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АНОТАЦІЯ
У статті представлено різні підходи до визначення сутності 

власного капіталу. Досліджено складові власного капіталу та їх 
призначення. Розкрито порядок відображення інформації про 
власний капітал на рахунках бухгалтерського обліку. Надано 
рекомендації щодо ведення аналітичних рахунків на підприєм-
стві ТДВ «Запорізький хлібозавод № 5».
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нерозподілений прибуток, непокритий збиток, фінансова звіт-
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены различные подходы к определе-

нию сущности собственного капитала. Исследованы составля-
ющие собственного капитала и их назначение. Раскрыт поря-
док отражения информации о собственном капитале на счетах 
бухгалтерского учета. Предоставлены рекомендации по веде-
нию аналитических счетов на предприятии ОДО «Запорожский 
хлебозавод № 5».

Ключевые слова: собственный капитал, зарегистриро-
ванный капитал, капитал в дооценках, дополнительный капи-
тал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, непо-
крытый убыток, финансовая отчетность.

АNNОTАTІОN
Іn thе аrtісlе рrеsеnts dіffеrеnt аррrоасhеs tо dеfіnіtіоn оf 

thе еssеnсе оf nеt wоrth аrе rеvіеwеd. Іn thіs wоrk ехаmіnеs thе 
соmроnеnts оf еquіty аnd thеіr рurроsе. Thе рrосеdurе оf rе-
flесtіоn оf thе іnfоrmаtіоn оn nеt wоrth іn ассоuntіng vоuсhеrs іs 
ехаmіnеd аnd rесоmmеndаtіоns оn соnduсtіng аnаlytісаl ассоunt 
аt thе соmраny wіth аddіtіоnаl lіаbіlіty “Zароrоzhyе Bаkеry № 5”.

Kеy wоrds: nеt wоrth, аuthоrіzеd саріtаl, саріtаl surрlus, 
ассеssоry саріtаl, rеsеrvеd саріtаl, rеtаіnеd еаrnіngs, unсоvеrеd 
lоss, fіnаnсіаl stаtеmеnt.

Постановка проблеми. У сучасній економі-
ці особливої актуальності набувають облік та 
аналіз власного капіталу, наявність якого дає 
змогу функціонувати підприємствам усіх форм 
власності. Власний капітал підприємства є го-
ловною складовою його загального потенціалу. 
Структура власного капіталу є одними з най-
важливіших показників, що визначають фінан-
совий стан підприємства. Нині, коли близько 
80% підприємств мають недержавну форму 
власності, власний капітал набуває великого 
економічного значення, оскільки показує кіль-
кість власних засобів підприємства, які перебу-

вають в його розпорядженні та є фондами й ре-
зервами. Сьогодні для того, щоби підприємство 
успішно функціонувало, необхідна така органі-
зація та побудова ефективних систем ведення 
бухгалтерського обліку, складання звітності та 
управління власним капіталом підприємства, 
яка допоможе підвищити рентабельність влас-
ного капіталу та максимізувати прибуток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам обліку формування та використан-
ня власного капіталу присвячені праці таких 
провідних вітчизняних вчених, як Ф.Ф. Бути-
нець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.С. Пушкар, 
В.Ф. Палій, В.В. Сопко. Проблеми сучасного 
обліку власного капіталу вивчали Л.К. Сук, 
П.Л. Сук, В.І. Стажевий, І.І. Каракоз, А.Д. Ше-
ремет, І.В. Савицька та інші автори, які опублі-
кували матеріали з економічного аналізу влас-
ного капіталу.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нині існує проблема вдо-
сконалення методології бухгалтерського обліку 
власного капіталу з урахуванням сучасних ви-
мог обліку та міжнародного досвіду.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виділення проблем 
обліку власного капіталу та пошук шляхів їх 
покращення на прикладі ТДВ «Запорізький 
хлібозавод № 5».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Власний капітал є важливою складовою джерел 
формування ресурсів підприємства. До власно-
го капіталу відносяться зареєстрований капі-
тал, капітал в дооцінках, додатковий капітал, 
інший додатковий капітал, резервний капітал, 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 
неоплачений капітал, вилучений капітал (від-
повідно до ПСБО № 5). Власний капітал підпри-
ємства є головним джерелом формування при-
бутку та доходів його власників як у поточному, 
так і в перспективному періодах; його розмір та 
динаміка змін характеризують рівень ефектив-
ності господарської діяльності [1, с. 125].
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Таблиця 1
Бухгалтерські записи щодо формування та зміни статутного капіталу [5, с. 312]

№ Господарські операції
Кореспонденція 

рахунків
Дт Кт

1 Визначено статутний капітал створеного підприємства (на суму передплати на акції 
або заборгованості засновників) 46 40

2 Спрямовані на збільшення статутного капіталу:

40
пайовий капітал 41
додатковий капітал 42
резервний капітал 43
нерозподілений прибуток 441

3 Зменшення статутного капіталу під час:

40
відмови засновника вносити вклад (або на суму анульованої передплати на акції) 46
анулювання акцій, викуплених в окремих акціонерів (на їхню номінальну вартість) 45
виходу засновника з підприємства (або за зменшення номінальної вартості акції) 672

4 Списані за рахунок статутного капіталу непокриті збитки 40 442
5 Частина статутного капіталу, спрямована на формування пайового капіталу 40 41
6 Надходження від засновників щодо погашення заборгованості за внесками  

у статутний капітал:

46
грошові кошти 30, 31
виробничі запаси 20
основні засоби за справедливою вартістю 10
нематеріальні активи за справедливою вартістю 12

Показник «власний капітал» є одним з істот-
них та важливих для підприємства показників, 
оскільки показує забезпеченість коштами для 
функціонування підприємства, кредитоспро-
можність (критерій наявності достатньої кіль-
кості власного капіталу для покриття наявних у 
підприємства кредитів) і платоспроможність (на-
явність власних оборотних коштів для покриття 
боргів та платежів підприємства) [1, с. 130].

На підприємстві «Запорізький хлібозавод № 5» 
власний капітал формується з таких складових:

– зареєстрований (пайовий) капітал;
– капітал у дооцінках;
– додатковий капітал;
– резервний капітал;
– нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) [2].
В бухгалтерському обліку для відображен-

ня інформації про власний капітал використо-
вуються рахунки ІV класу [3]. Завершальним 
етапом бухгалтерського обліку є складання фі-
нансової звітності. Інформація про власний ка-
пітал представлена в різних формах звітності, 
таких як форма № 1 «Баланс (Звіт про фінан-
совий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)», форма 
№ 4 «Звіт про власний капітал» [4, с. 147–151].

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) ка-
пітал» призначено для обліку та узагальнення 
інформації про стан і рух статутного й іншо-
го зареєстрованого капіталу, пайового капіталу 
підприємства відповідно до законодавства та 
установчих документів, а також внесків до ого-
лошеного, але ще не зареєстрованого статутного 
капіталу [3].

За кредитом рахунку 40 відображається 
збільшення зареєстрованого та пайового капіта-

лу, а також надходження внесків до оголошено-
го, але ще не зареєстрованого статутного капі-
талу, за дебетом – його зменшення (вилучення).

Рахунок 40 має такі субрахунки: 401 «Статут-
ний капітал», 402 «Пайовий капітал», 403 «Ін-
ший зареєстрований капітал», 404 «Внески до 
незареєстрованого статутного капіталу».

Рахунок 41 бухгалтерського обліку «Капітал у 
дооцінках» призначено для обліку й узагальнен-
ня інформації про дооцінки (уцінки) необорот-
них активів та фінансових інструментів, які, від-
повідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, відображаються y складі 
власного капіталу та розкриваються у звіті про 
фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
Залишок на цьому рахунку зменшується в разі 
уцінки та вибуття зазначених активів, зменшен-
ня їх корисності тощо [3]. Рахунок 41 має такі 
субрахунки: 411 «Дооцінка (уцінка) основних за-
собів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних 
активів», 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових ін-
струментів», 414 «Інший капітал у дооцінках».

На субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) осно-
вних засобів» узагальнюється інформація про 
дооцінку об’єктів основних засобів, уцінку та-
ких об’єктів в межах сум раніше проведених 
дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозпо-
діленого прибутку.

На субрахунку 412 «Дооцінка (уцінка) нема-
теріальних активів» узагальнюється інформа-
ція про дооцінку об’єктів нематеріальних акти-
вів, уцінку таких об’єктів в межах сум раніше 
проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки 
до нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 413 «Дооцінка (уцінка) фі-
нансових інструментів» узагальнюється інфор-
мація про зміну балансової вартості об’єкта 
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Таблиця 2
Операції, що приводять до змін Додаткового капіталу [5, с. 330]

Зміни Додаткового капіталу
Збільшення (+) Зменшення (-)

Операції, що приводять до збільшення додатково 
внесеного капіталу:

Операції, що приводять до зменшення додатково 
внесеного капіталу:

розміщення акцій за вартістю, вищою за номінальну розміщення акцій за вартістю, нижчою за номінальну
придбання чи продаж викуплених акцій за ціною, 
нижчою за номінальну вартість або попередньо ви-
плачену вартість (під час ведення обліку методом 
номінальної вартості)

придбання чи продаж викуплених акцій за ціною, 
вищою за номінальну вартість або попередньо ви-
плачену вартість (під час ведення обліку методом 
номінальної вартості)

продаж викуплених акцій за ціною, вищою за 
вартість придбання (під час ведення обліку методом 
затрат).

продаж викуплених акцій за ціною, нижчою за 
вартість придбання (під час ведення обліку методом 
затрат).

Отримання в дарунок раніше розміщених акцій чи 
інших активів
Операції, що можуть приводити до збільшення до-
датково внесеного капіталу:

Операції, що можуть приводити до зменшення до-
датково внесеного капіталу:

конвертація конвертованих привілейованих акцій конвертація конвертованих привілейованих акцій
анулювання відкличних привілейованих акцій анулювання відкличних привілейованих акцій
конвертація конвертованих облігацій
дооцінка активів уцінка необоротних активів
безоплатне одержання необоротних активів. вибуття необоротних активів.

Таблиця 3
Кореспонденція рахунків з обліку Резервного капіталу (рахунок № 43)

№ Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 Спрямовані кошти на створення  
Резервного капіталу

443 «Прибуток, використаний у 
звітному періоді»

43 «Резервний капітал»

2 Збільшення Резервного капіталу за ра-
хунок зменшення Додаткового капіталу

42 «Додатковий капітал» 43 «Резервний капітал»

3 Збільшення Статутного капіталу за 
рахунок Резервного капіталу

43 «Резервний капітал» 40 «Статутний капітал»

4 Використання Резервного капіталу на 
покриття збитків підприємства

43 «Резервний капітал» 442 «Непокриті збитки»

хеджування за значення коефіцієнта ефектив-
ності хеджування грошових потоків y межах, 
визначених національними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку, а також від-
несення сум до первісної вартості фінансових 
активів чи фінансових зобов’язань або до скла-
ду інших доходів (витрат) [3].

На субрахункy 414 «Інший капітал у дооцін-
ках» узагальнюється інформація про інший ка-
пітал у дооцінках, не відображений на інших 
субрахунках.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначе-
но для узагальнення інформації про суми, на 
які вартість реалізації випущених акцій пере-
вищує їхню номінальну вартість, а також вар-
тість необоротних активів, безкоштовно отри-
маних підприємством від інших осіб, та інші 
види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 «Додатковий капі-
тал» відображається збільшення додаткового 
капіталу, за дебетом – його зменшення [3].

Рахунок 42 має субрахунки: 421 «Емісій-
ний дохід», 422 «Інший вкладений капітал», 
423 «Накопичені курсові різниці», 424 «Без-
оплатно одержані необоротні активи», 425 «Ін-
ший додатковий капітал».

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено 
для узагальнення інформації про стан та рух 
резервного капіталу підприємства, створеного, 
відповідно до чинного законодавства та уста-
новчих документів, за рахунок нерозподіленого 
прибутку [3].

За кредитом рахунку 43 «Резервний капі-
тал» відображається створення резервів, за де-
бетом – їх використання. Сальдо цього рахунку 
відображає залишок резервного капіталу на кі-
нець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ве-
деться за його видами та напрямами викорис-
тання.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (не-
покриті збитки)» призначений для обліку не-
розподілених прибутків чи непокритих збитків 
поточного та минулих років, а також викорис-
таного в поточному році прибутку [3].

За кредитом рахунку 44 відображається 
збільшення прибутку від усіх видів діяльнос-
ті, за дебетом – збитки та використання при-
бутку.

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподіле-
ний» відображаються наявність та рух нерозпо-
діленого прибутку.
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Таблиця 4
Кореспонденція рахунків з обліку нерозподілених прибутків  

(непокритих збитків) (рахунок № 44)

№ Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит
1 Збільшення Статутного капіталу за 

рахунок реінвестування прибутку
441 «Прибуток нерозподі-
лений»

40 «Статутний капітал»

2 Формування Пайового капіталу, перед-
баченого статутними документами, за 
рахунок використання прибутку, До-
даткового капіталу

41 «Пайовий капітал», 
42 «Додатковий капітал»

3 Спрямовані кошти на створення Ре-
зервного капіталу, покриття вилучено-
го капіталу

443 «Прибуток, використа-
ний у звітному періоді»

43 «Резервний капітал», 
45 «Вилучений капітал»

4 Прибуток, використаний у звітному 
періоді, списаний за рахунок нерозпо-
діленого прибутку

441 «Прибуток нерозподі-
лений»

443 «Прибуток, використаний 
у звітному періоді»

5 Нараховані оголошені дивіденди за 
рахунок нерозподіленого прибутку

6 Відтворення інтелектуального капіталу 
на підвищення професійних знань та 
навичок персоналу

441 «Прибуток нерозподі-
лений»

443 «Прибуток, використаний 
у звітному періоді»

7 Нараховані дивіденди за акціями, 
використання прибутку за іншими 
операціями

443 «Прибуток, використа-
ний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за на-
рахованими дивідендами», 
68 «Розрахунки за іншими 
операціями»

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» ві-
дображаються непокриті збитки. Їх списання 
здійснюють за рахунок нерозподіленого прибут-
ку, резервного, пайового чи додаткового капі-
талу тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використа-
ний у звітному періоді» відображаються розпо-
діл прибутку між власниками (нарахування ди-
відендів), відрахування в резервний капітал та 
інше використання прибутку в поточному пері-
оді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року 
закривається в кореспонденції із субрахунками 
441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з 
цих субрахунків.

Можна виділити основні напрями підвищен-
ня ефективності обліку власного капіталу під-
приємства:

– керівникам підприємства варто вибирати 
компромісний підхід для фінансування активів 
суб’єкта господарювання;

– для аналізу фінансово-майнового стану 
варто враховувати інтенсивність використання 
основного капіталу, що є показником ефектив-
ності роботи підприємства;

– слід скоротити терміни дебіторської забор-
гованості, що прискорить оборотність капіталу;

– під час вибору облікової політики варто 
враховувати, що фінансування підприємства 
лише за рахунок власного капіталу не завжди 
вигідне;

– удосконалення бухгалтерської звітності з 
обліку власного капіталу (шляхом підвищення 
її інформативності, зокрема створення додатків 
з додатковими даними щодо безоплатно одер-
жаних активів та джерел їх надходження, де-
тального опису причин змін у зареєстрованому 
(пайовому) та додатковому капіталах);

– слід укласти договір страхування на ви-
падок недоотримання прибутку, що мінімізує 
фінансові ризики під час формування капіталу 
підприємства [6, с. 181].

Загалом для покращення ефективності вико-
ристання власного капіталу ТДВ «Запорізький 
хлібозавод № 5» необхідно сприяти надходжен-
ню інших доходів на підприємство, оскільки 
саме завдяки їх примноженню та ефективнішо-
му управлінню складовими власного капіталу 
можна отримати прибуток у майбутніх періодах 
[8, с. 250].

Основними завданнями організації обліку 
власного капіталу є забезпечення обліку да-
них та узагальнення інформації про стан і рух 
власного капіталу; контроль за правильністю 
та законністю формування власного капіталу; 
своєчасне, повне й правильне відображення 
розміру та всіх змін власного капіталу; контр-
оль за раціональним розподілом прибутку за 
відповідними фондами; організація аналітич-
ного обліку на рахунках власного капіталу для 
своєчасного отримання достовірної інформа-
ції; правильне відображення в регістрах облі-
ку та звітності операцій з власним капіталом 
[7, с. 146–150].

ТДВ «Запорізький хлібозавод № 5» вико-
ристовує «Звіт про власний капітал», загальні 
правила складання якого такі [2]: графи форми 
№ 4 приведені відповідно до Плану рахунків:

1) графа 3 «Зареєстрований капітал» має ін-
формацію за рахунком 40 «Зареєстрований (па-
йовий) капітал»,

2) графа 4 «Капітал у дооцінках» має інфор-
мацію за рахунком 41 «Капітал y дооцінках»;

3) графа 5 «Додатковий капітал» має інфор-
мацію за рахунком 42 «Додатковий капітал»;
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4) графа 6 «Резервний капітал» має інфор-
мацію за рахунком 43 «Резервний капітал»;

5) графа 7 «Нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток)» має інформацію за рахунком 
44 «Нерозподілені прибутки/непокриті збит-
ки»;

6) графа 8 «Неоплачений капітал» має ін-
формацію за рахунком 46 «Неоплачений капі-
тал»;

Звіт про власний капітал містить інформа-
цію про рух капіталу за рік по вказаних рахун-
ках y розрізі окремих статей. Іншими словами, 
у формі № 4 показують лише ті операції, які 
вплинули на розділ І пасиву балансу і відобра-
жені в ньому [2; 9].

Під час складання форми № 4 потрібно пе-
ревірити порівнянність показників. Мініс-
терство фінансів в листі від 17 липня 2013 р. 
№ 31-08410-07-29/21303 роз’яснило, що по-
казник графи 4 або 5 статей «Інший сукупний 
дохід за звітний період» (код рядка 4110) фор-
ми № 4 повинен збігатися з показником графи 
3 статті «Інший сукупний дохід після оподатку-
вання» (код рядка 2460) розділу ІІ «Сукупний 
дохід» Звіту про фінансові результати форми 
№ 2 [10].

Висновки. Отже, власний капітал підприєм-
ства – важлива це фінансова характеристика 
товариства з додатковою відповідальністю «За-
порізький хлібозавод № 5». На цей показник 
звертають увагу всі зацікавлені сторони, тому 
що за ним можна судити про фінансову стій-
кість, незалежність, можливості підприємства. 
Слід зазначити, що для слушності методики 
ведення обліку необхідно ознайомитись із за-
конодавчою базою та нормативами, що регулю-
ють облік власного капіталу. Для забезпечення 
більш точної інформації доцільно зробити певні 
зміни та сформулювати доповнення щодо Пла-
ну рахунків, а саме внески в незареєстрований 
статутний капітал відображати не на субрахун-
ку 404, а на окремому рахунку; до субрахунку 
443 відкрити три аналітичні рахунки за напря-
мами використання прибутку; до субрахунків 
451 та 452 відкрити аналітичні рахунки з огля-
ду на мету вилучення акцій та часток.
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FEATURES OF NET WORTH ACCOUNTING  
BY THE EXAMPLE OF ALC “ZAPORIZHZHIA BAKERY NO. 5”

The article presents different approaches to the definition of the essence of equity capital. Indi-
cator – equity – is one of the essential and important indicators for the enterprise, as it shows the 
availability of funds for the operation of the enterprise, creditworthiness (this is a criterion for the 
availability of sufficient amount of equity to cover the loans available to the company), and solvency 
(this is the availability of their working capital to cover debts and company payments). The compo-
nents of equity capital are disclosed in detail, by the example of the Additional Liability Company 
“Zaporizhzhia Bakery No. 5”. Equity accounting is quite significant given the importance of this type 
of capital for the enterprise. At present, in order for the company to operate successfully, such orga-
nization and construction of effective accounting, reporting and management systems of the enter-
prise are needed, which will help increase the return on equity and, in turn, maximize profits. Also, 
examples of business transactions in accounting for equity and the main directions of increasing the 
efficiency of accounting for equity capital of the enterprise are given. In general, in order to improve 
the efficiency of using the equity capital of Zaporizhzhia Bakery No. 5, it is necessary to facilitate 
the receipt of other revenues to the company, as through the increase and efficient management of 
the components of equity it is possible to generate profits in future periods. It should be noted that, 
for the accuracy of the accounting methodology, it is necessary to familiarize and study the legislative 
framework and norms governing the accounting of own capital. The article mentions the name of the 
reporting forms since the final stage of accounting is the preparation of financial statements.

Summarizing the concepts and problems of accounting for own capital at the enterprise “Zapor-
izhzhia Bakery No. 5”, the ways of their improvement are presented.


