
Додаток 1
 до положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Коди
 Пiдприємство                                         Дата(рiк,мiсяць,число) 2013 01 01
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сократ Капітал"  за ЄДРПОУ 31353016
 Територiя КИЇВСЬКА  за КОАТУУ 8000000000
 Організаційно- правова
 форма господарювання Приватне підприємство  за КОПФГ 120
 Орган державного управлiння  за КОДУ
 Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління  за КВЕД 74.14.0
 Середня кількість працівників 3
 Одиниця вимiру: тис. грн
 Aдреса вулиця Почайнинська, буд. 70, оф. 65, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 04070
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1.Баланс        Форма № 1-м              Код за ДКУД 1801006
на 31 грудня 2012 р.     

 АКТИВ  Код   На початок   На кiнець
рядка звiтного року звiтного періоду

1   2 3  4
I.Необоротнi активи
Незавершені капітальні інвестиції  020  -  -
Основнi засоби:
  залишкова вартiсть  030 31,1 8,8
  первісна вартiсть  031 899,8 142,0
  знос  032 ( 868,7 ) ( 133,2 )
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива (залишкова) вартість  035  -  -
  первісна вартість  036  -  -

  накопичена амортизація  037 (  - ) (  - )
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  040 6 790,0 10 412,3
Іншi необоротнi активи  070  -  -
Усього за роздiлом I  080 6 821,1 10 421,1
II.Оборотнi активи
Виробничi запаси  100 4,0  -
Поточні біологічні активи  110  -  -
Готова продукцiя  130  -  -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
  чиста реалiзацiйна вартiсть  160 551,8 264,1
  первiсна вартiсть  161 551,8 264,1
  резерв сумнiвних боргiв  162 (  - ) (  - )
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  170 610,1 232,4
Інша поточна дебiторська заборгованiсть  210 25,4 12,6
Поточнi фiнансовi iнвестицiї  220 120,0 120,0
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
  в нацiональнiй валютi  230 0,5 1,3
  у тому числі в касі  231  -  -
  в iноземнiй валютi  240  -  -
Іншi оборотнi активи  250 8,4 23,0
Усього за роздiлом II  260 1 320,2 653,4
III.Витрати майбутнiх перiодiв  270  -  -
IV.Необоротні активи та групи вибуття  275  -  -
Баланс  280 8 141,3 11 074,5



 ПАСИВ  Код   На початок   На кiнець
рядка звiтного року звiтного періоду

 1   2 3 4
I.Власний капiтал
Статутний капiтал  300 8 800,0 8 800,0
Додатковий капiтал  320  -  -
Резервний капiтал  340  -  -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  350 (3 508,2) 630,4
Неоплачений капiтал  360 (  - ) (  - )
Усього за роздiлом I  380 5 291,8 9 430,4
II.Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування  430 8,7 6,8
III.Довгостроковi зобов'язання  480 120,0 120,0
IV.Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв  500  -  -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  510  -  -
Кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги  530  -  -
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
  з бюджетом  550  -  -
  зi страхування  570 0,3 1,2
  з оплати працi*  580 0,9 2,5
вибуття, утримуваними для продажу  605  -  -
Іншi поточнi зобов'язання  610 2 719,6 1 513,6
Усього за роздiлом IV  620 2 720,8 1 517,3
V.Доходи майбутнiх перiодiв  630  -  -
Баланс  640 8 141,3 11 074,5

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)  -

 2. Звіт про фінансові результати
                          заРік 2012

                                                                 Форма № 2-м 
                                                       Код за ДКУД 1801007

СТАТТЯ  Код За звiтний За аналогіч. перiод
рядка  перiод попереднього року

1 2 3  4
Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукції
(товарiв, робiт, послуг) 010 2 239,1 3 242,4
Непрямi податки та iншi вирахування з доходу 020 ( 373,2 ) ( 524,2 )
Чистий дохід (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (010-020) 030 1 865,9 2 718,2
Інші операційні доходи 040  -  -
Іншi доходи 050 3 058,2 4 345,0
Разом чисті доходи  (030+040+050) 070 4 924,1 7 063,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 69,8 ) ( 177,1 )
Інші операційні витрати 090 ( 715,7 ) ( 3 367,6 )

у тому числі: 091  -  -
092 (  - ) (  - )

Інші витрати 100 (  - ) ( 36,8 )
Разом витрати (080+090+100) 120 ( 785,5 ) ( 3 581,5 )
Фінансовий результат до оподаткування (070-120) 130 4 138,6 3 481,7
Податок на прибуток 140 (  - ) (  - )
Чистий прибуток (збиток)  (130-140) 150 4 138,6 3 481,7
Забезпечення матеріального заохочення 160  -  -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних
біологічних активів

201  -  -

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості
поточних біологічних активів

202  -  -

 Керiвник Лісничий Костянтин Миколайович
(підпис) (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер Кулініч Оксана Миколаївна
(підпис) (ініціали, прізвище)


