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Az adatszolgáltatás a statisÍikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény (stt.) 8. s (2)
bekezdése alapján kötelező.

ÉvesGAzDAsÁosrnrlszTlKAl JELENTÉs, 2011
Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek
Az adatszo|gáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatok
Adatszolgáltatók:

költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit

közlése, az adatszolgáltatás megtagadása' a késedelmes
adatszolgáltatás büntető_, illetve szabálysértési eljárást Vonhat

szervezet

után.

adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik,
a295l2o08lEK,20091251lÉK,2009l250lEK, 192l2o09lEK, 'l893/2006/EK' 177l20o8lEK, 167ol20o3lEK, 1669/2003/EK'
' 1 61 8/1 999/EK, 1614l20o2lEK' 364/2008/EK és a 27 5l2o1 1lEU rendeletekre.
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Neve:
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Címe:

1064

Budapest 06. ker.,Rózsa utca 67

főosztályának
Cím: 11'19 Budapest, Andor u. 4749'
Levelezésicím: '15'18 Budapest, Pf: 118' 169

Telefon:

KÜldendő: KSH Központi adatgyűjtő

Beérkezésihatáridő:

11229-8000

Fax-szám: 1/345-8655

E-mail:

gazdstat@ksh.hu

2012.04'02

A kitöltött beruházási adatlapok darabszáma:
2012.

Tiborné

intézményvezető

B

1/331-2359

11473-1',159

e-mail címe
rozsa@vazsonyiidosotthon.

A kitöltő(k) adatai
A kitöltésért felelős
telefonszáma
fax-száma

Téma,
Íe1ezet

nap

A kérdőÍvet jóváhagyó vezető adatai
beosztása
teleíonszáma
fax-száma

neve
Görög

22.

hó

03.

neve

&okoliné L. Mária

1t311-4850

11473-1159

e-mail címe
rozsa@vazsonyiidosotthon.

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére íordítottidő:
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B BERUHAZASI ADATOK
A beruházások teljesítményértéke- a pénzügyi teljesÍtéstől fÜggetlenül _ az adot|időszakra vonatkozó beruházási
ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékétis tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat
folyamatosan' nem pedig az aktiváláskor jelenteni!

B/í. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások

(Lásd útmutatót is)

Lásd Útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök
javak beszerzésének értékét.Azokat csak a kérdőív B/4 illetve 8/6 tábláiban kell szerepeltetni.

és az immateriális
1

Beruházások
Megnevezés

ÉpÜletek és egyéb építmények

nosító

teljesítményértékeösszesen
(nemzetgazda-

b

02

1236

Belfrjldi (gyártású) járművek

03

lmport gépek, berendezések (új és használt)
(Részletesebb leírásért álljon a mező(k\ fölé az egérmutatóval!)
lmport járművek (új és használt)
(Részletesebb leírásért állion a mezrí(k) fölé az eqérmutatóval!)

Ebből (06-bol): személygépkocsik
(Részletesebb leírásért álljon a mező(k)fölé az egérmutatóval!)

Ültetvények, erdők
(Részletesebb leírásért álljon a mezó(k) Íölé az egérmutatóval!)

Tenyész- és igásállatok
(Részletesebb leírásért álljon a mező(k\ Íölé az egérmutatóval!)

Föld' telek és más nem termelt tárgyi eszközök
(Részletesebb leírásért álüon a mezó(k\Íölé az eqérmutatóval!)
Eb

bol ( 1 }-bol)

osszesen

(01

:

i'l':lgl"l?iT"

átruházási költsége

+02+03+05+06+08+09+í 0)

05
06
07
08
09
10
11

12

vételáron

a

Belföldi gépek, berendezések

o4

beszerzése

sági beruházás)

2093

Ebből (03-ból): személygépkocsik

Használt tárgyi eszköz

(üzemgazdasági beruházás)

01

(Részletesebb leírásért álljon a mező(k) fölé az egérmutatóval!)

000 Ft

értékesítése
eladási áron

c

B/4. PénzÍ'igyi

(csak a tárgyévben kötött

szerződéseket kel! jeIenteni)
Lízingbe vett tárgyi
eszközök értéke,
1000 Ft

PénzÜgyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök

teljes értékeösszesen (ingatlan

gépek, berendezések teljes értéke

Ebből(01-bőI):

járművek teljes értéke,személygépkocsi nélkÜl

személygépkocsik teljes értéke
azár1végŰ lízing teljes értéke (Lásd útmutató)

Technikai összesen

(01 +...+g51

B/5. Tárgyi eszközök

hosszú távú bérlete és operatív lízingje
'r 000 Fr

Megnevezés
A tárgyévben tárgyi eszközök
értékeösszesen

nosító

a

hosszÚ távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések
01

Az összes eqv évnélhosszabb tárovi eszköz bérlésrekifizetett tárovévi összeo.

8/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai
FigyeIem! A sámviteli előírásoktóI eltéróen nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás- átszervezés aktiváIt
értéke.Az ingatlanokhoz kapcso!ódó vagyoni értékűjogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb
immateriál is javak között kell szerepeltetni.
'r 000 Ft

Megnevezés

Beszerzés és saját
fejlesztés (tárgyévi
nosító

növekménv)
a

Ásványkincsek feltárási költségei

01

Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató)

02

Saját előállításÚ számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató)

03

Licenc, know_how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett
ismeretei)
Szórakoztató,

irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai

04
05

Egyéb immateriális javak

06

lmmateriális javak összesen (0í+...+06)

07

(áfa
Értékesítés
nélkÜl)
b

B,I7.

A beruházások teljesítményértékénekmegyék szerinti részIetezése,20í 1

KéjÜk a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! 1 000 Ft

Új tárgyi eszközök

Kód

TerÜlet

01

Budapest

02

Baranya megye

03

Bács-Kiskun megye

o4

Békésmegye

05

Borsod_Abaúj-Zemplén
meqve

06

Csongrád megye

07

Fejér megye

08

Heves megye

Nógrád megye

13

Pest megye

14

Somogy megye

b

eszközök

tenyész- és termelt tárgyi
iqásállat
eszköz

c

d

összesen

beszerzése**/

s=(s+b+c+d)

f

1236

:::it;n:i

Szabolcs-&atmár-Bereg
meqve

Jász-Nagykun-&olnok
meqve

17

Tolna megye

18

Vas megye

19

Veszprém megye

20

Zalamegye

21

országhatáron kívül

22

osszEsEN

22.

a

egyéb nem

Komárom-Esztergom

(0í+...+2í)

Uj tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése,meglévő tárgyi eszközök
bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélktil)' nemzetgazdasági beruházás.
Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás.

Figyelem!

A

és jármű

tárgyi

erdő,

meove

12

*l
'
*"l

berendezés

föld, telek,

meove

10

16

egyéb
építmény

Használt

Ültetvény,

Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar megye

15

gép'

2093

09

11

épület,

beszezése..."/

sor

rovat;
rovat;
rovat;

''a'' rovat= B/1 . tábla 01. sor "a"
''c'' rovat= B/1 . tábla (08+09) sorok "a"
''e'' rovat= B/1 . tábla 12. sor "a"

átalakítása,

''b" rovat= B/1 . tábla (02+03+05+06) sorok ''a'' rovat;
''d'' rovat= B/1 . tábla 10. sor ''a" rovat;
''f' rovat= B/1 . tábla 12. sor ''b'' rovat.

