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კომპანია სს მისო ჯი აი სი
თარიღი: 31.12.2018

ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ
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პირის დასახელება წილი,%
1 ანასტასია თავხელიძე 33.00%
2 ელისაბედ ამირეჯიბი 33.00%
3 ალექსანდრე ამირეჯიბი 34.00%
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სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

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

ნონა თორდია
პანტიკო თორდია
შალვა ამირეჯიბი

ვახტანგ მაღრაძე
კონსტანტინე კერესელიძე
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კომპანია სს მისო ჯი აი სი
თარიღი: 31.12.2018

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 4,020 24,734 28,754
2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 176,613 99,462 276,075
3 მთლიანი სესხები 3,476,049 395,040 3,871,089
3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (83,226) (525) (83,751)
3.2 წმინდა სესხები 3,392,823 394,515 3,787,338
4 ფასიანი ქაღალდები 0
5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 44,832 3,437 48,269
6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 0
7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0
8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 88,830 88,830
9 სხვა აქტივები 60,365 13,934 74,299
10 მთლიანი აქტივები 3,767,483 536,082 4,303,565

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 0 0 0
12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 96,250 96,250
13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0
14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 0
15 სხვა ვალდებულებები 67,287 1,603 68,890
16 სუბორდინირებული ვალდებულებები 0 0 0
17 მთლიანი ვალდებულებები 163,537 1,603 165,140

კაპიტალი
18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 2,497,100 2,497,100
19 საემისიო კაპიტალი 676,818 676,818
20 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში 0 0
21 გაუნაწილებელი მოგება 964,507 964,507
22 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0 0
23 მთლიანი კაპიტალი 4,138,425 4,138,425
24 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 4,301,962 1,603 4,303,565

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:
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კომპანია სს მისო ჯი აი სი
თარიღი: 31.12.2018

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

საპროცენტო შემოსავლები
1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 5,082 1,948 7,030
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 750,607 180,602 931,209
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 44,125 10,647 54,772
2.2 სამომხმარებლო სესხები 0
2.3 სოფლის მეურნეობა 0
2.4 ონლაინ სესხები 0
2.5 ლომბარდი 0
2.6 განვადება 0
2.7 სხვა 706,482 169,955 876,437
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 0
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 0
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 0
3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით 0
3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 0

4
შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის 
მიცემული სესხების მიხედვით 86,925 26,981 113,906

5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0 0
7 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 842,614 209,531 1,052,145

საპროცენტო ხარჯები

8
საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი 
პროცენტები 0 0 0

9 ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე  გადახდილი პროცენტები 15,969 0 15,969
10 იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0
11 ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახ  0 0 0
12 იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გად  0 0 0
13 სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0 0 0
15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 15,969 0 15,969
16 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 826,645 209,531 1,036,176

არასაპროცენტო შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 45,984 -321 45,663

17.1
 საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის 
მიხედვით 82,023 82,023

17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 36,039 321 36,360
18 მიღებული დივიდენდები 0
19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან 0

20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან -3,893 -3,893 
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან -8,184 -8,184 
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 37,396 37,396
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 0 0 0
24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 71,303 -321 70,982

არასაპროცენტო ხარჯები

25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 11,850 0 11,850
26 პერსონალის ხარჯები 480,000 0 480,000
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 11,877 0 11,877
28 იჯარის ხარჯები 24,000 0 24,000
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 26,078 0 26,078
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 10,781 0 10,781
31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 564,586 0 564,586
32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -493,283 -321 -493,604

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 333,362 209,210 542,572
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34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -24,848 -24,848

35
ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების 
შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0

36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 363,640 363,640
37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 338,792 338,792

38
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ 

შემოსავალ–ხარჯებამდე -5,430 209,210 203,780
39 მოგების გადასახადი 33,037 33,037
40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ -38,467 209,210 170,743
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) -136 -136
42 წმინდა მოგება -38,603 209,210 170,607

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:
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