Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії.
Генеральний директор

Михайльо Віталій Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.10.2015

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 року
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОКРАТ КАПIТАЛ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

31353016
вул. Почайнинська, 70, офіс 65, кімната 6, м.
Київ, 04070

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 498-49-10, (044) 481-49-70

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

20.10.2015
(дата)

2. Квартальна
www.sokrat.com.ua
інформація розміщена
на сторінці
(адреса сторінки)

3 кв. 2015
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в мережі
Інтернет

20.10.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента;
2) інформація про облігації емітента;
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного
періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
X
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - не приймав участі.
Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративног секретаря відсутня.
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня - ліцензії не
отримували.
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - не належить.
Інформація про рейтингове агенство - відсутнє.
Інформація про органи управління емітента - відсутні.
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Інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій - відсутні.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - не володіють.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками або більше акцій емітента (юридичні, фізичні
особи) - відсутні.
Інформація про загальні збори акціонерів - відсутні.
Інформація про дивіденди - не сплачувались.
Інформація про випуски акцій - не випускалися.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не випускалися.
Інформація про похідні цінні папери - відсутні.
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не викупалися.
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - не видавалися.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - продукція не
виробляється.
Інформація про собівартість реалізованої продукції - продукція не виробляється.
Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - відсутні.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла
протягом звітного періоду відсутня - особлива інформація не виникала.
Інформація про стан корпоративного управління - відсутнє.
Інформація про випуски іпотечних облігацій - не випускалися.
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - відсутнє.
Інформація про наявність просторчених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття - такі платежі відсутні.
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - не випускалися.
Інформація щодо реєстру іпотечних активів - реєстр відсутній.
Основні відомості про ФОН - сертифікати ФОН не випускалися.
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку - не складалася.
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомості - такі облігації не випускалися.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОКРАТ
КАПIТАЛ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
д/н
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
22.03.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
8800000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
63.11
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними
діяльність
63.99
Надання інших інформаційних послуг, н.в. і. у.
Консультування з питань комерційної діяльності й керування

70.22

10. Органи управління підприємства: Управління Товариством здійснюється Загальними
зборами учасників та Дирекцією Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
Публічне акціонерне товариство "АЛЬФАбанку), який обслуговує емітента за поточним БАНК"
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26005011420801
4) найменування банку (філії, відділення
Публічне акціонерне товариство "АЛЬФАбанку), який обслуговує емітента за поточним БАНК"
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
300346
6) поточний рахунок
26005011420801

3 кв. 2015

© SMA

31353016

VІ. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайльо Віталій Вікторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
1974
4. Рік народження
5. Освіта
вища, Українсько - фінський інститут менеджменту і бізнесу, фінанси і
кредит
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "ФК Сократ", заступник Голови Наглядової ради, ТОВ "ЛВ - Холдінг", Генеральний
директор, ТОВ "Укрводоканал", Генеральний директор
8. Опис: Чинний директор був призначений на посаду 10 червня 2015 року рішенням загальних
зборів учасників ТОВ «Сократ Капітал». Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Звільнення та
призначення виконані на підставі відповідних заяв про звільнення або призначення за власним
бажанням. Генеральний директор в межах, встановлених чинним законодавством України,
рішеннями Загальних зборів учасників, та Статутом Товариства має право:
а) без доручення діяти від імені Товариства;
б) розпоряджатись в установленому порядку всіма коштами та майном Товариства, в межах
передбачених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників, приймати рішення
фінансового характеру;
в) видавати накази (розпорядження) та давати вказівки, обов`язкові для виконання працівниками
Товариства;
г) скасовувати чи змінювати розпорядження та вказівки підпорядкованих йому керівників;
д) здійснювати всі операції в банках та їх відділеннях, конторах та інших кредитних установах від
імені Товариства в межах своєї компетенції;
е) відкривати та закривати банківські рахунки та рахунки в цінних паперах Товариства,
розпоряджатись ними;
є) підписувати чеки, векселі, платіжні доручення, акцептувати рахунки та інші банківські
документи, видавати зобов’язання;
ж) вчиняти правочини від імені Товариства, видавати доручення без права подальшого
передоручення. У випадках передбачених цим Статутом отримувати попередню згоду Загальних
зборів учасників на вчинення правочинів;
з) представляти Товариство в усіх державних установах, організаціях, судових органах та
третейських судах;
и) в установленому порядку призначати, переводити на іншу роботу та звільняти з роботи
працівників Товариства і укладати з ними трудові договори, угоди та контракти згідно з чинним
законодавством;
і) доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до його компетенції, іншим
працівникам Товариства.
Генеральний директор вирішує самостійно будь-які інші питання діяльності Товариства, якщо
вони не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Стаж керівної роботи
складає 19 років. Посади, які обіймає посадова особа: ПрАТ "ФК Сократ", заступник Голови
Наглядової ради.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миронова Наталія Олексіївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1978
5. Освіта
вища, Київський національний економічний університет, фінанси
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Крінар", директор фінансового департаменту
8. Опис: 25.05.2015 р. з Мироновою Наталiєю Олексiївною (згоди на розкриття паспортних
даних не надано) укладено цивiльно - правовий договiр № 01/05-Ц, вiдповiдно до якого на неї
покладенi обов'язки ведення бухгалтерського облiку Повноваження та обов'язки посадової особи
визначені даним договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 15
Попередні посади: директор фінансового департаменту ТОВ "Крінар"
Посадова особа працює фінансовим директором в ПрАТ "ФК Сократ" та виконує обов'язки
головного бухгалтера в ТОВ "ФК "Сократ" та ПрАТ "ФК Сократ".
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
30687076
4. Місцезнаходження
м. Ковель
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
000183
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.12.2013
7. Міжміський код та телефон
0442277089
факс
д/н
8. Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi
послуги емiтенту
9. Опис: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» надає
емітенту послуги щодо аудиту фінансової звітності емітента.
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2. Інформація про облігації емітента
Дата
Номер
Найменування
Облігації Номінальна Кількість
Форма
Загальна Процентна Термін
реєстрації свідоцтва про
органу, що
(відсоткові,
вартість у випуску існування та номінальна ставка (у
виплати
випуску реєстрацію зареєстрував випуск цільові,
(грн)
(шт.)
форма випуску вартість (грн) відсотках) процентів
випуску
дисконтні)
1

2

17.04.2002 34/2/02

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
відсоткові

5
0,01

6

7

2000000 Бездокументарні
іменні

8

9

20000,00

1

10
24.07.2013

Сума
виплаченого
процентного
доходу за
звітний період
(грн)

Дата
погашення
облігацій

11

12

0,00

24.07.2013

Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій
залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі - продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент
здійснив відкрите розміщення ЦП.
17.04.2002 35/2/02
Державна комiсiя з
відсоткові
0,01
2000000 Бездокументарні
20000,00
1
25.07.2013
0,00
25.07.2013
цiнних паперiв та
іменні
фондового ринку

Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій
залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі - продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент
здійснив відкрите розміщення ЦП.
17.04.2002 36/2/02
Державна комiсiя з
відсоткові
0,01
2000000 Бездокументарні
20000,00
1
26.07.2013
0,00
26.07.2013
цiнних паперiв та
іменні
фондового ринку

Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій
залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі - продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент
здійснив відкрите розміщення ЦП.
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1

2

17.04.2002 37/2/02

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
відсоткові

5
0,01

6

7

2000000 Бездокументарні
іменні

8

9

20000,00

1

10
27.07.2013

11

12

0,00

27.07.2013

Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій
залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі - продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент
здійснив відкрите розміщення ЦП.
17.04.2002 32/2/02
Державна комiсiя з
відсоткові
0,01
2000000 Бездокументарні
20000,00
1
22.07.2013
0,00
22.07.2013
цiнних паперiв та
іменні
фондового ринку

Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій
залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі - продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент
здійснив відкрите розміщення ЦП.
17.04.2002 33/2/02
Державна комiсiя з
відсоткові
0,01
2000000 Бездокументарні
20000,00
1
23.07.2013
0,00
23.07.2013
цiнних паперiв та
іменні
фондового ринку

Опис: Торгівля цінними паперами емітента ведеться на Українському ринку цінних паперів. ЦП емітента не перебувають у лістингу. Мета випуску облігацій: здійснення інвестицій
залучених коштів в акції емітентів, проведення операцій з купівлі - продажу цих цінних паперів відповідно до чинного законодавства через уповноважених брокерів. Емітент
здійснив відкрите розміщення ЦП.
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за облiгацiями

X
X

120
120

X
X

X
X

20.08.2002

20

1

22.07.2013

за облiгацiями

20.08.2002

20

1

23.07.2013

за облiгацiями

20.08.2002

20

1

24.07.2013

за облiгацiями

20.08.2002

20

1

25.07.2013

за облiгацiями

20.08.2002

20

1

26.07.2013

за облiгацiями

20.08.2002

20

1

27.07.2013

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

за іпотечними цінними паперами (за
X
0
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
за іншими цінними паперами (у тому
X
0
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
0
Фінансова допомога на зворотній основі
X
222,2
Інші зобов’язання
X
467,7
Усього зобов’язань
X
809,9
Опис: Інші зобов'язання складаються з кредиторських залишків по рахункам 68 та 36.
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Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СОКРАТ КАПIТАЛ"
Територія
М.КИЇВ

КОДИ
2015.10.01
31353016

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

8000000000

за КОАТУУ

Організаційно-правова Товариство з обмеженою відповідальністю
форма господарювання
Вид економічної Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
діяльності
пов'язана з ними діяльність
Середня кількість працівників, осіб
1

240

за КОПФГ

63.11

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, вул. Почайнинська, 70, офіс 65, кімната 6, м. Київ, 04070, (044) 498-49-10
телефон

1. Баланс
на 30.09.2015 р.
Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
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Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006
На початок
На кінець
звітного року звітного періоду
3
4

Код
рядка
2
1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095
1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

(

0
1
142
141
0
10412,3
0
10413,3
0
0
0
0
0
0
0
701
6,5
0
31,2
738,7
0
11152

) (

0
0,7
142
141,3
0
10412,4
0
10413,1
0
0
0
264,1
23
0
0,7
701
0
0
8,5
997,3
0
11410,4

)

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

1400
1410
1415
1420
1425
1495
1595

8800
0
0
1803
0
10603
122

8800
0
0
1800,5
0
10600,5
122,2

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс
Примітки: б/н
Керівник

Михайльо Віталій Вікторович

Головний
бухгалтер

Миронова Наталія Олексіївна
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(

) (

1600
1610

0
0

0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695
1700

132
0
0
0
8,1
0
286,9
427
0

0
0
0
0,7
1
0
686
687,7
0

1900

11152

11410,4

)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СОКРАТ КАПIТАЛ"

Код
за ЄДРПОУ

31353016

Дата

2015.10.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

за 9 місяців 2015 року
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи

2
2000

3
40

4
0

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

2,1

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

40

2,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні витрати

2050

(

0

) (

0

)

2180

42,5

2270

) (
) (

86

Інші витрати

(
(

0

)
)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(

42,5

) (

86

)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Податок на прибуток

2300

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

Примітки: б/н
Керівник

Михайльо Віталій Вікторович

Головний
бухгалтер

Миронова Наталія Олексіївна
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0
(2,5)

(

0
(2,5)

(83,9)
) (

0
(83,9)

)

