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Отже, на сьогодні Податковим кодексом передбачено, що операції які 

пов’язані із постачання програмного забезпечення, а також послух пов’язаних із 

їх впровадженням не є об’єктом оподаткування ПДВ. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ 

 

Загальні принципи проведення інвентаризації, а також правила 

документального оформлення її результатів регламентує Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 

02.09.2014 № 879.  

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час 

інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально 

підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.  

Основними завданнями інвентаризації є:  

- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення 

зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; 

- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх 

наявності з даними бухгалтерського обліку; 

- виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу 

властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не 

використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

- виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання 

[1]. 

Операції з обліку власного капіталу не так часто трапляються на 

підприємстві, але питання його контролю є актуальним для будь-якого 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
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підприємства, оскільки виступаючи основою фінансування господарської 

діяльності підприємства вказує на фінансову незалежність від кредиторів. 

Інвентаризація власного капіталу полягає у підтвердженні сальдо по 

аналітичному обліку за кожним учасником, засновником. 

Інвентаризацію зареєстрованого капіталу доцільно проводити в перший рік 

функціонування підприємства з метою контролю своєчасності і повноти сплати 

частин (акцій) засновниками. При інвентаризації перевіряється відповідність 

записів на рахунках 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та 46 «Неоплачений 

капітал», а також підтвердження цих записів первинними документами 

(прибутковими касовими ордерами, виписками банку, накладними, актами 

приймання-передачі тощо). На кінець кожного звітного року потрібно 

перевірити відповідність вартості чистих активів величині статутного капіталу, 

а також перевірити розмір статутного капіталу, з метою контролю правильності 

оцінки і відображення в обліку операцій зменшення або збільшення статутного 

капіталу. Для інвентаризації зареєстрованого (пайового) капіталу доцільно 

використовувати «Інвентаризаційна відомість майна, внесеного на момент 

створення ______» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Інвентаризаційна відомість майна, внесеного на момент створення ______ 
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При інвентаризації капіталу в дооцінках перевіряють правильність 

розрахунку суми дооцінки (уцінки) майна і відображення її на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Інвентаризація додаткового капіталу передбачає перевірку правильності 

визначення величини збільшення (зменшення) зносу по переоцінених основних 

засобах і її відображення в облікових регістрах; розрахунку емісійного доходу і 

його відображення на рахунках бухгалтерського обліку; повноту 

оприбуткування безоплатно одержаних необоротних активів. 

При інвентаризації перевіряють дотримання передбаченого статутом 

розміру правомірності використання коштів резервного капіталу, а також 

дотримання передбаченого законодавством розміру щорічних відрахувань до 

резервного капіталу, порядку відображення операцій на бухгалтерських 

рахунках. 

При інвентаризації нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

перевіряють достовірність розрахунку і відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 
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звітного року, минулих років, а також правильність відображення в 

бухгалтерському обліку і звітності помилок, допущених у минулих роках. 

Інвентаризація вилученого капіталу передбачає перевірку правомірності 

викупу, продажу та анулювання акцій, правильності їх оцінки та відображення в 

обліку, реєстрі акціонерів та звітності. 

Відомості, отримані під час проведення інвентаризації усіх цінностей 

підприємства, заносять до інвентаризаційних описів. Рекомендовано 

використовувати Інвентаризаційний опис власного капіталу (табл. 2)  

Таблиця 2 

Інвентаризаційний опис власного капіталу 

Об’єкт інвентаризації 

Встановлений розмір  за 

даними установчих 

документів 

За даними 

бухгалтерського 

обліку 

Результати 

інвентаризації 

(лишки, нестача) 

Зареєстрований 

капітал 

   

Капітал у дооцінках    

Додатковий капітал    

Резервний капітал    

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 

   

Неоплачений капітал    

Вилучений капітал    

 

Допоміжна інформація для складання Інвентаризаційного опису власного 

капіталу представлена у табл. 3. 

Таблиця 3 

Допоміжна інформація для складання «Інвентаризаційного опису власного 

капіталу» 
Рахунок обліку Регістри обліку* Стаття 

ф. № 1 

Стаття ф. №. 4 

40 «Зареєстрований 

(пайовий) капітал» 

Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.4 с.-г.: 
1400 

Зміни по колонці 3  

41 «Капітал у дооцінках» Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.4 с.-г.: 1405 Зміни по колонці 4 

42 «Додатковий капітал» Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.1 с.-г.: 1410 Зміни по колонці 5 

43 «Резервний капітал» Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.4 с.-г.: 1415 Зміни по колонці 6 

44 «Нерозподілені  

прибутки (непокриті 

збитки)» 

Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.2 с.-г.: 

1420 

Зміни по колонці 7 

46 «Неоплачений 

капітал» 

Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.4 с.-г.: 
1425 

Зміни по колонці 8 

45 «Вилучений капітал» Ж.-о. 7 с.-г., Відомість 7.4 с.-г.: 1430 Зміни по колонці 9 

*При автоматизованій системі обліку використовують вихідні машинограми: «Аналіз 

рахунку», «Оборотно-сальдова відомість по рахунку», «Головна книга» тощо 
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З метою підвищення ефективності інвентаризаційної роботи та якості її 

результатів, вважаємо за необхідне застосовувати запропоновані форми 

документів. 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

За своїм призначенням фінансова звітність є інформаційними ресурсом і 

основним первинним носієм важливої облікової інформації для користувачів. 

Ефективне управління підприємством значною мірою залежить від 

достовірності, повноти, доречності та своєчасності інформації щодо характеру 

та обсягу здійснюваних господарських процесів, наявність та використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, джерел отримання фінансових 

результатів діяльності та напрямів використання прибутку. Одним з основних 

джерел такого інформаційного забезпечення є звітність, яка складається шляхом 

виконання спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку даних і 

формується на завершальній стадії облікового процесу. 

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який 

ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види 

звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних 

бухгалтерського обліку. 

Нормативно-правове забезпечення складання фінансової звітності 

підприємствами в Україні здійснюється на декількох рівнях. Так, на 

законодавчому рівні воно представлене Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» (розділ ІV «Фінансова звітність»)[1]. На 

нормативному рівні – це Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО) [2], інші нормативно-правові акти щодо складання фінансової 

звітності, затверджені Міністерством фінансів України; на рекомендаційному 
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