
დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 31-03-22
ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ
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პირის დასახელება წილი,%
1 Agrif Cooperatief U.A. 40.03%
2 DWM Funds S.C.A.-SICAF-SIF 18.80%
3 არჩილ ბაკურაძე 12.02%
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ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია

 ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 10%–ს ან მეტს წილების მითითებით

საწესდებო კაპიტალის 10% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით

დავით ბენდელიანი
მელანია კუჭუხიძე
გიორგი მეგენეიშვილი
ბექა ციცქიშვილი
მანუჩარ ჩიტაიშვილი

ილია რევია

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

არჩილ ბაკურაძე
ნიკოლოზ ლოლაძე
ალეემ რემტულა
იან დევინგაერტი

ლილიტ გარაიანი
კის იანგი

მიხაელ სიმონ ალბრეხტ ბლოკს
სუმა სვამინათანი



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 31-03-22

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 9,786,046                  10,861,095             20,647,141                     

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 729,305                     4,375,872               5,105,177                       

3 მთლიანი სესხები 355,143,871              616,023                  355,759,894                   

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (7,072,008)                 (50,068)                   (7,122,076)                     

3.2 წმინდა სესხები 348,071,863              565,955                  348,637,818                   

4 ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 8,193,153                  149,615                  8,342,768                       

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 438,978                     438,978                          

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 290,040                     290,040                          

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 8,563,257                  8,563,257                       

9 სხვა აქტივები 18,230,054                278,984                  18,509,038                     
10 მთლიანი აქტივები 394,302,695              16,231,522             410,534,217                   

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 126,422,420              171,800,452           298,222,872                   

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები -                             -                          -                                 

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 3,755,586                  2,061,341               5,816,927                       

15 სხვა ვალდებულებები 16,155,848                990,094                  17,145,942                     

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი -                             15,506,500             15,506,500                     
17 მთლიანი ვალდებულებები 146,333,854              190,358,387           336,692,241                   

კაპიტალი
18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 3,634,576                  3,634,576                       

19 საემისიო კაპიტალი 22,109,970                22,109,970                     

20 სარეზერვო ფონდი -                             -                                 

21 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში -                             -                                 

22 გაუნაწილებელი მოგება 48,097,430                48,097,430                     

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი -                             -                                 
24 მთლიანი კაპიტალი 73,841,976                73,841,976                     

25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 220,175,830              190,358,387           410,534,217                   

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი "
თარიღი: 31-03-22

RI მოგება–ზარალის უწყისი ლარებში
N ლარი უცხ. ვალუტა სულ

საპროცენტო  შემოსავლები
1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 11,139                2,555                  13,695                
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 17,401,670         7,708                  17,409,378         
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 5,749,537           -                      5,749,537           
2.2 სამომხმარებლო სესხები 4,626,276           -                      4,626,276           
2.3 სოფლის მეურნეობა 3,167,324           -                      3,167,324           
2.4 ონლაინ სესხები -                      -                      -                      
2.5 ლომბარდი 1,790,942           7,708                  1,798,650           
2.6 განვადება 2,067,590           -                      2,067,590           
2.7 სხვა -                      -                      -                      
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 38,707                -                      38,707                
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 31,154                -                      31,154                
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 5,012                  -                      5,012                  
3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით -                      -                      -                      
3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 2,541                  -                      2,541                  
4 შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით 797,553              2,382                  799,935              
5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
7 მთლიანი  საპროცენტო  შემოსავლები 18,249,069         12,646                18,261,714         

საპროცენტო  ხარჯები
8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 4,762,438           2,380,033           7,142,471           
9 ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე  გადახდილი პროცენტები -                      -                      -                      
10 იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები -                      -                      -                      
11 ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები -                      -                      -                      
12 იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები -                      -                      -                      
13 სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები -                      322,030              322,030              
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები -                      -                      -                      
15 მთლიანი  საპროცენტო  ხარჯები 4,762,438           2,702,063           7,464,501           
16 წმინდა საპროცენტო  შემოსავალი 13,486,631         (2,689,417)          10,797,214         

არასაპროცენტო  შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 4,844,726           (132,767)             4,711,959           
17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 4,898,875           49,847                4,948,723           
17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 54,150                182,614              236,764              
18 მიღებული დივიდენდები -                      -                      -                      
19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 1,150,881           -                      1,150,881           
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან (4,758,345)          -                      (4,758,345)          
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან -                      -                      -                      
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
24 მთლიანი  არასაპროცენტო  შემოსავლები 1,237,262           (132,767)             1,104,495           

არასაპროცენტო  ხარჯები
25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 169,426              -                      169,426              
26 პერსონალის ხარჯები 6,311,791           -                      6,311,791           
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 38,209                -                      38,209                
28 იჯარის ხარჯები 1,114,279           -                      1,114,279           
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 757,805              -                      757,805              
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 2,153,939           -                      2,153,939           
31 მთლიანი  არასაპროცენტო  ხარჯები 10,545,449         -                      10,545,449         
32 წმინდა არასაპროცენტო  შემოსავალი (9,308,187)          (132,767)             (9,440,954)          

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 4,178,443           (2,822,184)          1,356,260           

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით (2,764,820)          (2,764,820)          
35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -                      -                      
36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 869,262              869,262              
37 მთლიანი  ზარალი აქტივების  შესაძლო  დანაკარგების  მიხედვით (1,895,559)          (1,895,559)          

38 მოგება გადასახადის  გადახდამდე  და გაუთვალისწინებელ  შემოსავალ–ხარჯებამდე 6,074,002           (2,822,184)          3,251,818           
39 მოგების გადასახადი 1,320,308           1,320,308           
40 მოგება გადასახადის  გადახდის  შემდეგ 4,753,694           (2,822,184)          1,931,510           
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) -                      -                      
42 წმინდა მოგება 4,753,694           (2,822,184)          1,931,510           

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია


