
Інформаційне повідомлення 

щодо оприлюднення річної фінансової звітності за 2019 рік 

 

Згідно із частиною третьою статті 14 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) підприємства, що 

становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами 

цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій 

на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, 

що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та 

річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на 

своїй вебсторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених 

законодавством. 

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні 

підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним 

періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі). 

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих 

підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 01 червня року, що настає за звітним 

періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі). 

Відповідно до частини першої статті 11 Закону відповідальність за 

своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності 

несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво 

підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих 

документів. 

Пунктом 26 розділу І Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до розділу V 

«Прикінцеві положення» Закону. 

 Зазначеними змінами передбачено, що особи, відповідальні за своєчасне та 

у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, визначені 

статтею 11 цього Закону, звільняються від відповідальності за порушення 

строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої 

фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така 

звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою 

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби  

(COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем 

завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для 

підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого 

пунктом 7 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок», але не пізніше 31 грудня 2020 року. 

_____________________ 
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