
დანართი N3

კომპანია: სს მისო ქართული კრედიტი

თარიღი: 31/03/2021

1 იოჰენ ციმერმანი თავმჯდომარე

2 ჰარალდ კრისტოფერ ბერგი წევრი

3 იორგ ვულფკენი წევრი

4 ვიქტორ ყიფიანი წევრი

5 კონსტანტინე სულამანიძე წევრი

6

1 გიორგი ნასყიდაშვილი გენერალური დირექტორი

2 ირაკლი ხორავა ფინანსური დირექტორი
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პირის დასახელება წილი,%

1 თომას შიფლერი 11.79%

2 ისტერნ კაპიტალ ეი ეს 24.28%

3 FrauenfinanzTreuhand GmbH 12.61%

4 იორგ ვულფკენი 10.20%
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პირის დასახელება წილი,%

1 ზაბინე პოპ 12.61%

2 თომას შიფლერი 11.79%

3 იორგ ვულფკენი 10.20%
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ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

 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



დანართი N3

კომპანია: სს მისო ქართული კრედიტი

თარიღი: 31/03/2021

RC საბალანსო უწყისი ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ

1 ნაღდი ფული 211,128 9,800 220,928

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 2,316,472 44,861 2,361,333

3 მთლიანი სესხები 25,178,422 1,768,208 26,946,630

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (5,542,025) (994,141) (6,536,166)

3.2 წმინდა სესხები 19,636,397 774,067 20,410,464

4 ფასიანი ქაღალდები 0 0 0

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 982,261 41,886 1,024,147

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 5,576,209 5,576,209

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 573,409 573,409

9 სხვა აქტივები 1,875,567 7,404,010 9,279,577
10 მთლიანი აქტივები 31,171,443 8,274,624 39,446,067

ვალდებულებები

11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 0 27,826,000 27,826,000

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 230,000 7,956,441 8,186,441

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 41,608 359,277 400,885

15 სხვა ვალდებულებები 372,599 716,344 1,088,943

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი 605,000 1,158,306 1,763,306
17 მთლიანი ვალდებულებები 1,249,207 38,016,368 39,265,575

კაპიტალი

18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 1,815,568 1,815,568

19 საემისიო კაპიტალი 5,826,399 5,826,399

20 სარეზერვო ფონდი 0 0

21 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში 0 0

22 გაუნაწილებელი მოგება -7,461,475 -7,461,475 

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0 0

24 მთლიანი კაპიტალი 180,492 180,492
25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 1,429,699 38,016,368 39,446,067

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



დანართი N3

კომპანია: სს მისო ქართული კრედიტი

თარიღი: 31/03/2021

RI მოგება–ზარალის უწყისი ლარებში

N ლარი უცხ. ვალუტა სულ

საპროცენტო შემოსავლები

1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 10,358 0 10,358
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 1,303,873 49,303 1,353,176
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 499,932 14,175 514,107
2.2 სამომხმარებლო სესხები 111,596 6,899 118,495
2.3 სოფლის მეურნეობა 682,476 27,709 710,185
2.4 ონლაინ სესხები 0
2.5 ლომბარდი 8,958 520 9,478
2.6 განვადება 0
2.7 სხვა 911 911
3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 13,100 5,272 18,372
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 13,100 5,272 18,372
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 58,542 5,646 64,188
5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0 0
7 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 1,385,873 60,221 1,446,094

საპროცენტო ხარჯები

8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 201,580 498,647 700,227
9 ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე  გადახდილი პროცენტები 8,186 101,955 110,141
10 იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 19,724 19,724
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 14,918 32,066 46,984
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0 0 0
15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 224,684 652,392 877,076

16 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 1,161,189 -592,171 569,018

არასაპროცენტო შემოსავლები

17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 337 -85,280 -84,943 
17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 59,729 59,729
17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 59,392 85,280 144,672
18 მიღებული დივიდენდები 0 0 0
19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0
20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 1,234 1,234
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 22,383 22,383
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 16,993 176 17,169
24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 40,947 -85,104 -44,157 

არასაპროცენტო ხარჯები

25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 7,258 0 7,258
26 პერსონალის ხარჯები 632,681 0 632,681
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 75,421 0 75,421
28 იჯარის ხარჯები 189,742 0 189,742
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 54,000 0 54,000
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 148,038 0 148,038
31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 1,107,140 0 1,107,140
32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -1,066,193 -85,104 -1,151,297

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე 94,996 -677,275 -582,279

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 44,243 44,243

35 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0 0
36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0 0
37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 44,243 44,243

38 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე 50,753 -677,275 -626,522

39 მოგების გადასახადი 0 0

40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ 50,753 -677,275 -626,522

41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0

42 წმინდა მოგება 50,753 -677,275 -626,522


