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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Створення нових і функціонування існуючих підприємств ви-
магають ефективних підходів до системи управління їх фінансово-
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господарською діяльністю. Головним інформативним показником
будь-якого економічного суб’єкта вважається показник рівня його
власного капіталу. Він визначає рейтинг підприємства, інформує
про його фінансову самостійність, а тому представляє особливий
інтерес для користувачів. Облік власного капіталу є важливим мо-
ментом інформування змін його величини та структури.

Дослідження даної теми проводилось на основі аналізу теоре-
тичного матеріалу наукових публікацій з використанням загаль-
нонаукових методів групування і порівняння для встановлення
основних складових при формуванні облікової політики власного
капіталу підприємства.

Організація синтетичного і аналітичного обліків власного ка-
піталу багатьох суб’єктів господарювання має ряд недоліків,
пов’язаних з відсутністю у наказі про облікову політику окремо-
го пункту про облік власного капіталу. Це в результаті приводить
до неможливості в повній мірі дотримуватись принципів бухгал-
терського обліку для повного висвітлення та послідовності в оде-
ржанні облікової інформації щодо власного капіталу.

Формування облікового процесу власного капіталу — досить
складний процес, який залежить від розміру та структури власно-
го капіталу.

При формуванні облікової політики власного капіталу варто
враховувати такі фактори: форму власності; організаційно-
правову форму господарювання; кількість засновників.

Розмір власного капіталу залежить від багатьох факторів, се-
ред яких можна виділити такі:

— інвестиції (призводять до збільшення власного капіталу);
— прибутки, отримані в результаті діяльності (збільшують

розмір власного капіталу);
— вилучення частки засновником (зменшує розмір власного

капіталу);
— витрати, пов’язані з використанням власного капіталу (ви-

плата дивідендів, покриття раніше отриманих збитків тощо).
Структура власного капіталу підприємства дає змогу з біль-

шим розумінням визначати його складові частини з урахуванням
джерела виникнення.

Кожна із основних складових частин власного капіталу  вико-
нує різні функції. Основною функцією статутного капіталу є за-
безпечення регулювання відносин власності. Неоплачений капі-
тал виникає завдяки тому, що згідно законодавства підприємство
може розпочати свою діяльність, маючи в наявності не повністю
сформовану суму статутного капіталу. Вилучений капітал являє
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собою фактичну собівартість викуплених акцій власної емісії ак-
ціонерних товариств. Додатковий капітал у вигляді додаткових
внесків засновників виникає на партнерських та індивідуальних
підприємствах за рахунок внесення засновниками додаткових
внесків на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку
підприємства. До іншого додаткового капіталу включаються різ-
номанітні інші вкладення до власного капіталу, отриманими в ре-
зультаті діяльності підприємства. Резервний капітал являє собою
суму резервів, утворених згідно з чинним законодавством або
установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку
підприємства. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки). Цей
вид капіталу являє собою чистий фінансовий результат діяльнос-
ті підприємства після виплати доходів власникам і формування
резервного капіталу.

У наказі про облікову політику необхідно передбачити:
— порядок зміни статутного капіталу,
— порядок утворення та використання резервного капіталу

(крім випадків, коли він утворюється в порядку, встановленому
законодавством),

— встановлення порядку вибуття учасників і визначення роз-
міру частки належного їм додаткового капіталу,

— склад і порядок утворення і використання фондів спеціаль-
ного призначення,

— перелік створених забезпечень,
— номенклатуру робочих бухгалтерських рахунків, а також

будову аналітичних рахунків з обліку власного капіталу,
— форми внутрішньої звітності в частині наявності та руху

капіталу,
— процедури контролю за формуванням та використанням ка-

піталу.
Отже, визначення облікової політики власного капіталу є важ-

ливим елементом удосконалення методології бухгалтерського
обліку, сприяє підвищенню повноти та достовірності інформації
про фінансово-майновий стан різних типів підприємств.
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