
 
 

Тема 8. Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань 

Лекція 11. Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 16.03.2022 р. за допомогою 

Конференції Zoom 

План 

1. *Визначення поняття власного капіталу, характеристика його складових. 

2. Формування та облік статутного капіталу. Облік пайового капіталу. 

3. *Облік додаткового і резервного капіталу. 

4. Облік нерозподіленого прибутку. 

5. *Поняття забезпечення згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Порядок створення та 

використання забезпечення.  

6. Розкриття інформації про забезпечення у Примітках до фінансової звітності. 

7. Синтетичний і аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

8. *Поняття та облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 2. Наочний посібник для студентів кооперативних 

коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / Уклад. Пластун Н. І. ― 

К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 42-50. 
 

1. Визначення поняття власного капіталу, характеристика його 

складових. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської 

діяльності будь-якого підприємства. Власний капітал є основним, 

початковим та умовно безстроковим джерелом погашення збитків 

підприємства, він є одним із найвагоміших показників, котрі 

використовуються при оцінці фінансового стану підприємства (ступеня 

фінансової самостійності підприємства, його незалежності від зовнішніх 

джерел фінансування, а також ступеня кредитоспроможності підприємства, 

забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства 

капіталом власників (засновників). 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає власний 

капітал як частину в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань. 

До власного капіталу належать: статутний капітал, пайовий капітал,  

капітал в дооцінках,  інший додатковий капітал, резервний капітал, 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, 

вилучений капітал. 
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Структура і зміст власного капіталу 
№ 

з/п 

Стаття власного 

капіталу 

Зміст 

1 Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

– зареєстрована вартість акцій для акціонерних товариств або 

сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, 

що зафіксована у статутних документах; 

– сума пайових внесків фізичних і юридичних осіб, якщо це 

передбачено статутними документами; 

– інший зареєстрований капітал; 

– внески до незареєстрованого капіталу 

2 Капітал у дооцінках сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів 

3 Додатковий капітал емісійний дохід, вартість безкоштовно отриманих необоротних 

активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний 

капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно за національними 

положеннями (стандартами) відображаються у складі власного 

капіталу 

4 Резервний капітал сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого 

законодавства або статутних документів 

 

5 Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 

Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий збиток 

6 Неоплачений 

капітал 

Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного 

капіталу 

7 
Вилучений капітал 

Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством 

у своїх акціонерів 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний 

капітал 

(+) Зареєстрований (пайовий) капітал (рахунок 40) 

 

(–) Неоплачений капітал (рахунок 46) 

 

(+) Додатковий капітал (рахунок 42) 

 

(+) Резервний капітал (рахунок 43) 

 

 
(+) Нерозподілені прибутки (субрахунок 441) 

 (–) Непокриті збитки (субрахунок 442) 

 

(–) Вилучений капітал (рахунок 45) 

 

(+) Капітал в дооцінках (рахунок 41) 
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2. Формування та облік статутного капіталу. Облік пайового 

капіталу. 

 

 

 
Статутний капітал – це основне джерело, за рахунок якого 

функціонує і здійснює діяльність підприємство. Він створюється за рахунок 

внесків учасників, засновників, акціонерів. Його сума, як правило, 

визначається в установчих документах (у статуті чи в установчому 

договорі). 

Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є 

грошові, матеріальні та інтелектуальні внески засновників. Внесок, 

оцінений у гривнях і відсотках, становить частку засновників у статутному 

капіталі. 

 

Для товариств з обмеженою відповідальністю визначена мінімальна 

сума статутного капіталу на рівні однієї мінімальної заробітної плати на 

момент створення товариства, для акціонерних товариств – не менше 1250 

мінімальних розмірів зарплати працівників. 

Учасники та засновники товариства з обмеженою відповідальністю 

відповідають за зобов’язаннями товариства у межах їх внеску (частки) у 

статутному капіталі, акціонери – в межах належних їм акцій. 

 

Учасники повного товариства несуть солідарну відповідальність за 

боргами товариства усім своїм майном. У командитному товаристві частина 

учасників несе повну відповідальність, інша частина – у межах внесків у 

майно товариства. 

 

Рішення про розмір статутного капіталу, його збільшення або 

зменшення приймається лише засновниками (власниками) підприємства і 

обов’язково реєструється в Єдиному державному реєстрі підприємств та 

організацій України.  

 

Статутний капітал є зареєстрованою сумарною вартістю простих і 

привілейованих акцій для акціонерних товариств або загальною сумою 

вкладів учасників інших підприємств, зафіксованих у статутних документах. 
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Порядок формування статутного капіталу  

Кожен учасник ТОВ зобов’язаний внести до моменту державної 

реєстрації не менше 50% суми свого внеску в частину, що залишилася 

протягом першого року діяльності товариства 

 

Якщо учасник ТОВ не виконає свого зобов’язання з повної оплати 

частки, то за весь час прострочення він сплачує10% річних від 

недовнесеної суми, якщо інше не передбачено статутом. Товариство 

повинно зменшити статутний капітал і зареєструвати відповідні зміни у 

статуті або прийняти рішення про ліквідацію   

Кожен засновник акціонерного товариства повинен  оплатити  

повну  вартість  придбаних  акцій до дати затвердження результатів 

розміщення  першого  випуску  акцій.  У  разі  неоплати(неповної оплати)  

вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення 

першого випуску акцій акціонерне товариствовважається не   

заснованим.   До  оплати  50відсотків статутного капіталу товариство не 

має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. 

Кожен вкладник командитного товариства зобов’язаний до моменту 

держреєстрації внести не менше 25% свого внеску. Повних учасників 

командитного товариства це не стосується  

Приватні підприємства,  зафіксовані у статуті розмір статутного капіталу, 

сплачують повністю до державної реєстрації  

Комунальним підприємствам мінімальний розмір статутного капіталу 

встановлює місцева рада, який сплачують до державної реєстрації  

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту 

реєстрації підприємства у зазначеному реєстрі підприємств та організацій, 

припиняється в день виключення підприємства з реєстру як результат 

завершення діяльності та його ліквідації. Першим бухгалтерським записом 

на рахунках при створенні підприємства має бути відображення 

зареєстрованої у статуті суми статутного капіталу, останнім – повернення 

засновникам (учасникам, акціонерам раніше зроблених внесків при 

ліквідації підприємства, після погашення усіх зобов’язань і сплати 

необхідних платежів). 
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Субрахунок  401 «Статутний капітал»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку і узагальнення 

інформації про стан та рух 

статутного капіталу 

підприємства 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

зменшення 

(вилучення) 

статутного 

капіталу 

 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

збільшення 

статутного 

капіталу 

  

Сальдо на субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, 

який зафіксовано в установчих документах підприємства 

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за кожним засновником 

(учасником), акціонером тощо 

Зміни статутного капіталу проводяться у встановленому чинним 

законодавством порядку тільки після внесення відповідних змін в установчі 

документи. Ці зміни відображаються в бухгалтерському обліку. 

 

 
Статутний капітал підприємства формується за рахунок внесків його 

учасників (засновників). 

Внески можуть здійснюватися у різних формах, зокрема: 

– грошових коштів, у т. ч. в іноземній валюті; 

– основних засобів, рухомого та нерухомого майна й інших 

матеріальних цінностей; 

– цінних паперів інших суб’єктів; 

– прав користування землею, водою, природними ресурсами, 

будинками, спорудами; 

– інших нематеріальних активів, у т. ч. інтелектуальної власності, 

авторських прав. 

 

Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після 

повного внесення всіма учасниками раніше зареєстрованих часток. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку формування 

статутного капіталу, його збільшення та зменшення 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Зареєстровано статут (зміни до статуту 

щодо збільшення статутного капіталу) 

товариства 

46 401 

2 Здійснено внески до статутного капіталу:   

– грошовими коштами 30, 31 46 

– основними засобами 10 46 

– інтелектуальною власністю та іншими 

нематеріальними активами 

12 46 

– цінними паперами інших суб’єктів 

господарювання 

14 46 

– матеріальними цінностями 20, 22 46 

3 Збільшення статутного капіталу згідно з 

внесеними змінами до статуту 

46 401 

4 Збільшення статутного капіталу за рахунок:   

– додаткових внесків грошовими коштами 30,31 46 

– нерозподіленого прибутку 44.3 46 

– дивідендів, нарахованих учасникам 671   401 

5 Зменшено статутний капітал при 

поверненні внесків учасникам 
401 672 

Облік статутного капіталу пов’язаний з обліком неоплаченого капіталу, 

тобто сумою заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. Ця заборгованість, відповідно до чинного 

законодавства, повинна мати місце протягом першого року діяльності 

товариства з моменту державної реєстрації. Для обліку цієї заборгованості 

передбачено рахунок 46 «Неоплачений капітал». 

Призначення  

рахунку: 

для узагальнення 

інформації про зміни у 

складі неоплаченого 

капіталу підприємства 

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»  

За дебетом рахунку 

відображається 

заборгованість 

засновників (учасників) 

господарського 

товариства за внесками до 

статутного капіталу 

 

За кредитом рахунку 

відображається 

погашення 

заборгованості за 

внесками до 

статутного капіталу 
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3. Облік додаткового і резервного капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, 

добровільно розміщених   у товаристві для здійснення його фінансово-

господарської діяльності. Він формується за рахунок обов’язкових та 

додаткових пайових внесків членів товариства. Розміри, форми і час 

внесення обов’язкових пайових внесків визначаються загальними зборами 

пайовиків. 

 

Субрахунок 402 «Пайовий капітал»  

Призначення рахунку: 

для обліку і узагальнення 

інформації про суми пайових 

внесків членів споживчих 

товариств, житлово-будівельних 

кооперативів, колективних 

сільськогосподарських підприємств, 

кредитних спілок та інших 

підприємств, передбачених 

засновницькими документами 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

зменшення 

пайового 

капіталу 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

збільшення 

пайового 

капіталу 

Додатковий капітал – це капітал, вкладений учасниками товариства 

понад суму зареєстрованого капіталу (емісійний дохід, інші вкладення) або 

одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок зміни 

валютних курсів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого 

додаткових надходжень. 

 

Додатковий капітал включає суми, на які вартість реалізації випущених 

акцій перевищує їх номінальну вартість, а також вартість безкоштовно 

отриманих необоротних активів, накопичені курсові різниці, інші види 

додаткового капіталу. 

 

У Балансі (звіті про фінансовий стан) усі види додаткового капіталу 

об’єднані в одну статтю «Додатковий капітал» у І розділі пасиву. У Звіті 

про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) їх величина 

відображається у ІІ розділі «Сукупний дохід» і формує загальну суму 

іншого сукупного доходу до оподаткування та після оподаткування, що 

разом з чистим фінансовим результатом (прибутком або збитками) складає 

у підсумку загальний сукупний дохід підприємства. 
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Рахунок 42 «Додатковий капітал»  

Призначення рахунку: 

для узагальнення інформації про суми 

на які вартість реалізації випущених акцій 

перевищує їхню номінальну вартість, а 

також про суми дооцінки необоротних 

активів і фінансових інструментів, та 

вартість необоротних активів, 

безкоштовно отриманих підприємством від 

інших осіб, та інші види додаткового 

капіталу 

 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

зменшення 

додаткового 

капіталу  

За кредитом 

рахунку 

відображається 

зменшення 

додаткового 

капіталу 

Субрахунки:  

421 «Емісійний дохід»; 

422 «Інший вкладений капітал»; 

423 «Дооцінка активів»; 

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»; 

425 «Інший додатковий капітал» 

 

Резервний капітал – це сума резервів, створених підприємством 

відповідно до чинного законодавства або статутних документів за рахунок 

нерозподіленого прибутку підприємства чи інших джерел. 

 

Резервний капітал створюється для страхування діяльності 

підприємства. Його формування є обов’язковим для господарських 

товариств. Розмір резервного капіталу визначається засновницькими 

документами, але не може становити менше ніж 25 % розміру 

зареєстрованого статутного капіталу (для акціонерних товариств – 15 %). 

Щорічний розмір відрахувань до резервного (страхового) капіталу також 

встановлюється засновницькими документами і не може бути меншим ніж 

5% суми чистого прибутку. 

 

Резервний капітал господарського товариства створюється з метою 

покриття можливих у майбутньому непередбачуваних збитків, втрат. Він 

може використовуватися для збільшення статутного капіталу, покриття 

збитків підприємства за звітний період, на виплату дивідендів за 

привілейованими акціями за недостатності нерозподіленого прибутку, 

погашення зобов’язань при ліквідації товариства, на інші цілі, передбачені 

законодавством. За рахунок коштів резервного капіталу можуть 

покриватися додаткові витрати і збитки, пов’язані з ліквідацією браку, 

недоробок, втрати від непередбачуваних надзвичайних подій. 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку резервного капіталу 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Сформовано резервний капіталу за 

рахунок нерозподіленого прибутку 

443 43 

2 Створено резервний капітал за рахунок 

додаткового капіталу 

42 43 

3 Спрямовано резервний капітал для 

поповнення зареєстрованого капіталу 

43 40, 46 

4 Покрито за рахунок резервного капіталу 

збитки підприємства 

43 442 

5 Нараховано дивіденди за привілейованими 

акціями 

43 671 

Політика щодо розмірів резервного капіталу, напрямів його 

використання розробляється на підприємстві з урахуванням можливих 

ризиків, специфіки ринку, рівня конкуренції, перспектив подальшого 

розвитку, взаємовідносин з партнерами та інших факторів. Значні розміри 

резервного капіталу створюють гарантію своєчасного покриття 

непередбачуваних збитків і втрат, сплати боргів, попередження банкрутства. 

Водночас вилучаються певні суми прибутку, додаткового капіталу, на який 

не можуть претендувати учасники при нарахуванні дивідендів, відсотків, 

при реінвестиціях у випуск акцій, збільшенні вкладів.  

Рахунок 43 «Резервний капітал»  

Призначення рахунку: для 

узагальнення інформації про  

розміри та рух резервного капіталу 

підприємства, створеного 

відповідно до чинного 

законодавства та установчих 

документів за рахунок 

нерозподіленого прибутку 

За дебетом  

рахунку 

відображається 

використання 

резервного 

капіталу 

 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

створення резерву 

за рахунок чистого 

прибутку, інших 

джерел 

Сальдо рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного 

періоду 

Синтетичний облік ведеться у Журналі № 7 або Журналі-ордері № 12, в 

електронних регістрах. 

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами і 

напрямами використання. 
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4. Облік нерозподіленого прибутку. 

 

 Прибуток – це кінцевий фінансовий результат діяльності 

підприємства, показник, що характеризує абсолютну ефективність його 

роботи. В умовах ринкової економіки прибуток є важливим фактором 

стимулювання виробничої та господарської діяльності підприємства, 

створює фінансову основу для його розширення, задоволення соціальних і 

матеріальних потреб трудового колективу. 

 

Головні ознаки прибутку: 

 

1. Одержання прибутку – основна мета підприємницької діяльності. 

Згідно з українським законодавством, кінцевою метою створення будь-

якого підприємства, будь-якого бізнесу  є одержання прибутку. 

 

3. Прибуток – основне джерело виплати винагороди засновникам, 

учасникам, інвесторам за здійснені вкладення у підприємницьку діяльність, 

тобто за вкладений капітал. 

 

2. Прибуток є одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності 

того чи іншого виду діяльності. 

 

4. Прибуток – основне внутрішнє джерело формування капіталу 

підприємства. Підвищення рівня капіталізації прибутку, його 

реінвестування призводить до зростання чистих активів, зменшення 

потреби у залученні зовнішніх джерел, що покращує фінансовий стан 

підприємства. 

 

Отже, прибуток, як результат господарської діяльності (різниця між 

доходами і витратами), є важливим джерелом формування власного 

капіталу підприємства. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати. Перевищення витрат над доходами означає, що підприємство 

зазнало збитків. 
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Процедура розрахунку фінансових результатів (прибутків чи 

збитків) здійснюється шляхом визначення таких показників: 

1. Чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 

виручки від реалізації за винятком обов’язкових податків і платежів з 

обороту (ПДВ, акцизного збору). 

 

3. Фінансового результату від операційної діяльності (валовий прибуток 

збільшений на інші операційні доходи і зменшений на адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші операційні витрати). 

 

2. Валового прибутку (збитку), що визнається як чистий дохід мінус 

виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

 

4. Фінансового результату до оподаткування, що крім прибутку (збитку) 

від операційної діяльності охоплює результат від фінансових операцій та 

інвестиційної діяльності. 

 

5. Чистого фінансового результату (чистого прибутку або збитку) – 

результат до оподаткування за мінусом податку на прибуток, а також 

прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування. 

 

Рахунок 79 «Фінансові результати»  

 

Призначення  

рахунку: 

для обліку й узагальнення 

інформації  про фінансові 

результати підприємства  

 

 

За дебетом  рахунку 

відображаються 

суми у порядку 

закриття рахунків 

обліку витрат, а 

також належна сума 

нaрахованого 

податку на прибуток  

За кредитом 

рахунку 

відображаються 

суми в порядку 

закриття рахунків 

обліку доходів 

 

Сальдо рахунку пpи його закритті списується на pахунок 44 

«Нерозподілені прибутки (нeпокриті збитки)» 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку нерозподілених 

прибутків (непокритих збитків) 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 У кінці року списано фінансовий результат 

(прибутки звітного року) на 

нерозподілений прибуток 

79 441 

2 Списано фінансовий результат (збитки 

звітного року) на непокриті збитки 

442 79 

3 Нерозподілений прибуток спрямовано на 

збільшення зареєстрованого капіталу 

443 40 

4 Проведено відрахування до резервного 

капіталу 

443 43 

5 Списано суму прибутку, використаного у 

звітному періоді, за рахунок 

нерозподіленого прибутку 

 

441 443 

Нерозподілений  прибуток  –  це  сума  невикористаного  прибутку,  

що  на  момент  складання балансу залишена на підприємстві, фактично 

реінвестована у підприємство. Нерозподілений прибуток збільшує власний 

капітал підприємства, а сума непокритого збитку – зменшує його. Протягом 

року при складанні балансу суми чистого прибутку чи збитку приєднуються 

до відповідної статті балансу (звіту про фінансовий стан) без 

бухгалтерського проведення. 

 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»  

Призначення  

рахунку: для обліку 

нерозподілених прибутків чи 

непокритих збитків поточного та 

минулих років, а також 

використаного в поточному році 

прибутку 

За дебетом 

рахунку 

відображаються 

збитки та 

використання 

прибутку 

 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

збільшення 

прибутку від усіх 

видів діяльності 

  

Субрахунки: 

441 «Прибуток нерозподілений»; 

442 «Непокриті збитки»; 

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 
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6 Списано суму прибутку, використаного у 

звітному періоді, на збільшення 

непокритих збитків 

442 443 

7 Списано непокриті збитки за рахунок 

коштів резервного і додаткового капіталу 

43, 42 442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Поняття забезпечення згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Порядок 

створення та використання забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після цих заключних операцій за підсумками року виводяться кінцеві 

результати на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»: 

кредитове сальдо – нерозподілений прибуток; дебетове сальдо – непокриті 

збитки. 

Для синтетичного і аналітичного обліку прибутку та його розподілу 

використовують Журнал № 7, а за журнально-ордерної форми – Журнал-

ордер № 15.  

У Балансі (звіті про фінансовий стан) підприємства дані про суми 

нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) відображаються у рядку 

1420. 

 

Одним із важливих видів капіталу підприємства, що обліковується на 

рахунках ІV класу, є забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» забезпечення – це 

зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної 

дати або невідомий час їх погашення на дату складання балансу. Суми 

створених забезпечень визнаються витратами. 

 

Забезпечення створюються при виникненні зобов’язання внаслідок 

минулих подій, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, 

що, як очікується, дасть економічні вигоди, та його оцінка може бути 

розрахунково визначена. Це свого роду резервування коштів під майбутні 

виплати з метою їх рівномірного покриття протягом звітного періоду, 

дотримання принципу відповідності, за яким доходи і витрати для 

визначення фінансового результату повинні зіставлятися за відповідними 

звітними періодами. 

 

Забезпечення можуть створюватись для відшкодування (майбутніх) 

витрат: 

– на виплату відпусток працівників; 

– додаткове пенсійне забезпечення; 

– виконання гарантійних зобов’язань; 

– реструктуризацію; 

– виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів та ін. 
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6. Розкриття інформації про забезпечення у Примітках до фінансової 

звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІІ. Забезпечення і резерви 

Вид 
забезпечень 

 

К
о

д
 р

я
д

к
а
 Залишок 

забезпече
ння на 

початок 
року 

Збільшення 
забезпечення 

протягом звітного 
періоду внаслідок 

Сума 
забезпечен

ня, що 
використа

на 
протягом 

року 

Невикориста
на сума 

забезпечення, 
що 

сторнована в 
звітному 
періоді 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат стороною, 

що врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залишок 
забезпече

ння на 
кінець 
року* 

Створе-
ння 

забезпеч
ення 

Додат-
кових 

відраху-
вань 

Забезпечення 
на виплату 
відпусток 
працівникам 

710 

Залишок 

на 

початок 

року за 

субрах. 

471 

Кредито

вий 

оборот 

за 

субрах.4

71 в 

частині 

нарахов

аних 

забезпеч

ень 

протяго

м року 

Кредито

вий 

оборот 

за 

субрах.4

71 в 

частині 

збільшен

ня 

(коригув

ання) 

раніше 

нарахова

них 

забезпеч

ень, яке 

здійснює

ться 

відповід

но до п. 

18 

П (С)БО 

11 

Дебетовий 

оборот за 

субрах.471 

і К 651, 

652, 653, 

656, 661 

Оборот за Д 

рахунків 15, 

23, 39, 91, 92, 

93, 941, 949 і 

К 471 – 

сторно. Запис 

сторно 

здійснюється 

у випадку 

відсутності 

ймовірності 

використання 

активів для 

погашення 

майбутніх 

зобов’язань, 

що 

передбачено 

п. 18 (частина 

друга) 

П(С)БО 11 

Відображається 

сума, що була 

врахована при 

оцінці 

забезпечення та 

яку підприємство 

розраховує 

отримати від 

іншої сторони як 

відшкодування 

своїх витрат. Ця 

графа 

заповнюється за 

даними 

позабалансового 

рахунку 06 

Залишок 

на кінець 

року за 

субрах. 

471 

Забезпечення 
майбутніх 
витрат на 
додаткове 
пенсійне 
забезпе-чення 

720 Залишок 
на 
початок 
року 
субрах. 
472  

Кредито
вий 
оборот 
за 
субрах. 
472 

Кредитов
ий 
оборот за 
субрах. 
472 
додаткові 
нарахува
ння 
 

Дебетовий 
оборот за 
субрах. 472 
– сума, яка 
перерахову
ється НПФ 

Кредитовий 
оборот 
субрах. 472 в 
частині 
сторно 

 
 
 

Х 
 
 
 

Залишок 
на кінець 
року за 
субрах. 
472 

Розкриття інформації про забезпечення у Примітках до річної 

фінансової звітності передбачено п. п. 20-23 П(С)БО 11 „Зобов’язання”, 

П(С)БО 26 „Виплати працівникам”, П(С)БО 27 „Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність”.  

 

У розділ VІІ “Забезпечення і резерви” Приміток до фінансової 

звітності (ф. 5) заповнюється за даними бухгалтерського обліку за 

субрахунками до рахунку 47 “Забезпечення наступних витрат і платежів”, 

характеризує стан на початок і кінець року та склад забезпечень за їх 

видами, а за рахунком 38 “Резерв сумнівних боргів” аналогічна інформація 

про резерв сумнівних боргів. Ця інформація деталізує дані ІІ та ІІІ розділу 

пасиву Балансу (Звіту про фінансови й стан) р. 1520, 1660. 
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Вид 
забезпечень 

 

К
о

д
 р

я
д

к
а
 Залишок 

забезпече
ння на 

початок 
року 

Збільшення 
забезпечення 

протягом звітного 
періоду внаслідок 

Сума 
забезпечен

ня, що 
використа

на 
протягом 

року 

Невикориста
на сума 

забезпечення, 
що 

сторнована в 
звітному 
періоді 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат стороною, 

що врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залишок 
забезпече

ння на 
кінець 
року* 

Створе-
ння 

забезпеч
ення 

Додат-
кових 

відраху-
вань 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

730 Залишок 
на 
початок 
року 
субрах. 
473 

Кредито
вий 
оборот 
за 
субрах. 
473 

Кредитов
ий 
оборот за 
субрах. 
473 в 
частині 
додатков
ого 
нарахува
ння 

Дебетовий 
оборот за 
субрах. 473 
і К 20, 22, 
661, 65, 685 
та ін. 

Д 93 К 473 - 
сторно 

Відображається 
сума, що була 
врахована при 
оцінці 
забезпечення та 
яку підприємство 
розраховує 
отримати від 
іншої сторони як 
відшкодування 
своїх витрат. Ця 
графа 
заповнюється за 
даними 
позабалансового 
рахунку 06 

Залишок 
на кінець 
року за 
субрах. 
473 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
реструктуризаці
ю 

740 Залишок 
на 
початок 
року 
субрах. 
4741 

Кредито
вий 
оборот 
за 
субрах. 
4741 
Д 949 

Кредитов
ий 
оборот за 
субрах. 
4741 Д 
949 в 
частині 
додатков
ого 
нарахува
ння 

Дебетовий 
оборот за 
субрах. 
4741 

Д 949 К 4741 - 
сторно 

 
 

Х 

Залишок 
на кінець 
року за 
субрах. 
4741 

Забезпечення 
наступних ви-
трат на 
виконання 
зобов’язань 
щодо 
обтяжливих 
контрактів 

750 Залишок 
на 
початок 
року 
субрах. 
4742 

Кредито
вий 
оборот 
за 
субрах. 
4742 Д 
різних 
рах. 

Д різних 
рах. К 
4742 в 
частині 
донараху
вань 

Дебетовий 
оборот за 
субрах. 
4742 К 31, 
63, 685 та 
ін.  

За 
результатами 
інвентаризації 
в кінці року 
накопичують 
Д 4742 К 15, 
23, 91, 92, 93, 
94 та ін. 

 
 
 

Х 

Залишок 
на кінець 
року за 
субрах. 
4742 

 760        

 770        

Резерв 
сумнівних 
боргів 

775 Залишок 
на 
початок 
року рах. 
38 

Кредито
вий 
оборот 
за рах. 
38 

Д 944 
К 38 в 
частині 
додатков
их 
нарахува
нь  

Дебетовий 
оборот за 
рах. 38 К 
36, 377 за 
якими 
створювали
ся резерви 

Сторно  
Д 944 
К 38 

 
 
 

Х 
 

Залишок 
на кінець 
року за 
рах. 38 

Разом 780 Сума рядків з 710 по 775 
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7. Синтетичний і аналітичний облік забезпечення майбутніх 

витрат і платежів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Балансі (звіті про фінансовий стан) кредитовий залишок за 

відповідними субрахунками рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів» відображаються у: 

 ІІ розділі пасиву «Довгострокові зобов’язання і забезпечення», 

стаття 1520 «Довгострокові забезпечення» – якщо плановий термін 

використання забезпечень перевищує 12 місяців з дати складання балансу; 

 ІІІ розділі пасиву «Поточні зобов’язання і забезпечення», стаття 1660 

«Поточні забезпечення», якщо зарезервовані забезпечення планується 

використати протягом 12 місяців з дати балансу. 

 

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

Призначення  

рахунку: для узагальнення інформації 

про рух кoштів, які за рішенням 

підприємствa резервуються для 

забезпечення майбутніх витрaт і 

платежів і включення їx до витрат 

поточного періоду (зa винятком суми 

забезпечення, що включaється до 

первісної вартостi основних засобів) 

За дебетом 

рахунку 

відображаються 

використання 

забезпечень 

 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

нарахування 

забезпечень 

  

Аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат та платежів ведуть 

за їх видами, напрямами формування й використання у спеціальних 

відомостях, книгах, машинограмах. Для синтетичного обліку забезпечень на 

рахунку 47 використовується Журнал № 7 або Журнал-ордер № 12. 

Рахунок  47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» відповідно до 

Інструкції № 291 має такі субрахунки: 

471 «Забезпечення виплат відпусток»; 

472 «Додаткове пенсійне забезпечення»; 

473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»; 

474 «Забезпечення інших витрат і платежів»; 

475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»; 

476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у 

лотереї»; 

477 «Забезпечення матеріального заохочення»; 

478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок» 
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8. Поняття та облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку цільового 

фінансування 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

Компенсаційні виплати з бюджету 

1 Нараховано компенсацію учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

949 661 

2 Видана компенсація працівникам-

ліквідаторам 

661 301 

3 Відображено заборгованість з фінансування 

компенсаційних витрат 

377 48 

4 Включено до складу доходів суми цільового 

фінансування від безоплатно одержаних 

активів 

48 718 

За кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові 

надходження» відображають надходження коштів цільового призначення, 

отриманих як джерело фінансування певних заходів, за дебетом – 

використання сум за певними напрямами, визнання їх доходом, а також 

повернення невикористаних сум. 

Отримане цільове фінансування спочатку визнається як зобов’язання, а 

пізніше в момент його використання на покриття відповідних витрат його 

зараховують до складу доходів підприємства. Згідно з принципом 

бухгалтерського обліку відповідності доходів і витрат, одержані кошти 

будуть визнані доходом у тому періоді, в якому будуть здійснені витрати, 

пов’язані з цим цільовим фінансуванням. 

 

Кошти цільового фінансування та цільових надходжень можуть 

надходити  у  вигляді субсидій, субвенцій, інших асигнувань з бюджету та 

цільових фондів, гуманітарної допомоги, внесків фізичних та юридичних 

осіб. Використання цих коштів має бути спрямоване тільки за цільовим 

призначенням. Для обліку надходження і використання цільових коштів з 

різних джерел використовується рахунок 48 «Цільове фінансування та 

цільові надходження». 

 

Кошти цільового фінансування можуть надходити у вигляді асигнувань 

з бюджету на певні цілі, держаних субвенцій, одержаних грантів, інших 

цільових надходжень від фізичних і юридичних осіб на реалізацію певних 

проектів: спільне будівництво об’єктів на основі пайової участі, організація 

спільної діяльності та ін. 
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5 Надійшли кошти з бюджету 311 377 

Цільове фінансування капітального будівництва 

6 Надійшла сума гранту від міжнародного 

фонду для будівництва заводу з переробки 

побутового сміття 

311 48 

7 Витрачені кошти на будівництво заводу 151 311 

 

8 Введено в експлуатацію завод з переробки 

побутового сміття 

103 151 

9 Визнано кошти цільового фінансування 

доходами майбутніх періодів 

48 69 

10 Нараховано амортизацію будівлі та 

обладнання заводу за звітний період 

91 131 

11 Одночасно відображено суму доходу звітного 

періоду 

69 745 

Субвенції з бюджету 

12 Нарахування доходів від реалізації послуг у 

трамвайно-тролейбусному управлінні 

36 702 

13 Надходження коштів з бюджету як 

субвенцій в порядку компенсації проїзду в 

міському електротранспорті пільгових 

категорій громадян 

 

311 

 

48 

14 Зарахування в оплату транспортних послуг 

одержаних коштів з бюджету 

48 36 

 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  

e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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