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KsH . KOZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL'ryf'
Az adatszolgdltatas a hivatalos

statisztikdrol szolo2016. evi CLV
torveny 24. 6s 26. g-a alapjan

kotelezo.

Nyilvantarlasj sz5m:

2237

Negyed6ves beruh6z6sstatisztikai jelent6s

2019. mdsodik negyed6v

A_datszolgaltqtok, a megfigyelesbe bevont vrillal kozrisok,
kolts6gvetesi, k6lts6gvet6si rend szerint gazddlkodo szervek
6s nonprofit szervezetek.

Az adatszolg6ltatas statisztikai celra tortenik.
Az adatszolgiiltatils elmulasztSsa, illetve a hamis
adatszolgdltatds a hivatalos statisztikd16l sz6lo

2016. evi CLV. torveny 32-33. g-a alapjdn kozigazgatasi
birsag kiszabasat vonhatja mdga utdn.

Az adatszolgdlta!6s a.Stt. felhatatqq-zg9g.ql.qOj5n kiadott Olszdgos StatisztikaiAdatfelv6teli Programr6t sz6l6 Korm. rendetet
alapjdn tortenik, figyelemmel a 549l2e13lEU'r5s a 11g3t2oo6tEk renoeleiet<re. 
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Kiraly Gertr0d 831501-700t128 gertrud. kiraly@spaheviz. hu



Negyedeves beruh6z6sstatisztikai jelentes

201s. f _jter"d,k _] nesyed6v

Beerkezrisi hatiiridrj: a t5rgynegyedevet kcjvetcj h6 20.
A kerdcjiven csak a t:irgyidtiszaki adatok jelenthet<ik. Amennyiben az adatszolg6ltat6 kordbbi adatait
korrigiilni.k!v.6ni.9., ugy azt azKSH-ELEKTRA rendszeren kerdsztiil, a hib6s idciizak helyei iUriai
tartalmazo k6rdciiv ismetelt elkrildes6vel teheti meg.
A k6rdciivetnemleges vdlasz eset6n is k6rjtik bekilldeni!
Az adatokat kerjtik a rovatokba tizedes sziihjegyek nelki.il, ezer Ft-ban beirnil

Amennyibenelsz{molisukat nem forintban_veze.tik, !r6.rjrik adjdk meg, hogy a k6rd6fv'adatait milyen
devizanem16l es milyen eirfolyamon sziimoltdk ait forintia.

fj^gJ-9f*_T!-1t1.1_*X 3z egyedi beszdmolojukat az IFR$ sZerint ktiszit6 adatszolgdltatokar, hogy * a fogatmi
elteresek miatt - tanulmdnyozzik 6t r6s kdvess6k a kitoltdsi ritmutato vonatkoz6 modositaEiritt

Figyelem!

-Abe.ruhilzitsok teljesitmenyerteke - a p6nziigyi teljesit6st6l filggetleniil - az adott id6szakra vonatkoz6 beruhdzdsi
rdforditdsok osszeg6t, ezen beltll a. befejezetlen beruhdzdsok 6rt6'i(Et is tartalmazza. K6rjdk teh6t a Oerunazasofut
lolyamatosan, nem pedig az aktiviilSskor jelenteni.

;4,I!:-ftq!!,tlryyieszktiztik beszerz6si 6s sajiit v6llalkoziisb-an tiirt6n6 el66llit5si 6rt6k6t, 6rtekhatdrtot fuggeuenUt
l(erJuk jelenteni, amennyiben egy 6ven tUl haszndlj6k a t6rgyi eszkozt.

-A B/1'es tiibkiban az adatok nem tartalm azzitk a.lArgyieszkoz-apportot, a berelt 6s lizingelt tdrgyi eszkozoket. Valamint
az adatok nem tartalmazhatlak a hasznSlt tdrgyi eszkdz6k beszerzdd6t sem lkiv6ve az 1.4 "es t.s E6rotitii. -- -

Az egyedi besz6mol6julat.?4IFRS szerint k6szit6 v6tlalkozds eset6ben a B/1 6s B/2 tiibl:iban jelentend6 statisztikai
beruhiiz5s.tg.[e.sitm6ny6rt6k6nek.minden esetben tartalmaznia ketl az 6ltami t6mogatdiof Oiizegli, iiiggeilen att,ii,

[fr8][.]relf,t.1li?,nyilvdntartrisaiban 
ez a bekeriil6si 6rt6ket tecscikkentette-e, va{y iem. r-aso iEiiie["'"-"n a

A beruhdz6sokhoz kap-cso-16d6 le nem vonhat6 (vissza 9er.n ig6nyelhet6) AFA a statisztikai beruh:izrisi
leJj.e-sjtmp1y6rt6k resz6t kbpezl, azaz a Ie nem vdnhat6 AeA-t miioen es6tben jetenteni izitksesesliemetten
k6rjilk a ktilts6gvet6si szerveket, hogy a le nem vonhat6 ArA-t szerepettess6lia uerutrazas jLteinlEldii6eii

A B/1-es.tiibl1f 0. q9n!f ban a beruhdz5si elcileg hatiisa lehet pozitiv vagy negativ, att6t fiigqoen, hoqv a
beruhezesra fizetett el6legek nciveltrik, vagy..a kordbbiid6szakba.n mdr iejelei'tdsre ke1;tt 6&unriz6siirl6tegek
cscikkentett6f:e.a teljesitm6ny6rt6ket lnegritiv korrekci6k, az et6teg vissiafizet6iet<oi, a siilit6i si;;nt;"-"
konyvel6se utiin).

Devizanem

Arfolyam

B/1. A beruh6zdsok teljesftm6ny6rt6ke

Eltdr a szdmviteli el6irastol,

Bizonylatszdm: 9184337-1

lasd a kitdltesi utmutatot.

ISO 4217 devizak6d

forintban, egy egys6gre (k6t tizedessel)

1000 Ft

Sorazo-
noslto Megnevez6s

Uj targyi eszkozok
beszerz6se, sajdt

vdllalkozdsban valo
l6tesit6se, a meglevd
eszkozok bovitese es

fel[jit6sa
(a karbantart6si munkdk

nelkul)

1.1 Epiiletek 6s egy6b 6pitm6nyek (0j) 76 482

2 . oldal 2019.07.18.09:26



1.2 | Belfoldi gyilrt;lsri g6pek es berendezesek fidrmtivek netkiil) (uj)

1.3
Belfoldi gydrtas0 jarmrivek (rij)
Figyelem! Belfoldi gydrtiis0nak mindsiilnek azok a j6rmfivek,
amelyek alvazszam6nak els<i 2 karaktere TR, TS, Ti, TU vagy TV.

lmport gepek 6s berendez6sek fi6rmrivek nelkii!) (0j es haszn6tt) 132 978

lmpo1t jdrmfivek (tij es haszniilt) A Magyarorsz6gon eloszor
forgalomba helyezett, krilfoldon gyartott, uj ris hiszndrt j6rmrivek.

Ultetv6nyek, erdcik

Elter a szamviteli eloirastol, lasd a kit6ltesi utmutatot.

Teny6sz- 6s igiis6!latok

1.8 | Meglevri fcild 6rteknovel6se

Elter a szamviteli eloirastol, lasd a kitlltesi utmutatot.

Osszesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)

1.10 | l,r?3:,iijtsrsyi 
eszkoz beruh6ziisra aaott ettiteset< netto

1000 FtBl2. Egyeb beruh6z5si adatok

Figyelem! Az itt jelentend5 egy6b beruhSzds adatok a B/1 t6bl6ban nem jelenthet<ik.

Sor-
azonoslt6 Megnevez6s

Beszerz6s Ertekesites

a b

2_1
Haszn6lt t6rgyi eszkozcik (nem termelt
t6rgyi eszkozzel egytitt) l6sd kitolt6si
0tmutat6

2.2
2.1- bi5l: Haszn6lt t5rgyi eszkciz
beruh6z6sra adott el5legek nett6 hat6sa
(+,,

2.3 P6nztigyi llzi n g-szerz6d6sek

2.4 tm materi6 I is javak (esyeb i.f,;t8;iltfi\
javak nelktil) lasd kitoltey'.Slmutato- "")

Eltdr a szainviteliel6irast6l, l6sd a k

BizonylatszSm: 9184337-1
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Dr. Kvarda Attila
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