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ЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. В роботі досліджено важливі додаткового капіталу 

підприємництва. Метою дослідження є визначення особливостей 

оподаткування додаткового капіталу підприємництва. 
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Додатковий капітал є одним із форм власного капіталу підприємства. Він 

представляє собою створені ресурси, які не входять до складу основного 

капіталу. Важливою особливістю додаткового капіталу є те, що залучені 

кошти не передбачають виконання зобов'язань перед партнерами. Іншими 

словами, капітал становить чистий прибуток. 

Капітал - це сума ресурсів (у тому числі фінансових), які підприємство 

пускає в обіг, щоб зробити продукт та отримати прибуток від його продажу. 

Для існування та функціонування бізнесу необхідні кошти. Одним із джерел 

цих ресурсів є додатковий капітал. 

Додатковий капітал - це власний капітал організації, сформований з 

джерел, не пов'язаних з операційною діяльністю, і спрямований на зміцнення 

фінансового стану організації. 

Інформація про додатковий капітал згідно з планом рахунків вказується за 

кредитом рахунка 42 «Додатковий капітал» і має такі субрахунки: 

- Емісійний дохід; 

- Інший вкладений капітал; 

- Дооцінка активів; 

- Безоплатно одержані необоротні активи; 

- Інший додатковий капітал. 

Формування додаткового капіталу відбувається завдяки дооцінці 

необоротних активів. Понад те, його складової може бути бюджетні 

асигнування, використовувані поповнення оборотних активів. Додатковий 

капітал є формою власних коштів підприємства. 

Перерахуємо основні джерела додаткового сплаченого капіталу: 

- емісійний дохід, що виникає завдяки реалізації цінних паперів за 

ціною, що перевищує їхню номінальну вартість; 

- збільшення вартості необоротних активів як наслідок їх переоцінки; 
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- перевищення справедливої вартості внесків у статутний капітал над 

їхньою номінальною вартістю; 

- безоплатні надходження; 

- сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню засновником під час передачі 

активів у капітал; 

- бюджетні асигнування, створені задля фінансування оборотних 

активів; 

- курсові різниці, що виникають при формуванні капіталу; 

- нерозподілений прибуток, призначений для капітальних вкладень. 

До основних обмежень щодо використання додаткового капіталу слід 

віднести заборону його спрямування на збільшення статутного капіталу чи 

викуп власних корпоративних прав, якщо в балансі відображені непокриті 

збитки та недопустимість його розподілу з метою виплати дивідендів у 

грошовій формі [1]. 

Розміщуючи акції за ціною, що перевищує їхню номінальну вартість, 

організація отримує так званий емісійний дохід. Номінальна вартість 

визначається як розміром статутного капіталу, і кількістю акцій. Якщо акції 

продаються за номінальною вартістю, компанія не отримує цей дохід, оскільки 

він є не більш ніж різницею між номінальною вартістю та ціною продажу. 

Вторинне виставлення акцій на продаж та їх зворотний викуп також можуть 

сприяти утворенню емісійного доходу. 

Отже, додатковий капітал вважається власним капіталом підприємства, 

утворений за допомогою джерел,  передбачених законодавством. Його основні 

характеристики полягають у тому, що на нього не поширюються зобов'язання 

перед контрагентами і, що він може бути використаний лише для цілей, 

встановлених законом. 
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