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ბანკის ვებ-გვერდი

ბანკის დირექტორატი ადასტურებს მოცემულ პილარ 3-ის ანგარიშგებაში ასახული ყველა მონაცემისა და ინფორმაციის უტყუარობასა და სიზუსტეს. ანგარიშგება მომზადებულია სამეთვალყურეო საბჭოსთან
შეთანხმებული შიდა კონტროლის პროცესების სრული დაცვით, წინამდებარე ანგარიშგება აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის აპრილის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული
"კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის" მოთხოვნებსა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სხვა წესებსა და ნორმებს.
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სარჩევი
ძირითადი მაჩვენებლები
საბალანსო უწყისი
მოგება-ზარალის ანგარიშგება
ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი
რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ
აქტივებსა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო ელემენტებს შორის კავშირები
საბალანსო ელემენტების ღირებულებასა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ რისკის პოზიციებს შორის განსხვავებები
საზედამხედველო კაპიტალი
კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები
საბალანსო უწყისისა და საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტებს შორის კავშირები
საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
საკრედიტო რისკის მიტიგაცია
სტანდარტიზებული მიდგომა - საკრედიტო რისკის მიტიგაციის ეფექტი
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

30.09.2018

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ცხრილი 1

ძირითადი მაჩვენებლები
T

N

T-1

T-2

T-3

T-4

საზედამხედველო კაპიტალი (მოცულობა, ლარი)

ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით
1 ძირითადი პირველადი კაპიტალი
2 პირველადი კაპიტალი
3 საზედამხედველო კაპიტალი
რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (მოცულობა, ლარი)
4 რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები (ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით)
კაპიტალის კოეფიციენტები
ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით
5 ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 7.0 %)**
6 პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 8.5 %)**
7 საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი ( ≥ 10.5 %)**
მოგება
8 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან
9 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან
10 საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან
11 წმინდა საპროცენტო მარჟა
12 უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA)
13 უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE)
აქტივების ხარისხი
14 უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან
15 სშდრ / მთლიან სესხებთან
16 უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან
17 უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან
18 მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი
ლიკვიდობა
19 ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან
20 უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან
21 მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ***
22 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (სულ)
23 ფულის წმინდა გადინება (სულ)
24 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%)
**აღნიშნული გულისხმობს "კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების შესახებ"
დებულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული მინიმალური მოთხოვნებისა (4.5%, 6% და 8%) და კაპიტალის
კონსერვაციის ბუფერის (2.5%) ჯამურ მოთხოვნას
*** სებ-ის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული კოეფიციენტები, რომელიც ბაზელის მეთოდოლოგიისგან
განსხვავებით, უფრო მეტადაა კონცენტრირებული ლოკალურ რისკებზე.
იხილეთ ცხრილი 14. LCR. აღნიშნული წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის სავალდებულოდ
დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოდგენილია
საილუსტრაციო მიზნებისათვის.

187 074 034
198 996 634
252 100 717

184 255 785
195 961 485
219 221 448

170 274 395
182 898 695
206 157 090

160 969 014
174 449 514
198 148 359

153 211 008
166 063 908
199 976 163

1 435 729 454

1 336 668 934

1 316 374 444

1 315 637 558

1 551 541 920

13.03%
13.86%
17.56%

13.78%
14.66%
16.40%

12.94%
13.89%
15.66%

12.24%
13.26%
15.06%

9.87%
10.70%
12.89%

7.56%
3.90%
0.60%
3.66%
2.38%
19.84%

7.48%
3.87%
0.98%
3.61%
3.30%
28.40%

7.57%
3.84%
2.54%
3.73%
2.41%
21.65%

7.88%
4.19%
2.57%
3.68%
1.57%
14.60%

7.71%
4.02%
2.41%
3.70%
1.43%
13.29%

5.47%
5.66%
50.82%
50.51%
10.83%

5.24%
5.45%
52.61%
50.82%
7.45%

5.82%
5.84%
51.97%
51.21%
-0.79%

5.86%
5.80%
52.81%
54.93%
1.18%

5.31%
5.75%
52.63%
55.76%
-0.65%

23.38%
59.25%
33.63%

24.74%
59.83%
33.93%

24.37%
60.57%
30.78%

25.58%
63.98%
32.71%

26.66%
65.19%
32.77%

310 923 623
286 897 014
108.37%

323 900 478
308 607 900
104.96%

411 430 881
331 500 651
124.11%

375 458 885
330 970 292
113.44%
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ლარებით

საბალანსო უწყისი
საანგარიშგებო პერიოდი

N

აქტივები

წინა წლის შესაბამისი პერიოდი

1

ნაღდი ფული

ლარი
35 315 822

უცხ.ვალუტა
27 542 236

სულ
62 858 058

ლარი
31 031 390

უცხ.ვალუტა
24 909 188

სულ
55 940 578

2

ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში

19 352 255

155 304 453

174 656 708

27 814 643

121 929 631

149 744 274

3

ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში

102 736

48 597 235

48 699 971

525 875

209 365 850

209 891 725

4

ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის

0

0

0

0

0

0

5

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები

112 951 320

0

112 951 320

116 408 948

0

116 408 948
957 985 766

6.1

მთლიანი სესხები

531 803 116

549 554 824

1 081 357 939

453 833 883

504 151 882

6.2

მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი

-30 026 654

-31 163 881

-61 190 535

-22 051 903

-32 999 224

-55 051 127

501 776 462

518 390 943

1 020 167 405

431 781 980

471 152 658

902 934 639

6

წმინდა სესხები

7

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები

6 622 341

2 856 035

9 478 376

5 865 686

2 595 040

8 460 726

8

დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება

8 960 783

0

8 960 783

5 286 392

0

5 286 392

9

ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

54 000

0

54 000

54 000

0

54 000

10

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

43 647 825

0

43 647 825

42 204 993

0

42 204 993

11

სხვა აქტივები

26 769 476

18 392 800

45 162 276

13 870 438

20 465 813

34 336 251

12

მთლიანი აქტივები

755 553 020

771 083 702

1 526 636 722

674 844 346

850 418 181

1 525 262 527

ვალდებულებები
13

ბანკების დეპოზიტები

8 736 930

325 197

9 062 127

3 474 282

132 056

3 606 338

14

მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)

190 784 167

148 969 414

339 753 581

132 269 959

118 357 499

250 627 458

15

მოთხოვნამდე დეპოზიტები

100 077 278

73 541 815

173 619 093

157 401 346

91 800 050

249 201 396

16

ვადიანი დეპოზიტები

188 614 564

319 555 272

508 169 836

155 300 029

307 832 426

463 132 455

17

საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები

18

ნასესხები სახსრები

7 248 356

295 228 022

302 476 378

19

დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები

20

სხვა ვალდებულებები

21

სუბორდინირებული ვალდებულებები

0
33 542 000

22

მთლიანი ვალდებულებები

23

ჩვეულებრივი აქციები

24

პრივილეგირებული აქციები

173 830 374

207 372 374

0

5 155 665

6 572 803

11 728 468

3 257 546

8 506 824

11 764 370

15 144 033

15 843 663

30 987 696

14 687 308

17 295 506

31 982 815

0

49 414 615

49 414 615

0

47 988 655

47 988 655

542 054 637

788 053 153

1 330 107 790

473 638 826

887 141 039

1 360 779 865

209 008 277

0

209 008 277

209 008 277

0

209 008 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

სააქციო კაპიტალი

25

მინუს: გამოსყიდული აქციები

26

საემისიო კაპიტალი

0

0

0

0

0

27

საერთო რეზერვები

0

0

0

0

0

0

28

გაუნაწილებელი მოგება

-14 764 276

0

-14 764 276

-47 614 018

0

-47 614 018

2 284 931

0

2 284 931

3 088 403

0

3 088 403

196 528 932
738 583 569

0
788 053 153

196 528 932
1 526 636 722

164 482 662
638 121 488

0
887 141 039

164 482 662
1 525 262 527

29
30
31

აქტივების გადაფასების რეზერვები
სულ სააქციო კაპიტალი
მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ცხრილი 3

ლარებით

მოგება - ზარალის ანგარიშგება
საანგარიშგებო პერიოდი

N

ლარი

1

საპროცენტო შემოსავლები
საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით

2

საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან

უცხ. ვალუტა

წინა წლის შესაბამისი პერიოდი
სულ

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

1 395 939

1 889 679

3 285 618

1 055 686

1 901 402

2 957 088

47 259 170

30 642 893

77 902 063

40 781 221

34 875 813

75 657 034

2.1

ბანკთაშორისი სესხებიდან

43 359

58 879

102 238

6 265

0

6 265

2.2

ვაჭრობისა და მომსახურეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან

5 716 773

10 570 686

16 287 459

6 073 091

13 202 087

19 275 179

2.3

ენერგეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან

1 698 400

1 462 451

3 160 851

1 581 922

1 293 805

2 875 727

2.4

სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან

1 599 194

1 652 313

3 251 507

1 156 125

2 943 742

4 099 867

2.5

მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან

295 858

1 765 768

2 061 626

385 144

2 411 566

2 796 710

2.6

სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან

1 384 747

2 968 055

4 352 803

975 506

3 172 936

4 148 442

2.7

ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან

147 421

1 714 424

1 861 845

147 013

608 548

755 561

2.8

ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან

34 868 417

8 437 240

43 305 657

28 978 150

9 809 610

38 787 760

2.9

დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან

1 505 001

2 013 076

3 518 077

1 478 004

1 433 518

2 911 522

3

შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით

4

საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან

5

სხვა საპროცენტო შემოსავლები

6

მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები

0

0

5 998 442

0

5 998 442

5 948 857

0

5 948 857

129 823

473 468

603 291

21 987

330 693

352 680

54 783 374

33 006 040

87 789 414

47 807 751

37 107 908

84 915 659

7

საპროცენტო ხარჯები
მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები

6 542 502

1 137 671

7 680 173

15 535 977

2 739 315

18 275 292

8

ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები

16 422 821

7 832 800

24 255 621

5 152 808

8 267 525

13 420 333

9

ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები

713 743

337 627

1 051 370

534 422

122 176

656 598

10

საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები

0

0

0

0

0

0

11

ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები

1 551 051

10 513 963

12 065 014

1 933 721

9 514 205

11 447 926

12

სხვა საპროცენტო ხარჯები

157 380

57 273

214 653

405 744

9 125

414 869

13

მთლიანი საპროცენტო ხარჯები

25 387 497

19 879 334

45 266 831

23 562 672

20 652 346

44 215 018

14

წმინდა საპროცენტო შემოსავალი

29 395 877

13 126 706

42 522 583

24 245 079

16 455 562

40 700 641

არასაპროცენტო შემოსავლები
15

13 265 150

645 339

13 910 490

11 306 248

1 200 050

12 506 297

15.1

წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით
საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით

14 559 118

4 909 322

19 468 440

12 653 394

4 622 980

17 276 374

15.2

საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით

1 293 968

4 263 983

5 557 951

1 347 146

3 422 931

4 770 077

16

მიღებული დივიდენდები

0

0

0

0

0

0

17

მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან

0

0

0

0

0

18

მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან

0

0

0

0

0

0

19

მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან

-5 532 517

0

-5 532 517

11 485 445

0

11 485 445

20

მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან

17 244 375

0

17 244 375

-3 923 868

0

-3 923 868

21

მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან

5 352 150

0

5 352 150

-1 334

0

-1 334

22

სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები

559 009

0

559 009

318 472

0

318 472

0

23

სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები

2 775 297

1 215 598

3 990 895

4 344 713

1 375 113

5 719 826

24

მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები

33 663 464

1 860 937

35 524 402

23 529 676

2 575 163

26 104 839
4 280 094

25

არასაპროცენტო ხარჯები
სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები

3 990 421

1 809 114

5 799 535

2 897 633

1 382 461

26

ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები

3 527 155

773 035

4 300 190

3 421 481

492 423

3 913 904

27

ბანკის პერსონალის ხარჯები

29 073 215

0

29 073 215

27 707 216

0

27 707 216

28

ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები

549 574

0

549 574

505 278

0

505 278

29

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები

3 744 956

0

3 744 956

3 657 845

0

3 657 845

30

სხვა არასაპროცენტო ხარჯები

4 888 679

90 610

4 979 289

4 091 323

91 409

4 182 732

31

მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები

45 774 000

2 672 759

48 446 759

42 280 776

1 966 293

44 247 069

32

წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი

-12 110 535

-811 822

-12 922 357

-18 751 100

608 869

-18 142 231

33

წმინდა მოგება დარეზერვებამდე

17 285 341

12 314 884

29 600 225

5 493 979

17 064 431

22 558 410

0

10 788 904

-3 850 963

0

0

0

125 000

0

125 000

0

-12 535 103

9 290 264

0

9 290 264

34

ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით

35

ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით
ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით

36
37
38
39

მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე
მოგების გადასახადი

10 788 904
0
-12 535 103

-3 850 963

-1 746 199

0

-1 746 199

5 564 301

0

5 564 301

19 031 540
3 759 943

12 314 884

31 346 424

-70 322
1 234 389

17 064 431

16 994 109

3 759 943

1 234 389

40
41

მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ
გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)

15 271 597

12 314 884

27 586 481

-1 304 711

17 064 431

15 759 720

42

წმინდა მოგება

15 271 597

12 314 884

0
27 586 481

-1 304 711

17 064 431

0
15 759 720

ბანკი:
თარიღი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
30.09.2018
ლარებით

ცხრილი 4
N
1

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი
პირობითი და სახელშეკრულებო ვალდებულებები

1.1

გაცემული გარანტიები

1.2

აკრედიტივები

1.3

კლიენტების მიერ აუთვისებელი ნაშთები

1.4
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1

სხვა პირობითი ვალდებულებები
ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული
გარანტიები
ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით დატვირთული
ბანკის აქტივები
ბანკის ფინანსური აქტივები
ბანკის არაფინანსური აქტივები
ბანკის მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული გარანტიები
თავდებობა, სოლიდარული პასუხისმგებლობა
გარანტია
მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით ბანკის სასარგებლოდ დატვირთული
აქტივები
ფულადი სახსრები

5.2

ძვირფასი ლითონები და ქვები

5.3

უძრავი ქონება

საცხოვრებელი
კომერციული
კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება
მიწის ნაკვეთები (შენობა ნაგებობების გარეშე)
სხვა

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

საანგარიშგებო პერიოდი

წინა წლის შესაბამისი პერიოდი

ლარი
74 088 337

უცხ.ვალუტა
77 671 134

სულ
151 759 471

ლარი
75 733 090

უცხ.ვალუტა
67 932 437

სულ
143 665 527

36 423 951

37 239 156

73 663 107

28 144 027

48 460 508

76 604 535

0

5 478 273

5 478 273

0

1 441 207

1 441 207

37 664 386

34 953 705

72 618 091

47 589 063

18 030 722

65 619 785

12 800

0

12 800

101 800

0

101 800

0

0

0

0

0

0

68 122 812

0

68 122 812

52 778 217

0

52 778 217

68 122 812

0

68 122 812

52 778 217

0

52 778 217

0

0

0

0

0

0

434 015 482

28 220 071 038

28 654 086 520

370 685 958

22 775 789 066

23 146 475 024

434 015 482

28 149 447 362

28 583 462 844

370 685 958

22 765 722 563

23 136 408 521

0

70 623 676

70 623 676

0

10 066 503

10 066 503

68 170 003

3 838 314 018

3 906 484 021

70 565 061

3 018 294 896

3 088 859 957

14 327 179

49 597 883

63 925 062

19 940 205

55 537 473

75 477 679

1

18 212 781

18 212 782

1

17 736 812

17 736 813

37 964 163

2 849 789 287

2 887 753 450

37 408 583

2 521 598 497

2 559 007 080

7 026 439

1 008 729 991

1 015 756 430

6 546 872

808 073 559

814 620 431

23 553 578

1 115 724 133

1 139 277 711

23 590 784

1 038 090 903

1 061 681 687

0

31 376 451

31 376 451

0

35 334 296

35 334 296

7 340 602

317 768 912

325 109 514

7 227 383

281 918 723

289 146 106

43 544

376 189 800

376 233 344

43 544

358 181 015

358 224 559

12 659 858

306 637 066

319 296 925

9 485 455

245 181 295

254 666 750

წილის გირავნობა

0

486 296 405

486 296 405

1

64 718 139

64 718 140

5.6

ფასიანი ქაღალდები

0

54 300 323

54 300 323

79 173

43 472 064

43 551 237

5.7

სხვა

3 218 803

73 480 272

76 699 075

3 651 643

70 050 616

73 702 259

8 638 200

210 311 512

218 949 712

650 100

279 767 178

280 417 278

8 638 200

104 107 586

112 745 786

650 100

140 132 786

140 782 886

0

106 203 926

106 203 926

0

139 634 392

139 634 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 304 666

15 545 545

31 850 212

13 531 201

15 718 851

29 250 052

55 704

0

55 704

3 477

0

3 477

106

0

106

41

0

41

11 535 985

10 566 040

22 102 025

10 193 490

8 852 124

19 045 613

4 768 681

4 979 506

9 748 187

3 337 711

6 866 727

10 204 439

11 664

5 723 539

5 735 202

20 070

5 791 996

5 812 066

0

0

0

0

0

0

6 457

1 203 579

1 210 036

8 317

1 009 350

1 017 667

5.4

მოძრავი ქონება

5.5

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა)
ფარგლებში მისაღები თანხები
სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა)
ფარგლებში გასაცები თანხები
საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა)
ძირითადი თანხა
გაყიდული ოფციონები
ნაყიდი ოფციონები
სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის პოტენციური მოთხოვნის
ნომინალური ღირებულება
სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის მიმართ პოტენციური
მოთხოვნის ნომინალური ღირებულება
ბანკის ბალანსზე აუღიარებელი საკრედიტო მოთხოვნები
ბოლო 3 თვის განმავალობაში ბალანსიდან ჩამოწერილი საკრედიტო მოთხოვნების
ძირი თანხა
ბოლო 3 თვის განმავალობაში ბალანსზე აუღიარებელი და ბალანსიდან
ჩამოწერილი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი
საკრედიტო მოთხოვნების ძირი თანხა
ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი
და ბალანსზე აუღიარებელი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები
შეუქცევადი საოპერაციო იჯარა

8.1

ვადის გარეშე ხელშეკრულების ფარგლებში

8.2

1 წლამდე ვადით

8.3

1-დან 2 წლამდე ვადით

887

1 141 962

1 142 849

6 457

930 272

936 729

8.4

2-დან 3 წლამდე ვადით

793

1 141 962

1 142 755

966

873 258

874 224

8.5

3-დან 4 წლამდე ვადით

793

915 378

916 171

793

873 258

874 051

8.6

4-დან 5 წლამდე ვადით

793

497 561

498 354

793

855 030

855 823

8.7

5 წელზე მეტი ვადით

1 941

823 097

825 038

2 745

1 250 827

1 253 572

9

კაპიტალური დანახარჯების პოტენციური სახელშეკრულებო ვალდებულება

0

0

ბანკი:
თარიღი:
ცხრილი 5
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1
1.1
1.1.1
1.2
1.3
2
3
4

ლარებით

რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

N
საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
საბალანსო ელემენტები
მათ შორის: ზღვრული დაქვითვის მეთოდს დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები, რომლებიც არ
იქვითება კაპიტალიდან (რომლებიც იწონება 250%-ში)
გარესაბალანსო ელემენტები
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

T
1 248 965 425
1 164 905 463

T-1
1 153 353 770
1 080 739 802

2 784 202

2 859 228

76 673 609
7 386 353
24 849 344
161 914 685
1 435 729 454

70 936 188
1 677 780
21 400 479
161 914 685
1 336 668 934

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
30.09.2018

ბანკი:
თარიღი:
ცხრილი 6

ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ
სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

1
2
3
4
5
6

ვლადიმირ ვერხოშინსკი
ილნარ შაიმარდანოვი
სერგეი სტეპანოვი
მაქსიმ კონდრატენკო
მერაბ კაკულია
გოჩა მაცაბერიძე
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

1 არჩილ კონცელიძე
2 მამუკა მენთეშაშვილი
3 ნიკო ჩხეტიანი
4 ვალერიან გაბუნია
5 ვლადიმერ რობაქიძე
6 ირაკლი დოლიძე

საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით
1 ღსს "ვითიბი ბანკი"
2 შპს "ლაკარპა ენტერპრაიზის ლიმიტედი"

97.38%
1.47%

ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%–ს ან მეტს წილების
მითითებით
1 რუსეთის ფედერაცია
59.34%

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ლარებით

ცხრილი 7 აქტივებსა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო ელემენტებს შორის კავშირები
a

b

c

საბალანსო ღირებულებები

სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების
საბალანსო ელემენტები

1
2
3

ნაღდი ფული
ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში
ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში

საბალანსო ღირებულებები
ადგილობრივი ბუღალტრული
აღრიცხვის წესების მიხედვით
(ინდივიდუალური ფინანსური
ანგარიშგება)

ელემენტი, რომელზეც არ
ვრცელდება კაპიტალის
მოთხოვნა ან
ექვემდებარება
კაპიტალიდან დაქვითვას

62 858 058
174 656 708
48 699 971

საკრედიტო რისკით
შეწონვას
დაქვემდებარებული
საბალანსო
ელემენტების
ნომინალური
ღირებულება
62 858 058
174 656 708
48 699 971

-

-

112 951 320
1 081 357 939
(61 190 535)
1 020 167 405

112 951 320
1 081 357 939
(61 190 535)
1 020 167 405

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები

9 478 376

9 478 376

დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება
ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

8 960 783
54 000

8 960 783
54 000

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

43 647 825

სხვა აქტივები

45 162 276

4
5
6.1
6.2
6

ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის

7
8
9
10
11

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები
მთლიანი სესხები
მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი
წმინდა სესხები

საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას
დაქვემდებარებული საბალანსო ელემენტების ჯამური
ღირებულება კორექტირებებამდე

1 526 636 722

7 482 799

36 165 026
45 162 276

7 482 799

1 519 153 923

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ცხრილი 8

1
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
6
7

საბალანსო ელემენტების ღირებულებასა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ რისკის პოზიციებს შორის
განსხვავებები
საბალანსე ელემენტების ჯამური ნომინალური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის
კორექტირებებამდე
საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების
ნომინალური ღირებულება
საბალანსო და არასაბალანსო ელემენტების ჯამური ნომინალური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის
კორექტირებებამდე
კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის გაუფასურებასთან დაკავშირებული საზედამხედველო კორექტირებების ეფექტი
საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი
კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო
კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი (ცხრილი CCR)
სხვა კორექტირებების ეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
სულ საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები

ლარებით

1 519 153 923
151 665 349
103 223 276
1 774 042 548
17 967 767
-64 407 790
-95 836 924
312 832
1 632 078 433

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ცხრილი 9
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

საზედამხედველო კაპიტალი
ძირითადი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე
ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
დამატებითი სახსრები ჩვეულებრივ აქციებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
აკუმულირებული სხვა სრული შემოსავალი
სხვა რეზერვები
გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)
ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები
აქტივების გადაფასების რეზერვი
მოგებასა და ზარალში აქტივების არარეალიზებული გადაფასების შედეგად მიღებული აკუმულირებული მოგების ის ნაწილი, რომელიც აღემატება მოგებასა და
ზარალში არარეალიზებული გადაფასების შედეგად ასახულ აკუმულირებულ ზარალს
არამატერიალური აქტივები
აქტივების კლასიფიკაციის შედეგად მიღებული რეზერვების უკმარისობა
ინვესტიციები საკუთარ აქციებში
კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში ორმხრივი მფლობელობა
ფულადი ნაკადების ჰეჯირების რეზერვი
გადავადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებზეც არ ვრცელდება ზღვრული დაქვითვის მეთოდი (დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების
გამოკლებით)
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ძირითადი პირველადი კაპიტალის
ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)
აქციების ფლობა და სხვა სახით 10%–ზე მეტი წილის ფლობა კომერციული დაწესებულებების სააქციო კაპიტალში
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ჩვეულებრივ აქციებში (ნაწილი, რომელიც
აღემატება 10%–იან ზღვარს)
ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%–ზე ნაკლები წილის მფლობელობით
(ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)
დროებითი სხვაობებით წარმოშობილი გადავადებული საგადასახადო აქტივები (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს, დაკავშირებული საგადასახადო
ვალდებულების გამოკლებით)
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და გადავადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებიც აღემატება ძირითადი პირველადი კაპიტალის 15% -ს
ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია დამატებითი პირველადი კაპიტალისა და მეორადი კაპიტალის
უკმარისობით ინვესტიციების დაქვითვებისათვის
ძირითადი პირველადი კაპიტალი
დამატებითი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებებამდე
ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
მათ შორის, კლასიფიცირებული კაპიტალად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით
მათ შორის, კლასიფიცირებული ვალდებულებად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით
დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები
ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
დამატებითი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ჯვარედინი მფლობელობა
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების დამატებითი პირველადი კაპიტალის
ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)
ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%–ზე ნაკლები წილის მფლობელობით
(ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)
დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია მეორადი კაპიტალის უკმარისობით ინვესტიციების
დაქვითვებისათვის
დამატებითი პირველადი კაპიტალი
მეორადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებებამდე
ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
საერთო რეზერვები საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების მაქსიმუმ 1.25%–ის ოდენობით
მეორადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები
ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ორმხრივი მფლობელობა
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში
(რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)
ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%–ზე ნაკლები წილის მფლობელობით
(ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%–იან ზღვარს)
მეორადი კაპიტალი

ლარი
196 528 932
209 008 277
2 284 931
-14 764 276
9 454 898
2 284 931

7 169 967

187 074 034
11 922 600
11 922 600
11 922 600
0

11 922 600
53 104 083
37 492 015
15 612 069
0

53 104 083

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ცხრილი 9.1 კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები
მინიმალური მოთხოვნები
1
პილარ 1-ის მოთხოვნები
1.1 ძირითადი პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა
1.2 პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა
1.3 საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა
2
კომბინირებული ბუფერი
2.1 კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი
2.2 კონტრციკლური ბუფერი
2.3 სისტემური რისკის ბუფერი
3
პილარ 2-ის მოთხოვნა*
3.1 პილარ 2-ის მოთხოვნა ძირითად პირველად კაპიტალზე
3.2 პილარ 2-ის მოთხოვნა პირველად კაპიტალზე
3.3 პილარ 2-ის საზედამხედველო კაპიტალზე
არსებული მაჩვენებლები
4
ძირითადი პირველადი კაპიტალი
5
პირველადი კაპიტალი
6
საზედამხედველო კაპიტალი

კოეფიციენტი

თანხა (ლარი)

≥4,5%
≥6%
≥8%

64 607 825
86 143 767
114 858 356

≥2,5%
≥0%
≥0%

35 893 236
-

1.17%
1.57%
6.71%
კოეფიციენტი
8.17%
10.07%
17.21%

16 821 728
22 529 100
96 350 890
თანხა (ლარი)
117 322 790
144 566 104
247 102 483

ბანკი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

თარიღი:

30.09.2018

ცხრილი 10

საბალანსო უწყისისა და საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტებს შორის კავშირები

N

სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშგების საბალანსო ელემენტები

1

ნაღდი ფული

2

ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში

3

ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში

4

ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის

48 699 971

5.1
5.2

მინუს: ფასიანი ქაღალდების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი

112 976 320
-25 000

მათ შორის, ფასიანი ქაღალდების საერთო რეზერვები

5.2.1
წმინდა საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები

6.1

მთლიანი სესხები

6.2

მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი

25 000

1 081 357 939
-61 190 535
15 587 069

6

წმინდა სესხები

7

დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები

9 478 376

8

დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება

8 960 783

9

ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში

9.2
9.3

54 000

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

43 647 825

მათ შორის არამატერიალური აქტივები

10.1
11

სხვა აქტივები

7 482 799
-312 832

12

მთლიანი აქტივები

13

ბანკების დეპოზიტები

14

მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)

339 753 581

15

მოთხოვნამდე დეპოზიტები

173 619 093

16

ვადიანი დეპოზიტები

508 169 836

17

საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები

18

ნასესხები სახსრები

19

დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები

11 728 468

20

სხვა ვალდებულებები

30 987 696

9 062 127

სუბორდინირებული ვალდებულებები

მათ შორის მეორად საზედამხედველო კაპიტალში ჩასათვლელი ინსტრუმენტები
მათ შორის, კლასიფიცირებული ვალდებულებად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით

22

მთლიანი ვალდებულებები

23

ჩვეულებრივი აქციები

24

პრივილეგირებული აქციები

25

0
207 372 374

მათ შორის გარესაბალანსო ელემენტების საერთო რეზერვი

21.1

ცხრილი 9 (Capital), C15

1 526 636 722

20.1

21.2

ცხრილი 9 (Capital), C15

45 162 276

მათ შორის გადავადებული ვალდებულება წარმოშობილი არამატერიალური აქტივებიდან

11.1

21

ცხრილი 9 (Capital), C46

1 020 167 405

მათ შორის 10 %-იანი წილობრივი მფლობელობა ფინანსურ დაწესებულებებში
მათ შორის მნიშვნელოვანი ინვესტიციები, რომლებიც შეზღუდულად აღიარდება
მათ შორის 10%-ზე ნაკლები წილობრივი მფლობელობა, რომელიც შეზღუდულად აღიარდება

9.1

10

ცხრილი 9 (Capital), C46

112 951 320

მათ შორის სესხების შესაძლო დანაკარგების საერთო რეზერვი

6.2.1

კავშირი Capital-ის ცხრილთან

174 656 708

საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები

5

ლარებით
საბალანსო ღირებულება ინდივიდუალურ ფინანსურ
ანგარიშგებებში ადგილობრივი ბუღალტრული აღრიცხვის
სტანდარტების მიხედვით
62 858 058

0

ცხრილი 9 (Capital), C46

49 414 615
37 492 015
11 922 600

ცხრილი 9 (Capital), C44
ცხრილი 9 (Capital), C33

1 330 107 790
209 008 277

ცხრილი 9 (Capital), C7

მინუს: გამოსყიდული აქციები

26

საემისიო კაპიტალი

27

საერთო რეზერვები

28

გაუნაწილებელი მოგება

29

აქტივების გადაფასების რეზერვი

29.1

აკუმულირებული სხვა სრული შემოსავალი

29.2
30

აქტივების გადაფასების რეზერვი
სულ სააქციო კაპიტალი

0
-14 764 276

ცხრილი 9 (Capital), C11

2 284 931
2 284 931
-2 284 931
196 528 932

ცხრილი 9 (Capital), C9
ცხრილი 9 (Capital), C13

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
30.09.2018

ბანკი:
თარიღი:

ცხრილი 11

საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
(საბალანსო და კრედიტ კონვერსიის ფაქტორის გათვალისწინებით
გარესაბალანსო ელემენტები)
a
რისკის წონები

საბალანსო

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

b

c

0%
გარესაბალანსო

d

e

20%
საბალანსო

უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური
ბანკების მიმართ
131 471 424
0
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების
მიმართ
0
0
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ
0
0
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ 0
0
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ
0
0
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ
0
19 761 820
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ
0
0
0
უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები
0
0
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი0ქონების იპოთეკით
0
ვადაგადაცილებული სესხები
0
0
მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები
0
0
მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ
0
0
მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით
0
0
სხვა ერთეულები
62 858 058
0
სულ
194 329 482
0 19 761 820

f

g

35%

გარესაბალანსო

0

0

საბალანსო

0
0
0
0
0
0
0
0
158 079 485
0
0
0
0
0
158 079 485

h

i

50%

გარესაბალანსო

573 290

573 290

საბალანსო

0
0
0
0
0
28 938 074
0
0
0
511 590
0
0
0
0
29 449 664

j

k

75%

გარესაბალანსო

0

0

საბალანსო

0
0
0
0
0
0
0
276 577 920
0
0
0
0
0
0
276 577 920

l

m

100%

გარესაბალანსო

საბალანსო

15 204 512

155 301 712
0
0
0
0
2 472
460 820 220
26 832 790
0
14 138 305
0
0
0
91 369 006
748 464 505

15 204 512

n

o

150%

გარესაბალანსო

4 312 187
63 275 598
384 830

67 972 615

საბალანსო

0
0
0
0
0
0
5 724 641
91 988 163
0
11 945 158
0
0
0
0
109 657 962

p

q
საკრედიტო რისკის მიხედვით
შეწონილი რისკის პოზიციები
საკრედიტო რისკის მიტიგაციამდე

250%

გარესაბალანსო

170 232
3 336 912

3 507 143

საბალანსო გარესაბალანსო

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 113 681
1 113 681

0

0

155 301 712
22 736 060
532 938 128
389 042 056
55 528 471
32 311 836
94 153 208
1 282 011 472.2
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საკრედიტო რისკის მიტიგაცია
(საბალანსო და გარესაბალანსო ელემენტები)

ლარებით
კრედიტის დაფინანსებული უზრუნველყ ოფა

საბალანსო
ელემენტების
ერთმანეთთან
ურთიერთგაქვითვა

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ
უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით
ვადაგადაცილებული სესხები
მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები
მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ
მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით
სხვა ერთეულები
სულ
0

სადეპოზიტო
ანგარიშზე
განთავსებული
ფულადი სახსრები ან
ფულთან
გათანაბრებული
ფინანსური
ინსტრუმენტები
0
0
0
0
0
0
27 148 174
13 284 226
0
0
0
0
0
0
40 432 400

ცენტრალური მთავრობებისა და
ცენტრალური ბანკების, რეგიონული
მთავრობებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობების, საჯარო
დაწესებულებების, მრავალმხრივი
განვითარების ბანკებისა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების
მიერ გამოშვებული სავალო ფასიანი
ქაღალდები

0

კომერციული ბანკების,
რეგიონული მთავრობებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველობების, საჯარო
დაწესებულებებისა და
მრავალმხრივი განვითარების
ბანკების მიერ გამოშვებული
სავალო ფასიანი ქაღალდები

0

სხვა დაწესებულებების მიერ
გამოშვებული სავალო ფასიანი
ქაღალდები, რომლის საკრედიტო
ხარისხი კორპორატიული
კლიენტების მიმართ რისკის
პოზიციების სებ–ის მიერ
დადგენილი შეწონვის წესით
შეესაბამება მე-3 ან უკეთეს ბიჯს

0

კრედიტის დაუფინანსებელი უზრუნველყ ოფა

მოკლევადიანი საკრედიტო
შეფასების მქონე სავალო
ფასიანი ქაღალდები, რომლის
საკრედიტო ხარისხი
მოკლევადიანი რისკის
პოზიციების შეწონვის სებ–ის
მიერ დადგენილი წესით
შეესაბამება მე-3 ან უკეთეს
ბიჯს

0

წილი კაპიტალში ან
კონვერტირებადი
ობლიგაციები, რომლებიც
შედის მთავარ ინდექსში

0

ოქროს სტანდარტული
ზოდი ან მისი
ექვივალენტი

0

კომერციული
ბანკების მიერ
გამოშვებული
საკრედიტო
შეფასების არ
მქონე სავალო
ფასიანი
ქაღალდები

წილი
კოლექტიურ
საინვესტიციო
სქემებში

0

0

ცენტრალური
მთავრობებისა და
ცენტრალური ბანკების
უზრუნველყოფა

0

რეგიონული
მთავრობებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველობებ
ის უზრუნველყოფა

0

მრავალმხრივი
განვითარების
ბანკების
უზრუნველყოფა

საერთაშორისო
ორგანიზაციების
უზრუნველყოფა

0

საჯარო
დაწესებულებების
უზრუნველყოფა

0

სხვა კორპორატიული პირების
უზრუნველყოფა, რომელთა საკრედიტო
ხარისხი კორპორატიული კლიენტების
მიმართ რისკის პოზიციების სებ–ის მიერ
დადგენილი შეწონვის წესით შეესაბამება
მე-2 ან უკეთეს ბიჯს

კომერციული
ბანკების
უზრუნველყოფა

0

0

0

სულ საბალანსო
ელემენტების
საკრედიტო
მიტიგაცია

სულ
გარესაბალანსო
ელემენტების
საკრედიტო
მიტიგაცია

20 358 802
11 909 842

6 789 372
1 374 384

32 268 644

8 163 756

სულ საკრედიტო
რისკის მიტიგაცია

0
0
0
0
0
0
27 148 174
13 284 226
0
0
0
0
0
0
40 432 400
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სტანდარტიზებული მიდგომა - საკრედიტო რისკის მიტიგაცია
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ
უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები
უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი ქონების იპოთეკით
ვადაგადაცილებული სესხები
მაღალი საზედამხედველო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები
მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ
მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით
სხვა ერთეულები
სულ

b

c
გარესაბალანსო ელემენტები

d

e

საბალანსო
ელემენტები რისკის
პოზიციების
ღირებულება

გარესაბალანსო
ელემენტები
ნომინალური
ღირებულება

გარესაბალანსო
ელემენტები
კონვერსიის
ფაქტორის
გათვალისწინებით

რისკის მიხედვით
შეწონილი
აქტივები
საკრედიტო
რისკის
მიტიგაციამდე

286 773 137
0
0
0
0
48 702 366
466 544 862
395 398 873
158 079 485
26 595 052
0
0
0
155 340 745
1 537 434 521

0
0
0
0
0
8 624 374
109 652 737
32 380 659
1 007 579
0
0
0
0
0
151 665 349

0
0
0
0
0
4 312 187
63 445 830
18 926 253
573 290
0
0
0
0
0
87 257 560

155 301 712
0
0
0
0
22 736 060
532 938 128
389 042 056
55 528 471
32 311 836
0
0
0
94 153 208
1 282 011 472

f
რისკის მიხედვით
შეწონილი აქტივები
საკრედიტო რისკის
მიტიგაციის ეფექტის
გათვალისწინებით
155 301 712
0
0
0
0
22 736 060
505 789 955
375 757 829
55 528 471
32 311 836
0
0
0
94 153 208
1 241 579 072

რისკის
მიხედვით
შეწონილი
აქტივების
სიმკვრივე*
f=e/(a+c)
54%
0%
0%
0%
0%
43%
95%
91%
35%
121%
0%
0%
0%
61%
76%
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ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი
შეუწონავი მონაცემები (დღიური საშუალო)
ლარი

მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები
1
მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები
გადინება
2
ფიზიკური პირების დეპოზიტები
3
არაუზრუნველყოფილი საბითუმო დაფინანსება
4
უზრუნველყოფილი დაფინანსება
5
ბალანსგარეშე ვალდებულებები და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების წმინდა მოკლე პოზიცია
6
სხვა საკონტრაქტო გადინება
7
სხვა გადინება
8
ფულის მთლიანი გადინება
შემოდინება
9
უკურეპო ოპერაციები და ფასიანი ქაღალდების სესხება
10
სხვა შემოდინება კონტრაგენტებიდან
11
ფულის სხვა შემოდინება
12
ფულის მთლიანი შემოდინება

უცხ. ვალუტა

სულ

სებ-ის მეთოდოლოგიით* შეწონილი
მონაცემები (დღიური საშუალო)
ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები
ფულის წმინდა გადინება
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%)

* სებ-ის მეთოდოლოგიით გაანგარიშებული კოეფიციენტები წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის სავალდებულოდ
დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოდგენილია საილუსტრაციო
მიზნებისათვის.

ლარი

უცხ. ვალუტა

სულ

128 114 763

207 026 727

335 141 489

126 036 682

174 598 631

300 635 313

97 324 822
345 948 585
57 897 576
74 109 890
18 193 055
593 473 928

297 671 146
471 344 605
74 036 572
9 478 098
852 530 420

394 995 967
817 293 190
57 897 576
148 146 462
27 671 153
1 446 004 348

10 563 667
133 475 380
20 088 574
3 306 281
167 433 902

35 669 851
99 174 086
13 797 717
3 670 487
152 312 140

46 233 518
232 649 466
33 886 291
6 976 768
319 746 042

2 683 586
107 356 173
5 780 043
3 306 281
119 126 082

9 164 696
75 410 570
4 941 666
3 670 487
93 187 418

11 848 282
182 766 743
10 721 708
6 976 768
212 313 501

540 121 856
25 504 905
565 626 761

589 807 099
145 588 887
735 395 987

1 129 928 956
171 093 792
1 301 022 748

13 148 407
801 838
13 950 245

9 250 940
9 250 940

22 399 347
801 838
23 201 185

15 226 488
801 838
16 028 325

80 375 217
80 375 217

95 601 704
801 838
96 403 542

მთლიანი თანხა სებ-ის მეთოდოლოგიით
(ლიმიტების გათვალისწინებით)
13
14
15

ბაზელის მეთოდოლოგიით შეწონილი
მონაცემები (დღიური საშუალო)

128 114 763
153 483 657
83.47%

207 026 727
143 061 200
144.71%

335 141 489
296 544 858
113.02%

მთლიანი თანხა ბაზელის მეთოდოლოგიით
(ლიმიტების გათვალისწინებით)
126 036 682
103 097 757
122.25%

174 598 631
23 296 855
749.45%

300 635 313
115 909 959
259.37%

ბანკი:
თარიღი:

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
30.09.2018

ცხრილი 15 კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტები
კონტრაქტები 1 წელზე ნაკლები ვადით
კონტრაქტები 1–დან 2 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 2–დან 3 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 3–დან 4 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 4–დან 5 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 5 წელზე მეტი ვადით
საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კონტრაქტები
კონტრაქტები 1 წელზე ნაკლები ვადით
კონტრაქტები 1–დან 2 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 2–დან 3 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 3–დან 4 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 4–დან 5 წლამდე ვადით
კონტრაქტები 5 წელზე მეტი ვადით
სულ

a

b

ნომინალური
ღირებულება

პროცენტი

103 223 276
14 525 160
0
88 698 116
0
0
0
0

103 223 276

c

d

e

f

g

h

რისკის პოზიციების
0% 20% 35% 50% 75%
ღირებულება

i

j

100%

k

150% 250%

7 386 353
290 503
0
7 095 849
0
0

0

0

0

0

0

7 386 353
290 503
0
7 095 849
0

0

0

2.0%
5.0%
8.0%
11.0%
14.0%

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%

7 386 353

0

0

0

0

0

7 386 353

0

0

l
კონტრაგენტთან
დაკავშირებული
საკრედიტო რისკის
მიხედვით შეწონილი
რისკის პოზიციები
7 386 353
290 503
0
7 095 849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 386 353

ზ ო გ ა დ ი გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი
ა ნგა რიშგების კვა რტა ლურ ფორმებში, (T), (T-1), (T-2), (T-3), (T-4) ველებში უნდა ჩა იწეროს შესა ბა მისი დროის მონა კვეთი (კვა რტა ლი) მა გ: 1Q 2017, 4Q 2016, 3Q 2016, 2Q 2016, 1Q 2016 და ა .შ. ხოლო წლიურ ფორმებში, (T), (T-1), (T-2) ველებში უნდა ჩა იწეროს შესა ბა მისი დროის
მონა კვეთი (წელი). მა გ: 2017, 2016, 2015
თუ კონკრეტული ცხრილების მიზნებისა თვის სხვა გვა რა დ ა რ ა რის გა ნსა ზღვრული, მონა ცემები წა რმოდგენილ უნდა იქნა ს ლა რში ა ნგა რიშგების თა რიღისა თვის ა რსებული სებ-ის ოფიცია ლური გა ცვლითი კურსით
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 1 . K ey R a t i o s, ცხ რ ი ლ ი 1
(T), (T-1), (T-2), (T-3), (T-4) სვეტებში ბა ნკებმა უნდა გა ა მჟღა ვნოს სა ა ნგა რიშგებო პერიოდისა (კვა რტლის) და წინა 4 კვა რტლის შესა ბა მისი მონა ცემები.
(6)-(24) სტრიქონების შესა ბა მისი მონა ცემები უნდა გა მოისა ხოს პროცენტულა დ.
თუ რომელიმე მა ჩვენებელი, ა ხა ლი სტა ნდა რტის შესა ბა მისა დ, ქვეყნდება პირველა დ, (მა გა ლითა დ ბა ზელ III-ზე და ფუძნებული ჩა რჩოს შესა ბა მისი კა პიტა ლი) ბა ნკები ა რ ა რია ნ ვა ლდებულნი, შეა ვსონ წინა ოთხი კვა რტა ლის შესა ბა მისი ველები.
(5), (9) და (10) სტრიქონებში შესა ვსები მონა ცემები გა უქმდება ბა ზელ I-ზე და ფუძნებული კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის მოთხოვნების გა უქმების შესა ბა მისა დ 2018 წლის 1-ლი ია ნვრიდა ნ.
(11)-(24) სტრიქონების შესა ბა მისი კოეფიციენტების და თვლისა ს ბა ნკებმა უნდა იხელმძღვა ნელონ შემდეგი გა ნმა რტებებით (შეესა ბა მება "პილა რ 3-ის ფა რგლებში ინფორმა ციის გა მჟღა ვნების წესის" ტერმინთა გა ნმა რტებებს):
მთლია ნი ა ქტივები – სა ბა ლა ნსო უწყისით გა თვა ლისწინებული მთლია ნი ა ქტივები;
მთლია ნი ვა ლდებულებები – სა ბა ლა ნსო უწყისით გა თვა ლისწინებული მთლია ნი ვა ლდებულებები;
სა ა ქციო კა პიტა ლი – სა ბა ლა ნსო უწყისით გა თვა ლისწინებული სა ა ქციო კა პიტა ლი;
მთლია ნი სა პროცენტო შემოსა ვლები – წლიურა დ გა და ა ნგა რიშებული მთლია ნი სა პროცენტო შემოსა ვლები;
მთლია ნი სა პროცენტო ხა რჯები – წლიურა დ გა და ა ნგა რიშებული მთლია ნი სა პროცენტო ხა რჯები;
სა ოპერა ციო შედეგი – წლიურა დ გა და ა ნგა რიშებული ბა ნკის ყოველდღიური სა ოპერა ციო სა ქმია ნობისგა ნ მიღებული შედეგი, რომელიც გა მოითვლება როგორც წმინდა სა პროცენტო შემოსა ვა ლს მიმა ტებული მთლია ნი ა რა სა პროცენტო შემოსა ვლები გა რდა დილინგური
ფა სია ნი ქა ღა ლდებიდა ნ, სა ინვესტიციო ფა სია ნი ქა ღა ლდებიდა ნ, სა ვა ლუტო სა ხსრების გა და ფა სებიდა ნ და ქონების გა ყიდვიდა ნ მიღებული მოგება /ზა რა ლისა , და გა მოკლებული მთლია ნი ა რა სა პროცენტო ხა რჯები;
წმინდა სა პროცენტო მა რჟა – წლიურა დ გა და ა ნგა რიშებული წმინდა სა პროცენტო შემოსა ვა ლი შეფა რდებული სა შუა ლო წლიურ ა ქტივებთა ნ;
უკუგება სა შუა ლო ა ქტივებზე – წლიურა დ გა და ა ნგა რიშებული წმინდა მოგება შეფა რდებული სა შუა ლო წლიურ ა ქტივებთა ნ;
უკუგება სა შუა ლო კა პიტა ლზე – წლიურა დ გა და ა ნგა რიშებული წმინდა მოგება შეფა რდებული სა შუა ლო წლიურ სა ა ქციო კა პიტა ლთა ნ.
მთლია ნი სესხები – სა ბა ლა ნსო უწყისით გა თვა ლისწინებული მთლია ნი სესხები;
სშდრ – სა ბა ლა ნსო უწყისით გა თვა ლისწინებული სესხების შესა ძლო და ნა კა რგების რეზერვი, რომელიც იქმნება ბა ნკის მიერ სესხების შესა ძლო და ნა კა რგების და სა ფა რა ვა დ, ა რა იდენტიფიცირებული და იდენტიფიცირებული ზა რა ლისა თვის;
უმოქმედო სესხები – მთლია ნი სესხებიდა ნ ბა ნკის მიერ ა რა სტა ნდა რტული, სა ეჭვო და უიმედო კა ტეგორია დ კლა სიფიცირებული სესხების ჯა მი;
მთლია ნი სესხების წლიური ზრდის ტემპი – სა ა ნგა რიშგებო პერიოდის მთლია ნი სესხების მოცულობა ს გა მოკლებული სა ა ნგა რიშგებო წლის და სა წყისისა თვის ა რსებული მთლია ნი სესხების მოცულობა და გა ყოფილი სა ა ნგა რიშგებო წლის და სა წყისისა თვის ა რსებული
მთლია ნი სესხების მოცულობა ზე;
ლიკვიდური ა ქტივები – ეროვნული ბა ნკის მიერ და დგენილი წესით გა ნსა ზღვრული ფულა დი სა ხსრები და ისეთი სა ხის ა ქტივები, რომლებსა ც ა ქვთ ფულა დ სა ხსრება დ მყისიერა დ (სწრა ფა დ) გა და ქცევის უნა რი და შესა ძლებლობა ;
მიმდინა რე და მოთხოვნა მდე დეპოზიტები – სა ბა ლა ნსო უწყისით გა თვა ლისწინებული მიმდინა რე ა ნგა რიშებისა და მოთხოვნა მდე დეპოზიტების ჯა მი;
წმინდა მოგება – ბა ნკის მოგება -ზა რა ლის უწყისით გა თვა ლისწინებული წმინდა მოგება ;
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 2 . R C , 3 . PL , ცხ რ ი ლ ებ ი 2 დ ა 3
ცხრილებში მოთხოვნილი ინფორმა ცია მჟღა ვნდება ეროვნული ბა ნკის ა ნგა რიშთა გეგმის მიხედვით
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 4 . o f f -b a l a n c e, ცხ რ ი ლ ი 4
1.1 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ა რსებული ბა ნკის მიერ გა ცემული გა რა ნტიების ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება
1.2 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ბა ნკის მიერ გა ცემული ა კრედიტივების ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება
1.3 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს ბა ნკის კლიენტებისთვის სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის და მტკიცებული მა გრა მ ჯერ ა უთვისებელის სა კრედიტო ლიმინტების ჯა მური ოდენობა
1.4 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ა რსებული ყველა ის პირობითი ვა ლდებულების ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება , რომელიც ა რ შედის 1.1, 1.2 და 1.3 სტრიქონებში. პირობითი ვა ლდებულების გა ნიმა რტება ფინა ნსური ა ნგა რიშგების
მე-2 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ა რსებული ისეთი გა რა ნტიების ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება , სა და ც ბა ნკი წა რმოა დგენს პრინციპა ლს.
მე-3 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს ბა ნკის სა კუთრება ში სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ა რსებული იმ ა ქტივების ჯა მური სა ბა ლა ნსე ღირებულება , რომლებიც და ჯა ვშნილია ბა ნკის მიმა რთ მოთხოვნების უზრუნველსა ყოფა დ.
მე-4 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ა რსებული ისეთი გა რა ნტიებისა და თა ვდებობების ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება , სა და ც ბა ნკი წა რმოა დგენს ბენეფიცია რს. 4.1 და 4.2 სტრიქონებში უნდა ჩა იწეროს უზრუნველყოფის შესა ბა მისი ტიპის
ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება
მე-5 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ბა ნკის კლიენტების მიერ ბა ნკის სა სა რგებლოდ უზრუნველყოფის სა ხით და ტვირთული ა ქტივების ჯა მური ღირებულება . ა ქტივების ღირებულების ჯა მური ოდენობა ტიპების მიხედვით უნდა ჩა იწეროს 5.1-და ნ
5.7 სტრიქონის ჩა თვლით შესა ბა მის ველში
მე-6 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ა რსებული წა რმოებული ინსტრუმენტების ჯა მური ნომინა ლური ღირებულება . წა რმოებული ინსტრუმენტების ნომინა ლური ღირებულების ჯა მური ოდენობა ტიპების მიხედვით უნდა ჩა იწეროს 6.1-და ნ 6.7
სტრიქონის ჩა თვლით შესა ბა მის ველში
მე-7 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს ბა ნკის ბა ლა ნსზე მიმდინა რე სა ა ნგა რიშგებო პერიოდში ა უღია რებელი სა კრედიტო მოთხოვნების (ძირი თა ნხა , მისა ღები პროცენტი და მისა ღები ჯა რიმა ) ჯა მური ოდენობა . ტიპებისა და პერიოდების ჭრილში სა კრედიტო მოთხოვნების ჯა მი
უნდა მიეთითოს 7.1-და ნ 7.4 სტრიქონის ჩა თვლით შესა ბა მის ველში
მე-8 სტრიქონში უნდა მიეთითოს შეუქცევა დი სა ოპერა ციო იჯა რის ფა რგლებში ბა ნკის მიერ გა და სა ხდელი თა ნხების ჯა მური ოდენობა , რა ც უნდა ედრებოდეს 8.1-და ნ 8.7 სტრიქონის ჩა თვლით ველების ჯა მს. შეუქცევა დი სა ოპერა ციო იჯა რის ფა რგლებში ბა ნკის მიერ
გა და სა ხდელი თა ნხების ჯა მური ოდენობა მითითებული პერიოდების ჭრილში უნდა ჩა იწეროს 8.1-და ნ 8.7 სტრიქონის ჩა თვლით შესა ბა მის ველში. ა მა სთა ნ 8.1 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ოპერა ციო იჯა რის ფა რგლებში მხოლოდ მომა ვა ლი 12 თვის გა ნმა ვლობა ში
გა და სა ხდელი თა ნხების ჯა მი. შეუქცევა დი იჯა რის ("non-ca ncella ble lea se") გა ნმა რტებისთვის იხელმღვა ნელეთ ფინა ნსური ა ნგა რიშგების სა ერთა შორისო სტა ნდა ტებით (კერძოდ ბა სს 17-ით).
მე-9 სტრიქონში უნდა ჩა იწეროს სა ა ნგა რიშგებო თა რიღისთვის ბა ნკის მიერ ნა კისრი კა პიტა ლურ და ნა ხა რჯების პოტენციური სა ხელშეკრულებო ვა ლდებულების ოდენობა .
1.4, 5.3.5, 5.7, 6.6- და 6.7-ე სტრიქონების შევსების შემთხვევა ში და მა ტებით უნდა გა ნიმა რტოს ა მ ველებში ბა ნკის მიერ შეყვა ნილი თა ნხების შესა ხებ მა ტერია ლური ინფორმა ცია . გა რდა ა მისა , სა ჭიროდ მიჩნევის შემთხვევა ში, ბა ნკი უფლება მოსილია ნებისმიერ შევსებულ
სტრიქონს და ურთოს გა ნმა რტებები.
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 5 . R WA, ცხ რ ი ლ ი 5
(T) სვეტი - რისკის მიხედვით შეწონილი ა ქტივები მ ი ტ ი გ ა ცი ი ს ეფ ექტ ი ს გ ა თვა ლ ი ს წ ი ნ ებ ი თ სა ა ნგა რიშგებო პერიოდის (კვა რტლის) ბოლოს, გა ა ნგა რიშებული ბა ზელ III-ზე და ფუძნებული ჩა რჩოს შესა ბა მისა დ.
(T-1) სვეტი - რისკის მიხედვით შეწონილი ა ქტივები მ ი ტ ი გ ა ცი ი ს ეფ ექტ ი ს გ ა თვა ლ ი ს წ ი ნ ებ ი თ სა ა ნგა რიშგებო კვა რტლის წინა კვა რტლის ბოლოს.
(1.1.1) სტრიქონი - მნიშვნელოვა ნი ინვესტიციები (ბა ნკის სა ა ქციო კა პიტა ლის 10%–ზე მეტი) ა რა კონსოლიდირებულ კომერციულ ბა ნკებში, სა და ზღვევო ორგა ნიზა ციებსა და სხვა ფინა ნსურ ინსტიტუტებში და გა და ვა დებული სა გა და სა ხა დო ა ქტივები, რომლებიც ა რ
გა მოიქვითა ძირითა დი პირველა დი კა პიტა ლიდა ნ და იწონება 250%–ით (მუხლი 45, პუნქტი 3)
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 6 . Ad mi n i st ra t o rs-S ha reho l d ers, ცხ რ ი ლ ი 6
ცხრილის მიზნებისა თვის ბა ნკებმა უნდა იხელმძღვა ნელონ ბენეფიცია რი მესა კუთრის კა ნონმდებლობით გა თვა ლისწინებული გა ნმა რტებით: პირი, რომელიც კა ნონის ა ნ გა რიგების სა ფუძველზე იღებს ფულა დ ა ნ სხვა სა ხის სა რგებელს და ა მ სა რგებლის სხვა პირისთვის
გა და ცემის ვა ლდებულება ა რ გა ა ჩნია
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 7 . L I1 , ცხ რ ი ლ ი 7
სტრიქონები:
სტრიქონების თა ნმიმდევრობა მკა ცრა დ მიჰყვება სა ზედა მხედველო ა ნგა რიშგების მიზნებისთვის გა მოყენებული სტა ნდა რტიზებული სა ბა ლა ნსო უწყისის ფორმა ტს.
სვეტები:
(a ) სვეტში წა რმოდგენილი ინფორმა ცია უნდა ემთხვეოდეს RC ცხრილში ა ქტივების სა ა ნგა რიშგებო პერიოდის ჯა მურ ბა ლა ნსო ღირებულებებს.
(b) სვეტში წა რმოდგენილი უნდა იყოს ელემენტების ოდენობები, რომლებზეც ა რ ვრცელდება კა პიტა ლის მოთხოვნა , ა ნ რომლებიც და ქვითულია სა ზედა მხედველო კა პიტა ლიდა ნ კომერციული ბა ნკების კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის მოთხოვნების შესა ხებ დებულების მე-7
მუხლის მიხედვით. ა ღნიშნულ სვეტში შევსებული ოდენობები უნდა ედრებოდეს სა ზედა მხედველო კა პიტა ლის ცხრილში (Ca pita l) ძირითა დი პირველა დი კა პიტა ლის, და მა ტებითი პირველა დი კა პიტა ლის და მეორა დი კა პიტა ლის შესა ბა მის სა ზედა მხედველო კორექტირებებს
(გა რდა იმ კორექტირებებისა , რომლებიც ა რ ეხება ა ქტივებს).
(c) სვეტში წა რმოდგენილი უნდა იყოს ელემენტების სა ბა ლა ნსო ღირებულებები, რომლებიც ექვემდება რება სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა ს კომერციული ბა ნკების კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის მოთხოვნების შესა ხებ დებულების მე-4 თა ვის მიხედვით, გა რდა LI 2
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 8 . L I2 , ცხ რ ი ლ ი 8
სტრიქონები:
1-ელ სტრიქონში (სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწოვა ს და ქვემდება რებული სა ბა ლა ნსო ელემენტების ჯა მური ღირებულება კორექტირებება მდე) წა რმოდგენილი ინფორმა ცია უნდა ემთხვეოდეს LI 1 ცხრილის "e" სვეტში წა რმოდგენილ ჯა მურ ოდენობა ს.
2.1. სტრიქონი (სა კრედიტო რისკით შეწონვა ს და ქვემდება რებული გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების ნომინა ლური ღირებულება (ცხრილი CRME)) მოიცა ვს იმ გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების ღირებულება ს, რომლებიც ექვემდება რება სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა ს.
2.2 სტრიქონი (კონტრა გენტთა ნ და კა ვშირებული სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა ს და ქვემდება რებული გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების ნომინა ლური ღირებულება (ცხრილი CCR)) მოიცა ვს იმ ელემენტების ნომინა ლურ ღირებულება ს, რომლებიც ექვემდება რება
მე-3 სტრიქონი (სა კრედიტო რისკით შეწოვა ს და ქვემდება რებული სა ბა ლა ნსო და ა რა -სა ბა ლა ნსო ელემენტების ჯა მური ღირებულება კორექტირებება მდე) მოიცა ვს (1)-და ნ (2.2)-მდე სტრიქონების ოდენობების ჯა მს
მე-4 სტრიქონი (კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის მიზნებისთვის გა უფა სურება სთა ნ და კა ვშირებული სა ზედა მხედველო კორექტირებების ეფექტი) მოიცა ვს სა ერთო რეზერვთა ნ (და სხვა რეზერვთა ნ) და კა ვშირებულ კორექტირებებს
5.1 სტრიქონი (სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა სთა ნ და კა ვშირებული გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების სა კრედიტო კონვერსიის ფა ქტორის ეფექტი (ცხრილი CRME)) მოიცა ვს გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტის ნომინა ლური ღირებულების პროცენტულ შემცირების ეფექტს
5.2 სტრიქონი (კონტრა გენტთა ნ და კა ვშირებული სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა სთა ნ და კა ვშირებული გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების სა კრედიტო კონვერსიის ფა ქტორის ეფექტი (ცხრილი CCR)) მოიცა ვს ინსტრუმენტის ნომინა ლური ღირებულების შემცირების ეფექტს
მე-6 სტრიქონი (სხვა კორექტირებების ეფექტი (ა სეთის ა რსებობის შემთხვევა ში)) მოიცა ვს ყველა სხვა ა უცილებელ კორექტირება ს, რა ც სა ჭიროა სა ზედა მხედველო მიზნებისთვის სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა ს და ქვემდება რებული რისკის პოზიციების მიღებისთვის (რა ც
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 9 . C a p i t a l , ცხ რ ი ლ ი 9
ცხრილში მოთხოვნილი ინფორმა ცია შეესა ბა მება ბა ზელ III-ის ჩა რჩოზე და ფუძნებულ კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის დებულება ს.
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 1 0 . C C 2 , ცხ რ ი ლ ი 1 0
ა მ ცხრილის მიზა ნია სა ბა ლა ნსო ელემენტებიდა ნ გა მოა ჩინოს ის ნა წილები რომლების მონა წილეობა ს ღებულობენ სა ზედა მხედველო კა პიტა ლის ფორმირება ში: მისი შემა დგენელი კომპონენტების (მა გ. გა უნა წილებელი მოგება , სუბორდინირებული ვა ლი და ა .შ.) თუ
მე-2 სვეტში (სა ბა ლა ნსო ღირებულება ინდივიდუა ლურ ფინა ნსურ ა ნგა რიშგებებში ა დგილობრივი ბუღა ლტრული ა ღრიცხვის სტა ნდა რტების მიხედვით) უნდა შეივსოს პირველი სვეტის (სტა ნდა რტიზებული სა ზედა მხედველო ა ნგა რიშგების სა ბა ლა ნსო ელემენტები)
გა რკვეულ შემთხვევებში, სა ჭირო იქნება სა ბა ლა ნსო ელემენტების გა ნვრცობა , რა თა მოხდეს იდენტიფიცირება ყველა იმ ელემენტისა , რომელიც მე-9 ცხრილშია (Ca pita l) მოცემული.
მოცემულ მა გა ლითში წა რმოდგენილია გა ნვრცობის შემთხვევა ც: მე-9, მე-10 და 21-ე მუხლების ქვემოთ და მა ტებულია ა მ მუხლების შემა დგენელი ნა წილები (9.1, 9.2, 9.3, 10.1 და 21.1), რომლებიც მონა წილეობა ს იღებს სა ზედა მხედველო კა პიტა ლის გა მოა ნგა რიშება ში (Ca pita l-ის
ცხრილში). რა ც უფრო კომპლექსურია ბა ნკის სა ზედა მხედველო კა პიტა ლის შემა დგენლობა (Ca pita l ცხრილი), მით უფრო მეტი ელემენტების წა რმოდგენის და გა ნვრცობის სა ჭიროება ა რის CC2 ცხრილში. ყოველ ელემენტს უნდა მიენიჭოს Ca pita l-ის ცხრილის შესა ბა მის
ელემენტთა ნ კა ვშირი.
ცხრილებს შორის კა ვშირის მითითებისთვის გა მოიყენება ველი "კა ვშირი Ca pita l-ის ცხრილთა ნ", სა და ც თითოეული გა ნვრცობილი მუხლის შემთხვევა ში უნდა მიეთითოს Ca pita l-ის ცხრილის შესა ბა მისი მუხლი. მოცემულ მა გა ლითში 10.1 ჩა მა ტებული მუხლის გა სწვრივ Ca pita l-ის
ცხრილთა ნ კა ვშირის ველში მითითებულია კა ვშირი ("ცხრილი 9 (Ca pita l), N 10"), რა ც მიუთითებს, რომ CC2 ცხრილის 10.1 ჩა მა ტებული მუხლი რომელიც ა რის CC2 ცხრილის მე-10 სა ბა ლა ნსო მუხლის შემა დგენელი ნა წილი შეესა ბა მება Ca pita l-ის ცხრილში ა რსებულ მე-10 მუხლს,
რა ც წა რმოა დგენს ა რა მა ტერია ლური ა ქტივების და ქვითვა ს ძირითა დი პირველა დი კა პიტა ლიდა ნ.
ა ) CC2 ცხრილის სა ბა ლა ნსო უწყისის ელემენტების შესა ბა მისი ოდენობები გა ვრცობა მდე უნდა ემთხვეოდეს RC ცხრილის სა ა ნგა რიშგებო პერიოდის ჯა მურ ოდენობებს
ბ) CC2-ში ყოველი და მა ტებული ელემენტისთვის მინიჭებული უნდა იყოს Ca pita l ცხრილის შესა ბა მისი ელემენტის მინიშნება
გ) CC2 ცხრილის მიზნებისთვის, გა ნვრცობა ა რ ნიშნა ვს ა უცილებლა დ ჩა შლა ს. შესა ბა მისა დ, ა რ ა რის სა ვა ლდებულო, რომ ა ხა ლი (გა ნვრცობილი) ელემენტების ჯა მი ედრებოდეს შესა ბა მისი სა ბა ლა ნსო მუხლის შესა ბა მის ოდენობა ს.
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს "1 1 . C R WA", ცხ რ ი ლ ი 1 1
ცხრილში მოთხოვნილი ინფორმა ცია შეესა ბა მება ბა ზელ III-ის ჩა რჩოზე და ფუძნებულ კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის დებულება ს.
ცხრილის A-P სვეტებში უნდა ჩა იწეროს რისკის პოზიციების ღირებულება შესა ბა მის რისკის წონა ზე გა და მრა ვლება მდე. გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტებისთვის რისკის პოზიციის ღირებულება წა რმოა დგენს ნომინა ლური ღირებულების კრედიტ კონვერსიის ფა ქტორზე ნა მრა ვლს.
Q სვეტში "სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები სა კრედიტო რისკის მიტიგა ცია მდე" ჯა მდება შესა ბა მის რისკის წონებზე გა მრა ვლებული სა ბა ლა ნსო და გა რესა ბა ლა ნსო რისკის პოზიციები;
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს "1 2 . C R M ", ცხ რ ი ლ ი 1 2
ცხრილში მოთხოვნილი ინფორმა ცია შეესა ბა მება ბა ზელ III-ის ჩა რჩოზე და ფუძნებულ კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის დებულება ს.
C-S სვეტებში (ექსელის ნუმერა ციით) ჯა მურა დ უნდა ა ისა ხოს როგორც სა ბა ლა ნსო, ისევე გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების სა კრედიტო რისკის მიტიგა ცია
E სვეტი მოიცა ვს:
ცენტრა ლური მთა ვრობებისა და ცენტრა ლური ბა ნკების მიერ გა მოშვებული სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდები, რომლის სა კრედიტო ხა რისხი სებ–ის მიერ და დგენილი ცენტრა ლური მთა ვრობებისა და ცენტრა ლური ბა ნკების მიმა რთ რისკის პოზიციების შეწონვის წესით
შეესა ბა მება მე–4 ა ნ უკეთეს ბიჯს;
რეგიონული მთა ვრობებისა და ა დგილობრივი თვითმმა რთველობების მიერ გა მოშვებული სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდები, რომლებიც შეიწონება იმ ცენტრა ლური მთა ვრობის მიმა რთ რისკის პოზიციების ა ნა ლოგიურა დ, რომლის იურისდიქცია შიც ისინი და ა რსდნენ;
სა ჯა რო და წესებულებების მიერ გა მოშვებული სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდები, რომლებიც შეიწონება ცენტრა ლური მთა ვრობის მიმა რთ რისკის პოზიციების ა ნა ლოგიურა დ;
მრა ვა ლმხრივი გა ნვითა რების ბა ნკების მიერ გა მოშვებული სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდები, რომელთა ც ენიჭება თ 0% რისკის წონა ;
F სვეტი მოიცა ვს:
კომერციული ბა ნკების მიერ გა მოშვებული სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდები, რომლის სა კრედიტო ხა რისხი სებ–ის მიერ და დგენილი კომერციული ბა ნკების მიმა რთ რისკის პოზიციების შეწონვის წესით შეესა ბა მება მე-3 ა ნ უკეთეს ბიჯს;
რეგიონული მთა ვრობებისა და ა დგილობრივი თვითმმა რთველობების მიერ გა მოშვებული სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდები გა რდა იმ ფა სია ნი ქა ღა ლდებისა , რომლებიც გა ნიხილება იმ ცენტრა ლური მთა ვრობის მიმა რთ რისკის პოზიცია დ, რომლის იურისდიქცია შიც ისინი
და ა რსდნენ;
T სვეტში (ექსელის ნუმერა ციით) უნდა ჩა იწეროს ჯა მურა დ სა ბა ლა ნსო ელემენტების სა კრედიტო რისკის მიტიგა ცია
U სვეტში (ექსელის ნუმერა ციით) უნდა ჩა იწეროს ჯა მურა დ გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების სა კრედიტო რისკის მიტიგა ცია
V სვეტში (ექსელის ნუმერა ციით) უნდა ჩა იწეროს ჯა მურა დ სა კრედიტო რისკის მიტიგა ცია როგორც სა ბა ლა ნსო, ისევე გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტებისთვის
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს "1 3 . C R M E", ცხ რ ი ლ ი 1 3
ცხრილში მოთხოვნილი ინფორმა ცია შეესა ბა მება ბა ზელ III-ის ჩა რჩოზე და ფუძნებულ კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის დებულება ს.
ცხრილის A სვეტში ა ისა ხება სა ბა ლა ნსო ელემენტების რისკის პოზიციების ღირებულება , შესა ბა მისი კორექტირებების გა თვა ლისწინებით, სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა მდე;
ცხრილის B სვეტში ა ისა ხება გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების ნომინა ლური ღირებულება , კრედიტ კონვერსიის ფა ქტორზე გა და მრა ვლება მდე;
ცხრილის C სვეტში ა ისა ხება გა რესა ბა ლა ნსო ელემენტების რისკის პოზიციის ღირებულება , კრედიტ კონვერსიის ფა ქტორზე გა მრა ვლების შემდეგ, სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვა მდე;
ცხრილის D სვეტში ა ისა ხება სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები სა კრედიტო რისკის მიტიგა ცია მდე, როგორც სა ბა ლა ნსო ისევე გა რესა ბა ლა ნსო ( ა ღ ა რ ემა ტება სა ვა ლუტო კურსის ცვლილებით გა მოწვეული სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი
რისკის პოზიციები)
ცხრილის E სვეტში ა ისა ხება სა კრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები სა კრედიტო რისკის მიტიგა ციის გა თვა ლისწინებით, როგორც სა ბა ლა ნსო ისევე გა რესა ბა ლა ნსო ( ა ღ ა რ ემა ტება სა ვა ლუტო კურსის ცვლილებით გა მოწვეული სა კრედიტო რისკის
მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
ცხრილის F სვეტში გა მოითვლება რისკის მიხედვით შეწონილი ა ქტივების სიმკვრივე ფორმულით: F=E(A+C). სიმკვრივე უნდა გა მოისა ხოს პროცენტულა დ
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს ა თვი ს " .L C R ", ცხ რ ი ლ ი 1 4
ს ვეტ ებ ი
2
3
4
5
6
7
8

ფიზიკური პირების დეპოზიტები

ფიზიკური პირების დეპოზიტები რომელიც LCR-ის მიზნებისთვის შედის ა რა უზრუნველყოფილი და ფინა ნსების ჯგუფში A.1

ა რა უზრუნველყოფილი სა ბითუმო და ფინა ნსება
უზრუნველყოფილი და ფინა ნსება
ბა ლა ნსგა რეშე ვა ლდებულებები და წა რმოებული ფინა ნსური ინსტრუმენტების წმინდა
სხვა სა კონტრა ქტო გა დინება
სხვა გა დინება
ფულის სხვა შემოდინება

ა რა უზრუნველყოფილი და ფინა ნსება (A.1) გა რდა ფიზიკური პირების დეპოზიტებისა
LCR მიზნებისთვის ა რსებული უზრუნველყოფილი და ფინა ნსება (A.2)
LCR მიზნებისთვის ა რსებული ბა ლა ნსგა რეშე ვა ლდებულებებისა (A4) და სხვა გა დინება ში (A3) შემა ვა ლი წა რმოებული ფინა ნსური ინსტრუმენტების წმინდა მოკლე პოზიციის ჯა მი
სხვა სა კონტრა ქტო გა დინება , რომელიც და კა ვშირებულია და მტკიცებული გა ცემული სესხების ა თვისება სთა ნ 30 დღია ნ პერიოდში და ა რ შედის ზემოა ღნიშნულ კა ტეგორიებში
სხვა გა დინება გა რდა ზემოა ღნიშნულ კა ტეგორიებში შემა ვა ლი მუხლებისა
LCR-ის მიზნებისთვის ფულის სხვა შემოდინება ს (B.3) და მა ტებული "ბა ლა ნსგა რეშე ვა ლდებულებები, შემოდინების ნა წილი" (B.4)
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს თვი ს 1 5 . C C R , ცხ რ ი ლ ი 1 5

ცხრილში მოთხოვნილი ინფორმა ცია შეესა ბა მება ბა ზელ III-ის ჩა რჩოზე და ფუძნებულ კა პიტა ლის ა დეკვა ტურობის დებულება ს.
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ებ ი ს თვი ს "1 6 . C R -Gen era l "; "1 7 . C R -Q u a l i t y "; "1 8 . C R -PTI,L TV "; "1 9 . C R ( ra t i o s) ", ცხ რ ი ლ ებ ი 1 6 -1 9
ზ ო გ ა დ ი გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი
I
II
III
IV
V

მონა ცემები ივსება ა ნგა რიშგების თა რიღისთვის, ა მა სთა ნ, ყველა მა ჩვენებელი წა რმოდგენილ უნდა იქნა ს ლა რში ა ნგა რიშგების თა რიღისა თვის ა რსებული სებ-ის ოფიცია ლური გა ცვლითი კურსით
კორპორა ტიულ, მცირე და სა შუა ლო, მიკრო და სა ცა ლო სეგმენტება დ სესხების და ყოფა უნდა მოხდეს ბა ნკში ა რსებული მეთოდოლოგიის მიხედვით
კორპორა ტიული და მცირე და სა შუა ლო მსესხებლების შემთხვევა ში სა სესხო და ვა ლია ნების ნა შთი უნდა ა ისა ხოს იმ სექტორში (3-და ნ 29-მდე ველები), სა იდა ნა ც მა ს გა ა ჩნია ძირითა დი ბიზნეს შემოსა ვლები, რითიც და გეგმილია ვა ლდებულების მომსა ხურება (და ფა რვის
სა ცა ლო პროდუქტების შემთხვევა ში სა სესხო და ვა ლია ნების ნა შთი უნდა ა ისა ხოს შესა ბა მის პროდუქტში მიზნობრიობის მიხედვით (30-და ნ 38-მდე ველები)
მიკრო სეგმენტის სესხები უნდა ა ისა ხოს მხოლოდ 38-ე და 39-ე ველებში. მიკრო სეგმენტის სესხები ა რ უნდა ა ღირიცხოს ბიზნეს სეგმენტებსა და სა ცა ლო პროდუქტებში. ა მა სთა ნ, ა მ სეგმენტში სესხების ა ღრიცხვა უნდა მოხდეს ა რა სესხის მიზნობრიობის, ა რა მედ მსესხებლის
გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ებ ი ს თვი ს "1 6 . C R -Gen era l "; "1 7 . C R -Q u a l i t y "; "1 8 . C R -PTI,L TV "; "1 9 . C R ( ra t i o s) ", ცხ რ ი ლ ებ ი 1 6 -1 9
ს ტ რ ი ქ ო ნ ებ ი

1
2
3

ბა ნკთა შორისი სესხები
რეპო ოპერა ციების ფა რგლებში გა ცემული სესხები
სა ხელმწიფო ორგა ნიზა ციები

სესხი, სა ვა ლო ფა სია ნი ქა ღა ლდი და სხვა მოთხოვნები კომერციული ბა ნკის მიმა რთ (ა რ შედის რეპო ოპერა ციების ფა რგლებში გა ცემული სესხები)
რეპო ოპერა ციების ფა რგლებში გა ცემული სესხები
სა ხელმწიფოს კონტროლს და ქვემდება რებული სა წა რმოები და ორგა ნიზა ციები

4

სა ფინა ნსო ინსტიტუტები

სა და ზღვევო, სა ლიზინგო და სა ინვესტიციო კომპა ნიები, სა კრედიტო კა ვშირები, მიკროსა ფინა ნსო ორგა ნიზა ციები, სა პენსიო სქემები, ფულა დი გზა ვნილების გა ნმა ხორციელებელი
პირები და სხვა სა ფინა ნსო ორგა ნიზა ციები. (ა მ სექტორში ა რ შედის კომერციულ ბა ნკებზე გა ცემული სესხები, რეპო ოპერა ციების ფა რგლებში გა ცემული სესხები

5
5.1
5.2
6
7

ლომბა რდული სესხები
ლომბა რდული სესხები სა ცა ლო
ლომბა რდული სესხები სა ბითუმო
უძრა ვი ქონების დეველოპმენტი
უძრა ვი ქონების მენეჯმენტი

8

სა მშენებლო კომპა ნიები (ა რა დეველოპერები)

9

სა მშენებლო მა სა ლების მოპოვება , წა რმოება და ვა ჭრობა

10

სა მომხმა რებლო სა ქონლით ვა ჭრობა

11

სა მომხმა რებლო სა ქონლის წა რმოება

12
13
14
15
16
17
18

ხა ნგრძლივი მოხმა რების სა მომხმა რებლო პროდუქციის წა რმოება და ვა ჭრობა
ფეხსა ცმლის, ტა ნსა ცმლისა და ტექსტილის წა რმოება და ვა ჭრობა
ვა ჭრობა (სხვა )
წა რმოება (სხვა )
სა სტუმროები და ტურიზმი
რესტორნები, ბა რები, კა ფეები და სწრა ფი კვების ობიექტები
მძიმე მრეწველობა
ბენზინგა სა მა რთ სა დგურებსა და ბენზინის იმპორტიორებზე და ექსპორტიორებზე
გა ცემული სესხები

19

სესხები გა ცემული ოქროსა და სხვა ძვირფა სი ლითონების უზრუნველყოფით
სა მომხმა რებლო მიზნობრიობით გა ცემული ლომბა რდული სესხების პორტფელი
ბიზნეს სა ქმია ნობისთვის გა ცემული ლომბა რდული სესხების პორტფელი
უძრა ვი ქონების დეველოპმენტი (უძრა ვი ქონების რეა ლიზა ცია ა ნ/და მშენებლობა , რეა ლიზა ცია )
უძრა ვი ქონების გა ქირა ვება
სა მშენებლო და სა რემონტო კომპა ნიები, ა სევე გზების, პა რკებისა და სა რეკრეა ციო ზონების მშენებლობა - გა ნვითა რება ში მონა წილე კომპა ნიები (რომლებიც ა რ ა რია ნ
და კა ვშირებული დეველოპერებთა ნ ა ნ დეველოპერულ სა ქმია ნობა სთა ნ)
სა მშენებლო მა სა ლების მოპოვება , წა რმოება , იმპორტი, ექსპორტი, ვა ჭრობა (სა ცა ლო და სა ბითუმო)
დისტრიბუცია , სა ბითუმო და სა ცა ლო ვა ჭრობა , ექსპორტი და იმპორტი: სა კვები პროდუქტები, წყა ლი, ა ლკოჰოლური და ა რა ა ლკოჰოლური სა სმელები, ხორბლეული და მა რცვლეული
პროდუქტები, თევზეული, ხორცისა და რძის პროდუქტები, სა რეცხი და ჰიგიენური სა შუა ლებები, სხვა სა მომხმა რებლო სა ქონელი
წა რმოება : სა კვები პროდუქტები, წყა ლი, ა ლკოჰოლური და ა რა ა ლკოჰოლური სა სმელები, წისქვილკომბინა ტები, ხორცისა და რძის პროდუქტები, სა რეცხი და ჰიგიენური სა შუა ლებები,
სხვა სა მომხმა რებლო სა ქონელი
ა ვეჯი, ელექტრო ტექნიკა , კომპიუტერული ტექნიკა , ციფრული ტექნიკა და სხვა
სა ბითუმო ვა ჭრობა , სა ცა ლო ვა ჭრობა , ექსპორტი და იმპორტი: ფეხსა ცმელი, ტა ნსა ცმელი, ტექსტილის ნა წა რმი და სხვა
სა ბითუმო ვა ჭრობა , სა ცა ლო ვა ჭრობა , ექსპორტი და იმპორტი: სხვა პროდუქცია რომელიც ა რ ა რის წა რმოდგენილი ზემოთ ა ღნიშნულ სექტორებში
სხვა სა წა რმოები, რომელიც ა რ ა რის წა რმოდგენილი ზემოთ ა ღნიშნულ სექტორებში
სა სტუმროების მენეჯმენტი და ტურისტული კომპა ნიები
რესტორნები, ბა რები, კა ფეები, სწრა ფი კვების ობიექტები და სხვა
სა მთო–მომპოვებელი სა წა რმოები (გა რდა სა მშენებლო მა სა ლისა ), მეტა ლურგია , მა ნქა ნა თმშენებლობა , ჩა რხთმშენებლობა , და სხვა მძიმე მრეწველობა
ბენზინის დისტრიბუცია , წა რმოება , იმპორტი და ექსპორტი

20

ენერგეტიკა

დისტრიბუცია , წა რმოება , იმპორტი და ექსპორტი, გა ზის და ელექტრო ენერგიის, ა სევე ყველა კომპა ნია რომელიც ჩა რთული ენერგეტიკის სექტორში (გ ა რ დ ა მ ე– 1 9 პუ ნ ქ ტ ი ს ა )

21
22
23
24

ა ვტომობილების დილერები
ჯა ნდა ცვა
ფა რმა ცევტიკა
ტელეკომუნიკა ცია

25

სერვისი

26

სოფლის მეურნეობის სექტორი

27

სხვა (ჯა რთის ბიზნესის ჩა თვლით)

28

ექსპორტიორები

29
30

სა ცა ლო პროდუქტები
ა ვტო–სესხები

ა ვტომობილების იმპორტიორები
სა ა ვა დმყოფოების, კლინიკების და სხვა გა მა ჯა ნსა ღებელი კომპლექსები
დისტრიბუცია , ა ფთია ქები და სა ა ფთია ქო ქსელები, წა მლების წა რმოება
სა ტელეფონო კომპა ნიები, ინტერნეტ პროვა იდერები, სა ტელევიზიო მა უწყებლობა , სა კა ბელო ტელევიზიები და სხვა
ა ვტომობილების შეკეთება და მომსა ხურება , რეკლა მა , ელექტრონული და ბეჭდვითი პრესა , სტა მბა , გა მომცემლობა , ტრა ნსპორტი, ლოჯისტიკა , სილა მა ზის სა ლონი, გა რთობა ,
სა ბა ჟო ტერმინა ლები, გა ნა თლება , სა ინფორმა ციო ცენტრები, სა შუა მა ვლო მომსა ხურეობა და სხვა
ფერმერები და ა გრო სექტორის მომსა ხურე კომპა ნიები: მეფრინველეობის ფა ბრიკები, მსხვილფეხა და წვრილფეხა სა ქონლის ფერმები, თევზის რეწვა , მეტყევეობა , მა რცვლეული
კულტურების მოყვა ნა , მეფუტკრეობა , ჩა ისა და სხვა სუბტროპიკული კულტურების პლა ნტა ციები და სხვა ფერმერული მეურნეობები (გა რდა მიკრო-ა გრო სეგმენტისა იხ. 38.1
პუნქტი)
ჯა რთის ბიზნესი, ყველა სა ხის სერვისი, ვა ჭრობა , თუ წა რმოება რომელიც ა რ ა რის წა რმოდგენილი ზემოთ ა ღნიშნულ სექტორებში
ყველა მსესხებელი, რომელთა შემოსა ვლები ძირითა და დ მიღებულია ექსპორტიდა ნ. სესხები ექსპორტიორ ფირმებზე ჯა მურა დ უნდა ა ღირიცხოს 28-ე ველში, თუმცა ეს სესხები ა სევე
უნდა ა ღირიცხოს ზემოთ წა რმოდგენილ სექტორებშიც
მოიცა ვს 30-და ნ 38–მდე ა რსებულ პროდუქტებს
ა ვტომა ნქა ნის უზრუნველყოფით გა ცემული სესხები

31

სა მომხმა რებლო სესხები

სა მომხმა რებლო მიზნობრიობით გა ცემული სესხები

31.1
31.1.1
31.2
31.2.1
32
33
34
35
36
36.1
36.1.1
36.2
36.2.1
36.3

უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი

უძრა ვი ქონებით ა რა უზრუნველყოფილი
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე

უძრა ვი ქონებით ა რა უზრუნველყოფილი სა მომხმა რებლო სესხები
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული უძრა ვი ქონებით ა რა უზრუნველყოფილი სა მომხმა რებლო სესხები
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული მცირე ზომის, მოკლევა დია ნი სა მომხმა რებლო სესხები ყოველთვიური შენა ტა ნის გა რეშე, რომელზეც ხდება სა კომისიოს
გა და ხდა . ვა და გა ნისა ზღვრება ერთი პერიოდით. (ე.წ. Pa y Da y Loa ns)

მომენტა ლური გა ნვა დება
ოვერდრა ფტები
სა კრედიტო ბა რა თები
იპოთეკური სესხები
და მთა ვრებული უძრა ვი ქონება და მიწა

სა ყოფა ცხოვრებო ნივთების და ტექნიკის შეძენის მიზნობრიობით გა ცემული სესხები
სა დებეტო ა ნგა რიშზე ა რსებული სა ნქცირებული უა რყოფითი ლიმიტი, რომელიც გა ნისა ზღვრება კლიენტის შემოსა ვლის მიხედვით
ბა რა თზე და შვებული რევოლვირება დი სა კრედიტო ლიმიტი
უძრა ვი ქონების შეძენა /მშენებლობა /რემონტის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები. 36.1-36.4 ველების ჯა მი
და მთა ვრებული უძრა ვი ქონების და მიწის შეძენის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე
მშენებლობა , მშენებლობის პროცესში მყოფი უძრა ვი ქონების შეძენა (უძრა ვი ქონებით
და დეპოზიტით უზრუნველყოფილის გა რდა )
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე

36.4
36.4.1

სესხები ბინის რემონტისა თვის
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე
მიკრო
მიკრო ა გრო
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე
მიკრო სხვა (ა გროს გა რდა )

37.2.1
38
38.1
38.1.1
38.1.2
38.1.3
38.1.4
38.1.5
38.1.6
38.2
38.2.1
38.2.2
38.2.3
38.2.4
38.2.5
38.2.6
38.2.7
38.3
38.3.1
38.3.2
38.3.3
38.3.4
38.3.5
38.3.6
38.4
38.4.1
38.4.2
38.4.3
38.4.4
38.4.5

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე, და მთა ვრებული უძრა ვი ქონების და მიწის შეძენის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები

მშენებლობა , მშენებლობის პროცესში მყოფი უძრა ვი ქონების შეძენა (უძრა ვი ქონებით
და დეპოზიტით უზრუნველყოფილი)

36.3.1

37
37.1
37.1.1
37.2

უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სა მომხმა რებლო სესხები
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სა მომხმა რებლო სესხები. გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზი გულისხმობს, სესხის
გა ცემა ზე გა და წყვეტილების მიღებისა ს, ბა ნკის მიერ მსესხებლის/თა ნა მსესხებლის, როგორც ვა ლდებულებების, ა სევე შემოსა ვლების დოკუმენტა ლურა დ და და სტურება ს.

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე

სწრა ფი სესხები (Pa y Da y Loa ns)

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე
სა კრედიტო პორტფელი (ბა ნკთა შორისი სესხების გა რეშე)
კორპორა ტიული სესხები
<500.000 ლა რი
500.000-3.000.000 ლა რი
3.000.000-5.000.000 ლა რი
5.000.000-10.000.000 ლა რი
10.000.000-30.000.000 ლა რი
>30.000.000 ლა რი
სესხები მცირე და სა შუა ლო ბიზნესზე

მშენებლობის პროცესში მყოფი უძრა ვი ქონების შეძენის ა ნ მშენებლობის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით და ფულა დი სა ხსრებით უზრუნველყოფილი სესხები
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე, მშენებლობის პროცესში მყოფი უძრა ვი ქონების შეძენის ა ნ მშენებლობის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით ა ნ/და ფულა დი
სა ხსრებით უზრუნველყოფილი სესხები
მშენებლობის პროცესში მყოფი უძრა ვი ქონების შეძენის ა ნ მშენებლობის მიზნობრიობით გა ცემული სესხები (უძრა ვი ქონებით და ფულა დი სა ხსრებით უზრუნველყოფილი სესხების
გა რდა )
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე, მშენებლობის პროცესში მყოფი უძრა ვი ქონების შეძენის ა ნ მშენებლობის მიზნობრიობით გა ცემული სესხები (უძრა ვი ქონებით და
ფულა დი სა ხსრებით უზრუნველყოფილი სესხების გა რდა )
რემონტის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე, რემონტის მიზნობრიობით გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები
მცირე ზომის სესხები, რომლის გა ცემისა ს გა ითვა ლისწინება ბიზნესიდა ნ მიღებული შემოსა ვლები
მცირე ზომის სესხები, რომლის გა ცემისა ს გა ითვა ლისწინება ა გრო სა ქმია ნობიდა ნ მიღებული შემოსა ვლები
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე ა რსებული მცირე ზომის სესხები, რომლის გა ცემისა ს გა ითვა ლისწინება ა გრო სა ქმია ნობიდა ნ მიღებული შემოსა ვლები
მცირე ზომის სესხები, რომლის გა ცემისა ს გა ითვა ლისწინება ბიზნესიდა ნ მიღებული შემოსა ვლები და რომელიც ა რ ა რის და კა ვშირებული ა გრო სა ქმია ნობა სთა ნ
გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე ა რსებული მცირე ზომის სესხები, რომლის გა ცემისა ს გა ითვა ლისწინება ბიზნესიდა ნ მიღებული შემოსა ვლები და რომელიც ა რ ა რის
და კა ვშირებული ა გრო სა ქმია ნობა სთა ნ
მოიცა ვს კორპორა ტიულ, მცირე და სა შუა ლო, მიკრო და სა ცა ლო სესხებს
კორპორა ტიული სესხები
ლიმიტება დ ჩა შლილი კორპორა ტიული სესხები. ლიმიტი უნდა გა ნისა ზღვროს მსესხებლის მიმდინა რე ჯა მური სა სესხო და ვა ლია ნების მიხედვით

სესხები მცირე და სა შუა ლო ბიზნესზე
<300.000 ლა რი
300.000-500.000 ლა რი
500.000-1.000.000 ლა რი
1.000.000-2.000.000 ლა რი
2.000.000-3.000.000 ლა რი
>3.000.000-5.000.000 ლა რი
>5.000.000 ლა რი

სა ცა ლო სესხები

ლიმიტება დ ჩა შლილი მცირე და სა შუა ლო სესხები. ლიმიტი უნდა გა ნისა ზღვროს მსესხებლის მიმდინა რე ჯა მური სა სესხო და ვა ლია ნების მიხედვით

მოიცა ვს სა ცა ლო პროდუქტებს და სა ცა ლო ლომბა რდს
<10.000 ლა რი
10.000-20.000 ლა რი
20.000-50.000 ლა რი
50.000-100.000 ლა რი
100.000-500.000 ლა რი
>500.000 ლა რი

მიკრო

ლიმიტება დ ჩა შლილი სა ცა ლო სესხები. ლიმიტი უნდა გა ნისა ზღვროს მსესხებლის მიმდინა რე ჯა მური სა სესხო და ვა ლია ნების მიხედვით

მცირე ზომის სესხები, რომლის გა ცემისა ს გა ითვა ლისწინება ბიზნესიდა ნ მიღებული შემოსა ვლები
<10.000 ლა რი
10.000-20.000 ლა რი
20.000-50.000 ლა რი
50.000-100.000 ლა რი
>100.000 ლა რი

ლიმიტება დ ჩა შლილი მიკრო სესხები. ლიმიტი უნდა გა ნისა ზღვროს მსესხებლის მიმდინა რე ჯა მური სა სესხო და ვა ლია ნების მიხედვით

გ ა ნ მ ა რ ტ ებ ებ ი გ ვერ დ ი ს ა თვი ს "1 6 . C R -Gen era l ", ცხ რ ი ლ ი 1 6
ს ვეტ ებ ი

11.1

ა . სესხის ნა შთი

სესხების პორტფელის მიმდინა რე ნა შთი

11.2

ბ. სესხების რა ოდენობა

პორტფელში ა რსებული სესხების რა ოდენობა . თუ სესხის თა ნხის ნა ხევა რი ა ნ მეტი უზრუნველყოფილია , ის მიეკუთვნება უზრუნველყოფილი სესხების კა ტეგორია ს

11.3

გ. მსესხებლების რა ოდენობა

პორტფელში ა რსებული მსესხებლების უნიკა ლური რა ოდენობა . თუ სესხის თა ნხის ნა ხევა რი ა ნ მეტი უზრუნველყოფილია , ის მიეკუთვნება უზრუნველყოფილი სესხების კა ტეგორია ს

11.6

ვ. სა ხელფა სო პროექტის ფა რგლებში გა ცემული სესხები

ფულა დი სა ხსრებით უზრუნველყოფილი სესხების პორტფელის მიმდინა რე ნა შთი. ნა წილობრივი უზრუნველყოფის შემთხვევა ში უნდა ჩა იწეროს მხოლოდ სესხის ის ნა წილი,
რომელიც სრულა დ ა რის უზრუნველყოფილი და და ნა რჩენი გა და ვიდეს შესა ბა მის კა ტეგორია ში
უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების პორტფელის მიმდინა რე ნა შთი. ნა წილობრივი უზრუნველყოფის შემთხვევა ში უნდა ჩა იწეროს მხოლოდ სესხის ის ნა წილი, რომელიც
სრულა დ ა რის უზრუნველყოფილი და და ნა რჩენი გა და ვიდეს შესა ბა მის კა ტეგორია ში
სა ხელფა სო პროექტის ფა რგლებში გა ცემული სესხების პორტფელის მიმდინა რე ნა შთი

11.7

ზ. უზრუნველყოფილი, გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული სესხები

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების პორტფელის მიმდინა რე ნა შთი

11.8

თ. ა რა უზრუნველყოფილი, გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული
სესხები
ი. სესხის რეზერვი 2%/10%/30%/50%/100%
კ. სესხის რეზერვი - და მა ტებითი
ლ. სესხის რეზერვი სულ
მ. თვის შიგნით გა ცემები
ნ. თვის შიგნით და ფა რვები
ო. თვის შიგნით გა ცემების ის ნა წილი, რომლითა ც მოხდა ა რსებული ვა ლდებულებების
გა და ფა რვა
ო.ა . მა თ შორის: ა რსებული სესხის ძირის გა და ფა რვა
ო.ბ. მა თ შორის: პროცენტის, ჯა რიმისა და სხვა ვა ლდებულებების გა და ფა რვა
პ. და რიცხული მისა ღები პროცენტები (ბა ლა ნსით)
ჟ. და რიცხული მისა ღები ჯა რიმები (ბა ლა ნსით)

11.4

დ. ფულა დი სა ხსრებით უზრუნველყოფილი სესხები

11.5

ე. უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები

11.9
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2

რ. ა რსებული სესხების ნა შთზე ჩა მოწერილი პროცენტების გა რესა ბა ლა ნსო ნა შთი

11.2

ს. ა რსებული სესხების ნა შთზე ჩა მოწერილი ჯა რიმების გა რესა ბა ლა ნსო ნა შთი

11.2
11.2
11.2
11.2
11.3

ტ. სა შუა ლო შეწონილი სა პროცენტო გა ნა კვეთი (სესხის ნა შთზე)
უ. სა შუა ლო შეწონილი სა პროცენტო გა ნა კვეთი (თვის შიგნით გა ცემულ სესხებზე)
ფ. სა შუა ლო შეწონილი სა კონტრა ქტო ვა დია ნობა (თვეებში)
ქ. სა შუა ლო შეწონილი ვა დია ნობა და რჩენილი ვა დის მიხედვით (თვეებში)
ღ. ცვლა დგა ნა კვეთია ნი სესხების ნა შთი

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

ა . სტა ნდა რტული სესხები
ბ. სა ყურა დღებო სესხები
გ. ა რა სტა ნდა რტული სესხები
დ. სა ეჭვო სესხები
ე. უიმედო სესხები
ვ. წლის და სა წყისიდა ნ ჩა მოწერილი სესხები (კუმულა ტიური)

12.7

ზ. წლის და სა წყისიდა ნ ჩა მოწერილი სესხების ა მოღება (კუმულა ტიური)

გა და მხდელუნა რია ნობის ა ნა ლიზის გა რეშე გა ცემული უძრა ვი ქონებით ა რა უზრუნველყოფილი სესხების პორტფელის მიმდინა რე ნა შთი
პორტფელის ჯა მური რეზერვის თა ნხა
ბა ნკის ა ნ სებ–ის მიერ შექმნილი და მა ტებითი რეზერვის თა ნხა
პორტფელის ჯა მური რეზერვი ("ი" და "კ" ველების ჯა მი)
თვის შიგნით გა ცემული სესხების მოცულობა
თვის შიგნით და ფა რული სესხების მოცულობა
("ო.ა " და "ო.ბ" ველების ჯა მი)
თვის შიგნით გა ცემების ის ნა წილი რომლითა ც მოხდა ა რსებული სესხების გა და ფა რვა
თვის შიგნით გა ცემების ის ნა წილი რომლითა ც მოხდა ა რსებული პროცენტის, ჯა რიმისა და სხვა ვა ლდებულებების გა და ფა რვა
პორტფელზე და რიცხული პროცენტის ჯა მური მისა ღები თა ნხა (ბა ლა ნსით)
პორტფელზე და რიცხული ჯა რიმების ჯა მური მისა ღები თა ნხა (ბა ლა ნსით)
მოცემული სესხების ნა შთზე იმ პროცენტების გა რესა ბა ლა ნსო ნა შთი, რომელიც ა რ ერიცხება ბა ლა ნსზე ა ნ ბა ლა ნსიდა ნ ჩა მოიწერა გა რესა ბა ლა ნსო ა ნგა რიშზე, და შესა ბა მისა დ
ა ღნიშნული პროცენტები ა სა ხვა ს პოვებს შესა ბა მის იმ თვის გა რესა ბა ლა ნსო ა ნგა რიშზე
მოცემული სესხების ნა შთზე იმ ჯა რიმების გა რესა ბა ლა ნსო ნა შთი, რომელიც ა რ ირიცხება ბა ლა ნსზე ა ნ ბა ლა ნსიდა ნ ჩა მოიწერა გა რესა ბა ლა ნსო ა ნგა რიშზე, და შესა ბა მისა დ
ა ღნიშნული ჯა რიმები ა სა ხვა ს პოვებს შესა ბა მის იმ თვის გა რესა ბა ლა ნსო ა ნგა რიშზე
სესხის ნა შთის მიხედვით გა და თვლილი სა შუა ლო შეწონილი სა პროცენტო გა ნა კვეთი
თვის შიგნით გა ცემული სესხების ნა შთის მიხედვით გა და თვლილი სა შუა ლო შეწონილი სა პროცენტო გა ნა კვეთი
სესხების გა ცემისა ს სა სესხო ხელშეკრულება ში მითითებული თვეების რა ოდენობა (პორტფელის სა შუა ლო შეწონილი)
სესხების გრა ფიკით გა ნსა ზღვრული ვა დის ბოლომდე და რჩენილი თვეების რა ოდენობა (პორტფელის სა შუა ლო შეწონილი)
ცვლა დგა
ნიებ
სესხების
ნაიშთი
გ ანა
ნ მკვეთია
ა რ ტ ებ
ი გ ვერ დ
ს ა თვი ს "1 7 . C R -Q u a l i t y ", ცხ რ ი ლ ი 1 7
ს ვეტ ებ ი

12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19

თ. ჩა მოწერილი სესხების ბა ლა ნსზე ა ღდგენა წლის და სა წყისიდა ნ (კუმულა ტიური)
ი. 30 დღემდე ვა და გა და ცილებული სესხები
კ. 30-და ნ 90 დღემდე ვა და გა და ცილებული სესხები
ლ. 90 და მეტი დღით ვა და გა და ცილებული სესხები
მ. რესტრუქტურიზებული სესხების ნა შთი
ნ. რესტრუქტურიზებული სესხების რა ოდენობა
ო. რეფინა ნსირებული სესხების ნა შთი
პ. რეფინა ნსირებული სესხების რა ოდენობა
ჟ. თვის შიგნით რესტრუქტურიზებული სესხების ნა შთი
რ. თვის შიგნით რესტრუქტურიზებული სესხების რა ოდენობა
ს. თვის შიგნით რეფინა ნსირებული სესხების ნა შთი
ტ. თვის შიგნით რეფინა ნსირებული სესხების რა ოდენობა

კომერციული ბა ნკების მიერ ა ქტივების კლა სიფიკა ციისა და შესა ძლო და ნა კა რგების რეზერვების შექმნისა და გა მოყენების წესში ა რსებული გა ნმა რტებების შესა ბა მისა დ

წლის და სა წყისიდა ნ ჩა მოწერილი სესხები (კუმულა ტიური)
წლის და სა წყისიდა ნ ჩა მოწერილი სესხების ა მოღება (კუმულა ტიური), რომელშიც გა ითვა ლისწინება სესხების ფულა დი სა ხით ა მოღება , მა თ შორის და სა კუთრებული უძრა ვი
ქონების რეა ლიზა ცია (ა რ გა ითვა ლისწინება თ. პუნქტში გა თვა ლისწინებული სესხების ბა ლა ნსზე ა ღდგენა )
ჩა მოწერილი სესხების ბა ლა ნსზე ა ღდგენა წლის და სა წყისიდა ნ (კუმულა ტიური)
ვა და გა და ცილებული სესხი – სესხი, რომლის ძირითა დი თა ნხის (მისი ნა წილის) ა ნ პროცენტის გა ნვა დებით გა თვა ლისწინებული თა ნხის გა და ხდა ა რ მომხდა რა შეთა ნხმებული
თა რიღისა თვის, რომელიც მოცემულია სესხთა ნ და კა ვშირებულ შესა ბა მის დოკუმენტა ცია ში.
ვა და გა და ცილებული სესხის მთლია ნი ძირი. ა ნუ, იმ შემთხვევა ში თუ ვა და გა და ცილებული სესხის ძირი ა რის 100 ლა რი, ხოლო ვა და გა ცილებული თა ნხა 10 ლა რი, ა მ მიზნებისა თვის

კომერციული ბა ნკების მიერ ა ქტივების კლა სიფიკა ციისა და შესა ძლო და ნა კა რგების რეზერვების შექმნისა და გა მოყენების წესში ა რსებული გა ნმა რტებების შესა ბა მისა დ
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13.1

ფორმა ში სესხის ნა შთები უნდა გა და ნა წილდეს PTI და LTVკოეფიციენტების და სა ხელფა სო ზღვრების მიხედვით.

13.2

სესხის მომსა ხურების კოეფიციენტი (PTI)

13.3

სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი (LTV)

14.1

ფორმა ში სესხის ნა შთები უნდა გა და ნა წილდეს კოეფიციენტების ზღვრების მიხედვით

14.2

მთლია ნი ა ქტივები (Assets)

14.3

მთლია ნი ვა ლდებულებები (Debt)

მსესხებლის, თა ნა მსესხებლისა და მა თი სა ოჯა ხო მეურნეობის ჯა მური ყოველთვიური გა და სა ხდელებისა და ყოველთვიური წმინდა შემოსა ვლების თა ნა ფა რდობა . ვა ლდებულებების
ნა წილი (მთელი სისტემის დონეზე) უნდა გა ნა ხლდეს ა ნგა რიშგების თა რიღისთვის, ხოლო შემოსა ვლის ნა წილში ბა ნკმა უნდა იხელმძღვა ნელოს მის ხელთ ა რსებული უა ხლესი
მონა ცემებით.
უძრა ვი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხის და უძრა ვი ქონების სა ხით ა რსებული უზრუნველყოფის სა შუა ლების სა ბა ზრო ღირებულების თა ნა ფა რდობა . იმ შემთხვევა ში, თუ
ა რსებული უზრუნველყოფის ქვეშ ბა ნკს გა ცემული ა ქვს რა მდენიმე სესხი, სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი უნდა და ითვა ლოს ყველა ა მ ვა ლდებულების გა თვა ლისწინებით. იმ
შემთხვევა ში, თუ მსესხებლის სხვა და სხვა სესხი უზრუნველყოფილია სხვა და სხვა უძრა ვი ქონებით, სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტი უნდა და ითვა ლოს ცა ლ–ცა ლკე. ხოლო იმ
შემთხვევა ში, თუ სესხზე ა რის რა მდენიმე უზრუნველყოფა , რომელთა გა ნ ნა წილი უზრუნველყოფს ა სევე სხვა სესხს/სესხებს, სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტის და თვლისა ს,
უძრა ვი ქონების ის ნა წილი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვა და სხვა სესხებს, უნდა გა და ნა წილდეს შესა ბა მისი სესხების მიმდინა რე ნა შთების პროპორციულა დ. ვა ლდებულებების
ნა წილი (ბა ნკის დონეზე) უნდა გა ნა ხლდეს ა ნგა რიშგების თა რიღისთვის, ხოლო უძრა ვი ქონების ღირებულების ნა წილში ბა ნკმა უნდა იხელმძღვა ნელოს ბოლო შეფა სებით. თუ
უზრუნველყოფა შეფა სებულია უცხოურ ვა ლუტა ში, ა ნგა რიშგების თა რიღისთვის ბა ნკმა უნდა გა და ითვა ლოს უძრა ვი ქონების ღირებულება (ექვივა ლენტი ლა რში ა ნგა რიშგების
თა რიღისთვის ა რსებული სებ–ის ოფიცია ლური კურსით).
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რესურსი, რომელსა ც სა წა რმო ა კონტროლებს წა რსულში მომხდა რი მოვლენების შედეგა დ და რის სა ფუძველზეც სა წა რმო მომა ვა ლში მოელის ეკონომიკური სა რგებლის მიღება ს.

14.4

სა კუთა რი კა პიტა ლი (Equity)

სა წა რმოს სესხები, ფა სია ნი ქა ღა ლდები, ფინა ნსური ლიზინგი, ფა ქტორინგი და სხვა ვა ლდებულებები, კრედიტორული და მსგა ვსი მოთხოვნების გა რდა . ვა ლდებულებებში ა სევე
გა ითვა ლისწინება ბა ნკის მიერ მსესხებლისა თვის და მტკიცებული და ა უთვისებელი გა რესა ბა ლა ნსო ვა ლდებულებები, რომელთა ა თვისება -გა მოყენება ც ბა ნკის მხრიდა ნ და მა ტებით
სტა ნდა რტული ტიპის გა ნხილვა სა და და მტკიცება ს ა ღა რ მოითხოვს, ა სევე კრედიტის პირდა პირი შემცვლელი ტიპის გა რესა ბა ლა ნსო ვა ლდებულება , რომელიც ა სა ხული ა რ ა რის
ბა ლა ნსში წა რმოდგენილ ვა ლდებულებებში.
სა წა რმოს ა ქტივების ის ნა წილი, რომელიც რჩება ყველა ვა ლდებულების გა მოკლების შემდეგ.

14.5

სა ოპერა ციო მოგება სა პროცენტო ხა რჯების, ცვეთა -ა მორტიზა ციისა და გა და სა ხა დების
გა და ხდა მდე (EBITDA)

სა წა რმოს სა ა ნგა რიშო, როგორც წესი, უა ხლესი თორმეტი თვის მოგება , სა პროცენტო ხა რჯების, ცვეთის, ა მორტიზა ციისა და სა გა და სა ხა დო ვა ლდებულებების გა თვა ლისწინების
გა რეშე. ა ღნიშნული მა ჩვენებელი ა რ უნდა მოიცა ვდეს ერთჯერა დ და ა რა ძირითა დი ბიზნეს სა ქმია ნობით წა რმოშობილ შემოსა ვლებსა და ხა რჯებს.

14.6

სა ოპერა ციო მოგება სა პროცენტო ხა რჯების და გა და სა ხა დების გა და ხდა მდე (EBIT)

14.7

სა პროცენტო ხა რჯები (Interest Expenses)

სა წა რმოს სა ა ნგა რიშო, როგორც წესი უა ხლესი თორმეტი თვის მოგება , სა პროცენტო ხა რჯებისა და სა გა და სა ხა დო ვა ლდებულებების გა თვა ლისწინების გა რეშე. ა ღნიშნული
სა წა რმოს სა ა ნგა რიშო, როგორც წესი უა ხლესი თორმეტი თვის მა ნძილზე, სხვისი კუთვნილი ფულა დი სა ხსრების ა ნ/და მა თი ექვივა ლენტების გა მოყენების სა ნა ცვლოდ გა წეული და
სხვის მიმა რთ წა რმოშობილი ვა ლდებულებების შედეგა დ წა რმოქმნილი ხა რჯი, რომელიც გა მოითვლება ეფექტური სა პროცენტო გა ნა კვეთის მეშვეობით, რა ც წა რმოა დგენს ისეთ
გა ნა კვეთს, რომელიც ზუსტა დ ა დისკონტირებს მომა ვა ლში გა და სა ხდელ სა ვა რა უდო ფულა დ სა ხსრებს ფინა ნსური ინსტრუმენტის მოსა ლოდნელი მომსა ხურების ვა დის (ა ნ სა და ც
შესა ძლებელია უფრო მოკლე ვა დის) გა ნმა ვლობა ში მის სა ბა ლა ნსო ღირებულება მდე. სა პროცენტო ხა რჯის გა მოთვლისა ს გა სა თვა ლისწინებელია ა რსებითობის პრინციპი ფინა ნსური
ა ნგა რიშგების სა ერთა შორისო სტა ნდა რტების მიხედვით.

