Інтернет – нарада на тему
«Складання та подання державної звітності за формою № 50-сг (річна)»
№ 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи
сільськогосподарських підприємств»

Хто зобов’язаний
подавати звіт

Бланк форми
Термін подання
Чим керуватись при
заповненні

•Державне статистичне спостереження охоплює юридичні особи із
середньою кількістю працівників 10 осіб і більше та з основним видом
економічної діяльності за КВЕД 01.11-01.64 за наявності у них (крім
фермерських господарств - далі ФГ) площі сільськогосподарських
угідь від 200 гектарів та/або площі закритого грунту від 5 гектарів,
та/або обсягу виробництва грибів від 100 тонн, та/або від 100 голів
ВРХ, овець та кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів
птиці свійської всіх видів; для ФГ(код за КОПФГ 110) - за наявності у
них площі сільськогосподарських угідь від 1000 гектарів та/або площі
закритого грунту від 5 гектарів, та/або обсягу виробництва грибів від
100 тонн, та/або від 500 голів ВРХ, овець, кіз, та/або від 1000 голів
свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів; з основним
видом економічної діяльності за КВЕД 10.12 за наявності (крім ФГ)
від 5000 голів птиці всіх видів; для ФГ- від 25000 голів птиці свійської
всіх видів

•Затвердженo Наказом Держстату від 25.06.2021 № 157
•Не пізніше 28 лютого
•Роз’ясненнями від 30 червня 2020р. № 19.1.2-12/8-20

Спосіб подання

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного
сервісу електронного звітування «Кабінет респондента» за
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;
•На паперових носіях

Щодо заповнення

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис та
прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, телефон
та електронна адреса;
•Значення показників ф.№50-сг (річна) мають формат представлення:
вартісні показники - у тисячах гривень (з одним десятковим знаком
після коми); натуральні показники - у штуках, тисячах штук,
кілограмах, літрах, центнерах, тоннах, гектарах, тисячах метрів
кубічних, тонно-кілометрах ( у цілих числах). За відсутності даних
відповідні рядки (графи) ф.№50-сг (річна) містять прочерки.

Методологічні
особливості заповнення
розділу 4 «Придбання
матеріально-технічних
ресурсів для
виробничих потреб"

• Показник"Кількість придбаних ресурсів" вміщує дані щодо кількості
фактично придбаних підприємством товарів і послуг у натуральних
одиницях. Матеріально-технічні ресурси вважаються придбаними, якщо
вони фактично надійшли на підприємство, незалежно від умов їх оплати,
включаючи товари та послуги, що придбані в кредит. Цей розділ не
включає дані про техніку, що надійшла на підприємство на умовах
оренди чи лізингу, яка не вважається придбаною.
• Показник "Вартість придбаних ресурсів" вміщуює дані щодо загальної
вартості придбаних ресурсів згідно з договором (іншими документами),
незалежно від умов оплати, з урахуванням вартості транспортних,
посередницьких та інших послуг, пов'язанихіз придбанням, без
урахвання дотацій (компенсацій) і податку на додану вартість. Звертаємо
увагу, що вартість продукції, придбаної в кредит, відображає
безпосередню вартість продукції без урахування відсотків за кредит.

Зміни, які відбулися у
2021 році

Співставлення даних
за ф.№50-сг з даними
інших форм

Консультації

•Інформаційно-довідкова частина ф.№50-сг (річна) доповнена новими
рядками щодо коду території, відповідно до нового Кодифікатора
адміністративно-територіальних одиниць та територій
територіальних громад, та інформації щодо відсутності даних в звіті
(у випадку відсутності даних необхідно зазначити одну із наведених на
бланку причин відсутності даних) .
• Здійснюється зіставлення й аналіз показників, що стосуються
реалізації продукції сільського господарства, отриманих за ф.№50-сг
(річна) та за ф.№21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства", зокрема показників собівартості й вартості
реалізованої продукції сільського господарства та витрат на її збут із
розподілом за видами продукції рослинництва та тваринництва;
• з ф.№2 "Звіт про фінансові результати" з даними щодо обсягів адміністративних витрат підприємств за звітний рік;
• з ф.№29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" щодо обсягів власновирощеної продукції сільського господарства ( у розрізі деяких
сільськогосподарських культур);
•з ф.№24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва,
кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх
кормами" щодо даних про тварин сільськогосподарських у живій
масі, кількості фактично одержаного підприємством молока,
кількості яєць, одержаних підприємством від усіх видів птиці та
кількості вийнятого меду.

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати
консультацію у відділі обробки даних статистики статистики
виробництва продукції сільського господарства
за тел. (0552) 26-35-93 0965311891

