
დანართი N3

კომპანია:

თარიღი:

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ
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პირის დასახელება წილი,%

1 მაკა გოცირიძე 100.00%
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პირის დასახელება წილი,%

1 მაკა გოცირიძე 100%
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თენგიზ მაჭავარიანი

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

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

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

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

ილია გოგსაძე

თამარ ჩხაიძე

ნათია ოსეფაშვილი



დანართი N3

კომპანია: 0

თარიღი: 0

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ

1 ნაღდი ფული 0 0 0

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 38,190 177,782 215,972

3 მთლიანი სესხები 4,050,913 300,662 4,351,575

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (312,522) (45,718) (358,240)

3.2 წმინდა სესხები 3,738,391 254,944 3,993,335

4 ფასიანი ქაღალდები 0

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 62,618 8,061 70,679

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 102,490 102,490

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 44,898 44,898

9 სხვა აქტივები 84,964 13 84,977

10 მთლიანი აქტივები 4,071,551 440,800 4,512,351

ვალდებულებები

11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 685,660 685,660

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 0

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 18,053 18,053

15 სხვა ვალდებულებები 129,011 18,405 147,416

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი 1,085,552 1,085,552

17 მთლიანი ვალდებულებები 1,918,276 18,405 1,936,681

კაპიტალი

18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 1,522,940 1,522,940

19 საემისიო კაპიტალი 0

20 სარეზერვო ფონდი 0

21 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში 0

22 გაუნაწილებელი მოგება 1,052,730 1,052,730

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0 0

24 მთლიანი კაპიტალი 2,575,670 2,575,670

25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 4,493,946 18,405 4,512,351

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



დანართი N3

კომპანია: 0

თარიღი: 0

RI მოგება–ზარალის უწყისი ლარებში

N ლარი უცხ. ვალუტა სულ

საპროცენტო შემოსავლები

1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 4 188 192

2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 126,641 18,383 145,024

2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 1,791 439 2,230

2.2 სამომხმარებლო სესხები 115,561 17,944 133,505

2.3 სოფლის მეურნეობა 0

2.4 ონლაინ სესხები 0

2.5 ლომბარდი 0

2.6 განვადება 0

2.7 სხვა 9,289 9,289

3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 109,369 0 109,369

3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 92,749 92,749

3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 0

3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით 0

3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 16,620 16,620

4

შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის 

მიცემული სესხების მიხედვით 48,798 5,811 54,609

5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0

6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0

7 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 284,812 24,382 309,194

საპროცენტო ხარჯები

8

საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი 

პროცენტები 23,396 23,396

9 ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე  გადახდილი პროცენტები 0

10 იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 0

11 ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები 0

12 იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები 0

13 სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები 37,474 37,474

14 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0

15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 60,870 0 60,870

16 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 223,942 24,382 248,324

არასაპროცენტო შემოსავლები

17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 14,451 14,451

17.1

 საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის 
მიხედვით 14,451 14,451

17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 0

18 მიღებული დივიდენდები 0

19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან 0

20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან -63 -63 

21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 18,403 18,403

22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0

23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 411 411

24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 33,202 0 33,202

არასაპროცენტო ხარჯები

25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 2,881 2,881

26 პერსონალის ხარჯები 75,780 75,780

27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 6,023 6,023

28 იჯარის ხარჯები 11,412 11,412

29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 7,290 7,290

30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 33,380 33,380

31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 136,766 136,766

32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -103,564 0 -103,564

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 120,378 24,382 144,760

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -28,268 -28,268

35

ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების 

შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0

36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 119,839 119,839

37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 91,571 91,571

38

მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ 

შემოსავალ–ხარჯებამდე 28,807 24,382 53,189

39 მოგების გადასახადი 0

40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ 28,807 24,382 53,189

41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0 0

42 წმინდა მოგება 28,807 24,382 53,189

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:


