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У статті досліджується роль приміток до річної фінансової звітності як 

джерела інформації про діяльність підприємства, аналізується їх властивості 

та обґрунтовується змістове наповнення.  
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Вступ. Згідно з принципом повного висвітлення фінансова звітність 

повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій 

та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. 

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових 

звітах та у Примітках до них, обов’язковість складання яких як складової 

частини річної фінансової звітності визначається параграфом 10 МСБО 1 

«Подання фінансових звітів» та статтею 11 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  

Загальним питанням складання приміток до річної фінансової звітності 

присвячені розділи навчальних посібників, проте, їх роль в інформаційному 

забезпеченні прийняття управлінських рішень та змістовне наповнення 

потребують подальших досліджень.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Складання приміток до річної 

фінансової звітності у сучасній українській практиці бухгалтерського обліку 

вважають запозиченням західної моделі побудови фінансової звітності. Відомі 

американські вчені Глен А. Велш та Деніел Г. Шорт зазначають, що «у 

примітках відображаються політика компанії у сфері бухгалтерського обліку, 

головні фінансові результати та певні події якісного характеру, які можуть 

вплинути на успіх або невдачу фірми. …До звітів також включаються 



звернення виконавчого директора компанії, яке містить інформацію про 

погляди керівництва компанії на стан компанії і аналіз її операцій» [1, с. 802].   

Дослідження облікової літератури радянського періоду засвідчило, що 

побудова річної звітності підприємств на основі двох документів відповідало 

програмі формування соціалістичної звітності. «Потрібно поділяти звіти,  - 

вказував В.І. Ленін, - на дві частини: а) така частина, яку можна лише 

розповісти (план, умови, особливості тощо); б) така, яку можна і необхідно 

відобразити у цифрах» [2, с. 35]. Отже, річна звітність у СРСР виникла відразу 

як двоєдине джерело інформації про діяльність підприємства. 

Аналіз джерел різних періодів [3, 4, 5] дозволив зробити висновок, що до 

річного радянського бухгалтерського звіту обов’язково додавалась 

пояснювальна записка – «один з найважливіших аналітичних документів» [5, 

с. 23], який містить «загальну оцінку діяльності підприємства за рік, 

характеристику умов, в яких воно працювало, пояснення причин досягнутих 

результатів» [4, с. 291] зазначення «заходів, необхідних для покращення 

роботи підприємства» [3, с. 345]. А.П. Лісовіна вказує на обсяг пояснювальної 

записки – до 80-100 сторінок оповідальної частини [2, с. 35], в той час як 

проф. С.А. Щенков зазначає, що Інструкцією про порядок заповнення форм 

річного звіту рекомендовано складання коротких пояснювальних записок, які 

не повинні «дублювати зміст самих звітних форм» [5, с. 24].  

Пояснювальна записка у 70-х рр. ХХ ст. складалася з двох частин. У 

першій частині «Результати роботи за звітний рік» за розділами розкривалася 

інформація про виробництво і реалізацію продукції, її собівартість, 

матеріально-технічне забезпечення, використання основних фондів та 

трудових ресурсів, рентабельність, давалась оцінка фінансовому стану 

підприємства. За кожним розділом необхідно було зазначити план заходів 

щодо покращення того чи іншого показника.  

Друга частина пояснювальної записки «Планування та облік» 

присвячувалась оцінці ступеню обґрунтованості техпромфінплану 

підприємства та якості організації побудови обліку і звітності на підприємстві. 



Зокрема, щодо останнього у пояснювальній записці наводили : загальну 

характеристику стану поточного обліку і звітності, методи обліку собівартості 

продукції, ступінь механізації обліку, забезпеченість обліковими кадрами та їх 

кваліфікацію, своєчасність надання звітності, її якість, обсяг, терміни та якість 

інвентаризації, результати ревізій та план заходів для покращення побудови 

обліку та звітності. 

Вивчаючи зміст пояснювальної записки радянського періоду, можна 

визначити її авторство: вона створювалася як документ колективного 

походження, що складався відповідними частинами апарату заводоуправління, 

але остаточна редакція її тексту здійснювалася плановим відділом та 

бухгалтерією. Крім того, слід підкреслити соціальну функцію пояснювальної 

записки, яка згодом втрачається, оскільки остання обмежуватиметься 

розшифруванням лише показників балансу та звіту про фінансові результати.  

В Україні у перші роки незалежності пояснювальна записка також входила 

до складу річного звіту підприємства, але її обсяг було значно скорочено [6]. В 

ній наводилась переважно інформація про фінансово-майновий стан 

підприємства та організацію обліку і звітності, а саме : 

- пояснення основних факторів, що вплинули на господарські та фінансові 

результати роботи підприємства, висвітлення фінансового і майнового стану 

підприємства;  

- відомості про те, яка частина статутного фонду на дату складання звіту 

фактично сплачена (внесена) засновниками (учасниками) підприємства, у 

якому порядку визначена вартість нематеріальних активів, що внесені 

учасниками до статутного фонду, яким органом (зборами) і коли розглянуто і 

затверджено річний бухгалтерський звіт, про намір змінити на майбутній рік  

методологію відображення окремих господарських операцій; 

- курс, за яким при складанні річного бухгалтерського звіту був здійснений 

перерахунок активів і пасивів в іноземній валюті у грошову одиницю, що діє на 

території України; 

- причини змін вступного балансу на початок року; 



- відомості щодо залишків на кінець звітного періоду позабалансових 

активів і пасивів.  

Пізніше до пояснювальної записки включали відомість результатів 

інвентаризації, інформацію про забезпеченість підприємства власними коштами 

та їх відвернення у прострочену заборгованість з переліком найбільших 

дебіторів, про склад статей інших активів і пасивів балансу, іншу інформацію, 

яка могла бути потрібною для отримання якомога повнішої та об’єктивнішої  

характеристики фінансово-майнового стану підприємства.  

Слід зазначити, що хоча пояснююча записка і була обов’язковим 

елементом річного звіту радянського підприємства, вона мала статус 

допоміжного документу. Це підтверджується тим, що в наказах Мінфіну СРСР, 

а потім і України, до складу основних форм річного звіту вона не включалася. 

Зміст пояснювальної записки функціонально підпорядковувався 

основному складу річного звіту, в той же час підкреслювалась документальна її 

автономність [2, 7]. Це пояснювалося тим, після перевірки річної звітності 

вищестоящими фінансово-господарськими органами соціальне функціонування 

двох її частин набувало різного характеру. На відміну від інформації основної 

частини річного звіту, господарсько-фінансова та соціально-економічна 

інформація пояснювальної записки не використовувалася органами статистики 

та планування народного господарства для аналізу процесів, що відбувались у 

промисловості. Первісна соціальна функція пояснювальної записки чітко 

обмежена рамками конкретного, окремо взятого підприємства, і, власне, 

вичерпується та припиняється після закінчення його виробничого циклу та 

звітної кампанії [2, с. 39]. 

Із прийняттям Закону «Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в 

Україні» у 2000 році склад річної звітності, вже фінансової, а не бухгалтерської, 

суттєво змінився. Роль документа, який місить показники і пояснення, що 

забезпечують деталізацію та обґрунтованість фінансових звітів, а також іншу 

необхідну інформацію, виконують тепер Примітки до річної фінансової 

звітності, які є «рівноправною та рівноцінною фінансовою звітністю» [8, с. 3]. 



Хоча по суті примітки не є самодостатнім звітом, оскільки їх інформація є 

корисною тільки у разі її співставлення з іншими формами. Примітки до річної 

фінансової звітності складають та подають усі підприємства й організації, крім 

суб’єктів малого підприємництва.    

Згідно з п. 25 П(С)БО 1 у Примітках до фінансової звітності (далі - 

Примітки) розкривається три аспекти інформації: 1) облікова політика 

підприємства; 2) інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових 

звітах, але є обов’язковою за відповідними П(С)БО; 3) інформація, що містить 

додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості 

та доречності. Крім того, пунктом 4 наказу Мінфіну України № 302 [9] 

передбачено наводити іншу інформацію, яка «керівництвом підприємства 

визнана суттєвою і дає більш об’єктивну картину про фінансове становище і 

результати діяльності підприємства».    

Велика частина інформації, яка деталізує показники основних форм 

фінансової звітності – Балансу та Звіту про фінансові результати, уніфікована 

Мінфіном у вигляді типового звіту «Примітки до річної фінансової звітності» 

(форма № 5), а також у формі № 6 «Інформація за сегментами». Інша 

інформація, розкриття якої вимагається П(С)БО та пунктом 4 Наказу № 302, 

повинна наводитися у довільній формі (письмове пояснення, таблиця, графік 

тощо). Підсумовуючи, можна визначити таку структуру вітчизняних приміток 

до фінансових звітів (рис. 1). 

Дослідження фінансової звітності відкритих (публічних) акціонерних 

товариств свідчить про те, що більшість з них обмежуються заповненням 

форми № 5, ігноруючи обов’язковість розкриття інформації, не включеної до 

цієї форми. Одна з причин такого ставлення до приміток полягає у тому, що 

державні регуляторні органи (Державна служба статистики, Держфінпослуг, 

НКЦПФР), куди надається фінансова звітність, вимагають її подання у складі 

лише затверджених п’яти (шести) форм, зміст іншої додаткової інформації 

може варіюватися у залежності від вимог відповідних органів. 



 

Рис. 1. Структура приміток до фінансової звітності 

До того ж, відсутність у примітках опису застосовуваної облікової 

політики та суттєвої додаткової інформації, зазвичай, не є причиною появи 

відповідних застережень в аудиторському висновку.   

Як правило, зміст і обсяг інформації, що повен наводитися у довільній 

формі (пояснювальній записці), залежить від видів і сфери діяльності 

підприємства, а також від того, чи повинно підприємство оприлюднювати свою 

фінансову звітність (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подання Приміток до річної фінансової звітності 

Із зазначеного вище випливає, що універсальної схеми складання текстової 

частини приміток до фінансових звітів не може бути. Щодо наповнення її 

«обліково-політичної» частини можна звернутися до відповідних положень 

МСБО/МСФЗ. Слід звернути увагу, що, регламентуючи склад приміток, МСБО 

1 [10] наголошує на «специфічні» її складові. Так, згідно з параграфом 117 
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МСБО 1 у резюмованій частині приміток, присвячених обліковій політиці, слід 

розкривати: а) основу (або основи) оцінки, застосовані при складанні 

фінансової звітності; б) інші застосовані облікові політики, що є доречними для 

розуміння фінансової звітності.  

Щодо основ оцінки параграф 118 наполягає на описі усіх застосовуваних в 

обліку видах вартості. При цьому досить зазначити тільки класи статей 

звітності, до яких застосовують різні принципи оцінки. 

Додаткова інформація може бути представлена відомостями про 

господарюючий суб’єкт, особливості його виробничого процесу, внутрішні та 

зовнішні фактори, які визначали ефективність роботи підприємства, 

перспективи його подальшого розвитку. На нашу думку, обов’язково повинна 

бути розкрита соціально-екологічна складова - відомості про утримання 

об’єктів соціальної сфери, охарактеризовано заходи, що здійснюються на 

підприємстві для забезпечення продуктивності праці усього персоналу, 

проаналізовано середню заробітну плату працю підприємства та рівень  

продуктивності праці, опис соціальних програм в частині допомоги персоналу 

та місцевому населенню, «розкриття інформації про заходи із захисту 

навколишнього середовища, технології, що застосовуються підприємством для 

підтримки екологічного балансу» [11, с. 340].       

Висновки. Відповідно до вітчизняного законодавства та МСБО 1 

Примітки є одним з рівноцінних елементів фінансової звітності, найменш 

формалізований, але найбільш об’ємний. Це означає, що за їх відсутності або 

складенні з недотриманням вимог чинного законодавства, фінансова звітність 

буде вважатися складеною у неповному обсязі. Враховуючи, що оскільки окрім 

нормативно затвердженої форми № 5, у примітках додатково у довільній формі 

необхідно розшифровувати інші кількісні показники діяльності підприємства та 

надавати їх якісні характеристики, пропонуємо підприємствам самостійно 

визначати склад такої інформації та розробляти форми її подання, затвердивши 

їх наказом про організацію фінансової звітності на підприємстві.   
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