FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

2157

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL
2021
IFRS szabályokat alkalmazók részére
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a
alapján közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

TÁ
SU
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Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel
az 696/93/EGK 2020/1197/EU és 2019/2152/EU rendeletekre.

Gazdasági szervezet:
Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

Megye:

Neve:
Címe:

út,
utca,
tér

város
község

Szakosodott egységek:
tevékenység:

Azonosítószám:

####

Megye:

####

A

Neve:

hsz.

ZT

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő június 1.

év

K

O

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2022),
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).
hó

nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Téma,
fejezetazonosító

TÁ

M

beosztása

telefonszáma

JÉ

neve

e-mail címe

A kitöltők adatai
A kitöltésért felelős

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

(Munkaügyi
adatok)
T (Teljesítmény
adatok)
B (Beruházási
adatok.)

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:
A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

0

A gazdasági szervezet adatai:

törzsszám

0

A szakosodott egység adatai:

azonosítószám

0

########

0

########

statisztikai
főtevékenység

megye

tevékenység

megye

Nyilvántartási szám: 2157

M

MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmutató)

M/1. Létszám

Sorazonosító

Megnevezés
A szervezet tevékenységében részt vevők együtt

Átlagos állományi
létszám, fő
a

01
igen (1)
nem (0)

Végzett-e 2021-ben gazdasági tevékenységet:

Ha igen, kérjük töltse ki a T „TELJESÍTMÉNYADATOK” rész megfelelő tábláit!
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Az adatokat a 2021. december 31-én érvényes szervezeti forma szerint kérjük kitölteni.
Évközi szervezeti változás (pl. egyesülés, beolvadás stb.) esetén az adatokat a jogutód/ok/nak kell megadni.
Szétválás (különválás, kiválás) esetén az adatszolgáltatást úgy kérjük összeállítani, mintha az adatot szolgáltató
szervezetek az év végi állapotnak megfelelően működtek volna teljes évben.
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A devizában vezetett könyvelés adatait az MNB által közzétett 2021.12.31-ei devizaárfolyamon kell forintra
átszámítani!

Figyelem! A kérdőív felépítése eltér az eredménykimutatásban megszokott sorrendtől!

T

TELJESÍTMÉNYADATOK

T/1. Bevételek

Kérdőíven belüli összefüggések:
Ha a 06. sorban szerepel adat, akkor beruházási adatnak is kell lennie.

Sorazonosító

Megnevezés
Értékesítés árbevétele

1 000 Ft
a

03

Árbevételben nettó módon elszámolt adók

04

(A 2239 OSAP sz. kérdőíven a 04–07. sor(ok)ban közölt adó(k) összegét kérjük itt jelenteni.)

A

03-ból Az eladott (közvetített) szolgáltatások árbevétele a közvetített
(Ért. árbev-ből): szolgáltatások költségének levonása után (nettósítva)
Saját előállítású eszközök aktivált értéke

06
07

ZT

Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke

05

03-ból
(Ért. árbev-ből): exportértékesítés árbevétele
Technikai összesen

08

0

99

O

Kérdőívek közötti összefüggések:
Amennyiben az Ön vállalkozása kijelölésre került mind az OSAP 2236 sz. kérdőíven szakosodott egység adatszolgáltatásra (T/2 tábla:
Szakosodott egységek értékesítési árbevétele), mind az OSAP 2157 sz. kérdőíven adatszolgáltatásra, akkor a következő
összefüggéseknek kell teljesülnie:

K

1.) Az árbevételi adatok esetében: az éves (OSAP 2157 sz. kérdőív T/1. tábla) és az évközi (OSAP 2236 sz. kérdőív T/2. tábla) adatok
konzisztenciájának biztosítása érdekében az OSAP 2157 sz. kérdőíven jelentett szakosodott egység árbevétel adatának meg kell egyeznie az
OSAP 2236 sz. kérdőív T/2. táblájában TEÁOR’08 tevékenységenként jelentett 1-4 negyedéves adattal.
Amennyiben nem áll fenn az egyezőség, kérjük szíveskedjen a negyedéves adatokat módosítani.

JÉ

2.) Az export árbevétel esetében: az éves (OSAP 2157 sz. kérdőív T/1 tábla) és az évközi (OSAP 2236 sz. kérdőív T/2. tábla) adatok
konzisztenciájának biztosítása érdekében az OSAP 2157 sz. kérdőíven jelentett szakosodott egység export árbevétel adatának meg kell egyeznie
az OSAP 2236 sz. kérdőív T/2 táblájában TEÁOR’08 tevékenységenként jelentett 1-4 negyedéves adattal.
Amennyiben nem áll fenn az egyezőség, kérjük szíveskedjen a negyedéves adatokat módosítani.

T/3. Költségek és ráfordítások

TÁ

Kérdőíven belüli összefüggések:
A 01. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet.

Sorazonosító

Megnevezés

Eladott áruk beszerzési értéke
Összes eladott (közvetített) szolgáltatások költsége

1 000 Ft
a

01
02

(E sor részeként kérjük jelenteni az alvállalkozók részére történő kifizetéseket.)

A felhasznált anyagok, energiahordozók, ill. igénybe vett (vásárolt) és egyéb
szolgáltatások értéke – ide nem értve a közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói
költségek értékét (ide tartoznak az egyéb működési költségek között elszámolt,
tevékenységhez közvetlenül nem kötődő szolgáltatások)

03

Ebből (03-ból): A vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke

04

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés

05

Technikai összesen

99

0

T/5. Készletek állománya

1 000 Ft

Sorazonosító

Megnevezés
Saját termelésű készletek összesen

01
2

Év elején

Év végén

a

b

A gazdasági szervezet adatai:

0
törzsszám

0
statisztikai
főtevékenység

########
megye

A szakosodott egység adatai:

0
azonosítószám

0
tevékenység

########
megye

Nyilvántartási szám: 2157

Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása,
értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 2021-ben?
Ha igen, kérjük, töltse ki a B „BERUHÁZÁSI ADATOK” rész megfelelő tábláit!

BERUHÁZÁSI ADATOK

L

B

igen (1)
nem (0)
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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!

B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások (Lásd útmutatót is)

Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak
beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/2 illetve B/4 tábláiban kell szerepeltetni.
A B/1 táblában jelentendő statisztikai beruházás teljesítményértékének minden esetben tartalmaznia kell az állami támogatások
összegét, független attól, hogy a vállalkozás nyilvántartásaiban ez a bekerülési értéket lecsökkentette-e, vagy sem.
Nemzetgazdasági
beruházások
(beruházások
Sorazoteljesítményértéke
nosító
összesen) - Új tárgyi
eszköz
a

üzemgazdasági beruházás
(beszerzése
vételáron)

értékesítése eladási
áron

b

c

ZT

A

Megnevezés

1 000 Ft

Használt tárgyi eszköz

Összesen

99

B/2. Pénzügyi lízingszerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)

O

A pénzügyi lízingszerződés alapján használatba vett tárgyi eszköz értékének a piaci ár alapján számolt bekerülési értéket kell
kimutatni, még akkor is, ha a vállalkozás a fizetendő lízingdíjak jelenértéke alapján számított eszköz-értéket mutat ki a
könyveiben.
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Az IFRS 16 standard 2019. január 1-től történő bevezetésétől függetlenül az operatív lízing keretében
beszerzett eszközöket nem szabad szerepeltetni a B/2 táblában. Lásd részletesen a kitöltési útmutatót!
Sorazonosító

Megnevezés

Lízingbe vett tárgyi
eszközök értéke,
1000 Ft
a

Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan
lízinggel együtt)
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B/4. Az immateriális javak tárgyévi változásai

Figyelem! Nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás–átszervezés valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értéke.
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak
között kell szerepeltetni.
1 000 Ft

Sorazonosító

Megnevezés

Immateriális javak összesen

99
3

Beszerzés és saját
fejlesztés
(tárgyévi növekmény)

Értékesítés
(áfa nélkül)

a

b

