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РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
№ 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин  на переробні підприємства"  
 
Загальні положення

1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження  сільськогосподарських  тварин  на  переробні  підприємства" (далі – форма). 
1.2. Показники форми включають дані за квартал.
Значення показників форми мають формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми), крім даних граф 1, 4, 5, 7, які відображені у цілих числах.
1.3. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку: 
- приймальних квитанціях; 
- товарно-транспортних накладних;
- накладних (внутрігосподарського призначення) та інших первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на перероблення.

Показники форми 

2.1. Графа 1 вміщує дані про загальну кількість куплених живих сільськогосподарських тварин, з яких у графі 5 виділена кількість куплених живих сільськогосподарських тварин у населення, а саме: безпосередньо від фізичних осіб; прийнята сільськогосподарським підприємством від своїх працівників за їхнім дорученням для подальшої доставки на переробні підприємства; від сільськогосподарських кооперативів, що здійснюють купівлю безпосередньо у населення; від фізичних осіб-підприємців.
2.2. Дані графи 1 по всіх рядках можуть бути більшими або дорівнювати даним, що зазначені у  графі 5, крім рядка 753.
2.3. Графи 2, 6, 8, 9 вміщують дані про масу живих сільськогосподарських тварин, які надійшли для забою і перероблення на м’ясо у живій масі (за мінусом установлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту, засміченості та підвищеної вологості овечої вовни та пір’я водоплавної птиці, а також на тільність, суягність, супоросність і жеребність). Ці обсяги не включають хворих сільськогосподарських тварин, м’ясо яких згідно з правилами ветеринарно-санітарної експертизи не придатне для харчового використання; сільськогосподарських тварин племінних та поліпшеної якості, куплених у товаровиробників для подальшої реалізації чи з репродуктивною метою. 
2.4. Графа 2 вміщує дані про загальну масу куплених живих сільськогосподарських тварин, з яких у графі 6 виділена маса куплених живих сільськогосподарських тварин у населення.
2.5. Дані графи 2 по всіх рядках можуть бути більшими або дорівнювати даним, що зазначені у графі 6.
2.6. Графа 3 вміщує дані про масу куплених живих сільськогосподарських тварин після забою (без голови, шкури, хвоста, внутрішніх органів та їхнього вмісту).
2.7. Графи 4 і 7 містять дані про вартість куплених живих сільськогосподарських тварин за цінами, що склалися у звітному періоді, з урахуванням їх якості. Дані цих граф не включають податок на додану вартість, дотації і компенсації для підтримки тваринництва, накладні, транспортні та експедиційні витрати. 
2.8. Дані графи 4 по всіх рядках можуть бути більшими або дорівнювати даним, що зазначені у графі 7.
2.9. Графа 8 вміщує дані про загальну масу живих сільськогосподарських тварин, які надійшли на перероблення на давальницьких засадах. Ці дані не включаються в загальні обсяги живої маси куплених тварин (графа 2).
2.10. Графа 9 вміщує дані про масу власно вирощених переробними підприємствами живих сільськогосподарських тварин, які надійшли на перероблення, та фактично отримані прирости від відгодівлі, нагулу та дорощування куплених підприємством живих сільськогосподарських тварин. 
2.11. Дані рядка 753 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 413, 443, 456, 465, 484, 515, 575 по всіх графах, крім граф 1 і 5.
2.12. Дані рядка 413 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 415, 420, 423, 424, 425, 428.
2.13. Дані рядка 443 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 444, 445.
2.14. Дані рядка 515 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 516, 528, 532, 536.
2.15. Роз’яснення щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження № 11-заг "Надходження худоби та птиці на переробні  підприємства  за  січень - ___________ 20__ року" (квартальна) від 20 листопада 2013 р. № 18.1-12/28 є недійсними.
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