
Назва та призначення форми балансу 

Нормативний 

документ, яким 

затверджена 

форма балансу 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1). Основна форма 

балансу, якою користуються середні та великі підприємства*. 

Може складатися як за національними, так і з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів, про що робиться відповідна позначка. 

Також використовується малими підприємствами (суб’єктами 

малого підприємництва)*, які складають звітність на основі 

МСФЗ. 

Застосовується підприємствами різних галузей, у т.ч. страховими 

компаніями. 

НП(С)БО 1 

(додаток 1) 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1-

К). Для підприємств, які зобов’язані складати консолідовану 

фінансову звітність за НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова 

звітність” (ті, які мають дочірні підприємства) 

НП(С)БО 1 

(додаток 2) 

Баланс (у складі фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва) (форма № 1-м). Баланс для підприємств, що 

належать до суб'єктів малого підприємництва та застосовують 

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, але 

за критеріями не підпадають під складання спрощеного 

фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (див. нижче). 

П(С)БО 25 

(додаток 1) 

Баланс (у складі спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва) (форма № 1-мс). Баланс для підприємств, які 

застосовують П(С)БО 25 та є: 

 суб’єктами  малого  підприємництва  – юрособами та 

ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до 

податкового законодавства; 

 суб'єктами  малого  підприємництва  –  юрособами, що 

відповідають критеріям мікропідприємництва*. 

П(С)БО 25 

(додаток 2) 

Баланс (форма № 1-дс). Застосовується суб’єктами державного 

сектору, що використовують Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку для державного сектору. 

НП(С)БОДС 101 

Звіт про фінансовий стан (Баланс). Для комерційних банків. Постанова НБУ 

від 24.10.2011  № 

373 

Звіт про фінансовий стан у форматі МСФЗ. Складають 

підприємства, які подать фінансову звітність інвесторам за МСФЗ з 

дотриманням вимог МСБО 1 “Подання фінансової звітності”. 

Даний формат використовується здебільшого для інвесторів та при 

виході на міжнародні ринки капіталу. Для подачі фінзвітності у 

держоргани (ДФС, Держстат) все одно використовується 

форма № 1 за НП(С)БО 1, яка в усіх суттєвих аспектах відповідає 

вимогам МСБО 1. 

МСБО 1 

* критерії поділу підприємств на мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства міститься в 

ст. 55 Господарського кодексу, а також ст. 2 оновленого у 2017 р. ЗУ “Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік). 
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