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Adatszolgdltat6k; a megfigyel6sbe bevont v6llalkozdsok,
koltsegvetesi, kolts6gvet6si rend szerint gazddlkod6 szervek
6s nonprofit szervezetek.

Az adatszolg6ltatds statisztikai c6lra tort6nik.
Az adatszolg6ltatds elmulaszt6sa, illetve a hamis
adatszolg6ltatds a hivatalos statisztikdr6l sz6l6

2016. 6vi CLV. torveny 32-33. $-a alapjdn kcizigazgat6si
birsSg kiszab6sdt vonhatja maga utdn.

Az adatszolgdltatds a Stt. felhatalmazdsa alapjdn kiadott Orszdgos StatisztikaiAdatfelv6teli Programr6l sz6l6 Korm. rendelet
alapjdn tort6nik, flgyelemmel a 549120131EU 6s a 1893120061EK rendeletekre.
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Megjegyz6s

A k6rdriiv kit<ilt6s6re forditott id6:

A k6rd6ivet j6v6hagyo vezet6 adatai



Negyed6ves beruh6z6sstatisztikai jelent6s

2020.

Devizanem

Arfolyam

B/1. A beruh6z6sok teljesitm6ny6rt6ke

Be6rkez6si hat6rid6: a t6rgynegyed6vet ktivet6 h6 20.
A k6rd6iven csak a tdrgyid6sla_l1i adatok jelenthet6k. Amennyiben az adatszotgdttat6 kor6bbi adatait
korrig6lni-kiv-6\h, \gV azt.az59_H-FLEKTRA rendszeren keresztUl, a hibris id6Szak hetyes adatiit
tartalmaz6 k6rd6iv ism6telt elk[ild6s6vel teheti meg.
A k6rd6ivetnemleges v6lasz eset6n is k6rjiik bekiildenil
Az adatokat k6rj0k a rovatokba tizedes sz6hjegyek n6lkiil, ezer Ft-ban beirni!

&mennyiben..elsziirfiol*sukat n*r'n f*rinthan vex*tlk, kdrjrik adj;lk meg, h(!Sy a k6rdsiv adatait rnily*n
devieanemr6l iis mily** *rf*tyarnon szdrnolt;ik ait fnrintia.

els6 negyed6v

Figyelern! Kdrjtik az egyecli b*sz*rnol6jukat az IFR$ szerint kdszito ad*tsz*lg:iltatnkat, hogy * a fogalrni
elt6rdsek rniatt * tanulrniinyozriik *t 6s kovess{6k a kitdltr6si (tmutatd vsnatkbz6 mcdosit*sbitl

Figyelem!

-A be.ruhdzasok teljesitmenyerteke - a p6nzUgyi teljesit6stSl fiiggetleni.it - az adott id6szakra vonatkoz6 beruhdzSsi
raforditasok 6sszeg6t, ezen beltll 9 pqfejezetlen beruhdzdsok ertek6t is tartalmazza. Kerjrik tehdt a beruhdzdsokat
folyamatosan, nem pedig az aktivdlSskol jelenteni.

, l.Iiq 6rt6kfi.t6rgyi eszkiiztik beszerz6si 6s sajiit v6llalkoz6sban tiirt6n6 el66!litrisi 6rt6k6t, 6rtekhatdrt6t ftiggetten0l
kerjrik jelenteni, amennyiben egy 6ven t0l haszndljbk a tiirgyi eszkozt.

-A B/1'es tiibliiban az adatok nem tartalmazz{k a t5rgyieszkoz-apportot, a berelt 6s lizingelt tdrgyi eszkozoket. Valamint
az adatok nem tartalmazhatjirk a haszndlt tdrgyi eszkoz6k beszez6d6t sem (kiv6ve az 1.4-ds 1.5 i6rokat).

Az egyedi besziimol6ju\rl.q<IFRS sze.rint k6szit6 viillalkoz6s eset6ben a B/1 6s Bl2titblflbanjetentend6 statisztikai
beruhizd.g.teljesitm6ny6rt6k6_nek.minden esetben tartalmaznia kell az {llamit6mogat6sok iis6zeg6t, ftiggeilen att6l,
hogy a vdllalkoz6s nyilviintartdsaiban ez a bekeriil6si 6rt6ket lecsrikkentette-e. vaqlv sem.
Az IFRS 16 standard 2019. janu6r_1-t6ltiirt6n6 b-evezet6s6t6lfiiggetleniil az ofera[iv Iizing keret6ben beszerzett
eszktizdket nem szabad szerepe.ltetn! g_neg.yq9fves beruh6z6s-k6rd6iven @l2tribla p6nzEgyi lfzing-szerz8d6sek
sordban). Ldsd r6szletesen a kit6lt6si Utmu-1at6tt

A beruhiiz6sokhoz kapcsol6d6le-nem vonhat6 (vissza nem ig6nyelhet6) AFA a statisztikai beruh6z6si
teljes.itm6ny6rt6k r6sz6t k6pezi, {fiigg.eltgn att6l,'hogy "egyenis"l vagy 'torditott" m6don ttirt6nit ai iA6
megfizet6sel, azaz.a le nem vonhat6-{FA-t minden 

"3glO"l 
jelenieni-#iiks6ges. Kiemetten fer;Ur if6tt!6gvet6si

szerveket, hbgy a le nem vonhat6 ArA-t szerepeltess6k a b6ruhazii feienie-jeiibeirl

A B/1-es.t:ibtq" t 0.. qontjtiban a beruh;izaisi el6leg hltdsa lehet poeitiv vagy negativ, attdl fiigg<ien, hogy a
beruhile;isra fizetett el6legek nirvelt6k, vagy g kbrdbbi idriszalilran mdr lejeleit6sre keriitt frdruhiixrisiLlatogeX
csokkenlettdk-e a teljesitmdny6rt6ket {negritiv korrekcidk, az elSleg vissiafiretdsekor. a sziillit,6i sziimla
krinyvel6se utiin).

ISO 4217 devizak6d

forintban, egy egys6gre (ket tizedessel)

1000 Ft

nosit6

Uj tSrgyi eszkozok
beszez6se, sajdt

vdllalkozdsban va16
l6tesit6se, a meglevci
eszkozok b6vit6se 6s

fel0jitdsa
(a karbantdrtdsi

nelktil)

Megnevez6s
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Epiiletek 6s egy6b 6pitm6nyek ([j)
Elter a szdmvitelieloirdstol, ldsd a kitdltesi utmutatot.

1.2 | Belfrildi gy6rt6sti g6pek 6s berendez6sek fi6rmffvek n6lkiit) (0j)

1.3
Belfcildi gy6rtds0 j6rmfivek (rij
Figyelem ! Belfrildi gydrt6sri na min6si,ilnek azok a jdrmfivek,

karaktere TR, TS, TT, TU vagy TV.amelyek alvdzsz6mdnak els6 2

1-4 | tmport g6pek 6s berendez6sek fiirmfivek n6tktit) (0j 6s haszndtt) 85 48

{ s I lmpoft jiirmfivek (tij 6s haszn6lt) A Magyarorsz6gon el6sz6r
I forgalomba helyezett, ki.ilfdld6n gy6rtott, 0j 6s haszniilt jdrmfivek.

1.6 | Uttetvenyek, erd6k

Elt6r a szdmviteli elofrdstol, l6tsd a kit\ltesi 0tmutat6t.

1.7 | Teny6sz- 6s igiisiillatok

1.8 | Meglev6 f6!d 6rteknrivel6se

Eltdr a szitmviteli elSirastol, lSsd a kitdltdsi utmutatot.

1.9 | Osszesen (1.1+1 .2+1.9+1.4+1.5+L6+t.Z+t.8)

1.10 | ;,"t;3:,iiitrirsvi 
eszkciz beruh6zssra adott et6tesek nett6

Bl2.Egy6b beruh6zdsi adatok 1000 Ft

Figyelem! Az itt jelentend6 egy6b beruhdz6s adatok a Bl1 tirblilban nem jelenthet6k.

Sor-
azonos[t6 Megnevez6s

Beszerz6s Ertekesites

a b

2.1
Haszn6lt t6rgyi eszkcizcik (nem termelt
tiirgyi eszkrizzel egyiitt) l6sd kitcilt6si
0tmutat6

2.2
2.1- b6l:. Hasznilt tdrgyi eszkiiz
beruh6z6sra adott el6legek nett6 hatisa
(+,.)

ffilfilhllllrilffi

2.3 P6nztigyi lizing-szerz6d6sek
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lmmateri6lis javak (egy6b immateri6lis
javak n6lktil) lasd kitcilt6si utmutat6

Elter a szdmvitelieloirdstol, lasd a kitdltesi utmutatot.
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