МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія економіки та управління

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ»
обов’язкових компонент
освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Облік і аудит

за темою № 9 - Облік неоплаченого капіталу

Харків 2021

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.21№ 8

СХВАЛЕНО
Методичною радою
Кременчуцького льотного
коледжу
Протокол від 22.09.21№ 2

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 22.09.21№8

Розглянуто на засіданні циклової комісії економіки та управління,
протокол від 31.08.21№ 1

Розробники: викладач циклової комісії економіки та управління, спеціаліст
вищої категорії, викладач – методист Бондаренко Л.Ф.

Рецензенти:
1. Голова циклової комісії економіки та управління КЛК ХНУВС, к.е.н.,
спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, Цимбалістова О.А.
2. Професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму
Кременчуцького
національного
університету
імені
Михайла
Остроградського, д.е.н., професор Дружиніна В.В.

3
План лекції:
1.
2.

Поняття неоплаченого капіталу
Синтетичний та аналітичний облік неоплаченого капіталу
Рекомендована література:

Основна література:
1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: практикум. — К.: ЦУЛ, 2017. – 444 с.
2. Бондаренко Л.Ф., Кравченко Н.В. Фінансовий облік ІІ. ⎯ Кременчук: КЛК
НАУ, 2015. – 107 с.
3. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік. Підручник. — Тернопіль: ТНЕУ,
2016. – 480 с.
4. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Л.М. Янчева, Н.С. Акімова.,
О.В. Топоркова, Т.А. Наумова, Л.О. Кирильєва, Н.С. Герасимова, М.О.
Ільченко. — Х.: ХДУХТ, 2015. – 448 с.
5. Верига Ю.А,
Плаксієнко В.Я., Кулик В.А., Карпенко Є.А. Облік,
оподаткування та аудит. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2019. – 509 с.
6. Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романі Р.В. Бухгалтерський облік. Навчальний
посібник. — К.: ЦУЛ, 2016. – 424 с.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі
змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
8. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. Фінансовий облік: підручник. –
4-те вид. [доп. і перероб.]. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 451 с.
9. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: навчальний
посібник. — К.: ЦУЛ, 2018. – 356 с.
10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності:
Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. №433 (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
11. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. — К.: Кондор, 2014. – 504 с.
12. Островерха Р.Е. Організація обліку. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ,
2017. – 568 с.
13. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М., Гаркуша С.А. Безпаперова бухгалтерія
на підприємстві. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2018. – 252 с.
14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
від 16.07.1999р. № 996-ХIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
15. Сльозко Т.М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень.
Теорія і практика. — К.: ЦУЛ, 2017. – 304 с.
16. Слюсаренко В.Є. Практикум з бухгалтерського обліку. — К.: ЦУЛ, 2017. –
388 с.

4
17. Сук Л.К., Сук П.Л. С. Фінансовий облік: навчальний посібник. — К.:
«Знання», 2015. – 647 с.
18. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність. — К.: Алерта, 2013. – 982 с.
Допоміжна література:
1.
Блакита Г.В. Бухгалтерський облік. Практикум. — К.: ЦУЛ, 2010. – 152 с.
2. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б. та ін. Бухгалтерський
фінансовий облік: теорія та практика. — К.: ЦУЛ, 2010. – 536 с.
3. Дробязко С.І., Козир Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування підприємств
малого бізнесу. Навч. посіб. / за заг. ред. П.Й. Атамаса. — К.: ЦУЛ, 2012. – 416
с.
4. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами: навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с.
5. Кім Ю.Г. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та
порядок їх заповнення. — К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с.
6. Лень В.С. Фінансовий облік: навчальний посібник. — К.: Академія, 2011. –
608 с.
7. Лишиленко О.В. Фінансовий облік. Підручник. — К.: Центр учбової
літератури, 2011. – 712 с.
8. Огійчук М.Ф. та ін. Практикум з фінансового та управлінського обліку за
національними стандартами. — К.: ТОВ "Алерта", 2013. – 608 с.
9. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними
стандартами, за Податковим кодексом України: підручник. — К.: Алерта, 2011.
– 1044 с.
10. Орлова В.К., Орлів М.С., Хома С.В. Фінансовий облік. Навчальний
посібник. — К.: ЦУЛ, 2010. – 510 с.
11. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/
12. Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік. —
К.: ЦУЛ, 2013. – 688 с.
13. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навчальний посібник. — К.: Знання,
2012. – 647 с.
14. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність. — К.: Алерта, 2013. – 982 с.
15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. – 5-те вид., доповнене й перероблене. — К.: А.С.К., 2010.
– 784 с.
16. Шара Є.Ю. Фінансовий облік 2. — К.: Центр учбової літератури, 2012. –
398 с.
17. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та
податковий облік. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2011. – 424 с.

5
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Офіційний портал Верховної Ради України: Законодавство України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
2. Офіційний сайт «Вісник податкової служби України» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua.
3. Офіційний сайт журналу «Все про бухгалтерський облік» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua
4. Офіційний сайт журналу «Дебет-Кредит» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://dtkt.com.ua
5. Офіційний сайт журналу «Податки і бухгалтерський облік» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua
1. Поняття неоплаченого капіталу
Неоплачений капітал - це сума заборгованості власників (учасників) за
внесками до статутного капіталу.
При створенні господарського товариства після прийняття рішення про
випуск акцій і оголошення підписки на них на всю суму зареєстрованого
статутного капіталу здійснюють бухгалтерський запис:
− дебет рахунка 46 «Неоплачений капітал»;
− кредит рахунка 40 «Статутний капітал».
Фактичне надходження внесків засновників та учасників господарського
товариства зменшує їх заборгованість за акції (або за внесками до статутного
капіталу), на які вони підписались, і у бухгалтерському обліку відображують за
кредитом рахунка 46 «Неоплачений капітал». Дебетуються при цьому рахунки
матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у
національній валюті) відповідно до форми здійснення внесків. Розмір
статутного капіталу підприємства визначається його зареєстрованим статутом
та складається з внесків його учасників. Оцінка внесків в статутний капітал
здійснюється в грошовому еквіваленті за сумісною згодою учасників
відповідно до статутних документів.
Внески засновників можуть бути в таких формах:
− майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні цінності);
− цінні папери (акції, облігації та інші);
− права на володіння природними ресурсами;
− права на володіння майном (будівлями, обладнанням);
− права на використання об’єктів інтелектуальної власності;
− грошові кошти.
Матеріальні цінності, що вносяться до статутного капіталу, оцінюються за
первинними документами, що підтверджують їх вартість, які засвідчують факт
передачі об'єктів господарському товариству і є підставою для відповідних
записів у бухгалтерському обліку.
Майно, що вноситься до статутного капталу без підтвердження
первинними документами, оцінюються на підставі протоколу зборів
засновників.
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Якщо внеском до статутного капіталу виступає майно в натуральній формі,
воно відображається в бухгалтерському обліку сумою, що включає його
вартість, визначену в зазначеному вище порядку, та всі витрати на доставку,
монтаж, установку та державну реєстрацію.
Права на користування природними ресурсами, а також майнові права,
внесені засновниками до статутного капіталу, відображаються в
бухгалтерському обліку та балансі за первинною вартістю, розрахованою у
визначеному порядку.
Засновницькі внески до статутного капіталу відображаються у
бухгалтерському обліку відповідно до їх надходження. В засновницьких
документах повинні бути обумовлені строки формування статутного капіталу.
Як правило, строк формування статутного капіталу — один рік.
Згідно Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р.
№1576-XII статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня
державної реєстрації товариства. В акціонерному товаристві акціонер у строки,
встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації
акціонерного товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. У разі
несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом
товариства, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми
простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого
строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку,
встановленому статутом товариства.
2. Синтетичний та аналітичний облік неоплаченого капіталу
Для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу
підприємства призначено активний рахунок 46 «Неоплачений капітал».
За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників
(учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу
підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до
статутного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених
неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником
(учасником) підприємства.
В балансі сума неоплаченого капіталу відображається в І розділі пасиву у
рядку 1425 «Неоплачений капітал» зі знаком «мінус».
Кореспонденція рахунків з обліку неоплаченого капіталу (рахунок 46)
№
з/п
1.

2.
3.

Зміст господарської операції
Здійснена підписка на акції акціонерного товариства за
номінальною вартістю акцій (зареєстрований статутний капітал в
товаристві з обмеженою відповідальністю)
Відображена сума емісійного доходу
Зменшення неоплаченого капіталу за рахунок:

Кореспондуючі
рахунки
Дебет

Кредит

46

40

46

421
46
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№
з/п

4.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки
Дебет

− зменшення внесків до статутного капіталу
− зменшення додаткового капіталу
− погашення заборгованості за позиками
− погашення заборгованості забезпеченої виданим векселем
− погашення заборгованості за розрахунками з власниками
облігацій
− погашення заборгованості постачальників
− заробітної плати, премій, допомоги тощо
− за рахунок зменшення заборгованості підприємства перед
учасниками товариства
Внески від учасників (акціонерів) в погашення неоплаченого
капіталу:
− необоротними матеріальними активами
− нематеріальними активами
− цінними паперами (облігаціями) інших підприємств
− об'єктами незавершеного будівництва
− виробничими запасами, МШП
− товарами
− грошовими коштами
− поточними фінансовими інвестиціями

Кредит

40
42
50, 60
51, 62
52
63
66
67

10, 11,
12
14
151
20, 22
28
30, 31
35

46

