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Тема 5.4. Звіт про власний капітал 

 

Мета заняття 

1.  З’ясувати зміст, структуру і порядок відображення операцій з власним капіталом. 

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Звіту про власний 

капітал на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду. 

Мета складання Звіту про власний капітал – надання користувачам фінансової 

звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Зареєстрований (пайовий) капітал – зафіксована в установчих документах сума 

статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, 

яка формується відповідно до законодавства. 

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 в понадстатутний 

капітал, 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.  

 

Контрольні питання 

1. Якою є мета складання Звіту про власний капітал? 

2. Дайте характеристику структурі Звіту про власний капітал?  

3. Укажіть основні способи збільшення статутного капіталу. Як ці зміни 

відображаються у звіті?  

4. Яким чином може здійснюватися зменшення статутного капіталу та який порядок 

його відображення у Звіті про власний капітал? 

5. Що таке додатковий капітал та резервний капітал?  

6. Які фактори впливають на величину додаткового капіталу і як ці зміни 

відображаються у Звіті про власний капітал? 

7. Під впливом яких операцій може здійснюватись зміна емісійного доходу у Звіті 

про власний капітал?  

8. Які вимоги встановлені до розміру та порядку формування резервного капіталу? 

9. Дайте характеристику капіталу у дооцінках. Визначте фактори, які впливають 

на його величину.  

10. Що таке нерозподілений прибуток? Для яких цілей він може використо-

вуватися? Як це відображається у Звіті про власний капітал? 

11. В яких випадках відбувається вилучення капіталу? Як ці операції 

відображаються у Звіті про власний капітал? 

12. Яким чином операції, пов’язані з викупом акцій та їх анулюванням, 

відображаються у Звіті про власний капітал? 
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13. Розкрийте методику складання Звіту про власний капітал. 

14. Укажіть джерела інформації про основні складові власного капіталу, необхідні 

для заповнення Звіту про власний капітал. 

15. Яким чином коригується сума власного капіталу при зміні облікової політики 

та виправленні помилок минулих років? 

 

Тестові завдання 

1.  Сума власного капіталу, відображена у Звіті про власний капітал, показує:  

а) облікову вартість активів підприємства, які належать йому, за правом 

власності; 

б) облікову вартість прав власників; 

в) ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності; 

г) ринкову вартість прав власників. 

2.  Залишок зареєстрованого капіталу на початок звітного періоду у Звіті про 

власний капітал дорівнює: 

а) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними 

акції товариства; 

б) сумарній номінальній вартості випущених та оплачених акцій товариства;  

в) сумарній вартості активів підприємства; 

г) сумарній вартості основних засобів підприємства. 

3.  Сума за статтею «Неоплачений капітал» у Звіті про власний капітал: 

а) збільшує загальну суму власного капіталу; 

б) зменшує загальну суму власного капіталу; 

в) не впливає на суму власного капіталу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4.  Збільшення номіналу випущених акцій призводить до: 

а) збільшення розміру статутного капіталу; 

б) збільшення розміру нерозподіленого прибутку; 

в) збільшення розміру додаткового вкладеного капіталу; 

г) не змінює загальну оцінку власного капіталу.  

5.  Основними напрямками використання резервного капіталу, які передбачені 

Звітом про власний капітал, є: 

а) виплата дивідендів по привілейованим акціям; 

б) покриття збитків звітного періоду; 

в) поповнення додаткового капіталу; 

г) покриття витрат з гарантованого обслуговування покупців. 

6.  Метою складання Звіту про власний капітал є: 

а) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства 

протягом звітного періоду; 

б) розкриття інформації про зміни у складі власного та залученого капіталу 

підприємства; 

в) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

року; 

г) правильної відповіді немає. 

7.  У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» Звіту про власний 

капітал відображається сума чистого прибутку (збитку):  

а) зі Звіту про фінансові результати; 

б) з Балансу; 

в) зі Звіту про рух грошових коштів; 

г) з Приміток до річної фінансової звітності. 
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8.  Чи призводить викуп акцій до зменшення величини власного капіталу 

акціонерного товариства: 

а) не призводить; 

б) призводить у розмірі їхньої ринкової вартості; 

в) призводить у розмірі їхньої номінальної вартості; 

г) правильної відповіді немає. 

9.  З якими показниками інших форм фінансової звітності збігаються підсумки Звіту 

про власний капітал:  

а) розділ ІІ «Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності» Звіту про рух 

грошових коштів; 

б) розділ І «Власний капітал» пасиву Балансу; 

в) розділ І «Необоротні активи» активу Балансу; 

г) жодна з наведених позицій. 

10.  Який показник Звіту про власний капітал підлягає коригуванню у разі зміни 

облікової політики: 

а) статутний капітал; 

б) додатковий капітал; 

в) капітал у дооцінках; 

г) нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

11.  Підприємство «А» на своєму Балансі має довгострокові фінансові вкладення у 

підприємство «Б», які обліковуються за методом участі в капіталі. За підсумками 

звітного року підприємство «Б» отримало чистий прибуток 30 тис. грн. Яким чином 

ці результати будуть відображені у Звіті про власний капітал, якщо частка 

підприємства «А» у статутному капіталі підприємства «Б» становить 25 %: 

а) за статтею «Нерозподілений прибуток» – у сумі 7 500 грн; 

б) за статтею «Інший додатковий капітал» – 7 500 грн; 

в) за статтею «Статутний капітал» – 7 500 грн; 

г) операція не буде відображена у цьому звіті. 

12.  Підприємство 01.07.20Х1 року отримало безкоштовно меблі справедливою 

вартістю 60 000 грн. Керівництво підприємства оцінило строк їх корисного 

використання – 6 років, ліквідаційна вартість – 10 тис. грн. У Звіті про власний капітал 

унаслідок цієї операції за 20Х1 рік будуть відображені: 

а) дохід від безкоштовно отриманих активів – 60 тис. грн; 

б) збільшення додаткового капіталу – 60 тис. грн; 

в) витрати на амортизацію меблів – 8,3 тис. грн; 

г) збільшення додаткового капіталу – на 50 тис. грн. 

13.  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. 

14.  У Балансі підприємства на 31.12.20Х1 р. за статтею «Капітал у дооцінках» 

відображено дооцінку основних засобів у сумі 15 000 грн. Якщо на 31.12.20Х1 р. 

переоцінка основних засобів зменшила їхню Балансову вартість на 16 000 грн, то 

власний капітал на цю дату: 

а) зменшиться на 16 000 грн; 

б) зменшиться на 15 000 грн; 

в) зменшиться на 1 000 грн; 

г) не зміниться. 



 

130 

15.  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. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 5.4.1 

Вихідні дані 

У Звіті про власний капітал за статтею «Капітал у дооцінках» на початок звітного 

року відображено залишок дооцінки необоротних активів на суму 20 000 грн. 

Протягом року Балансова вартість даних необоротних активів знизилася на 9 000 грн, 

окрім того, у звітному році були оприбутковані безкоштовно отримані основні засоби 

за справедливою вартістю 3 000 грн.  

Зміст завдання 

Визначити, яка зміна суми капіталу у дооцінках відбудеться у підприємства на 

кінець звітного року. 

Завдання 5.4.2 

Вихідні дані 

Акціонерне товариство було засновано 1 березня 20Х1 р. У статуті передбачено 

статутний капітал у кількості 100 000 простих акцій номіналом 20 грн кожна. 

Протягом 20Х1 р. товариство здійснило такі операції: 

 10 березня було реалізовано 25 000 акцій за ціною 22 грн за акцію; 

 25 березня було розповсюджено ще 1 000 акцій за ціною 24 грн за акцію. 

За підсумками діяльності у 20Х1 р. акціонерне товариство отримало чистий  

прибуток – 10 000 грн. 

 

Зміст завдання 

Визначити залишок додаткового і власного капіталу у Звіті про власний капітал на 

кінець року. 

 

Завдання 5.4.3 
Вихідні дані 
Господарські операції за грудень 20Х1 р. наведено в табл. 5.4.1.  

Таблиця 5.4.1 
Господарські операції за грудень 20Х1 р. 

 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, грн 

1 Зареєстровано ПАТ «Березень» станом на 31.12.20 р. Статутний 
капітал зареєстрований у сумі 190 000 грн, у складі якого: 

 прості акції 175 000 шт. номінальною вартістю 1,0 грн; 

 привілейовані акції 12 000 шт. номінальною вартістю 1,25 грн. 

 
190 000 
175 000 
15 000 

2 Засновники внесли в обмін на 38 000 простих і 8 000 
привілейованих акцій до статутного капіталу ПАТ «Березень»: 

 акції іншого підприємства; 
 матеріали; 
 грошові кошти на поточний рахунок. 

 
 

14 500 
2 300 
9 200 
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Закінчення табл. 5.4.1 
3 На поточний рахунок надійшли кошти від продажу: 

 простих акцій 137 000 шт. за ціною 1,2 грн; 
 привілейованих акцій 4 000 шт. за ціною 1,5 грн. 

 
164 400 

6 000 
 

Зміст завдання 
Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 рік. 
 
Завдання 5.4.4 
Вихідні дані 
Балансові дані станом на 31.12.20Х0 р. наведено в табл. 5.4.2.  

Таблиця 5.4.2 
Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.20Х0р. 

 

Статті Балансу Сума, тис. грн 
Зареєстрований капітал  1 927 
Капітал у дооцінках 150 
Додатковий капітал 593 
Резервний капітал 440 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50 
Вилучений капітал – 
Разом за І розділом 3 160 

 

Господарські операції за 20Х1 р., що вплинули на величину і структуру власного 
капіталу, наведено в табл. 5.4.3. 

Таблиця 5.4.3 
Господарські операції за 20Х1 р.  

 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, грн 

1 У лютому 20Х1 р. було виявлено помилку 
у нарахуванні амортизації у 20Х0 р., що 
зменшила величину чистого прибутку 

20 000 

2 У квітні 20Х1 р. надійшли: 
 кошти в оплату за підписані, але не 

повністю сплачені акції; 
 благодійний внесок  

 
200 000 

 
10 000 

3 У травні 20Х1 р. підприємство викупило 
власні акції, а у червні повністю їх 
анулювало. Ціна викупу акцій – 1 грн, 
номінальна вартість акції – 0,5 грн. 

150 000 

4 Чистий прибуток за 20Х1 р.  40 000 
5 Спрямовано на поповнення резервного 

капіталу  
3 000 

6 За підсумками 20Х1 р. оголошені 
дивіденди на:  
 привілейовані акції  
 на прості акції  

 
 

2 000 
68 000 

7 У серпні було здійснено дооцінку 
основних засобів  

8 000 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 рік. 

 

Завдання 5.4.5 
Вихідні дані 

Балансові дані станом на 31.12.20Х0 р. наведено в табл. 5.4.4.  
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Таблиця 5.4.4 

Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.20Х0 р. 
 

Статті Балансу Сума, тис. грн 

Зареєстрований капітал  23 900 

Капітал у дооцінках 1 700 

Додатковий капітал 2 350 

Резервний капітал 3 500 

Вилучений капітал – 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

270 

Разом за І розділом 31 720 
 

Господарські операції за 20Х1 р., що вплинули на величину і структуру власного 

капіталу, наведено в табл. 5.4.5. 

Таблиця 5.4.5 

Господарські операції за 20Х1 р.,  

що спричинили зміну власного капіталу 
 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума, грн 

1 У березні 20Х1 р. підприємством було 

виявлено помилку, у результаті якої 

було завищено суму чистого прибутку 

5 000 

2 У квітні 20Х1 р. було здійснено 

дооцінку нематеріальних активів 

80 000 

3 Чистий прибуток за 20Х1 р. 150 000 

4 За підсумками 20Х1 р. спрямовано на 

виплату дивідендів  

30 000 

5 У червні підприємство викупило власні 

акції (ціна викупу – 1 грн за акцію, 

номінальна вартість акції – 0,5 грн) 

15 000 

6 У липні викуплені акції власної емісії у 

кількості 10 000 було анульовано 

 

7 У листопаді підприємство безоплатно 

отримало персональний комп’ютер 

3 000 

 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 рік. 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [5], [6], [13], [16], [53], [55], [60], [62], 

[64], [66].  


