
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ЗА П(С)БО, 
Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний 

диспансер Полтавської обласної ради» за 2020 рік

1. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖ ЕННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності Комунального підприємства «Полтавський обласний 

клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» (скорочено - КП «ПОКОН ПОР»), (далі -  Установа 
в усіх відмінках) за період, що закінчився 31 грудня 2020 року, є національні Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку (П(С)БО), Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ ..Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в У країні” (із змінами) (надалі - Закон № 996).

1.2. Загальні відомості
1.2 Л. Найменування
українською мовою повне: Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний онкологічний 

диспансер Полтавської обласної ради»;
українською мовою скорочене: КП «ПОКОД ПОР»;

1.2.2. Місцезнаходження : 36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Миколи Дмітрієва, будинок 7а 
Україна.

1.2.3. Код за ЄДРПОУ: 02008951.
1.2.4. Дата держ авної реєст рації як  юридичної особи -  29.04.1999, 21.12.2018, 1 588 145 0000 017643
1.2.5. Ліцензія: на провадження господарської діяльності з медичної практики реєстраційне досьє від 

14.03.2019 № 1403'04-М.
Ліцензія СГД від 14.03.2019 придбання; зберігання; використання; знищення наркотичних засобів 
(списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 
таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці ІУ)Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів.

1.2.6. Оргструктура: Установа не має відокремлених підрозділів, філій, представництв на дочірніх 
підприємств. Органи управління : Полтавська обласна рада, виконавчий орган: Головний лікар.

1.3. Опис діяльності (мета, предмет, види)
Метою діяльності Установи є:

отримання прибутку від проведення господарської діяльності;
забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів 

учасників Установи (надалі - "Учасники").
Основними видами діяльності Установи згідно КВЕД є:

86.10 - Діяльність лікарняних закладів (основний)
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна 
Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 складає 428 осіб 
Станом на 31 грудня 2020 р. учасниками Установи були:

п/п Учасник Установи Загальна сума  
внеску (грн.) Частка в статутному капіталі (%)

1
Полтавська обласна Рада 
Код ЄДРПОУ: 22530614 
Адреса: Україна, 36014, Полтавська 
обл., місто Полтава, вул. Соборності, 
будинок 45

1 100

Всього: 1,00 100,00

1.4. Операційне середовище
Установа функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, 

політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України.
З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву СОУЮ -19, здатного 

викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець 2019 р Всесвітня організація охорони 
здоров'я повідомляла про обмежене число випадків зараження СОУ Ю -19, але 31 січня 2020 року оголосила 
надзвичайну ситуацію в області охорони здоров'я, а ІЗ березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі 
стрімким поширенням СО У Ш -19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою



ціна нафти, відбулося ослаблення української гривні до долара СШ А і Євро. і підвищилися ставки кредитування 
для багатьох компаній, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фінансової звітності 
ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на світову економіку і 
невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на 
фінансовому становищ і Установи. Керівництво уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження 
негативного впливу зазначених подій на Установу.

Ситуація ускладню ється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. Стабілізація 
економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності ф іскальн і«  та інших економічних 
заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме 
Уряд для подолання кризи, у зв 'язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної 
ситуації на ф інансовий стан Установи. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 
операції та можливість збереження вартості його активів.

У випадках, передбачених чинним законодавством, У станова одержує ліцензії на здійснення окремих 
видів діяльності.

Установа має ліцензію:
на провадження господарської діяльності з медичної практики реєстраційне досьє від 14.03.2019 № 
1403/04-М.
Ліцензія СГД від 14.03.2019 придбання; зберігання; використання; знищення наркотичних засобів 
(списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 
таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці ІУ)Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів.

1.5. Достовірне подання та відповідність П(С)БО. Ідентифікація фінансової звітності
Ф інансова звітність Установи є індивідуальною фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 
потоків для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних 
рішень.

Підготовлена Установою  фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних НП(С)БО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 
саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Установа керувалося вимогами національних законодавчих та 
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні.

1.6. Припущення про безперервність діяльності
Ф інансова звітність Установи підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.
Тривалість та вплив пандемії СОУГО-19, а також ефективність державної підтримки бізнесу і населення 

на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем 
достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та 
результати діяльності Установи в майбутніх періодах.

Ні учасники, ні найвищий управлінський персонал не має намірів ліквідувати Установу, або припинити 
її діяльність, тому ця фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, 
якби Установа не могло б продовжити провадження ф інансово-господарської діяльності відповідно до 
принципів безперервності діяльності. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть 
виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі 
та зможуть бути надійно оцінені.

1.7. Функціональна валюта та валюта звітності, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України -  

гривня. Ф інансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до одного десяткового знака.

1.8. Основи оцінок, що застосовані у фінансовій звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості груп основних засобів та 

нематеріальних активів. Розкриття інформації в цих Примітках здійснюється у відповідності до вимог НП(С)БО 
1 та інших П(С)БО.

1.9. Рішення про затвердження фінансової звіт ності
Фінансова звітність Установи затвердж ена керівником КП «ПОКОД ПОР». Ні учасники Установи, ні 

інші особи не мають права вносити зміни до цієї ф інансової звітності після її затвердження до випуску.

2. СУТТЄВІ П О Л О Ж Е Н Н Я ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.1. Загальні положення
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, затверджені 

керівництвом КП «ПОКОД ПОР» та застосовані при складанні та поданні ф інансової звітності. НП(С)БО 
наводить облікові політики, які дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та



достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не 
застосовуються, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Принципи облікової політики, за якими складалася фінансова звітність, визначалися діючим 
законодавством України, а саме: Законом України від 16.07.1999 р. №  996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (із змінами) (надалі - Закон № 996), національними Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку (П(С)БО), та іншими нормативними документами.

При ведені бухгалтерського обліку та складанні ф інансової та податкової звітності застосовували ті 
професійні судження та положення систем обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової 
звітності.

В Установі застосовується меморіально-ордерна форму обліку з використанням меморіальних ордерів та 
інших регістрів згідно діючих стандартів бухгалтерського обліку та Плану рахунків, затвердженого наказом 
М іністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291. Дані меморіальних ордерів, інших облікових регістрів 
та бухгалтерських довідок відображали в Головній книзі, яка є основою для складання фінансової звітності.

Якісні характеристики фінансової інформації: суттєвість; зіставність; безперервність; достовірність 
подання; своєчасність; послідовність; зрозумілість.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів проводиться згідно принципу 
нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових 
звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли Установа отримує чи сплачує кошти.

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та зобов’язань, припинення їх визнання 
визначаються відповідними П(С)БО.

Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображаються в тому періоді, коли вони були зароблені, а 
витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного 
періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику зміню ватись не може.
Не вважаються змінами в Обліковій політиці події або операції, що відрізняються за змістом від 

попередніх подій або операцій, або такі, що не відбувалися раніше.

2.2. Політика звітування
2.2.1. Звітний період фінансової звітності
Звітний період фінансової звітності.
Звітним періодом, за який формується річна фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня.
Звітними періодами, за які формується проміжна фінансова звітність є:
- три місяці (з 1 січня по 31 березня)
- шість місяців (з 1 січня по 30 червня)
- д ев’ять місяців (з 1 січня по ЗО вересня)

2.2.2. Формат звітності та назви фінансових звітів
Фінансові звіти Установи надають інформацію про фінансовий стан, а саме: інформацію про економічні 

ресурси та зобов’язання. Ф інансові звіти також надають інформацію про наслідки операцій та інших подій, що 
змінюють економічні ресурси та зобов’язання. Інформація обох типів надає корисний матеріал для рішень щодо 
наявності ресурсів Установи для операційної діяльності.

Ф інансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів 
діяльності Установи. М етою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові 
результати діяльності та грошові потоки Установи, яка є корисною для широкого кола користувачів при 
прийнятті ними економічних рішень. Ф інансова звітність також демонструє результати того, як 
управлінський персонал розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова 
звітність надає таку інформацію  про Установу:

а) активи;
б) зобов’язання;
в) власний капітал;
г) дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки.

Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам фінансової 
звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки Установи і, зокрема, їхній час та вірогідність.

Фактично за всіх обставин Установа досягає достовірного подання шляхом відповідності застосовним 
НП(С)БО.

Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають встановленим НП(С)БО 25 «Спрощена 
фінансова звітність» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до НП(С)БО. Ф інансова звітність (річна 
та проміжна) складається з форм, визначених П(С)БО 25 «Спрощ ена фінансова звітність», зокрема:

- звіт про фінансовий стан (баланс) форма №  1-м;
- звіт про фінансові результати форма № 2-м;
- примітки до фінансової звітності.

При поданні затвердж еної фінансової звітності до органів статистики та державної фіскальної служби 
використовуються форми та назви фінансової звітності відповідно НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Ведення податкового обліку та надання податкової звітності здійсню ється згідно із Податковим 
кодексом України.



2.2.3. Методи подання інформації у  фінансових звітах
Активи та зобов’язання, доходи та витрати подаються у фінансовій звітності розгорнуто, крім випадків, 

коли це вимагається або дозволяється стандартом або інтерпретацією.
Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з використанням класифікації, 

передбаченої положеннями НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

2.3. Пооб'єктні політики
2.3.1. Визнання та оцінка основних засобів
Основними засобами визнані матеріальні активи, що утримуються з метою використання їх в процесі 

виробництва або постачання продукції, товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально - культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких 
більше 1 року.

Розподіл між об 'єктам и  основних засобів та інших необоротних активів здійснювався Установою 
виходячи із особливостей їх використання та п.5 П(С)БО 7.

Основні засоби зараховую ться на баланс по первісній вартості, яка складається із фактичних витрат на 
придбання, доставку, монтаж, установку, проектні роботи.

Критеріями визнання основних засобів є вартість більше 6000,0 грн. та термін використання -  більше
року

Первісну оцінку об 'єктів  основних засобів, що надходили, здійснювали по первісній вартості, згідно 
П(С)БО 7. В балансі станом на 31.12.2020 року основні засоби відображені по історичній вартості. Одиницею 
обліку основних засобів вважається об’єкт основних засобів.

Управлінський персонал визначає об’єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, 
строк корисного використання та на підставі цього визначається місячна сума нарахування амортизації. 
Нарахування амортизації відбувається щомісячно відповідно до наказу про облікову політику і відноситься на 
витрати того періоду в якому вони були здійснені.

Критеріями визнання предметів малоцінними необоротними активами є вартість менше 6000,0 грн. та 
термін використання -  більше року.

Ремонти основних засобів відображаються як витрати періоду і обліковуються на рахунках витрат в 
повному обсязі. Витрати, пов'язані з поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 
реконструкція, тощ о) відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення їх в 
експлуатацію.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об’єктів за 
прямолінійним методом з дотримання м інімальних строків, встановлених ПКУ

2.3.2. Оцінка та визнання нематеріальних активів
В фінансовій звітності методологічні засади формування бухгалтерського обліку про нематеріальні 

активи та незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи визначає П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Установою немонетарні активи, які не мають 

матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Установи і використовуються протягом періоду 
більше 1 року для надання послуг, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Нематеріальні активи зараховую ться на баланс за первісною вартістю. Собівартість включає в себе 
вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до стану, придатного для 
експлуатації. Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:

а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на 
придбання після вирахування торгівельних та інших знижок;

б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для 
використання за призначенням.

Собівартість самостійно створеного нематеріального активу складається із всіх витрат на створення, 
виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідні роботи) 
визнаються витратами в періоді їх виникнення.

Подальші витрати на нематеріальний актив збільш ують вартість нематеріального активу, якщо:
• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом 

майбутніх економічних вигід, які перевищ ать його спочатку оцінений рівень ефективності;
• ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку 

оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Терміни корисного використання нематеріальних активів визначаються при їх постановці на облік, але 

не менше терміну, викладеного у Податковому кодексі України. Нематеріальні активи, які виникають у 
результаті договірних або інших ю ридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Амортизація починається нараховуватися з періоду, коли цей актив стає придатним до використання, 
тобто коли він доставлений до місця розташ ування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації 
у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові 
ліцензії) - не амортизуються.



2.3.3. Визнання та оцінка запасів
М етодологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у 

фінансовій звітності визначались згідно вимог НП(С)БО 9 "Запаси''. У станова визнає запасами активи, які: 
утримую ться для продажу у звичайному ході бізнесу; 
перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання при наданні послуг.

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені 

під час доставки запасів до їх теперіш нього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Витрати на 
придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом 
відшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження 
та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні 
знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. М етод оцінки 
вибуття запасів, згідно з П(С)БО № 9 встановлено за методом ФІФО.

2.3.4. Оцінка дебіторської заборгованості.
Ф ормування інформації про дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку та її розкриття в 

фінансовій звітності здійсню ється у відповідності до вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством 

майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари та послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації та оцінюється 
по первісній вартості.

Дебіторська заборгованість -  це фінансовий актив, який представляє собою контрактне 
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. Дебіторська 
заборгованість поділяється на короткострокову (термін погашення протягом 12 місяців з дати фінансової 
звітності) та довгострокову (термін погашення після 12 місяців з дати фінансової звітності).

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Установа стає 
стороною контрактних положень щодо цього інструменту. Безумовна дебіторська заборгованість визнається як 
актив тоді, коли Установа стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати 
грошові кошти.

Установа з метою обліку та складання фінансової звітності виділяє види дебіторської заборгованості,
які:

а) Відносяться до фінансових активів:
торгова дебіторська заборгованість,
інша дебіторська заборгованість: надані позики та заборгованість, пов 'язана із реалізацією товарів, 

робіт, послуг.
б) не відносяться до фінансових активів:
Дебіторська заборгованість, погашення якої не передбачається фінансовими інструментами, а яка 

погашається ш ляхом отримання немонетарних активів: аванси видані ( в тому числі передплачені витрати), 
дебіторська заборгованість з податків та зборів, з працівниками, з розрахунків за претензіями і відшкодування 
шкоди (заборгованість не договірного характеру).

Торгова дебіторська заборгованість -  це безумовні права на компенсацію від клієнта у сумі, яка 
безпосередньо відповідає вартості для клієнта зобов'язання поставити продукцію, товари, роботи чи послуги, 
виконані Установою на сьогодніш ній день і на яку Установа визнала дохід. Торгова дебіторська заборгованість
-  це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий 
актив від іншого суб 'єкта господарювання.

Рахунки, які Установа виставляє покупцям чи замовникам називають рахунками до отримання 
(грошових коштів чи їх еквівалентів). Рахунки до отримання являють собою суми грош ових коштів, що не були 
сплачені і є заборгованістю клієнтів за товари, роботи чи послуги, що були реалізовані, виконані чи надані в ході 
одного звичайного операційного циклу. Окремі сальдо рахунків до отримання з кредитовим сальдо (в 
залежності від переплати чи попередньої оплати) визнаються зобов'язаннями. Ці кредитові сальдо не 
включаються до дебіторської заборгованості.

2.3.5. Оцінка грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти вклю чаю ть кошти на поточних рахунках у банках, а також банківські депозити.
Еквіваленти грош ових коштів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються 

у відомі суми грош ових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 
зазвігчай як еквівалент грош ових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 
більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові к о ш т  і а їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі 
непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію  банківської установи та відсутності



ймовірності повернення грош ових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у 
складі збитків звітного періоду.

2.3.6. Зобов'язання: кредит орська заборгованість.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Установа стає стороною договору та, 

внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

- Керівництво Установи сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

- Керівництво Установи не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання 
протягом щ онайменш е дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань. 
Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. Поточну кредиторську 
заборгованість без встановленої ставки відсотка Установа оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо 
вплив дисконтування є несуттєвим.

2.3.7. Забезпечення
Забезпечення визнаю ться, коли Установа має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання 
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 
зобов'язання.

2.3.8. Умовні зобов 'язання та умовні активи
Установа не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 
віддаленою. Установа не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним

2.3.9. Визнання ОохоОів
Дохід визнається за методом нарахування.
Дохід -  це збільш ення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 
активів, за винятком збільш ення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у 
прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Установа передала покупцеві суттєві ризики і вигоди, пов’язані з власністю на фінансовий 
інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Установою не залиш ається ані подальш а участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною 
нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Установи надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв 'язку  з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою вартістю, 

визнається у прибутку або збитку .
Дивіденди визнаю ться доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Установа визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання 

щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, 
як) клієнт отримує контроль над таким активом.

2.3.10. В ит ання вит рат
Витрати визнаються за методом нарахування.
Витрати -  це зменш ення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за 
винятком зменшення, п ов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати негайно визнаю ться у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 
економічних вигід, або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаю ться у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання 
без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.



2.3.11. Вит рат и за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина 

собівартості активів, визнаю ться як витрати періоду. Установа капіталізує витрати на позики, які безпосередньо 
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього 
активу.

3. РЕКЛАСИФІКАЦІЇ У ФІНАНСОВІМ ЗВІТНОСТІ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Рекласифікація у фінансовій звітності та виправлення помилок в 2020 році Установою не проводилася.

4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Розкриття інформації, поданої у Балансі на 31 грудня 2020 року (Форма № 1-м в тис. грн. з одним 
десятковим знаком):
___________ 4.1.1. Нематеріальні активи (рядки 1000, 1001, 1002)____________________________________________

31 грудня 2020 31 грудня 2019

Первісна вартість 3,8 3.8
Накопичена амортизація 0,7 0.3
Балансова вартість 3,5 3,1

До складу нематеріальних активів включено вартість ліцензії на придбання, зберігання, використання, знищення 
наркотичних засобів в сумі 1921.00 грн. та вартість ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
практики в сумі 1921.00 грн.

4.1.2. Незавершені капітальні інвестиції (рядок 1005)
31 грудня 2020 31 грудня 2019

Незавершені капітальні інвестиції 12829,9 669.9
На балансі обліковуються наступні інвестиції:
- робочий проект реконструкції хіміотерапевтичного відділення вартістю 69924,00 грн.;
- робочий проект реконструкції стерилізаційного відділення вартістю 100000.00 грн.;
- робочий проект реконструкції операційного блоку з палатами інтенсивної терапії вартістю 500000,00 грн.;
- контейнери та термоси для харчових продуктів вартістю 169993,62 грн.;
- система рентгенографічна та флюороскопічна OPERA Т90 вартістю 11990000.00 грн.

4.1.3. Основні засоби (рядки 1010,1011,1012)

103 104 105 106 108 112 Всього
Первісна вартість на 01.01.2020 8058.1 47358,6 792,9 340,1 23,5 3225,1 59798,3
придбання 0 30954.2 0 360,7 0 586,9 31901,8
Вибуття 0 1084,4 0 5,7 0 157,0 1247.1

Первісна вартість на 3 1.! 2.2020 8058,1 77228.4 792,9 695,1 23,5 3655,0 90453,0

Знос па 01.01.2020 6643,4 18571,5 792,9 247,8 15,7 1897,1 28168,4
Нарахований знос 157,0 4174,8 0 118,3 1,0 387,8 4838.9
Знос па 31.12.2020 6800.1 21726,1 792,9 280,4 16,5 2143,8 31759,8
Залишкова вартість па 01.01.2020 1414,7 28787,1 0 92,3 7,8 1328,0 31629,9
Залишкова вартість на 3 1.12.2020 1258,0 55502.3 0 414,7 7,0 151 1,2 58693,2

Установа не має обмежень права власності на основні засоби. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років у 
складі основних засобів повністю зношені основні засоби складають 13827.0 відповідно.

4.1.4. Запаси (рядок 1100)
Г рупа 31.12.2020 р. 31.12.2019 р.
Сировина і матеріали 19468,2 8177,6
ПММ 47.7 38,2
Будівельні матеріали 1,6 1.6
Запасні частини 1,3 2,2
Малоцінні та ш викознош увальні предмети 90.2 21,4
Всього 19609,0 8241,0

4.1.5. Дебіторська заборгованість (рядки 1125, 1155)
31.12.2020р. 31.12.2019р.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р .1 125) 65,2 29,2



Інша поточна дебіторська заборгованість (р. 1155) 205,2 0
Всього 270.4 29.2

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості включено заборгованість Полтавського відділення УВД 
ФССУ у Полтавській області по нарахованим лікарняним листам в сумі 205180.00 грн.
Установа використовує спрощення, дозволене п.7 НП(С)БО 25 «Спрощ ена фінансова звітність» і поточну 
дебіторську заборгованість включає до підсумку балансу за її фактичною сумою.
Станом на 31 грудня 2020 року прострочена не пролонгована дебіторська заборгованість відсутня.

4.1.6. Грошові кошти за справедливою вартістю (р. 1165)
Станом на 31.12.2020 року на поточних рахунках в банках грошові кошти обліковуються за 

справедливою вартістю, яка є їх номінальною вартістю._________________ _____________________________________
31 грудня 2020р. 3 1 грудня 2019р.

Кошти на рахунках в банках, в тис.грн. 9017.1 124,6
Рахується залишок коштів на поточних рахунках та залишок поштових знаків в сумі 9017131,52 грн. Станом на 
З 1.12.2020 грошові кошти, використання яких обмежено, відсутні.

4.1.7. Власний капітал (р. 1400-1495)
Стаття власного капіталу 31.12.2020р. 31.12.2019р.
Додатковий капітал (.р. 1410) 35292,3 58966,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (р. 1420) 42444,9 (18940.9)

Всього власний капітал 77737,2 40025,3
В складі додаткового капіталу обліковується:

Безоплатно отримані необоротні активи в сумі 698527,21 грн.;
Інший вкладений капітал в сумі 34593851,22 грн.

За 2020 рік власний капітал Установи збільшився за рахунок отриманого прибутку

4.1.9. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (рядок 1595)
31 грудня 2020р. 3 1 гр\дня 2019р.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та 
забезпечення (р. 1595), в тому числі:

5205,0 669,9

Безоплатно отримані хіміко-терапевтичні препарати 4535,1 0
Проектна документація на реконструкцію відділень 669,9 669,9

4.1.10. Торговельна та інша кредиторська заборгованість (рядки 1620, 1630)
31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
(по податках) (р. 1620)

43,0 0

Кредиторська заборгованість за розрахунками із оплати праці 
(р. 1630)

165,9 2,9

Разом 208,9 2,9

Станом на 31.12.2020 року відсутня прострочена кредиторська заборгованість.

4.1.11. Доходи майбутніх періодів (р. 1665)
31 гру дня 2020р. 3 1 грудня 2019р.

Доходи майбутніх періодів (р. 1665) 17271.6 0

Рахується залишок коштів цільового фінансування капітальних видатків, які визнано доходами майбутніх 
періодів.

4.2. Розкриття інформації, поданої \  Зві ї і  про фінансові результати за 2020 рік (Форма № 2-м, піс.грн.):
4.2.1. Разом доходи (рядок 2000, 2120, 2240) та Разом витрати (рядок 2050, 2180, 2270)

2020 р. 2019 р.

Чистий дохід від реалізації продукції 108231,6 -
Інші операційні доходи 46912,2 73066.0

Інші доходи 283,0 -

Разом чистий дохід від реалізації (р. 2280) 155126,8 73066,0

Сировина та матеріали 54967,9 31453.0

Заробітна плата та нарахування на неї 58172.7 44863,8



Амортизація 4838,9 3816,6

Інші витрати 4,4 57,6

Разом витрати (р.2285) 117988,6 80191,0

За звітний 2020 рік отримано чистий прибуток в сумі 37438,2 тис. грн.

5. РОЗКРИТТЯ ІНШ ОЇ ІНФОРМ АЦІЇ
5.1. Розкриття інф орм ації щ одо пов'язаних сторін 
Згідно П(С)БО 23 пов'язаними сторонами вважаються:

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 

підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. 
Перелік пов’язаних сторін визначається підприємством враховуючи сутність відносин, а не лише 
юридичн> форму (превалю вання сутності над формою).
Відносини між пов’язаними сторонами - це, зокрема, відносини: материнського (холдингового) і 
його дочірніх підприємств; спільного підприємства і контрольних учасників спільної діяльності; 
підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств; підприємства і фізичних осіб, які здійснюють 
контроль або маю ть суттєвий вплив на це підприємство, а
також відносини цього підприємства з близькими членами родини кожної такої ф ізичної особи; 
підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу 
підприємства, а також близьких членів родини таких осіб.

Згідно цих вимог П(С)БО 23. до переліку пов'язаних сторін Установою віднесено провідний 
управлінський персонал підприємства.

Провідному управлінському персоналу здійсню валися виплати згідно штатного розкладу, 
Колективного договору та у відповідності до укладених з ними трудових договорів ( контрактів). Загальна сума 
оплати праці провідному управлінському персоналу за 2020 рік склала 238,7 тис. грн.

5.2. Інш і П (С)БО
Перерахунок показників річної ф інансової звітності за 2020 рік згідно НП(С)БО 22 «Вплив інфляції» не 

проводився.
Операції, що підлягають розкриттю  в Примітках до фінансової звітності у відповідності до НП(С)БО  

17, 18, 19, 20, 21, 24, 36, 27, 28, 29, 32, 33, 34 Установа в звітному періоді не здійснювала.

5.3. П одії після дати балансу
Згідно п.17 П(С)БО 6: «Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на 

умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід 
розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність 
користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення».

Після складання фінансових звітів за 2020 рік не відбувалися:
- події після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з 

умовами, що існували на дату балансу, вимагали б коригування відповідних активів і зобов'язань, а також 
уточнення оцінки відповідних статей;

- події, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що не потребують коригування статей 
фінансових звітів, у визначенні П(С)БО 6 та Додатку до р^ого.

Вовк О.Я.

Крайник А.А.


