულებას ჩაანაცვლებს მეორე ფინანსური ვალდებულება იმავე კრედიტორის
მიმართ მნიშვნელოვნად შეცვლილი პირობებით, ან თუ მიმდინარე ვალდებულების პირობები მნიშვნელოვნად
იცვლება, ამგვარი ჩანაცვლება ან მოდიფიკაცია აღირიცხება, როგორც თავდაპირველი ვალდებულების აღიარების
გაუქმება და ახალი ვალდებულების აღიარება, ხოლო შესაბამისი საბალანსო ღირებულების სხვაობა აისახება
მოგებაში ან ზარალში.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები შედგება ნაღდი ფულის, საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი
მოთხოვნების (სავალდებულო რეზერვების გამოკლებით) და საკრედიტო დაწესებულებებისადმი
მოთხოვნებისაგან, რომლებსაც აქვს გამოცემიდან 90 დღის ვადა და თავისუფალნი არიან სახელშეკრულებო
ვალდებულებებისაგან.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
სავალდებულო სარეზერვო დეპოზიტები საქართველოს ეროვნულ ბანკში
სავალდებულო სარეზერვო დეპოზიტები საქართველოს ეროვნულ ბანკში აღირიცხება ამორტიზებული
ღირებულებით და წარმოადგენს სარგებლის განაკვეთის მქონე სავალდებულო სარეზერვო დეპოზიტებს, რომელთა
გამოყენებაც ჯგუფის ყოველდღიური ოპერაციების დასაფინანსებლად არ არის ხელმისაწვდომი და, შესაბამისად,
არ აისახება, როგორც ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების შემადგენელი ნაწილი ფულადი ნაკადების
ანგარიშგების მიზნებისათვის. სავალდებულო რეზერვი შედის საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
მოთხოვნების მუხლში.

ფინანსური ინსტრუმენტების ურთიერთგადაფარვა
ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვა ხდება და წმინდა თანხა აისახება ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებაში, თუ არსებობს აღიარებული თანხების ურთიერთგადაფარვის იურიდიული უფლება
და ურთიერთგაქვითვის ან ერთდროულად აქტივის რეალიზაციისა და ვალდებულებების დაფარვის სურვილი.
ურთიერთგადაფარვის უფლება არ უნდა იყოს დამოკიდებული სამომავლო შემთხვევის დადგომის პირობაზე და
ნებადართული უნდა იყოს:
►

ჩვეულებრივი ბიზნესსაქმიანობის პირობებში;

►

დეფოლტის შემთხვევაში; და

►

საწარმოს და ყველა კონტრაჰენტის არაკრედიტუნარიანობის ან გაკოტრების შემთხვევაში.

ეს პირობები, ზოგადად, არ სრულდება ძირითად საკლირინგო ხელშეკრულებებში და შესაბამისი აქტივები და
ვალდებულებები მთლიანად არის წარმოდგენილი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში.

გადასახადები
მიმდინარე მოგების გადასახადი გამოიანგარიშება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ფინანსური გადავადებული აქტივებისა და ვალდებულებების დაანგარიშება მიმდინარე სხვაობებთან მიმართებაში
ხდება ვალდებულებების აღრიცხვის მეთოდით. გადავადებული მოგების გადასახადები გათვალისწინებულია
ყველა დროებით სხვაობაზე, რომელიც წარმოიშობა აქტივებისა და ვალდებულებების საგადასახადო დასაბეგრ
საფუძველსა და მათ საბალანსო ღირებულებას შორის ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც გადავადებული მოგების გადასახადი წარმოიშობა გუდვილის პირველადი აღიარებიდან ან
აქტივისა და ვალდებულებიდან იმ გარიგებაში, რომელიც არ არის საწარმოთა გაერთიანება და ოპერაციის
თარიღისათვის გავლენას არ იქონიებს სააღრიცხვო მოგებასა თუ საგადასახადო მოგება-ზარალზე.
გადავადებული საგადასახადო აქტივი აღირიცხება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია დასაბეგრი მოგების
მიღება, საიდანაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გაქვითვა. გადავადებული
საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები ფასდება საგადასახადო განაკვეთებით, რომელიც სავარაუდოდ
იმოქმედებს აქტივის რეალიზაციის ან ვალდებულების გასტუმრების პერიოდში, იმ საგადასახადო განაკვეთების
(ეხება გაუნაწილებელ მოგებას) და საგადასახადო კანონების საფუძველზე, რომლებიც მოქმედებს ან არსებითად
მოქმედებს ანგარიშგების თარიღისთვის.
საქართველოში აგრეთვე მოქმედებს სხვადასხვა საოპერაციო გადასახადები, რომლებიც გავლენას ახდენს ჯგუფის
საქმიანობაზე. ეს გადასახადები ასახულია სხვა საოპერაციო ხარჯების კომპონენტებად.

იჯარა
i.

ჯგუფი, როგორც მოიჯარე

ჯგუფი იყენებს აღიარების და შეფასების ერთ მიდგომას ყველა იჯარისთვის, გარდა მოკლევადიანი იჯარებისა და
დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების იჯარებისა. ჯგუფი აღიარებს იჯარასთან დაკავშირებულ
ვალდებულებებს, რომ გადაიხადოს საიჯარო გადასახადები და აქტივის გამოყენების უფლება, რომლებიც
წარმოადგენს საბაზისო აქტივების გამოყენების უფლებას.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
იჯარა (გაგრძელება)
აქტივის გამოყენების უფლება
ჯგუფი აქტივის გამოყენების უფლებას აღიარებს იჯარის დაწყების თარიღისთვის (ანუ იმ თარიღით, როდესაც
საბაზისო აქტივი ხელმისაწვდომია გამოსაყენებლად). აქტივის გამოყენების უფლება ფასდება თვითღირებულებით,
რასაც აკლდება დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების ზარალი და კორექტირდება საიჯარო ვალდებულებების
ყოველი ხელახალი შეფასებისას. აქტივის გამოყენების უფლების თვითღირებულება მოიცავს აღიარებული
საიჯარო ვალდებულებების, გაწეული თავდაპირველი პირდაპირი დანახარჯების და იჯარის დაწყების თარიღით
ან თარიღამდე გადახდილი იჯარების თანხებს, რასაც აკლდება მიღებული საიჯარო შეღავათები. თუ ჯგუფს არ
აქვს გონივრული რწმენა იმისა, რომ იჯარის ვადის ბოლოს მოიპოვებს საიჯარო აქტივის მესაკუთრეობის უფლებას,
აღიარებულ აქტივის გამოყენების უფლებას ცვეთას არიცხავს წრფივი მეთოდით სავარაუდო სასარგებლო
მომსახურებისა და იჯარის ვადებს შორის უმოკლეს ვადაზე. აქტივის გამოყენების უფლება ცვეთას ექვემდებარება.

საიჯარო ვალდებულებები
იჯარის დაწყების თარიღისთვის ჯგუფი აღიარებს საიჯარო ვალდებულებებს, რომლებიც გამოითვლება, როგორც
იჯარის ვადის განმავლობაში გადასახდელი თანხების დღევანდელი ღირებულება. საიჯარო გადასახადები მოიცავს
ფიქსირებულ გადახდებს (მათ შორის, არსებითად ფიქსირებულ გადახდებს), შემცირებულს მისაღები საიჯარო
შეღავათებით, ცვლად საიჯარო გადასახადებს, რომლებიც დამოკიდებულია ინდექსზე ან განაკვეთზე და თანხებს,
რომელთა გადახდა მოსალოდნელია ნარჩენი ღირებულების გარანტიების მიხედვით. ცვლადი საიჯარო
გადასახადები, რომლებიც არ არის მიბმული ინდექსზე ან განაკვეთზე, აღიარებულია იმ პერიოდის ხარჯად,
რომლის განმავლობაშიც დგება გადახდის გამომწვევი მოვლენა ან გარემოება.
საიჯარო გადასახადების დღევანდელი ღირებულების გამოსათვლელად ჯგუფი იყენებს ზღვრულ სასესხო
საპროცენტო განაკვეთს იჯარის დაწყების თარიღისთვის, თუ საიჯარო ხელშეკრულებაში ნაგულისხმევი
საპროცენტო განაკვეთი მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის. იჯარის დაწყების თარიღის შემდეგ, საიჯარო
ვალდებულებების თანხა იზრდება, რათა ასახოს პროცენტის ზრდა და მცირდება იჯარის გადახდის შესაბამისად.
ამასთან, საიჯარო ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება ხელახლა ფასდება, თუ ხდება იჯარის ვადის
მოდიფიკაცია ან ცვლილება, თუ იცვლება არსებითად ფიქსირებული საიჯარო გადასახადები ან ცვლილება შედის
საბაზისო აქტივის შესყიდვის შეფასებაში.

მოკლევადიანი იჯარები და დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების იჯარა
ჯგუფი იყენებს მოკლევადიანი იჯარის აღიარებისთვის დაშვებულ გამონაკლისებს თავისი მოკლევადიანი
იჯარებისთვის (ანუ იმ იჯარების შემთხვევაში, რომელთა ვადა, მაქსიმუმ, 12 თვეა იჯარის ხელშეკრულების
გაფორმების თარიღიდან და არ შეიცავს შესყიდვის უფლებას). იგი ასევე იყენებს დაბალი ღირებულების მქონე
აქტივების იჯარის აღიარებისთვის დაშვებულ გამონაკლისებს დაბალი ღირებულების მქონედ მიჩნეული საოფისე
აღჭურვილობის იჯარის შემთხვევაში. მოკლევადიან იჯარებზე და დაბალი ღირებულების მქონე აქტივების
იჯარებზე საიჯარო გადასახადების აღიარება ხდება ხარჯად წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავლობაში.

ii.

საოპერაციო იჯარა – ჯგუფი, როგორც მეიჯარე

იჯარას, რომლის დროსაც ჯგუფი არ გადასცემს აქტივის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკსა და
სარგებელს, საოპერაციო იჯარად კლასიფიცირდება. იჯარიდან შემოსავალი აღირიცხება დარიცხვის წრფივი
მეთოდით იჯარის ვადაზე და, თავისი საოპერაციო ხასიათის გამო, მოგება-ზარალის კონსოლიდირებულ
ანგარიშგებაში აისახება სხვა შემოსავლის ნაწილში, რაც წარმოდგენილია 21-ე შენიშვნაში.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია თვითღირებულებით, გარდა ყოველდღიური მომსახურების ხარჯებისა,
რასაც აკლდება დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურების მოცულობა. ამ თანხაში შედის ძირითადი საშუალების
ნაწილის ჩანაცვლების ღირებულება ამ ხარჯის დადგომისას, თუ აღიარების კრიტერიუმები დაცულია.
ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების გადახედვა ხდება გადაფასებასთან მიმართებაში, როდესაც
მოვლენები ან გარემოებათა ცვლილებები იმაზე მიანიშნებს, რომ საბალანსო ღირებულების აღდგენა შესაძლოა ვერ
მოხერხდეს.
აქტივის ცვეთა დაირიცხება იმ თარიღიდან, როდესაც ხდება აქტივის ექსპლუატაციაში გაშვება. ცვეთა
გამოითვლება ცვეთის დარიცხვის წრფივი მეთოდით, შემდეგი წლიური ცვეთის კოეფიციენტების გამოყენებით:
შენობები და სხვა უძრავი ქონება
ავეჯი და საოფისე მოწყობილობები
კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე აღჭურვილობა
სხვა

2-3%
10-20%
10-33%
5-20%

აქტივების ნარჩენი ღირებულების, სასარგებლო მომსახურების ვადისა და მეთოდების გადახედვა და შესაბამისად
კორექტირება საჭიროებისამებრ ხდება ყოველი ფინანსური წლის ბოლოს.
შეკეთება-განახლებასთან დაკავშირებული ხარჯები ირიცხება წარმოშობისას და მათი ჩართვა ხდება სხვა
საოპერაციო ხარჯებში თუ არ არსებობს მათი კაპიტალიზაციის საფუძველი.

არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივები მოიცავს პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ლიცენზიებს. ცალკეული
არამატერიალური აქტივი პირველადი აღიარებისას აღირიცხება თვითღირებულებით. საწარმოთა გაერთიანებისას
შეძენილი არამატერიალური აქტივის ღირებულება წარმოადგენს მის სამართლიან ღირებულებას შესყიდვის
თარიღისათვის. პირველადი აღიარების შემდგომ არამატერიალური აქტივები აღირიცხება თვითღირებულებით,
რასაც აკლდება დარიცხული ამორტიზაცია და გაუფასურების ზარალი. არამატერიალური აქტივების სასარგებლო
მომსახურების ხანგრძლივობა შეფასებულია განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით.
ვადიანი არამატერიალური აქტივები ამორტიზებულია სასარგებლო მომსახურების 10 წლიანი ვადის
განმავლობაში და მათი შეფასება გაუფასურებასთან მიმართებაში ხდება გაუფასურების ნიშნების არსებობისას.
სასარგებლო მომსახურების განუსაზღვრელი ვადის მქონე არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის ვადებისა
და მეთოდების გადახედვა ხდება სულ მცირე, ყოველი ფისკალური წლის ბოლოს.

ანარიცხები
ანარიცხების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც ჯგუფს წარსული მოვლენების გამო აქვს მიმდინარე თუ პრაქტიკიდან
გამომდინარე ვალდებულება და მოსალოდნელია ეკონომიკური სარგებლის მქონე რესურსების გადინება
ვალდებულების დასაფარად. ასევე, შესაძლებელია ვალდებულების თანხის სანდოდ განსაზღვრა.

პირობითი ვალდებულებები
პირობითი ვალდებულებები არ არის აღიარებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, თუმცა
წარმოდგენილია გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ანგარიშსწორების მიზნით ფულადი ნაკადის გადინების
ალბათობა დაბალია. პირობითი აქტივი არ არის აღიარებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, თუმცა
წარმოდგენილია მაშინ, როდესაც ეკონომიკური სარგებლის მიღებაა მოსალოდნელი.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
სააქციო კაპიტალი
ჩვეულებრივი აქციები კლასიფიცირებულია საკუთარ კაპიტალად. ახალი აქციების გამოშვებასთან პირდაპირ
დაკავშირებული გარე ხარჯები, გარდა საწარმოთა გაერთიანებისთვის გამოშვებული აქციებისა, აღრიცხულია
საკუთარი კაპიტალის შემოსავლებიდან გამოქვითვების სახით. გამოშვებული აქციების ნომინალურ
ღირებულებაზე მეტი ნებისმიერი სამართლიანი ღირებულების მქონე მიღებული საფასური აღირიცხება, როგორც
დამატებით შეტანილი კაპიტალი.
დივიდენდები აღიარებულია, როგორც ვალდებულება და გამოიქვითება საკუთარი კაპიტალიდან ანგარიშგების
შედგენის თარიღისათვის მხოლოდ მაშინ, თუ ისინი გამოცხადებულია ანგარიშგების შედგენამდე პერიოდში ან
ანგარიშგების შედგენის თარიღით. დივიდენდები გაცხადდება მაშინ, როდესაც მათი შეთავაზება ანგარიშგების
შედგენის თარიღამდე ხდება, ან თუ ისინი შეთავაზებულია ან გამოცხადებულია ანგარიშგების თარიღის შემდგომ
პერიოდში, მაგრამ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების გამოცემამდე. დივიდენდის განაწილებასთან
დაკავშირებული ყველა ხარჯი ემატება დივიდენდის თანხას და პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში აღირიცხება.

შემოსავლისა და ხარჯის აღიარება
შემოსავლის აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც ეკონომიკური სარგებლის მიღების ალბათობა მაღალია და
შესაძლებელია მისი სანდოდ შეფასება. შემოსავლის აღიარებამდე ასევე აუცილებელია შემდეგი კონკრეტული
აღიარების კრიტერიუმების დაკმაყოფილება:

საპროცენტო და მსგავსი შემოსავალი და ხარჯი
ჯგუფი გამოითვლის საპროცენტო შემოსავალს სავალო ფინანსურ აქტივებზე, რომლებიც შეფასებულია
ამორტიზებული ღირებულებით, ფინანსური აქტივების (გარდა გაუფასურებული საკრედიტო აქტივებისა) საერთო
საბალანსო ღირებულებაზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
(EIR) არის განაკვეთი, რომელიც ზუსტად ახორციელებს ფულადი სახსრების მომავალი მოსალოდნელი
გადახდების ან შემოდინებების დისკონტირებას ფინანსური ინსტრუმენტების მოსალოდნელი ვადის ან უფრო
ხანმოკლე პერიოდზე, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური აქტივის ან ფინანსური ვალდებულების წმინდა
საბალანსო ღირებულებამდე. გაანგარიშება ითვალისწინებს ფინანსური ინსტრუმენტის ყველა სახელშეკრულებო
პირობას (მაგალითად წინასწარი გადახდის შესაძლებლობას) და მოიცავს ნებისმიერ საკომისიო თანხას და
დამატებით ხარჯს, რომელიც პირდაპირ განეკუთვნება ინსტრუმენტს და წარმოადგენს ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის განუყოფელ ნაწილს, გარდა სამომავლო საკრედიტო ზარალისა. ფინანსური აქტივისა თუ ფინანსური
ვალდებულების საბალანსო ღირებულება კორექტირდება თუ ჯგუფი გადახედავს მის მიერ დასაფარი თუ მისაღები
სავარაუდო თანხების შეფასებას. კორექტირებული საბალანსო ღირებულება გამოითვლება თავდაპირველ ეფექტურ
საპროცენტო განაკვეთზე დაყრდნობით და საბალანსო ღირებულების ცვლილება აღირიცხება, როგორც
საპროცენტო შემოსავალი თუ ხარჯი.
როდესაც ფინანსური აქტივი უფასურდება, ჯგუფი გამოითვლის საპროცენტო შემოსავალს ფინანსური აქტივის
წმინდა ამორტიზებულ ღირებულებაზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. თუ ფინანსური
აქტივები გამოსწორდა და აღარ არის გაუფასურებული, მაშინ ჯგუფი უბრუნდება საპროცენტო შემოსავლის
გამოთვლას ბრუტოს საფუძველზე.
საპროცენტო შემოსავალი ყველა ფინანსური აქტივიდან, რომლებიც აღრიცხულია სამართლიანი ღირებულებით,
მოგებაში ან ზარალში ასახვით, აღიარებულია სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
შემოსავლისა და ხარჯის აღიარება (გაგრძელება)
მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო
ჯგუფი იღებს შემოსავალს გასამრჯელოდან და საკომისიო მოსაკრებლიდან კლიენტებისთვის გაწეული სხვადასხვა
ტიპის მომსახურების სანაცვლოდ. შემოსავალი გასამრჯელოდან შესაძლოა დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:

გარკვეულ პერიოდში გაწეული მომსახურებისთვის მიღებული გასამრჯელო
გარკვეულ პერიოდში გაწეული მომსახურებისთვის მიღებული გასამრჯელო დაირიცხება იმავე პერიოდში.
გასამრჯელო მოიცავს საკომისიო შემოსავალს გარანტიებიდან და აკრედიტივებიდან. სასესხო ვალდებულებები,
რომლებიც სავარაუდოდ ჩამოიწერება და სხვა საკრედიტო თანხები გადავადებულია (ყველა ზღვრულ ხარჯთან
ერთად) და აღიარებულია, როგორც სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კორექტირება.

დროის გარკვეულ მომენტში მიღებული საკომისიო შემოსავალი
ანგარიშსწორების და საკასო ოპერაციებიდან მიღებული საკომისიო შემოსავლის აღიარება ხდება შესაბამისი
გარიგებების დასრულებისთანავე. თითოეული საკასო და საანგარიშსწორებო ოპერაცია აღირიცხება, როგორც
ცალკე შესასრულებელი მოვალეობა.

საოპერაციო მომსახურებიდან მიღებული საკომისიო შემოსავალი
მესამე მხარისთვის გარიგების პირობებზე მოლაპარაკებიდან ან მოლაპარაკებაში მონაწილეობიდან მიღებული
გასამრჯელოს (მაგალითად, როდესაც ჯგუფის შესასრულებელ მოვალეობას წარმოადგენს აქციების ან სხვა ფასიანი
ქაღალდების შესყიდვის უზრუნველყოფა) აღიარება ხდება შესაბამისი გარიგების დასრულებისთანავე.
გასამრჯელო და გასამრჯელოს გარკვეულ შესასრულებელი მოვალეობებთან დაკავშირებული კომპონენტები
აისახება შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდეგ. როდესაც კონტრაქტი ითვალისწინებს ცვალებად
ანაზღაურებას, გასამრჯელოსა და საკომისიო შემოსავლის აღიარება ხდება მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც
არსებობს იმის ალბათობა, რომ აღიარებული ჯამური შემოსავლის თანხის მნიშვნელოვანი შემობრუნება არ
მოხდება მანამ, სანამ საბოლოოდ გაირკვევა ცვალებად ანაზღაურებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა.

უცხოური ვალუტის კონვერტაცია
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილია ქართულ ლარში („ლარი“), რაც ჯგუფის სამუშაო და
წარსადგენი ვალუტაა. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული გარიგებები თავდაპირველად აღირიცხება სამუშაო
ვალუტაში, რომლის კონვერტაცია ხდება გარიგების დღეს არსებული კურსით. უცხოურ ვალუტაში გამოხატული
ფულადი აქტივებისა და ვალდებულებების ხელახლა კონვერტაცია ლარში ხდება ანგარიშგების დღეს არსებული
სამუშაო ვალუტის გაცვლითი კურსით. უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების კონვერტაციით
გამოწვეული შემოსულობა და ზარალი აღიარებულია მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში, როგორც უცხოური
ვალუტის კონვერტაციით მიღებულ შემოსულობას გამოკლებული ზარალი – საკურსო სხვაობა. იმ არაფულადი
მუხლების გადაანგარიშება, რომლებიც პირვანდელი ღირებულებით აღირიცხება უცხოურ ვალუტაში, ხდება
თავდაპირველი გარიგების დღეს არსებული გაცვლითი კურსით. არაფულადი მუხლები, რომლებიც სამართლიანი
ღირებულებით აღირიცხება უცხოურ ვალუტაში, გადაანგარიშდება იმ დღის გაცვლითი კურსით, როდესაც მოხდა
სამართლიანი ღირებულების დადგენა.
სხვაობები უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციის სახელშეკრულებო გაცვლით კურსსა და სებ-ის
გაცვლით კურსს შორის ოპერაციის დღეს შესულია უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციებიდან
მიღებულ შემოსულობას გამოკლებული ზარალის მუხლში. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2020 და 2019
წლების 31 დეკემბრის მდგომარეობით, შესაბამისი თანმიმდევრობით, იყო 3.2766 ლარი და 2.8677 ლარი 1 აშშ
დოლართან მიმართებით და 4.0233 ლარი და 3.2095 ლარი 1 ევროსთან მიმართებით.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
სტანდარტები, რომლებიც გამოიცა, მაგრამ ჯერ ძალაში არ შესულა
ახალი და შეცვლილი სტანდარტები და ინტერპრეტაციები, რომლებიც გამოიცა, მაგრამ ჯგუფის ფინანსური
ანგარიშგების გამოშვების თარიღის მდგომარეობით ჯერ ძალაში არ შესულა, მოცემულია ქვემოთ. ჯგუფი ამ ახალი
და შეცვლილი სტანდარტებისა და ინტერპრეტაციების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიღებას აპირებს მათი
ძალაში შესვლისთანავე.

ფასს (IFRS) 17 „სადაზღვევო ხელშეკრულებები“
2017 წლის მაისში ბასსს-მა გამოუშვა ფასს 17 „სადაზღვევო ხელშეკრულებები“ (ფასს 17), ამომწურავი ახალი
სააღრიცხვო სტანდარტი სადაზღვევო ხელშეკრულებებისთვის, რომელიც მოიცავს აღიარების და შეფასების,
წარდგენისა და ინფორმაციის გახსნის საკითხებს. ძალაში შესვლის შემდეგ ფასს 17 ჩაანაცვლებს ფასს 4-ს
„სადაზღვევო ხელშეკრულებები“ (ფასს 4) რომელიც გამოიცა 2005 წელს. ფასს 17 ეხება ყველა ტიპის სადაზღვევო
ხელშეკრულებას (მაგ. სიცოცხლის, არასიცოცხლის, პირდაპირი დაზღვევა და გადაზღვევა), განურჩევლად იმისა,
თუ რა ტიპი საწარმო აფორმებს მათ, ასევე გარკვეულ გარანტიებს და ფინანსურ ინსტრუმენტებს დისკრეციული
მონაწილეობის პარამეტრებით. მის მოქმედების არეალში არ შედის გარკვეული გამონაკლისები. ფასს (IFRS) 17-ს
ახალი სააღრიცხვო მოთხოვნა დაემატა დაზღვევის მახასიათებლების მქონე საბანკო პროდუქტებისთვის, რამაც
შეიძლება იმოქმედოს იმის განსაზღვრაზე, თუ რომელი ინსტრუმენტები ან ამ ინსტრუმენტების რომელი
პროდუქტები ექცევა ფასს 9-ის ან ფასს 17-ის მოქმედების არეალში.
საკრედიტო ბარათები და მსგავსი პროდუქტები, რომლებიც სადაზღვევო დაფარვას შეიცავს: ამ პროდუქტების
გამცემთა უმეტესობა შეძლებს გააგრძელოს მათი ამჟამინდელი წესით, ანუ ფასს 9-ის მიხედვით ფინანსურ
ინსტრუმენტად აღრიცხვა. ფასს 17 თავისი მოქმედების არეალიდან გამორიცხავს საკრედიტო ბარათის
ხელშეკრულებებს (ან სხვა მსგავს ხელშეკრულებებს, რომლებიც შეიცავს საკრედიტო ან გადახდის სქემებს),
რომლებიც აკმაყოფილებს სადაზღვევო ხელშეკრულების განმარტებას მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ საწარმო არ
ასახავს ცალკეულ მომხმარებელთან დაკავშირებული სადაზღვევო რისკის შეფასებას ამ მომხმარებელთან
დადებული ხელშეკრულების ფასის ოდენობაზე.
როდესაც სადაზღვევო დაფარვა შეთავაზებულია საკრედიტო ბარათის სახელშეკრულებო პირობების ფარგლებში,
მისი გამცემი ვალდებულია:
►

გამოაცალკეოს სადაზღვევო დაფარვის კომპონენტი და მასზე გამოიყენოს ფასს 17

►

გამოიყენოს სხვა მოქმედი სტანდარტები (როგორებიცაა ფასს 9, ფასს 15 „შემოსავალი მომხმარებლებთან
გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ ან ბასს 37 „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი
აქტივები“) მისი დანარჩენი კომპონენტებისთვის

სასესხო ხელშეკრულებები, რომლებიც აკმაყოფილებს დაზღვევის განმარტებას, მაგრამ ზღუდავს სადაზღვევო
შემთხვევების ანაზღაურების თანხას იმ ოდენობამდე, რომელიც სხვა შემთხვევაში მოითხოვება ხელშეკრულების
მიხედვით დამზღვევის ვალდებულების დასაფარად: ასეთი სესხების გამცემები – მაგ. სესხები სიკვდილის
შემთხვევაში მოთხოვნის უფლების დათმობით – უფლება აქვთ გამოიყენონ ან ფასს 9, ან ფასს 17. ეს არჩევანი
კეთდება პორტფელის დონეზე და შეუქცევადია.
ფასს 17 ძალაში შედის 2023 წლის 1 იანვრიდან დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის და სავალდებულოა
შედარებადი რიცხობრივი მონაცემების წარმოდგენა. ნებადართულია ვადაზე ადრე გამოყენებაც, თუ საწარმო ასევე
გამოიყენებს ფასს 9-სა და ფასს 15-ს, ფასს 17-ის პირველად გამოყენებამდე ან გამოყენების დღეს.
ჯგუფი ამჟამად აფასებს ფასს 17-ის მიღების გავლენას თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე.
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3.

სააღრიცხვო პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (გაგრძელება)
სტანდარტები, რომლებიც გამოიცა, მაგრამ ჯერ ძალაში არ შესულა (გაგრძელება)
ფასს (IFRS) 9 „ფინანსური ინსტრუმენტები“ – ფინანსური ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტისთვის „10
პროცენტის“ ტესტში მოყვანილი საკომისიოები
ფასს-ის სტანდარტების 2018-2020 წლიური გაუმჯობესებების პროცესის ფარგლებში, ბასსს-მა გამოუშვა ფასს 9-ის
შესწორება. ცვლილება განმარტავს საკომისიოებს, რომლებსაც საწარმო ითვალისწინებს იმის შეფასებისას, ახალი ან
მოდიფიცირებული ფინანსური ვალდებულების პირობები არსებითად განსხვავდება თუ არა თავდაპირველი
ფინანსური ვალდებულების პირობებისგან. ამ საკომისიოებში შედის მხოლოდ მსესხებელსა და კრედიტორს შორის
გადახდილი ან მიღებული საკომისიოები, მათ შორის ისინიც, რომლებიც მსესხებელმა ან კრედიტორმა
ერთმანეთის სახელით გადაიხადეს ან მიიღეს. საწარმო ცვლილებებს იყენებს იმ ფინანსური
ვალდებულებებისთვის, რომლებიც მოდიფიცირებული ან გაცვლილია იმ წლიური საანგარიშგებო პერიოდის
საწყისი თარიღით ან თარიღიდან, რომლის განმავლობაშიც საწარმო პირველად იყენებს ამ ცვლილებას.
ცვლილება ძალაში შედის 2022 წლის 1 იანვარს ან უფრო გვიან დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.
ნებადართულია ვადაზე ადრე გამოყენება. ჯგუფი აღნიშნულ ცვლილებებს გამოიყენებს კონსოლიდირებული
ფინანსური ვალდებულებებისთვის, რომლებიც მოდიფიცირებული ან გაცვლილია იმ წლიური პერიოდის
დასაწყისიდან, რომლის განმავლობაშიც იგი პირველად იყენებს ცვლილებას და არ მოელის, რომ ეს არსებით
გავლენას მოახდენს მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

საორიენტაციო საპროცენტო განაკვეთის შესწორება – მეორე ფაზის ცვლილებები ფასს (IFRS) 9-ში, ბასს (IAS) 39-ში,
ფასს (IFRS) 7-ში. ფასს (IFRS) 4-სა და ფასს (IFRS) 16-ში
2020 წლის აგვისტოში ბასსს-მა გამოუშვა საორიენტაციო საპროცენტო განაკვეთის შესწორება – მეორე ფაზის
ცვლილებები ფასს (IFRS) 9-ში, ბასს (IAS) 39-ში, ფასს (IFRS) 7-ში. ფასს (IFRS) 4-სა და ფასს (IFRS) 16-ში
(ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსების (IBOR) შესწორების მეორე ფაზა), ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსების
უპროცენტო განაკვეთებით ჩანაცვლებით გამოწვეული ბუღალტრული პრობლემების გადასაჭრელად.
ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსების შესწორების მეორე ფაზა მოიცავს მთელ რიგ შეღავათს და დამატებით
განმარტებებს. შეღავათები ვრცელდება ფინანსური ინსტრუმენტის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსიდან
ურისკო განაკვეთზე გადატანაზე.
საორიენტაციო საპროცენტო განაკვეთის შესწორების შედეგად სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების განსაზღვრის
საფუძველში ცვლილებები, გამარტივებული მიდგომის მიხედვით, უნდა აღირიცხოს, როგორც ცვლილებები
ცვალებად საპროცენტო განაკვეთში, თუკი ფინანსური ინსტრუმენტის გადატანა ბანკთაშორისი შეთავაზების
საორიენტაციო ინდექსიდან ურისკო განაკვეთზე ხდება ეკონომიკურად თანაბარ პირობებში.
ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსების შესწორების მეორე ფაზას ჯგუფი 2021 წლის 1 იანვრიდან გამოიყენებს.
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

(ათას ლარში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები
განუსაზღვრელობის შეფასება
ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხების მისაღებად ჯგუფის ხელმძღვანელობა სააღრიცხვო პოლიტიკის
გამოყენების პროცესში დაეყრდნო თავის განსჯას და პროგნოზებს. მათ შორის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების ზარალი
გაუფასურების ზარალის შეფასება ფასს 9-ის შესაბამისად ფინანსური აქტივების ყველა კატეგორიისთვის
საჭიროებს განსჯის გამოყენებას, კერძოდ, სამომავლო ფულადი ნაკადების ოდენობისა და ვადების და
უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებების პროგნოზირებას გაუფასურების ზარალის განსაზღვრისას და
საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდის შეფასებას. ამ შეფასებებზე რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებს, რომელთა
ცვლილებები შესაძლოა აისახოს რეზერვების სხვადასხვა დონეში. მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
გასაანგარიშებლად ჯგუფი იყენებს კომპლექსურ მოდელებს, რომლებიც ეყრდნობა რამდენიმე დაშვებას ცვლადი
მონაცემების არჩევასთან და მათ ურთიერთდამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის მოდელების ელემენტები, რომლებიც შესაბამის სააღრიცხვო მსჯელობებს და შეფასებებს წარმოადგენს,
მოიცავს შემდეგს:
►

ჯგუფის მოდელი, რომელიც თითოეულ დონეს ანიჭებს დეფოლტის ალბათობას;

►

ჯგუფის კრიტერიუმები იმის დასადგენად, მნიშვნელოვნად ხომ არ გაზრდილა საკრედიტო რისკი და
ამიტომ ფინანსური აქტივების რეზერვები ხომ არ უნდა შეფასდეს აქტივის არსებობის მანძილზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მიხედვით;

►

ფინანსური აქტივების სეგმენტაცია, როცა მათი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი ფასდება კოლექტიურ
დონეზე;

►

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მოდელების შემუშავება, მათ შორის, სხვადასხვა ფორმულისა და
ამოსავალი მონაცემის შერჩევა;

►

ურთიერთდამოკიდებულების დადგენა მსესხებლების ფინანსურ მაჩვენებლებსა და ისეთ
მაკროეკონომიკურ ამოსავალ მონაცემებს შორის, როგორიცაა მშპ-ის ზრდის ტემპი, სავალუტო კურსები და
ინფლაციის ტემპი, და დეფოლტის ალბათობებზე, დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავ დავალიანებაზე
და დეფოლტის შემთხვევაში ზარალზე მათი გავლენის განსაზღვრა;

►

საპროგნოზო მაკროეკონომიკური სცენარების არჩევა და მათი ალბათობების შეწონა, მიღებული
ეკონომიკური მონაცემების მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მოდელებში გამოყენების მიზნით.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ფინანსური მდგომარეობის კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში
აღიარებული მომხმარებლებზე გაცემული სესხების, საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების და საკრედიტო ხასიათის
ვალდებულებების რეზერვები, შესაბამისად, შეადგენდა 152,502 ლარს (2019 წ.: 113,568 ლარი), 1,543 ლარს (2019 წ.:
409 ლარი) და 1,650 ლარს (2019 წ.: 1,350 ლარი). იხილეთ მე-7, მე-8 და მე-18 შენიშვნები.
თავის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე კოვიდ-19-ის მიმდინარე პანდემიის პოტენციური გავლენის
შესაფასებლად ჯგუფმა გარკვეული ცვლილებები შეიტანა მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასების
პროცესში. ჯგუფმა პორტფელის ანალიზი ჩაატარა კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სტრესული სცენარების
გამოყენებით, რომლებიც საქართველოს ეროვნულ ბანკთან („სები“) იყო შეთანხმებული. პორტფელის მიმოხილვა
მოხდა სტრესულ პირობებში, რომლებიც მოიცავდა ყველა მსესხებელსა და სექტორს. მომავალი ორი წლისთვის
მოსალოდნელი შემოსავლები სხვადასხვა პროცენტული პუნქტით შემცირდა სხვადასხვა კორპორატიული
მსესხებლის შემთხვევაში, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად მოწყვლადია სექტორი კოვიდ-ის სტრესის მიმართ და
იმ დაშვებით, რომ ეკონომიკა სამ წელიწადში მთლიანად აღდგება. სტრესული ტესტირების შედეგების მიხედვით,
კორპორატიული მსესხებლები, რომელთა საკრედიტო რისკი პოტენციურ ზრდას მოასწავებს, გამოვლინდა
გადახდისუნარიანობის კოეფიციენტების მიხედვით და რეკლასიფიცირდა გაუფასურების მე-2 ან მე-3 სტადიებზე.
საცალო სეგმენტის შემთხვევაში, შეირჩნენ ის მსესხებლები, რომელთა სესხები კოვიდ-19-ის პანდემიის დაწყების
შემდეგ მინიმუმ ორჯერ მოდიფიცირდა და რომელთა განკარგვადი შემოსავლის შესახებ ინფორმაცია არ
განახლებულა.
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

(ათას ლარში)

4.

მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო შეფასებები და დაშვებები (გაგრძელება)
განუსაზღვრელობის შეფასება (გაგრძელება)
გარდა ამისა, ჯგუფმა გადახედა თავის მიდგომას დეფოლტის შემთხვევაში ზარალის შეფასებისადმი, რათა აესახა
ლარი/აშშ დოლარის კურსის მერყეობასთან დაკავშირებული გაზრდილი რისკი, რომელიც გამოწვეულია
კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო ეკონომიკური დაღმასვლით. წინა მოდელებში ჯგუფი ავტომატურად ანახლებდა
უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებას ლარში, შეფასების თარიღიდან სააგნარიშგებო თარიღამდე აშშ დოლართან
მიმართებით ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილების მიხედვით. 2020 წელს სავალუტო კურსების ზემოაღნიშნული
მერყეობის გამო ჯგუფმა შეწყვიტა თავისი პრაქტიკა და უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებას აახლებს მხოლოდ
სრული შეფასების შედეგად ან ეყრდნობა ლარში ბოლო შეფასებით მიღებულ ღირებულებას. ამ ცვლილების შედეგად,
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 17,357 ათასი ლარით გაიზარდა.
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოთვლის პროცესში გამოყენებული საპროგნოზო ინფორმაციაც
მოდიფიცირდა სებ-ის მიერ გამოქვეყნებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების მიხედვით. დარეზერვების
შედეგების შესახებ უფრო დაწვრილებით ნახეთ მე-7 შენიშვნაში.

ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება
როდესაც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღრიცხული ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების
სამართლიანი ღირებულების მიღება აქტიური ბაზრებიდან ვერ ხერხდება, ისინი განისაზღვრება შეფასების
სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის მათემატიკური მოდელებით. ამ მეთოდებისთვის ინფორმაცია აიღება ბაზრიდან,
რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მაგრამ, თუ ეს შეუძლებელია, სამართლიანი ღირებულება შეფასების საფუძველზე
განისაზღვრება. დამატებითი დეტალები წარმოდგენილია 24-ე შენიშვნაში.

დასაკუთრებული აქტივების შეფასება
დასაკუთრებული აქტივების აღიარება თავდაპირველად ხდება თვითღირებულებით (სესხის წმინდა საბალანსო
ღირებულება) და შემდეგ ფასდება საბალანსო ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებულ
სამართლიან ღირებულებას შორის უმცირესით.
შეფასება განახორციელა დამოუკიდებელმა საშემფასებლო კომპანიამ, რომელსაც აქვს აღიარებული და შესაბამისი
პროფესიული სერტიფიცირება და ანალოგიური ადგილმდებარეობისა და კატეგორიის აქტივების შეფასების
გამოცდილება. შედარების პროცესში, მათ გამოიყენეს სამი შედარებადი ანალოგია (რეგისტრირებული გაყიდვა
და/ან გაყიდვის შეთავაზება), შესაფასებელ აქტივებსა და ანალოგებს შორის არსებული განსხვავებების მიხედვით
ფასების დაკორექტირებით. აქტივების უმეტესობის ღირებულება შეფასებულია საბაზრო მიდგომის გამოყენებით.
დამატებითი დეტალები წარმოდგენილია მე-12 შენიშვნაში.

5.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს:

2020
ნაღდი ფული სალაროში
მიმდინარე ანგარიშები სებ-ში
მიმდინარე ანგარიშები სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში
90 დღემდე ვადიანი დეპოზიტი საკრედიტო დაწესებულებებში
გამოკლებული – გაუფასურების რეზერვი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

2019

27,479
5,159
62,002
43,815
(54)

16,965
3,380
108,236
19,037
(20)

138,401

147,598

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საკრედიტო დაწესებულებებში განთავსებული, აშშ დოლარში, ლარსა და
ევროში გამოხატული, მიმდინარე ანგარიშები და ვადიანი ანაბრები წარმოადგენს მთლიანი მიმდინარე და ვადიანი
ანაბრების 49%-ს, 15%-სა და 33%-ს, შესაბამისად (2019 წლის 31 დეკემბერი: აშშ დოლარი 65%, ლარი 9% და ევრო 25%).
ფულადი სახსრების ეკვივალენტების ყველა ნაშთი ამორტიზებული ღირებულებით არის აღრიცხული და 1-ელ
სტადიას მიკუთვნებული.
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

(ათას ლარში)

6.

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ მოიცავს:

2020

2019

სავალდებულო რეზერვები სებ-ში
90 დღეზე მეტი ვადის მქონე ანაბარი
გამოკლებული – გაუფასურების რეზერვი

203,927
7,807
(51)

164,100
4,848
(43)

მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ

211,683

168,905

2020 წელს საკრედიტო დაწესებულებებს ევალებოდათ საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო
პროცენტიანი დეპოზიტის გახსნა კლიენტებისგან და არარეზიდენტი ფინანსური ინსტიტუტებისგან შესაბამის
ორკვირიან ვადაში ეროვნულ ვალუტაში მოზიდული საშუალო სახსრების 5%-ისა და უცხოურ ვალუტაში
მოზიდული საშუალო სახსრების 25%-ის ოდენობით (2019 წ.: 5% და 25%, შესაბამისად).
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ მოთხოვნების
მთლიან საბალანსო ღირებულებაში და შესაბამის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში ცვლილებების ანალიზი ასე
გამოიყურება:

საერთო საბალანსო მოსალოდნელი
ღირებულება
საკრედიტო ზარალი
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული აქტივები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა

4,848
2,305
(51)
705

2
–
–
–

2020 წლის 31 დეკემბერს

7,807

2

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ მოთხოვნების
მთლიან საბალანსო ღირებულებაში და შესაბამის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში ცვლილებების ანალიზი ასე
გამოიყურება:

საერთო საბალანსო მოსალოდნელი
ღირებულება
საკრედიტო ზარალი
2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული აქტივები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2019 წლის 31 დეკემბერს

11,836
6,230
(13,325)
107

12
51
(61)
–

4,848

2

საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ მოთხოვნების ყველა ნაშთი ამორტიზებული ღირებულებით არის
აღრიცხული და მიკუთვნებულია პირველ სტადიას.

7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები მოიცავს:

2020
კორპორატიული სესხები
ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები
მომხმარებლებზე გაცემული მთლიანი სესხები ამორტიზებული
ღირებულებით
გამოკლებული – გაუფასურების რეზერვი
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები ამორტიზებული ღირებულებით

1,158,960
31,331
1,190,291
(158,451)
1,031,840

2019
960,744
32,153
992,897
(113,568)
879,329
24

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში გაცემული კორპორატიული კრედიტების საერთო
საბალანსო ღირებულებაში ცვლილებების ანალიზი ასე გამოიყურება:

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული
კორპორატიული სესხები, მთლიანი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება 2020 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი წარმოშობილი ან შეძენილი აქტივები
გადახდილი ან ჩამოწერილი აქტივები
ხელახალი სეგმენტაცია
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები
სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებში,
რომლებიც არ იწვევს აღიარების შეწყვეტას
აღდგენები
ჩამოწერილი თანხები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2020 წლის 31 დეკემბერს

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული
კორპორატიული სესხები, მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის რეზერვი
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 2020 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი წარმოშობილი ან შეძენილი აქტივები
გადახდილი ან ჩამოწერილი აქტივები
ხელახალი სეგმენტაცია
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის
კრედიტის ოდენობის გადატანების გავლენა
პერიოდის ბოლოს მოსალოდნელ საკრედიტო
ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები,
რომლებიც არ იწვევს აღიარების შეწყვეტას
აღდგენები
ჩამოწერილი თანხები

1-ლი სტადია მე-3 სტადია

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასუმე-3 სტადია
რებული

სულ

520,940
430,311
(265,633)
–
15,878
(62,742)
(42,739)
–

46,063
1,770
(21,050)
–
(6,791)
62,742
(35,303)
–

278,275
45,377
(54,626)
514
(9,087)
–
78,042
3,803

115,466
–
(56,726)
–
–
–
–
–

960,744
477,458
(398,035)
514
–
–
–
3,803

(1,281)
–
–
57,241

(575)
–
–
3,739

(508)
–
(4,034)
41,613

51
–
–
18,230

(2,313)
–
(4,034)
120,823

651,975

50,595

1-ლი სტადია მე-2 სტადია
3,122
6,561
(1,508)
–
2,953
(145)
(2,639)

(2,900)
–

692
23
(456)
–
(158)
145
(806)

1,061
–

სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა

(112)
–
–
4,442

(23)
–
–
(239)

2020 წლის 31 დეკემბერს

9,774

239

379,369

მე-3 სტადია
78,380
14,707
(13,885)
–
(2,795)
–
3,445

3,661
3,803
(329)
–
(4,033)
29,632
112,586

77,021

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული
29,622
–
(6,345)
3
–
–
–

–
–
(15)
–
–
10,540
33,805

1,158,960

სულ
111,816
21,291
(22,194)
3
–
–
–

1,822
3,803
(479)
–
(4,033)
44,375
156,404

25
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების საერთო
საბალანსო ღირებულებასა და შესაბამის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში მომხდარი ცვლილებების ანალიზი
ასე გამოიყურება:
ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები ამორტიზებული
ღირებულებით, მთლიანი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება 2020 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
გადახდილი ან ჩამოწერილი აქტივები
ხელახალი სეგმენტაცია
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები
სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებში, რომლებიც არ
იწვევს აღიარების შეწყვეტას
აღდგენები
ჩამოწერილი თანხები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2020 წლის 31 დეკემბერს

ფიზიკურ პირებზე გაცემული ამორტიზებული
ღირებულებით აღრიცხული სესხები, მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის რეზერვი
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 2020 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
გადახდილი ან ჩამოწერილი აქტივები
ხელახალი სეგმენტაცია
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის კრედიტის
ოდენობის გადატანების გავლენა პერიოდის ბოლოს
მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები, რომლებიც
არ იწვევს აღიარების შეწყვეტას
აღდგენები
ჩამოწერილი თანხები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2020 წლის 31 დეკემბერს

1-ლი სტადია

მე-2 სტადია

მე-3 სტადია

სულ

25,382
9,133
(11,438)
–
147
(4,995)
(570)
–

733
23
(310)
–
(147)
5,089
(2,631)
–

6,038
801
(2,032)
(514)
–
(94)
3,201
85

32,153
9,957
(13,780)
(514)
–
–
–
85

(14)
–
–
2,934

(16)
–
–
289

(89)
5
(639)
960

(119)
5
(639)
4,183

20,579

1-ლი სტადია
86
133
(86)
–
6
(44)
(6)

(5)
–

3,030

მე-2 სტადია

7,722

მე-3 სტადია

31,331

სულ

42
3
(10)
–
(6)
49
(127)

1,624
14
(53)
(3)
–
(5)
133

1,752
150
(149)
(3)
–
–
–

130
–

203
85

328
85

(60)
5
(638)
559

(63)
5
(638)
580

–
–
–
17

(3)
–
–
4

101

82

1,864

2,047

26
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში გაცემული კორპორატიული კრედიტების საერთო
საბალანსო ღირებულებაში ცვლილებების ანალიზი ასე გამოიყურება:

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული
კორპორატიული სესხები, მთლიანი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება 2019 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი წარმოშობილი ან შეძენილი აქტივები
დაფარული ან ჩამოწერილი აქტივები
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები
სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებში,
რომლებიც არ იწვევს აღიარების შეწყვეტას
აღდგენები
ჩამოწერილი თანხები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2019 წლის 31 დეკემბერს

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული
კორპორატიული სესხები, მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის რეზერვი
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 2019 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი წარმოშობილი ან შეძენილი აქტივები
დაფარული ან ჩამოწერილი აქტივები
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის
კრედიტის ოდენობის გადატანების გავლენა
პერიოდის ბოლოს მოსალოდნელ საკრედიტო
ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები,
რომლებიც არ იწვევს აღიარების შეწყვეტას
აღდგენები
ჩამოწერილი თანხები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2019 წლის 31 დეკემბერს

1-ლი სტადია მე-2 სტადია
412,446
503,428
(393,242)
19,916
(25,989)
(2,868)
–

(858)
–
–
8,107
520,940

107,288
4,213
(27,050)
(6,840)
34,946
(68,324)
–

–
116,857
(285)
–
–
–
–

870,454
699,941
(650,583)
–
–
–
4,728

–
–
–
1,830

6
18,929
(17,906)
27,202

–
–
–
(1,106)

(852)
18,929
(17,906)
36,033

46,063

278,275

7,117
20
(311)
(155)
2,025
(8,834)

მე-3 სტადია
78,478
16,197
(54,279)
(3,250)
(1,502)
9,090

115,466

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული
–
29,685
(1)
−
−
−

(3,241)
−

79
−

2,567
4,728

−
−

(7)
−
−
50

−
−
−
751

−
18,929
(17,906)
25,328

−
−
−
(62)

692

78,380

3,122

სულ

350,720
75,443
(230,006)
(13,076)
(8,957)
71,192
4,728

1-ლი სტადია მე-2 სტადია
4,855
4,685
(5,846)
3,405
(523)
(256)

მე-3 სტადია

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული

29,622

960,744

სულ
90,450
50,587
(60,437)
–
–
–

(595)
4,728
(7)
18,929
(17,906)
26,067
111,816

27
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების საერთო
საბალანსო ღირებულებასა და შესაბამის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში მომხდარი ცვლილებების ანალიზი
ასე გამოიყურება:
ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები ამორტიზებული
ღირებულებით, მთლიანი
მთლიანი საბალანსო ღირებულება 2019 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული ან ჩამოწერილი აქტივები
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოდიფიკაციებით გამოწვეული ცვლილებები
სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებში, რომლებიც არ
იწვევს აღიარების შეწყვეტას
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა

1-ლი სტადია

მე-2 სტადია

35,925
19,224
(29,399)
5
(1,589)
(19)
−

1,683
1,131
(3,450)
−
1,609
(446)
−

(39)
1,274

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული ფიზიკურ
პირებზე გაცემული სესხები, მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის რეზერვი

1-ლი სტადია

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 2019 წლის
1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული ან ჩამოწერილი აქტივები
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის კრედიტის
ოდენობის გადატანების გავლენა პერიოდის ბოლოს
მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია (საპროცენტო შემოსავალში
აღიარებული)
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა

100
39
(27)
−
(3)
−

2019 წლის 31 დეკემბერს

44,282
20,903
(34,439)
−
−
−
65

−
(99)

(39)
1,381

733

მე-2 სტადია

6,038

მე-3 სტადია

141
42
(44)
−
3
(85)

−

7

−
(23)

−
(22)

86

42

სულ

6,674
548
(1,590)
(5)
(20)
465
65

−
206

25,382

2019 წლის 31 დეკემბერს

მე-3 სტადია

2,150
22
(316)
−
−
85

2
65
(384)
1,624

32,153

სულ
2,391
103
(387)
−
−
−

9
65
(429)
1,752

კოვიდ-19-ის გათვალისწინებით მოდელის კორექტირებები
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის, კოვიდ-19-ის მიმდინარე პანდემიის ფონზე, ჯგუფმა გარკვეული ცვლილებები
შეიტანა მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასების პროცესში. ჯგუფმა ასევე განაახლა საპროგნოზო
ინფორმაცია, სავარაუდო მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების და სცენარებისთვის მინიჭებული წონების ჩათვლით.
ცხრილში მოცემულია კოვიდ19-ის გათვალისწინებით მოდელის კორექტირებები, რომლებიც გაკეთდა 2020 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით გაცხადებული მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასების პროცესში:

კოვიდ-19-მდე
მოდელის
მოსალოდნელი
საკრედიტო
ზარალი

კოვიდ-19-ის
გათვალისწინებით
მოდელის
კორექტირებები

სულ
მოსალოდნელი
საკრედიტო
ზარალი

კორექტირებები,
როგორც მთლიანი
მოსალოდნელი
საკრედიტო
ზარალის %

კორპორატიული სესხები
სამომხმარებლო სესხები

139,526
1,570

16,881
476

156,407
2,046

12.0%
0.3%

სულ

141,096

17,357

158,453

12.3%
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
კოვიდ-19-ის გათვალისწინებით მოდელის კორექტირებები (გაგრძელება)
კოვიდ-19-ის გათვალისწინებით მოდელის კორექტირებები წარმოადგენს კოვიდ-19-ით გამოწვეული ეკონომიკური
კრიზისის გამო მონაცემებთან და მოდელის შეზღუდვებთან დაკავშირებულ შესწორებებს. კორექტირებების შეტანა
ხდება პორტფელის დონეზე საკრედიტო რისკის ანალიზითა და გაცემული კრედიტის ოდენობის დონეზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დაფარვის კოეფიციენტის შეფასებით.
ჯგუფმა მსესხებლების ფინანსური მდგომარეობა სხვადასხვა სტრესულ სცენარში განიხილა, მსესხებლის
საქმიანობის ხასიათისა და სექტორის მიხედვით, რის შედეგადაც მათი საკრედიტო ხარისხი გაუარესდა და
გამოიწვია პირველი სტადიის მსესხებლების მნიშვნელოვანი რაოდენობის რეკლასიფიკაცია მეორე და მესამე
სტადიებში. ამასთან, აშშ დოლართან მიმართებით ლარის მძლავრი გაუფასურების გამო, ჯგუფმა გადასინჯა
თავისი მიდგომა დეფოლტის შემთხვევაში ზარალის გამოთვლისადმი, რათა აესახა აშშ დოლართან მიმართებით
ლარის კურსის მერყეობის გაზრდილი რისკი, რაც გამოიწვია კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო ეკონომიკურმა
კრიზისმა. წინა მოდელებში ჯგუფი ავტომატურად ანახლებდა უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებას ლარში,
შეფასების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე აშშ დოლართან მიმართებით ლარის გაცვლითი კურსის
ცვლილების მიხედვით. 2020 წელს სავალუტო კურსების ზემოაღნიშნული მერყეობის გამო ჯგუფმა შეწყვიტა
თავისი პრაქტიკა და უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებას აახლებს მხოლოდ სრული შეფასების შედეგად ან
ეყრდნობა ლარში ბოლო შეფასებით მიღებულ ღირებულებას.

მოდიფიცირებული და რესტრუქტურიზებული სესხები
ჯგუფი ფინანსური აქტივის, მაგალითად, მომხმარებელზე გაცემული სესხის, აღიარებას წყვეტს მაშინ, როდესაც
მოლაპარაკების შედეგად პირობები იმდენად შეიცვალა, რომ საქმე არსებითად ახალ სესხთან გვაქვს. ახლად
აღიარებული სესხები კლასიფიცირდება პირველი სტადიის სახით, მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
შეფასების მიზნით, სანამ ახალი სესხი არ ჩაითვლება შეძენისას ან შექმნისას გაუფასურებულად.
თუ ცვლილება არ იწვევს არსებითად განსხვავებულ ფულად ნაკადებს, ცვლილება არ გამოიწვევს აღიარების
შეწყვეტას. ჯგუფი საწყისი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებული ფულადი ნაკადების
ცვლილების საფუძველზე აღრიცხავს მოდიფიცირებით განპირობებულ შემოსულობას ან ზარალს, თუ
გაუფასურების ზარალი უკვე არ არის აღრიცხული.
2020 წლის განმავლობაში ჯგუფმა მოახდინა გარკვეული იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხების პირობების
მოდიფიცირება, მათ შორის, გადახდის გადავადება, კოვიდ-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
ფარგლებში. ჯგუფი ამ მოდიფიკაციებს არაარსებითად მიიჩნევს.
ქვედა ცხრილში მოცემულია მე-2 და მე-3 სტადიის აქტივები, რომლებიც პერიოდის განმავლობაში შეიცვალა,
ჯგუფის მიერ მოდიფიკაციის შედეგად განცდილი შესაბამისი ზარალით.

2020
პერიოდის განმავლობაში მოდიფიცირებული სესხები
ამორტიზებული ღირებულება მოდიფიკაციამდე
მოდიფიკაციით განპირობებული წმინდა ზარალი
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ მოდიფიცირებული სესხები
1 იანვრისთვის იმ სესხების საერთო საბალანსო ღირებულება,
რომლებზეც შესაძლო ზარალის რეზერვი 12-თვიანი შეფასებით
შეიცვალა პერიოდის განმავლობაში

2019

395,539
(2,432)

–

36,236
(891)

5,576
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
უზრუნველყოფის საგანი და საკრედიტო რისკის შემცირების სხვა ინსტრუმენტები
უზრუნველყოფის საგნის საჭირო მოცულობა და ტიპი დამოკიდებულია მსესხებლის საკრედიტო რისკის
შეფასებაზე. შემუშავებულია უზრუნველყოფის საგნის ტიპებისა და შეფასების პარამეტრების ინსტრუქციები.
მიღებული უზრუნველყოფის ტიპები, როგორც წესი, არის უძრავი ქონების იპოთეკა, ასევე ნაღდი ფული და
თავდებობები, წარმოდგენილი მსესხებლებისა და მესამე მხარეების მიერ.
ხელმძღვანელობა ახდენს უზრუნველყოფის საბაზრო ღირებულების მონიტორინგს, მოითხოვს დამატებით
უზრუნველყოფას სესხის ხელშეკრულების თანახმად და თვალყურს ადევნებს სესხის გაუფასურების რეზერვის
ადეკვატურობის გადახედვისას მიღებული უზრუნველყოფის საბაზრო ღირებულებას.
ცხრილში წარმოდგენილია სასესხო პორტფელის ანალიზი უზრუნველყოფის ტიპების მიხედვით. თუ
სესხები სხვადასხვა ტიპის გირაოთია უზრუნველყოფილი, ამ განაწილების მიზნებისთვის სესხის
უზრუნველყოფის ტიპად მიიჩნევა ყველაზე მნიშვნელოვანი გირაო:

უზრუნველყოფის ტიპი
უძრავი ქონების დაგირავებით უზრუნველყოფილი
სესხები
ნაღდი ფულით უზრუნველყოფილი სესხები
აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი სესხები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგით
უზრუნველყოფილი სესხები
სხვა უზრუნველყოფა
არაუზრუნველყოფილი სესხები
სულ

უზრუნველყოფის ტიპი
უძრავი ქონების დაგირავებით უზრუნველყოფილი
სესხები
ნაღდი ფულით უზრუნველყოფილი სესხები
აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი სესხები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგით
უზრუნველყოფილი სესხები
სხვა უზრუნველყოფა
არაუზრუნველყოფილი სესხები
სულ

საერთო საბალანსო მოსალოდნელი
წმინდა საბალანსო
ღირებულება
საკრედიტო ზარალი
ღირებულება
2020 წლის
2020 წლის
2020 წლის
31 დეკემბრის
31 დეკემბრის
31 დეკემბრის
მდგომარეობით
მდგომარეობით
მდგომარეობით
884,958
56,773
92,866

(99,867)
–
(16,853)

785,091
56,773
76,013

59,890
3,594
92,210

(2,951)
(2,843)
(35,937)

56,939
751
56,273

1,190,291

(158,451)

1,031,840

საერთო საბალანსო
მოსალოდნელი
წმინდა საბალანსო
ღირებულება
საკრედიტო ზარალი
ღირებულება
2019 წლის
2019 წლის
2019 წლის
31 დეკემბრის
31 დეკემბრის
31 დეკემბრის
მდგომარეობით
მდგომარეობით
მდგომარეობით
797,186
12,715
39,500

(78,689)
(9)
(8,382)

718,497
12,706
31,118

80,323
3,374
59,799

(1,589)
(2,393)
(22,506)

78,734
981
37,293

992,897

(113,568)

879,329

ხელმძღვანელობის შეფასებით, უზრუნველყოფის საგნის სამართლიანი ღირებულება სესხების გაცემის დროს, სულ
მცირე, უტოლდება შესაბამისი უზრუნველყოფილი სესხების საბალანსო ღირებულებებს. უზრუნველყოფის
საგნების სამართლიანი ღირებულება გადაფასდა 2020 წლის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
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7.

მომხმარებლებზე გაცემული სესხები (გაგრძელება)
მომხმარებლებზე გაცემული სესხების კონცენტრაცია
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის ჯგუფის მსესხებლების ექვსი უმსხვილესი ჯგუფის მთლიანი სასესხო დავალიანება
378,896 ლარს შეადგენდა, რაც მთლიანი სასესხო პორტფელის 31.8%-ია (2019 წლის 31 დეკემბერი: 308,703 ლარი,
რაც მთლიანი სასესხო პორტფელის 31.2%-ს შეადგენდა). ამ სესხებისთვის შექმნილია 18,939 ლარის რეზერვი
(2019 წლის 31 დეკემბერი: 31,491 ლარის რეზერვი).
საქართველოში გაცემული სესხების განაწილება დარგების მიხედვით:

2020
ვაჭრობა და მომსახურება
წარმოება
მშენებლობა
სოფლის მეურნეობა
ფიზიკური პირები
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი და კომუნიკაცია
სხვა

8.

2019

467,797
351,553
241,197
58,835
31,330
238
180
39,161

381,108
298,013
194,394
51,060
32,153
14,572
194
21,403

1,190,291

992,897

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები მოიცავს შემდეგს:

2020
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული სავალო ფასიანი ქაღალდები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო თამასუქები
საქართველოს ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო თამასუქები
არაფინანსური კორპორაციების სავალო ფასიანი ქაღალდები
გამოკლებული: გაუფასურების რეზერვი
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული სავალო ფასიანი ქაღალდები

სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული წილობრივი წილობრივი
ფასიანი ქაღალდები, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით. მონაწილეობა %
ინვესტიცია სს “გაერთიანებულ კლირინგ ცენტრში”
ინვესტიცია სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების
ცენტრალურ დეპოზიტარში“
ინვესტიცია სს „გაერთიანებულ საფინანსო
კორპორაციაში“
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული წილობრივი
ფასიანი ქაღალდები, სხვა სრულ შემოსავალში
ასახვით.

2019

7,864
–
25,667
19,912
53,443
(474)
52,969

2020

13,471
7,916
3,688
17,803
42,878
(409)
42,469

2019

6.25%

54

54

0.27%

3

3

0.47%

−

−

57

57

2020 წლის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ხელმძღვანელობამ შეაფასა საინვესტიციო წილობრივი
ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულება და დაასკვნა, რომ სამართლიანი ღირებულება უახლოვდება მის
თვითღირებულებას.
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული სავალო ფასიანი ქაღალდები,
სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო თამასუქები
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული სავალო ფასიანი ქაღალდები,
სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით

9,312

–

9,312

–
31

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

8.

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები (გაგრძელება)
ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული სავალო ფასიანი ქაღალდების საერთო საბალანსო ღირებულებაში და
მასთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში ცვლილებების ანალიზი ასე გამოიყურება:
საქართველოს საქართველოს საქართველოს
ფინანსთა
ეროვნული
ფინანსთა
არაფინანსური
სამინისტროს
ბანკის
სამინისტროს კორპორაციების
სახაზინო
სადეპოზიტო
სახაზინო
სავალო ფასიანი
თამასუქები სერტიფიკატები თამასუქები
ქაღალდები
მთლიანი საბალანსო ღირებულება
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული აქტივები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2020 წლის 31 დეკემბერს

13,471
10,000
(16,000)
393

7,916
4,000
(12,000)
84

7,864

–

3,688
22,667
(1,575)
887

17,803
–
–
2,109

42,878
36,667
(29,575)
3,473

25,667

19,912

53,443

საქართველოს საქართველოს საქართველოს
ფინანსთა
ეროვნული
ფინანსთა
არაფინანსური
სამინისტროს
ბანკის
სამინისტროს კორპორაციების
სახაზინო
სადეპოზიტო
სახაზინო
სავალო ფასიანი
თამასუქები სერტიფიკატები თამასუქები
ქაღალდები
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული აქტივები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2020 წლის 31 დეკემბერს

სულ

სულ

22
21
(4)
(34)

–
–
–
–

20
72
(4)
(19)

367
–
–
33

409
93
(8)
(20)

5

–

69

400

474

სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით, სავალო ფასიანი ქაღალდების
მთლიან საბალანსო ღირებულებებში ცვლილებების ანალიზი ასე გამოიყურება:
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
სახაზინო თამასუქები
მთლიანი საბალანსო ღირებულება 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
ცვლილებები სამართლიან ღირებულებაში
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა

–
9,000
242
70

2020 წლის 31 დეკემბერს

9,312

საქართველოს საქართველოს საქართველოს
ფინანსთა
ეროვნული
ფინანსთა
არაფინანსური
სამინისტროს
ბანკის
სამინისტროს კორპორაციების
სახაზინო
სადეპოზიტო
სახაზინო
სავალო ფასიანი
თამასუქები სერტიფიკატები თამასუქები
ქაღალდები
მთლიანი საბალანსო ღირებულება
2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული აქტივები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2019 წლის 31 დეკემბერს

სულ

13,724
17,500
(17,563)
(190)

5,585
18,276
(15,897)
(48)

–
3,575
–
113

–
16,466
–
1,337

19,309
55,817
(33,460)
1,212

13,471

7,916

3,688

17,803

42,878

32
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(ათას ლარში)

8.

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები (გაგრძელება)
საქართველოს საქართველოს საქართველოს
ფინანსთა
ეროვნული
ფინანსთა
არაფინანსური
სამინისტროს
ბანკის
სამინისტროს კორპორაციების
სახაზინო
სადეპოზიტო
სახაზინო
სავალო ფასიანი
თამასუქები სერტიფიკატები თამასუქები
ქაღალდები
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
წარმოქმნილი ახალი აქტივები
დაფარული აქტივები
სავალუტო კურსის და სხვა მოძრაობა
2019 წლის 31 დეკემბერს

სულ

14
42
(4)
(30)

–
–
–
–

–
33
–
(13)

–
343
–
24

14
418
(4)
(19)

22

–

20

367

409

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების ყველა ნაშთი, რომელიც ამორტიზებული ღირებულებით არის აღრიცხული, 1ელ სტადიას მიეკუთვნება.

9.

ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებების მოძრაობა ასეთია:

შენობები და
სხვა უძრავი
ქონება
თვითღირებულება
1 იანვარი, 2019 წ.
შესყიდვები
გასვლები
31 დეკემბერი, 2019 წ.
შესყიდვები
შიდა გადაცემა
გასვლები და ჩამოწერები
გადატანა სხვა აქტივებში
31 დეკემბერი, 2020 წ.
დაგროვილი ცვეთა
1 იანვარი, 2019 წ.
ცვეთის ხარჯი
გასვლები და ჩამოწერები
31 დეკემბერი, 2019 წ.
ცვეთის ხარჯი
გასვლები და ჩამოწერები

ავეჯი და
მოწყობილობები

კომპიუტესაიჯარო
რული
ქონების
ტექნიკა და გაუმჯობესება
აღჭურვილობა
და სხვა

დაუმთავრებელი
მშენებლობა

სულ

10,360
–
–

6,776
19
(14)

7,365
396
(1,062)

2,220
1,337
(1,821)

42
697
(473)

26,763
2,449
(3,370)

10,360

6,781

6,698

1,736

267

25,842

92
(308)
–
–

687
–
(1,139)
(150)

–
92
(392)
(150)

87
216
(608)
–

493
–
(52)
–

15
–
(87)
–

9,910

6,476

7,139

1,664

51

25,240

2,149
249
–

5,372
50
(14)

5,084
831
(1,057)

1,575
383
(1,800)

–
–
–

14,180
1,513
(2,871)

2,398

5,408

4,858

158

–

12,822

201
(79)

–
–

1,610
(1,131)

253
(392)

354
(608)

802
(52)

2,259

5,154

5,608

280

–

13,301

1 იანვარი, 2019 წ.

8,211

1,404

2,281

645

42

12,583

31 დეკემბერი, 2019 წ.

7,962

1,373

1,840

1,578

267

13,020

31 დეკემბერი, 2020 წ.

7,651

1,322

1,531

1,384

50

11,939

31 დეკემბერი, 2020 წ.
წმინდა საბალანსო
ღირებულება

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანად გაცვეთილი მუხლები გაუტოლდა 6,627 ლარს (2019 წ.:
5,162 ლარი).
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10.

აქტივის გამოყენების უფლება
აქტივების გამოყენების უფლების და საიჯარო ვალდებულებების მოძრაობა ასე გამოიყურება:

აქტივის
გამოყენების
საიჯარო
უფლება – შენობები ვალდებულებები
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
შესყიდვები
ცვეთის ხარჯი
საპროცენტო ხარჯი
გადახდები
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

5,436

5,680

158
(1,410)
–
–

158
–
487
(1,750)

4,184

4,575

ჯგუფმა აღიარა 258 ლარის ხარჯი თავისი მოკლევადიანი და სხვა საოპერაციო იჯარებიდან 2020 წლის
31 დეკემბრით დასრულებული პერიოდისთვის (2019 წ.: 258 ლარი).

აქტივის
გამოყენების
საიჯარო
უფლება – შენობები ვალდებულებები
2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
ცვეთის ხარჯი
საპროცენტო ხარჯი
გადახდები
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

11.

6,853
(1,417)
–
–

6,853
–
602
(1,775)

5,436

5,680

არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივების დინამიკა ასეთი იყო:

ლიცენზიები
თვითღირებულება
1 იანვარი, 2019 წ.
შესყიდვები
გასვლები და ჩამოწერები
31 დეკემბერი, 2019 წ.

კომპიუტერული
პროგრამები

სულ

7,237
218
(730)
6,725

2,177
106
(73)
2,210

9,414
324
(803)
8,935

378
(218)
6,885

73
(47)
2,236

451
(265)
9,121

2,946
931
(730)
3,147

1,246
220
(73)
1,393

4,192
1,151
(803)
4,540

1,120
(217)
4,050

165
(48)
1,510

1,285
(265)
5,560

1 იანვარი, 2019 წ.

4,291

931

5,222

31 დეკემბერი, 2019 წ.

3,578

817

4,395

31 დეკემბერი, 2020 წ.

2,835

726

3,561

შესყიდვები
გასვლები და ჩამოწერები
31 დეკემბერი, 2020 წ.
დაგროვილი ამორტიზაცია
1 იანვარი, 2019 წ.
ამორტიზაციის დანარიცხი
გასვლები და ჩამოწერები
31 დეკემბერი, 2019 წ.
ამორტიზაციის დანარიცხი
გასვლები და ჩამოწერები
31 დეკემბერი, 2020 წ.
წმინდა საბალანსო ღირებულება

34

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები
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12.

სხვა აქტივები და ვალდებულებები
სხვა აქტივებს მიეკუთვნება:

2020
სხვა არაფინანსური აქტივები
დასაკუთრებული აქტივები
გადამზღვევლისგან მისაღები პრემიები
წინასწარ გადახდილი გადასახადები მოგების გადასახადის გარდა
გადახდილი ავანსები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგები
სხვა

2019

61,015
3,500
1,892
1,091
116
119
67,733

60,702
2,958
1,892
707
126
120
66,505

გამოკლებული: სხვა აქტივების გაუფასურების რეზერვი

4,219
1,212
1,664
(2,720)

4,431
1,576
1,764
(1,242)

სხვა აქტივები, სულ

72,108

73,034

სხვა ფინანსური აქტივები
მისაღები სადაზღვევო პრემია
დებიტორული დავალიანება
გარანტიასთან დაკავშირებით ანაზღაურებული მოთხოვნები

2020 წლის და9 201 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში მესამე სტადიის სხვა ფინანსურ
აქტივებზე მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში შესული ცვლილებების ანალიზი ასე გამოიყურება:

2020
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის დანარიცხი
ჩამოწერა
2019 წლის 31 დეკემბერს

2019

1,242
3,510
(2,032)

419
823
–

2,720

1,242

დასაკუთრებული აქტივები 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მოიცავს მიწას და შენობა-ნაგებობებს 54,485
ლარის ოდენობით (2019 წლის 31 დეკემბერი: 54,056 ლარი) და მოძრავ ქონებას 6,530 ლარის ოდენობით (2019 წლის
31 დეკემბერი: 6,646 ლარი), რომლებიც ფასდება საბალანსო ღირებულებასა და გაყიდვის დანახარჯებით
შემცირებულ სამართლიან ღირებულებას შორის უმცირესით.
სხვა ვალდებულებები მოიცავს შემდეგს:
2020
სხვა ფინანსური ვალდებულებები
დასაფარი საგადაზღვევო ვალდებულებები
კრედიტორული დავალიანება
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები
სხვა არაფინანსური ვალდებულებები
გამოუმუშავებელი პრემია
მიღებული ავანსები
სადაზღვევო რეზერვი
გადასახადები მოგების გადასახადის გარდა
სხვა
სხვა ვალდებულებები, სულ

2019

3,606
4,198
1,957
9,761

3,413
2,281
–
5,694

4,398
926
369
488
284
6,465

3,866
–
529
–
275
4,670

16,226

10,364
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(ათას ლარში)

12.

სხვა აქტივები და ვალდებულებები (გაგრძელება)
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიან ღირებულებებს,
რომლებიც აღრიცხულია აქტივებად და ვალდებულებებად თავიანთ პირობით თანხებთან ერთად. ჯამურად
აღრიცხული პირობითი თანხა წარმოადგენს წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტის შესაბამისი აქტივის,
განაკვეთის ან ინდექსის თანხას და საფუძველს, რომელზე დაყრდნობითაც ფასდება წარმოებული ფინანსური
ინსტრუმენტის ღირებულების ცვლილება. პირობითი თანხები ასახავს ოპერაციათა მოცულობას წლის ბოლოსთვის
და არ მოიცავს საკრედიტო რისკს.
2020
პირობითი თანხა
აქტივი
ვალდებუ-ლება

სამართლიანი ღირებულებები
აქტივი
ვალდებუ-ლება

სავალუტო ხელშეკრულებები

13.

ფორვარდები და სვოპები – უცხოურ ვალუტაში

78,247

80,204

–

1,957

სულ წარმოებული აქტივები/ ვალდებულებები

78,247

80,204

–

1,957

ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების წინაშე მოიცავს:
2020

14.

2019

რეზიდენტი კომერციული ბანკებისგან მიღებული მიმდინარე ანგარიშები

9

13

ვალდებულებები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ

9

13

ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
ვალდებულებები კლიენტების წინაშე მოიცავს:
2020
მიმდინარე და მოთხოვნამდე ანგარიშები

2019

ვადიანი დეპოზიტები (სადეპოზიტო სერტიფიკატების ჩათვლით)

442,128
534,062

437,477
340,797

ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ

976,190

778,274

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ვალდებულებები კლიენტების მიმართ მოიცავდა ათი უმსხვილესი
კლიენტის ნაშთებს 509,564 ლარის ოდენობით, რაც კლიენტთა მთლიანი ანგარიშების 52%-ს შეადგენდა (2019 წლის
31 დეკემბერი: 441,014 ლარი, რაც კლიენტთა მთლიანი ანგარიშების 57%-ს შეადგენდა).
კლიენტთა ანგარიშების ანალიზი დარგების მიხედვით:
2020

2019

ვაჭრობა და მომსახურება
ფიზიკური პირები
ტრანსპორტი და კომუნიკაცია
მშენებლობა
წარმოება
ენერგეტიკა
სოფლის მეურნეობა
სხვა

421,868
309,516
51,665
20,614
5,883
31,491
11,487
123,666

328,985
255,825
76,772
24,039
11,159
2,947
2,073
76,474

ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ

976,190

778,274
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14.

ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ (გაგრძელება)
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კლიენტების ანაბრები მოიცავდა ვაჭრობასა და მომსახურებაზე და
ინდივიდუალურ სექტორებზე კლასიფიცირებულ ნაშთებს 225,912 ლარის ოდენობით (2019 წლის 31 დეკემბერი:
197,140 ლარი), რომლებიც გაიყინა 2015 წლის 11 სექტემბრის სასამართლო გადაწყვეტილებით.

15.

სუბორდინირებული ვალი
სუბორდინირებული სესხებია:

კრედიტის გამცემი

გაცემის
თარიღი:

ფინსერვისი XXI
31-მარტ-11
ფინსერვისი XXI
09-ოქტ.-20
ქართუ ჯგუფი
24-ივნ.-19
ინტერკონსალტინგი პლუსი 17-ოქტ.-05
ინტერკონსალტინგი პლუსი 22-მაისი-18
ჯორჯიან ჰოლდინგი
21-ივნ.-04

ვადა
თარიღი:

საპროცენტო
განაკვეთი

ვალუტა

31-მარტ-27
უვადო
უვადო
17-ოქტ.-26
22-მაისი-43
21-ივნ.-29

5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%

აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი

თავდაპირველი
სახელშეკრულებო
ღირებულება

საბალანსო
ღირებულება
2020 წლის
31 დეკემბრის
მდგომარეობით

51,177
32,233
17,144
12,642
3,898
19,200

98,298
16,839
22,957
22,936
5,243
32,766
199,039

კრედიტის გამცემი

გაცემის
თარიღი:

ფინსერვისი XXI
31-მარტ-11
ფინსერვისი XXI
13-დეკ-11
ფინსერვისი XXI
15-თებ.-13
ქართუ ჯგუფი
24-ივნ-19
ინტერკონსალტინგი პლუსი 22-მაისი-18
ინტერკონსალტინგი პლუსი 17-ოქტ.-05
ჯორჯიან ჰოლდინგი
21-ივნ.-04

ვადა
თარიღი:

საპროცენტო
განაკვეთი

ვალუტა

31-მარტ-26
31-მარტ-26
31-მაისი-28
უვადო
22-მაისი-43
17-ოქტ.-25
21-ივნ.-29

4.5%
4.5%
4.5%
5.5%
4.5%
4.5%
4.5%

აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი
აშშ დოლარი

თავდაპირველი
სახელშეკრულებო
ღირებულება

საბალანსო
ღირებულება
2019 წლის
31 დეკემბრის
მდგომარეობით

51,177
16,561
16,574
17,144
3,898
12,642
19,200

81,989
27,340
27,015
20,092
4,064
19,197
26,803
206,500

ჯგუფის გაკოტრების ან ლიკვიდირების შემთხვევაში, ამ ვალების დაბრუნება სუბორდინირებულია სხვა
კრედიტორების წინაშე ჯგუფის ვალდებულებების დაფარვის მიმართ.
ჯგუფმა ყველა სუბორდინირებული სესხის საპროცენტო განაკვეთი 4.5%-დან 5.5%-მდე გაზარდა. ჯგუფმა
ცვლილების ეფექტი გაითვალისწინა 10%-იანი ზღვრის ტესტირების მეშვეობით და დაასკვნა, რომ
სუბორდინირებული ვალის მოდიფიკაცია არ არის არსებითი. შესაბამისად, ამ ცვლილებების ეფექტი სათანადოდ
აისახა განაღდებულ საწესდებო კაპიტალის 10,748 ლარის ოდენობით შემცირებით.
2020 წლის ოქტომბერში ჯგუფმა შეთანხმება დადო შპს „ფინსერვისი XXI“-თან სასესხო ხელშეკრულების ვადაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე, რის შედეგადაც სესხი უვადო გახდა და საპროცენტო განაკვეთი 4.5%-დან 5.5%-მდე
გაიზარდა. საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 11.15%-ით განისაზღვრა. ამის შედეგად, ცვლილებების ეფექტი აისახა,
როგორც განაღდებული საწესდებო კაპიტალის ზრდა 15,926 ლარით.
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15.

სუბორდინირებული ვალი (გაგრძელება)
ქვემოთ, ცხრილში წარმოდგენილია ჯგუფის სუბორდინირებულ სესხებში ფინანსური საქმიანობის შედეგად
ასახული ცვლილებები. ფინანსური საქმიანობის შედეგად წარმომდგარი ვალდებულებები ის ვალდებულებებია,
რომლებისთვისაც ფულადი ნაკადები იყო ან მომავალი ფულადი ნაკადები იქნება კლასიფიცირებული ჯგუფის
ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული ფულადი
ნაკადები.

სუბორდინირებული
ვალი

1 იანვარი,
2020 წ.

დაფარვა

206,500

(32,233)

მოდიფიკაციით
მოდიფიგანპირო- კაცია შემოსუბებული
ლობა,
ზარალი, აღიარებული
აღიარებული დამატებით
მოგებაში ან
შეტანილ
ზარალში
კაპიტალში
–

10,748

დამატებით
შეტანილი
კაპიტალი,
2020 წლის
აღიარებული 2020 წლის
განმავლოსაკურსო
თავდაპირ- განმავლობაში
ბაში
ზარალი
ველი
დარიცხული გადახდილი 2020 წლის 31 დეკემბერი,
პროცენტი განმავლობაში
აღიარებისას პროცენტი
2020 წ.
(15,926)

12,287

(11,987)

29,650

199,039

ქვემოთ, ცხრილში წარმოდგენილია ჯგუფის სუბორდინირებულ სესხებში ფინანსური საქმიანობით გამოწვეული
ცვლილებები 2019 წლის განმავლობაში:

1 იანვარი,
2019 წ.
სუბორდინირებული
ვალი

190,595

დაფარვა
–

მოდიფიკაციით
მოდიფიგანპირო- კაცია შემოსუბებული
ლობა,
ზარალი, აღიარებული
აღიარებული დამატებით
მოგებაში ან
შეტანილ
ზარალში
კაპიტალში
1,074

–

დამატებით
შეტანილი
კაპიტალი,
2019 წლის
საკურსო
აღიარებული 2019 წლის
განმავლობაში
ზარალი
თავდაპირ- განმავლობაში
დარიცხული გადახდილი 2019 წლის 31 დეკემბერი,
ველი
აღიარებისას პროცენტი
პროცენტი განმავლობაში
2019 წ.
–

10,882

(9,677)

13,626

206,500

ამორტიზებული ღირებულება სუბორდინირებული სესხისა, რომელიც, სებ-ის მიხედვით, აკმაყოფილებდა მეორად
კაპიტალში ჩართვის მოთხოვნას (ბაზელ III-ის საფუძველზე), შეადგენდა 159,243 ლარს, რომელიც შეესაბამებოდა
ამავე ოდენობას ფასს 9-ის მიხედვით (2019 წლის 31 დეკემბერი: 196,724 ლარი შეესაბამებოდა 186,408 ლარს ფასს
9-ის მიხედვით). ამორტიზებული ღირებულება სუბორდინირებული სესხისა, რომელიც, სებ-ის მიხედვით,
აკმაყოფილებდა დამატებით პირველად კაპიტალში ჩართვის მოთხოვნას (ბაზელ III-ის საფუძველზე), შეადგენდა
55,702 ლარს, რომელიც შეესაბამებოდა 40,040 ლარს ფასს 9-ის მიხედვით (2019 წლის 31 დეკემბერი: 20,074 ლარი
შეესაბამებოდა 20,083 ლარს ფასს 9-ის მიხედვით).

16.

გადასახადები
2016 წლის ივნისში საქართველოს საგადასახადო კანონში ცვლილებები შევიდა მოგების გადასახადთან
დაკავშირებით. ცვლილებები ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრიდან და გავრცელდა საქართველოში მოქმედ ყველა
კომპანიაზე, გარდა ბანკებისა, სადაზღვევო კომპანიებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა, რომლებისთვისაც
ძალაში შესვლის თარიღი თავდაპირველად 2019 წლის 1 იანვრით განისაზღვრა. 2018 წლის 5 მაისს საგადასახადო
კოდექსში შევიდა ცვლილება და თარიღი შეიცვალა 2023 წლის იანვრით. შესაბამისად, ჯგუფს აღიარებული ჰქონდა
ეს გადავადებული საგადასახადო აქტივი და გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, რომელთა რეალიზებას
2023 წლამდე ვარაუდობს. ახალი ნორმატიული აქტის თანახმად, მოგების გადასახადით დაიბეგრება
დივიდენდების სახით განაწილებული მოგება, და არა არსებული ნორმატიული აქტების შესაბამისად მიღებული
მოგება. დივიდენდების განაწილებაზე გადასახდელი გადასახადის ოდენობა იანგარიშება განაწილებული წმინდა
თანხიდან 15/85 განაკვეთის გამოყენებით. კომპანიებს უფლება ექნებათ ჩაითვალონ 2008-2016 წლებში მიღებული
მოგებიდან განაწილებულ დივიდენდებთან დაკავშირებული მოგების გადასახადის ვალდებულება, არსებული
ნორმატიული აქტების მიხედვით შესაბამისი პერიოდისთვის გადახდილი მოგების გადასახადის ოდენობით.
საქართველოს რეზიდენტ კომპანიებს შორის დივიდენდების განაწილება არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით.
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
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16.

გადასახადები (გაგრძელება)
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა ექვემდებარება სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციებს, და შესაძლოა
ხშირი იყოს ცვლილებები. შესაბამის საგადასახადო ორგანოებს შეუძლიათ ეჭვქვეშ დააყენონ ხელმძღვანელობის
მხრიდან კანონმდებლობის ამგვარი ინტერპრეტაციები ჯგუფის ოპერაციებთან და საქმიანობასთან მიმართებაში.
ეს შეიძლება მომავალში შეეხოს ისეთ ოპერაციებსა და საქმიანობასაც, რომლებიც ადრე ეჭვქვეშ არ დამდგარა.
ამის გამო კომპანიას შეიძლება დაეკისროს დამატებითი გადასახადები, ჯარიმები და საურავები. სახელმწიფო
ორგანოებს უფლება აქვთ, საგადასახადო კუთხით შეამოწმონ ფისკალური პერიოდები, კერძოდ – შემოწმების
წლიდან წინა სამი კალენდარული წელი. ზოგ შემთხვევაში შემოწმებამ შეიძლება უფრო დიდი პერიოდიც მოიცვას.
ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის მოქმედ შესაბამის კანონმდებლობას ადეკვატურად
განმარტავს და რომ ჯგუფს დარიცხული აქვს ყველა სათანადო გადასახადი.
2020 წლისა და 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგების გადასახადის ხარჯი:

2020
მიმდინარე გადასახადის ხარჯი

2019

გადავადებული საგადასახადო ხარჯი/(სარგებელი)

–
(1,234)

5,022
(1,183)

მოგების გადასახადის (სარგებელი)/ხარჯი

(1,234)

3,839

2020 და 2019 წლებში ჯგუფის მოგების უმეტესი ნაწილი იბეგრება 15%-იანი საგადასახადო განაკვეთით. მოგების
გადასახადის ეფექტური განაკვეთი განსხვავდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული საგადასახადო
განაკვეთისგან. კანონმდებლობით გათვალისწინებული და რეალური განაკვეთების მიხედვით მოგების
გადასახადის სარგებლის/ხარჯის შედარება ასეთია:

2020
დასაბეგრი მოგება
კანონით დადგენილი საგადასახადო განაკვეთი
თეორიული მოგების გადასახადის ხარჯი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადის განაკვეთით

8,598
15%

2019
26,153
15%

1,290

3,923

გადასახადით დაუბეგრავი მოგება
გამოუქვითავი ხარჯები
აუღიარებელი გადავადებული გადასახადები, რომლებიც მოქმედებს
2023 წლის შემდგომ წლებში
სხვა

(846)
234

(592)
197

(1,912)
–

446
(135)

მოგების გადასახადის (სარგებელი)/ხარჯი

(1,234)

3,839
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16.

გადასახადები (გაგრძელება)
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები და აქტივები 2020 წლის 31 დეკემბრისა და 2019 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით და მათი მოძრაობა შესაბამის პერიოდში ასეთია

2018
დროებითი სხვაობების საგადასახადო ეფექტი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
სუბორდინირებული ვალი
მომდევნო პერიოდებში გადატანილი
საგადასახადო ზარალი
სხვა აქტივები
საიჯარო ვალდებულებები
ანარიცხები
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
არამატერიალური აქტივები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ
გადავადებული საგადასახადო აქტივი
კლიენტებზე გაცემული სესხები
სხვა ვალდებულებები
ძირითადი საშუალებები
აქტივის გამოყენების უფლება
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება
გადავადებული საგადასახადო
(ვალდებულება)/აქტივი

17.

მოგებაზარალის
ანგარიშგებაში
ასახვით

2019

მოგებაზარალის
ანგარიშგებაში
ასახვით

10
(509)

(10)
(67)

–
(576)

–
576

–
973
–
(148)
–
2
(89)

329
174
759
626
352
362
26

329
1,147
759
478
352
364
(63)

2,343
1,505
(187)
(111)
(161)
(221)
109

5
244

(41)

2020
–
–
2,672
2,652
572
367
191
143
46

42

47

2,593

2,837

3,812

6,649

6

(8,340)
28
(570)
–

(276)
(223)
(130)
(760)

(8,616)
(195)
(699)
(760)

(1,578)
(1,138)
(69)
201

(10,194)
(1,333)
(768)
(559)

(1)
(8,883)

(20)
(1,409)

(21)
(10,291)

6
(2,578)

(15)
(12,869)

(8,639)

1,184

(7,454)

1,234

(6,220)

საკუთარი კაპიტალი
2020 წლისა და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ნებადართული, გამოშვებული და მთლიანად
განაღდებული კაპიტალი 114,430 ლარს შეადგენდა, რომელიც შედგებოდა 1 ლარის ნომინალური ღირებულების
114,430,000 ჩვეულებრივი აქციისგან. ერთი ჩვეულებრივი აქცია უზრუნველყოფს ერთი ხმის უფლებას.
2020 წელს ჯგუფმა არ გამოუცხადებია და არ გაუნაწილებია დივიდენდები (2019 წ.: 45,000 ლარი).
დამატებით შეტანილი კაპიტალი წარმოადგენს მშობელი კომპანიისგან და საერთო კონტროლს
დაქვემდებარებული საწარმოებისგან მიღებული სუბორდინირებული სესხების თავდაპირველი აღიარებისას, და
არაარსებითად მიჩნეული მოდიფიკაციის შედეგად, მათ სამართლიან ღირებულებასა და ნომინალურ
ღირებულებას შორის სხვაობას.

40

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

18.

პირობითი ვალდებულებები
პირობითი ვალდებულებები
2020 წლისა და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ჯგუფის პირობითი ვალდებულებები ასე გამოიყურება:

2020
საკრედიტო ხასიათის ვალდებულებები
აუთვისებელი საკრედიტო ხაზები
გაცემული გარანტიები
ვალდებულებები საოპერაციო იჯარიდან
1 წლამდე
1-დან 5 წლამდე
გამოკლებული – საკრედიტო ხასიათის ვალდებულებებზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
პირობითი ვალდებულებები

2019

38,040
40,513
78,553

31,453
28,704
60,157

–
–

124
355

–

479

(833)

(1,350)

77,720

59,286

წლის განმავლობაში მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვის ცვლილების ანალიზი:

სესხების გაცემის ვალდებულება
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი დავალიანება
გადახდილი თანხები
ვადაგასული დავალიანება
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
შეძენილი ან შექმნილი გაუფასურებული
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის
კრედიტის ოდენობის გადატანების გავლენა
პერიოდის ბოლოს მოსალოდნელ
საკრედიტო ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
გამოსათვლელად გამოყენებული
მოდელების და ამოსავალი მონაცემების
ცვლილება
სავალუტო კურსის ცვლილება
2020 წლის 31 დეკემბერს

1-ლი სტადია

მე-2 სტადია

მე-3 სტადია

სულ

145
1,997
(853)
–
362
(10)
(599)
–

33
49
(63)
–
(13)
55
(7)
3

107
2,895
(2,438)
–
(349)
(45)
606
3

285
4,941
(3,354)
–
–
–
–
6

(353)
–

103
–

(490)
–

(740)
–

–
(330)

–
(79)

–
(28)

–
(437)

359

81

261

701

41

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

18.

პირობითი ვალდებულებები (გაგრძელება)
ფინანსური გარანტიები
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი დავალიანება
გადახდილი თანხები
ვადაგასული დავალიანება
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის
კრედიტის ოდენობის გადატანების გავლენა
პერიოდის ბოლოს მოსალოდნელ
საკრედიტო ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
გამოსათვლელად გამოყენებული
მოდელების და ამოსავალი მონაცემების
ცვლილება
სავალუტო კურსის ცვლილება
2020 წლის 31 დეკემბერს

1-ლი სტადია

მე-2 სტადია

მე-3 სტადია

სულ

35
51
(65)
–
–
(2)
–

(1)
2
(1)
–
–
2
(6)

1,031
80
(1,227)
–
–
–
6

–
–

5
–

19
–

24
–

–
73

–
–

–
130

–
203

92

1

39

132

1,065
133
(1,293)
–
–
–
–

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში მომხდარი
ცვლილების ანალიზი:

სესხების გაცემის ვალდებულება
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი დავალიანება
გადახდილი თანხები
ვადაგასული დავალიანება
გადატანები პირველ სტადიაზე
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის
კრედიტის ოდენობის გადატანების გავლენა
პერიოდის ბოლოს მოსალოდნელ
საკრედიტო ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
გამოსათვლელად გამოყენებული
მოდელების და ამოსავალი მონაცემების
ცვლილება
სავალუტო კურსის ცვლილება
2019 წლის 31 დეკემბერს

1-ლი სტადია

მე-2 სტადია

მე-3 სტადია

სულ

302
1,587
(526)
–
–
(38)

5
17
(41)
–
–
38
(6)

48
967
(861)
–
–
–
6

(429)
–

(2)
–

5
–

(426)
–

–
(751)

–
22

–
(58)

–
(787)

145

33

107

285

355
2,571
(1,428)
–
–
–
–

42

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

18.

პირობითი ვალდებულებები (გაგრძელება)
ფინანსური გარანტიები

1-ლი სტადია

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი
2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
ახალი დავალიანება
გადახდილი თანხები
ვადაგასული დავალიანება
გადატანები მეორე სტადიაზე
გადატანები მესამე სტადიაზე
პერიოდის განმავლობაში სტადიებს შორის
კრედიტის ოდენობის გადატანების გავლენა
პერიოდის ბოლოს მოსალოდნელ
საკრედიტო ზარალზე
დისკონტის ამორტიზაცია
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
გამოსათვლელად გამოყენებული
მოდელების და ამოსავალი მონაცემების
ცვლილება
სავალუტო კურსის ცვლილება
2019 წლის 31 დეკემბერს

მე-2 სტადია

მე-3 სტადია

20
541
(589)
–
1,429
(1,494)

518
2,180
(3,314)
–
–
2,195

1,314
5,592
(5,114)
–
–
–

–
35

–
362

–
397

–
(272)

–
58

–
(910)

–
(1,124)

34

–

1,031

1,065

776
2,871
(1,211)
–
(1,429)
(701)

–
–

სულ

აკრედიტივებზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი 2020 წლის განმავლობაში ნულს შეადგენდა.

19.

საკრედიტო ზარალის ხარჯი და სხვა გაუფასურება და ანარიცხები
ქვედა ცხრილში წარმოდგენილია მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ხარჯი ფინანსურ ინსტრუმენტებზე,
რომელიც ასახულია 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგება-ზარალის კონსოლიდირებულ
ანგარიშგებაში:

შენიშვნა 1-ლი სტადია მე-2 სტადია
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ
კლიენტებზე გაცემული სესხები
ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული
სავალო ფასიანი ქაღალდები
საკრედიტო ზარალის ხარჯი პროცენტიან
აქტივებზე

31

7

65

სხვა ფინანსური აქტივები
ფინანსური გარანტიები

12
18

სესხების გაცემის ვალდებულება
სხვა გაუფასურება და ანარიცხები,
დასაკუთრებული აქტივების გარდა

18

დასაკუთრებულ აქტივებზე შექმნილი
ანარიცხების შემობრუნება
სხვა გაუფასურება და ანარიცხები

8
6,667

–
–
(413)
–

მე-3 სტადია

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული

სულ

–

–

31

–
35,229

–
4,183

8
45,666

–

–

65

35,229

4,183

45,770

6,771

(413)

–
57
215

–
(1)
50

1,557
(989)
151

1,953
–
–

3,510
(933)
416

272

49

719

1,953

2,993

(530)
2,463

43

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

19

საკრედიტო ზარალის ხარჯი და სხვა გაუფასურება და ანარიცხები (გაგრძელება)
ქვედა ცხრილში წარმოდგენილია მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ხარჯი ფინანსურ ინსტრუმენტებზე,
რომელიც ასახულია 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის მოგება-ზარალის კონსოლიდირებულ
ანგარიშგებაში:

შენიშვნა 1-ლი სტადია მე-2 სტადია
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ
კლიენტებზე გაცემული სესხები
ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული
სავალო ფასიანი ქაღალდები
საკრედიტო ზარალის ხარჯი პროცენტიან
აქტივებზე

20.

(26)

7

(5)
(1,747)

–
–
(6,523)

395

სხვა ფინანსური აქტივები
ფინანსური გარანტიები

12
18

სესხების გაცემის ვალდებულება
სხვა გაუფასურება და ანარიცხები,
დასაკუთრებული აქტივების გარდა

18

–

(1,383)

(6,523)

–
(743)
(157)

–
(18)
28

(900)

10

მე-3 სტადია

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული

–
–
(6,440)
–
(6,440)

სულ

–

(26)

–
29,621

(5)
14,911

–

395

29,621

15,275

823
512
59

–
–
–

823
(249)
(70)

1,394

–

504

დასაკუთრებული აქტივების ანარიცხების
ხარჯი

3,207

სხვა გაუფასურება და ანარიცხები

3,711

გასამრჯელო და საკომისიო შემოსავალი და ხარჯი
გასამრჯელო და საკომისიო შემოსავალი და ხარჯი მოიცავს შემდეგს:

2020
ოპერაციები პლასტიკური ბარათებით
საანგარიშსწორებო ოპერაციები
საკასო ოპერაციები
გაცემული გარანტიები და აკრედიტივები
დოკუმენტური ოპერაციები

2019

სხვა

2,187
1,135
987
847
27
681

3,033
1,256
527
1,417
26
671

მიღებული გასამრჯელო და საკომისიო

5,864

6,930

სხვა

(3,737)
(943)
(30)
–
(28)

(4,411)
(1,815)
(158)
(14)
(254)

საკომისიო ხარჯი

(4,738)

(6,652)

ოპერაციები პლასტიკური ბარათებით
საანგარიშსწორებო ოპერაციები
დოკუმენტური ოპერაციები
გაცემული გარანტიები და აკრედიტივები
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21.

სხვა შემოსავალი, წმინდა
სხვა წმინდა მოგება/(ზარალი) შედგება:

2020
წმინდა მოზიდული პრემიები
შემოსულობა დასაკუთრებული აქტივების რეალიზაციიდან
განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების რეზერვის
ცვლილება
შემოსავალი საოპერაციო იჯარიდან
მიღებული ჯარიმა და საურავი
ქონების გასხვისებიდან მიღებული შემოსულობა
გადამზღვევლების წილი დარეგულირებულ ზარალში
დარეგულირებული ზარალები, გადაზღვევის გამოკლებით
დამდგარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვის ცვლილება
სხვა
სხვა წმინდა შემოსავლები, სულ

22.

2019

7,326
2,848

8,661
772

554
840
104
28
(3,985)
(1,358)
(540)
(136)

1,007
845
101
62
(4,246)
(1,748)
(811)
132

5,681

4,775

ხელფასები და სხვა საოპერაციო ხარჯი
ხელფასები და სხვა საოპერაციო ხარჯი მოიცავს:

2020

2019

ხელფასები
პრემიები და თანამშრომელთა სხვა სარგებელი

13,161
691

12,814
1,618

თანამშრომლებზე გაწეული ხარჯი

13,852

14,432

4,484
6
618
804
356
980
523
711
162
258
191
20
51
94
105
1,095

3,821
3,793
774
768
490
464
461
451
273
258
148
104
100
74
59
1,394

10,458

13,432

კავშირგაბმულობა
ქველმოქმედებაზე გაწეული დანახარჯები
ტექნიკური მომსახურება და ექსპლუატაცია
დაცვა-უსაფრთხოების ხარჯები
მგზავრობისა და სამივლინებო ხარჯები
გადასახადები მოგების გადასახადის გარდა
კომუნალური მომსახურება
პროფესიული მომსახურება
საოფისე მარაგები
საოპერაციო იჯარა
ანაბრის დაზღვევის საკომისიო
თანამშრომელთა გადამზადება
დანახარჯი რეკლამაზე
საწევრო შენატანები
დაზღვევა
სხვა ხარჯები
სხვა საოპერაციო ხარჯები
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22.

ხელფასები და სხვა საოპერაციო ხარჯი (გაგრძელება)
ჯგუფის აუდიტორის ანაზღაურება 31 დეკემბრით დასრულებული 2020 და 2019 წლებისთვის მოიცავს შემდეგს
(დღგ-ის გარეშე):

2020

2019

გასამრჯელო ჯგუფის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტისთვის
სხვა პროფესიული მომსახურების დანახარჯები

369
61

331
43

სულ გასამრჯელოები და ხარჯები

430

374

სხვა აუდიტორებისა და აუდიტორული კომპანიებისთვის მათ მიერ გაწეულ პროფესიულ მომსახურებაში
გადასახდელი გასამრჯელო და ასანაზღაურებელი დანახარჯები შეადგენდა 61 ლარს (2019 წ.: 43 ლარი).
ჯგუფის თანამშრომლების საშუალო რაოდენობა 2020 წლის განმავლობაში 328 იყო. ეს რიცხვი მოიცავს წამყვანი
ხელმძღვანელობის საშუალოდ ხუთ წევრს, საშუალო რგოლის ხელმძღვანელობის საშუალოდ 22 წევრს და სრულ
განაკვეთზე მყოფ საშუალოდ 301 სხვა თანამშრომელს.

23.

რისკის მართვა
შესავალი
ჯგუფის საქმიანობას ყოველთვის ახასიათებს რისკები, მაგრამ მათი მართვა ხდება იდენტიფიცირების, შეფასებისა
და კონტროლის მუდმივი პროცესებით, როგორიცაა ლიმიტების დაწესება და კონტროლის სხვა ელემენტები.
რისკის მართვის ამ პროცესს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჯგუფის უწყვეტი შემოსავლიანობისათვის და ბანკში
თითოეული პირი არის ანგარიშვალდებული თავის მოვალეობებთან დაკავშირებულ რისკებზე. ჯგუფის
საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ძირითადი რისკებია საკრედიტო, ლიკვიდურობის და საბაზრო რისკები.
მისთვის ასევე დამახასიათებელია საოპერაციო რისკები.
რისკების კონტროლის დამოუკიდებელი პროცესი არ მოიცავს ისეთ ბიზნეს რისკებს, როგორებიცაა გარემო
პირობების, ტექნოლოგიების და ინდუსტრიის ცვლილებების რისკები. მათი კონტროლი ხდება ჯგუფის
სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესით.

რისკის მართვის სტრუქტურა
დირექტორთა საბჭო
დირექტორთა საბჭო პასუხისმგებელია რისკების მართვის საერთო მიდგომის ჩამოყალიბებასა და რისკების
მართვის სტრატეგიებისა და პრინციპების დამტკიცებაზე. რისკების განსაზღვრასა და კონტროლზე საბოლოო
პასუხისმგებლობა დირექტორთა საბჭოს ეკისრება. რისკების მართვას და ზედამხედველობას ახორციელებს ბანკის
სხვადასხვა განყოფილება და კომიტეტი.

რისკის მართვა
რისკის მართვის განყოფილებას ევალება რისკის მართვის სისტემის დანერგვა და მართვა.

აქტივ-პასივების კომიტეტი
აქტივ-პასივების კომიტეტი პასუხისმგებელია ჯგუფის აქტივებისა და ვალდებულებების, და მთლიანი ფინანსური
სტრუქტურის მართვაზე. იგი ასევე პასუხისმგებელია ჯგუფის დაფინანსების, ლიკვიდურობის, საპროცენტო
განაკვეთისა და კაპიტალის ადეკვატურობის რისკებზე.
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
რისკის მართვის სტრუქტურა (გაგრძელება)
შიდა აუდიტი
რისკის მართვის პროცესებს მთელ ჯგუფში შემოწმებას მუდმივად უტარებს შიდა აუდიტის განყოფილება. იგი
ამოწმებს პროცედურების ადეკვატურობას, მათ სტრუქტურას და ეფექტურობას, ასევე ჯგუფის შესაბამისობას
მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნებთან და შიდა პროცედურებთან. შიდა აუდიტი ყველა შეფასების შედეგს
განიხილავს ხელმძღვანელობასთან და აუდიტის კომიტეტს შედეგებსა და რეკომენდაციებს მოახსენებს.

აუდიტის კომიტეტი
აუდიტის კომიტეტი პასუხს აგებს რისკებთან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებზე, მართავს და
ზედამხედველობას უწევს ჯგუფის სხვა განყოფილებების მიერ რისკებთან დაკავშირებით მიღებულ
გადაწყვეტილებებს და კონტროლის ფუნქციების შესრულებას, რომლებიც უკავშირდება კონტროლის საერთო
გარემოს, ხელით შესრულებული, ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული ან კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით
კონტროლის მექანიზმებს, რისკის გამიზნულად ან უნებლიეთ არასწორად შეფასებას, თაღლითობის, ან ქონების
მითვისების რისკს, ინფორმაციის დაცვას, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და სხვა. აუდიტის კომიტეტი
შედგება სამი წევრისგან, რომელთაგან ორი დამოუკიდებელია.

რისკის შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემა
რისკების მონიტორინგი და კონტროლი უმთავრესად ხორციელდება ჯგუფის მიერ დადგენილ ლიმიტებზე
დაყრდნობით. ეს ლიმიტები ასახავს ჯგუფის ბიზნეს სტრატეგიას, საბაზრო გარემოს და მისთვის მისაღებ რისკის
დონეს. გარდა ამისა, ჯგუფი მონიტორინგს უწევს და აფასებს რისკის დასაშვებ დონეს რისკის ყველა ტიპისა და
ღონისძიების გათვალისწინებით. რისკებთან დაკავშირებით ყველა განყოფილება ანგარიშვალდებულია რისკის
მართვის კომიტეტის მიმართ. შესაბამისი შეხვედრები თვეში ერთხელ ტარდება.

რისკის ჭარბი კონცენტრაცია
კონცენტრაცია წარმოიქმნება, როდესაც მთელი რიგი მონაწილე მხარეები ჩართულნი არიან ანალოგიურ
საქმიანობებში, ერთსა და იმავე გეოგრაფიულ ერთეულში საქმიანობენ, ან აქვთ მსგავსი ეკონომიკური
მახასიათებლები, რის გამოც მათ მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების უნარზე ერთნაირად
მოქმედებს ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა პირობების ცვლილებები. კონცენტრაცია მიგვანიშნებს ჯგუფის
საქმიანობის მეტ მგრძნობელობაზე იმ გარემოებების მიმართ, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენენ კონკრეტულ
დარგზე ან გეოგრაფიულ მდებარეობაზე.

საკრედიტო რისკი
საკრედიტო რისკი არის რისკი იმისა, რომ ჯგუფმა შესაძლოა განიცადოს ზარალი, თუ მისმა კლიენტებმა ან
მონაწილე მხარეებმა ვერ შეძლეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება. ჯგუფი საკრედიტო რისკს
მართავს და აკონტროლებს რისკის მოცულობაზე მისთვის მისაღები ლიმიტის დაწესებით ცალკეული მონაწილე
მხარეებისთვის და რისკების ამ ლიმიტებთან შესაბამისობის მონიტორინგით.
ჯგუფმა შეიმუშავა საკრედიტო რეიტინგის გადახედვის პროცესი, რათა უზრუნველყოს გარიგებაში მონაწილე
მხარეების კრედიტუნარიანობაში სავარაუდო ცვლილებების ადრეული გამოვლენა. მათ შორისაა უზრუნველყოფის
რეგულარული შემოწმებაც. საკრედიტო რეიტინგის გადახედვის პროცესი ჯგუფს საშუალებას აძლევს შეაფასოს
რისკებით გამოწვეული პოტენციური ზარალი და მიიღოს მაკორექტირებელი ზომები.
მსესხებლის მიერ ლიმიტების დარღვევის მონიტორინგი ხდება გაცემულ სესხებზე. საკრედიტო კომიტეტი
შეიძლება ამ ლიმიტების შეცვლის ინიციატივით გამოვიდეს. საჭიროების შემთხვევაში, ჯგუფი ითხოვს გირაოს და
კომპანიის თავდებობას. საკრედიტო რისკების მონიტორინგი ხდება უწყვეტად, ხოლო მათი გადახედვა ხდება
ყოველწლიურად ან უფრო ხშირად.
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
საკრედიტო ხასიათის ვალდებულებების რისკი
ჯგუფი თავის კლიენტებს სთავაზობს გარანტიებს, რომელთა მიხედვითაც ჯგუფს შესაძლოა მოუწიოს მათი
სახელით გადახდა. ასეთი თანხების ამოღება კლიენტებისგან ხდება გარანტიის პირობების მიხედვით. ამ
შემთხვევაში, ჯგუფი დგას სესხის გაცემისთვის დამახასიათებელი რისკების წინაშე, ამ რისკების შემცირება ხდება
სესხებზე გამოყენებული პოლიტიკისა და კონტროლის პროცესების შესაბამისად.

გაუფასურების შეფასება
2018 წლის 1 იანვრიდან ჯგუფი მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს გამოითვლის ალბათობის რამდენიმე სცენარზე
დაყრდნობით იმისათვის, რომ შეაფასოს ფულადი სახსრების მოსალოდნელი დეფიციტი, რომელიც
დისკონტირებულია ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთთან მიახლოებული განაკვეთით. ფულადი სახსრების
დეფიციტი არის სხვაობა ხელშეკრულების შესაბამისად ჯგუფისთვის გადასახდელ ფულად ნაკადებს და იმ
ფულად ნაკადებს, რომელთა მიღებასაც საწარმო მოელის. მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გაანგარიშება
მოცემულია ქვემოთ და მისი ძირითადი კომპონენტებია:
დეფოლტის
ალბათობა

დეფოლტის ალბათობა არის გარკვეული დროის განმავლობაში დეფოლტის დადგომის
შესაძლებლობის შეფასება. დეფოლტი შეიძლება დადგეს მხოლოდ შესაფასებელი პერიოდის
გარკვეულ მომენტში, თუ სესხის აღიარება მანამდე არ შეწყვეტილა და ჯერ კიდევ
პორტფელის ნაწილია.

დეფოლტის
მომენტისთვის
დაუფარავი
დავალიანება

დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავი დავალიანება არის დეფოლტის სამომავლო
თარიღისთვის განსაზღვრული დავალიანება, რომელიც ითვალისწინებს საანგარიშგებო
თარიღის შემდეგ დავალიანებაში მოსალოდნელ ცვლილებებს, მათ შორის ძირითადი თანხისა
და პროცენტის გადახდებს (დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ან არა), სესხის გაცემის
ვალდებულებების ფარგლებში კრედიტების მოსალოდნელ ათვისებას და გადაუხდელ
შენატანებზე დარიცხულ პროცენტს.

დანაკარგები
დეფოლტის
შემთხვევაში

დანაკარგები დეფოლტის შემთხვევაში არის დროის გარკვეულ მომენტში დეფოლტის
დადგომის შემთხვევაში წარმოქმნილი ზარალის შეფასება. ეყრდნობა სხვაობას გადასახდელ
სახელშეკრულებო ფულად ნაკადებსა და იმ ფულად ნაკადებს შორის, რომელთა მიღებასაც
კრედიტორი მოელის, მათ შორის უზრუნველყოფის საგნის რეალიზაციის გზით. ჩვეულებრივ,
გამოიხატება დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავი დავალიანების პროცენტის სახით.

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვი იქმნება 12 თვის განმავლობაში მოსალოდნელ საკრედიტო
ზარალზე დაყრდნობით, თუ არ შეიმჩნევა საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდა ან გაუფასურების სხვა
ნიშნები რეზერვის შექმნის თარიღიდან, რა შემთხვევაშიც მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვი
დაეყრდნობა აქტივის არსებობის განმავლობაში მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს (აქტივის არსებობის მანძილზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი). 12-თვიანი საკრედიტო ზარალი არის აქტივის არსებობის მანძილზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ნაწილი, კერძოდ ფინანსური ინსტრუმენტის დეფოლტის შემთხვევების
შედეგად მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი, რომლებიც შესაძლოა დადგეს საანგარიშგებო თარიღიდან 12 თვის
განმავლობაში. აქტივის არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი და 12-თვიანი საკრედიტო
ზარალი გამოითვლება ან ინდივიდუალურად, ან კოლექტიურად, შესაბამისი ფინანსური აქტივების პორტფელის
ხასიათიდან გამომდინარე.
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
ჯგუფმა დანერგა პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც, თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის აფასებს,
თავდაპირველი აღიარების შემდეგ მნიშვნელოვნად არის თუ არა გაზრდილი ფინანსური ინსტრუმენტის
საკრედიტო რისკი, რისთვისაც ითვალისწინებს დეფოლტის რისკის ცვლილებას ფინანსური ინსტრუმენტის
დარჩენილი ვადის განმავლობაში. ზემოაღნიშნულ პროცესზე დაყრდნობით, ჯგუფი აჯგუფებს თავის სესხებს
პირველ, მეორე და მესამე სტადიებად და შესყიდვისას ან წარმოქმნისას გაუფასურებულად, როგორც აღწერილია
ქვემოთ:
1-ლი სტადია:

სესხების თავდაპირველი აღიარებისას ჯგუფი ქმნის რეზერვს 12 თვის განმავლობაში
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მიხედვით. პირველი სტადიის სესხები ასევე მოიცავს
ისეთ სესხებს, რომელთა საკრედიტო რისკი შემცირებულია და სესხი რეკლასიფიცირებულია
მეორე სტადიიდან.

მე-2 სტადია:

როდესაც სესხის წარმოშობის შედეგად საკრედიტო რისკი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი,
ჯგუფი ქმნის აქტივის არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვს.
მეორე სტადიის სესხები ასევე მოიცავს ისეთ სესხებს, რომელთა საკრედიტო რისკი
შემცირებულია და სესხი რეკლასიფიცირებულია მესამე სტადიიდან.

მე-3 სტადია:

სესხები, რომლებიც გაუფასურებულად მიიჩნევა. ჯგუფი ქმნის აქტივის არსებობის მანძილზე
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვს.

შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული:

შეძენილი ან შექმნილი გაუფასურებული აქტივები არის ისეთი ფინანსური აქტივები,
რომლებიც გაუფასურებულია თავდაპირველი აღიარებისას. შესყიდვისას ან წარმოქმნისას
გაუფასურებული აქტივები აღირიცხება სამართლიანი ღირებულებით თავდაპირველი
აღიარებისას და საპროცენტო შემოსავლის აღიარება შემდეგ ხდება კრედიტის მიხედვით
დაკორექტირებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის აღიარება ან შემცირება ხდება მხოლოდ აქტივის არსებობის მანძილზე
მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში მომხდარი ცვლილების შესაბამისად.

დეფოლტის და გამოსწორების განმარტება
ჯგუფი ფინანსურ ინსტრუმენტს გადაუხდელად და, შესაბამისად, მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
გამოსაანგარიშებლად, მესამე სტადიაზე მყოფად (გაუფასურებულად) მიიჩნევს ყველა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც
მსესხებელი 90 დღით დააგვიანებს ხელშეკრულების თანახმად გადახდას ან კლასიფიცირებულია, როგორც
„უმოქმედო“ აქტივების კლასიფიკაციის შესახებ სებ-ის რეგულაციის შესაბამისად. ჯგუფი სხვა ჯგუფებისგან
მისაღებ თანხებს მიიჩნევს გადაუხდელად და იღებს დაუყოვნებლივ ზომებს მაშინ, როდესაც დღის განმავლობაში
მოთხოვნილი გადახდები არ იფარება სამუშაო დღის დახურვის დროისთვის ცალკეული ხელშეკრულებების
შესაბამისად.
იმის ხარისხობრივი შეფასებისას, კლიენტს დარღვეული აქვს თუ არა გადახდის პირობა, ჯგუფი ასევე განიხილავს
სხვადასხვა მოვლენას, რომლებიც შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ გადახდა არ არის მოსალოდნელი. ასეთი
მოვლენების დადგომისას, ჯგუფი საგულდაგულოდ ამოწმებს მომხმარებლის სტატუსს, რათა, თუ მან არ შეასრულა
ვალდებულება, მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოთვლისას მიაკუთვნოს მესამე სტადიას, ან ხომ არ არის
მეორე სტადია უფრო მართებული.
ჯგუფმა განსაზღვრა გარკვეული კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს იმისათვის, რომ აქტივი
გამოსწორებულად ჩაითვალოს. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, აქტივი მეორე სტადიას უნდა მიეკუთვნოს თუ
პირველს, დამოკიდებულია დეფოლტის აღმოფხვრისას განახლებულ საკრედიტო რეიტინგზე, და იმაზე, ხომ არ
მიანიშნებს ეს საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვან ზრდაზე თავდაპირველი აღიარების შემდეგ.
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
დეფოლტის ალბათობის მოდელი
იმისათვის, რომ თითოეული ჯგუფისთვის დეფოლტის ალბათობა განსაზღვროს, ჯგუფი იყენებს მიგრაციის
მატრიცებს ე. წ. „მარკოვის ჯაჭვის“ მოდელზე დაყრდნობით. 12-თვიანი პერიოდის ანალიზის დასაწყისში
მსესხებლები ჯგუფდებიან გადავადებული დღეების რაოდენობისა და სესხებზე სებ-ის რეგულაციის შესაბამისად
შექმნილი შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ოდენობის მიხედვით. ანალიზი ტარდება ყოველი 12-თვიანი
პერიოდისთვის 2014 წლის დეკემბრიდან საანგარიშგებო თარიღამდე. მოდელში გამოყენებული საბოლოო
დეფოლტის ალბათობა წარმოადგენს დეფოლტის ალბათობების ისტორიული 12-თვიანი პერიოდის საშუალო
შეწონილს.
ჯგუფმა საპროგნოზო ინფორმაციის გავლენა კოლექტიური შეფასების მოდელზე შეაფასა არაარსებითად,
შესაბამისად, შედეგები მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალში არ აუსახავს.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, თითოეული ჯგუფისთვის საშუალო დეფოლტის ალბათობის 10%-ით
ზრდა გამოიწვევს მთლიანი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ზრდას 0.40%-ით, რაც შეადგენს 639 ლარს,
ხოლო თითოეული ჯგუფის საშუალო დეფოლტის ალბათობის შემცირება 10%-ით გამოიწვევს მთლიანი
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შემცირებას 1.97%-ით, რაც შეადგენს 3,125 ლარს (2019 წლის 31 დეკემბერი:
თითოეული ჯგუფისთვის საშუალო დეფოლტის ალბათობის 10%-ით ზრდა გამოიწვევს მთლიანი მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის ზრდას 0.23%-ით, რაც შეადგენს 261 ლარს, ხოლო თითოეული ჯგუფის საშუალო
დეფოლტის ალბათობის 10%-ით შემცირება გამოიწვევს მთლიანი მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
შემცირებას 2.20%-ით, რაც შეადგენს 2,500 ლარს).

დეფოლტის შემთხვევაში ზარალის მოდელი
გაუფასურების მოდელის კიდევ ერთი კომპონენტია ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში, რომელიც წარმოადგენს
გადაუხდელობის (დეფოლტის) შემთხვევაში წარმოშობილი ზარალის შეფასებას. მის შესაფასებლად, სეგმენტებად
დაყოფილი გადაუხდელი დავალიანებები მცირდება დაგირავებული ანაბრებით და დაგირავებული ძირითადი
საშუალებების დისკონტირებული სალიკვიდაციო ღირებულებით, დავალიანების 2.5-წლიანი ამოღების ვადისა და
უზრუნველყოფის საგნის საბაზროზე დაბალი ღირებულების (დისკონტის) გამოყენებით. დეფოლტის შემთხვევაში
ზარალის გავლენა ძალიან არსებითია და ჯგუფის მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი დიდად არის
დამოკიდებული უზრუნველყოფის საგნის ღირებულებაზე.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, შემცირებული ღირებულებით შეფასების 10%-იანი ზრდა იწვევს
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ზრდას 1.81%-ით, რაც შეადგენს 2,864 ლარს, ხოლო 10%-იანი შემცირება
იწვევს მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შემცირებას 1.80%-ით, რაც შეადგენს 2,853 ლარს (2019 წლის 31
დეკემბერი: შემცირებული ღირებულებით შეფასების 10%-იანი ზრდა იწვევს მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
ზრდას 1.4%-ით, რაც შეადგენს 1,598 ლარს, ხოლო 10%-იანი შემცირება იწვევს მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის შემცირებას 0.3%-ით, რაც შეადგენს 348 ლარს).
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, დავალიანების ამოღების ვადის 10%-ით (სამი თვე) ზრდა იწვევს
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ზრდას 3.86%-ით, რაც შეადგენს 6,116 ლარს, ხოლო 10%-ით (სამი თვე)
შემცირება იწვევს მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შემცირებას 3.93%-ით, რაც შეადგენს 6,220 ლარს (2019
წლის 31 დეკემბერი: დავალიანების ამოღების ვადის 10%-ით (სამი თვე) ზრდა იწვევს მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის ზრდას 4.00%-ით, რაც შეადგენს 4,576 ლარს, ხოლო 10%-ით შემცირება (სამი თვე) იწვევს მოსალოდნელი
საკრედიტო ზარალის შემცირებას 0.92%-ით, რაც შეადგენს 1,047 ლარს).

50

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

(ათას ლარში)

23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავი დავალიანების მოდელი
დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავი დავალიანება წარმოადგენს იმ ფინანსური ინსტრუმენტების მთლიან
საბალანსო ღირებულებას, რომლებზეც ხდება გაუფასურების გამოთვლა, და ითვალისწინებს როგორც კლიენტის
უნარს, გაზარდოს დავალიანების მოცულობა დეფოლტის მოახლოებისას, ისე მის უნარს, დავალიანება ვადაზე
ადრე დაფაროს. პირველი სტადიის სესხის შემთხვევაში, დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავი დავალიანების
გამოსათვლელად ჯგუფი აფასებს დეფოლტის შესაძლო მოვლენებს 12 თვის განმავლობაში, რათა გამოიანგარიშოს
12-თვიანი საკრედიტო ზარალი. მეორე და მესამე სტადიების, ასევე შეძენილი ან შექმნილი გაუფასურებული
ფინანსური აქტივების შემთხვევაში, დეფოლტის მომენტისთვის დაუფარავი დავალიანების შეფასება ხდება
ინსტრუმენტის არსებობის ვადის განმავლობაში დამდგარი დეფოლტის მოვლენების გათვალისწინებით.

საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი ზრდა
ჯგუფი მუდმივად აკონტროლებს ყველა აქტივს, რომლებზეც მოსალოდნელია საკრედიტო ზარალი. იმის
დასადგენად, ინსტრუმენტს ან ინსტრუმენტების პორტფელს ეხება თუ არა 12-თვიანი საკრედიტო ზარალი ან
აქტივის არსებობის მანძილზე მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი, ჯგუფი აფასებს, მნიშვნელოვნად ხომ არ არის
გაზრდილი საკრედიტო რისკი აქტივის თავდაპირველი აღიარების შემდეგ.
ჯგუფი ასევე მიმართავს შეფასების მეორად, ხარისხობრივ მეთოდს აქტივის საკრედიტო რისკის მნიშვნელოვანი
ზრდის გამოსაწვევად, როგორიცაა, მაგალითად, კლიენტის/სესხის შეყვანა საყურადღებო სიაში ან ანგარიშის
რესტრუქტურიზაცია კრედიტუნარიანობის გამომწვევი მოვლენის დადგომის გამო. საკრედიტო რეიტინგში
ცვლილებების მიუხედავად, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდები 30 დღეზე მეტი ხნითაა
ვადაგადაცილებული, ითვლება, რომ საკრედიტო რისკი თავდაპირველი აღიარებიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის კოლექტიურ საფუძველზე შეფასებისას მსგავსი აქტივების ჯგუფისთვის,
ჯგუფი იყენებს შეფასების იგივე პრინციპებს იმის განსასაზღვრად, ხომ არ ჰქონია ადგილი მნიშვნელოვან ზრდას
საკრედიტო რისკში თავდაპირველი აღიარების შემდეგ.
თავის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე კოვიდ-19-ის მიმდინარე პანდემიის პოტენციური გავლენის
შესაფასებლად ჯგუფმა გარკვეული ცვლილებები შეიტანა მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასების
პროცესში. ჯგუფმა პორტფელის ანალიზი ჩაატარა კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სტრესული სცენარების
გამოყენებით, რომლებიც საქართველოს ეროვნულ ბანკთან („სები“) იყო შეთანხმებული. პორტფელის მიმოხილვა
მოხდა სტრესულ პირობებში და მოიცვა ყველა მსესხებელი და სექტორი.

სახაზინო და ბანკთაშორისი ურთიერთობები, ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული საინვესტიციო
ფასიანი ქაღალდები
ჯგუფის სახაზინო და ბანკთაშორისი ურთიერთობები და კონტრაჰენტები არიან ფინანსური მომსახურების გამწევი
დაწესებულებები, ბანკები. ამ ურთიერთობებისთვის ჯგუფის რისკის მართვის განყოფილება აანალიზებს საჯაროდ
ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, როგორიცაა ფინანსური ინფორმაცია და სხვა გარე მონაცემები, მაგალითად,
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების მიერ მინიჭებული გარე რეიტინგები. ჯგუფის საინვესტიციო ფასიანი
ქაღალდები, რომლებიც ამორტიზებული ღირებულებით არის შეფასებული, წარმოდგენილია საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოშვებული სახაზინო თამასუქებით და სადეპოზიტო სერტიფიკატებით, ამიტომ ამ
ინსტრუმენტების დეფოლტის ალბათობების შეფასება ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის საფუძველზე ხდება.
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

(ათას ლარში)

23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
კორპორატიული სესხები
კორპორატიული სესხების შემთხვევაში, მსესხებლებს აფასებენ ჯგუფის საკრედიტო რისკის განყოფილების
სპეციალისტები. საკრედიტო რისკის შეფასება ითვალისწინებს სხვადასხვა ისტორიულ, მიმდინარე და
საპროგნოზო ინფორმაციას, როგორიცაა:
►

ისტორიული ფინანსური ინფორმაცია, კლიენტის მიერ მომზადებულ პროგნოზებთან და ბიუჯეტებთან
ერთად. ეს ფინანსური ინფორმაცია მოიცავს რეალიზებულ და მოსალოდნელ შედეგებს,
გადახდისუნარიანობის, ლიკვიდურობის და სხვა შესაბამის კოეფიციენტებს, რომლებითაც ფასდება
კლიენტის ფინანსური მდგომარეობა. ზოგიერთი ეს მაჩვენებელი ჩადებულია კლიენტებთან შეთანხმების
პირობებში და ამიტომ, მეტი ყურადღებით ფასდება;

►

მესამე მხარეებისგან კლიენტების შესახებ მიღებული ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია. ეს გულისხმობს
სარეიტინგო სააგენტოების მიერ მინიჭებულ გარე რეიტინგებს, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსების
ანგარიშებს, საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული ობლიგაციების ფასებს, პრესრელიზებს და სტატიებს;

►

ნებისმიერი მაკროეკონომიკური ან გეოპოლიტიკური ინფორმაცია, მაგალითად, მშპ-ის ზრდა, რომელიც
აქტუალურია კონკრეტული დარგისთვის და გეოგრაფიული სეგმენტებისთვის, რომლებშიც კლიენტი ეწევა
საქმიანობას;

►

ნებისმიერი სხვა ობიექტური და გადამოწმებადი ინფორმაცია კლიენტის მმართველობის ხარისხისა და
უნარების შესახებ, რაც განსაზღვრავს კომპანიის საქმიანობას.

კოლექტიურად შეფასებული ფინანსური აქტივების დაჯგუფება
ჯგუფი ქვემოთ მოყვანილ ფაქტორებზე დაყრდნობით ან კოლექტიურად, ან ინდივიდუალურად გამოითვლის
მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს.
აქტივების კლასები, რომლებისთვისაც ჯგუფი ინდივიდუალურად გამოითვლის მოსალოდნელ საკრედიტო
ზარალს:
►

ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 1%-ზე მაღალი ყველა დავალიანება (ზღვარი 2020 წლის და 2019 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით: 401 ლარი და 427 ლარი, შესაბამისად);

►

კრედიტის ოდენობა, რომელიც შესაძლოა კლასიფიცირებულ იქნას შესყიდვისას ან წარმოქმნისას
გაუფასურებულად, როდესაც თავდაპირველი სესხის აღიარება წყდება და ახალი სესხი აღიარდება სესხის
რესტრუქტურიზაციის შედეგად.

ყველა დანარჩენი კლასის აქტივები, სადაც ჯგუფი მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალს გამოითვლის კოლექტიურად
ყველა დანარჩენი აქტივების კლასებისთვის, გარდა იმ აქტივებისა, რომლებისაც ინდივიდუალურად აფასებს.
ჯგუფი ამ სესხებს აჯგუფებს უფრო მომცრო ერთგვაროვან პორტფელებად, სესხების შიდა და გარე
მახასიათებლების ერთობლიობის საფუძველზე, მაგალითად, გადაცილებული ვადების, პროდუქტის ტიპის ან
მსესხებლის საოპერაციო სეგმენტის მიხედვით.

საპროგნოზო ინფორმაცია და მრავალჯერადი ეკონომიკური სცენარები
თავის მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის მოდელებში ჯგუფი მთელ რიგ საპროგნოზო ინფორმაციას ეყრდნობა
და მათგან იღებს ისეთ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, როგორიცაა:
►

მშპ-ის ზრდა;

►

ინფლაციის ტემპი;

►

ლარი/აშშ დოლარის სავალუტო კურსის ცვლილება.
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(ათას ლარში)

23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოსათვლელად გამოყენებული ამოსავალი მონაცემები და მოდელები
შეიძლება ყოველთვის არ ასახავდეს ბაზრის ყველა მახასიათებელს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების
თარიღისთვის. ამის მხედველობაში მისაღებად, დროებითი შესწორებების სახით ხდება ხარისხობრივი
კორექტირებები ან განახლებები, როდესაც ეს სხვაობები საკმაოდ არსებითია.
ჯგუფი საპროგნოზო ინფორმაციას იღებს სებ-ის, საქსტატის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, World and
Regional Economic Outlooks-ების, S&P Global Ratings-ის და სხვ. მიერ გამოქვეყნებული წყაროებიდან. ჯგუფის
რისკის მართვის განყოფილების ექსპერტები განსაზღვრავენ სხვადასხვა სცენარისთვის მისანიჭებელ წონებს.
ცხრილებში მოცემულია ძირითადი საპროგნოზო ეკონომიკური ცვლადები/დაშვებები, რომლებიც გამოიყენება
ეკონომიკურ სცენარებში მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოსათვლელად. „მომდევნო წლების“ სვეტში
რიცხვები წარმოადგენს გრძელვადიან საშუალო არითმეტიკულს და ამიტომ, 2020 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, ყველა სცენარისთვის ერთი და იგივეა.

მნიშვნელოვანი დრაივერები

მოსალოდნელი მინიჭებული
საკრედიტო
ალბათობები,
%
ზარალის სცენარი

2021

2022

2023

მომდევნო
წლები

მშპ-ის ზრდა, %
ოპტიმისტური
საბაზისო სცენარი
პესიმისტური

25%
50%
25%

6.0%
5.0%
1.0%

5.0%
4.5%
4.0%

5.0%
4.5%
4.0%

5.0%
4.5%
4.0%

ოპტიმისტური
საბაზისო სცენარი
დაღმავალი

25%
50%
25%

3.11
3.28
3.60

2.96
3.28
3.42

2.96
3.28
3.42

2.96
3.28
3.42

ოპტიმისტური
საბაზისო სცენარი
პესიმისტური

25%
50%
25%

3.0%
0%
0%

3.0%
3.0%
5.0%

3.0%
3.0%
5.0%

3.0%
3.0%
5.0%

აშშ დოლარი/ლარის სავალუტო
კურსი

ინფლაციის ტემპი, %

პროგნოზირებული ურთიერთდამოკიდებულება ეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და დეფოლტის და ზარალის
კოეფიციენტებს შორის სესხის პორტფელებზე შემუშავდა ბოლო ხუთი წლის ისტორიული მონაცემების ანალიზის
საფუძველზე. ჯგუფის მაკროეკონომიკური მოდელის მიხედვით, არ არსებობს მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება
მაკროეკონომიკურ ცვლადებსა და სესხის პორტფელის ხარისხს შორის.

საკრედიტო ხარისხი ფინანსური აქტივის კლასების მიხედვით
ცხრილში ასახულია შემდგომ ცხრილებში გამოყენებული შიდა რეიტინგები:

მაღალი შეფასება
სტანდარტული შეფასება
სტანდარტულზე დაბალი რეიტინგი
გაუფასურებული

შიდა რეიტინგი

სებ-ის კლასიფიკაცია

1
4
5
6

სტანდარტული
სტანდარტული
საყურადღებო
სტანდარტულზე დაბალი, საეჭვო, ზარალი

53

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

სს „ქართუ ბანკი“ და შვილობილი კომპანიები

(ათას ლარში)

23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს ფინანსური აქტივების სხვადასხვა კლასის საკრედიტო ხარისხს 2020 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით:

31 დეკემბერი, 2020 წ.
ფულადი სახსრები და მათი
ეკვივალენტები, გარდა ნაღდი
ფულის ნაშთისა სალაროში
მოთხოვნები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
მომხმარებლებზე გაცემული
სესხები ამორტიზებული
ღირებულებით
- კორპორატიული სესხები

მაღალი
შეფასება

შენიშვნა

სტანდარტულზე
დაბალი
შეფასება

გაუფასურებული

სულ

5

1-ლი სტადია

104,922

6,000

–

–

110,922

6

1-ლი სტადია

211,683

–

–

–

211,683

1-ლი სტადია
მე-2 სტადია
მე-3 სტადია
შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული
1-ლი სტადია
მე-2 სტადია
მე-3 სტადია

364,644
–
20,218

266,895
21,328
–

4,651
18,285
8,297

6,011
10,743
238,268

642,201
50,356
266,783

–
19,420
–
–

–
253
–
–

–
805
2,948
–

43,216
–
–
5,858

43,216
20,478
2,948
5,858

1-ლი სტადია
1-ლი სტადია
მე-2 სტადია
მე-3 სტადია
1-ლი სტადია
მე-2 სტადია

33,461
20,573
52
5
34,371
–
40

19,508
14,615
31
–
1,272
–
–

–
993
37
–
40
–
–

–
–
196
837
127
–
4,531

52,969
36,181
316
842
35,810
–
4,571

809,389

329,902

36,056

309,787

1,485,134

7

- ფიზიკურ პირებზე გაცემული
სესხები
სავალო ფასიანი ქაღალდები
- ამორტიზებული ღირებულებით
შეფასებული
სესხების გაცემის ვალდებულება

18

ფინანსური გარანტიები

18

8

მე-3 სტადია
სულ

სტანდარტული
შეფასება

54

2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები
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(ათას ლარში)

23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს ფინანსური აქტივების სხვადასხვა კლასის საკრედიტო ხარისხს 2019 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით:

31 დეკემბერი, 2019 წ.
ფულადი სახსრები და მათი
ეკვივალენტები, გარდა ნაღდი
ფულის ნაშთისა სალაროში
მოთხოვნები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
მომხმარებლებზე გაცემული
სესხები ამორტიზებული
ღირებულებით
- კორპორატიული სესხები

მაღალი
შეფასება

შენიშვნა

სტანდარტულზე
დაბალი
შეფასება

გაუფასურებული

სულ

5

1-ლი სტადია

121,649

8,984

–

–

130,633

6

1-ლი სტადია

168,905

–

–

–

168,905

1-ლი სტადია
მე-2 სტადია
მე-3 სტადია
შეძენილი ან
შექმნილი
გაუფასურებული
1-ლი სტადია
მე-2 სტადია
მე-3 სტადია

295,698
230
–

161,210
13,368
–

60,910
31,773
809

–
–
199,086

517,818
45,371
199,895

–
24,121
–
–

–
119
–
–

–
1,056
691
–

85,844
–
–
4,414

85,844
25,296
691
4,414

1-ლი სტადია
1-ლი სტადია
მე-2 სტადია
მე-3 სტადია
1-ლი სტადია
მე-2 სტადია

25,036
21,185
–
–
15,185
239
–

17,433
8,138
–
–
5,055
–
–

–
1,413
244
–
5,030
–
–

–
–
–
188
–
–
2,130

42,469
30,736
244
188
25,270
239
2,130

672,248

214,307

101,926

291,662

1,280,143

7

- ფიზიკურ პირებზე გაცემული
სესხები
სავალო ფასიანი ქაღალდები
- ამორტიზებული ღირებულებით
შეფასებული
სესხების გაცემის ვალდებულება

18

ფინანსური გარანტიები

18

8

მე-3 სტადია
სულ

სტანდარტული
შეფასება

კლიენტებზე გაცემული სესხების გაუფასურების რეზერვის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის
იხილეთ მე-7 შენიშვნა.
ფინანსური გარანტიები, აკრედიტივები და სასესხო დავალიანება ფასდება და მოსალოდნელი საკრედიტო
ზარალის ანარიცხები გამოითვლება სესხების ანალოგიურად.
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საკრედიტო რისკი (გაგრძელება)
ჯგუფის ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების გეოგრაფიული კონცენტრაცია მოცემულია ქვემოთ:
2020
საქართველო
აქტივები
ფულადი სახსრები და
მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო
დაწესებულებების
მიმართ
კლიენტებზე გაცემული
სესხები
საინვესტიციო ფასიანი
ქაღალდები
სხვა ფინანსური
აქტივები
ვალდებულებები
ვალდებულებები
საკრედიტო
დაწესებულებების
მიმართ
ვალდებულებები
მომხმარებლების
მიმართ
საიჯარო
ვალდებულებები
სხვა ფინანსური
ვალდებულებები
სუბორდინირებული
ვალი
წმინდა აქტივები/
(ვალდებულებები)

2019
სხვა არაეგთო

ეგთო

სულ

საქართველო

სხვა არაეგთო

ეგთო

სულ

128,285

6,383

3,733

138,401

140,641

2,636

4,321

147,598

206,703

4,816

164

211,683

164,707

1,177

3,021

168,905

1,007,251

1,959

22,630

1,031,840

873,482

1,887

3,960

879,329

62,338

–

–

62,338

42,526

–

–

42,526

4,375

–

–

4,375

2,097

–

4,432

6,529

1,408,952

13,158

26,527

1,448,637

1,223,453

5,700

15,734

1,244,887

9

–

–

9

13

–

–

13

946,068

10,630

19,492

976,190

747,718

9,140

21,416

778,274

4,575

–

–

4,575

5,680

–

–

5,680

9,761

–

–

9,761

2,281

–

3,413

5,694

199,039
1,159,452

–

–

199,039

206,500

–

–

206,500

10,630

19,492

1,189,574

962,192

9,140

24,829

996,161

249,500

2,528

7,035

259,063

261,261

(3,440)

(9,095)

248,726

ლიკვიდურობის რისკისა და დაფინანსების მართვა
ლიკვიდურობის რისკი ნიშნავს იმას, რომ ჯგუფმა ვერ შეძლოს ნორმალურ და სტრესულ ვითარებაში
წარმოშობილი ფინანსური ვალდებულებების დროულად დაფარვა.
ლიკვიდურობის რისკებს ყოველთვიურად აკონტროლებს აქტივ-პასივების კომიტეტი ვადიანობის ანალიზის
მეშვეობით და განსაზღვრავს ჯგუფის სტრატეგიას მომდევნო ფინანსური პერიოდისთვის. არსებული
ლიკვიდურობა იმართება სახაზინო განყოფილების მიერ, რომელიც გარიგებებს აწარმოებს ფულად ბაზრებზე
არსებული ლიკვიდურობის მხარდასაჭერად და ფულადი ნაკადების ოპტიმიზაციისთვის.
ლიკვიდურობის რისკის სამართავად, ჯგუფი ახორციელებს ყოველდღიურ მონიტორინგს კლიენტებსა და საბანკო
ოპერაციებზე მომავალში მოსალოდნელი ფულადი ნაკადების მოძრაობის შეფასებით, რაც აქტივებისა და
ვალდებულებების მართვის განუყოფელი ნაწილია. დირექტორთა საბჭო აწესებს ლიმიტს ვადამოსული სახსრების
მინიმალურ წილზე, რომლის ანაბრიდან გატანაც შესაძლებელია და ბანკთაშორისი და სხვა ნასესხები სახსრების
მინიმალურ ოდენობაზე, რომლებიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ანაბრებიდან გატანების უზრუნველსაყოფად,
მოთხოვნის გაუთვალისწინებელი დონის შემთხვევაში.
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(ათას ლარში)

23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
ლიკვიდურობის რისკისა და დაფინანსების მართვა (გაგრძელება)
ჯგუფი აფასებს და ზედამხედველობს ლიკვიდურობის პოზიციას ცალკე აღებული კოეფიციენტების მიხედვით,
რომლებიც დაწესებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, ლიკვიდურობის გადაფარვის კოეფიციენტისა და
წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტის ჩათვლით. ლიკვიდურობის გადაფარვის კოეფიციენტი
გამოითვლება ლარისთვის, უცხოური ვალუტისთვის და ორივესთვის ერთობლივად. მინიმალური სავალდებულო
განაკვეთებია: ლარში სავალდებულოა მინიმუმ 75% ან მეტი, აშშ დოლარისთვის – 100% და იგივე განაკვეთი
საერთო კოეფიციენტისთვის. 31 დეკემბრის მდგომარეობით ლიკვიდურობის გადაფარვის კოეფიციენტები იყო:

ლიკვიდურობის გადაფარვის კოეფიციენტი
(მთლიანი ლიკვიდური აქტივები / წმინდა
ფულადი ნაკადები)

ლარი

2020, %
უცხოური
ვალუტა

სულ

278%

208%

219%

ლარი

2019, %
უცხოური
ვალუტა

სულ

147%

389%

319%

წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი აფასებს ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომ სტაბილურ დაფინანსებას
და სავალდებულო სტაბილურ დაფინანსებას. კოეფიციენტის მინიმალური სავალდებულო ოდენობა,
განურჩევლად ვალუტისა, არის 100%. 2020 ფინანსური წლის ბოლოსთვის კოეფიციენტი ასე გამოიყურებოდა:
2020, %

2019, %

124%

134%

წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი (ხელმისაწვდომი
სტაბილური დაფინანსება / სავალდებულო სტაბილური დაფინანსება)

ფინანსური ვალდებულებების ანალიზი დარჩენილი სახელშეკრულებო ვადების მიხედვით
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეჯამებულია 2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯგუფის ფინანსური
ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არადისკონტირებული დაფარვის
ვალდებულებების მიხედვით. დაფარვები, რომლებიც ექვემდებარება შეტყობინებას, აღრიცხულია იმგვარად,
თითქოს შეტყობინება დაუყოვნებლივ მოხდა. თუმცა, ჯგუფი მოელის, რომ მეანაბრეთა უმრავლესობა დაფარვას
იმაზე ადრე არ მოითხოვს, ვიდრე ეს ჯგუფს მოეთხოვება. ცხრილი არ ასახავს მოსალოდნელ ფულად ნაკადებს,
რომლებიც გაწერილია ჯგუფის დეპოზიტების ფლობის ისტორიაში.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ფინანსური ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
საიჯარო ვალდებულებები
სხვა ფინანსური ვალდებულებები
სუბორდინირებული ვალი
სულ არადისკონტირებული ფინანსური
ვალდებულებები

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ფინანსური ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
საიჯარო ვალდებულებები
სხვა ფინანსური ვალდებულებები
სუბორდინირებული ვალი
სულ არადისკონტირებული ფინანსური
ვალდებულებები

3 თვეზე
ნაკლები

3-დან
12 თვემდე

1-დან
5 წლამდე

9
292,631
445
9,507
2,955

–
293,753
1,334
254
8,866

–
329,670
3,470
–
47,288

–
146,656
–
–
330,393

9
1,062,710
5,249
9,761
389,502

305,547

304,207

380,428

477,049

1,467,231

3-დან
12 თვემდე

1-დან
5 წლამდე

13
280,175
444
2,059
2,485

–
234,532
1,334
3,635
7,498

–
274,046
5,072
–
39,851

–
4,400
–
–
263,881

13
793,153
6,850
5,694
313,715

285,176

246,999

318,969

268,281

1,119,425

3 თვეზე
ნაკლები

5 წელზე
მეტი

5 წელზე
მეტი

სულ

სულ
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
ლიკვიდურობის რისკისა და დაფინანსების მართვა (გაგრძელება)
ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს სახელშეკრულებო ვადის ამოწურვას ჯგუფის პირობითი ფინანსური
ვალდებულებების ვადიანობის მიხედვით. თითოეული გამოუყენებელი სესხის პირობითი ვალდებულება
შეტანილია იმ ყველაზე ადრეული თარიღით, როდესაც შესაძლებელი გახდება მისი გამოყენება.

შენიშვნა
2020
2019

18
18

3 თვეზე
ნაკლები
16,239
40,733

3-დან 12
თვემდე

1-დან
5 წლამდე

35,505
6,551

5 წელზე
მეტი

23,938
12,788

სულ

2,871
85

78,553
60,157

ჯგუფის ვარაუდით, შესაძლოა ყველა პირობითი ვალდებულება ან უზრუნველყოფა არ იქნას გამოყენებული
ვალდებულებების ვადის ამოწურვამდე. ვადიანობის ანალიზი არ ასახავს მიმდინარე ანგარიშების ისტორიულ
სტაბილურობას. მათ ლიკვიდაციას წარსულში უფრო მეტი დრო სჭირდებოდა, ვიდრე ეს ცხრილშია ნაჩვენები. ეს
ნაშთები ზედა ცხრილებში გათვალისწინებულია სამ თვეზე ნაკლებ პერიოდში გადასახდელ თანხებში.

საბაზრო რისკი
საბაზრო რისკი არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ფულადი ნაკადების მოძრაობა ან
სამართლიანი ღირებულება შეიცვლება ისეთი საბაზრო ცვლილებების შედეგად, როგორიცაა საპროცენტო
განაკვეთები, უცხოური ვალუტის კურსი და კაპიტალის ფასები.

სავალუტო რისკი
სავალუტო რისკი წარმოიშობა მაშინ, როდესაც სავალუტო კურსის ცვლილებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს
ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულებაზე. ჯგუფს სებ-ის დირექტივების მიხედვით აქვს დაწესებული
ლიმიტები სავალუტო პოზიციებზე. პოზიციების კონტროლი წარმოებს ყოველდღიურად.
ქვედა ცხრილებში მოცემულია ვალუტები, რომლებშიც ჯგუფს მნიშვნელოვანი რისკი ჰქონდა 31 დეკემბრის
მდგომარეობით თავის ფულად აქტივებსა და ვალდებულებებზე. ანალიზი გამოითვლის ლართან მიმართებით
სავალუტო კურსის გონივრულობის ფარგლებში მოსალოდნელი მოძრაობის ეფექტს მოგება-ზარალის
ანგარიშგებაზე, თუ ყველა დანარჩენი ცვლადი მუდმივია. კაპიტალზე ეფექტი არ განსხვავდება მოგება-ზარალის
ანგარიშგებაზე ეფექტისგან. ცხრილში უარყოფითი მაჩვენებელი ასახავს პოტენციურ წმინდა შემცირებას მოგებაზარალის ანგარიშგებასა ან კაპიტალში, ხოლო დადებითი მაჩვენებელი კი ასახავს პოტენციურ წმინდა ზრდას.

ვალუტა
აშშ დოლარი
ევრო

სავალუტო კურსის ეფექტი დასაბეგრ სავალუტო კურსის
ცვლილება,
მოგებაზე
ცვლილება,
2020 წ.
2020 წ.
2019 წ.
20%/(20%)
20%/(20%)

(2,185)/2,185
226/(226)

20%/(20%)
20%/(20%)

ეფექტი დასაბეგრ
მოგებაზე
2019 წ.
10,386/(10,386)
1,380/(1,380)

წინასწარ გადახდის რისკი
წინასწარი გადახდების რისკი წარმოადგენს ჯგუფის ფინანსური ზარალის რისკს, როდესაც ჯგუფის კლიენტები ან
კონტრაჰენტები იხდიან, ან თხოულობენ გადახდას მოსალოდნელ პერიოდზე ადრე, ან გვიან.
ეფექტი ერთი წლის დასაბეგრ მოგებაზე იმ შემთხვევაში, თუ წლის დასაწყისში წინასწარ უნდა იქნეს გადახდილი
გადასახდელი ფინანსური ინსტრუმენტების 10%, ხოლო ყველა სხვა ცვლადი უცვლელია, შემდეგნაირად
ჩამოყალიბდება:

წმინდა
საპროცენტო
შემოსავლის
შემცირება
2020
2019

9,743
8,449
58
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23.

რისკის მართვა (გაგრძელება)
საპროცენტო განაკვეთის რისკი
საპროცენტო განაკვეთის რისკი წარმოიქმნება შესაძლებლობიდან, რომ საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებები
გავლენას იქონიებს ფინანსური ინსტრუმენტების ფულადი ნაკადების მომავალ მოძრაობაზე ან სამართლიან
ღირებულებებზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასახულია ჯგუფის მოგება-ზარალის ანგარიშგების მგრძნობელობა
საპროცენტო განაკვეთის შესაძლო ცვლილების მიმართ, როდესაც ყველა დანარჩენი ცვლადი მუდმივია.
მოგება-ზარალის ანგარიშგების მგრძნობელობა არის საპროცენტო განაკვეთის ნავარაუდევი ცვლილების ეფექტი
წმინდა საპროცენტო შემოსავალზე ერთი წლის მანძილზე, რაც ეფუძნება 31 დეკემბრისთვის ფლობილ ცვლადი
განაკვეთის მქონე არასავაჭრო ფინანსურ აქტივებსა და ფინანსურ ვალდებულებებს.

ვალუტა
ლარი
ევრო
აშშ დოლარი

ვალუტა
ლარი
ევრო
აშშ დოლარი

ზრდა/(კლება)
საბაზისო
ერთეულებში
2020
100/(100)
100/(100)
100/(100)

ზრდა/(კლება)
საბაზისო
ერთეულებში
2019
100/(100)
100/(100)
100/(100)

წმინდა საპროცენტო
შემოსავლის
მგრძნობელობა
2020
1,832/(1,832)
278/(278)
301/(301)

წმინდა საპროცენტო
შემოსავლის
მგრძნობელობა
2019
1,106/(1,106)
117/(117)
170/(170)

საოპერაციო რისკი
საოპერაციო რისკი წარმოადგენს დანაკარგის რისკს, რომელიც წარმოიქმნება სისტემების მწყობრიდან გამოსვლის,
ადამიანური შეცდომის, თაღლითობის ან გარე მიზეზების გამო. როდესაც არ ხორციელდება კონტროლი,
საოპერაციო რისკებმა შესაძლოა გამოიწვიოს რეპუტაციის შელახვა, სამართლებრივი ან მარეგულირებელი ზომები
ან ფინანსური ზარალი. ჯგუფი ვერ აღმოფხვრის ყველა საოპერაციო რისკს, თუმცა კონტროლის სისტემის
მეშვეობით და პოტენციური რისკების მონიტორინგითა და მათზე რეაგირებით, ჯგუფი შეძლებს რისკების
ეფექტურ მართვას. კონტროლი გულისხმობს მოვალეობების ეფექტურ გადანაწილებას, წვდომის, ავტორიზაციისა
და შეჯერების პროცედურებს, თანამშრომლების განათლებისა და შეფასების პროცესებს და შიდა აუდიტის
გამოყენებას.

24.

სამართლიანი ღირებულების შეფასება
სამართლიანი ღირებულების იერარქია
შეფასების ტექნიკის მეშვეობით ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრისა და
წარდგენისათვის ჯგუფი შემდეგ იერარქიას იყენებს:
►

დონე 1: ანალოგიური აქტივებისა და ვალდებულებების კოტირებული (არაკორექტირებული) ფასები
მოქმედ ბაზარზე;

►

დონე 2: მეთოდი, რომლისთვისაც გამოყენებული ყველა ამოსავალი მონაცემი, რომელიც მნიშვნელოვან
გავლენას ახდენს აღრიცხულ სამართლიან ღირებულებაზე, არის პირდაპირ ან არაპირდაპირ განსაზღვრადი; და

►

დონე 3: მეთოდი, რომლის დროსაც გამოიყენება ამოსავალი მონაცემები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი
გავლენა აქვთ აღრიცხულ სამართლიან ღირებულებაზე და არ ეყრდნობიან საბაზრო მონაცემებს.
59
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24.

სამართლიანი ღირებულების შეფასება (გაგრძელება)
სამართლიანი ღირებულების იერარქია (გაგრძელება)
შემდეგ ცხრილში მოცემულია სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ინსტრუმენტების ანალიზი
იერარქიული დონეების მიხედვით:
სამართლიანი ღირებულების შეფასება:

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
აქტივები, რომელთა სამართლიან
ღირებულებაზეც განმარტებითი შენიშვნებია
წარმოდგენილი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ
კლიენტებზე გაცემული სესხები
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
ამორტიზებული ღირებულებით

დონე 1

დონე 2

დონე 3

სულ

138,401

–

–

138,401

–
–

211,683
–

–
1,130,021

211,683
1,130,021

18,434

41,886

–

60,320

–

–

57

57

9,070

9,070

სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული
აქტივები
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები, სხვა
სრულ შემოსავალში ასახვით – წილობრივი
ფასიანი ქაღალდები
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები, სხვა
სრულ შემოსავალში ასახვით – სავალო
ფასიანი ქაღალდები

სამართლიანი ღირებულების შეფასება:

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ვალდებულებები, რომელთა სამართლიან
ღირებულებაზეც განმარტებითი შენიშვნებია
წარმოდგენილი
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
საიჯარო ვალდებულებები
სუბორდინირებული ვალი

დონე 1

დონე 2

–
–
–
–

დონე 3

9
–
–
–

–
980,671
4,575
199,039

სულ

9
980,671
4,575
199,039
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24.

სამართლიანი ღირებულების შეფასება (გაგრძელება)
სამართლიანი ღირებულების იერარქია (გაგრძელება)
სამართლიანი ღირებულების შეფასება:

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
აქტივები, რომელთა სამართლიან
ღირებულებაზეც განმარტებითი შენიშვნებია
წარმოდგენილი
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების
მიმართ
კლიენტებზე გაცემული სესხები
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
ამორტიზებული ღირებულებით

დონე 1

დონე 2

დონე 3

სულ

147,598

–

–

147,598

–
–

–

168,905
955,857

168,905
955,857

16,500

27,949

–

44,449

–

–

57

57

სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული
აქტივები
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები –
სამართლიანი ღირებულებით შეფასებული,
სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით

სამართლიანი ღირებულების შეფასება:

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ვალდებულებები, რომელთა სამართლიან
ღირებულებაზეც განმარტებითი შენიშვნებია
წარმოდგენილი
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
საიჯარო ვალდებულებები
სუბორდინირებული ვალი

დონე 1

დონე 2

–
–
–
–

13
–
–
–

დონე 3

–
790,269
5,680
206,500

სულ

13
790,269
5,680
206,500

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების სამართლიანი ღირებულება, რომლებიც არის სამართლიანი ღირებულებით
შეფასებული, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით, 2020 წლის განმავლობაში 242-ით შეიცვალა.
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24.

სამართლიანი ღირებულების შეფასება (გაგრძელება)
ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება, რომელიც არ აღირიცხება
სამართლიანი ღირებულებით
წინამდებარე ცხრილში მოცემულია ჯგუფის იმ ფინანსური ინსტრუმენტების საბალანსო ღირებულებებისა და
სამართლიანი ღირებულებების შედარება კატეგორიების მიხედვით, რომლებიც არ აღირიცხება სამართლიანი
ღირებულებით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. ცხრილი არ მოიცავს არაფინანსური აქტივებისა და
არაფინანსური ვალდებულებების სამართლიან ღირებულებებს.
აუღიარებელი
აუღიარებელი
საბალანსო სამართლიანი შემოსულობა/ საბალანსო სამართლიანი შემოსულობა/
ღირებულება, ღირებულება
(ზარალი)
ღირებულება, ღირებულება
(ზარალი)
2020 წ.
2020 წ.
2020 წ.
2019 წ.
2019 წ.
2019 წ.
ფინანსური აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი
ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
კლიენტებზე გაცემული
სესხები
საინვესტიციო ფასიანი
ქაღალდები
სხვა ფინანსური აქტივები
ფინანსური ვალდებულებები
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები
მომხმარებლების მიმართ
სხვა ფინანსური
ვალდებულებები
საიჯარო ვალდებულებები
სუბორდინირებული ვალი
სამართლიანი ღირებულების
მთლიანი აუღიარებელი
ცვლილება

138,401

138,401

–

147,598

147,598

–

211,683

211,683

–

168,905

168,905

–

1,031,840

1,130,021

98,181

879,329

955,857

76,528

52,969
4,375

60,320
4,375

7,351
–

42,526
6,529

44,506
6,529

1,980
–

9

9

–

13

13

–

976,190

980,671

778,274

790,269

7,804
4,575

7,804
4,575

5,694
5,680

5,694
5,680

199,039

199,039

206,500

206,500

(4,481)
–
–
–

101,051

(11,995)
–
–
–

66,513

შეფასების მეთოდები და დაშვებები
ქვემოთ მოცემულია მეთოდოლოგია და დაშვებები იმ ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულების
დასადგენად, რომლებიც არ არის აღრიცხული ფინანსურ ანგარიშგებაში სამართლიანი ღირებულებით.

აქტივები, რომელთა სამართლიანი ღირებულება უახლოვდება მათ საბალანსო ღირებულებას
როგორც წესი, იმ ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება, რომლებიც არის
ლიკვიდური ან ხასიათდება მოკლე ვადიანობით (სამ თვეზე ნაკლები), უახლოვდება მათ სამართლიან
ღირებულებას. ეს დაშვება აგრეთვე ეხება მოთხოვნამდე დეპოზიტებს და შემნახველ ანგარიშებს, რომელთაც არ
გააჩნიათ რაიმე კონკრეტული ვადები.

ამორტიზებული ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები
კლიენტებზე გაცემული სესხების, კლიენტთა ანაბრების, საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ მოთხოვნების და
მათ წინაშე დავალიანების და სხვა ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების, საინვესტიციო ფასიანი
ქაღალდების, ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდებულებების სამართლიანი ღირებულება
განისაზღვრება მომავალი ფულადი ნაკადების დისკონტირებით ანალოგიური პირობების, საკრედიტო რისკის და
ვადის მქონე სესხის მიმდინარე განაკვეთების გამოყენებით.
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25.

აქტივებისა და ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი
ქვემოთ ცხრილში მოცემულია აქტივებისა და ვალდებულებების ანალიზი იმისდა მიხედვით, თუ როდის არის
მოსალოდნელი მათი ამოღება ან დაფარვა. ჯგუფის საკონტრაქტო არადისკონტირებული დაფარვის
ვალდებულებების შესახებ იხილეთ 23-ე შენიშვნა „რისკის მართვა“.

ერთი წლის
განმავლობაში
ფულადი სახსრები და მათი
ეკვივალენტები
მოთხოვნები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
კლიენტებზე გაცემული
სესხები
საინვესტიციო ფასიანი
ქაღალდები
ძირითადი საშუალებები
აქტივის გამოყენების უფლება
არამატერიალური აქტივები
გადავადებული
საგადასახადო აქტივი
მოგების გადასახადის
აქტივები

ერთი წლის
განმავლობაში

სულ

2019
ერთ წელზე
მეტ ვადაში

სულ

138,401

–

138,401

147,598

–

147,598

205,844

5,839

211,683

164,707

4,198

168,905

435,270

596,570

1,031,840

401,536

477,793

879,329

19,239
–
–
–

43,099
11,939
4,184
3,561

62,338
11,939
4,184
3,561

21,997
–
–
–

20,529
13,020
5,436
4,395

42,526
13,020
5,436
4,395

–

83

83

–

333

333

7,333
10,939

–
61,169

7,333
72,108

2,311
12,014

–
61,020

2,311
73,034

817,026

726,444

1,543,470

750,163

586,724

1,336,887

9

–

9

13

–

13

576,061
558

400,129
1,887

976,190
2,445

508,223
1,329

270,051
1,859

778,274
3,188

–

–

–

1,650

–

1,650

–
1,407
16,226
21

6,303
3,168
–
199,018

6,303
4,575
16,226
199,039

–
1,286
10,364
125

7,787
4,394
–
206,375

7,787
5,680
10,364
206,500

სულ

594,282

610,505

1,204,787

522,990

490,466

1,013,456

წმინდა

222,744

115,939

338,683

227,173

96,258

323,431

სხვა აქტივები
სულ
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები
მომხმარებლების მიმართ
ანარიცხები
მოგების გადასახადის
მიმდინარე
ვალდებულებები
მოგების გადავადებული
საგადასახადო
ვალდებულებები
საიჯარო ვალდებულებები
სხვა ვალდებულებები
სუბორდინირებული ვალი

26.

2020
ერთ წელზე
მეტ ვადაში

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები
ბასს (IAS) 24-ის „დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები“ მიხედვით, მხარეები ითვლება
დაკავშირებულად, თუ ერთ მხარეს აქვს უნარი, გააკონტროლოს მეორე მხარე ან მნიშვნელოვანი გავლენა
მოახდინოს მეორე მხარის ფინანსურ და საოპერაციო გადაწყვეტილებებზე. დაკავშირებულ მხარეების ყოველი
შესაძლო ურთიერთობის განხილვისას, ყურადღება ექცევა ურთიერთობის შინაარსს და არა მხოლოდ
სამართლებრივ ფორმას.
დაკავშირებულმა მხარეებმა შეიძლება დადონ ისეთი გარიგებები, როგორსაც არ დადებდნენ დაუკავშირებელი
მხარეები და დაკავშირებულ მხარეებს შორის დადებული გარიგებები შეიძლება არ დაიდოს იმავე პირობებითა და
თანხებით, როგორითაც დაიდებოდა გარიგებები დაუკავშირებელ მხარეებს შორის.
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26.

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება)
დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებების მიმდინარე ნაშთები ასეთია:

მშობელი
კომპანია
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები,
მთლიანი
(მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
რეზერვი)
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
მოთხოვნები დაზღვევიდან და
გადაზღვევიდან
სხვა აქტივები
სუბორდინირებული ვალი
გაცემული გარანტიები
აქტივის გამოყენების უფლება
საიჯარო ვალდებულებები

11,505

30,681

41,469

522

(100)
(377)

(246)
(9,129)

(319)
(48,076)

(2)
(441)

–
–
(199,039)
(4,762)
3,643
(3,975)

151
178
(249)
444
(503)

–
–
–
(1)
–
–

–
–
–
–
–
–

მშობელი
კომპანია
მომხმარებლებზე გაცემული სესხები,
მთლიანი
(მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის
რეზერვი)
ვალდებულებები საკრედიტო
დაწესებულებების მიმართ
ვალდებულებები მომხმარებლების მიმართ
მოთხოვნები დაზღვევიდან და
გადაზღვევიდან
სხვა აქტივები
სუბორდინირებული ვალი
გაცემული გარანტიები

2020
საერთო
კონტროლს
დაქვემდებარესხვა
ბული
დაკავშირებული უმაღლესი რანგის
საწარმოები
მხარეები
ხელმძღვანელობა

2019
საერთო
კონტროლს
დაქვემდებარესხვა
ბული
დაკავშირებული უმაღლესი რანგის
საწარმოები
მხარეები
ხელმძღვანელობა

8,183

–

62,793

(4)

–

(40)

(1)

–
–

–
(12)

–
(63,716)

–
(452)

–

108
(178)
–
(2,649)

–
–
(20,092)
–

(186,408)
–

546

–
–
–
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26.

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება)
დაკავშირებულ მხარეებთან გარიგებების შედეგად მიღებული შემოსავალი და ხარჯი:
2020

2019

მშობელი
კომპანია
საპროცენტო შემოსავალი
მომხმარებლებზე გაცემული
სესხებიდან
კლიენტების მიმართ
ვალდებულებების საპროცენტო
ხარჯი
სუბორდინირებული ვალის
საპროცენტო ხარჯი
ქველმოქმედება და
სპონსორობაზე
სადაზღვევო ხელშეკრულებებით
მოზიდული მთლიანი პრემია
მთლიანი გამომუშავებული
პრემია
სადაზღვევო მოთხოვნები და
ზარალის რეგულირების
ხარჯები
მიღებული გასამრჯელო და
საკომისიო
სხვა შემოსავალი
სხვა ხარჯები
საპროცენტო ხარჯი საიჯარო
ვალდებულებებზე

162

3,068

–

(34)

–

(12,287)

–

–

–

–

–

5,145

(202)

53

(10)
–

376

–

–

–

(2,122)

(9,834)

სხვა
დაკავშირებული
მხარეები

6,483

(376)
–

უმაღლესი
რანგის
ხელმძღვანელობა

46

(6)
–

–

–

(3,585)

–

(1,012)

–

–

–

(1,145)

–

–

(1,049)

–

–

–

–

–

(153)

–

–

–

(261)

–

12
–
–

219
–
–

221
(209)

2
–
–

3
–
(2)

–
–
–

280
15
(234)

2
–
–

–

(428)

(56)

–

–

–

162

–

მშობელი
კომპანია

საერთო
კონტროლს
დაქვემდებარებული
საწარმოები

–

მშობელი
კომპანია
საპროცენტო შემოსავალი
მომხმარებლებზე გაცემული
სესხებიდან
კლიენტების მიმართ
ვალდებულებების საპროცენტო
ხარჯი
სუბორდინირებული ვალის
საპროცენტო ხარჯი
ქველმოქმედება და
სპონსორობაზე
სადაზღვევო ხელშეკრულებებით
მოზიდული მთლიანი პრემია
მთლიანი გამომუშავებული
პრემია
სადაზღვევო მოთხოვნები და
ზარალის რეგულირების
ხარჯები
მიღებული გასამრჯელო და
საკომისიო
სხვა შემოსავალი
სხვა ხარჯები
საპროცენტო ხარჯი საიჯარო
ვალდებულებებზე

საერთო
კონტროლს
უმაღლესი
დაქვემდე- სხვა დაკავშირანგის
ბარებული
რებული
ხელმძღვასაწარმოები
მხარეები
ნელობა

2020
საერთო
კონტროლს
უმაღლესი
დაქვემდე- სხვა დაკავშირანგის
ბარებული
რებული
ხელმძღვასაწარმოები
მხარეები
ნელობა

3,068

5,145

–

(34)

(202)

–

(1,201)

(11,969)

–

–

–

–

–

–

53

(10)
–

მშობელი
კომპანია

–

–

–

–

2019
საერთო
კონტროლს
უმაღლესი
დაქვემდე- სხვა დაკავშირანგის
ბარებული
რებული
ხელმძღვასაწარმოები
მხარეები
ნელობა

376

–

–

–

(376)

–

(9,834)

–

(2,122)

6,483

46

(6)

–

–

–

(3,585)

–

(1,012)

–

–

–

(1,145)

–

–

(1,049)

–

–

–

–

–

(153)

–

–

–

(261)

–

12
–
–

219
–
–

221
(209)

2
–
–

3
–
(2)

–
–
–

280
15
(234)

2
–
–

–

(428)

(56)

–

–

–

–

–

–

–
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26.

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები (გაგრძელება)
ხელმძღვანელი პირების ანაზღაურება ასე გამოიყურება:

2020
ხელფასები და სხვა მოკლევადიანი სარგებელი

1,449

2019
1,556

2020 წლის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელობა წარმოდგენილი იყო
ათი წევრით და შედგებოდა ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორთა საბჭოსა და ჯგუფის სხვა
აღმასრულებელი პირებისგან.

27.

კაპიტალის ადეკვატურობა
ჯგუფი ინარჩუნებს და აქტიურად განაგებს კაპიტალის ბაზას ბიზნესთან დაკავშირებული რისკების მართვის
მიზნით. ჯგუფის კაპიტალის ადეკვატურობის შემოწმება ხდება სხვადასხვა კრიტერიუმებით, მათ შორის
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კოეფიციენტების მიხედვით.
2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში, ბანკი და ჯგუფი სრულად აკმაყოფილებდნენ
ყველა გარე კაპიტალის მოთხოვნას.
ჯგუფის კაპიტალის მართვის უპირველესი მიზანია ბანკის შესაბამისობის უზრუნველყოფა სებ-ის მიერ დადგენილ
კაპიტალის მოთხოვნებთან და ჯანსაღი კაპიტალის კოეფიციენტების შენარჩუნება წარმატებული ბიზნესის
წარმოებისა და აქციონერთათვის მაქსიმალური ღირებულების შექმნის უზრუნველსაყოფად.
ჯგუფი მართავს კაპიტალის სტრუქტურას და შეაქვს შესწორებები ეკონომიკური სიტუაციის და რისკის
ფაქტორების გათვალისწინებით. კაპიტალის სტრუქტურის შენარჩუნების ან დაკორექტირების მიზნით, ჯგუფმა
შესაძლებელია შეცვალოს აქციონერებისათვის გადახდილი დივიდენდების მოცულობა, უკან დაუბრუნოს
კაპიტალი აქციონერებს ან გაზარდოს კაპიტალი აქციების გამოშვების გზით. წინა წლების მიზნები, სტრატეგია და
პროცესები არ შეცვლილა.

სებ-ის კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
საზედამხედველო კაპიტალი შედგება პირველადი კაპიტალისაგან, რომელიც, შედგება აქციებისაგან, სარეზერვო
ფონდისა და გაუნაწილებელი მოგებისაგან გარდა მიმდინარე წლის მოგების/ზარალი, მინუს ბანკის სააქციო
კაპიტალში ასახული ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვიდან გადატანილი თანხა და არამატერიალური
აქტივები. საზედამხედველო კაპიტალის მეორე კომპონენტი მეორადი კაპიტალია, სადაც შედის მიმდინარე წლის
მოგება/ზარალი, საერთო რეზერვები (არაუმეტეს რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების 1.25%-ისა) და
სუბორდინირებული გრძელვადიანი სესხი.
2014 წლის 30 ივნისიდან საქართველოს ეროვნული ბანკის მოთხოვნით, კაპიტალის ადეკვატურობის შეფასებისას
ყველა ბანკმა უნდა დააკმაყოფილოს ბაზელ 2-ის რეგულაციები. 2017 წლის დეკემბერში სებ-მა ცვლილებები
შეიტანა რეგულაციებში კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, მათ შორის კომერციული
ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ დებულებაში, და შემოიღო კონტრციკლური ბუფერის
განაკვეთის განსაზღვრის, სისტემური მნიშვნელობის კომერციული ბანკების განსაზღვრისა და მათთვის
სისტემურობის ბუფერის დაწესების ახალი მოთხოვნები, ასევე პილარ 2-ის ფარგლებში კომერციული ბანკების
კაპიტალის დამატებითი ბუფერების განსაზღვრის წესი.
2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სებ-ის მოთხოვნით, ბანკი ვალდებულია, შეინარჩუნოს მთლიანი
საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატურობის მინიმალური კოეფიციენტი, პირველადი კაპიტალის
ადეკვატურობის კოეფიციენტი, და ძირითადი პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი 21.43%,
12.08% და 9.68%-ის ოდენობით (შესაბამისი თანმიმდევრობით) (2019 წლის დეკემბერი: საზედამხედველო
კაპიტალის ადეკვატურობის მინიმალური კოეფიციენტი, პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი, და ძირითადი
პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი 20.16%, 11.64% და 9.35%-ის ოდენობით (შესაბამისი თანმიმდევრობით)).
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2020 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

(ათას ლარში)

27.

კაპიტალის ადეკვატურობა (გაგრძელება)
სებ-ის კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი (გაგრძელება)
2020 წლის და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტები ჯგუფის მიერ
სებ-ის სააღრიცხვო წესების და კაპიტალის ადეკვატურობის ნორმების მიხედვით მომზადებულ ანგარიშებზე
დაყრდნობით ასეთი იყო:

31 დეკემბერი,
2020 წ.

31 დეკემბერი,
2019 წ.

ძირითადი პირველადი კაპიტალი
დამატებითი პირველადი კაპიტალი
პირველადი კაპიტალი

171,026
55,702
226,728

199,035
20,074
219,109

კონვერტირებადი სუბორდინირებული ვალი
სპეციალური დანიშნულების სახსრები
სესხებზე შესაძლო დანაკარგების ზოგადი რეზერვი (რისკის მიხედვით
შეწონილი აქტივების 1.25%-მდე)

159,243
600

196,724
600

14,012

10,783

სულ საზედამხედველო კაპიტალი

400,583

427,216

1,448,539

1,439,273

რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები
ძირითადი პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
პირველადი კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი
სულ საზედამხედველო კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი

11.81%
15.65%
27.65%

13.83%
15.22%
29.68%

2020 წლის და 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლების განმავლობაში, ჯგუფი სრულად აკმაყოფილებდა
ყველა გარე კაპიტალის მოთხოვნას.

28.

ანგარიშგების პერიოდის შემდგომი მოვლენები
2021 წლის 19 აპრილს ჯგუფმა დაფარა სუბორდინირებული სესხის ხელშეკრულებები „ინტერკონსალტინგი
პლუსთან“ და „ჯორჯიან ჰოლდინგთან“ 1,600 ლარის და 10,000 ლარის ოდენობით, შესაბამისად.
2021 წლის 19 აპრილს ჯგუფმა შეცვალა სუბორდინირებული სესხის ხელშეკრულებები „ფინსერვისი XXI-თან“ და
„ინტერკონსალტინგი პლუსთან“. „ფინსერვისი XXI-თან“ 30,000 ლარის სასესხო ხელშეკრულება გაიყო 10,000 აშშ
დოლარის უვადო სესხად, რომელიც აკმაყოფილებს პირველადი კაპიტალის მოთხოვნებს, და 20,000 აშშ დოლარის
სესხად 2028 წლის 31 მარტამდე გაგრძელებული ვადით, რომელიც რჩება მეორადი კაპიტალის მოთხოვნების
ფარგლებში. 7,000 ლარის სასესხო ხელშეკრულება „ინტერკონსალტინგი პლუსთან“ გაგრძელდა 2027 წლის
17 ოქტომბრამდე. ის კვლავაც აკმაყოფილებს შესაბამის პირობებს და შედის მეორად საზედამხედველო კაპიტალში.
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წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „იუაის“ მიერ 2021 წლის 31 მაისს გამოშვებული
ინგლისურენოვანი აუდიტის დასკვნის თარგმანს.

წინამდებარე თარგმანსა და აუდიტის დასკვნის ინგლისურენოვან ორიგინალს შორის
შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ინგლისურენოვან ტექსტს.

