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поряд із загальноприйнятими показниками доцільно використову-
вати комплексний показник ефективності, який, на відміну від ра-
ніше запропонованих, слід визначати як відношення добутків інде-
ксів виходу продукції, ціни й прибутку до індексів собівартості,
трудомісткості та енергомісткості. Його розрахунок дасть змогу
комплексно оцінити рівень ефективності виробництва та переробки
овочевої продукції, що є підґрунтям для оцінки результатів діяль-
ності та розробки напрямів підвищення економічної ефективності.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є ак-
ціонерне товариство. 29 квітня 2009 р. вступив у дію Закон
України «Про акціонерні товариства», згідно з яким замість від-
критих і закритих акціонерних товариств передбачається існу-
вання публічних і приватних акціонерних товариств; запрова-
джується кумулятивне голосування при обранні органів управ-
ління; суттєво розширюються повноваження наглядової ради;
вводяться спеціальні процедури для придбання значного та конт-
рольного пакета акцій тощо.

Відповідно до Державного класифікатора України «Класифі-
кація організаційно-правових форм господарювання» ДК
002:2004 акціонерне товариство це таке товариство, яке має ста-
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тутний капітал, поділений визначену відповідальність за зо-
бов’язаннями тільки майном товариства.

Порядок створення і функціонування АТ регламентується од-
ночасно кількома нормативними документами, а саме: Законом
України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом
України та Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. 155 ЦКУ «статутний капітал акціонерного
товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який
гарантує інтереси його кредиторів. Загальна номінальна вартість
випущених акцій становить статутний капітал.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товари-
ства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із
ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення
(реєстрації) акціонерного товариства. Кількісний склад акціоне-
рів приватного акціонерного товариства не може перевищувати
100 акціонерів.

У процесі функціонування АТ має право збільшувати або зме-
ншувати свій статутний капітал. Внески учасників здійснюються,
як правило, у різноманітній формі: можуть мати грошову, матері-
альну або нематеріальну форму, виражені в іноземній або вітчиз-
няній валюті. Тож, виникає нагальна потреба розглянути особли-
вості відображення в обліку операцій, пов’язаних з формуванням
статутного капіталу цього типу підприємств.

Для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статут-
ного капіталу акціонерного товариства передбачено рахунок 40
«Статутний капітал». За кредитом рахунку 40 «Статутний капі-
тал» відображається збільшення статутного капіталу, а за дебе-
том — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку
повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксо-
вано в статуті акціонерного товариства.

У процесі організації обліку статутного капіталу велике зна-
чення приділяється первинним документам. Однією з проблем,
яка виникає на цьому етапі, є відображення в документах обліку
руху надходжень до статутного капіталу на підприємстві. Це
зумовлено тим, що контроль за рухом активів виступає гаран-
том успішної роботи підприємства. Тому насамперед необхідно
чітко відрегулювати складання первинних документів з обліку
статутного капіталу. Найбільша кількість помилок у бухгалтер-
ському обліку статутного капіталу та товарів при «паперовій»
формі виникає на етапі перенесення даних з одного первинного
документа до іншого, а також при складанні різноманітних до-
відок і звітів.
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Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Практика у Пу-
блічному АТ

Рекомендації
ДКЦПФРУ За МСФЗЗміст господарсь-

ких операцій
дебет кредит дебет кредит дебет кредит

1.Відображення
зареєстрованого
статутату капіталу

46 40 46 40
Заборго-
ваність за
підпискою

Звичайні
акції за
підписою

2. Фактичне над-
ходження активів
від засновників:
грошові кошти
Основні засоби
Нематеріальні ак-
тиви
Цінні папери
Виробничі запаси

30 (31)
10
12

14 (35)
20

46
46
46

46
46

30 (31)
10
12

14 (35)
20

425
425
425

425
425

Гроші
Каса
Земля

Витрати

Звичайні
акції:
Прості;
Привіле-
йовані і
капітал,
внесений
понад
номінал

3. Відображення
перевидання вар-
тості внесків но-
мінальної вартості
корпоративних
прав (емісійний
дохід)

30 (31)
10
12

14 (35)
20

421
421
421

421
421

46 421 Заборго-
ваність
за підпи-
сою

Звичайні
акції і
капітал,
внесений
понад
номінал

4. Списання сум,
отриманих за під-
пискою на змен-
шення неоплаче-
ного капіталу

_ _ 425 46 Звичайні
акції за
підпис-
кою

Звичайні
акції

5. Погашення за-
боргованості ак-
ціонерів за підпи-
скою

31 46 31 46 Каса
Заборго-
ваність
за підпи-
скою

Волинець В.М., магістрант
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — к.е.н., доцент Г.Я. Козак

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В сучасних умовах господарювання фінансова стійкість під-
приємства є найбільш повною оцінкою господарювання будь-
якого підприємства. Адже вона характеризує і прибутковість під-




