
Az adatszolgá ltatás a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

24. és 26. §-a alapján köte lező . 

Nyilvántartás i szám: 

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2237 

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 

2021. első negyedév 

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vá llalkozások, költségvetési, 
költségvetési rend szennt gazdá lkodó szervek és nonprofit szervezetek. 

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszo lgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapjá n közigazgatási bírság kiszabását 

vonh atja maga után. 

Az adatszolgá ltatás a Stt. fe lhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet a lapján történik. 
figyelemmel a 549/2013/ EU és a 1893/ 2006/EK rendeletekre. 

Törzsszám: 15832410 Stati sztikai főtevékenység: 8510 Megye: 

Neve: NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODA 

Címe: 2750 Nagykőrös.Kárász utca 1. 

Beérkezési határidő: 2021.04.20 

Beküldés módja : a KSH ELEKTRA rendszerén ke resztül http://elektra.ksh.hu 

Kapcsolat: www.ksh .hu ~ Adatszolgáltatóinknak ~ Nyomtatványok ~ Munkatársak elérhetőségei 

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az a lábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fe l: 

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766 

elérése a honlapon: https:l/kapcso/at.ksh.hu/ContactCenter/ 

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai 

neve beosztása telefonszá ma e-mail címe 

Kiss Péter p-üi irodavez„.1 0653/550-340 kisspeter@nagykoros.eu 

A kitöltő adatai 

neve beosztása telefonszá ma e-mail címe 

Czuczi Mónika ktg-vetési üg„.l 0653/550-346 czuczimonika@nagykoros.eu 

Megjegyzés 

A kérdőív kitöltésére fordított i dő: 20 perc 

Köszönjük az együttműködésüket! 
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Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 

2021. első negyedév 

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20. 
A kérdőíven csak a tárgyicfőszak1 adatokjelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait korrigálni kívánja, 
úgy azt az KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül, a hibás időszak helyes adatát tartalmazó kérdőív ismételt elküldésével 
tenet1 me~. 
A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni! 
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül, ezer Ft-ban beírni! 

Amennyiben elszámolásukat nem forintban vezetik, kérjük adják meg, hogy a kérdőív adatait milyen devizanemről és 
milyen árfolyamon számolták át forintra. 

Devizanem ISO 4217 devizakód 

Árfolyam forintba n, egj egjségre (két t izedessel) 

Figyelem! Kérjük az egyedi beszámolójukat az IFRS szerint készítő adatszolgáltatókat, hogy - a fogalmi eltérések miatt -
tanulmányozzák át és kövessék a kitöltési útmutató vonatkozó módosításait! 

Figyelem! 

-A beruházások teljesítményértéke - a pénzügyi teljesítéstől függetlenü l - az adott i dőszakra vonatkozó beruházási ráford ítások összegét. ezen 
belül a befej ezetlen beruházások értéket is tartalmazza. Kérj ük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az aktivá láskor jelenten i. 

- A kis értékű tárgyi eszközök beszerzési és saját válla lkozásban történő előállítási értékét, értékhatártól függetlenül kérjük j elenteni, 
amennyiben egy éven túl használják a tá rgji eszközt. 

-A B/1-es táblában az adatok nem tartalmazzák a tárgJieszköz-apportot, a bérelt és lízingelt tárgJi eszközöket. Va lamint az adatok nem 
tartalmazhatják a használt tárgJi eszközök beszerzését sem (kivéve az 1.4 és 1.5 sorokat). 

Az egjedi beszámolójukat az IFRS szerint készítő váll alkozás esetében a B/1 és B/2 táblában j el entendő statisztikai b eruházás teljesítményértékének 
minden esetben tarta lmazn ia kell az állami támogatások összegét, független attól, hogj a vállalkozás nyilvántartásaiban ez a bekerülési ertéket 
lecsökkentette-e, vagy sem. 
Az IFRS 16 standa rdL019. január 1-tő l történő bevezetésétől függetlenü l az operatív lízing keretében beszerzett eszközöket nem szabad 
szerepeltetni a negJedéves beruházás kérdőíven (B/2 tábla pénzügji líz i ng-szerződések sorában). Lásd részletesen a kitöltési útmutatót! 

A beruházásokhoz kapcsolódó le nem vonható (vissza nem i_gényel hető) ÁFA a statisztika i beruházá,si ~elj esítményérték részét képezi, (fü~etlen 
attól, hogj "egyenes", va_gy "fordított" módon történik az ado megfi?et,ése), azaz a le nem vonható AFA-t m inden esetben jelenteni szükseges. 
Kiemelten kéqük a költsegvetési szerveket, hogj a le nem vonható AFA-t szerepeltessék a beruházás jelentéseikben! 

A B/1 -es tábla 10. pontj ában a beruházási el ő l eg hatása lehet pozit ív vagj negatív, attól függően , hogj a beruházásra f izetett e lő legek növelték, 
vagy a korábbi i dőszakban má r lejelentésre került beruházási e lő l egek csökkentették-e a teljesítményértéket (negatív korrekciók, az elő leg 
visszafizetésekor, a szállítói számfa könyvelése után). 

B/1 . A beruházások teljesítményértéke 

Sor azo
nosító 

Bizonylatszám: 13920845-1 

Megnevezés 

215 

1000 Ft 

Új tárw i eszközök beszerzése, 
sajat váll alkozásban való 

létes1tése, a meglevő eszközök 
bővítése és felújítása 

(a karbantartási munkák nélkül) 
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1.1 Épületek és egyéb építmények (új) 

Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót. 

[ 1.2 Belfö ldi gyártású gépek és berendezések (járművek nélkül) (új) 

Belfö ldi gyártású já rművek (új) 
Rgyelem! Belföldi gyártásúnak minősü l nek azok a já rművek. amelyek alvázszámának első 2 karaktere 
TR,-TS, TI, TU vagy IV. 

[ 1.4 Import gépek és berendezések O á rművek nélkül) (új és használt) 

1.5 Import já rművek (új és haszná lt) A Magyarországon e lőször forga lomba helyezett, külföldön gyártott, 
új es haszná lt jármúvek 

[ 1.6 Ültetvények. erdők 

Eltér a számviteli előírástó l , lásd a kitöltési útmutatót. 

[ 1.7 Tenyész- és igásállatok 

1.8 Meglevő föld értéknövelése 

Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót. 

1.9 összesen (1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) 

1.10 1.9- bői: Új tárgyi eszköz beruházásra adott elő legek nettó hatása(+,-) 

B/2. Egyéb beruházási adatok 

Figyelem! Az itt jelentendő egyéb beruházás adatok a B/1 táblában nem jelenthetök. 

Sor
azonosító 

2.1 

2.2 

2.3 

Megnevezés 

özök (nem term elt tárgyi eszközzel együtt) 
tató 

Hasmált tárgxi eszk 
Iá sd kitöltési útmu 

ált tárgyi eszköz beruházásra adott előlegek 2.1 - bői: Hasm 
nettó hatása ( +,-) 

Pénzügyi lízing-sze rződések 
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