
დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი"

თარიღი: 31-12-22
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
ალიმ რემტულა
იან დევინგარტი
ლილიტ გარაიანი

გიორგი არველაძე
სუმა სვამინათანი

რობერტ სკოტ კოსმანი
მატანგი გოვრიშანკარი

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: 31-12-22

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 7,214,768                  6,988,850               14,203,619                     

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 6,456,756                  7,116,191               13,572,947                     

3 მთლიანი სესხები 400,591,827              253,728                  400,845,555                   

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (9,239,535)                 (19,847)                   (9,259,382)                     

3.2 წმინდა სესხები 391,352,292              233,881                  391,586,173                   

4 ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 8,624,334                  107,578                  8,731,912                       

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 480,279                     480,279                          

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 340,290                     340,290                          

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 7,663,667                  7,663,667                       

9 სხვა აქტივები 17,685,555                771,531                  18,457,086                     
10 მთლიანი აქტივები 439,817,943              15,218,031             455,035,974                   

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 208,922,682              129,734,314           338,656,996                   

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები -                             -                          -                                 

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები -                             -                          -                                 

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 5,055,809                  2,172,040               7,227,849                       

15 სხვა ვალდებულებები 19,136,951                253,481                  19,390,432                     

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი -                             13,510,000             13,510,000                     
17 მთლიანი ვალდებულებები 233,115,442              145,669,835           378,785,277                   

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 50,506,150                50,506,150                     

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი -                             -                                 
24 მთლიანი კაპიტალი 76,250,697                76,250,697                     

25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 309,366,138              145,669,835           455,035,974                   

-                                 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია



დანართი N3

კომპანია: სს. მისო "კრისტალი "
თარიღი: 31-12-22

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

საპროცენტო  შემოსავლები
1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 87,490                4,161                  91,651                
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 80,721,086         31,058                80,752,145         
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 25,946,207         7,069                  25,953,276         
2.2 სამომხმარებლო სესხები 24,254,533         -                      24,254,533         
2.3 სოფლის მეურნეობა 16,277,463         -                      16,277,463         
2.4 ონლაინ სესხები -                      -                      -                      
2.5 ლომბარდი 7,340,220           23,989                7,364,209           
2.6 განვადება 6,902,664           -                      6,902,664           
2.7 სხვა -                      -                      -                      
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 341,119              -                      341,119              
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 245,805              -                      245,805              
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 21,278                -                      21,278                
3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით -                      -                      -                      
3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 74,036                -                      74,036                
4 შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით 4,156,163           4,997                  4,161,160           
5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
7 მთლიანი  საპროცენტო  შემოსავლები 85,305,858         40,216                85,346,074         

საპროცენტო  ხარჯები
8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 24,564,973         8,505,356           33,070,329         
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 -                      1,225,840           1,225,840           
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები -                      -                      -                      
15 მთლიანი  საპროცენტო  ხარჯები 24,564,973         9,731,196           34,296,169         
16 წმინდა საპროცენტო  შემოსავალი 60,740,885         (9,690,980)          51,049,906         

არასაპროცენტო  შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 20,950,263         (817,148)             20,133,115         
17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 21,791,340         -                      21,791,340         
17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 841,077              817,148              1,658,225           
18 მიღებული დივიდენდები -                      -                      -                      
19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან -                      -                      -                      
20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 5,407,669           -                      5,407,669           
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან (16,925,876)        -                      (16,925,876)        
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან -                      -                      -                      
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები -                      -                      -                      
24 მთლიანი  არასაპროცენტო  შემოსავლები 9,432,056           (817,148)             8,614,908           

არასაპროცენტო  ხარჯები
25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 1,304,338           -                      1,304,338           
26 პერსონალის ხარჯები 28,510,662         -                      28,510,662         
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 205,848              -                      205,848              
28 იჯარის ხარჯები 4,422,557           -                      4,422,557           
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 3,123,450           -                      3,123,450           
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 9,628,696           -                      9,628,696           
31 მთლიანი  არასაპროცენტო  ხარჯები 47,195,551         -                      47,195,551         
32 წმინდა არასაპროცენტო  შემოსავალი (37,763,495)        (817,148)             (38,580,643)        

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 22,977,391         (10,508,128)        12,469,262         

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 4,960,310           4,960,310           
35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -                      -                      
36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 1,010,083           1,010,083           
37 მთლიანი  ზარალი აქტივების  შესაძლო  დანაკარგების  მიხედვით 5,970,393           5,970,393           

38 მოგება გადასახადის  გადახდამდე  და გაუთვალისწინებელ  შემოსავალ–ხარჯებამდე 17,006,998         (10,508,128)        6,498,869           
39 მოგების გადასახადი 351,285              351,285              
40 მოგება გადასახადის  გადახდის  შემდეგ 16,655,712         (10,508,128)        6,147,584           
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) -                      -                      
42 წმინდა მოგება 16,655,712         (10,508,128)        6,147,584           

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ილია რევია


