
დანართი N3კომპანია ინვესტ ჯორჯიათარიღი: 30.09.2018RC საბალანსო უწყისი ლარებშიN აქტივები ლარი უცხ. ვალუტა სულ1 ნაღდი ფული 0 0 02 ფულადი სახსრები კომერციულ ბანკებში 35,160 152,911 188,0713 მთლიანი სესხები 1,707,207 2,194,610 3,901,8173.1 მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი -827,692 -1,811,202 (2,638,894)3.2 წმინდა სესხები 879,515 383,408 1,262,9234 ფასიანი ქაღალდები 0 0 05 დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები 31,051 90,607 121,6576 დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება 104,744 104,7447 ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში 89,900 89,9008 ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები 13,373 13,3739 სხვა აქტივები 111,971 0 111,97110 მთლიანი აქტივები 1,265,714 626,926 1,892,639ვალდებულებები11 საფინანსო ინსტიტუტებიდან ნასესხები სახსრები 0 0 012 ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ნასესხები სახსრები 246,943 2,371,245 2,618,18813 საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები 0 0 014 დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები 10,296 686,574 696,87015 სხვა ვალდებულებები 4,184 521 4,70516 სუბორდინირებული ვალდებულებები 0 0 017 მთლიანი ვალდებულებები 261,423 3,058,340 3,319,763კაპიტალი18 საწესდებო (სადამფუძნებლო) კაპიტალი 600,000 600,00019 საემისიო კაპიტალი 0 020 გრანტები და შემოწირულობა კაპიტალში 0 021 გაუნაწილებელი მოგება -2,027,124 -2,027,124 22 აქტივების გადაფასების რეზერვი 0 023 მთლიანი კაპიტალი -1,427,124 -1,427,124 24 მთლიანი ვალდებულებები და კაპიტალი -1,165,700 3,058,340 1,892,639ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:



დანართი N3კომპანია ინვესტ ჯორჯიათარიღი: 30.09.2018RI მოგება–ზარალის უწყისი ლარებშიN ლარი უცხ. ვალუტა სულსაპროცენტო შემოსავლები1 ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრების მიხედვით 0 0 02 ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 280,833 281,103 561,9362.1 ვაჭრობა და მომსახურება 19,493 110,268 129,7602.2 სამომხმარებლო სესხები 261,340 168,712 430,0522.3 სოფლის მეურნეობა 2,123 2,1232.4 ონლაინ სესხები 0 0 02.5 ლომბარდი 0 0 02.6 განვადება 0 0 02.7 სხვა 0 0 03 იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების მიხედვით 0 13,242 13,2423.1 ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს სესხების მიხედვით 0 13,242 13,2423.2 სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სფეროს სესხების მიხედვით 0 0 03.3 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროს სესხების მიხედვით 0 0 03.4 დანარჩენი სესხების მიხედვით 0 0 04 შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით 28,607 34,171 62,7785 საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 06 სხვა საპროცენტო შემოსავლები 0 0 07 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები 309,440 328,517 637,956საპროცენტო ხარჯები8 საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდულ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 09 ფიზიკური პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე  გადახდილი პროცენტები 257,276 0 257,27610 იურიდიული პირებიდან ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები 13,082 0 13,08211 ფიზიკურ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი 0 0 012 იურიდიულ პირებზე გაცემულ საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი 0 0 013 სუბორდინირებულ ვალდებულებებზე გადახდილი პროცენტები 0 0 014 სხვა საპროცენტო ხარჯები 0 0 015 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები 270,358 0 270,35816 წმინდა საპროცენტო შემოსავალი 39,082 328,517 367,599არასაპროცენტო შემოსავლები17 წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურეობის მიხედვით 7,148 0 7,14817.1  საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურეობის მიხედვით 7,148 0 7,14817.2  საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურეობის მიხედვით 0 0 018 მიღებული დივიდენდები 0 0 019 მოგება (ზარალი) ფასიანი ქაღალდებიდან 0 0 020 მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის ოპერაციებიდან -5,341 0 -5,341 21 მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან 31,472 0 31,47222 მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან 0 0 023 სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები 1,096 0 1,09624 მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები 34,376 0 34,376არასაპროცენტო ხარჯები25 განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები 4,252 0 4,25226 პერსონალის ხარჯები 122,915 0 122,91527 ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები 20,044 0 20,04428 იჯარის ხარჯები 22,051 0 22,05129 ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები 0 0 030 სხვა არასაპროცენტო ხარჯები 54,493 0 54,49331 მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები 223,756 0 223,75632 წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი -189,380 0 -189,38033 წმინდა მოგება დარეზერვებამდე -150,298 328,517 178,21934 ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 2,638,894 2,638,89435 ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 0 036 ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 1,086,526 1,086,52637 მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით 3,725,420 3,725,42038 მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ–ხარჯებამდე -3,875,718 328,517 -3,547,20139 მოგების გადასახადი 0 040 მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ -3,875,718 328,517 -3,547,20141 გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) 0 042 წმინდა მოგება -3,875,718 328,517 -3,547,201ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:
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