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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DS-01b
Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych
transakcji w handlu zagranicznym towarami
o znaczeniu strategicznym

Numer indentyfikacyjny – REGON

Główny Urząd Statystyczny
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Spraw Obronnych
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

(Eksport – import)a)
I półroczea)

za

2011

roka) c)

Przekazać w terminie
do dnia 20 lipca za I półrocze
i do dnia 25 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594).
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Niepotrzebne skreślić. b) Podać z jednym znakiem po przecinku. c) Podać dane od początku roku.
(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej
sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu
sprawozdawcy)

Objaśnienia do formularza DS-01b
1) W rubryce z lewej strony u góry oprócz nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej obowiązkowo podać czytelny numer identyfikacyjny – REGON;
2) W rubryce ,,0” podać nazwę wyrobu;
3) W rubryce ,,1” podać symbol towaru zgodnie z listą wyrobów przyjętą rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
(Dz. U. Nr 214, poz. 1350);
4) W rubryce ,,2” podać słownie lub cyfrowo kod statystyczny jednostki miary, np. szt. lub 020;
5) W rubryce ,,3” podać 9-cyfrowy identyfikator (REGON) producenta, gdy realizowano eksport, lub identyfikator odbiorcy (ewentualnie nazwę kraju), gdy realizowano import;
6) W rubryce ,,4” podać 2-znakowy kod kraju odbiorcy towarów, gdy realizowano eksport, lub kod kraju dostawcy towarów, gdy realizowano import, np. US dla USA;
7) W rubryce ,,5” podać numer zezwolenia w postaci nr zezwolenia/rok, np. 54321/09;
8) W rubrykach ,,7” i ,,8” naleŜy podać ilościowo i wartościowo stan kontraktacji wyrobu. Wartość kontraktacji naleŜy rozliczać w dolarach. Inne waluty naleŜy przeliczać na
dolary według wzoru:
Wkd = Wrd + ((Wkw - Wrw) * Kbw/Kbd)

gdzie:
Wkd – wartość kontraktacji w dolarach,
Wkw – wartość kontraktacji w innej walucie,
Kbd – kurs dolara w złotych obowiązujący w dniu wykonania zestawienia,
Kbw – kurs innej waluty w złotych obowiązujący w dniu wykonania zestawienia;

9) W rubryce ,,9” i ,,10” naleŜy podać ilościowo i wartościowo stan realizacji umowy na koniec danego półrocza. Wartość realizacji naleŜy rozliczać w dolarach.
Inne waluty naleŜy przeliczać na dolary według kursów z tabeli kursowej NBP obowiązującej w dniu importu/eksportu według wzoru:
Wrd = Wrw * Krw/Krd

gdzie:
Wrd – wartość realizacji w dolarach,
Wrw – wartość realizacji w innej walucie,
Krd – kurs dolara w złotych obowiązujących w dniu importu/eksportu,
Krw – kurs innej waluty w złotych w dniu importu/eksportu;

10) W rubrykach ,,8” i ,,10” wartości naleŜy podawać w tysiącach dolarów, np. jeŜeli wartość wynosi 256300 dol., naleŜy wpisać 256,3;
11) Dopuszcza się wypełnianie formularza pismem maszynowym lub długopisem (czytelnie);
12) W sprawozdaniu za rok podać dane od początku roku.

