
будiвлi та споруди: 20- 50 poKiB;
транспортнi засоби: 7- 28 poKiB;
машини та обладнання. 4- 20 poKiB;
iнструменти, прилади та iHBeHTap: 4- 10 poKiB.
Земля i незавершене будiвництво не пiдлягають амортизацii.
Аiквiдацiйна BapTicTb активу - це оцiночна сума, яку Кредитна спiлка отримаrrа б в

поточний час вiд продаri(у цього активу, за MiHycoM оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатацii активу вiдповiдав строку експлуатацii та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi
строку корисного використання. Дiквiдацiйна BapTicтb активу дорiвнюе нулю, якщо пiдприемство
мае HaMip використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експ.л,уатацii.

BapTicTb ремонту (капiтаrrьного, поточного), якщо його здiйснення направлено на
повернення активу його первiсних властивостей та не призводить до ix поrriпшення, визнаються
витратами того перiоду, коли вони бупи понесенi.

Переоцiнка первiсноi BapTocTi та перегляд TepMiHiB корисного використання основних
засобiв на протязi 201б року пiдприемство не здiйснювало,

Iнформацй про ocнoBHi засоби пiдприемства:

пРимIткА 8. кЗАПАСИп

Обдiк запасiв здiйснюеться на пiдставi дiючого наказу iз застосуванням Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi. Запасами визнаються акаиви пiдприемства, якi утримуоться для
однiсi з настJдIних цйей:

- д^я споживаннjI пiд час виробництва, виконання робiт, надання послJд, а також ддя
забезпечення функцiонування адмiнiстрацii пiдприемства (сировина, матерiапи, паАиво,
комплектJrючi та iH.);

- для завершення процесу виробниrцва з наступЕим продажем проджту виробниrцва
(незавершене виробництво, напiвфабрикати);

- для подалъшого продаr<у в звичайних умовах господарськоi дiялъностi (продукцiя та
товари).

Не визнаються виробничими запасами сировиЕа та матерiаzrи, отриманi в переробку як
давальницька сировина, а також товари, отриманi по договорах KoMicii. Вонл обrtiковуються на
позабалансових рахунках.

На пiдприемствi застосовусться перiодична систему o6rriKy запасiв, при якiй оцiнка запасiв з
метоЁ вибугтя вiдображаеться в обпiку одноразово при формуваннi фiнансовоi звiтностi. Для Bcix
одиниць б5,хгалтерського обпiку запасiв, що мають однакове призначення i однаковi умови
використовуваЕня, застосовусться тiльки один метод оцiнки запасiв при ж вибуттi. Вiдповiдно до
цього оцiнку Bcix запасiв при ix вибуттi, здiйснюють за методом ФIФО. Запаси повиннi оцiнюватися
за найменшим iз двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацii.

Iнформацiя про запаси:

8, l,

тис. грн.
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споруди та
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Транспортнi
засоби
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прилади,
iHBeHTap
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Iншi ocHoBHi
засоби

1
Залташок на початок року:
Первiсна варmiсmь 2 46
Знос'. с 4з

с Надйшzrо за piK

з Вибупо за piK:
первiсна варmiсmь
Знос

4
Нараховано амортrазацii за
PiK

3

5
Залишок на кiяець року:
первiсна варmiсmь с 46
Знос 2 46

тис. грЕ.
Ns

зlп Показник 2016 piK 2015 piK

1 Сировина i матерiаzrи 1

2 Паливо
J Будiвельнi матерiаzrи
4 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети


