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Тема: Облік власного капіталу 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 28.03.2022 р. о 09.20 за допомогою 

Конференції Zoom 

 

План 

1.Нормативи база з обліку та складові власного капіталу бюджетної установи 

2.Облік внесеного капіталу 

3.Облік капіталу у підприємствах. 

  

Літ-ра:  Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. – 2-е вид., виправ./ За 
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1.Нормативи база з обліку та складові власного капіталу бюджетної установи 

Поняття та склад власного капіталу розкриті в НП(с)БОДС 101 "Подання фінансової 

звітності". Згідно з цим стандартом під власним капіталом розуміється частина в активах 

суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань. До власного 

капіталу належать: внесений капітал; капітал у підприємствах; капітал у дооцінках; 

фінансовий результат та резерви створені за рахунок накопичених фінансових результатів 

виконання кошторису. 

Метою бухгалтерського обліку власного капіталу в бюджетних установах є надання 

повної, правдивої та неупередженої інформації зацікавленим користувачам, щодо складу, 

розміру та причин руху власного капіталу. 

     Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі облік власного 

капіталу здійснюється із застосуванням 5 класу рахунків "Капітал та фінансовий 

результат", які мають наступні субрахунки: 

— 5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів"; 

— 5211 "Капітал у підприємствах у формі акцій"; 

— 5212 '"Капітал \ підприємствах в іншій формі участі у капіталі": 

— 5213 "Капітал у у частках (паях)"; 

— 5311 "Дооцінка (уцінка) необоротних активів""; 

— 5312 '"Дооцінка (уцінка) інших активів"; 

— 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду"; 

— 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"; 

Власний капітал відображається у першому розділі пасиву балансу бюджетної 

установи. Власний капітал бюджетної установи з часом змінюється. Результат зміни 

власного капіталу може проявлятись через його збільшення, зменшення або зміну 

структури при незмінності розміру. 

Збільшення власного капіталу бюджетної установи може відбуватись в результаті : 

1. додаткових внесків засновників до внесеного капіталу; 

2. безоплатного отримання активів; 

3. дооцінки активів; 

4. оприбуткування надлишків активів, виявлених під час інвентаризації; 

5. збільшення фінансового результату виконання кошторису звітного періоду. 

Зменшення власного капіталу бюджетної установи можливо в наступних випадках: 

1. зменшення внесеного капіталу; 

2. перевищення суми уцінок над сумою дооцінок активів; 

3. безоплатної передачі активів; 



4. списання нестач активів виявлених під час інвентаризації; 

1) при отриманні в кінці року від'ємного фінансового результату виконання кошторису 

(перевищення дебетового обороту за субрахунком 5511 "Фінансові результати виконання 

кошторису звітного періоду " над кредитовим за цим же субрахунком). 

До зміни величини власного капіталу призводить також зміна облікової політики, 

виправлення помилок минулих періодів тощо. Для визначення розміру власного капіталу 

на кінець звітного можна скористатись алгоритмом, що наведений на рис. 13.1. 

Рис. 13.1 Алгоритм розрахунку розміру власного капіталу бюджетної установи на кінець 

звітного року 

 

Завершальним етапом обліку власного капіталу є його відображення у звітності 

бюджетних установ. Зокрема власний капітал знаходить своє відображення у таких 



формах звітності: 

— "Баланс" (форма № 1-дс); 

— "Звіт про власний капітал" (форма № 4-дс). 

У звіті про власний капітал наводиться інформація про причини змін у власному 

капіталі, у тому числі за рахунок: зміни облікової політики; виправлення помилок та 

інших змін у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облік} в державному секторі. 

 

2.Облік внесеного капіталу 

Складовим елементом власного капіталу бюджетної установи є внесений капітал для 

якого Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі призначений 

пасивний рахунок 5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів". Внесений 

капітал є сумою активів (грошових коштів та інших активів) засновників суб'єкта 

державного сектору, яка внесена при його створенні. 

Збільшення внесеного капіталу може відбуватися за рахунок здійснених капітальних 

інвестиції за рахунок коштів бюджетів, а також безоплатного отримання активів за 

наявності розпорядчого документа розпорядника бюджетних коштів про одночасне 

збільшення внесеного капіталу. Зменшення внесеного капіталу відображають у разі 

безоплатного передання активів іншим суб'єктам державного сектору, при нарахуванні 

амортизації у разі, коли її сума не включається до собівартості наданих послуг, а також при 

списанні нестач необоротних матеріальних та нематеріальних активів, придбаних за 

бюджетні кошти. 

Основні бухгалтерські проводки, пов'язані з рухом внесеного капіталу наведено в табл. 

10.1. 

Таблиця 10.1. Основні бухгалтерські проводки з обліку внесеного капіталу 

Господарська операція Дебет Кредит Сума 

Бюджетною установою за бюджетні кошти придбано транспортний засіб ПДВ 

за 120,00 тис. грн. з ПДВ 

Надійшли бюджетні асигнування на придбання 

(створення) необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів та відображено цільове 

фінансування 

2313 5411 120 000 

Відображені капітальні інвестиції в придбання 

основних засобів 

1311 6211 120 000 

Оприбутковано транспортний засіб 1015 1311 120 000 

Оплачено за транспортний засіб 6211 2313 120 000 

Збільшено суму внесеного капіталу 5411 5111 120 000 

Безоплатне отримання необоротних активів від суб'єктів державного сектору з 

розпорядженням розпорядника вищого рівня про збільшення внесеного капіталу 

Оприбутковано необоротний актив у сумі залишкової 

вартості 

1010—

1216, 

1711, 

1712 

5111 60 000 

Оприбутковано знос (накопичену амортизацію) 1010—

1216, 

1711, 

1712        

1411—1415 40 000 

Безоплатна передача необоротних активів іншим суб'єктам державного сектору 



На суму залишкової вартості 5111 1010—

1216. 1711, 

1712 

60 000 

На суму зносу (накопиченої амортизації) 1411—

1415 

1010—

1216, 1711, 

1712 

40 000 

Нарахуванні амортизації у разі, коли її сума не включається до собівартості наданих 

послуг 

Нарахована амортизація необоротних активів 5111 1411—1415 800 

Списання необоротного активу первісною вартістю 5000 грн та зносом 4000 грн унаслідок 

нестачі, встановленої під час інвентаризації. Винного не встановлено 

На суму залишкової вартості 5111  1010—

1216, 1711, 

1712 

60 000 

На суму зносу (накопиченої амортизації) 1411—

1415 

1010—

1216, 1711, 

1712 

40 000 

Якщо винні особи не встановлені, здійснюється запис 

про відображення сум нестач необоротних активів на 

позабалансовому рахунку 07 

073  60 000 

3. Облік капіталу у підприємствах. 
Для обліку капіталу у підприємствах бюджетних установ Планом рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі призначено субрахунок 521 "Капітал у 

підприємствах розпорядників бюджетних коштів", який має такі субрахунки наступного 

порядку: 5211 "Капітал у підприємствах у формі акцій"; 5212 "Капітал у підприємствах в 

іншій формі участі у капіталі"; 5213 "Капітал у частках (паях)". 

На субрахунку 5211 ""Капітал у підприємствах у формі акцій" ведеться облік 

формування капіталу розпорядника бюджетних коштів у підприємствах у формі акцій. 

Збільшення капіталу у підприємствах у формі акцій відображається при отриманні до 

сфери управління суб'єкта державного сектору акцій або використанні цільового 

фінансування для їх придбання, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з 

вилучення раніше отриманих акцій. 

На субрахунку 5212 "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі   ведеться 

облік формування капіталу у капіталі підприємств державного, комунального секторів 

економіки, що належать до сфери управління суб’єкта державного сектору. Збільшення 

капіталу у підприємствах в інших формі участі у капіталі відображається при передачі до 

сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального 

секторів економіки активів або збільшення їх власного капіталу на звіту дату,  зменшення 

капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення раніше внесених активів. 

На субрахунку 5213 ― Капітал в частках (паях)‖ ведеться облік формування капіталу 

розпорядника бюджетних коштів у підприємствах у формі цінних паперів, інших ніж акції, 

зокрема частки (паї) в господарських товариствах. Збільшення капіталу у підприємствах в 

інших цінних паперах відображається при отриманні до сфери управління суб’єкта 

державного сектору інших цінних паперів або використанні цільового фінансування для їх 

придбання, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення 

отриманих інших цінних паперів. 
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