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('r0crUJoqgCbCqlo r3q'o$er6gbob qgrb66.:

A.ilt OoJ6stbrgo5$tto o66So\or,,UbqjC6b Jt60e.,erb":

0rnblbt63b.>

B33b 8.>9rg169o1 OJb Oo36erlrcgobrblrer o66$oicqor ,,gbogX6U 363qrogob" (0g0q6ar00o ,,er6gr6oblgol") gob$lrg6o
r56,>6o06gboU rgqgogo. r66r6o06gbr 0gq96br 2017 $q'ob 31 qgX630b6ob 0qg6el0c63erboor Oo0bcqrgbpq,o gobrbbS6o
0qg6er0l63r'rbob cb6c6o06gbolr, 6ar6gbl-br6rq'olt qp Ub3r b6gqro BSOobrgq,ob $6t6o06gbob, 3r3og.:qrotl
63q'oq,30ob cbg.r6o06Xbobr qu ggqr.:qro b,>3;qrgbolr;b6l6o069bolt5$, rb63 gobcbUg$;56l6ots6gbrbg qgc6cngqro
lbbbr-6$0,:6ggboon 096o0363bob6r6, 0ror 8rn6olr, 63qrl 05o036gqrer3r6o b,rlq6ogb3er Jr.rqlo6o3ob OcrJqC
0o0erboqr3ob6r6.

Bp6o lbt6oor, orrbqt6orgqro gobrblrg6o r66r6o06gbr, $CqlD l6ligbooro rbJSjgob 6ror3rqrolr$o5gboco,
lr$r6orqro$;p llrlbt3lr 03b 0o36erlr.:gobrbber er6gr6o9clgol ,,p6op6b 363qrogolr" go5$U36 0qr6r'r0r6gerbrb 2017

$q'ob 31 qr340b6ob 0q6r'r0r63crboor, l66gco33 Ooln lrrj0orbgrbob gobrbbg6 03q9g6gbbr er Buqreo UrbU6gboli
0r'rd6Jc.)bJb .:q6o05gq,o olr6oqool qgrb6Sq,3bgqro $q'olrorgob, gobrbUg6o r66r6o663bob blS6orl0er6olrer
lrgrbqrttrgolr 0glrb,>0obrqg.

0erbb6Sbob ltggdggq,o

rgqngb $s630r6oro3qgool rueo$olr ltX6orrtsr'r6otx.r bg$qg.:6g3bob (lSAs) 0glsbcOobcqr. c0 bgrbqgr6ggbocn

6rbtsbq36gqto 83c6o Jrbgbobfu6bq,r'rbgbo q,COrE U6rAQ .:q$g6oq'or fugbo qr,rb336oU - ,,,>gqgogo6olr
J.:Ugbob06gbq,e6,: gobrbbp6o $gr6o06gbob lgqngbg" - Er$oqrtso. BaCb qgrOr'rg3oqggbqrSbo 3.>6or
o66$obrgoollSrb bgqlq6g6orr goro3oU ltg6orr0er6ober bgsbqrr6ggboU blblerb,,36erg3lioerb,:qro bggrq66gboU
gcno3ob 3e4ggjtJob" 03h:brOobrqg. 5r6qpr rOobr, 0g3rU6UgCO lq6ots5gqn 3erqggjboor 6.:or3,rqrob$o5gbgqro lrb3,>

3om3g6o grqleCb3qlCbXbog. 8336 gorgq'oor, 6rn0 Bpb 0o3t6 OerJer3gbgqro rSqrogr.r6gqro 0g3o6bpqrSbgbo
It30ct6olro qrr 0gttgg6obot 8396o 0r'rbrb6gboU 6r0ercoj0obor3ob t3goqrgb3qro brg3fuq'ob 63lrj063qrcq9.

bgq'0dq3$gq'erbob J,>lrSbob0g6bqrerb.: go6.:6b96 c66l6o06bfrX

bgq'0dq3rbgq'r'rbr Jrbgbolr66gb3qrol orrbqgr6orgq,o gobrblrg6o r66r6o06Xbob @elflic,>qggbrb qgr b0r6cnqror6
$r6q966rirg go6r6bg6o lq6o6bgob brg6orrtser6olrr lg.:6qgr6g3bob 0gbsb.:0obrq9, cbgp 0oqgc acn6g6r'rqica,
6er0gqrb.:6 obo D33oq,Cbq'rqr 0oo8693lr olrgon gobrbbS6o ,:66.r6o0ggbolr Or'rbr0brqrgbqrqQ, <trer0gq'o6 o6 0gogr3lr
orcqqroorarboco rb 0ggqx.rooor 6r0er$pgq, o6tigboor pjcatl$erb,lU.

go5;5b36o .:66.:6o06Xbob 0erO9rrqrg0olrb er6grbobrgoob bgq0dq3rbgq,erb.:b g3,rqrgbl, OgrgrUob 0Jb
0o36erbrgobrbb<'r er66l5ob;gol ,,g5op6b 3t6gqgogob" ggbjgoerbo6gbrqgerbob gbr6o er .:ggoqlbgerbotl
0g0orb36c0o, gobrbbg6o r66r6o063bob 0g6o036gb0o 5c60.:6gerb br3ocnbgbo, 6er0qrgbo6 qrr3r30o6g0gqn.>
er66r6oicr6oob ggbjgoerbo6gbrqrerbrllolcb qrl ;56t6o063bob lrggd3q',:qr er66r6ojCrgoob ggbjgoefo6gbrqgarbob
S6obgoJob glOetggbgbrllolrS, o0 0g0orbg6ob g.:6qgr, 6erqggbrg bgqrOdgrbgq,erbclr 5$b6lbgq'o rj3b 3er0Jr6oolr
E)oJBoQrOor rb brjOor6c'rbob ts3$9p6r cb or3 rt6r .:i3b bb3r 6grq'U6o 16833,:6o, rbg 6r'10 16 Or'roiggb.

0r6or3ob ggqr3bcOerboq,gboor rqlg63oqro Jo6gbo JrbSbob0ggbq,gbo r6orb cn6g,rbob,:goot-r gobrbbS6o
r56rttro0ggbob 0er0brqggbob qrt $.>6qg66ob 3ttrr'63ltob lr3qr$bgqr3gqx'rbrica.

r3qgo$er6ob J.:bgbobOpOqrcobr gobbUg6o .:66r6ot60ob lgq9o69ca

8396o Ooic$or, Oer3oJer3r'ror qgrbrb3orgbgq'o 6$0gbgbr oOob orcerbrica, $l60arE66oq'o gobrbUg6o r66r6o05gbr
0Sogcab org 16l orrqq,oomboor rb E3gpcnOoco gcOer$3cgqr r6lrgboco g9catlgerb.:lr qrr 064ggoberor rgqngar6olr
qgrb66r, 6rn03q'og Oerogr3b Bgbb 0rnbrb63brb.



t
I
t
I
I
II

I
I
I
t
I
t
I
tt
T
It
h

qrrtrbgor3bgq'o 6$0gbgbr Orqrqro qger6ob t6$fu6g0$, 0.:66.:6 16r 16,0lr o0ob 61616gor, 6r'10 ISA-l-t ts3lr$$ob.:qg

Br6c63bgq,o cfleooo ger3ggo6oli 6r0er3qpbb ffibgboo 3b3ll5r'rb,>b, 6e6.: ob .>6bgberbb. gbgbgobSbo 03odqlbr
goOar$pgqro ogerb orrqqtoorc'rboor rb Oggper0oor qpr r6tlC'boo,:qr OooBbg3r o0 0g0orbg3r0o or3 5etbo36gq,
gr66qrgb0o flobperqrbSq'or, 6ar0 olro6o, 6Jq,-3JqlJC 16 g6ox'r\,qrqr, gt3qrgbrb 0errbqrgblr o0 0er0b0o63bq,3bob

g3erber0o3g6 g,:qr.:$63goqrgbgbtr3, 6c'r0q,3bo6 Ergg6qgberborb Or'rgg03qr gobrbbS6 r56l6o063brb.

ISA-b E3brbr0obrqg caqgogob Brgc6Sb oor3rq,olr$ob3bb sgqroger6oli 0o96 J6oggbogqro 6rbbaolr 6,:0ergXbgbbb qp,5

J6erggbogq'o bpJgogojcOob Egbr6Bpbgbrb rgqgo$ob 36er63U0o. 6r6qgr ,:Oolt, 8336:

949695or qr.r 3rgrbgbcn orrqq'ooroboco,:6 tsggqgerOoor 6,:0er$p3qr, go6$bg6o $6t6o0ggboli r6Ugbooro gbsligaboU
6ob33bb; gpgO.:3or Cgr B;Or6Cbol ,:0 6oU4b9cA 63r6o63bolrot3ob 6r0ob63qr .tgq-oo$c'r63qr 3ttre43Cg363bU qgu

g363bor obgor lgqnger63qt 0g3o6bgq3bgbb, 6cr0qpbog lis30r6obo qg,: 03tr;gg6olio oj63br 8336o 0r.rltb63botl

6r0aoj0olrcn3ob lSgoqlbgqn bcg3d3q'ob 03ttj06Cq'rSQ. 6o113o oOolt, 6cr0 336 6;0e6q'obq93b; oroqqrooretboor

6;0er$3ggqro ;6lrgbooro gbgb6crbr UE6r'r Orqcqror, Boag6C 6oli3o o0olr;, 6er0 p6 6c0r'r3qrobqr30,r tsggqrn0oco

5$er$3cpq'o ggrgbgerb.:, 6rq6,:6 orlqqroorerbr 0godqlbr 6gq,obbOerbqggli gr6gq' 00corbbOgblb, 6rgrq,03brb,
er.)g6r6ogboU gl5b6.:b brOr'l0r'rgCbrb, rgqngc'r6olrcn3olr $ob,:b$.:66rbb6ob3q,cE ,16rlr$r'16o o63er60l3ootr
Oo$e4g0b.lb rb 0opr 3r.rbg6cnq,ob o66er6o6gb,:tl

06oli$r3q'oor caqgogobor3ot-r 03111996o11 0oqt 3ar6g6<'rqroU btsgrq'gbgbb, 6lorl El36g60oor 3erb36gggqro

6r6g0cn3b3bob 0glrqS6oln rgpo$r'r63qro J6c43qr363bo qgr 16r o0 Oojcboor, 6rn0 0r'rbob63br 610r'13o{3ror XbUSotJ
0oqrr 3erbg6erqob gggjgo$erbrb3.

3rgrLgbor bgqrOdq3rbgq'r'rbob 0og6 5$r'rggS3bgqro bt,:q6ogb3r'r Soq,ogo3ob 0ob.:609$r'r5oq'c'rb,rlr,

b3qr0dqg.:Sgqrerbob 0o96 6rbbtrg6gqro ltrq6ogb3r'r OSgllrgbSbob ErbbSorgbSq'c'rbrUr qg,> 0gbrbrOobo rbUbv

6r60c6g3bgbob 0,r6orgbpq,e$llr.

qrlb336.: 5r0er6rfutl bgqr0dq3r63q,e6ob 0o96 r66r6o063bob Urggd3q',:qg bl$r60cnb gS6j6ogr6o63brqgerbob

Jt6obgoJob 6$ergbgboU OoirrbEg$er6oqrcrbrbg, berqro OrnJargbsq' sgqgo$er63q, O$3qgbgqrgbgbbg
qrrg6q.oboboor 3,:q63bor, .l6bgberbU orp ,:61 6,ro03 0r'r3q,gbgborr6 $ Jo6r'rbgborc6 qgr3r3Eo6Cb3qo l6lrgbooro

6rbglsbqg6gqrgrbr, 610 0bo0363qrer3rb ClAtr 6r0ero$p3qr; XbUtsob gAbigoobo6gbrqgerbolr 36,:6or,:6
qrr3rg0o<6Xboo. cDC pr3rb335ocn, 6er0 r6U3berbb t6U3bocno 6ubgbrbq36gq'r'rb;, 636.:qrgbr Egbb caqgo$r'r6ob
qgrtl3gbl0o gg6rqrqgboU 6,:0.:b3oqr3b,: gobrbUgttro rb6r6o063bolr ts3brb$oU 036o0369b959 cb otg 10g916o

6r60,>6ggbooro 0g6ofub3bo 49g63rgg6o 16 r6ob - BgSo 0r.rltb6gbol-r 0r'rqgogogo6gbr. BgSo Erb33bgbo gg6qgberbr

lgqgo$er6ob qgru336ou cor6oqr0qgg Oel3rn3gbgqr rgqgo$c'r63qr 0$3o6gbgqrgbgbU.

o1906r r0olr 0g0qg5ar0o Oer0r3rq,o 0er3q'g63boli 16 Jo6obgboli 5l3q,g6oor 03odq,gbJ Xbggo 9333 1916 ogertl

ggbj goer6o6gb4go er6gr6obrgor.

g;g.:Ugbor 9o6$lrg6o rbg,>6o063bob $c6qgbcbrb 0orq'o$c'rbr0o, Oob b$63j$36lbl qg,> 0obu6bb, 0ror 0r'16olr, lblrbl -

5,:b0l6ggbgbb qgr.:U6g gob;6lrg6o r66r6o06gbr gb6SSmqrgergtr org 161 Oob brggd3qrrqr rqgbgqro rn396;goSbolt
qg.: Oergqr3Sgbob b.>0;6orq'o$ $r6qg5gbrU.

0l6or3oU ggq,gbrOrnboqCboo rq$363oq, Jo6gbb, bb3r lt3ocobgbor,rb 36orrE, obggr6flrSorb 3r$3qgoor tUQoOob
qgrgSg0oqro 0;lr0g.:bobr p.: 3rqggbott, rU6g lgqngolr J6c'r6glrtso $r0er$6oq,o 05o035gq,o3rbo lt3oorb3bolr, 0lor
0<n6olr, 0oqgr 3r'r6$<6r'rq,ob lnb$30s0o 5r0er3q16oq,o 0bo03bgq'r'r3l5o 6r3q,er3s63bgboU 63ltbgb.

17 Orotn,2018 $
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go6,l6bg6o .:66r6oEggb,:

Ailt Ao36erltrgo6r6lto otvr6r6ot4crr,, g5oggt6lr 36gqngo"
eogStvUfto AqboA.yrrCo0cfJ Qotlo06gs

En6oE.q6$o 31<rnr 2017 31<rm 2016

SOraCbo

ECqlXQo ttbb6gbo qgr 6ron ggqrq,gSggbo

3q'q6ggbica 6rg30gqn bgbbgbo

0o0qnbr63 0c'r63bolr 6.:qrrtr:brqgob rjgo3o
dot6oor.:qgo bs0grqlbgbo

6.:qrr\roqn r3rbtlgbo

lrbgs,:jgqSbo

5

6

373,727

2,547,167

58,225

16,650

446
26,389

208,860

3,253,186

58,222

9,126
1,641

0

UUq'tCQmCOo 3,022,605 3,531,035

goq{QCtPJqtbCbo

6clr3Ubgbo bbb6gbo

6rprb\tgq,o J6r'r636$3bo

6sqgrttbqSq,o llgrqtbbrqrco 3;qrqrgbgqrgbr
bfur 3q,qg3b3q,gbg6o

1,599,267

11,853

2

12.704

2,784,309
2,409

65

, 6,514

trgq, gtqN'C&Jq,Cb0bo 1,623,826 2,793,298

It$3ltq3ber JrSoOJq,o

6rgbc$oqpbSqn Oerggb.:

1,000,738

398,040

250,002
487.735

UCgrASctOl:Crl 1,398,779 737,737

tyoe, A,:loOsCn gu g,:q{gC0pJq'CbCbo 3,022,605 3,531,035
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0Jb AoJ6<'lb€obrblxn <'rfur6otr6o.:,,$og1pb 3{i6qnepb,,
Aet6Cbr - UO,:cectts Ar lrb& tyQ3cpc, AC0ctbrScgnb .:06!fxftg0r

ocboittgncoo 31 - apal 2017 31 - qg&l 20i 6

brJ6a6g6gcn 090erb3.:q,o
lr$6c4g66er b.:r6ao

8

8
702,939

(257,710)
658,822

(313,755)

lt3erOoboo tsgOerUcaqrgbo

Ooggbgq,o au6o0gbo qr lrgr6rggbo
o3oerbr3lqro b3,:q5$er U.:blx6gbob 6rp,:gtlrgboqrrb
lrb3,: 0g0erlrlgtqn

9

9

9

9

12,742

114,597

353,746
58,342

16,763

106,704
250,011

61,753

ltoJg6rgoer qgr .:q6o6obg6r6ogq'o br6lgbo
0er6gbvtr6rqn br3g6Lro bb3,:arboqrrb
b:3erOolroer b,:6a3bo

10 (288,359)

(345,575)
(4,183)

(20e,099)

(1 86, I 25)
(6,848)

0rn6gbob grqgrlrb4go (51,980) (56,737)

3er0Jr6oob qro6gjgcr6o

oL\6oqo: 17 6rol.n, 2018 Sgqrl

I
I



AoJ6<'rtrrgo6$bst oOApgot:Ool Elb,,g6<6g6b 366qn1)ob,,
Ei3qllqo 6.:3rqgC0dJ r66Jfrl86Cbr

$qrob 0er6gb.>

0er6gbob 6rqr,>lrlbrqrob b6Ao

2017

346,539

(51,980)

706,865

(847)

(25,1e5)

(1,189,300)

9,444

31<ont 2016

378,226

(56,737)

(8e6,007)

(71,092)

(67,050)

562

958,980

4.193

g13qlrqn 6r&ACOo lrr<'r.]Cdu3crsr trJd0os5erbcry)J6 bro.]g6$c,sl
tdQoSC0ob

3o6gjgo<trgbgbo:

6gq,oqg0gbo 3qnS6ggbbg bD6COUql bgUfub0o

63qoqpbgbo OolrqXb &tre4gbgXbEo

0cncotx'r36gbo OoSerqgXboqr.lb p; 0er0trbg6gboqrb
g3qnqpbgbo ArOC6orqU6 ggogbBo

63q,oq1b3bo 3qog5ggbob 0o0qrobr6g,>b6c6o6gb0o

g3goqlbgbo 5rqgrl$bSggq' J6erggbgXb[o

({rq,oq'0000o .t60eotlar6i'rq: el8lgocb0b$o 6,,| g0

ttgcg E3qlrqlo 6raraSC0o b,:<n lg64cm lsj0or6rqboqr6 (194,091) 246.882

tsUqrqgo 5r3rqr3bo tr>o639lngqer lr.:j0o6erboqg.:6
do<6oortqro b0g.:qrg6Xbob qgr r6r0r6g6orqrA6o .:jgogbob 0gdg6.> (7,524)
do6oorrqro b0glq,3bgbobB,>0r,r$g6,>

Fo6AJ Ei3cprco 6€JGrC6o bscl6SClr6crgcm t$d&,r6r,,bc4gr5 (7,5241

BUSDSQo br34ggbo lrgobrElrer ll:jOolbelboqub

qgogoqrgbqgob grg30.> (384,254) (200,000)
750/36

\3q, Egtq'rqn 6$Jq,Cbo tngob,rbtrer trrd0or6obce)$ 366,482 (2OO,OOO)

164,g66 46,gg2

Euqlo qtr EUq,rGn C&c€rcpCb$crtr tg6crt.r(nt qdsfuobtto 159,505

EUqn G'r Euq,rqn &b%rq,C6Qo Jg<ftrlqnl, &'rqmb 373,727

oil6cryor tZ adn, ZO1A

r
I
I
t
r
T

!
Tr
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Aoafxnlsgr6r6lto ofA,:gcrt:Ocrl 03lr,,UEqJC6b 3(6gqr1)ob"
Joto$,rq'tcfr Ogqr{'Cbolt i60ff0C0r

ts$CttqgCbet Ao',Jbr0oq,Cbryn
.ftEcr$rqrl Ocrb60t

Irce
br3port6o
J!3ctlPq,o

S$ ro 201a Sqrft 3l Cg0lC006oltrorgol, 250,002 141,168 391,169

$Oobqgr 0erggbr/(ic6.>qn)
qgogoqggbqgob brOCAr

348,007 348,007
(121,445) (121,445)

6$crrcr 2015 $qrfr 31 ag0,lC0b6ol$%ob 250,002 367,729 617,731

$Oobqgr 0er6gbr/(1rr6rq'o)

SgogoqQCbeolr 6490.>

3et63jgo6gbr

321,489
(200,000)

(1,483)

6r0on 2016 Senb 31q9el006d,ol$cr8ob 250,002 487,735 737,737

320,006

(200,000)

(1,483)

$0obcSr 0er5gb.>/(9outrrqn)

l$$gbqggbo 3rJo6rgolr 9r6qgfd306o6gbr

CgogoSgCbSgob 5r6XOr

3erfujgo6gb.)

750,736
294,559

(379,500)

(4,754)

291,984
750,736

(379,500)

(4,754)

6i0cDo 2017 $erft 31 qnn066olscnqctlt 1,000,738 398,040 1,398,778

cDrft{o: 17 Amlto, 2018 ftqn
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შპს მისო “უნივერს კრედიტი” 

ფინანსური ანგარიშგებების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

 
 

1. ზოგადი ინფორმაცია 

  

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი დარეგისტრირდა 2012 წლის 3 მარტს. მისი იურიდიული 

მისამართია: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა №7, კომერციული ფართი №410; კომპანიის მფლობელი 2017 წლის 

31 დეკემბრის მდგომარეობით არის: 

    

ზაზა აზარაშვილი 100 % 

 

  

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სესხის გაცემა.  

 

2. წარდგენის საფუძვლები 

  

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 

(ფასს) შესაბამისად. 

   

3. საანგარიშგებო ვალუტა 

  

წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია ქართულ ლარში (GEL), თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული. 

   

4. ძირითადი სააღრიცხვო პოლიტიკა 

  

4.1 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 

  

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები შედგება სალაროში არსებული ბანკნოტებისა და მონეტებისგან და 

ბანკებში არსებული შეუზღუდავი მიმდინარე ანგარიშგებისგან, რომელთა თავდაპირველი დაფარვის ვადა 3 

თვეზე ნაკლებია. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 

აღირიცხება ამორტიზირებული ღირებულებით. 

 

4.2 გაცემული სესხები 

 

კომპანიის მიერ გაცემული სესხები თავდაპირველად აღიარდება საბაზრო ღირებულებით, გარიგებასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებით. თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, სესხები აღირიცხება 

ამორტიზირებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. გაცემული სესხები 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილია ნეტო ღირებულებით, სესხების გაუფასურების რეზერვის 

გამოკლებით. 

 

4.3 საპროცენტო შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება 

 

საპროცენტო შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით და აისახება ეფექტური 

საპროცენტო განაკვეთის მეთოდის გამოყენებით. სხვა შემოსავალი და ხარჯი ჩვეულებრივ აღიარდება დარიცხვის 

მეთოდის გამოყენებით, მაშინ როცა მომსახურება მიიღება ან გაწეულ იქნება. 
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4.4 უცხოური ვალუტის გადაფასება 

 

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგებები აღირიცხება იმ გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რომელიც არსებობს 

ოპერაციის თარიღისათვის. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგების განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი 

გაცვლითი კურსის სხვაობები აისახება სრული შემოსავლების ანგარიშგებაში იმ დღისათვის არსებული გაცვლითი 

კურსის შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია 

ლარში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ფინანსური ანგარიშგების შედგენის თარიღისათვის 

გამოცხადებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 2017 წლის 31 დეკემბრისათვის უცხოური 

ვალუტაში არსებული ნაშთების ლარში გადაყვანისთვის გამოყენებული ოფიციალური გაცვლითი კურსები იყო: 

2.5922 

 

5. ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 

 

  2017  2016 

ნაღდი ფული სალაროში 131,468 108,775 

ფული ბანკში 242,259 100,086 

სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 373,727 208,860 

 
 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები ვალუტის მიხედვით 

  
 

2017 

 

2016 

ქართული ლარი  5,066 7,175 

ა.შ.შ. დოლარი  368,661 201,686 

სულ ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 373,727 208,860 

 

6. გაცემული სესხები 

 

  2017 2016 

მიმდინარე სესხები 2,458,639 3,093,990 

ვადაგადაცილებული დავალიანება 13,213 84,727 

დარიცხული პროცენტები 75,315 74,468 

სულ გაცემული სესხები 2,547,167 3,253,186 

 

 

7. მიმდინარე ანგარიშები 

 

  2017 2016 

რეზიდენტი კომერციული ბანკების სესხები 469,275 - 

ფიზიკურ პირთა მიმდინარე ანგარიშები 948,538 2,096,174 

ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს კლიენტთა მიმდინარე ანგარიშები 181,454 688,135 

სულ მიმდინარე ანგარიშები 1,599,267 2,784,309 
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8. პროცენტული შემოსავლები და ხარჯები 

  

 

 

9. სხვა შემოსავლები 

  
2017 2016 

შემოსავლები სხვა ოპერაციებიდან 71,084 78,516 

შემოსავალი სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 353,746 250,011 

მიღებული ჯარიმები და საურავები 103,222 106,611 

სხვა შემოსავლები 528,052 435,138 

 

 

10. ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი 

 
 2017 2016 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები 4,484 4,000 

გადახდილი ჯარიმები და საურავები 15,855 - 

საკონსულტაციო და სასამართლო ხარჯები 2,396 7,799 

თანამშრომელთა ხელფასი 165,175 114,829 

რეკლამის ხარჯი 750 690 

ცვეთის ხარჯი 4,193 6,245 

სამეურნეო მასალებისა და ინვენტარის ხარჯი - 895 

დაცვის ხარჯი 1,620 1,620 

სოციალური გასაცემლების ხარჯები 2,500 - 

თანამშრომელთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯები 2,050 - 

საფოსტო სატელეგრაფო ხარჯი 2,145 1,679 

ტექნიკის შეკეთების ხარჯი 862 115 

საკანცელარიო ხარჯი 

გაუთვალისწინებელი ხარჯი 

247 
9,367 

376 

- 

დანარჩენი საექსპლუატაციო ხარჯი 76,630 70,780 

ხარჯები ბიუჯეტში გადასახადების მიხედვით 85 65 

სულ ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები 288,359 209,099 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 2016  
    

საპროცენტო შემოსავალი 702,939 658,822 

მთლიანი პროცენტული შემოსავალი 

 

702,939 658,822 

პროცენტული ხარჯი  
 

სესხის საპროცენტო ხარჯები 257,710 313,755  
 

 

მთლიანი პროცენტული ხარჯი 257,710 313,755 
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11. დაკავშირებული მხარეები 

 

საქმიანობის ნორმალურ პირობებში კომპანიას ტრანზაქციები აქვს დაკავშირებულ მხარეებთან. დაკავშირებული 

მხარეების ტრანზაქციების და ნაშთების დეტალები საანგარიშგებო პერიოდისთვის მოცემულია ქვემოთ: 

 

 

31.12.2017 გაცემული სესხები     მიღებული სესხები  

კომპანიის მფლობელები -  8,200  
კომპანიის მენეჯმენტი - -   
სხვა დაკავშირებული მხარეები -  -  

სულ    8,200  
 
 
 
    

დაკავშირებულ მხარეებთან 

ტრანზაქციები: 

მიღებულ სესხებზე 

დარიცხული პროცენტები 

გაცემულ სესხებზე 

დარიცხული 

პროცენტები 

გაცემული 

ხელფასები 

      

კომპანიის მფლობელები 1,032.76 - 32,500  

კომპანიის მენეჯმენტი - - - 

სხვა დაკავშირებული მხარეები - - - 

სულ 1,032.76    32,500 

 

 

12. სასამართლო დავები 

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „უნივერს კრედიტს“ საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ არ ჰქონია 

ისეთი სასამართლო დავები, რომელიც უარყოფითად აისახებოდა კომპანიის საქმიანობაზე. 

 

13. საწარმოს ფუნქციონირებადობა  

 

მენეჯმენტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს განიხილავს საწარმოს უწყეტობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, 

რათა დარწმუნდეს, რომ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა საწარმოს უწყეტობის პრინციპის საფუძველზე 

სამართლიანია. მენეჯმენტი მიიჩნევს და დარწმუნებულია, რომ ჯგუფის უწყვეტ ფუნქციონირებას საფრთხე არ 

ემუქრება და არც თვითონ აქვთ კომპანიის ლიკვიდაციის ან საქმიანობის მნიშვნელოვანი შეზღუდვების გეგმები. 

 

14. ბალანსის თარიღის შემდგომი მოვლენები 

 

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „უნივერს კრედიტმა“ 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ დაიწყო პროგრამა 

„ალტას“ განახლება. აუდიტის დასრულების თარიღისთვის პროგრამა სრულად იქნა ჩანაცვლებული ახალი 

მოდელით. 
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