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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

OB-01

Sprawozdanie z gromadzenia
pañstwowych rezerw mobilizacyjnych

za rok 2008

G³ówny Urz¹d Statystyczny

Biuro Dyrektora Generalnego

Wydzia³ Spraw Obronnych

al. Niepodleg³oœci 208

00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do dnia 15 stycznia 2009 r.
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(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

.........................................................................

(miejscowoœæ, data)

..........................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby

sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

Koszty utrzymania i konserwacji rezerw w z³
a) limit

b) wykonanie

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady

Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521, z póŸn. zm.)



Objaœnienia do formularza OB-01

1. W rubryce z lewej strony u góry oprócz nazwy i adresu przedsiêbiorstwa obowi¹zkowo podaæ czytelny numer identyfikacyjny - REGON.

2. W rubryce “0" podaæ nazwê wyrobu (rezerwy).

3. W rubryce “1” podaæ pe³ny symbol PKWiU zgodnie z przyjêt¹ list¹ wyrobów stanowi¹cych rezerwy mobilizacyjne.

Rezerwy (wyroby) posiadaj¹ce ten sam symbol PKWiU nale¿y podawaæ w jednym wierszu, sumuj¹c ich iloœæ i wartoœæ, a pozosta³e rosn¹co wed³ug

przyjêtego symbolu PKWiU.

4. W rubryce “2" nale¿y podaæ s³ownie lub cyfrowo kod statystyczny jednostki miary, np. szt. = 020.

5. W rubryce “3" i ”4" nale¿y podaæ iloœciowo i wartoœciowo stan danej rezerwy (wyrobu) na pocz¹tku roku sprawozdawczego.

6. W rubryce “5" i ”6" nale¿y podaæ iloœci i wartoœci odpowiednio zsumowane wyrobów (rezerw) zakupionych lub otrzymanych z innych Ÿróde³ w danym roku

sprawozdawczym.

7. W rubryce “7" i ”8" nale¿y podaæ iloœciowo i wartoœciowo rezerwy, które zdjêto z ewidencji (odsprzedano, przekazano lub wybrakowano).

8. Rubrykê “9" wype³niæ w przypadku dokonywania w ciagu roku przeszacowañ wartoœci rezerw (ze znakiem dodatnim - wzrost wartoœci, ze znakiem uje-

mnym - zmniejszenie wartoœci).

9. W rubryce “10" i ”11" nale¿y podaæ iloœciowo i wartoœciowo stan danej rezerwy (wyrobu) na koniec roku sprawozdawczego.

10. W przedostatnim i ostatnim wierszu (“a)” i “b)”) nale¿y podaæ sumaryczne dane odnoœnie do kosztów konserwacji i utrzymania rezerw (odpowiednio

limit i wykonanie).

11. Prawid³owo wype³niony formularz powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania: rubryka 4 + rubryka 6 - rubryka 8 + (-) rubryka 9 = rubryka 11.

12. Wszystkie “wartoœci” nale¿y podawaæ w pe³nych PLN brutto (bez znaku po przecinku).

13. Dopuszcza siê wype³nienie formularza pismem maszynowym lub d³ugopisem (czytelnie).


