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Az adatszolgaltatds a hivatalos
statisztikdrol szolo 2016. evi CLV.

torv6ny 24.,6s 26. g-a alapj6n
kotelez6.

Nyilv6ntartasi szSm:

2240

EVES BERUHAZASSTATISZTIKAI JELENTES, 2018

Adatszolgdltat6k: a megfigyelesbe bevont vdllalkozdsok,
koltsegvet6si-, koltsegvetesi rend szerint gazdiilkodo szervek
6s nonprofit szervezetek

Az adatszolg6ltatds statiszti ka i c6l ra torten ik.
Az adatszolgdltat6s elmulaszt6sa, illetve a hamis
adatszolg5ltat5s a hivatalos statisztik6rol szolo

2016. evi CLV. torveny 32-33. g-a alapjan kozigazgatiisi
birsdg kiszab6sdt vonhatja maga utdn.

Az adatszolg6lta!6s a. Stt. felhatalmazdsa alapjrin_kia9o!!Orszdgos Statisztikai Adatfelv6teli Program16l sz6l6 Korm. rendelet
?lgpj4l^t^o1.9?ik, figyelemmet a 295l2o0BlEK,20091251tEK,200gt2sotEK, 192t2oo9tEK, iBlgtaboolrx, fittzooaiiK,
161811999/EK, 364120081EK,275120101EU, 549120131EK, 71612007lEKes a 47912009iEK rendetetekre.

15813729 Statisztikai f6tev6kenyses' 
Fo, 
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1-] Megye: [G*]T<irzssz6m:

Neve:

Cime:

ES SZENT ANDRAS REUMAKORHAZ

Hbviz,Dr. Schulhof Vilmos set5ny 1.

Be6rkez6si hat6ridri: 9.04.01

Beki.ild6s m6dja: a KSH ELEKTRA rendszer6n kereszttil http://etektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu * Adatszolgdltatoinknak * Nyomtatvdnyok - Munkatdrsak el6rhet6s6gei

A kit<ilt6ssel 6s adattoviibbitdssal kapcsolatos k6rd6seit az al6bbitelefonsz6mon tehetifel:

KSH-ELEKTRA iigyf6lszolg6lat tetefonsz6ma: 80i200-766

el616se a honlapon: https:l/kapcsolat.ksh.hulContactCenter/

Dr. Kvarda Attila

Gyogyt6 kifoly6 viz h6szivatty0s energiahasznos[t6sa: 381.836 eFt
Fedett Ftird6 iszappakolo kialakit6sa: 575.129 eFt
Fedett Furd6 felfjitdsa: 169890 eFt
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kitoltott beruhdz5si adatlapok szdma:

neve beosztasa telefonszdma e-mailcime

f6igazgato 83/501-701 titkarsag@spaheviz. hu

A kitolt5k adatai
neve beosztasa telefonszama e-mail cime

V6zer Ad6m 35Op.vez. 331501-700t128 adam. mozer@spaheviz.hu

Megjegyz6s

A k6rd6iv kitolt6s6re forditott id6:



B BERUHAZASI ADATOK

Aberuhazasok teljesitmenyerteke - a p6nztigyiteljesit6st<ilfiiggetlentil- az adott idoszakra vonatkozo beruhrizdsi
rdfordit6sok osszeget, ezen belula befejezetlen beruhdzilsot ert0t<0t is tartalmazza. K6rjtik tehdt a beruhdzisokat
folyamatosan, nem pedig az aktivdl6skor jelenteni!

B/1. Nemzetgazdas6gi 6s iizemgazdas69i beruhdz6sok (Ldsd Itmutat6t is)

Ldsd utmutatot (fogalmi meghatarozdsra.is). Az adatok nem tartalmazhatj6k a lrzingelt tzirgyi eszkozok 6s az immateridlisjavak beszerz6s6nek 6rteket. Azokat csak a kerdoiv B/2 illetve Bl4 tabliif,an kell szerepell<jtni.
Am-ennyib.en a szervezet a 2018. 6vben !lgyed6ves jelentesi kritelezetts6get teljdsitett, 0gy a B/1 t6bliban jelentett
6rt6keknek meg kell egyeznitik a negyed6v6nte ki]ldott adatok 6sszeg6vel!

Az egyedi besz6mol6jufat.lz- IFRS szerint k6szit6 vdllalkoz6s eset6ben a B/1 tiibkiban jelentendci statisztikai
beruhdzl:.teljesitm6ny6rtek6nek"minden esetben tartalmaznia kell az 6llamit6mogatiisok cisszeg6t, fUgg;gen attol,
!,ggy -, vdllalkozds nyilvdntart6saiban ez a bekeri.il6si 6rt6ket lecsokkentette-e, vagTy sem. Liisd rEszietesln a
kitolt6si Itmutat6t!

1000 Ft

Megnevez6s Sorazo-
nosito

Nemzetgazdas6gi
beruh6zdsok
(beruhSz5sok

teljesitmeny6rt6ke
osszesen) - Uj
tiirgyi eszkoz

Haszn6lt tdrgyi eszkoz

Uzemgazdasagi
beruhiiz6s

(beszerz6se
v6tel5ron)

ert6kesitese
eladdsi iiron

a b C

Epuletek es egyeb 6pitm6nyek 0'r 1 474 951

Belfoldi (gyartdsrl) es belfoldon m6r haszndlt gepek,
berendezesek 02 5 962

Ebbol (02-b6l): lnformdci6s, kommunikSci6s technikai
berendez6sek 03

Ebb6l (03-bol): Szdmitog6pes hardver 04

Ebbol (03-b6l): HiradAstechnikai berendez6sek 05

Belf6ldi (gy6rtds[) es belfolddn mdr haszn5lt j5rm0vek
Figyelem! Belfoldi gyartas[nak min6stilnek azok a
jSrm(vek, amelyek alvitzszAm{nak els6 2 karaktere TR,
TS, TT, TU vagy TV.

06

Ebb6l (06-b6l): szem6lyg6pkocsik 07

lmport gepek, berendezesek (0j es haszn6lt) OB 420 312

Ebb6l (08-b6l): lnformdci6s, kommunik6ci6s technikai
berendez6sek 09 3 145

Ebb6l (09-b6l): 5z6mlt6gepes hardver '10 3 145

Ebb6l (09-b6l): Hirad6stechnikai berendezesek 11

Import jSrm(vek (0j 6s hasznalt)
A Magyarorszdgon elcjszor forgalomba helyezett,
kulfoldon gydrtott, rij 6s haszndlt jSrmfivek.

12 16 377

Ebb6l (1 2-b6l): szem6lyg6pkocsik 13 16 377

Ultetv6nyek, erdrjk 14

Teny6sz- 6s igas6llatok 15

Megl6vo fold erteknovel6se 16
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M5s nem termelt targyi eszkozok 17

Ebb6l (17-bol): a foldtulajdon Struhdzdsi koltsege
(illetek stb.) 1B

Osszesen (01 +g2ag6+08+1 2+14+15+1 6+1 7) qo 1 917 60i

Osszesenbol (99): Targyi eszkoz beruh6z6sra adott
elolegek netto hat5sa (+,-) 19



Bl2. P{nztigyi lizingszerzcidrisek (csak a tArgyevben kcitcitt szerzdd6seket kel jetenteni)

Az egyedibeszamolot,a nemzetkozi pen.zugyi beszdmo16si standardok (IFRS) szerint keszito vdllalkozdsok eseteben ap6nzugyi lizingszerzddes alapjdn haizndlaltja vett targyi es 
-zkoz 

6rt6k6riek i 6iicr i. araplan szamori ue1liLtl esi erteket ke1kimutatni, meg akkor is, ha a vdllalkozds a fizetend6li"zlngdijak jelenert6ke atJpJJn szZmitott eszkoz-erteket rnutat kiaKOnyvetoen.

Megnevez6s Sorazo-
noslto

Llzingbe vett
targyi eszkozok
erteke, 1000 Ft

a

P6nzUgyi lizing
egyutt)

keret6ben beszerzett tdrgyi eszkozok teljes 6rt6ke osszesen (ingaflan lizinggel
01

Ebbol (01-b6l): gepek, berendez6sek tetjes ert6ke 02

j6rm iivek teljes 6rt6k,-', szem6lyg6pkocsi n6lkrlt 03

szemelyg6pkocsik terljes 6rt6ke 04

Ebb6l (04-b6l): a zArt v6gu tizing tetjes ert6ke (Ldsd [tmutato) 05

Technikai cisszesen (01 +...+95; 99

B/3. Targyi eszk<iz6k hosszu tdvu berlete 6s operativ tizingje

A. gazdasdgi szervezet konyveiben a hossz0t5vri berlettel es operativ lizinggel kapcsolatos t6nylegesen lekonyvelt
rdford ltdsokat kell jelenteni.

Megnevez6s Sorazo-
noslt6

1000 Ft

c,

1I9rgyeVDentargyleSzkozot(hosszt-ttdvuberlet6re6so'e
erteke

f1_911zes egy 6vnel hosszabb tiirgyi eszkoz b6rl6sre nyilvdntartdsokban konyvelt t6rgyevi
osszeq.

01

2019.03.29. 11:31
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Bl4. Az immateri6lis javak t6rgy6vi v6ltozdsai

Figyelem! A szd.mviteli el6iriisoktol elt6rcien nem tartozik az immateri5lis javak koz6 az alapitds-iitszervez6s aktiviilt
6rteke. Az.ingatla.ng[h9z kap.csolodo vagyoni 6rt6kr.i jogokat a sz6mviteli-e16irdsokto! elt6i<ien itt, az egy6b
i m mate riil is javak kilztitt kel I szerepeltetn i.

Az egyedi besz6mol6t a nemzetkozi penzugyi beszdmolSsi standardok (IFRS) szerint keszito vallalkoz6sok eseteben az
immateri6lis javak beszerz6si, illetve elo5llit'jsi ert6ke - a t6rgyi eszkozdkkel (apcsolatos beruhtizdsokhoz hasont6an -minden esetben kell, hogy tarlalmazza az Alla,mi.tamogatdsok-osszeg6t, m6g akkor is, ha a vallaf f<ozas ny-ilvdntartasaiban
azAllami tdmogatdsok nem kepezik a bekerLll6si ert6liresz6t.

Megnevez6s Sorazo-
nosit6

Beszerzes es
sajdt fejleszt6s

(t5rgyevi
novekmeny)

't000 Ft

Ertekesites
(5fa nelkul)

1000 Ft

o b

Asv6nykincsek feltdrdsi kolts69ei 01

VSs5rolt szdmrt6g6pes szoftver (lasd [tmutato) 02

Vdsdrolt szSmit6g6pes adatbdzis (ldsd ritmutat6) 03

SajSt el6AllitSs[ szdmit6gepes szoftver (l6sd 0tmutato) 04

Sajdt elciS ll itdsr.t sz6m it6g6pes adatb6zis (liisd [tm utato) 05

Licenc, know-how,
ismeretei)

(term6k, gydrt6si en ged6ly, gydrtdsi eljdriis vedett
06 21 614

3z6rakoztato, irodalmi vagy m[iv6szeti alkotasok eredeti peld6nyai 07

Egyeb immateriiilis javak 08

lmmateri5lis javak 6sszesen (01+...+08) 99 21 614
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B/5. A beruh6zdsok teljesitm6ny6rt6k6nek megy6k szerinti reszletezrlse,20lS

Figyelem: szdmszaki osszefrigges van aBl1. tdblaval. (b(ivebben liist Otmutat6)

K6d Terulet

Nemzetgazdasar

epulet, egyeb
6pitm6ny

ge
berenr

es je

d b

01 Budapest

o2 Baranya megye

03 Bdcs-Kiskun megye

o4 Bekes megye

05 Borsod-Aba0j-Zemplen
megye

06 Csongr6d megye

07 Fej6r megye

08 Gy6r-Moson-Sopron
megye

09 Hajd0-Bihar megye

10 Heves megye

11
Komdrom-Esztergom
megye

12 Nogr6d megye

13 Pest megye

14 Somogy megye

15 Sza bolcs-SzatmSr-Bereg
megye

'16 J6sz-Nagykun-Szolnok
megye

17 Tolna megye

1B Vas megye

19 Veszpr6m megye

20 Zala megye 1 474 951 4

21
Orszaghataron kivtil (pl. :

kr.ilfoldi telephely)

oo OSSZESEN (01+...+21; 1 474 951 4

1000 Ft

beruhdzAs (Uj targyi eszkozok beszerz6se)*

I,
lez6s
rm0
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riltetveny,
erd6,

teny6sz- 6s
igdsdllat

meglevo fold osszesen

c d e f

1 917 601

1 917 60i



A 85. t5blazat kitolteset,
ad alegy ezSss69et kon ny it6

tdjekoztato adat a B1.
tablazatbol.

B1/01.a: B1/(02+06
+08+12)a: 81l(14+1$)s; 81l16.a B 1/99.a B'1/99.b

1 474 951 442 651

" l6sd btivebb magyar6zalet az ritmutat6ban. Az importb6l beszezett eszk0zok minden esetben 0j t6rgyi eszkoznek, min<lstilnek.

8/6. Ert6kt6rgyak tdrgy6vi vdltozisai

[g{ff,p,.i:lllpiigxriJil?l[Ei:"*5ff"1i","*"3]r7r"5,"i??:i##,X1ff:"i5:V"1*"'me'vek 
f6-vasv

Az ertektargyak 6rt6kel6ser6l l6sd az Utmutat6t. 
- -

1000 Ft

Megnevez6s Sorazo-
nosit6

Beszerz6s Ertekesltes

a b

E rt6ktdrg.ya k.(ekszerek, drdga kovek, nemesf6mek, festm6nyek, szobrok,
6rm6k, 169is6gek, ert6kes gytljtemenyek) 01
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