
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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სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

ილია გოგსაძე
თამარ ჩხაიძე
ნათია ოსეფაშვილი

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

თენგიზ მაჭავარიანი



დანართი N3

კომპანია: 0
თარიღი: 0

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 0 0
2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 2,031,296 196,172 2,227,468
3 მთლიანი სესხები 4,472,832 212,574 4,685,406
3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (386,404) (34,961) (421,365)
3.2 წმინდა სესხები 4,086,428 177,613 4,264,041
4 ფასიანი ქაღალდები 0
5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 68,509 6,110 74,619
6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 84,159 84,159
7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0
8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 31,681 31,681
9 სხვა აქტივები 144,932 12 144,944
10 მთლიანი აქტივები 6,826,912

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 2,976,320 2,976,320
12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 0
13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0
14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 20,675 20,675
15 სხვა ვალდებულებები 126,934 18,131 145,065
16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი 1,085,552 1,085,552
17 მთლიანი ვალდებულებები 4,209,481 18,131 4,227,612

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 1,076,360 1,076,360
23 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0
24 მთლიანი კაპიტალი 2,599,300 2,599,300
25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 6,808,781 18,131 6,826,912

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 8 636 644
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 0
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 14,851 1,029 15,880
2.2 სამომხმარებლო სესხები 361,822 48,374 410,196
2.3 სოფლის მეურნეობა 0
2.4 ონლაინ სესხები 0
2.5 ლომბარდი 285 285
2.6 განვადება 0
2.7 სხვა 29,817 29,817
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 0
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 287,161 287,161
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 1,267 1,267
3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით 0
3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 64,225 64,225

4
შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის 
მიცემული სესხების მიხედვით 141,248 7,583 148,831

5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0
7 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 900,684 57,622 958,306

საპროცენტო ხარჯები

8
საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი 
პროცენტები 88,588 88,588

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 113,671 113,671
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0
15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 202,259 202,259
16 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 698,425 57,622 756,047

არასაპროცენტო შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 54,494 54,494

17.1
 საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის 
მიხედვით 54,494 54,494

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 -702 -702 
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან -19,776 -19,776 
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 30,537 30,537
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 2,009 2,009
24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 66,562 0 66,562

არასაპროცენტო ხარჯები

25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 26,206 0 26,206
26 პერსონალის ხარჯები 207,965 0 207,965
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 13,793 0 13,793
28 იჯარის ხარჯები 34,334 0 34,334
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 21,870 0 21,870
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 127,008 0 127,008
31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 431,176 0 431,176
32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -364,614 0 -364,614

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 333,811 57,622 391,433

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 6,687 6,687

35
ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების 
შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0

36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 124,707 124,707
37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 131,394 131,394

38
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ 

შემოსავალ–ხარჯებამდე 202,417 57,622 260,039
39 მოგების გადასახადი 0 0
40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ 202,417 57,622 260,039
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0 0
42 წმინდა მოგება 202,417 57,622 260,039

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:
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