
კომპანია შპს. მისო "უნივერს კრედიტი"
თარიღი: 9/30/2021

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 599672252

3 ქამუშაძე ირმა წევრი 11/30/2017 universecredit.ge@gmail.com 591257700
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გვარი, სახელი თანამდებობა
დანიშვნის 

თარიღი
მეილი ტელეფონი

1 აზარაშვილი ამბროსი დირექტორი 1/29/2020 universecredit.ge@gmail.com 599672252
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გვარი, სახელი თანამდებობა
დანიშვნის 

თარიღი
მეილი ტელეფონი

1 მარი ჭიჭინაძე AML ოფიცერი 10/20/2017 Marichich7@gmail.com 571244442
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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: 9/30/2021

RC საბალანსო უწყისი მოცულობა ლარებში

N აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ
1 ნაღდი ფული 3 48,010 48,013
2 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 5,526 265,671 271,198
3 მთლიანი სესხები 593,524 201,278 794,802
3.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი (28,835) (61,095) (89,930)
3.2 წმინდა სესხები 564,689 140,182 704,872
4 ფასიანი ქაღალდები 0 0 0
5 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 8,968 2,326 11,294
6 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 0 0
7 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 0 0
8 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 17,002 17,002
9 სხვა აქტივები 13 0 13
10 მთლიანი აქტივები 596,200 456,190 1,052,390

ვალდებულებები
11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 0 0 0
12 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 0 0 0
13 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0 0 0
14 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 0 0 0
15 სხვა ვალდებულებები 6,285 4,131 10,416
16 სუბორდინირებული და კაპიტალში კონვერტირებადი ვალი 0 0 0
17 მთლიანი ვალდებულებები 6,285 4,131 10,416

კაპიტალი
18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 1,020,738 1,020,738
19 საემისიო კაპიტალი 0 0
20 სარეზერვო ფონდი 11,372 11,372
21 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში 0 0
22 გაუნაწილებელი მოგება 9,864 9,864
23 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0 0
24 მთლიანი კაპიტალი 1,041,974 1,041,974
25 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი 1,048,259 4,131 1,052,390

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: 9/30/2021

RI მოგება–ზარალის უწყისი მოცულობა 
ლარებში

N ლარი უცხ. ვალუტა სულ
საპროცენტო შემოსავლები

1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 800 328 1,128
2 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 65,541 40,244 105,786
2.1 ვაჭრობა და მომსახურება 0
2.2 სამომხმარებლო სესხები 65,541 40,244 105,786
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 12,862 0 12,862
3.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 12,289 0 12,289
3.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 574 0 574
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 6,774 4,400 11,173

5 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 0
6 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0
7 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 85,977 44,972 130,949

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 0 0 0
12 იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი 0 0 0
13 სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 0
14 სხვა საპროცენტო ხარჯები 115 131 247
15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 115 131 247
16 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 85,862 44,840 130,702

არასაპროცენტო შემოსავლები
17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 9,254 0 9,254

17.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომს. მიხედვით 9,254 0 9,254
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 -1,659 -1,659 
21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 0 -24,977 -24,977 
22 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0 0 0
23 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები -0 0 -0 
24 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 9,254 -26,637 -17,383 

არასაპროცენტო ხარჯები
25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 22,226 0 22,226
26 პერსონალის ხარჯები 109,100 0 109,100
27 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 0 0 0
28 იჯარის ხარჯები 0 3,819 3,819
29 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 5,919 0 5,919
30 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 5,504 0 5,504
31 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 142,749 3,819 146,568
32 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -133,495 -30,456 -163,951

33 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე -47,633 14,384 -33,249

34 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -13,726 -13,726

35
ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო 
დანაკარგების მიხედვით 0

36 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0
37 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით -13,726 -13,726



38
მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ 

შემოსავალ–ხარჯებამდე -33,907 14,384 -19,523
39 მოგების გადასახადი 5,638 5,638
40 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ -39,545 14,384 -25,161
41 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0
42 წმინდა მოგება -39,545 14,384 -25,161

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

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