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რუსუდ ანი
RUSUDAN
საქართველოში დიდი რაოდენობით არის აღმოჩენილი თამარ მეფის ასულის, რუსუდან
დედოფლის ხანაში მოჭრილი მონეტები. გამორჩეულია ვერცხლის მონეტა, რომელიც
1230 წელსაა მოჭრილი.
მონეტის ერთ მხარეს გამოსახულია იესო ქრისტე, სახარებით ხელში. მონეტას ქართუ
ლი მინაწერი ამშვენებს. “რუსუდან. დედოფალი დედოფალთა, მშვენება ქვეყნისა და
სარწმუნოებ
 ისა, რუსუდან, ასული თამარისა, მესიის თაყვანისმცემელი”.

წლიური ანგარიში

ANNUAL REPORT

2016

A number of coins have been discovered, which were forged during the reign of Queen Rusudan, the
daughter of the most revered Georgian Queen Tamar. A silver coin issued in 1230 stands out clearly. On
one side, there is an image of Jesus Christ with the New Testament in his hands. The legend in Georgian
says: “Rusudan”. “Queen of queens, the beauty of the land and the faith, Rusudan, daughter of Tamar and
the adorer of the Messiah”.
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სამეთვალყურეო  საბჭოს
თავმჯდომარის მიმართვა
მოგესალმებით!
სს „ბანკი ქართუს“ სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარის სახელით, მადლობას ვუხდი ბანკის
მენეჯმენტს, თანამშრომლებსა და პარტნიორებს
2016 წლის წარმატებით დასრულებისა და
ბანკის შეუფერხებელი და სტაბილური მუშაობის
უზრუნველყოფაში წვლილის შეტანისთვის.
მინდა აღვნიშნო, რომ ფუნქციონირების ოცწლიანი
ისტორიის მანძილზე ბანკმა მნიშვნელოვანი ეტაპები
გაიარა, როგორც საფინანსო ინსტიტუტის, ასევე,
ქვეყნის განვითარების ჭრილში. ბანკი ქართუს მთავარი

ADDRESS OF THE CHAIRPERSON OF THE
SUPERVISORY BOARD

მისია იმ სფეროების დაფინანსებაა, რომელიც ხელს

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

მოხარული ვარ, რომ 2016 წელი ბანკისთვის

During its two decades of operation, the Bank has gone through
some important stages as a financial institution contributing
to progress of the country. The main mission of „Cartu Bank“
is funding the fields that support the business sector and the
Georgian economy as such.
I’m glad to say that 2016 proved to be successful for the Bank.
In this regard, I’d like to single out the survey conducted by the
international “Fitch” rating company as a result of which „Cartu
Bank“ preserved „B+ stable prospects“ IDR (Issuer Default
Rating), which testifies to its robust potential.
I congratulate the Bank on reopening the service center in the
Tbilisi Vake district and wish them all the best.

გიო რგი მეო თხე ლაშ ა (ლაშ ა-გ იო რგი)
GIORGI IV LASHA (LASHA-GIORGI)
სპილენძის მონეტა 1210 წელსაა მოჭრილი. მას ქართული და
სპარსული წარწერები ამშვენებს.

შეუწყობს ბიზნესსექტორის ზრდას, საქართველოს
ეკონომიკის განვითარებასა და გაძლიერებას.

წარმატებული აღმოჩნდა. განსაკუთრებით აღსანიშნია  
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის მიერ
ჩატარებული მორიგი კვლევა, რომლის შედეგად  ბანკ
ქართუს შეუნარჩუნდა IDR-ის (Issuer Default Rat
ing) რეიტინგი „B+ სტაბილური პერსპექტივა“, რაც
მისი სიძლიერისა და სტაბილურად განვითარების
შესაძლებლობების თვალსაჩინო მაგალითია.
ვულოცავ ბანკს ვაკის განახლებული სერვისცენტრის
გახსნას და უამრავ სიახლეს ვუსურვებ მომავალში.
20 წლის მანძილზე განხორციელებული საქმიანობით  
ბანკი ქართუმ ღირსეული წვლილი შეიტანა და შეაქვს
კიდეც საქართველოს ეკონომიკის  გასაძლიერებლად
და განსავითარებლად.
ბანკი ქართუს მენეჯმენტსა და კოლექტივს ვუსურვებ
შემდგომ განვითარებასა და წინსვლას.

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

A copper coin of 1210 decorated with the
Georgian and Persian legends.

MR. NIKOLOZ CHKHETIANI
chairperson of the supervisory board

[6]

ნიკოლოზ ჩხეტიანი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

|

2016 [ 7 ]

გენერალური დირექტორის
მიმართვა
პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო,
მოხარული ვარ მოგახსენოთ სს „ბანკი ქართუს“ 2016 წელს
მიღწეული წარმატებების თაობაზე:
აღსანიშნავია, რომ ბანკი დაარსების დღიდან აფინანსებდა
პროექტებს, რომლებიც მიმართული იყო საქართველოს
ეკონომიკის განვითარებაზე, ადგილობრივი წარმოების
ხელშეწყობასა და იმპორტშემცვლელი და ექსპორტზე
ორიენტირებული წარმოების დაფინანსებაზე.

ADDRESS OF THE CEO
Ladies and Gentlemen!
I’m glad to report the success “Cartu Bank” JSC made in 2016.
From the very beginning, the Bank has been funding the projects
targeted at development of the Georgian economy, support to the
local, import-substituting and export-oriented production.
We are proud to say that as a result of the survey conducted by the
international “Fitch” rating company in 2016, Cartu Bank” preserved
“B+ stable prospects” IDR (Issuer Default Rating), which testifies to
its stability and reliability.
It is also noteworthy that “Cartu Bank” is regularly diversifies its
portfolio by industries and regions. Owing to our efforts, quite a few
sectors in Georgia have been revitalized substituting the import with
the exported products.
Here I’d like to mention a new trend: just a few years ago, import
was prevalent in the Georgian economy. Correspondingly, the loans
issued for funding the import were dominant in the Bank portfolio.
Today, the trade has gone down to the 4 position with 16% share,
while the production, service, real property and construction sectors
are sharing the first three positions with 24-24% shares each. We
issued up to 5% loans to the agricultural sector with the remaining
7% of the loan portfolio distributed to the others.
We are committed to our sustainable development strategy targeted
at active support to the national business sector and general
contribution to the Georgian economy.
I wish to say “Thank you” to our customers but for them our
success would not have been complete. We are determined to
keep working for them in order to produce the most flexible and
customer-specific products.
Two decades of operation testify to our motivation, excellent
team work, professionalism and determination to make Georgia
prosperous.

MS. NATO KHAINDRAVA
CEO
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ჩვენთვის საამაყოა 2016 წელს საერთაშორისო
სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის მიერ ჩატარებული მორიგი
კვლევა, რომლის შედეგადაც ბანკ ქართუს შეუნარჩუნდა
IDR-ის (Issuer Default Rating) რეიტინგი „B+ სტაბილური
პერსპექტივა“. აღნიშნული ნათლად მეტყველებს,რომ ბანკი
სტაბილური და საიმედოა.
აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტიც, რომ ბანკი ქართუ მუდმივად
ახდენს პორტფელის დარგობრივ და რეგიონალურ
დივერსიფიკაციას. ჩვენი ძალისხმევით საქართველოში
არაერთმა დარგმა დაიწყო აღორძინება, ასევე, იმპორტის
ჩანაცვლება და გავიდა ექსპორტზეც.
ძალზედ თვალსაჩინოა შემდეგი ტენდენცია: გასულ
წლებში, ზოგადად საქართველოს ეკონომიკასა და,
შესაბამისად, ბანკის პორტფელში ჭარბობდა იმპორტი და
მის დასაფინანსებლად გაცემული სესხები.
დღეისათვის ვაჭრობის სექტორმა ბანკის პორტფელში
მე-4 პოზიციაზე გადაინაცვლა 16%-იანი წილით, ხოლო
პირველ სამ პოზიციაზე დაწინაურდა წარმოების სექტორი,
მომსახურების სფერო, უძრავი ქონებისა და მშენებლობის
დარგი 24-24%-იანი თანაბარი წილებით. ამასთან, 5%მდე გაიზარდა სოფლის მეურნეობის სექტორზე გაცემული
სესხების წილი, ხოლო პორტფელის დანარჩენი 7% - სხვა
დარგებზე გადანაწილდა.
ჩვენ მტკიცედ ვიცავთ მდგრადი განვითარების სტრატეგიას,
რომლის მიზანია ქვეყნის მასშტაბით ბიზნესსექტორის
აქტიური მხარდაჭერა და, შესაბამისად, საქართველოს
ეკონომიკის განვითარებაში ღირსეული წვლილის შეტანა.
მსურს მადლობა გადავუხადო ჩვენს მომხარებლებსაც, მათ
გარეშე ხომ ჩვენი წარმატება არ იქნებოდა სრულყოფილი.
მომავალში ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ინტენსიურ
მუშაობას მათთვის, მაქსიმალურად კომფორტული და მათ
მოთხოვნებზე მორგებული პროდუქტების შესაქმნელად.

გიორგი მეოთხე ლაშ ა (ლაშ ა-გიორგი)
GIORGI IV LASHA (LASHA-GIORGI)

ბანკი ქართუს 20-წლიანი მოღვაწეობის გზა მისი
სულისკვეთების, გუნდის სიძლიერის, პროფესიონალიზმის
გამოხატულება და სწრაფვაა საქართველოს

მონეტა 1210 წელსაა მოჭრილი და
სპილენძისგანაა დამზადებული.

ძლიერებისაკენ.

A copper coin of 1210.

ნატო ხაინდრავა
გენერალური დირექტორი
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ბანკის მისია, ხედვა, ძირითადი ფასეულობები
MISSION, VISION AND CORE VALUES OF THE BANK

„ბანკი ქართუს“ მისია

Mission of “Cartu Bank” JSC

ჩვენი მისიაა, უმაღლესი ხარისხის ექსკლუზიური საფინანსო
მომსახურების გზით, განსაკუთრებული წვლილი შევიტანოთ

We view it as our mission to make a special contribution to the
priority industries by means of top quality exclusive financial

ქვეყნის მნიშვნელოვანი დარგების განვითარებაში.

service

ხედვა

Vision

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

Cartu Bank will become an outstanding financial institution
that will:

>>

>>

>>
>>
>>
>>

საქართველოში შექმნის კორპორატიული კლიენტების 		
ექსკლუზიური მომსახურების სტანდარტს;
აქტივების მოცულობით სტაბილურ ადგილს დაიკავებს 		
საბანკო სისტემის ლიდერთა სამეულს შორის;
დაკომპლექტებული იქნება მაღალკვალიფიციური და 		
მოტივირებული კადრებით;
განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის 			
ეკონომიკის ზრდასა და ბიზნესის განვითარებაში;
სტაბილურად გაზრდის საკუთარ ღირებულებებს, როგორც 		
აქციონერთა, ასევე, კლიენტებისათვის, რაც დადებითად 	 
იმოქმედებს, ზოგადად, ქვეყნის მოსახლეობის ცხოვრების 

>>
>>
>>
>>

set the exclusive corporate client service standard in
Georgia;
secure a place among the top three players of the Georgian banking sector in terms of the total assets;
have highly-qualified and motivated staff;
make a special contribution to the economic growth and
business development in the country;
steadily increase its shareholder and customer value in
order to make a positive impact on the national living
standards.

ბანკის სტრუქტურა
STRUCTURE OF THE BANK

სამეთვალყურეო საბჭო:

Supervisory Board

>>

>>

>>
>>

Member of the Supervisory Board

>>

>>

>>
>>
>>
>>

high-quality service and loyalty to customers;
a full package of versatile banking products;
customer-specific and innovative financial solutions;
highly-qualified staff.

MS. ETERI DEMINASHVILI
Member of the Supervisory Board

Executive Management

>>

>>

ნატო ხაინდრავა
გენერალური დირექტორი

გივი ლებანიძე
დავით გალუაშვილი

>>

ზურაბ გოგუა

>>

ბექა კვარაცხელია
რისკების დირექტორი

MR. DAVID GALUASHVILI
Chief Operations Officer

>>

კომერციული დირექტორი

>>

MR. GIVI LEBANIDZE
Chief Financial Officer

ოპერაციების დირექტორი

>>

MS. NATO KHAINDRAVA
Chief Executive Officer

ფინანსური დირექტორი

CORE VALUES

>>

ეთერ დემინაშვილი

MS. NATELA KALICHAVA

აღმასრულებელი მენეჯმენტი:

>>

ძირითადი ფასეულობები

>>

>>

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

>>

>>

ნათელა ყალიჩავა

MR. NIKOLOZ CHKHETIANI
Chairperson of the Supervisory Board

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დონის ამაღლებაზე.

მაღალი ხარისხის მომსახურება და თითოეული 			
კლიენტისადმი ლოიალური დამოკიდებულება;
საბანკო პროდუქტების სრულყოფილი და 
მრავალფეროვანი პაკეტი;
მომხმარებელზე მორგებული თანამედროვე და 
ინოვაციური ფინანსური გადაწყვეტილებები;

ნიკოლოზ ჩხეტიანი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

MR. ZURAB GOGUA
Chief Commercial Officer

>>

MR. BEKA KVARATSKHELIA
Chief Risks Officer

პროფესიონალი კადრები.
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უახლესი მოვლენები
ბანკის ისტორიაში

>>

>>
>>
>>

RECENT
HIGHLIGHTS

საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია „Fitch“-ის
მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის შედეგად 2016
წლის 25 მაისს, კომპანია „Fitch“-მა ბანკი ქართუს
შეუნარჩუნა IDR-ის (Issuer Default Rating) რეიტინგი
„B+  სტაბილური პერსპექტივა“ რაც  მნიშვნელოვნად
დაეხმარება ბანკს სტაბილურად განვითარებაში;

>>

ბანკი ქართუს სწრაფ ფულად გზავნილებს დაემატა
ახალი სისტემა - „კონტაქტი“;

>>

2016 წლის 24 ოქტომბერს, გაიხსნა ბანკი ქართუს
ვაკის განახლებული  სერვისცენტრი;

>>

2016 წელს გამოიცა ბანკი ქართუს 20 წლის
იუბილისადმი მიძღვნილი კატალოგი - „20 წელი 100
პროქტი“. აღნიშნულ გამოცემაში ბანკის ოცწლიანი
მოღვაწეობის მანძილზე დაფინანსებული ყველაზე
მსხვილი და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტებია  
წარმოდგენილი.

>>

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

მოკლე ფინანსური ანგარიში

BRIEF FINANCIAL REPORT

2016  წელი სს „ბანკი ქართუს“ ისტორიაში ერთ–ერთი
ყველაზე წარმატებული წელი იყო. ამას ბანკის ფინანსური

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

მაჩვენებლებიც მოწმობს.   

the Bank’s history.

ათას
ათას ლარებში
ლარებში

2012

2013

2014

2015

2016

მთლიანი აქტივები

მთლიანი აქტივები

414,703

594,261

762,512

1,192,724

1,420,363

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

წმინდა სესხები

წმინდა სესხები

262,148

396,297

543,035

824,618

854,338

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

მთლიანი ვალდებულებები

მთლიანი ვალდებულებები

237,361

317,421

480,388

916,319

1,142,170

სადეპოზიტო პორტფელი

სადეპოზიტო პორტფელი

66,623

173,786

319,687

597,946

747,610

სააქციო კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი

177,315

276,840

282,124

276,405

278,193

სულ შემოსავლები

სულ შემოსავლები

41,355

86,215

67,499

166,147

155,541

სულ ხარჯები

სულ ხარჯები

28,335

15,014

47,275

107,206

80,289

წმინდა მოგება/ზარალი

წმინდა მოგება/ზარალი

13,020

71,201

20,224

58,941

75,252

თანამშრომელთა რაოდენობა

293

313

326

314

315

Highlighting the 20 year jubilee of the
Bank, ”20 Years 100 Projects” catalogue
setting out the biggest and most significant
projects the Bank had funded was
published in 2016.

IN THOUSAND GEL

TOTAL ASSETS

NET CREDITS

TOTAL LIABILITIES

DEPOSIT PORTFOLIO

SHARE CAPITAL

TOTAL INCOMES

TOTAL COSTS

NET PROFIT/LOSS

თანამშრომელთა რაოდენობა

NUMBER OF STAFF
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თამ არ-დავით
TAMAR-DAVID
მონეტა თამარისა და დავით სოსლანის მეფობის დროს, 1200 წელსაა მოჭრი
ლი. მის ერთ მხარეს კარგად ჩანს თამარისა და დავითის სახელების ინიცი
ალები. მონეტაზე ქართული და ებრაული წარწერებია: “დედოფალი დედო
ფალთა, მშვენება ქვეყანისა და სარწმუნოებ
 ისა, თამარი, ასული გიორგისა,
მესიის თაყვანისმცემელი”.

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

[ 14 ]

ორი აბაზი. ვერცხლი. თბილისი. 1806 წ.
TWO ABAZIS. SILVER. TBILISI. 1806
1804 წელს თბილისში აღადგინეს ზარაფხანა, სადაც იჭრებოდა ქართულწარწერიანი ვერცხლისა და
სპილენძის ფული ერეკლე II-ის დროინდელი ფულადი სისტემით, რომლის უკნინესი ერთეული დინარი იყო,
რაოდენობა კი მონეტაზე ქართული ასოებით აღინიშნებოდა. ზარაფხანა მოქმედებდა 1834 წლამდე და
ჭრიდა ვერცხლის ორაბაზიანებს (“უ” 400), აბაზიანებს (“ს” 200), ნახევარაბაზიანებს (“რ” 100). სპილენძის
ბისტს (“კ” 20), ნახევარ ბისტს (“ი” 10) და ფულს (“ე” 5).

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

|
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საკრედიტო მაჩვენებლები

CREDIT INDICATORS

ბანკი ქართუს საკრედიტო მიმართულებისთვის 2016 წელი
მნიშვნელოვანი იყო. შესამჩნევია საშუალო და მსხვილი
კლიენტების რაოდენობის ზრდა.

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

>>

>>

>>
>>

საკრედიტო პორტფელის მოცულობა 5%-ით გაიზარდა
და 927 მლნ ლარს გადააჭარბა;
წმინდა სესხების მოცულობამ შეადგინა - 854.3 მლნ
ლარი, რაც წარმოადგენს მთლიანი სესხების 91.18%,  
ხოლო ბანკის მთლიანი აქტივების - 60.1%-ს;
საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ბანკის საკრედიტო
პორტფელის საშუალო შეწონილმა შემოსავლიანობის
მაჩვენებელმა წლიური 11.94% შეადგინა, 2015 წლის
შესაბამისი მაჩვენებლი კი 12.67%  იყო.

>>
>>

the credit portfolio increased by 5% to exceed
927 m GEL;
the net credits made up 854.3 m GEL, i.e. 91.18%
of the total credits and 60.1% of the Bank’s total
assets;
by the end of the reporting period, the average
weighted profitability indicator of the Bank’s credit
portfolio was 11.94% as against 12.67% in 2015.

სს „ბანკი ქართუ“ წარმოადგენს რა საშუალო და
მსხვილი ბიზნესის წამყვანი კომპანიების გრძელვადიან
პარტნიორს,  სტაბილურად აგრძელებს თავისი მისიის
შესრულებას - წვლილი შეაქვს ქვეყნისათვის სტრატეგიულად
მნიშვნელოვანი დარგების განვითარებაში.

“Cartu Bank” JSC, a long-standing partner of the medium size and major business companies remains true to
its mission of support to the strategic national industries.

2016 წელს ბანკმა კვლავ შესთავაზა თავის მომხმარებლებს
შემდეგი საკრედიტო პროგრამები:

In 2016, the Bank offered its customers the credit programs below:

>>

>>

>>
>>
>>

>>

იმპორტშემცვლელი წარმოების დაკრედიტების
პროგრამა;
ქსელური ბიზნესის განვითრების დაკრედიტების
პროგრამა;
მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების პროგრამა;
ექსპორტ-იმპორტის სავაჭრო ოპერაციების
ხელშეწყობის პროგრამა.

ბანკი ქართუ, ასევე, აქტიურად არის ჩაბმული
სახელმწიფოს მიერ ინიცირებულ პროექტებში: 


>>
>>

•
•
•

>>

დაკრდიტების პროგრამაში  „აწარმოე საქართველოში“
გამოიყოფა 3 მიმართულება:
1.

ინდუსტრიული ნაწილი - ხელს უწყობს საქართველოში

2.

წარმოებაზე ორიენტირებული ინდუსტრიების განვითარებას,
ახალი საწარმოების შექმნას/არსებული საწარმოების
გაფართოება/გადაიარაღებას.
აღნიშნული მიმართულების ფარგლებში ბანკმა ქართუმ
დააფინანსა რამოდენიმე ახალი წარმოება ნაკლებად აქტიურ
და მაღალმთიანი რეგიონებში, კერძოდ, მაღალმთიან რაჭასა
და თეთრიწყაროს რაიონში.
სოფლის მეურნეობის ნაწილი - საშუალებას აძლევს
მსურველებს შექმნან ახალი ან განავითარონ საშუალო და
მსხვილი საწარმოები სოფლის მეურნეობის დარგში.
სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილი - პროგრამას დაემატა
2016 წლიდან და ცნობილია სახელწოდებით „უმასპინძლე
საქართველოში“.  ამ ნაწილის მიზანია განავითაროს
რეგიონებში სასტურმოების ბიზნესი, რათა მათ შეძლონ
უმასპინძლონ გაცილებით მეტ ტურისტს.

3.

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

•
•
•

>>

Preferential Agro Credit program is designed for
support to the farmers, agricultural companies and
persons engaged in the agricultural sector by way
of provision of affordable, long-term and preferential
funds.

•
•

პროექტის დასაწყისი - 20 მარტი, 2013 წელი;
ბანკი ქართუს მიერ პროექტის ფარგლებში 2016 წელს
დაფინანსებულია - 28 კლიენტი, მათზე გაცემულია 20.1 მლნ
ლარის ოდენობის სესხები;
პროექტის ჯამური პორთფელი 31.12.2016 წლის
მდგომარეობით - 48,651,829 ლარი.

პროექტის ძირითადი მონაცემები:

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

program for crediting the import-substituting production;
program for crediting the network business development;
small and medium size business crediting program;
program for support to export-import trade transactions.

The project details:

პროექტის ძირითადი მონაცემები:

პროექტის დასაწყისი - 1 ივნისი, 2014 წელი
ბანკის ქართუს მიერ 2016 წელს 11.6 მლნ ლარის ოდენობის
სესხით დაფინანსებულია 11 კლიენტი
პროექტის ჯამური პორტფელი 31.12.2016 წლის
მდგომარეობით - 30,219,065 ლარი

2017 წლისთვის  ბანკი ქართუსთვის კვლავ პრიორიტეტულად დარჩება
ქვეყნის  ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი დარგების - სოფლის
მეურნეობის, იმპორტშემცვლელი და ექსპორტზე ორიენტირებული
წარმოების განვითარება.

•

>>

launch – 20 March 2013;
in 2016, “Cartu Bank” provided 20.1 m GEL
loans to 28 customers;
on 31.12.2016, the total project portfolio
made up 48,651,829 GEL.

,,Produce in Georgia’’ crediting program has
three components
1.

2.

3.

Industry – support to the businesses
focusing on local production, setting up/
expansion/re-equipment of the new ones.
Within this context, “Cartu Bank” funded
several new businesses in somewhat backward and mountainous regions, namely
Racha and Tetritskaro.
Agriculture – support to the entities and
persons wishing to set up or develop the
medium size and major agricultural enterprises;
Hotel Industry - referred to as “Host in
Georgia” was added to the program in
2016. Its aim is development of the hotel
business in the regions so that they could
host a much larger number of tourists.

		 The Project details:

•
•
•

launch – 1 June 2014;
in 2016, “Cartu Bank” provided 11.6 m GEL
loans to 11 customers;
on 31.12.2016, the total project portfolio
made up 30,219,065 GEL.

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

|
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რისკების მართვა

RISK MANAGEMENT

რისკების მართვის დეპარტამენტის მიერ 2016 წელს
განხორციელებული საქმიანობიდან აღსანიშნავია შემდეგი:

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

>>

>>

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

>>

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

>>

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

>>

რისკების აღრიცხვის ტექნოლოგიურად, თვისებრივად

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

და სისტემურად ახალ მოდელზე მუშაობა, რომლის

relevant to their efficient management.

ფინანსური რისკების მართვის განყოფილების მიერ
შემუშავდა საკრედიტო პორტფელის სახელობითი
კონცენტრაციის ხარისხობრივი რისკისთვის საჭირო
კაპიტალის ბუფერის გამოსათვლელი მეთოდოლოგია,
რომელიც დაფუძნებულია, საკრედიტო პორტფელის IF
RS-ის მიხედვით, გაუფასურების დანაკარგის რეზერვის
გაანგარიშებისას მიღებულ შუალედურ პარამეტრებზე;

>>

საკრედიტო პორტფელის მონიტორინგის
განყოფილებაში დაინერგა კომპანიების ანალიზის
ახალი სისტემა, რომელიც კომპანიის უახლესი
ფინანსური მაჩვენებლებისა და ძირითადი
კოეფიციენტების გამოყენებით თითოეულ კომპანიას
ავტომატურად ანიჭებს რისკის ქულას; 

>>

აღნიშნული სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია
ადრეულ ეტაპზევე იქნეს აღმოჩენილი ბანკის
მსესხებლის ფინანსური სირთულეები და მოხდეს
სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ზრდის
თავიდან აცილება;

>>

2016 წლის მიწურულს ბანკმა დაიწყო საოპერაციო

თამ არი - მონ ეტ ა 1187 წელს აა მოჭრ ილ ი
TAMAR – COIN DATED WITH 1187

დანერგვაც  2017 წლის მანძილზე იგეგმება პროექტი,
ასევე, მოიცავს ბანკის თანამშრომლების ცნობიერების
ამაღლებას საოპერაციო რისკების კუთხით, რაც
ბანკში საოპერაციო რისკების წარმატებული მართვის
მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს.

სპილენძის მონეტის ერთ მხარეს კარგად იკითხებ
 ა თამარის ხელრთვა: „თამარ“ და ქართული წარწერა.
მონეტის მეორე მხარეს, ე.წ. „ზურგზე“ არაბულად ვკითხულობთ „დედოფალი დიდებული“, მშვენება ქვეყნისა
და სარწმუნოებ
 ისა თამარ, ასული გიორგისა, მესიის თაყვანისმცემელი. განადიდოს ღმერთმან ძლევანი მისნი,
განადიდოს ღმერთმან დიდება მისი, განაგრძოს ჩრდილი მისი და განამტკიცოს კეთილდღეობა მისი”.

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

CARD BUSINESS

ბანკი ქართუ არის პირველი ქართული კომერციული ბანკი,

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

რომელმაც მიიღო VISA და  MasterCard-ის მომსახურების
ლიცენზიები ელექტრონულ ვაჭრობაში და დღემდე ინარჩუნებს
ლიდერობას  ამ მიმართულებით.
აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს გაგრძელდა არსებული
პარტნიორი ობიექტების მომსახურება და ახალი კომპანიების
მოზიდვა. სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში საერთო
ბრუნვამ შეადგინა - 17,5 მილიონი აშშ დოლარი, რაც 6%-ით
მეტია წინა წლის მაჩვენებელზე.
2016 წლის განმავლობაში ელ. კომერციის ბიზნესი
ინტენსიურად განვითარდა. გაფორმდა ხელშეკრულება  
56 კომპანიასთან, მათ საიტებზე პლასტიკური ბარათებით  
გადახდების უზრუნველყოფის თაობაზე. საანგარიშო წლის
ბოლოს ელ. კომერციის სფეროში ჩართული ობიექტების
რაოდენობამ შეადგინა - 231, საერთო ბრუნვამ - 34 მლნ აშშ
დოლარი, ხოლო წარმატებული ტრანზაქციების რაოდენობამ - 
2,5 მილიონი ტრანზაქცია.
2016 წელს დასრულდა საბარათე სისტემის ტექნიკური ბაზის
განახლება და  სათადარიგო (DR) საიტის პროექტზე მუშაობა.  

In 2016, the Bank continued rendering
services to its partner enterprises and also
attracted the new corporate clients. The total
turnover at the commercial and service points
made up 17.5 m USD, which is 6% over than
in the year before.
In 2016, e-commerce was developing rapidly.
Contracts on website payments by plastic
cards were executed with 56 companies. By
the end of the reporting year, 231 companies
were engaged in e-commerce, with their total
turnover reaching 34 m USD and the number
of effected transactions – 2.5 m.
In 2016, the card system was upgraded and
the DR site project implemented making the
Bank systems more rapid, flexible and reliable
for card users.

საბარათე    მომსახურების  მიმღები   კლიენტებისთვის  ბანკის
სისტემები გახდა უფრო სწრაფი, მოსახერხებელი და საიმედო.

გიო რგი მესამ ის დროს მოჭრ ილ ი მონ ეტ ა
A COIN FORGED DURING THE REIGN OF GIORGI III

Certification of swipe cards started in 2016.

2016 წელს დაიწყო უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების  
სერტიფიცირების პროცედურები.
                                             

გიორგი მესამის ( 1156-1184 წწ.) დროს საქართველოში მოჭრილი მონეტა
სპილენძისაა. მას ქართული და არაბული წარწერები ამშვენებს. მონეტის მეორე მხარეს
არაბულად წერია: “მეფე მეფეთა გიორგი, ძე დემეტრესი, მესიის მახვილი”. სპილენძის
მონეტაზე გამოსახულ გიორგი მესამეს მარჯვენა ხელზე შევარდენი აზის. მონეტა სიმონ
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმშია დაცული.

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

INTERNATIONAL RELATIONS

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

IT

2016 წლის მანძილზე საერთაშორისო ურთიერთობების

In 2016, the International Relations Department
accomplished the following:

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტისთვის

The following projects implemented in 2016 are noteworthy for the Information Technology Department:

დეპარტამენტის მონაწილეობით განხორციელდა
შემდეგი ღონისძიებები:

>>

მოხდა მოქმედ საბანკო პარტნიორებთან

პროექტები:

>>

არსებული ურთიერთობების შემდგომი სრულყოფა.
პარალელურად, ჩამოყალიბდა თანამშრომლობა
ახალ უცხოურ საბანკო ინსტიტუტებთან, კერძოდ,
2016 წლის იანვარში გაიხსნა საკორესპონდენტო
ანგარიშები რუსულ ROSBANK-ში (რუსული რუბლი,
აშშ დოლარი, ევრო), ხოლო ნოემბერში - ევროს
ანგარიში გერმანულ LBBW-ში;

>>

>>

განახლდა მოლაპარაკებები ძველ პარტნიორ,
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან (EBRD,
BSTDB) საკრედიტო ხაზების განახლებაზე. ასევე
დამყარდა აქტიური საქმიანი ურთიერთობები ახალ

სს „ბანკი ქართუს“ წარმომადგენლები
მონაწილეობდნენ BSTDB-ის ყოველწლიურ ბიზნეს
ფორუმის მუშაობაში, რომელიც ჩატარდა 2016 წლის

ties with partner banks were strengthened and
the ones with the foreign banking institutions were
forged. Namely, in January 2016, correspondent
accounts (USD, EUR, RUB) were opened with the
Russian ROSBANK, while in November the one in
euro was opened in the German LBBW;
negotiations on resumption of the credit lines were
re-launched with the long-standing partner international financial institutions, such as EBRD and
BSTDB and business relationships were forged with
the new ones;

>>

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

>>

new money transfer ,,Contact’’ was introduced;

>>

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

პარტნიორებთან;

>>

აღსანიშნავია 2016 წელს განხორციელებული შემდეგი

მაისში, ქ. ათენში;

>>

წარმატებით დასრულდა მიგრაცია ახალ სასერვერო

დაინერგა სწრაფი ფულადი გზავნილების სისტემა - 
CONTACT;

>>

განხორციელდა ბანკი ქართუს შესახებ მონაცემების

საერთაშორისო საბანკო კატალოგში - The Bank

>>

ბანკის მიერ შეძენილ იქნა სრულიად ახალი

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

>>

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

სასერვერო და საქსელო აპარატურა და გაგრილების
სისტემები. აპარატურა შეძენილია, როგორც
არსებული, ასევე,  შემდგომი ხუთი წლის მოთხოვნის
გათვალისწინებით. მისი დუბლირება ხდება  
ძირითად სასერვეროში, ხოლო, სათადარიგო
სასერვერო წარმოადგენს მესამე დუბლიკატს;

>>

შეძენილ იქნა Cisco ფირმის საქსელო აპარატურა,
Hewlett-Packard Enterprise სასერვერო აპარატურა,
ბლეიდების რაოდენობა - 12, ვირტუალური
სერვერების რაოდენობა - 120, 2 დისკური
მასივი 96 დისკით,  ჯამურად გამოსაყენებელი

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

კეში - Total Cache 808 GiB, 8000 -მდე IOPS.
სერვერები: 200-მდე პროცესორული ბირთვით. 3

>>

პლასტიკური ბარათების  პროცესინგისთვის შეძენილ
იქნა HP Nonstop სერვერი შემდეგი სპეციფიკაციით:

•
•

ers’ Almanac - აიტვირთა და განთავსდა  სს „ბანკი
ქართუს“ შესახებ ყველა საჭირო მონაცემი.

>>

„ფორს-მაჟორული“ სიტუაციებისგან;

შეტანა და ერთიან ქსელში ინტეგრაცია;

>>

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

სტანდარტების მიხედვით და სრულად არის დაცული

SWIFT-ის მიერ ინიცირებულ საერთაშორისო
საცნობარო სისტემაში (‘KYC Registry’)

>>

სისტემა. სისტემები შექმნილია საერთაშორისო

ტერაბაიტამდე ჯამური ოპერატიული მეხსიერება;

>>

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

სისტემებზე. გაეშვა სათადარიგო სასერვერო

(დუბლირებული) 75-მდე ტერაბაიტის მოცულობით.

>>

>>

Integrity NonStop NS2300 Server
2 x Intel Intel Itanium 9500 series processor
(1.73 GHz/20 MB L3 Cache)

•
•

RAM 32GB;

•
•
•
•

Integrity NonStop NS2300 Server
2 x Intel Intel Itanium 9500 series processor
(1.73 GHz/20 MB L3 Cache)
RAM 32GB;
6 x 146GB 15K 2.5in 6G SAS HDDs;

Continuous replication between the main and backup
communication rooms takes place via the Gravic ShadowBase fostware.

6 x 146GB 15K 2.5in 6G SAS HDDs;

Gravic ShadowBase პროგრამული უზრუნველყოფის

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

საშუალებით, ძირითად სასერვეროსა და სათადარიგო
სასერვეროს შორის ხორციელდება უწყვეტი რეპლიკაცია.
ყოველივე ამის შედეგად,  ბანკი ქართუმ თავის
კლიენტებს მიაწოდა მეტად უსაფრთხო, სწრაფი და
საიმედო მომსახურება.

[ 22 ]

|

2016 [ 23 ]

მოკორესპონდენტო ბანკები
CORRESPONDENT BANKS

CURR	    მოკორესპონდენტო ბანკები		           SWIFT/BIC	  ანგარიშის ნომერი/ACCOUNT NO

CHF

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Paris La Défense

SOGEFRPP

002013708320

CHF

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

CAD

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

EUR

AKTIF YATIRIM BANKASI A.S, Istanbul, TR

CAYTTRIS

TR710014300000000002006884

EUR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Paris La Défense

SOGEFRPP

001013708320

EUR

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

RSBNRUMM

30111978400000020975

EUR

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, STUTTGART, GE

SOLADEST

2807940

EUR

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

RUB

ARDSHINBANK CJSC Yerevan

ASHBAM22

2470053460740020

RUB

ZAO RAIFFEISENBANK, Moscow

RZBMRUMM

30111810200000000002

RUB

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

RSBNRUMM

30111810500000020975

TRY

AKTIF YATIRIM BANKASI A.S, Istanbul, TR

CAYTTRIS

TR870014300000000002006887

USD

AKTIF YATIRIM BANKASI A.S, Istanbul, TR

CAYTTRIS

TR440014300000000002006885

USD

ARDSHINBANK CJSC Yerevan, AM

ASHBAM22

2470053460740010

USD

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

USD

PAO ROSBANK, Moscow, Russia

RSBNRUMM

30111840800000020975

AMD

ARDSHINBANK CJSC Yerevan, AM

ASHBAM22

2470053460740000

NOK

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi, GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

JPY

JSC BANK OF GEORGIA Tbilisi, GE

BAGAGE22

GE92BG0000000755204100

გიორგი მეს ამ ე და თამ არ ი
GIORGI III AND TAMAR
ასევე, საინტერესოა 1178 წელს მოჭრილი სპილენძის მონეტა. მასზე ვკითხულობთ: „გიორგი.
ადიდენ ღმერთმა, მეფეთა მეფე“. „თამარ. ადიდენ ღმერთმან მეფე და დედოფალი“.

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

რეგიონები/REGIONS

ცენტრალური სერვისცენტრი

ბათუმის სერვისცენტრი

ი. ჭავჭავაძის გამზ., N39ა

ა. გრიბოედოვის ქ., N2

CENTRAL SERVICE CENTER

BATUMI SERVICE CENTER

#39a I. Chavchavadze Ave.

#2 A. Griboedov Str.

ქუთაისის სერვისცენტრი
ვაკის სერვისცენტრი

ზ. ფალიაშვილის ქ., N4

ი. აბაშიძის ქ., N24

KUTAISI SERVICE CENTER

VAKE SERVICE CENTER

#4 Z. Paliashvili Str.

#24 I. Abashidze Str.

გორის სერვისცენტრი
საბურთალოს სერვისცენტრი

სტალინის გამზ., N10

პეკინის ქ., N14ბ

GORI SERVICE CENTER

SABURTALO SERVICE CENTER

#10 Stalini Ave.

#14b Pekini Str.

თელავის სერვისცენტრი
მთაწმინდის სერვისცენტრი

ი. ჭავჭავაძის მოედანი

ვ. ვეკუას ქ., N1

TELAVI SERVICE CENTER

MTATSMINDA SERVICE CENTER

I. Chavchavadze Sq.

#1 V. Vekua Str.

ისნის სერვისცენტრი
ქეთევან დედოფლის გამზ./ბოჭორმის ქ. N50/18

ISANI SERVICE CENTER
#50/18 Queen Ketevan Ave./Bochorma Str.

* 8080  (032) 200 80 80
info@cartubank.ge    
www.cartubank.ge

წლიური ანგარიში
ANNUAL REPORT

2016
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