
დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 30-09-22
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
გიორგი არველაძე
ალიმ რემტულა
იან დევინგარტი

ლილიტ გარაიანი
კის იანგი

სუმა სვამინათანი



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 30-09-22

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 10,160,268                8,783,976               18,944,244                     

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 4,193,176                  3,672,569               7,865,745                       

3 მთლიანი სესხები 379,592,791              349,249                  379,942,040                   

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (9,051,744)                 (31,951)                   (9,083,695)                     

3.2 წმინდა სესხები 370,541,047              317,299                  370,858,346                   

4 ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 9,619,831                  112,762                  9,732,592                       

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 360,668                     360,668                          

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 322,665                     322,665                          

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 7,926,511                  7,926,511                       

9 სხვა აქტივები 16,829,143                132,078                  16,961,221                     
10 მთლიანი აქტივები 419,953,309              13,018,684             432,971,993                   

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 193,907,700              135,086,705           328,994,405                   

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები -                             -                          -                                 

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 4,791,521                  1,975,990               6,767,511                       

15 სხვა ვალდებულებები 9,287,063                  475,141                  9,762,204                       

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი -                             14,176,000             14,176,000                     
17 მთლიანი ვალდებულებები 207,986,285              151,713,835           359,700,120                   

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 47,527,327                47,527,327                     

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი -                             -                                 
24 მთლიანი კაპიტალი 73,271,873                73,271,873                     

25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 281,258,158              151,713,835           432,971,993                   

-                                 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი "
თარიღი: 30-09-22

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

საპროცენტო  შემოსავლები
1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 33,901                4,161                  38,061                
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 57,864,841         24,952                57,889,793         
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 19,646,273         5,816                  19,652,089         
2.2 სამომხმარებლო სესხები 15,354,311         -                      15,354,311         
2.3 სოფლის მეურნეობა 12,255,198         -                      12,255,198         
2.4 ონლაინ სესხები -                      -                      -                      
2.5 ლომბარდი 5,468,914           19,137                5,488,050           
2.6 განვადება 5,140,144           -                      5,140,144           
2.7 სხვა -                      -                      -                      
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 240,491              -                      240,491              
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 185,419              -                      185,419              
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 15,830                -                      15,830                
3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით -                      -                      -                      
3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 39,242                -                      39,242                
4 შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით 2,991,198           4,428                  2,995,626           
5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
7 მთლიანი  საპროცენტო  შემოსავლები 61,130,430         33,541                61,163,971         

საპროცენტო  ხარჯები
8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 16,673,480         6,761,576           23,435,056         
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 -                      932,605              932,605              
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები -                      -                      -                      
15 მთლიანი  საპროცენტო  ხარჯები 16,673,480         7,694,181           24,367,661         
16 წმინდა საპროცენტო  შემოსავალი 44,456,950         (7,660,640)          36,796,310         

არასაპროცენტო  შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 16,501,276         (351,234)             16,150,043         
17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 17,280,033         -                      17,280,033         
17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 778,756              351,234              1,129,990           
18 მიღებული დივიდენდები -                      -                      -                      
19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 4,330,009           -                      4,330,009           
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან (13,891,521)        -                      (13,891,521)        
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან -                      -                      -                      
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
24 მთლიანი  არასაპროცენტო  შემოსავლები 6,939,764           (351,234)             6,588,531           

არასაპროცენტო  ხარჯები
25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 898,642              -                      898,642              
26 პერსონალის ხარჯები 20,962,877         -                      20,962,877         
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 146,375              -                      146,375              
28 იჯარის ხარჯები 3,332,994           -                      3,332,994           
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 2,341,483           -                      2,341,483           
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 6,866,571           -                      6,866,571           
31 მთლიანი  არასაპროცენტო  ხარჯები 34,548,942         -                      34,548,942         
32 წმინდა არასაპროცენტო  შემოსავალი (27,609,177)        (351,234)             (27,960,411)        

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 16,847,772         (8,011,874)          8,835,899           

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 2,550,930           2,550,930           
35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -                      -                      
36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 931,900              931,900              
37 მთლიანი  ზარალი აქტივების  შესაძლო  დანაკარგების  მიხედვით 3,482,830           3,482,830           

38 მოგება გადასახადის  გადახდამდე  და გაუთვალისწინებელ  შემოსავალ–ხარჯებამდე 13,364,943         (8,011,874)          5,353,069           
39 მოგების გადასახადი 2,435,495           2,435,495           
40 მოგება გადასახადის  გადახდის  შემდეგ 10,929,447         (8,011,874)          2,917,573           
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) -                      -                      
42 წმინდა მოგება 10,929,447         (8,011,874)          2,917,573           

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია


