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BERUHÁzÁst ADAToK

Figyelem! Az adatok nem tartalmazzák a tárgyieszköz_apportot, a
bérelt és lízingelt tárgyi eszközöket és az immateriális javakat! Nem
tartalmazzák továbbá a használt tárgyi eszközök beszerzését (kivéve
az 1.4 és í.5 sorokat)! A beruházások teljesítményértéke_ a
pénzügyi teljesítéstől függetlenül _ az adott időszakra vonatkozó
beruházási ráfordítások összegét' ezen belül a befejezetlen
beruházások értékétis tartalmazza. Kériük tehát a beruházásokat
folyamatosan' nem pedig az aktiváláskor jelenteni!

1.1

A beruházások
teljesítményértéke,
1000 Ft
Tárgyi eszközök
beszerzése, saját

vállalkozásban való
létesítése,a meglevő
eszközök bóvítése és
felújítása (a
karbantartási munkák

Épübtek és egyéb építmények(új)

1

8040

Lakó- és nem lakóépületek, valamint egyéb épÍtményeképíttetése,beszezése és saláÍ váIlalkozásban való építése(a
teruezési, tulajdonszezési, átÍrási és egyéb költségekkel együft), a meglévők átalakÍtása, korszerŰsítése, bővítese és
felújítása. Eltéróen a számviteli előírástol nem taftalmazza az ingatlanokhoz kapcsolodo vagyoni értékűjogokat.

1.2

BelföIdi gyártású gépek és berendezések (járművek néIküI) (új)

Belfoldi gyáttásból származó gépek, berendezések, bútorok, hangszerek és sporÍszerek beszezése (az átírási és egyéb
költségekkel együft), a meglévő gépeken, berendezéseken végzett bővítésiés felújítási munkák.

í.3

Belföldl gyártású járművek (új)

Belfoldi gyáttásból származó járművek beszerzése (az átírási és egyéb köItségekkel együft), a meglévő járműveken
végzeft felújítási munkák.

1.4

lmport gépek és berendezések fiárművek nélkül) (úi és hasznáIt)

Az impoftból származo gépek, berendezések, bútorok, hangszerck és sporÍszerek beszezése (az átírasi és egyéb
költségekkel egyíift). Az impoftált használt eszközók beszezését is ift kérjük elszámolni.

í.5

lmport járművek (új és használt)

Az impoftból származó járművek beszezése (az átírási és egyéb költségekkel együft) Az impoftáIt hasznáIt jármúvek
beszezését is ift kérjük elszámolni.

í.6

Üftewények, erdők

olyan szőlők, gyümölcsösiík, egyéb fa- és bogyós ültetvények beszenése és saját vállalkozásban való létrehozása,
amelyeket egy éven túli termésükért taftanak' lde tartozik a kömyezefuédelmet, idegenforgalmat és vadgazdáIkodást
szolgáIó erdők beszezése, ÍelepíÍése
is' Eltéroen a számviteli előínstól nem taftalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni éftéktijogokat. A fakitermelésre szánt erdők telepítése és beszenése nem ift, hanem a saját termelésti, illefue a
vásároft készletek közöft számolandó el.

1.7

Tenyész_ és igásállatok

Tenyésztésre,vontatásra, versenyeztetésre tartott állatállomány beszerzése és sajáÍ vállalkozásban való létrehozása. A
tenyésztéselsődleges célja állatitermék (pI. tej, tojás, gyapjú, méz stb.) előállítása. Az éttékesítesicéIra szánt vágóátlatok
tenyésztésétés beszezését nem ift, hanem a saját termelésti, illefue a vásárolt készletek kozoft kérjük elszámolni.

1.8

Meglévő föId értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök

A rovatba csak a meglévő föld értéknövelése(pl. melioració) tartozik' A föld, telek, föld alatti ásványkészletek, nem
telepÍteft erdők beszenési koltsége, valamint a tulajdonszezési és átírasi költségek nem számolhatók el. Eltérően a
számviteli előírástól a rovat nem tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékűjogokat.

í.9 összeseru

|1.1+1.2+1.3+í.4+í.5+1.6+í.7+í.8)

