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Роз’яснення
від 25.10.2013 р. № 18.1-12/21
щодо форми державного статистичного спостереження
№ 11–ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію"

І. Загальні положення
1.1. Форма державного статистичного спостереження № 11–ОЗ  "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" містить дані у тисячах гривень без десяткових знаків.
1.2. Форма містить дані щодо первісної (переоціненої) і залишкової вартості власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, та інших необоротних матеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509 (зі змінами). 
1.3. Форма передбачає наявність даних, що формуються також відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 487/4708 (зі змінами); Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382 (зі змінами); Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  30 "Біологічні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за № 1456/11736 (зі змінами); Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 № 779, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 823/14090 (зі змінами); Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом  Міністерства  фінансів  України  від  07.11.2003  № 617, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за № 1054/8375 (зі змінами); Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за № 40/11914.

ІІ. Розділ 1. Наявність і рух основних засобів
2.1. Рядок 100 містить дані щодо вартості основних засобів, що перебувають на балансі респондента. До складу основних засобів не належать біологічні активи тваринництва та рослинництва, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.  
2.2. Вільні рядки містять інформацію щодо вартості основних засобів за видами економічної діяльності у яких вони задіяні. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі –КВЕД), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (зі змінами), на рівні розділу. 
Вартість основних засобів у дорогах (вартість автомобільних доріг) уключається за кодом КВЕД 52. До основних засобів у дорогах належать автомобільні дороги загального користування, які перебувають на балансі органів дорожнього господарства держави; відомчі автомобільні дороги на території респондентів; вулиці та дороги, проїзди, вулиці-набережні в межах проїзної частини в містах і селищах міського типу; вулиці у сільських населених пунктах тощо. 
2.3. Коди розділів КВЕД містяться у графі "код КВЕД". Дані рядка 100 по кожній графі дорівнюють сумі заповнених рядків за КВЕД.
2.4. Рядок 170 містить дані із загального підсумку щодо вартості житлових будівель, до яких належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, уключаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.
2.5. Графи 1-7 містять дані з наявності та руху основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю. При цьому дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5. 
2.6. Графа 1 містить дані щодо первісної або переоціненої в попередні роки вартості основних засобів на початок звітного року.
2.7. Графа 2 містить дані щодо вартості основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у звітному році відповідно до  методології, наведеної у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та/або індексації, проведеної відповідно до пункту 146.21 статті 146 Податкового кодексу України.
Якщо у звітному році індексація або переоцінка основних засобів респондентом не здійснювалась, дані графи 2 дорівнюють даним графи 1.
2.8. Графа 3 містить дані щодо надходження основних засобів за звітний період: придбаних, створених, безоплатно отриманих та на умовах фінансового лізингу; оборотних активів, переведених до основних засобів, а також витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо). 
2.9. Графа 4 містить дані з графи 3 щодо вартості введених у дію у звітному році нових основних засобів. 
2.10. Графа 5 містить дані щодо загальної вартості основних засобів, що вибули у звітному році внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також, у разі часткової ліквідації об’єкта. 
2.11. Графа 6 містить дані з графи 5 щодо вартості ліквідованих у звітному році основних засобів: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що відновлення та реалізація основних засобів неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв’язку з новим будівництвом та реконструкцією.
2.12. Графа 7 містить дані щодо вартості основних засобів за наявністю на кінець звітного року. У разі повного вибуття (або ліквідації) основних засобів графа 7 розділу 1, а також графа 1 розділу 2 даних не містять.
2.13. Графи 8 і 9 містять дані щодо вартості основних засобів за відрахуванням зносу – залишкова вартість, відповідно на початок та кінець звітного року. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів та сумою їх зносу.
2.14. Графа 10 містить дані щодо суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік. Об’єктами амортизації виступають усі основні засоби, крім землі та незавершених капітальних інвестицій. 
2.15. Графа 11 містить дані щодо вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос).
2.16. Рядок 150 містить дані щодо вартості тварин, якщо вони використовуються в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська.
2.17. Рядок 160 містить дані щодо вартості земельних ділянок, які знаходяться на балансі респондента. 
2.18. Рядок 180 містить дані щодо вартості незавершених капітальних інвестицій. 
2.19. Рядок 182 містить дані щодо вартості інвестиційної нерухомості. 
2.20. Рядок 184 містить дані щодо вартості основних засобів, що утримуються з метою продажу. 
2.21. Рядки 186, 188 містять дані щодо вартості довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва. 

ІІІ. Розділ 2. Склад основних засобів 
3.1. Розділ 2 включає дані щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів за складом згідно з групами основних засобів, визначеними Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби":
3.2. Дані рядка 200 мають дорівнювати сумі рядків 201–216 цього розділу, а також дорівнювати сумі даних графи 7 рядків 100, 150, 160 розділу 1. 
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