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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

2013. negyedik negyedév

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

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(z) 1158/2005/EK, 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 2223/96/EK rendeletekre.

Törzsszám: 10898824 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 01

Neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1134 Budapest 13. ker.,VÁCI UT 23-27

Beérkezési határidő: 2014.01.20

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH regionális igazgatóság és KAF

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés
Eltérések indoklása:
Eladott áruk beszerzési értéke: külső vállalk. által végzett csőhálózati  beruh. munkákhoz történt anyagértékesítés 10,-11.hónapokban.
Közvetített szolg. értéke: Az utolsó n.évben történt két nemzetközi és egy hazai közműfejlesztési projekttel kapcsolatos szolgáltatások

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2236

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Kovács Gabriella Számviteli és... 1/465-2975 1/465-2956 gabriella.kovacs@vizmuvek.hu

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Vass Ágnes 1/465-2543 1/465-2956 agnes.vass@vizmuvek.hu



Mezőgazdaság, kereskedelem és szolgáltatás

1000 Ft

Az értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások - árkiegészítéssel és felárral növelt,
regisztrációs, jövedéki és energiaadót tartalmazó , engedményekkel csökkentett, általános forgalmi
adót nem tartalmazó - értéke.

1000 Ft

Regisztrációs adó termékköre: személygépkocsik. Jövedéki adó termékköre: ásványolajtermék,
alkoholok, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány. Energiaadó termékköre: villamosenergia,
földgáz.

1000 Ft

A vásárolt és változatlan formában eladott anyagok, áruk és göngyölegek - általános forgalmi adót nem
tartalmazó - beszerzési értéke. Az adatot a saját felhasználási célra beszerzett, majd bármely ok miatt
továbbadott anyagok, termékek beszerzési értékével együtt kérjük megadni. A rovat a villamosenergia-,
gáz-, gőz- és vízszolgáltató vállalatok által továbbértékesítésre, elosztásra átvett villamosenergia, gáz,
gőz és víz értékét is tartalmazza.

1000 Ft

Közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a
megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben, vagy egészben, de
változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás. A még tovább nem számlázott
tételek vásárolt készletnek minősülnek. Az adat nem tartalmaz általános forgalmi adót.

1000 Ft

Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt bérmunkadíj összege, általános forgalmi adó nélkül. A
bérmunka az alvállalkozásnak az a formája, amelynél az anyagot a megrendelő biztosítja és a termék
előállítását, részmegmunkálását a megbízott kivitelező, szolgáltató végzi. Itt kell közölni azt az
építőipari alvállalkozói teljesítményt, amelyet a vállalkozás igénybe vett szolgáltatásként tart nyilván.

1000 Ft

A saját előállítású eszközök aktivált - az eszközök között előállítási költségen állományba vett tárgyi
eszközök (beleértve: a saját tenyésztésből beállított tenyész- és igásállatok) és immateriális javak -
értéke. Az adatnak tartalmaznia kell a tárgyi eszközök saját vállalkozásban végzett létesítésével,
bővítésével, rendeltetés-változásával, átalakításával, felújításával összefüggő munkák költségeit is. A
fakitermelésre szánt erdők telepítését nem itt, hanem a saját termelésű készletek között kell elszámolni.
Az immateriális javak aktivált értékeként csak a termelésből származó javakat lehet figyelembe venni,
nem mutatható ki pl. az alapítás-átszervezés, valamint a kísérleti fejlesztés aktivált értéke (eltérően a
számviteli előírástól).

T TELJESÍTMÉNYADATOK

1.5 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 6 246 367

1.51 EBBŐL (1.5-BŐL): A TERMELŐ, IMPORTŐR ÁRBEVÉTELÉBEN
REALIZÁLT REGISZTRÁCIÓS , JÖVEDÉKI  ÉS  ENERGIAADÓ

2.1 ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 8 309

4.1 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE 105 044

4.2 FIZETETT BÉRMUNKADÍJ (AZ IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSBÓL)

5.1 SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 254 421
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A késztermékek, a félkész termékek (vágóállatok), valamint a befejezetlen termelés negyedév eleji
nyitó és negyedév végi záró készletállománya, előállítási költségen értékelve. Itt kell figyelembe venni a
saját előállítású göngyölegek készletállományát. Idetartozik a fakitermelésre szánt erdők telepítése is. A
mutató nem tartalmazza a vásárolt anyagok, áruk és szolgáltatások készletadatait.

1000 Ft

1000 Ft

A vásárolt anyagok, áruk és szolgáltatások tárgynegyedév eleji nyitó és tárgynegyedév végi záró
készletállománya, beszerzési áron, általános forgalmi adó nélkül. A közvetített szolgáltatást végzők
által a gazdasági szervezetnek kiszámlázott, de még tovább nem számlázott tételek is idetartoznak. A
fakitermelési célra szánt erdők vásárlását is itt kell elszámolni. Az adatok készletekre adott előleget
nem tartalmaznak.

1000 Ft

Az anyag- és energiaköltség, az igénybe vett szolgáltatás és az egyéb szolgáltatás értékének -
előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összege.

1000 Ft

(Külföldinek az a vállalkozás számít, amely Magyarországon nem rendelkezik telephellyel.)

6. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA

6.5 Negyedév elején

6.6 Negyedév végén 1 632

7.1 ÖSSZES TERMELÉSI ÉRTÉK 6 389 067

(7.1=1.5-2.1-4.1+5.1-6.5+6.6)

8. VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA A TÁRGYNEGYEDÉVBEN

8.1 Negyedév elején 312 310

8.2 Negyedév végén 362 706

9.1 A FELHASZNÁLT ANYAGOK, ENERGIAHORDOZÓK, IGÉNYBE VETT
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE A TÁRGYNEGYEDÉVBEN

9.1.1 Anyag- és energiaköltség 1 230 408

9.1.2 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 314 960

9.1.3 Egyéb szolgáltatások értéke 262 706

9.1.3-ból
A saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő
kiszállításakor, illetve saját üzemben  történő felhasználásakor
megfizetett jövedéki és energia adó

9.1.4 Összesen (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3) 3 808 074

11. SZOLGÁLTATÁS-KÜLKERESKEDELEM

11.1 Nyújtott-e a szervezet a tárgynegyedévben külföldi részére szolgáltatást? igen

11.2 Vett-e igénybe a szervezet a tárgynegyedévben külfölditől szolgáltatást? igen
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