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მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ გასული წელი, კრედო ბანკისთვის 
განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ერთობლივი ძალისხმევით, კრედო 
ბანკის გუნდმა საკმაოდ ამბიციური მიზნების მიღწევა შეძლო, რაც გულისხმობს 
იმას, რომ 2017 წლის მდგომარეობით, კრედოს პორტფელმა 533 მილიონი 
ლარი შეადგინა, ხოლო მომხმარებლების რაოდენობა 230 ათასამდე გაიზარდა. 
გასული წელი განსაკუთრებულია ასევე იმით, რომ ორწლიანი 
თავდაუზოგავი შრომის შედეგად, 20 მარტს, კრედო ბანკმა საბანკო ლიცენზია 
მოიპოვა. 2015 წლის დასაწყისში, მენეჯმენტმა და სამეთვალყურეო საბჭომ 
ერთხმად გადაწყვიტა კრედოს ბანკად ტრანსფორმაცია. გაანალიზდა ყველა 
საჭირო პროცესი და გაიწერა დეტალური სამოქმედო გეგმა. შემდგომი ორი 
წლის განმავლობაში, მფლობელი კომპანიები და პარტნიორი საფინანსო 
ინსტიტუტები აქტიურ მხარდაჭერას უწევდნენ კრედო ბანკს. მათთან 
წარმატებულ თანამშრომლობას კი, საფუძვლად დაედო კრედო ბანკის 
დადებითი რეპუტაცია და ბანკად ტრანსფორმაციის რეალური პოტენციალი. 
გამოცდილ გარე კონსულტანტებთან ერთად, უდიდესი შრომა გასწიეს 
თანამშრომლებმაც, რომლებიც ჩვეულ საქმიანობასთან ერთად, პარალელურ 
რეჟიმში მუშაობდნენ ტრანსფორმაციის პროექტზე. ამასთანავე, ეტაპობივად 
ემატებოდა ახალი, გამოცდილი კადრები, რომლებიც საკუთარი გამოცდილების 
შესაბამისად, ახალი საბანკო მიმართულებების ჩამოყალიბებაში იღებდნენ 
მონაწილეობას.  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ლიცენზიის 
მოპოვების ინიციატივას თავიდანვე საგრძნობი მხარდაჭერა გამოუცხადა, რაც 
შესაბამისად აისახა საბოლოო შედეგზეც. 
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2017 წელს, გაიხსნა ქედის, 
თიანეთისა და წყალტუბოს სერვისცენტრები. მესტიაში 2018 წლის 
დასაწყისში გახსნილი სერვისცენტრის ჩათვლით კი, საერთო ჯამში, 
კრედო ბანკი თავის მომხმარებლებს 66 სერვისცენტრით ემსახურება. გარდა 
ამისა, ბანკის სტატუსით, მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხების გაცემა გახდა 
შესაძლებელი, რაც პორტფელის ზრდაზეც შესაბამისად აისახა. ასევე, შეიქმნა 
ახალი პოზიციები და კრედო ბანკის გუნდს, ბევრი ახალი კადრი შემოემატა. 
შედეგად, თითოეული დეპარტამენტი გაძლიერებული ძალებით შეუდგა 
საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების ახალ სტანდარტებზე მუშაობას.  
ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სიახლე კი ის არის, რომ საფუძველი ჩაეყარა 
ციფრული ბანკინგის განვითარებას, რომელიც გულისხმობს საბანკო 
მომსახურების გაუმჯობესებას ინოვაციური ტექნოლოგიების საშუალებით. 
გასულ წელს, ამ მიმართულებით, შეიქმნა სწრაფი სესხების პორტალი და 
დაინერგა ონლაინ განვადებები. დასრულების ეტაპზეა აგრო პორტალზე 
მუშაობა, რომელიც უახლოეს მომავალში გაეშვება და საკონსულტაციო 
მომსახურეობას შესთავაზებს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ პირებს. 
წელს, ასევე იგეგმება მობილური აპლიკაციის დახვეწა და საკრედიტო 
სქორინგის გამოყენება თითქმის ყველა მიკრო პროდუქტისათვის, რაც 
მნიშვნელოვან გავლენას მოახდეს ბანკის ეფექტიანობაზე. იგეგმება 
ასევე მობაილ და ინტერნეტ ბანკინგის დანერგვა იმისათვის, რომ უფრო 
გაადვილდეს და დაიხვეწოს როგორც საცალო ოპერაციები, ასევე მცირე და 
საშუალო ბიზნესის მომსახურება.
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არანაკლებ პრიორიტეტულია საცალო პროდუქტებისა და ოპერაციების სრული 
ჩამოყალიბება, რომ ჩვენი მომხმარებლებისათვის სრულყოფილი საბანკო 
მომსახურების შეთავაზება შევძლოთ. ამ მხრივ, 2017 წლის მიღწევა მასთერ 
ქარდისგან საერთაშორისო ბარათების გამოშვებისთვის ლიცენზიის მოპოვება 
არის. ასევე გზავნილების საკუთარი სისტემის, „სპრინტის“, მიმდინარე 
ანგარიშებისა და საანაბრე პროდუქტების დანერგვა.
აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით, კრედო ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად 
მზარდი კომერციული ბანკია საქართველოს ბაზარზე. ტრანსფორმაციის შემდგომ,  
განვითარების ახალი ეტაპი დადგა, რომელიც გამოწვევებითა და პერსპექტივებით 
სავსე  მომავალს ჰპირდება როგორც ბანკს, ასევე მის თითოეულ თანამშრომელს. 
მჯერა, რომ კრედოს გუნდი მომავალშიც სწორი მიმართულებით განაგრძობს 
მუშაობას და ყველა დასახულ მიზანს წარმატებით მიაღწევს. 
როგორც კრედო ბანკის გენერალური დირექტორი, დიდ მადლობას ვუხდი მფლობელ 
და პარტნიორ კომპანიებს, ასევე თითოეულ თანამშრომელს ბანკის განვითარებაში 
შეტანილი წვლილისა და 2017 წლის წარმატებით დასრულებისათვის!  

                    ზაზა ფირცხელავა, სს კრედო ბანკის გენერალური დირექტორი     

It is my pleasure to inform you that the last year turned out especially suc-
cessful for Credo Bank. Credo Bank’s team was able to reach ambitious goals, 
meaning that as of 2017 Credo Bank’s portfolio amounted around GEL 533 mil-
lion, and the number of active clients increased up to 230 thousand. 
The last year was also special due to the fact that as a result of two years’ 
hard work, Credo Bank obtained a banking license on 20th of March. In the 
beginning of 2015, Management and Supervisory Board unanimously re-
solved to transform Credo Bank into a bank. All necessary processes were 
analysed and a detailed action plan was agreed. For the following two years, 
the owner companies and partner financial institutions actively supported 
Credo Bank. Notably, successful collaboration was based on Credo Bank’s 
positive reputation and on the real potential to be transformed into a bank. 
Together with the experienced external consultants, the employees did hard 
work, who, along with their regular duties, worked on the transformation 
project in a parallel regime. Besides, new and experienced staff members 
were gradually recruited, who, based on their experience, took part in the 
development of new banking activities.  It should be hereby mentioned that 
the National Bank supported the initiative of obtaining the license from the 
very beginning, which was eventually reflected on the final outcome. 
It should be also noted that in 2017, three new branches were opened in 
Keda, Tianeti and Tskhaltubo. Credo Bank serves its clients with 66 branch-
es in total, including the Mestia branch, which was opened in January 2018. 
Besides, with a bank status, it became possible to disburse small and me-
dium business loans, which is positively reflected on the portfolio growth 
as well. In addition, new positions were created and many new employees 
were recruited in recent period of time. As a result, each department ini-
tiated the development of banking products and services with even more 
consolidated force and efforts.  

One of the most important innovations at Credo Bank is the development 

of digital banking, which envisages the improvement of banking services 
through the innovative technologies. Last year, Instant Loans portal was de-
veloped and an online credit purchases was launched. The development of 
agro portal is about to finish, which will be launched in the near future and 
will provide consulting services to those, who are engaged in agricultural ac-
tivities. This year, it is planned to improve the mobile application and to use 
credit scoring for almost all micro products, which will significantly influence 
the effectiveness of the bank. It is also planned to introduce mobile and inter-
net banking in order to simplify and improve retail transactions and services 
for small and medium size businesses.
Complete development of retail products and operations is another prior-
ity as well in order to offer all-inclusive banking services to the clients. In 
making so, obtaining the MasterCard license for the issuance of interna-
tional cards is considered as a major achievement of 2017. In addition to 
that, Credo Bank introduced the own remittance system “Sprint”, current 
account and saving account products.
It should be noted that nowadays Credo Bank is one of the fastest growing 
commercial banks on the Georgian market. Followed to the transformation, 
the new era of development has started, which promises the challenging 
and prospective future to the bank and its employees as well. I believe, 
that Credo Bank’s team will take the right pathway in the future and will 
reach all the intended goals. 
As a General Director, I give my special gratitude to the owner and partner 
companies, also to the employees for their contribution to the development of 
Credo Bank and for the successful completion of the year 2017! 

                                                                          CEO  Zaza Pirtskhelava 
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დან ბალკე LFS-ში მოღვაწეობს 1997 წელს მისი დაარსების 
მომენტიდან. ბ-ნი ბალკე არის LFS-ის მმართველი დირექტორი 
და მისი თანამფლობელი. მას გააჩნია საფინანსო სექტორის 
საინსტიტუციო მოწყობის პროექტებში უმაღლეს ხელმძღვანელ 
პოზიციებზე მუშაობის სოლიდური პროფესიული გამოცდილება 
ისეთ დარგებში, როგორიცაა: წვრილი, მცირე და საშუალო 
საწარმოების (MSME) ფინანსირება, საბინაო ფინანსირება და 
მუნიციპალური პროექტების ფინანსირება. მანჩესტერის ბიზნეს 
სკოლაში სამაგისტრო კურსის დასრულების შემდეგ, ბ-ნ ბალკეს 

Dan Balke has been with LFS since its foundation in 1997. 
Mr. Balke is Managing Director and co-owner of LFS. He has extensive professional ex-
perience in senior management positions in financial sector institution building proj-
ects in the fields of MSME finance, housing finance and municipal finance. Mr. Balke 
holds an MBA in Finance from Manchester Business School and a M.Sc. in Economics. 
Mr. Balke speaks German, English, Russian, Spanish and Serbo-Croat.

ტომას ენგელჰარდტი LFS-ში მოღვაწეობს 1997 წლიდან, მისი 
დაარსების მომენტიდან. ბ-ნი ენგელჰარდტი არის LFS-ის მმართველი 
დირექტორი და მისი თანამფლობელი, ასევე, აზერბაიჯანში Access-
Bank-ის სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორი და AccessBank Libe-
ria-ს და AccessBank Tajikistan-ის დირექტორატის თავმჯდომარე. 
ამჟამად, იგი მუშაობს AccessHolding-ში, სადაც დირექტორთა 
საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი უკავია. ბ-ნ ენგელჰარდტს გააჩნია 
წვრილი, მცირე და საშუალო საწარმოების (MSME) ფინანსირების 
პროექტების უმაღლეს ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობის 
სოლიდური პროფესიული გამოცდილება. მას გააჩნია მეცნიერებათა 
მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში. ფლობს გერმანულ, ინგლისურ, 
რუსულ, ესპანურ და სერბულ-ხორვატულ ენებს.

Thomas Engelhardt has been with LFS since its foundation in 1997. Mr. Engelhardt is 
Managing Director and co-owner of LFS, Director on the Supervisory Board of Access-
Bank in Azerbaijan, and Chairman of the Supervisory Boards of AccessBank Liberia and 
AccessBank Tajikistan. He is currently seconded to AccessHolding, where he serves as 
the Chairman of the Management Board. Mr. Engelhardt has extensive professional ex-
perience in senior management positions in MSME finance projects. He holds a M.Sc. in 
Economics, and speaks German, English, Russian and Serbo-Croat.
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დენ ბალკე / Dan Balke

ფრანკ სტრეპელი / Frank Streppel

ტომას ენგელჰარდტი / 
Thomas Engelhardt

ფრანკ სტრეპელი - Triodos Investment Management-ის მენე-
ჯერის მოადგილე განვითარებადი ბაზრების საკითხებში. 2000 
წლიდან ბ-ნი სტრეპელი მუშაობდა უფროს საინვესტიციო ოფი-
ცრად Triodos Bank-ში, ნიდერლანდებში, საერთაშორისო ფო-
ნდის მართვის დეპარტამენტში. ამჟამად ბ-ნი სტრეპელი იკავებს 
Triodos Investment Management B.V.-ის მმართველი დირექტო-
რის მოადგილის პოზიციას. ბ-ნი სტრეპელი საბანკო სექტორში 
საქმიანობას ეწევა 1992 წლიდან, როდესაც მან მუშაობა და-
იწყო ABN AMRO Bank-ში, ნიდერლანდებში, სადაც რამოდენიმე 
სხვადასხვა პოზიციას იკავებდა, რის საფუძველზეც მნიშვნე-
ლოვანი გამოცდილება შეიძინა. 1998 წლიდან იგი საფინანსო 
დამკვირვებლად Médecins Sans Frontières-ში, შრილანკაში. 

მუშაობდა ბ-ნი სტრეპელი არის K-Rep Bank Limited-ის და Bhartiya Samruddhi Finance 
Ltd-ის დირექტორი. იგი არის Triodos-ის წარმომადგენელი აფრიკაში სამი კომპანიის და 
Dutch National Platform for Microfinance-ის დირექტორთა საბჭოებში.

Frank Streppel - Deputy Manager Emerging Markets at Triodos Investment Manage-
ment. Mr. Frank Streppel has been Senior Investment Officer at Triodos Bank in the Neth-
erlands at the International Fund Management Department since his joining in 2000. Mr. 
Streppel serves as Deputy Managing Director of Triodos Investment Management B.V. Mr. 
Streppel started his banking career in 1992 with ABN AMRO Bank in the Netherlands, 
where he gained wide banking experience through fulfillment of several positions. He 
served as Financial Controller for Médecins Sans Frontières in Sri Lanka since 1998. Mr. 
Streppel serves as a Director of K-Rep Bank Limited and Bhartiya Samruddhi Finance Ltd. 
He represents Triodos in the Board of Directors of three companies in Africa and at the 
Dutch National Platform for Microfinance.

                                     პოლ პანციუ ამჟამად იკავებს აღმასრულებელი დირექტორის 
პოზიციას მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროინვესტში, მო-
ლდოვეთი. ის მუშაობდა რუმინეთის ფინანსურ კომპანიებში, კერძოდ 
კი: Domenia Credit-ში, General Electric Money-სა და Credit 
Europe Bank-ში. ბ-ნი პოლი სწავლობდა საფრანგეთში, INSEAD-ის
Strategy Execution Programme Fontainebleau და აქვს ნორვე-
გიის ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის მაგისტრის ხარისხი 
საერთაშორისო ბიზნესში.

Paul Panciu holds position of Chief Executive Officer at JV 
MFO Microinvest LLC in Moldova. He has worked for financial 

companies in Romania namely, a mortgage firm Domenia Credit, General Electric Money, 
Credit Europe Bank. He has studied at INSEAD Strategy Execution Programme Fontaine-
bleau, France and holds Masters in International Business from Norwegian School of Eco-
nomics and Business Administration.

იოანეს მაინჰარდტი აქვს 10 წლიანი გამოცდილება საბანკო 
სფეროში. ამჟამად იგი იკავებს საინვესტიციო განყოფილების 
უფროსის პოზიციას Access Microfinance Holding-ში. მისი პრო-
ფესიონალური გამოცდილება მოიცავს შემდეგ პოზიციებს : ფინა-
ნსური და რისკების დირექტორი, ასევე ბანკის ტრანსფორმაციის 
მენეჯერი Credo Bank-ში; უფროსი საბანკო მრჩეველი LFS FI-
nancial Systems GmbH-ში; მთავარი საკრედიტო ოპერაციების 
ოფიცერი AB Microfinance Bank Nigeria-ში; ფინანსური და 
ოპერაციების მენეჯერი Access Bank Tajikistan-ში; მცირე და სა-
შუალო ბიზნეს მრჩეველი და ფილიალის მენეჯერი Access Bank 
Liberia-ში; მრჩეველი Access Bank Azerbaijan-ში; უმცროსი 
ურთიერთობების მენეჯერი და სხვა პროფესიონალური პოზიცი-

ები Deutsche Bank-ში. იგი ასევე ფლობს Duale Hochschule Baden-ის MBA ხარისხს საბანკო საქმეში.

Johannes Mainhardt has over 10 years of banking experience. He holds position of Head 
of Investment Unit at Access Microfinance Holding AG. His professional experience includes 
position of Finance and Risk Director and Bank Transformation Manager at Credo Bank, Senior 
Banking Advisor at LFS FInancial Systems GmbH, position of Chief Credit and Operations Of-
ficer (Deputy CEO) at AB Microfinance Bank Nigeria, Financial and Operations Manager at Ac-
cess Bank Tajikistan, SME Advisor and Branch Manager at Access Bank Liberia, Consultant at 
Access Bank Azerbaijan, Junior Relationship Manager and other Young Professional positions 
at Deutsche Bank AG. He holds MBA in Banking from Duale Hochschule Baden-Wrerttemberg, 

პოლ პანციუ / Paul Panciu

იოჰანეს მაიჰარტი /
 Johannes Mainhardt

Mannheim, Germany.
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წლის სიახლეები
ANNUAL HIGHLIGHTS
კრედო ბანკში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შიდაორგანიზაციულ 
კულტურასა და ფასეულობებს, რომლის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა 2017 
წლის გეგმების წარმატებული შესრულება. კრედო ბანკი გამოირჩევა, როგორც 
თანამშრომელთა განვითარებასა და წინსვლაზე მზრუნველი დამსაქმებელი. 

ასევე, ტრადიციულად, კრედო ბანკში დიდი ყურადღება ეთმობა შიდა 
კადრების დაწინაურებას, როტაციებსა და გამჭვირვალე საკადრო პროცესების 
არსებობას. 2017 წელს პოზიცია შეიცვალა თანამშრომელთა 29%-მა, 
რომელთაგან დაწინაურდა 19%. თანამშრომლების რაოდენობა 2%-ით 
გაიზარდა 2016 წელთან შედარებით. 2017 წლის ბოლოს კრედო ბანკში 4143 
თანამშრომელია, მათგან 1892 შტატიანი, ხოლო 2251 - ვადიანი კონტრაქტით 
შერჩეული პერსონალი. შტატიანი თანამშრომლებიდან 955 ქალია, რაც 
შტატიანი დასაქმებულების 50%-ია. ჯამში წლის განმავლობაში ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტის გუნდის მიერ მოხდა 884 ახალი 
თანამშრომლის შერჩევა, კერძოდ, 287 სესხის ოფიცერი, 496 კონტრაქტორი 
და 101 სხვადასხვა პოზიციაზე მომუშავე პერსონალი.

კრედო ბანკში მიზანსწრაფული და სასიამოვნო 
სამუშაო გარემო საქართველოს საბანკო სექტორში  
თანამშრომელთა დენადობის ერთ-ერთ დაბალ მაჩვე-
ნებელს განაპირობებს -12.9%.

ბანკად ტრანსფორმაციის შედეგად გაჩნდა ახალი პოზიციები საცალო 
საბანკო მომსახურების მიმართულებით, მოხდა არსებული თანამშრომლების 
გადამზადება და ახალ პოზიციებზე მათი დაკომპლექტება.  

კრედო აკადემიაში მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს 
ტრენინგები, სადაც საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული 
პროფესიული და მენეჯმენტის განვითარების პროგრამები ტარდება 
მაღალკვალიფიციური შიდა და გარე ტრენერების მიერ. ზამთრისა და 
ზაფხულის აკადემიების ფარგლებში კვალიფიკაციას იმაღლებს კრედო ბანკის 

სხვადასხვა პოზიციის თანამშრომელი. ამასთან, ტრადიციულად, კრედო ბანკი 
უზრუნველყოფს საუკეთესო ტალანტებისათვის მაგისტრატურის დაფინანსებას, 
ასევე, მათ მონაწილეობას საერთაშორისო სემინარებზე, კონფერენციებსა და 
ტრენინგებზე. 

2017 წლის ბოლოს ჩატარდა საცალო საბანკო მომსახურების ტრენინგები, ჯამში 
გადამზადება გაიარა 239 -მა თანამშრომელმა. ასევე, პირველად დაინერგა 
ონლაინ სწავლების პლატფორმა, რომლის პირველი ტრენინგი მოიცავდა 
ინფორმაციული უსაფრთხოების თემებს. 

2017 წელს ჩატარდა რამდენიმე HR პროექტი, რომელიც ემსახურებოდა 
ორგანიზაციის გრძელვადიან განვითარებას. მათ შორის აღსანიშნავია 360 
გრადუსიანი შეფასების სისტემა, რომელშიც საშუალო და ზედა რგოლის 
მენეჯმენტის 100% იყო ჩართული. 

ასევე, 2017 წელს დაინერგა ქოუჩინგის პროგრამა საშუალო და ზედა რგოლის 
მენეჯმენტისათვის, რომლის მიზანი იყო შესაძლებლობების მაქსიმალური 
და პოზიტიური გამოვლენა და რეალიზება ორგანიზაციის საერთო მიზნების 
მისაღწევად. 

Credo Bank has a focus on internal organizational culture and values, re-
sulting in the successful implementation of company plans in 2017. Caring 
about employees development and professional advancement distinguish-
es Credo Bank as an employer.

Traditionally, Credo Bank focuses on the promotion of internal staff, rotation 
and availability of transparent employment processes. In 2017, 29% of em-
ployees changed their positions, 19% of which were promoted. The number 
of Credo Bank employees increased by 2% compared to 2016. There are 
4143 employees in Credo Bank at the end of 2017, including 1892 regular 
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employees and 2251 selected contracted staff. 955 are women from the 
regular staff and that amounts to 50% of regular employees. Overall, the 
HR team selected 884 new employees during the year, including: 287 loan 
officers, 496 contractors and 101 other staff on different positions. 

The pleasant working environment in Credo Bank conditions 
the lowest level of staff turnover in the banking sector of 
Georgia - 12.9%. As a result of transformation, new positions 
emerged in Retail Banking Services, retraining staff and re-
cruiting new positions.

During the year new trainings and development programs 
were introduced by Credo Academy. Within the scope 

of the program were conducted Winter and Summer 
Academies where employees had an opportunity 

to increase their qualification and get knowledge 
in different fields. In addition, Credo Bank tra-

ditionally finances the Master’s program 
for the talented staff, their participation 

in international seminars, conferences 
and trainings. Within the Bank trans-
formation process were introduced new 

Trainings in Retail Banking Services, to-
tally over 239 employees were retrained.  

For the first time New Learning Management 
System was launched that enabled introduction 

of first online training in Information Security. 

Several important HR projects were introduced in 2017, 
which aimed at long-term development of organization. A 

360-degree assessment system is a clear example of de-
velopment oriented 
approach of organiza-
tion. In total 100% of 
middle and top manag-
ers participated in the 
survey and received 
individual 360 reports. 
The second step was 
introduction of Coach-
ing Program for middle 
and top managers to 
ensure support and re-
alization of individual 
resources and capabil-
ities for achieving set 
goals and individual 
development targets.
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29 ნოემბერს, კრედო ბანკმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ხელი მოაწერა 
5 მილიონი დოლარის ოდენობის საინვესტიციო შეთანხმებას. 5 წლიანი 
შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე 
ბიზნესების დაფინანსებას.

„პატივი გვაქვს ოფიციალურად გავაფორმოთ თანამშრომლობა   ევროპის 
საინვესტიციო ბანკთან. 2017 წელი გამორჩეული იყო კრედო ბანკის 
ისტორიაში. ჩვენი საერთაშორისო დამფუძნებლების მხარდაჭერით, 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო საბანკო ინდუსტრიას შეუერთდა 
და კრედო ბანკად ტრანსფორმირდა. საქართველოს აგრო სექტორში 
მოღვაწე მიკრო და მცირე ბიზნესებზე ფოკუსირება კვლავ რჩება კრედო 
ბანკის მთავარ პრიორიტეტად. შესაბამისად, ევროპის საინვესტიციო 
ბანკთან თანამშრომლობა არის აღნიშნული ბიზნესების მომავალი 
განვითარებისა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნისკენ 
გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. დარწმუნებულები ვართ, რომ 
ჩვენი ძალისხმევით, ეს პარტნიორობა იქნება მაქსიმალურად ღირებული 
პროექტის ყველა მონაწილესთვის“. 

| განაცხადა კრედო ბანკის გენერალურმა დირექტორმა  ზაზა ფირცხელავამ |

ეს არის EIB- ის პირველი ინვესტიცია, რომელიც საქართველოში საფინანსო 
საქმიანობას უწყობს ხელს, რაც ნიშნავს პარტნიორობის დაწყებას. პროექტის 
ფარგლებში თანაბრად დაფინანსდება პარტნიორები და სამიზნე მსესხებლები, 
მათ შორის თვითდასაქმებული პირები, ინდივიდუალური მესაკუთრეები 
და მიკრომეწარმეები რომლებიც ფოკურსირდებიან ქალ-ბენეფიციარებზე. 
აღნიშნული ქმედება თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ნაწილია (DCFTA) და 
ნაწილობრივ დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, სამეზობლო საინვესტიციო 
მექანიძმების  მეშვეობით.

ევროპის საინვესტიციო ბანკისთვის, კრედო ბანკთან გაფორმებული 

კრედო ბანკმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ხელი მოაწერა 5 
მილიონი დოლარის ოდენობის საინვესტიციო შეთანხმებას
CREDO BANK SIGNS FIVE MILLION US DOLLAR INVESTMENT AGREEMENT 
WITH THE EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB)
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შეთანხმება არის, მათი მხრიდან საქართველოს მიკროსაფინანსო საქმიანობის 
მხარდასაჭერად განხორციელებული პირველი ინვესტიცია. აღნიშნული 
ხელშეკრულების საფუძველზე, მიკრო და მცირე ბიზნესების დაფინანსება 
მოხდება თანაბრად, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეთანხმების საერთო ღირებულება 
10 მილიონ დოლარს შეადგენს. 
შეთანხმების ფარგლებში,  სამიზნე მსესხებლები თვითდასაქმებულები, 
ინდივიდუალური მეწარმეები და მიკრო მეწარმეები არიან. განსაკუთრებულ 
სამიზნე სეგმენტს კი ქალი ბენეფიციარები წარმოადგენენ.

On November 29, the Credo Bank signed an investment agreement with 
the European Investment Bank on 5M USD. 5-year agreement envisages 
financing micro and small business entities in the regions of Georgia. 

“We are honored to officially enter into agreement with the European 
Investment Bank. 2017 was a distinguished year in the history of Cre-
do Bank. Supported by our international founders, the microfinance 
organization Credo has joined a banking industry and has transformed 
as “Credo Bank”. Focus on micro and small businesses activities in 
the field of agriculture remains as a main priority for the Credo Bank. 
Therefore, the cooperation with the European Investment Bank is a 
crucial step in the direction of the future development and creation of 
additional jobs. We are confident that by our efforts, this partnership 
will be maximally valuable for all participants of the project”, 

 | said Zaza Pirtskhelava CEO of the Credo Bank |  

It is the first investment of EIB, which is intended to support financial 
activities in Georgia, which means the start of cooperation. Within the 
framework of the project, the partners and target borrowers will be equal-
ly financed, including self-employed people, individual owners and micro 
entrepreneurs, with the focus on women as beneficiaries. This action is a 
part of the DCFTA and is partially financed by the EU, through the Neigh-
borhood Investment Facility. 

For the European Investment Bank, the agreement with the Credo Bank is 
the first investment made by them for supporting microfinance activities 
in Georgia. Based on this agreement, financing of micro and small busi-
nesses will be carried out equally, which means, that the total value of the 
agreement is 10M USD. 

Within this scope of this agreement, self-employed people, individual and micro 
entrepreneurs are the target borrowers. And women beneficiaries make the 
special target segment.
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კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობა პროექტები 2017
CSR PROJECTS 2017

მსოფლიო დაზოგვის დღე

კრედო ბანკმა, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, გერმანულ შემნახველ ბანკების ფონდთან 
საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის (SBFIC) და სხვა ბანკებთან ერთად, მონაწილეობა 
მიიღო კამპანიაში, რომელიც დაკავშირებული იყო ფინანსურ განათლებასთან, აქცენტი 
გაკეთებული იყო დაზოგვის მიმართულებით. კამპანიის დანიშნულება იყო ფინანსური 
განათლებისა და ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდებსა და ბავშვებში, ხოლო მთავარი 
მიზანი - ბავშვები დაზოგვის უნარ-ჩვევები განვითარების წახალისება.

დაზოგვის თემასთან დაკავშირებული კონკურსი ჩატარდა სოციალური ქსელის დახმარებით, 
საიდანაც შეირჩა 24 გამარჯვებული - 9-დან 13 წლამდე. სწორედ მათთვის დამატებითი 
ღონისძიება გაიმართა ყვარელში (კახეთის რეგიონი). მონაწილეებმა მოინახულეს 
ეროვნული ფულის მუზეუმი და დამატებით შეჯიბრში ჩაერთვნენ. შეჯიბრის მიზანი იყო 
ფინანსური განათლების გაზრდა და გუნდურობის განვითარება. გამარჯვებულმა გუნდის 
წევრებმა კრედო ბანკისგან მიიღეს საჩუქრები.

გარემოს დაცვა

კრედო ბანკი უზრუნველყოფს გარემოსდაცვით 
და სოციალურ შესაბამისობას ყველა ბიზნესისა, 
რომელსაც იგი აფინანსებს. სწორედ ამ მიზნით, 
კრედო ბანკმა დანერგა გარემოსდაცვითი და 
სოციალური რისკის კატეგორიზაციის სისტემა, 
რომელიც ავტომატურად ითვლის გარემოსდაცვით 
და სოციალურ რისკს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: 
სესხის ზომა, ვადა და ინდუსტრია.  სისტემის 
დახმარებით კრედო ბანკი დააფინანსებს იმ 
ბიზნესებს, რომლებიც არიან გარემოსდაცვისა და 
სოციალური კუთხით პასუხისმგებლიანი.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Credo Bank ensures environmental and social ad-
equateness of all businesses it supports, there-
for, Credo Bank has implemented environmental 
and social risk categorization system, which au-
tomatically calculates E&S (environmental and 
social) risk based on three criteria: loan size, 
tenure and industry. The system supports Credo 
Bank to finance businesses which are environ-
mentally responsible.
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WORLD SAVINGS DAY

Together with the National Bank of Georgia and the Savings Banks Foundation for In-
ternational Cooperation (SBFIC), Credo Bank as well as other banking institutions par-
ticipated in financial literacy related campaign with an emphasis on savings direction. 
First step of the campaign was to increase financial literacy and awareness among 

youth and children. The purpose was to encourage children to devel-
op good saving habits. 

The competition on the theme of savings was con-
ducted in social media and were identified 24 

winners – children from the age group 9 to 
13. For those children additional activities 

were held in Kvareli (Kakheti Region). 
Children visited the National Muse-

um of Money and special competi-
tions took place. The aim of the 

games was to increase finan-
cial literacy in children and 

develop team building skills. 
The winner team members 
received presents from 
Credo Bank.
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მომხმარებელთა დადებითი 
გამოცდილების მართვა
CUSTOMER EXPERIENCE

კრედო ბანკის მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირა-
ტესობის, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, 
განხორციელდა მომსახურების ხარისხის მართვის 
კონცეფციისა და პროცესების ტრანსფორმაცია. კე-
რძოდ, მომხმარებელთა დადებითი გამოცდილების 
მართვის განყოფილების მოქმედების არეალი გაი-
ზარდა და მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც მონ-
აწილეობს მომხმარებლის მომსახურების პროცესში. 
 
აღნიშნული სიახლე კრედო ბანკს ხელს უწყობს 
მომხმარებლის ურთიერთობის პროცესი აღიქვას 
ერთიანობაში, პირველი ინტერაქციიდან გრძელვადიან 
პარტნიორობამდე.

მომხმარებლისთვის გამორჩეული მომსახურების შეთა-
ვაზების მიზნით, ხარისხის შესწავლისა და მისი 
გაუმჯობესებისთვის, მომხმარებელთა დადებითი გამო-
ცდილების მართვის განყოფილება, იყენებს სხვადასხვა 
ტიპის ინსტრუმენტს, როგორიც არის:

განყოფილების მოვალეობაში შედის, კრედო ბანკის 
მომსახურების ხარისხისა და მიმდინარე პროცესების 
სტანდარტიზება, მომხმარებლების ერთგვაროვანი, მა-
ღალი ხარისხით მომსახურებისათვის, ხოლო განყო-
ფილებაში არსებული მომსახურების ხარისხის აუდიტი 
უზრუნველყოფს, გაყიდვისა და მომსახურების არხების 
ხარისხის მონიტორინგს, მომსახურების პროცესის და 
მასთან დაკავშირებული სხვა პროცესების შესაბამისო-
ბის შემოწმებას სტანდარტებთან და პოლიტიკასთან.

მომხმარებელთა დადებითი გამოცდილების მართვის 
განყოფილების ყოველი ნაბიჯი, თუ გადაწყვეტილება 
მიმართულია კრედო ბანკის ახალი გამოწვევებისა და 
დასახული მიზნების მისაღწევად.

• მომხმარებელთა და თანამშრომლების კმაყოფილების კვლევა

• მომხმარებლების გამოცდილების ანალიზი - Customer Journey Mapping

• საოპერაციო ხარისხის მართვა - Operational Excellence

• მომსახურების უნარებში ტრეინინგების ჩატარება

• უკმაყოფილო კლიენტების მართვა - გამოცდილების გაუმჯობესება
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• Customer and employee satisfaction surveys

• Customer journey mapping

• Operational excellence

• Service skills trainings

• Customer care - service recovery management

To further enhance Credo Bank’s significant com-
petitive advantage, service quality, the service 
quality management concept and processes were 
transformed. In particular, customer experience 
management unit has expanded its scope and 
covers all elements involved in the customer ser-
vice process.

This novelty equips Credo Bank with a holistic 
view of customer relationship, from first contact 
to long-term partnership.

In order to sustain outstanding service quality, 
customer experience management unit has dif-
ferent instruments, such as:

One of the main functions of the unit is standardiz-
ing service quality and processes in Credo Bank, to 
ensure that customers get equal high quality ser-
vices. While quality audit team, that functions with-
in the unit, monitors sales and service channels to 
ensure alignment of processes with standards and 
policies.

Customer experience management unit is dedicat-
ed to support Credo Bank towards achieving new 
challenges and goals in competitive environment.
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Urban Business AGRO Business Tourism CP Household
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ფინანსური ანგარიშები
FINANCIAL STATEMENT

30 დღეზე მეტი ვადაგადაცლებული პორტფელი 
Portfolio at Risk Over 30 Days
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პორტფელი / Portfolio

162 000 000,00

164 000 000,00

166 000 000,00

168 000 000,00

170 000 000,00

172 000 000,00

174 000 000,00

176 000 000,00

178 000 000,00

2014 2015 2016 2017

168 274 355,00

$177 021 317,00 $205,621,598$177 071 878

პორტფელი
Portfolio

Total Number Of Clients

230, 037}

პორტფელი პროდუქტების მიხედვით Portfolio by Products
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$ 178 132
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Interest income 108,551 

2015 2016 2017

(24,789)

(6,332)

127,568 

(31,389)

(9,689)

130,287 

(39,737)

(9,680)

Interest expense

Impairment charge for loan losses

Net fee and commission income

Net gains from foreign currencies

Net other operating income

Personnel expenses

Depreciation and amortization expenses

Other administrative expenses

Income tax expense

Profit or loss for the period

Profit or loss before tax

1,477 (2,472) (2,168)

34 1,049 (430)

(41,601) (46,522) (48,440)

(2,394) (3,276) (3,346)

(17,302) (18,501) (19,982)

31,858 29,979 22,098 

 26,175  26,219  20,131 

(5,683) (3,760) (1,967)

GEL

14,214 13,211 15,594 

2015 2016 2017

Cash and cash equivalents

GEL

Loans and advances to banks
(mandatory reserves in NBG)

Derivative financial assets

Loans to customers 

Fixed Assets

Income tax asset

Other Assets

Total assets

Derivative financial liabilities

Income tax liability

Loans from banks and other
financial institutions

 44,102  67,815  52,785 

 -    -    19,752 

 12,024  12,415  3,717 

 405,875  443,429  514,476 

 9,052 

 623 

 10,307  11,170 

 6,171  7,477  9,247 

 477,847  543,990  614,692 

 371,496  410,546  476,100 

 82  -    610 

 -    568  -   

Other liabilities  6,286  9,119  9,092 

Subordinated debt  10,863  8,418  8,420 

Total liabilities 388,727  428,651  494,222 

Total equity  89,120  115,339  120,470 

Total liabilities and equity   477,847  543,990  614,692 

 2,547  3,545 
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