KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

2240

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési-, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
és nonprofit szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását
vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK, 177/2008/EK,
1670/2003/EK, 1669/2003/EK, 1668/2003/EK, 1618/1999/EK, 1614/2002/EK, 364/2008/EK, 275/2010/EU, 549/2013/EK,
716/2007/EK és a 479/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

15813729

Statisztikai főtevékenység:

8610

Megye:

20

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Címe:

8380

Hévíz,Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Beérkezési határidő:
Beküldés módja:

2016.03.31

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kitöltött beruházási adatlapok száma:

1

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

Dr.Kvarda Attila

faxszáma

83/501-700

83/540-144

e-mail címe
titkarsag@spaheviz.hu

A kitöltők adatai

Téma,
fejezet
B

főigaz

telefonszáma

neve

telefonszáma

Mózer Ádám

83/501-700/128

faxszáma
83/540-144

e-mail címe
adam.mozer@spaheviz.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

450

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 5062624-1
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B

BERUHÁZÁSI ADATOK

A beruházások teljesítményértéke - a pénzügyi teljesítéstől függetlenül - az adott időszakra vonatkozó beruházási
ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat
folyamatosan, nem pedig az aktiváláskor jelenteni!
B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások (Lásd útmutatót is)
Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális
javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/2 illetve B/4 tábláiban kell szerepeltetni.
Amennyiben a szervezet a 2015. évben negyedéves jelentési kötelezettséget teljesített, úgy a B/1 tábla "a"
oszlopának megfelelő soraiban jelentett értékeknek meg kell egyezniük a negyedévente küldött adatok összegével!
1000 Ft

Megnevezés

Használt tárgyi eszköz
Beruházások
teljesítményértéke
beszerzése
összesen
Sorazo- (nemzetgazdasági
vételáron
értékesítése
nosító
(üzemgazdasági
eladási áron
beruházás)
beruházás)
a

b

Épületek és egyéb építmények

01

950 713

Belföldi (gyártású) gépek, berendezések

02

53 415

03

6 866

Ebből (02-ból): Információs, kommunikációs technikai
berendezések
Belföldi (gyártású) járművek
Figyelem! Belföldi gyártásúnak minősülnek azok a
járművek, amelyek alvázszámának első 2 karaktere TR,
TS, TT, TU vagy TV.
Ebből (04-ből): személygépkocsik
Import gépek, berendezések (új és használt)
Ebből (06-ból): Információs, kommunikációs technikai
berendezések
Import járművek (új és használt)
Ebből (08-ból): személygépkocsik

04

05
06

08
09
10

Tenyész- és igásállatok

11

Meglévő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi
eszközök

12

Ebből (12-ből): a földtulajdon átruházási költsége
(illeték stb.)

13

Bizonylatszám: 5062624-1

11 540

07

Ültetvények, erdők

Összesen (01+02+04+06+08+10+11+12)

c

99

2 . oldal

1 015 668
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B/2. Pénzügyi lízingszerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)
Sorazonosító

Megnevezés

Lízingbe vett
tárgyi eszközök
értéke, 1000 Ft
a

Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel
együtt)

01

Ebből (01-ből): gépek, berendezések teljes értéke

02

járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül

03

személygépkocsik teljes értéke

04

Ebből (04-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató)

05

Technikai összesen (01+...+05)

99

B/3. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje
Sorazonosító

Megnevezés

1000 Ft
a

A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések
értéke
Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg.

01

B/4. Az immateriális javak tárgyévi változásai
Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás-átszervezés aktivált
értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb
immateriális javak között kell szerepeltetni.

Sorazonosító

Megnevezés

Ásványkincsek feltárási költségei

01

Vásárolt számítógépes szoftver (lásd útmutató)

02

Vásárolt számítógépes adatbázis (lásd útmutató)

03

Saját előállítású számítógépes szoftver (lásd útmutató)

04

Saját előállítású számítógépes adatbázis (lásd útmutató)

05

Licenc, know-how, (termék,gyártási engedély, gyártási eljárás védett
ismeretei)

06

Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai

07

Egyéb immateriális javak

08

Immateriális javak összesen (01+...+08)

99

Bizonylatszám: 5062624-1

3 . oldal

Beszerzés és
saját fejlesztés
(tárgyévi
növekmény)
1000 Ft

Értékesítés
(áfa nélkül)
1000 Ft

a

b

2 036

2 036
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B/5. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 2015
Figyelem: számszaki összefüggés van a B/1. táblával. (bővebben lást útmutató)
1000 Ft
Nemzetgazdasági beruházás (Új tárgyi eszközök beszerzése)*

Kód

Terület

01

Budapest

02

Baranya megye

03

Bács-Kiskun megye

04

Békés megye

05

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

06

Csongrád megye

07

Fejér megye

08

Győr-Moson-Sopron
megye

09

Hajdú-Bihar megye

10

Heves megye

11

Komárom-Esztergom
megye

12

Nógrád megye

13

Pest megye

14

Somogy megye

15
16

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye

17

Tolna megye

18

Vas megye

19

Veszprém megye

20

Zala megye

21

Országhatáron kívül

22

ÖSSZESEN (01+...+21)

Bizonylatszám: 5062624-1

épület, egyéb
építmény

gép,
berendezés
és jármű

ültetvény,
erdő,
tenyész- és
igásállat

föld, telek,
egyéb nem
termelt tárgyi
eszköz

összesen

a

b

c

d

e

f

950 713

64 955

1 015 668

950 713

64 955

1 015 668

4 . oldal

Üzemgazd.-i
beruházás
(Használt
tárgyi
eszközök
beszerzése)*
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A B5. táblázat kitöltését,
adategyezősségét könnyítő
tájékoztató adat a B1.
táblázatból:

B1/01.a:
950 713

B1/(02+04
+06+08)a:

B1/(10+11)a:

B1/12.a

B1/99.a

64 955

B1/99.b

1 015 668

* lásd bővebb magyarázatát az útmutatóban
/

B/6. Értéktárgyak tárgyévi változásai
Figyelem! Kérjük, hogy a vállalkozások közül csak azok jelentsék itt az értéktárgyakat, melyek fő- vagy
melléktevékenységként nem foglalkoznak ezek gyártásával vagy kereskedelmével.
Az értéktárgyak értékeléséről lásd az útmutatót.
1000 Ft
Sorazonosító

Megnevezés

Értéktárgyak (ékszerek, drágakövek, nemesfémek, festmények, szobrok,
érmék, régiségek, értékes gyűjtemények)

Bizonylatszám: 5062624-1
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Beszerzés

Értékesítés

a

b

01
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Hibákra adott magyarázatok listája

Ellenőrzés azonosító: HRTB1B2B3B4B6
Hibaüzenet: Ha a B/1. táblában szerepel 700 millió Ft-nál nagyobb adat, akkor az indoklás mezőben be kell számolni annak
tartalmáról! (B/1.tábla 99.sor: 1015668 eFt)[B1-99]
Magyarázat: Aktivált beruházások:
Fedett Fürdő és Terápiás Centrum Beléptető rendszer kiépítése: 47.209.339
II. sz. lakóépület átalakítási és felújítási munkái: 7.944.807
Petőfi u. 24. II/1 lakás átalakítási munkái 6.973.126
Új monitoring rendszer: 742.115
Kórház meglévő elektromos hálózatának részleges felújítása, építése: 14.180.960
Trafó állomás kiépítése 964/7 hrsz-on: 16.358.704
Trafó állomás kiépítése 964/6 hrsz-on: 16.658.704
Tófürdő Festetics Fürd. és G főbej. ép. közötti ter. feltölt. járdák szintbeemelése: 14.940.640
Tófürdő Pihenőnterébe ollókaros napernyő felszerelése: 3.600.000
Festics Fürdőház beléptető rendszer bővítése: 3.856.100
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032 Funkcionális integrációt támogató infrastruktúra fejlesztése: 229.358.913
Épületek energetikai korszerűsítéséhez kiviteli tervek, kiviteli munkák elvégzése: 1.230.000
Petőfi u. 24. ingatlan gépkocsi beálló térburkolása udvar és kertrendezés: 4.670.470
A,B,C,D,HS,Műhely, Fedett Fürdő fűtésszabályozása, hőcserélő beépítése: 21.199.078
Tófürdő keleti oldalán kerítés betonlábazatának vágása, eltávolítása, helyreállítása: 12.979.532
HP Design Jet nagymérető scannelő, nyomtató: 2.925.000
Háromfázisú hálózati analizátor Fluke 434 II: 1.214.200
Dell PV 12*600GB háttértár: 3.499.000
9 db kezelőágy, 1db kezelőasztal, 4 db betegágy matraccal: 7.910.000
3 db denevér pad, 2db Aqua Bike, 1db ergo szett, 1db függesztőrács, 1db térelválasztó paraván: 3.736.400
3 db klímaegység: 950.000
2 db hűtőszekrény: 1.387.720
Vonalkódos nyomtató vásárlása fedettfürdő beléptető rendszerhez: 442.000
Seprőgép akkumulátoros Tennant 6100: 4.075.000
2 padlótisztító: 2.318.000
Centrifuga laborvizsgálatokhoz MPW-352: 1.183.700...
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