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Тема 3.2. Облік резервного, додаткового, вилученого капіталу 

 

Мета заняття 
1.  Засвоїти вимоги щодо розміру, порядку формування та зміни резервного, 

додаткового та вилученого капіталу суб’єкта господарювання. 

2.  Оволодіти практичними навиками щодо відображення операцій з вказаними 

вище видами власного капіталу. 

 

Ключові терміни і поняття 

Капітал у дооцінках – сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів. 

Додатковий капітал – емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної 

емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих 

необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками без збільшення 

статутного капіталу, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного 

капіталу та інші складові додаткового капіталу. 

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства 

або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. 

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, 

викуплених товариством у його учасників.  

Емісійний дохід – сума перевищення доходів, отриманих підприємством від 

первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над 

номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення резервного капіталу. 

2. Що таке капітал у дооцінках? 

3. Визначте елементи додаткового капіталу 

4. Дайте визначення нерозподіленого прибутку. 

5. Дайте визначення непокритого збитку та поясніть його вплив на показники 

власного капіталу. 

6. Дайте визначення неоплаченого та вилученого капіталу. У чому полягає різниця 

між цими поняттями? 

7. Яка різниця з точки зору формування власного капіталу існує між товариствами, 

які діють на підставі статуту, та товариствами, які діють на підставі лише установчого 

договору? 

8. Дайте визначення акціонерного товариства. 

9. Які вимоги встановлені до розміру та порядку формування резервного капіталу 

акціонерного товариства в Україні? 

10. Як викуп акцій власного випуску впливає на розмір власного капіталу 

акціонерного товариства? 

11. Як реінвестування дивідендів впливає на розмір власного капіталу? 

 

Тестові завдання 

1.  Порядок використання чистого прибутку визначається: 

а) власником підприємства; 

б) головним бухгалтером; 

в) установчими документами; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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г) положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

2.  Сума перевищення ціни викупу власних акцій над їхньою номінальною вартістю 

при анулюванні акцій відображається записом: 

а) Д-т 421 «Емісійний дохід» К-т 451«Вилучені акції»; 

б) Д-т 451 «Вилучені акції» К-т 421«Емісійний дохід»; 

в) Д-т 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» К-т 421«Емісійний дохід»; 

г) Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 

 К-т 451 «Вилучені акції». 

3.  Різниця між ціною реалізації випущених акцій та їхньою номінальною вартістю 

відображається записом: 

а) Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»  

 К-т 421 «Емісійний дохід»; 

б) Д-т 451 «Вилучені акції» К-т 421«Емісійний дохід»; 

в) Д-т 421 «Емісійний дохід» К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

г) Д-т 46 «Неоплачений капітал» К-т 422 «Інший вкладений капітал». 

4.  Основними напрямками використання резервного капіталу є: 

а) виплата дивідендів по простим акціям; 

б) поповнення статутного капіталу; 

в) покриття витрат з гарантованого обслуговування покупців; 

г) покриття збитків звітного періоду. 

5.  Неоплачений капітал – це: 

а)  сума заборгованостей власників за внесками до капіталу; 

б)  сума пайових внесків спілок та інших підприємств, що передбачена установчими 

документами; 

в)  сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну 

вартість; 

г)  сума коштів, одержаних у ході передплати на акції. 

6.  Основними напрямками використання резервного капіталу є: 

а)  виплата дивідендів за простими акціями; 

б)  поповнення статутного капіталу; 

в)  покриття збитків звітного періоду; 

г)  покриття витрат з гарантованого обслуговування покупців. 

7.  Розмір резервного капіталу АТ повинен бути не менше ніж: 

а) 5 % від чистого прибутку; 

б) 10 % від розміру статутного капіталу; 

в) 25 % від розміру статутного капіталу; 

г) 5 % від розміру статутного капіталу. 

8.  Переоцінка об’єктів основних засобів впливає на: 

а) статутний капітал підприємства; 

б) додатковий капітал; 

в) нерозподілений прибуток; 

г) капітал в дооцінках. 

9.  Дохід від безоплатно отриманих необоротних активів відображається у розмірі: 

а) справедливої вартості цих активів; 

б) залишкової вартості цих активів; 

в) нарахованої амортизації;  

г) фактично використаної амортизації. 
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10.  Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу в Україні визначається 

установчими документами товариства в розмірі не менше ніж: 

а) 25 % прибутку після сплати податку на прибуток; 

б) 10 % прибутку після сплати податку на прибуток; 

в) 5 % прибутку після сплати податку на прибуток; 

г) 3 % прибутку після сплати податку на прибуток. 

11.  Викуп товариством акцій власного випуску означає: 

а) скорочення кількості випущених товариством акцій; 

б) зменшення кількості акцій товариства в обігу; 

в) зменшення статутного капіталу; 

г) усі відповіді правильні. 

12.  За якою вартістю обліковують власні акції, викуплені в акціонерів: 

а) за фактичною собівартістю викупу; 

б) за номінальною вартістю; 

в) за ринковою вартістю; 

г) за справедливою вартістю. 

13.  Для відображення емісійного доходу складається бухгалтерська проводка:  

а) Д-т 672 «Розрахунки за іншими виплатами» 

 К-т 421«Емісійний дохід»;  

б) Д-т 311«Поточні рахунки в національній валюті»  

 К-т 421«Емісійний дохід»;  

в) Д-т 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»  

 К-т 421«Емісійний дохід»; 

г) Д-т 46 «Неоплачений капітал»  

 К-т 421«Емісійний дохід».  

14.  Загальними зборами ПАТ прийняте рішення про анулювання 5 000 простих 

акцій номінальною вартістю 1 грн, які були викуплені в попередньому році за курсовою 

вартістю 2 грн 30 коп. Величина емісійного доходу: 

а) зменшиться на 6 500 грн;  

б) зменшиться на 5 000 грн;  

в) зменшиться на 11 500 грн; 

г) збільшиться на 6 500 грн. 

15.  Сума, на яку ціна викупу акцій нижче, ніж їхня номінальна вартість, при 

анулюванні акцій відображається записом: 

а) Д-т 421 «Емісійний дохід» К-т 451«Вилучені акції»; 

б) Д-т 451 «Вилучені акції» К-т 421«Емісійний дохід»;  

в) Д-т 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»  

 К-т 451 «Вилучені акції»;  

г) Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»  

 К-т 451 «Вилучені акції». 

16.  Погашення заборгованості засновників та акціонерів з підписки на акції (емісія) 

відображається записом:  

а) Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»  

 К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 

б) Д-т 67 «Розрахунки з учасниками»  

 К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

в) Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»  

 К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

г) Д-т 46 «Неоплачений капітал»  

 К-т 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».  
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17.  Якщо за підсумками року 5 % чистого прибутку, сума якого склала 100 000 грн, 

було перераховано до резервного капіталу, то сума власного капіталу підприємства 

внаслідок цієї операції: 

а) не змінилася; 

б) збільшилася на 5 000 грн; 

в) зменшилася на 5 000 грн; 

г) збільшилася на 10 000 грн. 

18.  Загальними зборами ПАТ прийняте рішення про анулювання 5 000 простих 

акцій номінальною вартістю 1 грн, які були викуплені в попередньому році за курсовою 

вартістю 2 грн. 30 коп. У Звіті про власний капітал величина емісійного доходу: 

а) зменшиться на 6 500 грн; 

б) зменшиться на 5 000 грн;  

в) зменшиться на 11 500 грн; 

г) збільшиться на 6 500 грн. 

19.  Анулювання викуплених акцій, коли ціна викупу більша, ніж номінальна 

вартість акцій, впливає на величину додаткового капіталу таким чином: 

а) емісійний дохід збільшується на суму перевищення ціни викупу над 

номінальною вартістю; 

б) емісійний дохід зменшується на суму перевищення ціни викупу над 

номінальною вартістю; 

в) емісійний дохід залишається без змін; 

г) не впливає взагалі. 

20.  Первісна вартість обладнання на 31.12.20Х1 року становила 20 000 грн, а 

знос – 14 000 грн. Справедлива вартість обладнання на цю дату становила 24 000 

грн. Підприємство прийняло рішення про переоцінку обладнання. Переоцінена сума 

зносу обладнання на 31.12.20Х1 року дорівнює: 

а)  5 600 грн; 

б)  16 800 грн; 

в) 24 000 грн; 

г)  8 000 грн. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 3.2.1 

Вихідні дані 

Публічне акціонерне товариство «Прогрес» прийняло рішення вилучити 800 акцій 

за ринковою вартістю 1 грн/шт. (номінальна вартість – 0,70 грн/шт.) з подальшим 

анулюванням таких акцій. 

Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані з 

викупом та анулюванням акцій. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 451 «Вилучений капітал», 421 «Емісійний дохід». 

 

 

Завдання 3.2.2 

Вихідні дані 

Публічне акціонерне товариство «Райдуга» прийняло рішення викупити 500 акцій 

за ринковою вартістю 0,6 грн/шт. (номінальна вартість – 0,70 грн/шт.) з подальшим 

анулюванням таких акцій. 
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Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані з 

викупом та анулюванням акцій. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 451 «Вилучений капітал», 421 «Емісійний дохід». 

 

Завдання 3.2.3 
Вихідні дані 

На обліку АТ перебуває 200 000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн, які 

було викуплено в попередньому році за курсовою вартістю 1,5 грн/шт. Статутний 

капітал АТ становить 2 млн. грн. 

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення анулювати 100 000 викуплених 

акцій та зменшити статутний капітал товариства, решту 100 000 раніше викуплених 

акцій розмістити повторно за грошові кошти безготівковим розрахунком. Акціонерне 

товариство реалізувало 45 000 акцій першому покупцю за ціною викупу та 55 000 – 

другому покупцю за номінальною вартістю. Кошти від повторного розміщення акцій 

отримано своєчасно згідно з умовами укладених договорів. 

Зміст завдання 

1. Визначити розмір зареєстрованого статутного капіталу акціонерного 

товариства після зміни установчих документів. 
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані зі змінами 

власного капіталу. 
 
Завдання 3.2.4 
Вихідні дані 
Публічне акціонерне товариство «Імпульс» на третьому році своєї діяльності 

збільшує статутний капітал на 1 000 тис. грн шляхом публічного розміщення 1 000 000 
простих акцій за ринковою вартістю – 1,5 грн/шт. (номінальна вартість акції – 1 
грн/шт.). Внески акціонерів в оплату 1 000 000 акцій було здійснено в повному обсязі 
грошовими коштами в національній валюті безготівковими рахунками. 

Зміст завдання 
1. Визначити розмір статутного капіталу та величину емісійного доходу після 

додаткової емісії акцій. 
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані зі змінами 

власного капіталу. 
3. Скласти обліковий реєстр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 421 «Емісійний дохід». 
 
Завдання 3.2.5 
Вихідні дані 
Публічне акціонерне товариство «Аура» безоплатно отримало виробничий 

інвентар, залишкова вартість якого за актом приймання-передачі становить 50 000 грн, а 
сума нарахованого зносу за період експлуатації дорівнює 10 000 грн. Ринкова вартість 
інвентарю з урахуванням зносу оцінюється в сумі 55 000 грн, а очікуваний строк його 
експлуатації становить 5 років. Втрати на перевезення цього інвентарю транспортною 
організацією становили 1 500 грн, крім того, ПДВ – 300 грн. Нарахування амортизації 
здійснюється за прямолінійним методом. 

Зміст завдання 
1. Розрахувати суму місячної амортизації безоплатно отриманого інвентарю.  
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з 

безоплатним отриманням інвентарю та нарахуванням його амортизації. 
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Завдання 3.2.6 
Вихідні дані 
Виробниче обладнання підприємства має первісну вартість 800 000 грн, а сума його 

зносу на дату переоцінки становила 200 000 грн. У результаті дооцінки обладнання 
його залишкова вартість зросла в 1,5 рази і склала 900 000 грн. Під час наступної 
переоцінки обладнання було уцінено до 492 000 грн. На цю дату його залишкова 
вартість становила 820 000 грн. 

Зміст завдання 
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з переоцінки 

виробничого обладнання. 
 

Завдання 3.2.7 
Вихідні дані 
Публічне акціонерне товариство «Глобус» має первісну вартість 400 000 грн, а 

сума її зносу на дату переоцінки становила 100 000 грн. У результаті переоцінки 
балансову вартість об’єкта було уцінено до 210 000 грн. Під час наступної переоцінки 
справедлива вартість об’єкта зросла до 320 000 грн. На цей момент балансова вартість 
дорівнювала 200 000 грн, а сума зносу – 80 000 грн. 

Зміст завдання 
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з переоцінки споруди. 
 

Завдання 3.2.8 
Вихідні дані  
За результатами діяльності в 20Х1 році публічне акціонерне товариство «Сатурн» 

отримало чистий прибуток на суму 450 000 грн. У 20Х2 році були здійснені 
відрахування в резервний капітал у розмірі 5 %.  

Зміст завдання 
Відобразити операції з формування резервного капіталу в системі бухгалтерського 

обліку. 
 

Завдання 3.2.9 
Вихідні дані 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Юпітер» прийнято рішення про грошову 

виплату дивідендів за підсумками роботи в 20Х1 році. В обігу знаходяться всі 
випущені акції – 2 100 000 шт., з яких: 

 100 000 акцій – привілейовані з фіксованим дивідендом 0,5 грн на одну акцію; 

 2 000 000 акцій – прості. 
Чистий прибуток товариства на дату оголошення дивідендів становив 40 000 грн. 

Сформований резервний капітал – 200 000 грн. 
Зміст завдання 
1. Визначити: 

 джерело нарахування дивідендів; 

 розмір фонду виплати дивідендів; 

 суму дивідендів до сплати по акціям. 
2.  Відобразити операції з нарахування дивідендів у системі бухгалтерського 

обліку. 
 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [55], [66]. 
  


