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? Які можливі наслідки для акціонерного товариства у разі, якщо розмір його чистих 

активів виявиться меншим від статутного капіталу?  

   

Згідно з ч. 3 ст. 155 ЦКУ якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового 

року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного 

капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і 

зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих 

активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 

встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.  

Отже, формально недотримання положень законодавства щодо розміру чистих активів 

повинно призводити до необхідності:  

– зменшення розміру статутного капіталу – якщо вартість чистих активів виявиться меншою 

від зареєстрованого статутного капіталу, але не менше мінімального розміру статутного 

капіталу;  

– ліквідації акціонерного товариства – якщо вартість чистих активів виявиться меншою за 

мінімальний розмір статутного капіталу (відповідно до ст. 24 Закону «Про господарські 

товариства» статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим за суму, 

еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної 

заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства).  

Якщо зменшення статутного капіталу АТ є достатньо клопітним, але в принципі реальним, 

то настання підстав для його ліквідації викликає найбільшу тривогу у менеджменту 

компаній. В поточному році це питання набуває особливої актуальності, адже за рахунок 

різких коливань валютних курсів чимала кількість АТ, діяльність яких пов’язана з імпортом, 

отримала значні збитки, що в деяких випадках призведе до виникнення від’ємного значення 

власного капіталу (чистих активів) за наслідками року.  

Уникнути передбаченої необхідності ліквідації АТ у разі якщо його чисті активи мають 

від'ємне значення, можна, зокрема, шляхом збільшення статутного капіталу до такого рівня, 

щоб власний капітал (рівень чистих активів) перевищив мінімальний розмір статутного 

капіталу для акціонерних товариств. Проте в даному випадку при збільшенні статутного 

капіталу виникне певний нонсенс – необхідність ліквідації буде усунута, але формально 

відразу ж виникне необхідність зменшення статутного капіталу до рівня чистих активів.  



 
 

У зв'язку із зазначеним вище розглянемо, які взагалі негативні наслідки може мати для АТ 

відсутність будь-яких дій з метою приведення у відповідність розміру чистих активів.  

Як показує практика, невідповідність у АТ розміру чистих активів встановленим вимогам, як 

правило, виявляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Виявивши такі 

факти на підставі поданої фінансової звітності, комісія видає розпорядження про 

необхідність усунення порушень (зменшення статутного капіталу або ліквідації товариства). 

У разі невиконання такого розпорядження НКЦПФР застосовує до АТ санкцію за 

невиконання рішення комісії. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 11 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» невиконання або несвоєчасне виконання рішень НКЦПФР 

або розпоряджень, постанов чи рішень уповноважених осіб комісії щодо усунення порушень 

законодавства на ринку цінних паперів передбачає відповідальність у розмірі від тисячі до 

п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно 

протягом року, – у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Що стосується питання, з чиєї ініціативи повинна відбуватися ліквідація товариства, свого 

часу було надано роз'яснення в інформаційному листі ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01-8/211. В 

ньому зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Оскільки законом не встановлено орган, який має право звертатися до суду у випадках, 

передбачених ч. 3 ст. 155 ЦКУ, ліквідація товариства в такому разі згідно з ч. 2 ст. 159 ЦКУ 

може здійснюватися за рішенням вищого органу товариства. Крім того, в цих випадках 

ліквідація господарського товариства може здійснюватися також і за позовом прокурора. Це 

пов'язано з тим, що Закон «Про прокуратуру» передбачає повноваження прокурора 

здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства, в тому числі, звертатися до 

суду у разі виявлення порушення законодавства, зокрема для захисту інтересів держави. З 

урахуванням того, що «інтереси держави» є оціночним поняттям, прокурор чи його 

заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на 

законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме полягає або може полягати 

порушення матеріальних чи інших інтересів держави, обґрунтовує в заяві необхідність їх 

захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у 

спірних відносинах.  

Також на практиці трапляються звернення до суду податкових органів з вимогою про 

ліквідацію товариства. В даному випадку слід врахувати, що згідно із ст. 20 ПКУ контроль за 

дотриманням підприємствами вимог ст. 155 ЦКУ не віднесено до компетенції податкових 

органів. Неправомірність вимог податкових органів про ліквідацію товариств 

підтверджується і судовою практикою, наприклад, ухвалою ВАСУ від 29.01.2013 р. у справі 

№ К-18873/10.  

 

 



 
 

Отже, як бачимо, порушення АТ вимог щодо розміру чистих активів реально може 

призвести до застосування штрафних санкцій з боку НКЦПФР, однак ліквідація такого 

товариства без рішення його вищого органу управління є досить сумнівною.  
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