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Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" березня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- --
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2279 2338
первісна вартість 031 4804 5033
знос 032 (      2525) (      2695)

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 2329 2388
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 1536 4331

готова продукція 130 -- --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 12273 11288
первісна вартість 161 12315 11330
резерв сумнівних боргів 162 (        42) (        42)

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 210     --     --

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 -- --
первісна вартість 011 -- --
накопичена амортізація 012 (    --    ) (    --    )

Інші фінансові інвестиції 045 50 50
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 -- --
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 -- --
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 04 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V


