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88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)

Wyszczególnienie
0

Wartoœæ œrodków trwa³ych ogó³em
w tym wartoœæ maszyn i urz¹dzeñ
w tym przeznaczonych do produkcji “S”
w tym wykorzystanych równie¿ do produkcji cywilnej
wskaŸnik
Maszyny i wykorzystania ogó³em
urz¹dzenia czasu pracy
w tym na potrzeby produkcji “S”

Przeciêtne
zatrudnieniea)

Stopa amortyzacji do bie¿¹cej produkcji “S”
Stopieñ zu¿ycia do bie¿¹cej produkcji “S”
ogó³em
bezpoœrednio produkcyjni
w zapleczu naukowo-rozwojowym
przemys³owej
w
w tym stra¿y przeciwpo¿arowej

przy “S” razem
w wierszu 10 przy produkcji “S”
w wierszu 11 przy produkcji “S”
Przychód ze sprzeda¿y produkcji i us³ug
w tym produkcji i us³ug “S”
Koszt w³asny sprzeda¿y
w tym produkcji i us³ug “S”
Koszty materia³owe ogó³em
w tym produkcji “S”
Wartoœæ importu kooperacyjnego do produkcji “S”
Wartoœæ zapasów materia³owych do bie¿¹cej produkcji “S” na koniec roku
Koszt utrzymania zdolnoœci produkcyjnych wyrobów “S”
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Po przeliczeniu osób niepe³nozatrudnionych na pe³nozatrudnione, bez uczniów, osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ oraz bez
osób zatrudnionych poza granicami kraju.

...............................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.........................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA DO ZA£¥CZNIKA DO SPRAWOZDANIA DS-01

1. W wierszu 10 wykazuje siê tê czêœæ pracowników
grupy przemys³owej, którzy bior¹ bezpoœrednio
udzia³ w procesie produkcji.

2. W wierszu 17 wykazuje siê przychody ogó³em.

Zalicza siê do nich m.in. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

– nale¿ne kwoty za sprzedane produkty i towary
(niezale¿nie od tego, czy zosta³y zap³acone) wynikaj¹ce z przemno¿enia iloœci sprzedanej przez
jednostkow¹ cenê sprzeda¿y skorygowane o nale¿ne dop³aty oraz udzielone rabaty, bonifikaty i temu podobne opusty wzglêdnie umowne kwoty
nale¿ne z tytu³u sprzeda¿y produktów i towarów,

1/ wydzia³ów podstawowych, zatrudnionych bezpoœrednio przy wytwarzaniu wyrobów (œwiadczeniu us³ug),
2/ wydzia³ów przygotowawczych (np. krajalni materia³ów przy magazynach centralnych) wykonuj¹cych rozkrój materia³ów dla produkcji podstawowej, tj. realizuj¹cych wstêpn¹ fazê - przygotowanie materia³ów,
3/ wykonuj¹cych pó³fabrykaty dla produkcji podstawowej przedsiêbiorstwa,
4/ wykonuj¹cych operacje pakowania wyrobów, o
ile opakowanie stanowi istotne uzupe³nienie wyrobu, w którym jest on dostarczany odbiorcy,
niezale¿nie od miejsca wykonywania tych operacji (magazyn zbytu, pakownia itp.),

Za przychód uwa¿a siê:

– kwoty nale¿ne z tytu³u operacji finansowych, jak
np.: przychody ze sprzeda¿y papierów wartoœciowych, przychody z udzia³ów, dywidendy i odsetki
od kredytów i po¿yczek, dyskonto przy zakupie
weksli, czeków obcych i papierów wartoœciowych, dodatnie ró¿nice kursowe,
– pozosta³e przychody, w tym tak¿e z tytu³u sprzeda¿y materia³ów, likwidacji œrodków i inwestycji
itp.,
– dotacje przedmiotowe i inne zwiêkszenia przychodu ze sprzeda¿y.

5/ wydzia³ów produkcyjnych opakowania, które s¹
istotn¹ czêœci¹ wyrobu jako produktu sprzeda¿y,

3. W wierszu 19 wykazuje siê koszt uzyskania przychodu wykazanego w wierszu 17.

6/ zak³adów energetycznych - obs³uguj¹cych przesy³owe sieci energetyczne, urz¹dzenia sieciowe
(bez ich remontu).

4. W wierszu 21 wykazuje siê koszty materia³owe,
do których zalicza siê koszty materia³ów, surowców i paliw.

