
активу. При визначеннi такого TepMiHy враховуеться можливий строк корисного використання,
передбачуваний морапьний знос,-правовi обмеження щодо cTpol<iB використання та iншi фактори.

Протягом 2016 року метод амортизацii не змiнrося та перегляд/ cTpoKiB корисного
використання нематерiальних активiв не вiдбувапося.

Переоцiнку первiсноi вартостi та перегляд cTpoKiB корисного використання нематерiальних
активiв на протязi звiтного року пiдприсмство не здiйснюваrrо.

Iнформацiя про HeмaTepialibHi активи пiдприемства:

пРимIтКд 7. .OCHOBHI ЗдСОБИл

ПрИдбанi (cTBopeHi,) ocHoBHi засоби зараховуються на баланс за ж первiсною вартiстю,
Первiсна BapTicTb об'екта осЕовних засобiв i нематерiаrrьних активiв, створепих пiдприемством,
включае прямi витрати на оплату працi, прямi MaTepianbHi витрати, iншi витрати, безпосередньо
пов'язанi зi створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за
призначенням стану.

Пiсм первiсного визнання об'€кта основних засобiв його подаzrьший облiк здiйснюеться за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вира;rуванням накопиченоi амортизацii та пакопичених збиткiв
вiд зменшення корисностi, Yci необоротнi (MaTepiazrbнi та HeMaTepiMbHi) активи пiдлягають
амортизацii (KpiM землi та Еезавершених капiтальних iнвестицiй). За кожним об'ектом необоротних
активiв визцачасться BapTicTb, яка амортизуеться.

Амортизацiю осЕовЕих засобiв пiдприемство нараховуе iз застосуванням прямоаiнiйного
методу) якиЙ дiяв на протязi 2016 porry, за яким рiчна сума амортизацii визначаеться дirrенням
BapTocTi, що амортизуеться, на строк корисного використання об'скта основних засобiв.
Амортизацiя не нараховусться, якщо балансова BapTicTb необоротних активiв дорiвнюе 1k

лiквiдацiйноi BapTocTi.
Наршцrвання амортизацii основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюеться протягом

строку корисного використання(експ,tуатацii) об'екта, який встановлюсться пiдприсмством при
визнаннi цього об'скта активом (при зара;qуваннi на ба,rанс). Правипа нарФý/вання амортизацii та
рiчнi норми визначеннi в Облiковiй полiтицi пiдприемства. На протязi 2016 року метод амортизацii
не змiнювався.

Перегаяд Еорм та TepMiHy корисЕого використання пiдприемство здiйснюе в разi
проведення витрат по модернiзацii, реконструкцii та полiпшенЕю основних засобiв, яке призводить
до вдосконалення активу, збiльшення строку Його корисного використання, покращення Його
первiсних властивостеЙ, тобто збiльшують майбутню економiчну вигоду вiд його використання.
Витрати по модернiзацii, реконстру<цii та полiпшенню основних засобiв включаються до ж
балансовоi BapTocTi в момент фактичного ж здiйснення,

Малоцiннi матерiапънi активи амортизуються 100%о при введеннi в експzrуатацiю. Д,о скпад,
ма.лоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться Ti активи, первiсна BapTicTb яких не
перевиIцус 6000 грн.

Основних засоби та iншi необоротнi MaTepialbHi активи класифiкуються наст)дIним чинQм:
- будiвrri, споруди та передавальнi пристроi;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iHBeHTap (мебzri);

- iншi ocHoBHi засоби;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Нарахування амортизацii (зносу) основних засобiв здiйснюеться пiсля того, як ocHoBHi

засоби стають придатними дАя використання, iз застосуванням прямо/\iнiйного методу з метою
рiвномiрного зменшеЕЕя пepBicrroi BapTocTi до лiквiдацiйноi BapтocTi протягом строку ж
експлуатацii за такими нормами:
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