„F” szektor: Biztosítók, nyugdíjpénztárak:
Adatszolgáltatásra az MNB által ki nem jelölt gazdasági szereplők:
Adatszolgáltatás
R01

R12

Témakör
Tőkebefektetések Tőkebefektetésben érintett
nem rezidens partnerek
törzsadatai
Tőkebefektetések

Kritériumok

Gyakoriság

amennyiben az adatszolgáltató R12 vagy
R29 adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett

eseti

R02 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek,
amennyiben
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján
külföldi befektetőkre jutó saját tőke
összege legalább 1 milliárd forint, vagy
kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint,
vagy
- egy vagy több külföldi vállalkozás
jegyzett tőkéjében legalább 10%-os
közvetlen tulajdoni hányaddal
rendelkeznek, és ezen részesedések
együttes értéke vagy a külföldi
fióktelepnek átadott vagyon értéke
eléri a 100 millió forintot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó
napján a külföldi közvetlen
tőkebefektetőkkel, a külföldi
közvetlen tőkebefektetésekkel, a
külföldi fióktelepekkel vagy egyéb
külföldi vállalatcsoporttagokkal
szemben fennálló, tulajdonosi
viszonyon kívüli követelés vagy
tartozás állománya eléri a 250 millió
forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 250 millió forintot
elérő értékben vásároltak nem
rezidenstől vagy értékesítettek nem
rezidensnek rezidens társaságbeli,

negyedéves

legalább 10%-os részesedést
R14

Pénzügyi derivatívák

R15

Egyéb befektetések

R18

Viszonzatlan átutalások és
eszmei, szellemi javak

R20

Egyéb befektetések Éven túli lejáratú tartozások
esedékességi bontása
Egyéb befektetések:többségi állami tulajdonban
lévő gazdálkodó szervezetek,
valamint a nem többségi
állami tulajdonban lévő, de
állam által garantált, éven túli

R24

R05 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek,
amennyiben
a nem rezidens partnerekkel kötött
pénzügyi derivatíva megállapodásaikhoz
kapcsolódóan
- a tárgynegyedév folyamán
lebonyolított, illetve elszámolt
tranzakcióik (bevételek és kiadások)
összege eléri a 250 millió Ft-ot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó
napján a pénzügyi derivatíva pozícióik
(követelések és tartozások) piaci
értékének összege eléri az 50 millió
Ft-ot
R06 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek,
amennyiben
a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az
adatszolgáltatásban szereplő összes
követelés vagy összes tartozás állománya
eléri a 250 millió Ft-ot
R11 adatszolgáltatásra ki nem jelöltek,
amennyiben az
adatszolgáltatásban szereplő
tárgynegyedévi összes bevételi vagy összes
kiadási forgalom eléri a 100 millió Ft-ot
Amennyiben az adatszolgáltató R15
adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett és
éven túli tartozással rendelkezik
Amennyiben az adatszolgáltató többségi
állami tulajdonban van, s éven túli külföldi
adóssággal rendelkezik, vagy pedig nincs
többségi állami tulajdonban, de államilag
garantált éven túli külföldi adóssággal
rendelkezik

negyedéves

negyedéves

negyedéves

negyedéves
negyedéves

R28

R29

külföldi adóssággal
rendelkező gazdálkodó
szervezetek külfölddel
szemben keletkezett éven túli
adóssága egyes adatai
Egyéb befektetések:többségi állami tulajdonban
lévő gazdálkodó szervezetek,
valamint a nem többségi
állami tulajdonban lévő, de
állam által garantált, éven túli
külföldi adóssággal
rendelkező gazdálkodó
szervezetek külfölddel
szemben keletkezett éven túli
adóssága egyes adatai
Tőkebefektetések Éves beszámolón alapuló
adatok

Amennyiben az adatszolgáltató többségi
állami tulajdonban van, s éven túli külföldi
adóssággal rendelkezik, vagy pedig nincs
többségi állami tulajdonban, de államilag
garantált éven túli külföldi adóssággal
rendelkezik

éves

azon adatszolgáltatók, amelyek
- külföldi befektetővel rendelkeznek, és a
külföldi befektetőre jutó összes saját
tőke összege a tárgyév vagy a tárgyévet
megelőző év mérlegfordulónapján eléri
a 250 millió forintot, vagy kisebb mint
mínusz 250 millió forint, vagy a
tárgyévi eredménykimutatásban a
külföldi befektetőre jutó összes
osztalék összege eléri a 250 millió
forintot, vagy
- egy vagy több külföldi vállalkozás
jegyzett tőkéjében legalább 10%-os
részesedéssel vagy külföldi fiókteleppel
rendelkeznek, és ezen részesedések
együttes értéke vagy a külföldi
fióktelepnek átadott vagyon értéke a
tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év
mérlegfordulónapján eléri a 10 millió
forintot.

éves

