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Likviditási tartalék
BHT
 Tartósan befektetett eszközök
Vissztehermen-
tesen átvett vagyon

	1.	1992. év végi – a kiadási többlet hatását nem tartalmazó – 
		állapot 	10 993 	4 735 	15 485
	2.	Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel
		összefüggésben 	–9 617
	3.	1993. évi induló állapot 	1 376 	4 735 	15 485
	4.	A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő
		1993. évi visszapótlása 	1 403
	5.	1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény 	5 000
	6.	1993. évi hiány 	–7 402
	7.	Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása 		–599 	–1 879
	8.	1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően 	377 	4 136 	13 606
	9.	A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 
		1994. évi visszapótlása 	2 421
	10.	1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából szárma-
		zó bevétel, 1994-ben 	4 455
	11.	1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV 	1 148
	12.	Épületberuházás, ingatlanvásárlás 		–499 	499
	13.	Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan 				185
	14.	Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke
	15.	1994. évi költségvetési hiány 	–23 465
	16.	A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése 
		(Lupis-követelés) 			–380
	17.	Befekt. hozama tartalék megtérülése 		3
	18.	Vagyonmegosztásból az ÁSZ szerint 		125 	–125
	19.	1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi) 	–15 064 	3 765 	13 600 	185
	20.	1993. évi állami garancia 	2 052
	21.	1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének álla-
		mi megtérítése 	350
	22.	1993. évi likviditási tartalék visszapótlása 	1 069
	23.	1994. évi zárszámadás szerint 	–11 593 	3 765 	13 600 	185
	24.	1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából szárma-
		zó bevétel, 1995-ben 	5 162
	25.	1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő köt-
		vény kibocsátásából történő rendezése 	822
	26.	PX Kft. üzletrész eladása és bevonása a költségvetésbe 			–1
	27.	Lakáskötv. eladása beruházási célra 			–1 157
	28.	Lakáskötv. eladásából származó értékvesztés 			–193
	29.	Lakáskötv. tőketörlesztésének bevonása a költségvetésbe 			–1 310
	30.	Ktgv.-i tv. által előírt BHT felhasználás 		–3 636
	31.	Tartós vagyon értékesítésének bevétele 		38
	32.	1995. évi költségvetési hiány 	–18 190
	33.	A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 
		1995. évi visszapótlása 	756
	34.	Ingyenes állami vagyonjuttatás 				4 152
	35.	Ingyenes állami vagyonjuttatási szerződésben előírt újrabe-
		fektetés 			66
	36.	Ybl Bank megtérítéséből követelésként nyilvántartott érték
		feletti bevétel 		41
	37.	Vagyonmegosztáskor kapott, beruházások fedezetét szolgáló 
		összeg 		–120
	38.	VIR és NYUGDBER CENTER Kft.-k részesedése 			1 325
	39.	Állami vagyonjuttatás osztalékának újrabefektetése 			–66 	66
	40.	Ellátásból térítésmentesen a működésbe áttett felújításokra el-
		számolt összeg 			5
	41.	Az 1995. évi zárszámadás szerint 	–23 043 	88 	12 269 	4 403
	42.	1994. évi hiány rendezése (1996. I. 24-én az 1995. XII. 31-i 
		adóssággal szemben) 	23 465
	43.	1991. évi likviditási tartalék visszapótlása (1996. I. 24-én a 
		hitelállomány csökkentésével) 	307
	44.	1995.évi hiányrendezés az 1996. XII. 31-i adóssággal szem-
		ben [1995. évi CXXI. tv. 32. § (1) bekezdés] 	7 005
	45.	BHT felhasználás 1996. évi eszközgazdálkodásba 		–88 	88
	46.	Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 			–1 160
	47.	Lakásfedezeti kötvény értékesítése 			–85
	48.	Vissztehermentesen átvett állami vagyon 				7 148
	49.	Vissztehermentesen átvett állami vagyon értékesítése 				–3 051
	50.	Részvényvásárlás 			3 230
	51.	Kft. törlesztés, alaptőkeemelés 			754
	52.	Vissztehermentesen átvett állami vagyon é.cs. 				–643
	53.	Lupis megtérülés (16. sor) 			130
	54.	Lupis megtérülés bevonása a folyó finanszírozásba 			–130
	55.	Likviditás tartalék záró állománya 1996. XII. 31. 	7 734
	56.	A Likviditási tartalék végleges felhasználása az 1996. évi 
		hiány rendezésére 	–7 734
	57.	Működési célú ingatlanok átvezetése a működési szektorba 
		az ÁSZ megállapítása alapján 			–399
	58.	Működést illető vagyonmódosítás az ÁSZ megállapítása 
		alapján 			–5
	59.	1996. év végi állapot [1996. évi CXXI. tv. 58. § (5) –(7) be-
		kezdés]	0 	0 	14 692 	7 857

