
Назва та призначення форми 
звіту 

Нормативний 
документ, яким 

затверджена 
форма балансу 

Хто застосовує 

Звіт про фінансові результати 
(про сукупний дохід) (форма № 
2).  

  

НП(С)БО 1 

(додаток 1) 

Середні та великі підприємства*. 

Застосовується підприємствами різних 
галузей, у т.ч. страховими компаніями. 

Також складається підприємствами, які 
застосовують МСФЗ та подають звітність до 
держорганів, у т.ч. малими та 
мікропідприємствами. 

Консолідований звіт про 
фінансові результати (про 
сукупний дохід) (форма № 2-К). 

НП(С)БО 1 

(додаток 2) 

Материнське підприємство, що має 
контрольовані підприємства, тобто 
підприємства, які зобов’язані складати 
консолідовану фінансову звітність за 
НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова 
звітність”. 

У складі фінансового звіту 
суб’єкта малого підприємництва: 

• Звіт про фінансові 
результати (форма № 2-м). 

НП(С)БО 25 

(додаток 1) 

Малі підприємства*, що не ведуть 
спрощений бухоблік доходів та витрат 
відповідно до податкового законодавства 

У складі спрощеного 
фінансового звіту суб’єкта 
малого підприємництва: 

• Звіт про фінансові 
результати (форма № 2-
мс). 

НП(С)БО 25 

(додаток 2) 

• підприємства, що ведуть спрощений 
бухоблік доходів та витрат 
відповідно до податкового 
законодавства. 

• мікропідприємства (2)* 
• непідприємницькі товариства. 

Звіт про фінансові результати 
(форма № 2-дс). 

НП(С)БОДС 101 

Застосовується суб’єктами державного 
сектору, що використовують Національні 
положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку для державного сектору. 

Звіт про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід (звіт про 
фінансові результати).  Або 2 
окремих звіти. 
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Комерційні банки. 

Звіт про сукупний дохід у 
форматі МСФЗ. Або 2 окремих 
звіти. 

МСБО 1 
Підприємства, які подать фінансову звітність 
інвесторам за МСФЗ або виходять на 
міжнародні ринки капіталу. 

*у класифікації за Законом про бухоблік має виконуватися принаймні 2 з таких критеріїв 
(сукупна балансова вартість активів/чистий дохід/середня чисельність працівників): 

• велике підприємство – понад 20 млн євро/ більше 40 млн євро/ понад 250 осіб; 
• середнє підприємство – до 20 млн євро/до 40 млн. євро /до 250 осіб; 
• мале підприємство – до 4 млн євро / до 8 млн євро /до 50 осіб;  
• мікропідприємство – до 350 тис. євро/до 700 тис. євро/до 10 осіб.  


