














































































































на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).
Метод нарахування зносу, очікувані строк корисного використання та залишкова вартість 
переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі (тобто без перегляду 
порівняльних показників), якщо це необхідно.
Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів, крім бібліотечних фондів та 

-ч» малоцінних необоротних матеріальних активів, здійснюється прямолінійним методом.
Нарахування амортизації бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів, 
вартість яких не перевищує 6000,00 грн (без урахування ПДВ), а термін експлуатації більше 
одного року, здійснюється в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 % його вартості.
2.4.1.4. Невстановлене обладнання.
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Компанією, але ще не введене в 
експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
2.4.2. Нематеріальні активи
Одиницею обліку нематеріальних активів вважається окремий об’єкт.
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання 
нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 
або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом 
усього строку їх корисного використання.
Терміни корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються 
принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Амортизація нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного 
використання відповідних активів.
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання обліковуються за вартістю 
придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. Амортизація на такі активи не 
нараховується.
Нематеріальний актив списується при продажу або якщо від його використання або вибуття не 
очікується майбутніх економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, 
що являє собою різницю між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, 
включається у прибуток чи збитки у момент списання.
2.4.3. Знецінення матеріальних та нематеріальних активів
На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо 
такі ознаки існують або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення 
корисності, здійснюється оцінка вартості очікуваного відшкодування активу з метою визначення 
розміру збитків від знецінення. Вартість очікуваного відшкодування визначається для окремого 
активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є 
незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання та нематеріальні активи, 
що не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення мінімум щорічно або частіше, 
якщо з’являються ознаки можливого знецінення.
Вартість очікуваного відшкодування визначається як більша з двох оцінок активу (або одиниці, 
яка генерує грошові кошти): справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію та його 
вартості при використанні.
Найкращим свідченням справедливої вартості активу є ціна, яку визначили незалежні сторони в 
юридично обов’язковій угоді про продаж, скоригована на додаткові витрати, які можна прямо 
віднести до вибуття активу. Якщо немає юридично обов’язкової угоди про продаж, але актив 
продається та купується на активному ринку, тоді справедливою вартістю активу є його ринкова 
ціна. Якщо немає активного ринку, то враховуються останні операції на ринку, за їх наявності. У 
разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі 
розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками 
справедливої вартості.
При оцінці вартості під час використання очікувані майбутні потоки грошових коштів 
дисконтують до теперішньої вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до




























