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РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
№ 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних 
культур на перероблення та зберігання" 

Загальні положення

1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження  зернових та олійних культур на перероблення та зберігання" (далі – форма).
1.2. Показники форми включають дані станом на кінець звітного періоду та за період з початку року (наростаючим підсумком). 
Значення показників форми мають формат представлення у цілих числах.
1.3. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку: 
- складських квитанціях; 
- простих складських свідоцтвах; 
- подвійних складських свідоцтвах; 
- товарно-транспортних накладних; 
- накладних (внутрігосподарського призначення) та інших первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують надходження продукції на перероблення та зберігання.

ІІ. Показники форми 

2.1. Графа 1 вміщує дані про наявність у підприємства зернових та олійних культур (далі – культури) у заліковій масі, як власних, так і тих, що знаходяться на зберіганні, на кінець звітного періоду (включаючи обсяги залишків попередніх років та обсяги державного резерву). 
2.2. Графа 2 вміщує дані про загальні надходження культур на підприємство за період з початку звітного (календарного) року в заліковій масі,  надходження яких підтверджено документами за звітний період (уключаючи обсяг куплених у звітному періоді залишків минулорічних надходжень): у рахунок погашення заборгованості минулих років за отримані грошові аванси, насіннєві та фуражні позички, матеріально-технічні ресурси (пально-мастильні матеріали, мінеральні добрива, техніку тощо); зберігання на загальних умовах; купівля за кошти, незалежно від джерел фінансування; надходження на промислову переробку на давальницьких умовах та власного виробництва. Дані  цієї графи не включають куплену (придбану) для подальшого виробництва продукцію переробки культур. 
2.3. Із даних графи 2 у графі 3 виділена кількість культур, куплених за кошти, незалежно від джерел фінансування.
2.4. Дані графи 2 можуть бути більшими або дорівнювати даним, що зазначені у графі 3.
2.5. Графа 4 вміщує дані про вартість куплених культур за цінами, що склалися у звітному періоді, з урахуванням надбавок (знижок) за їх якість. Дані цієї графи не включають податок на додану вартість, накладні, транспортні та експедиційні витрати, плату за сушку, очистку та доробку культур до базисних кондицій.
2.6. Графа 5 вміщує дані про загальний обсяг культур, перероблених підприємством на власних (орендованих) потужностях, за період з початку звітного (календарного) року в заліковій масі. 
2.7. Дані графи 5 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у графах 6, 7, 8, за рахунок перероблення зерна на дерть, фуражне борошно, спирт та інше.
2.8. Дані рядка 003 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 004, 011, 012, 015, 021, 022, 024, 025, 027.
2.9. Рядок 004 містить дані щодо суми рядків 800 і 806 включно.
2.10. Рядок 012 містить дані щодо суми рядків 816 і 819 включно.
2.11. Дані рядків 806, 011, 816, 819, 015, 027 можуть бути більшими суми їхніх складових за рахунок елітного, насіннєвого, несортового зерна тощо, які окремо не виділяються.
2.11.1. Дані рядка 806 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках з 807 по 812.
2.11.2. Дані рядка 011 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках з 813 по 815.
2.11.3. Дані рядка 816 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках 817 і 818.
2.11.4. Дані рядка 819 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках з 820 по 822.
2.11.5. Дані рядка 015 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних, що зазначені у рядках з 823 по 826.
2.11.6. Дані рядка 027 можуть бути більшими або дорівнювати рядку 032.
2.12. Рядок 997 вміщує дані про максимальну потужність одночасного зберігання зернових та олійних культур на кінець звітного року у спеціалізованих або пристосованих для зберігання врожаю приміщеннях, незалежно від способу, виду і типу зберігання, наявності сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. До таких приміщень можуть відноситися елеватори, зерносклади, насіннєсховища, споруди підлогові, засікові, силоси та інші приміщення капітального типу для зберігання зерна. Дані цього рядка не включають інформацію про непристосовані навіси та приміщення, що можуть використовуватися для тимчасового зберігання зерна.
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