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Negyed6ves beruhdzdsstatisztikai jelent6s

2o2o.f r*ollk
Adatszolgdltat6k: a megfigyel6sbe bevont vdllalkozSsok,
kolts6gvet6si, kolts6gvet6si rend szerint gazddlkod6 szervek
6s nonprofi t szervezetek.

-l

nesyedriv

Az adatszolgdltatas statisztikai celra tort6nik.
Az adatszolg6ltatds elmulasztdsa, illetve a hamis
adatszolgdltatds a hivatalos statisztikd16l sz6l6
2016.6viCLV. torv6ny 32-33. $-a alapjdn kozigazgat6si
birs6g kiszab6sdt vonhatja maga utdn.

Az adatszolg6ltatas a Stt. felhatalmazdsa alapjdn kiadott OrszSgos Statisztikai Adatfelv6teli Programr6l sz6l6 Korm. rendelet
alapjdn tortdnik, figyelemmel a 549120131EU 6s a 1893120061EK rendeletekre.

Tozsszlm:

15813729

Statisztikai f6tevekenys6g,
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Neve:

H6viz,Dr. Schulhof Vilmos set6ny

Clme:

Be6rkez6si hatiirid6:
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a KSH ELEKTRA rendszer6n kereszttil

Kapcsolat: www.ksh.hu

1.

--+

Adatszolg6ltat6inknak

+

http://elektra.kSh.hu

Nyomtatvdnyok

-

Munkatiirsak el6rhet6segei

A kitrilt6ssel6s adattovribbit6ssal kapcsolatos k6rd6seit az aldbbitelefonszdmon vagy e-mail cimen tehetifel:
KSH-ELEKTRA tigyf6lszolg6lat telefonszSma: 80/200-766
el6r6se a

honlapon:

https!/kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A k6rd6ivet j6viihagy6 vezet6 adatai
neve
Dr.Kvarda Attila

beosztdsa

e-mailcime

telefonszdma

fciigazgato

0683501 700

litkarsag@spaheviz.hu

A kit6lt5 adatai
neve

beoszt6sa

e-mail cime

telefonszAma

Kiriily Gertrld

3315017001128

gertrud. kiraly@sphaheviz.hu

Megjegyz6s

A k6rd6iv kitcilt6s6re forditott id6:

perc
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Bizonylatszdm: 1 1931331-1
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h6z6sstatis ztikai jele nt6s
m6sodik

negyed6v

Be6rkezr5si hat6rid6: a t6rgynegyed6vet k<ivet6 h620.
A k6rd6[ven csak a tdrgyid6szaki adatok jelenthet6k. Amennyiben az adatszolg6ltat6 korSbbi adatait
korrigdlni kivdnja, 0gy azt az KSH-ELEKTRA rendszeren kereszttil, a hib6s id6szak helyes adatdt
tartalmaz6 k6rdciiv ism6telt elki.ild6s6vel teheti meg.
A kdrd5ivet nemleges vdlasz eset6n is k6rjiik bekiildenil
Az adatokat k6rjrik a rovatokba tizedes sz6mjegyek n6,lki.il, ezer Ft-ban beirni!

A,mennyiben elszdmoldsukat nem forintban vezetik, k6rjiik adjdk meg, hogy a k6rd6iv adatait milyen
devizanemrdl r6s milyen iirfolyamon sziimoltdk iit forintra.
Devizanem

ISO 4217 devizak6d

Arfolyam

forintban, egy egys6gre (k6t tizedessel)

Figyelem! K6rjtik az egyedi besz*mol6jukat az IFRS szerint k6szitci adatszolgdltatokat, hqgy * a fogalmi
elf6r6sek miatt * tanulmiinyazz,6k 6t 6s kovessr6k a kit<ilt6si (rtmutatd vonatkeiz6 nrodositAsait!
Figyelem!
-Aberuhdzdtsok teljesitm6nyert6ke - a p6nzi.igyi teljesit6st6l fiiggetleniil - az adott idcjszakra vonatkoz6 beruhdz6si
rdforditdsok osszeg6t, ezen beltil a befejezetlen beruhdzdsok 6rt6ket is tartalmazza. K6rjrik tehdt a beruhdzdsokat

folyamatosan, nem pedig az aktiv6kiskor jelenteni.

-

A kis 6rt6kfi tdrgyi eszkiiziik beszerz6si tis saj6t v6llalkoz6sban t6rt6n6 el6dllit6si 6rt6k6t, 6rt6khat6rt6l f0ggetlentil

kerjtik jelenteni, amennyiben egy 6ven

tfl

haszndljdk a tdrgyi eszkozt.

-A B/1-es tdbldban az adatok nem tartalmazzdk a t6rgyieszkdz-apportot, a b6relt 6s lizingelt targyi eszkozoket. Valamint
az adatok nem tartalmazhatjak a haszndlt tdrgyi eszkoz6k beszerz6set sem (kiv6ve az 1.4 6s 1.5 sorokat).

Az egyedi besz6mol6jukat az IFRS szerint k6szit6 viiltalkoz6s eset6ben a B/1 6s B/2 tiibldban jelentend6 statisztikai
beruh6z6s teljesitm6ny6rt6krinek minden esetben tartalmaznia kell az 6llamit6mogat6sok cisszeg6t, fliggetlen att6l,
hogy a viillalkoziis nyilv6ntart6saiban ez a bekeriil6si6rt6ket lecstikkentette-e, vagy sem.
Az IFRS 16 standard 2019. januiir 1-trilt<irt6n6 bevezet6s6t6lfiiggetleni.il az operativ llzing keret6ben beszerzett
eszk<izciket nem szabad szerepeltetnia negyed6ves beruh6z6s k6rd6iven (B/2 t6bla p6nziigyi llzing-szerz6d6sek
soriiban). Liisd r6szletesen a kittilt6si 0tmutat6t!

Aberuhitzitsokhoz kapcsol6d6le nem vonhat6 (vissza nem ig6nyelhet6) AFA a statisztikai beruh6ziisi
tetjesitm6ny6rt6k r6sz6t k6pezi, (ftigggtlgn att6l, hogy "egyenes", vagy "forditott" m6don tiirt6nik az ad6
megfizet6sel, azaz a Ie nem vonhat_o {FA-t minden esetben jelenteni sztiks6ges. Kiemelten k6rji.ik a kiilts6gvet6si
sze-rveket, hirgy a le nem vonhat6 AfA+ szerepeltessrik a b6ruh6zds jelent6Jeikben!
A Bl1-es tiibla f 0" pontjdban a beruhi*zaisiel6leg hatiisa lehet pozitiv vagy negativ, attol fiigg6en, hogy a
beruhiziisra fizetett el6legek ndveltdk, vagy a koriibbi id6szakban miir lejelent6sre keriilt beruhi*z*si e16legek
cscikkentett6k-e a tefiesitm6ny6rt6ket (negaliv korrekci6k, az elSleg visszafizetrisekor, a szdllit6i sz6mla
kiinyvel6se ut6n).

B/1. A beruhdz6sok teljesitm6ny6rt6ke

1000 Ft

Uj tdrgyi eszkozok

noslt6

beszerz6se, sajdt
v6llalkozdsban va16
l6tesit6se, a meglevci
eszkozok b6vit6se es

Megnevez6s

fel0jitdsa
(a karbantartdsi
nelkul)

Bizonylatszdm: 1 193133'1-1
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Eptiletek 6s egy6b epitm6nyek ([j)
Eltdr a szdmviteli eloirdstol, l(tsd

1.2

1.3

a kitdltesi utmutatot

| eelfcilai gyilrtasri g6pek es berendezesek fi6rmilvek nelktil) (rij)

Belfiildi gy6rt6s[ j6rmfivek (0j)
Figyelem! Belfcildi gydrtiisfnak min<istilnek azok a jdrmr.ivek,
amelyek alvdzszdmdnak els6 2 karaktere TR, TS, TT, TU vagy TV.

1.4 | lmport g6pek 6s berendez6sek fi6rmfivek n6lkiil) (uj es haszndlt)
{r '"E

44 21

I tmport j6rmfivek (tij 6s haszn6lt) A Magyarorszdgon elSszor
I forgatomba helyezett, kiilf6ld6n gy6rtott, tij 6s hasznilt j6rmfivek.

1.6 | UttetvOnyek, erd6k
Eltdr a szdmviteli eldirdstol, ldsd a kitdltdsi 0tmutat6t.

1.7

| Teny6sz- 6s igiis6llatok

1.8

| Meglev6 f6ld 6rtekn<ivel6se
Elt6r a szAmviteli el6irdstol, ldsd a kitdltesi ltmutatot.

1.9

I Osszesen (1.1+1.2+L3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)

1.10

144

1.9- b6t: Uj t6rgyieszk<iz beruh6z6sra adott el6legek nett6
hat6sa (+,-)

Bl2. Egy6b beruh6zdsi

adatok

1000 Ft

Figyelem! Az itt jelentend5 egy6b beruh6z6s adatok a B/1 tdbldban nem jelenthet6k.
Sorazonosito

2.1

Beszerz6s

Ert6kesit6s

d

b

Megnevez6s

Haszn6lt tiirgyi eszkrizcik (nem termelt
t6rgyi eszkiizzel egyfitt) l6sd kittilt6si

[tmutat6

2.1- b6l: Haszndlt t6rgyi eszk6z

2.2
2.3

beruhdz6sra adott el6legek nett6 hatiisa

(+,,

P6nztigyi lizi n g-szerz6d6sek

Bizonylatszdm: 1 1931331-1
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lmmateri6lis javak (egy6b immateri6lis
javak nelkiil) l6sd kitolt6si ritmutato
Elter a szamvitelieloirdstol, l6sd a kitiiltfsi (ttmutatot.
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