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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
Основою стійкого росту та фінансовоїстабільності кожного підприємства 

євласний капітал, а основним джерелом, де зберігається та систематизується 
необхідна інформація, є бухгалтерський облік [3].  

Ефективне управління власним капіталом єосновним критерієм 
прибуткової діяльності та фінансової стабільності. Оскільки на сьогоднішній 
день власність є ядром сучасноїпідприємницької діяльності, що передбачає її 
ефективне використання та отримання максимальних прибутків у 
подальшому [3, с. 57]. 

Від повного та чіткого правового регулювання обліку власного капіталу 
підприємствами різних організаційно-правових форм безпосередньо залежить 
ефективність інформаційногозабезпеченняуправління про формування 
капіталу, розподіл прибутку, нарахування дивідендів та інших корпоративних 
прав, фінансову незалежність діяльності підприємства та інші показники 
фінансового стану[1,с.139]. 

Вважаємо за необхідне сформувати інформаційну базу задля відображення 
в Звіті про управління, як різновидом інтегрованої звітності.Задля цього, 
необхідно при формуванні облікової політики на рівні суб‘єкта господарювання 
врахувати наступні складові, які представлено на рис. 1. Такий вид власного 
капіталу, як капітал в дооцінках потребує формування базової інформації, яка 
відповідатиме вимогам законодавства, в тому числі задля формування даних 
про власний капітал у Звіті про управління: 

- відносити до капіталу у дооцінках дооцінку (уцінку) необоротних активів 
і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного 
капіталу; 

- проводити переоцінку об‘єктів основних засобів, залишкова вартість яких 
відрізняється від їхсправедливої вартості на дату балансу більш ніж на 8 %; 

- переоцінку об‘єктів нематеріальних активів не здійснювати, зважаючи на 
відсутність активного ринку за ними; 

- перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх знижень 
цінизалишкової вартості переоціненого об‘єкта основних 
засобів/нематеріальнихактивів уключати до складу нерозподіленого прибутку 
при вибутті такого об‘єкта; 

- витрати, пов‘язані з поліпшенням об‘єкта основних засобів, включати до 
первісної вартості об‘єкта в сумі, що перевищує 10 % сукупноїбалансової 
вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок 
звітного податкового року [1, с.143].  
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Джерело: сформовано автором на основі [1; С.143]  

Джерело: сформовано автором на основі [1, с.143]  

При побудові інформаційної бази щодо резервного капіталу необхідно 

враховувати можливість створення останнього лише за рахунок чистого 

прибутку. При цьому, щорічні відрахування здійснюються у розмірі 5% чистого 

прибутку, допоки не відбудеться максимальне наповнення, яке визначається в 

розмірі 25% загальної суми статутного капіталу. 

Накопичення інформації про власний капітал в розрізі таких складових, як 

статутний та резервний капітал з урахуванням представлених вище елементів 

облікової політики дозволить на практиці забезпечити користувачів, на яких 

покладено відповідальність по формуванню Звіту про управління. 
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Методична складова облікової̈політики щодо статутного капіталу 

вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не меншою за номінальну вартість його 

частки 

дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства, пропорційно розміру часток 

учасників у статутному капіталі 

дивіденди учасникам нараховуються і виплачуються по закінченню календарного року протягом 

першого місяця, наступного за звітним, року. Дивіденди можуть виплачуватись у грошовій та 

негрошовій формі 
дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніссвій вклад, не нараховуються та не 

виплачуються 

статутний капітал збільшується (зменшується) за рішенням Загальних зборів учасників. Прийняття 

такого рішення відбувається більш як 75% голосів 

збільшення статутногокапіталу без додаткових вкладів здійснюється за рахунок нерозподіленого 

прибутку 

повідомлення про рішення Загальних зборів Товариства щодо зменшення статутного капіталу 

надсилається кредиторам, чиї вимоги до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою в 
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