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АКТИВИ В ПОЛІ ЗОРУ МСБО 36
«Зменшення корисності активів» 

Харламова Олена

Інвестиційна
нерухомість
(первісна
модель)

Основні
засоби

НМА

• Запаси

• Фінансові активи (МСФЗ 9)

• Інвестиційна нерухомість за 
справедливою вартістю

• Біологічні активи за 
справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на 
продаж 

• Непоточні активи (або
ліквідаційні групи), 
класифіковані як такі, що
утримуються для продажу
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КЛЮЧОВІ ВИМОГИ МСБО 36
«Зменшення корисності активів» 

Харламова Олена

Оцінка наявності ознак знецінення і за результатами тестування на 
знецінення 

Безумовне тестування: гудвіл, НМА з необмеженим строком 
використання та не готові до надання економічних вигід

Для тестування на знецінення використовується вартість відшкодування, 
що не є за замовчуванням справедливою чи ринковою оцінкою 

Одиницею обліку для цілей тестування може бути як окремий актив, так і 
одиниця, що генерує грошові кошти
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ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ ЗНЕЦІНЕННЯ 

Харламова Олена

неочікуване зниження ринкової вартості активу 
унаслідок плину часу або звичайного використання

негативні зміни у технологічному, ринковому, 
економічному або правовому оточенні чи на ринку

збільшення ринкових ставок відсотка або іншіх
ринкових ставок доходу від інвестицій

перевищення балансової вартості чистих активів над 
ринковою капіталізацією

.................
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ВНУТРІШНІ ОЗНАКИ ЗНЕЦІНЕННЯ 

Харламова Олена

свідчення застаріння або фізичного пошкодження
активу

суттєві зміни інтенсивності або способу 
використання активу

свідчення, що економічна ефективність активу є або
буде гіршою, ніж очікувана

.................
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АЛГОРИТМ ТЕСТУВАННЯ НА 
ЗНЕЦІНЕННЯ 

Харламова Олена

Балансова вартість
Вартість відшкодування:  

максимальна з 

Справедлива
– витрати на 

продаж

Цінність 
використання

>

Визнаються збитки від 
знецінення

Знецінення відсутнє

так ні

Спрощення практичного характеру
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СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЗА 
ВИРАХУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОДАЖ

Харламова Олена

Найкраще свідчення
справедливої вартості

Ціна твердої угоди

Ринкова ціна Поточна ціна покупця або ціна останньої угоди

Відсутність
справедливої або

ринкової ціна
Ціна можливого продажу

Витрати на вибуття
Витрати на юридичні послуги, податки, на вивіз
активу, прямі додаткові витрати на доведення

активу до стану, прийнятного для продажу
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ЦІННІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Харламова Олена

Побудова грошових
потоків

Управлінські бюджети, оптимальний період
прогнозування 5 років (можливі відхилення), 

маржинальний підхід

Вибір ставки 
дисконтування

Ставка доходу, який вимагали б інвестори, якби
вони обирали інвестицію, що генерує грошові

потоки в сумах, часі та ризику, еквівалентних тим, 
які очікуються від активу

Модернізація активу
Не враховується в грошових потоках, оскільки
цінність використання оцінюється в наявному

стані

Вибуття активу
Надходження від майбутнього продажу активу 

включаються до грошових потоків
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ОДИНИЦЯ, ЯКА ГЕНЕРУЄ 
ГРОШОВІ КОШТИ

Харламова Олена

Актив 3

Актив 
1

Актив 
2

Одиниці, які генерують грошові
кошти, слід ідентифікувати
послідовно від періоду до 
періоду для того самого активу 
або типів активів, доки зміна не 
буде виправданою.
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РОЗПОДІЛ ТА ВІДНОВЛЕННЯ 
КОРИСНОСТІ

Харламова Олена

Зменшення корисності
в ОГГК

Актив, що став причиною 
знецінення ОГГК

Гудвіл (за наявності)

Пропорційно балансовій
вартсоті інших активів

????????????????? 

Найменша
величина

Відновлення
корисності

Вартість
відшкодування

Гіпотетична
балансова
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& БУХГАЛТЕР & АУДИТОР & ОЦІНЮВАЧ

Харламова Олена

Організація моніторінгу 
ознак знецінення

Ініціювання тестування 
на знецінення 

(за наявності ознак)

Збір вихідної інформації

Вартість відшкодування

Порівняння з 
балансовою вартістю

Відображення в обліку і 
звітності знецінення 

(за наявності)

Перевірка дотримання 
вимог МСБО

Оцінка способу 
тестування на 

знеціненняДовіра?

Оцінка доказів

Рекомендації 
керівництву
(за наявності 

порушень)

& ОЦІНЮВАЧ

& БУХГАЛТЕР
& АУДИТОР
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