
 

Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансовий стан 

Примітка 21 Основні засоби та нематеріальні активи (рядки 1000-1012) 
 

Основні засоби та нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати по їх придбанню та виготовленню.  Залишкова вартість 

основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амортизації. В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху 

та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Нематеріальні активи» (рядки 1000-1002)   

Залишок на 
початок року 

Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року 
  

Групи нематеріальних активів 
первісна 

вартість 

накоп

ичена 

аморт
изація 

Надійшло 
за рік первісна  

вартість 

накопич

ена 

амортиз
ація 

Нараховано 
амортизації 

Втрати від 
зменшення 

корисності  

первіс

ної  

вартос
ті 

накопич

еної 

амортиз
ації 

первісна  

вартість 

накопичена 

амортизація 

  

Ліцензії на здійснення діяльності з 28.05.2015 строк 

експлуатації не обмежений 
     1              1   

  

Програмне забезпечення 3 1    1       3 2   

Ліцензії на здійснення діяльності  на  1 1  1 1         

Разом 4 2 1 1 1 1       4 2   

                                                      

Строки експлуатації, встановлені для нематеріальних активів, крім ліцензії на здійснення діяльності 5 років     

Метод нарахування амортизації  прямолінійний     

статті  звіту про сукупні доходи, в які включено амортизацію нематеріальних активів 2130, 2515     

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності немає     

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів немає     

вартість створених кредитною спілкою нематеріальних активів немає     

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності немає     

                                                      

 

 

 

 

 



 
В Таблиці нижче наведена детальна інформація щодо руху та складових статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Основні 

засоби» (рядки 1010-1012) 

II. Основні засоби  

Залишок на 

початок року 
Вибуло за рік Інші зміни за рік 

Залишок на 

кінець року 
у тому числі 

одержані за фінансовою 
орендою 

Передані у 
операційну 

оренду Групи основних засобів 

строки 

експлуат
ації 

(років) 

первісна 
(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

Надійшло 

за рік первісна 
(переоці- 

нена) 

вартість 

знос 

Нарахо

вано 
амортиз

ації за 

рік 

Втрати 

від 
зменш

ення 

корисн
ості 

первісної  
вартості 

зносу 
первісна 
вартість 

знос 

первісна 
вартість 

знос 
первісна 
вартість 

знос 

ліквідаційна вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Земельні ділянки                                   

Інвестиційна 

нерухомість 
                                  

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
25                   10% 

Машини та обладнання  5-10 25 10        25 10        о 

Транспортні засоби 
 10-15                   10% 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
 4-6                    о 

Інші основні засоби 6 17 5        17 5        о 

Бібліотечні фонди                       

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
  8 3        8 3          

Разом   50 18        50 18           

                                                         

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності    

вартість оформлених у заставу основних засобів    

первісна вартість повністю амортизованих основних засобів   

вартість основних засобів, призначених для продажу    

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій    

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду -  



 


