A tőkebefektetések témakör tartalma, jelentendő ügyletei, és azok számbavétele
Tartalma
Külföldiek közvetlen tőkebefektetése az
adatszolgáltatóban
Adatszolgáltató közvetlen és közvetett
tőkebefektetése(i), valamint fióktelepe külföldön

Jelentendő ügyletek
•

•
•
•

•
Amennyiben az adatszolgáltató nem pénzügyi
vállalat, biztosító, nyugdíjpénztár, központi
kormányzat,
helyi
önkormányzat,
társadalombiztosítási alap, vagy háztartásokat segítő
nonprofit intézmény,
akkor a külföldi tőkebefektetővel, külföldi
tőkebefektetéssel, külföldi fiókteleppel és külföldi
vállalatcsoport-tagokkal szemben fennálló:
• hitelek,
• repó ügyletek,
• pénzügyi lízing,
• elszámolási számla, cash pool konstrukciók,
• kereskedelmi hitelek,
• váltóügyletek,
• befizetett, de be nem jegyzett tőke
Külföldi ingatlantulajdon

Tulajdonosi részesedés mértéke és időszaki
változásai:
tőkebefektetés,
tőkekivonás;
részesedést
megtestesítő
értékpapírok
állománya,
Külföldi
tőkebefektetővel,
külföldi
tőkebefektetéssel fennálló kereszttulajdonlás és
ennek időszaki változásai,
Osztalékkövetelés és -tartozás állománya és
változása,
Saját tőke elemei,
Éves eredmény és egyéb kiegészítő éves adatok

A fennálló követelések és tartozások, valamint az
ezekhez kapcsolódó elhatárolt jövedelmek
• időszaki eleji nyitó állománya,
• időszaki változása,
• időszak végi záró állománya.

Adatok számbavétele
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

külföldi ingatlantulajdon szerzése, átruházása,
külföldi ingatlantulajdon állománya, az
állományban és értékében bekövetkezett éves
változások összesítése

Tőkebefektetés és kivonás tranzakciók
partnerenként és ügyletenként: tranzakciók
névértéke, adásvétel esetén piaci értéke
Részesedés aránya a jegyzett tőke százalékában,
Részesedét
megtestesítő
értékpapírok
darabszáma: értékpapír azonosítóval ellátva,
papíronként és partnerenként
Osztalékkövetelés és -tartozás időszak eleji
nyitó, és időszak végi záró állománya, továbbá
időszaki változása,
Éves beszámoló szerinti állományi és forgalmi
adatok, valamint főkönyvi adatok
Bruttó számbavétel: a követelések és tartozások
külön-külön táblákban, partnerenként és eredeti
devizanem összesítésben
Jövedelmek eredményszemléletű jelentése
(elhatárolt kamatok)
Zárt táblaszerkezetben kért adatok:
Nyitó állomány +növekedés - csökkenés +/egyéb változások = Záró állomány
A követelések és tartozások időszaki változását
hitelügyletek esetében (hitel, repó, pénzügyi
lízing) bruttó módon (külön a növekedést és
csökkenést) kell jelenteni, az egyéb esetekben
csak a nettó változást kell megadni.

• külföldi ingatlan szerzésére és átruházására
irányuló tranzakciók az ingatlan országa, és a
partner statisztikai státusza szerint

