
დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 30-06-22
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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პირის დასახელება წილი,%
1 არჩილ ბაკურაძე 12.02%
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ილია რევია

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

არჩილ ბაკურაძე
გიორგი არველაძე
ალიმ რემტულა
იან დევინგარტი

ლილიტ გარაიანი
კის იანგი

სუმა სვამინათანი

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



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 30-06-22

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 9,648,014                  7,349,608               16,997,622                     

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 2,387,167                  2,049,269               4,436,437                       

3 მთლიანი სესხები 371,474,445              450,235                  371,924,680                   

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (7,814,750)                 (32,583)                   (7,847,333)                     

3.2 წმინდა სესხები 363,659,695              417,652                  364,077,347                   

4 ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 8,299,176                  95,997                    8,395,173                       

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 369,686                     369,686                          

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 322,665                     322,665                          

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 8,436,942                  8,436,942                       

9 სხვა აქტივები 3,670,015                  9,784,678               13,454,693                     
10 მთლიანი აქტივები 396,793,360              19,697,204             416,490,565                   

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 163,621,041              150,534,535           314,155,576                   

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები -                             -                          -                                 

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 4,233,328                  2,727,882               6,961,211                       

15 სხვა ვალდებულებები 8,325,894                  563,694                  8,889,588                       

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი -                             14,644,500             14,644,500                     
17 მთლიანი ვალდებულებები 176,180,263              168,470,612           344,650,875                   

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 46,095,143                46,095,143                     

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი -                             -                                 
24 მთლიანი კაპიტალი 71,839,690                71,839,690                     

25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 248,019,953              168,470,612           416,490,565                   

-                                 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი "
თარიღი: 30-06-22

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

საპროცენტო  შემოსავლები
1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 23,782                4,160                  27,942                
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 37,745,806         18,734                37,764,540         
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 13,163,987         4,969                  13,168,957         
2.2 სამომხმარებლო სესხები 9,043,125           -                      9,043,125           
2.3 სოფლის მეურნეობა 8,161,733           -                      8,161,733           
2.4 ონლაინ სესხები -                      -                      -                      
2.5 ლომბარდი 3,610,635           13,765                3,624,400           
2.6 განვადება 3,766,325           -                      3,766,325           
2.7 სხვა -                      -                      -                      
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 140,639              -                      140,639              
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 119,665              -                      119,665              
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 10,265                -                      10,265                
3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით -                      -                      -                      
3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 10,709                -                      10,709                
4 შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით 1,876,021           3,829                  1,879,851           
5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
7 მთლიანი  საპროცენტო  შემოსავლები 39,786,248         26,724                39,812,972         

საპროცენტო  ხარჯები
8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 9,978,960           4,661,129           14,640,090         
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 -                      637,950              637,950              
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები -                      -                      -                      
15 მთლიანი  საპროცენტო  ხარჯები 9,978,960           5,299,079           15,278,039         
16 წმინდა საპროცენტო  შემოსავალი 29,807,288         (5,272,355)          24,534,933         

არასაპროცენტო  შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 8,926,798           (234,639)             8,692,160           
17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 9,279,484           -                      9,279,484           
17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 352,686              234,639              587,325              
18 მიღებული დივიდენდები -                      -                      -                      
19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 2,465,471           -                      2,465,471           
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან (9,794,163)          -                      (9,794,163)          
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან -                      -                      -                      
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
24 მთლიანი  არასაპროცენტო  შემოსავლები 1,598,106           (234,639)             1,363,467           

არასაპროცენტო  ხარჯები
25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 444,732              -                      444,732              
26 პერსონალის ხარჯები 13,491,278         -                      13,491,278         
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 89,646                -                      89,646                
28 იჯარის ხარჯები 2,241,031           -                      2,241,031           
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 1,541,162           -                      1,541,162           
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 4,418,009           -                      4,418,009           
31 მთლიანი  არასაპროცენტო  ხარჯები 22,225,858         -                      22,225,858         
32 წმინდა არასაპროცენტო  შემოსავალი (20,627,752)        (234,639)             (20,862,390)        

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 9,179,536           (5,506,994)          3,672,543           

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით (192,789)             (192,789)             
35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -                      -                      
36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 904,464              904,464              
37 მთლიანი  ზარალი აქტივების  შესაძლო  დანაკარგების  მიხედვით 711,675              711,675              

38 მოგება გადასახადის  გადახდამდე  და გაუთვალისწინებელ  შემოსავალ–ხარჯებამდე 8,467,861           (5,506,994)          2,960,867           
39 მოგების გადასახადი 1,726,665           1,726,665           
40 მოგება გადასახადის  გადახდის  შემდეგ 6,741,196           (5,506,994)          1,234,202           
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) -                      -                      
42 წმინდა მოგება 6,741,196           (5,506,994)          1,234,202           

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია


