
კომპანია შპს. მისო "უნივერს კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2021

ინფორმაცია  სამეთვალყურეო საბჭოს, 

დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ

გვარი, სახელი თანამდებობა დანიშვნის თარიღი მეილი ტელეფონი

1 აზარაშვილი ზაზა თავჯდომარე 12/3/2012 universecredit.ge@gmail.com 599940116

2 აზარაშვილი ამბროსი წევრი 12/3/2012 universecredit.ge@gmail.com 599940116

3 ქამუშაძე ირმა წევრი 11/30/2017 universecredit.ge@gmail.com 591257700

4

5

6

7

8

9

10

გვარი, სახელი თანამდებობა დანიშვნის თარიღი მეილი ტელეფონი

1 აზარაშვილი ამბროსი დირექტორი 1/29/2020 universecredit.ge@gmail.com 599940116

2

3

4

5

6

7

8

9

10

გვარი, სახელი თანამდებობა დანიშვნის თარიღი მეილი ტელეფონი

1 მარი ჭიჭინაძე AML ოფიცერი 10/20/2017 Marichich7@gmail.com 571244442

2

3

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებშიში შეავსეთ მხოლოდ გაუფერადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა

მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკონტაქტო პირი



კომპანია შპს. მისო "უნივერს კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2021

RC საბალანსო უწყისი
მოცულობა 
ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ

1 ნაღდი ფული 261,595 0 261,595

2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 3,064 188,795 191,858

3 მთლიანი სესხები 422,296 259,827 682,123

3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (29,321) (63,476) (92,798)

3.2 წმინდა სესხები 392,975 196,350 589,325

4 ფასიანი ქაღალდები 0 0 0

5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 9,031 3,837 12,868

6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 0 0

7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0 0

8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 12,507 12,507

9 სხვა აქტივები 12,726 0 12,726

10 მთლიანი აქტივები 691,898 388,982 1,080,879.86

ვალდებულებები

11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 0 0 0.00

12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 0 0 0.00

13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0 0 0.00

14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 0 0 0.00

15 სხვა ვალდებულებები 7,824 2,550 10,373.35

16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი 0 0 0.00

17 მთლიანი ვალდებულებები 7,824 2,550 10,373.350

კაპიტალი

18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 1,020,738 1,020,738.030

19 საემისიო კაპიტალი 0 0

20 სარეზერვო ფონდი 11,372 11,372

21 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში 0 0

22 გაუნაწილებელი მოგება 38,396 38,396.49

23 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0 0

24 მთლიანი კაპიტალი 1,070,507 1,070,506.53

25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 1,078,330 2,550 1,080,879.88

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილი ავტომატურად ივსება სხვა გვერდების შევსების შესაბამისად

** ბალანსის არ არსებობის შემთხვევაში (როცა აქტივები არ შეესაბამება ვალდებულებების და კაპიტალის ჯამს) შეტყობინება გამოვა E36 უჯრაში



კომპანია შპს. მისო "უნივერს კრედიტი"

თარიღი: 6/30/2021

RI მოგება–ზარალის უწყისი
მოცულობა 

ლარებში

N ლარი უცხ. ვალუტა სულ

საპროცენტო შემოსავლები

1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 703 196 898

2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 44,165 31,393 75,558

2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 7,373 7,373

2.2 სამომხმარებლო სესხები 36,792 31,393 68,185

2.3 სოფლის მეურნეობა 0 0 0

2.4 ონლაინ სესხები 0 0 0

2.5 ლომბარდი 0 0 0

2.6 განვადება 0 0 0

2.7 სხვა 0 0 0

3 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 0 0 0

3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 0 0 0

3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 0 0 0

3.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით 0 0 0

3.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 0 0 0

4

შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების 

მიხედვით 4,049 3,131 7,181

5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0

6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0

7 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 48,917 34,720 83,637

საპროცენტო ხარჯები

8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0

9 ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე  გადახდილი პროცენტები 0 0 0

10 იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0

11 ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0

12 იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0

13 სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0

14 სხვა საპროცენტო ხარჯები 57 0 57

15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 57 0 57

16 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 48,860 34,720 83,580

არასაპროცენტო შემოსავლები

17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 3,624 0 3,624

17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით 3,624 0 3,624

17.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომს. მიხედვით 0 0 0

18 მიღებული დივიდენდები 0 0 0

19 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0

20 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან 0 -42 -42 

21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 0 -18,261 -18,261 

22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0 0 0

23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 4,849 0 4,849

24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 8,473 -18,303 -9,829 

არასაპროცენტო ხარჯები

25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 5,939 0 5,939

26 პერსონალის ხარჯები 64,000 0 64,000



27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 0 0 0

28 იჯარის ხარჯები 0 2,551 2,551

29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 3,792 0 3,792

30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 1,483 0 1,483

31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 75,214 2,551 77,765

32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -66,741 -20,854 -87,594

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე -17,881 13,866 -4,015

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -10,858 -10,858

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 -10,858 -10,858

38
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე

-7,022 13,866 6,844

39 მოგების გადასახადი 5,638 5,638

40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ -12,660 13,866 1,206

41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0 0

42 წმინდა მოგება -12,660 13,866 1,206

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

შენიშვნები:

* ცხრილებშიში შეავსეთ მხოლოდ გაუფერადებელი უჯრები (ფერადი უჯრები ივსება ავტომატურად)


