KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2015.

harmadik

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont költségvetési,
társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek

negyedév

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az
adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
9/A. §-a alapján közigazgatási bírság kiszabását vonhatja
maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 1392/2007/EK, 1893/2006/EK és a 2223/96/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

10816583

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

0220

01

Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1033

Budapest 03. ker.,HÉVIZI U. 4/A

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2015.10.20

http://elektra.ksh.hu

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egység
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Solymos Ervinné

beosztása
főkönyvelő

telefonszáma
1/387-8859

faxszáma
1/387-8862

e-mail címe
bp-erdo@bp-erdo.hu

A kitöltő adatai
neve
Illés Barbara

telefonszáma
1/387-8859

faxszáma
1/387-8862

e-mail címe
futo@bp-erdo.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 4638739-1
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Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
2015.

harmadik

negyedév

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.
A kérdőíven csak a tárgyidőszaki adatok jelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait
korrigálni kívánja, úgy azt az KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül, a hibás időszak helyes adatát
tartalmazó kérdőív ismételt elküldésével teheti meg.
A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül 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

forintban, egy egységre (két tizedessel)

Figyelem!
–A beruházások teljesítményértéke – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – az adott időszakra vonatkozó beruházási
ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat
folyamatosan, nem pedig az aktiváláskor jelenteni.
– A tárgyi eszközök beszerzési és saját vállalkozásban történő előállítási értékét, értékhatártól függetlenül kérjük jelenteni,
amennyiben egy éven túl használják a tárgyi eszközt.
–A B/1-es táblában az adatok nem tartalmazzák a tárgyieszköz-apportot, a bérelt és lízingelt tárgyi eszközöket, valamint a
használt tárgyi eszközök beszerzését sem (kivéve az 1.4 és 1.5 sorokat).
1000 Ft

B/1. A beruházások teljesítményértéke

Új tárgyi eszközök
beszerzése, saját
vállalkozásban való
létesítése, a meglevő
eszközök bővítése és
felújítása
(a karbantartási munkák
nélkül)

1.1

Épületek és egyéb építmények (új)

8 092

Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.2

Belföldi gyártású gépek és berendezések (járművek nélkül) (új)

1.3

Belföldi gyártású járművek (új)

1.4

Import gépek és berendezések (járművek nélkül) (új és használt)

1.5

Import járművek (új és használt)

1.6

Ültetvények, erdők

Bizonylatszám: 4638739-1

2 . oldal

17 134
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Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.7

Tenyész- és igásállatok

1.8

Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök
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)

25 226

B/2. Egyéb beruházási adatok
Megnevezés

1000 Ft

Sorazonosító

Használt tárgyi eszközök

2.1

Pénzügyi lízing-szerződések

2.2

Immateriális javak

2.3

Beszerzés

Értékesítés

a

b

Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót.
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