
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
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Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Éves teljesítménystatisztikai jelentés, 2015

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az
adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 716/2007/EK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK,
177/2008/EK, 1670/2003/EK, 1669/2003/EK, 1668/2003/EK, 1618/1999/EK, 1614/2002/EK, 364/2008/EK, 275/2010/EU,
2223/96/EK és a 479/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám: 13100887 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 04

Neve: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 5600 Békéscsaba,Dobozi út 5.

Beérkezési határidő: 2016.06.01

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a  honlapon: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Téma,
fejezet

A kitöltők adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2239

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe
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T TELJESÍTMÉNY ADATOK
T/1. Bevételek

Kérdőíven belüli összefüggések:
Ha az 01 sorban van adat, akkor a T/2. táblázatot is ki kell tölteni.

Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő adatokkal (néhány, a kitöltési útmutató
elején felsorolt esetektől kivételével) az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban lennie.
Mindemellett a külöböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi főbb
összefüggések teljesülését vizsgáljuk:

1) Az értékesítés árbevételének meg kell egyeznie a 1039 kérdőív összesített (9999 sor) Export árbevétel, Belföldi árbevétel
és a Regisztrációs, jövedéki és energia adó összesenjével
2) Az értékesítés árbevételének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén 1.5. pontjában
szereplő éves összesített adattal, vagy a havi 2235 kérdőív esetén 1.5. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés
esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
3) Az értékesítés árbevételéből kiemelt reg.jöv. és energia adó értékének meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív
esetén 1.51 pontjában lévő éves összesített értékkel, vagy a havi 2235 kérdőív esetén 1.51 pontjában lévő éves összesített
értékkel. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó
az évközi adat. 4) Az export árbevételnek meg kell egyeznie a 1039 kérdőíven az Export árbevétel összesen sorával.
5) Az export árbevételnek meg kell egyeznie a havi 2235 kérdőív 1.1.b+1.2.b. pontokban lévő értékek összegével,
amennyiben a vállalkozás forintban vezeti a könyvelését.
6) A saját előállítású eszközök aktivált értékének meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén 5.1. pontban lévő
éves összesített értékek összegével, vagy a havi 2235 kérdőív esetén a 5.1.d. pontban lévő éves összesített értékek
összegével. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan
javítandó az évközi adat.
7) Ha a saját előállítású eszközök aktivált értékénél (09. sorban) szerepel adat, akkor a 2240 beruházási kérdőíven is kell
beruházási adatnak lennie.
8) Ha a saját előállítású eszközök aktivált értékénél (09. sorban) megadott adat tartalmazza az immateriális javak értékét,
akkor azt 2240 beruházási kérdőív B/4. „Az immateriális javak tárgyévi változásai” c. táblázat 01., 04., 05., 06., 07. és 08.
soraiban meg kell bontania.

Bizonylatszám: 5388484-1 2 . oldal 2016.05.31. 14:30

Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft

a

Értékesítés árbevétele
számviteli törvény szerint (72.§.) 01 13 391 430

Ebből (01-ből): a termelő, importőr árbevételében realizált regisztrációs, jövedéki és
energiaadó (ELÁBÉ miatt lásd útmutató) 02

Ebből (01-ből): hirdetési hely eladásából származó árbevétel  (ha 5811, 5813, ill 5814
TEÁOR'08 tevékenységre jelent árbevételt) 03 2 640

Ebből (01-ből): exportárbevétel 04 729

Egyéb bevételek (Lásd útmutató) 07 603 673

Ebből (07-ből): Biztosítóintézetektől kapott kártérítések (Lásd útmutató) 08 18 824

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 09 232 504

Technikai összesen (01+...+09) 99 14 249 800



T/2. Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

Kérdőíven belüli összefüggések:
A T/2. tábla összesen értékenek meg kell egyeznie a T/1. tábla értékesítés árbevételével.
Kérdőívek közötti összefüggések:
Minthogy a T/2. tábla összesen értékenek meg kell egyeznie a T/1. tábla értékesítés árbevételével, így a T/1. táblázat alján
az értékesítés árbevételre vonatkozó kérdőívek közötti összefüggések ezen összesenre is vonatkoznak.
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(A felsorolt tevékenységek szerinti árbevételnek ki kell adnia a T/1 tábla 01. sorának 100 %-át.)
A Kitöltési útmutatóhoz mellékelt Segédletben megadjuk a 2008. január 1-jétől érvényes tevékenységek TEÁOR'08 szerinti
felsorolását. A TEÁOR'08 keresőporgram a KSH honlapján (www.ksh.hu/Osztályozások/TEÁOR'08/TEÁOR'08
keresőporgram) elérhető.

Amennyiben a T/3. tábla 03 és/vagy 05 sorában adatot közölt, kérjük, olvassa el a kitöltési útmutató T/2. pontját,
amelyet a "kiszervezett tevékenység" új besorolási szabályaival egészítettünk ki!

A tevékenység
TEÁOR'08
szerinti 4

számjegyű
kódszáma

Megnevezés
Sor-
azo-

nosító

Az értékesítés
nettó

árbevétele
(ÁFA nélkül)

1 000 Ft

a b

Eltérés a T1./01.sorban jelentett Értékesítés árbevétele és az T2. Árbevetel összesen
között:

1. legnagyobb arányú tevékenység Víztermelés, -kezelés, -
ellátás 01 3600 5 333 298

2. legnagyobb arányú tevékenység Szennyvíz gyűjtése,
kezelése 02 3700 4 617 314

3. legnagyobb arányú tevékenység Folyadék szállítására
szolgáló közmű építése 03 4221 1 907 235

4. legnagyobb arányú tevékenység Műszaki vizsgálat,
elemzés 04 7120 951 440

5. legnagyobb arányú tevékenység Fa-, építőanyag-,
szaniteráru-nagykeresk... 05 4673 252 755

6. legnagyobb arányú tevékenység Egyéb információ-
technológiai szolgáltatás 06 6209 168 420

7. legnagyobb arányú tevékenység Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üz... 07 6820 154 184

8. legnagyobb arányú tevékenység M.n.s. egyéb
szórakoztatás, szabadi... 08 9329 5 031

9. legnagyobb arányú tevékenység M.n.s. egyéb szakmai,
tudományos, műszaki t... 09 7490 1 753

Fel nem sorolt árbevétel (max. 100 e Ft értékben): 98 9898
Értékesítés
Árbevétele
(T1./1.sor):

Árbevétel összesen 99 9999 13 391 430 13 391 430



T/3. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Kérdőíven belüli összefüggések:
A 4. sorban szereplő érték nem haladhatja meg a T/1. tábla 1. sorában szereplő árbevétel 1/5-ét.
A 6. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet.
A 14. sorban szereplő bérjárulékok értéke a 12. és 13. sorban szereplő értékek összegének a felét nem haladhatja meg.
A 17. sorban lévő jövedéki adó nem lehet több a T/1. 2. sorában szereplő jövedéki adónál.
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Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft
a

Anyag- és energiaköltség (Lásd útmutató) 01 2 225 868

Igénybe vett szolgáltatások értéke (Lásd útmutató) 03 2 399 041

Ebből (03-ból): Munkaerő-ügynökségeknek történő kifizetések (lásd útmutató) 04

Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke 05 1 000 686

Eladott áruk beszerzési értéke 06 224 993

Ebből (06-ból): termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó 07

Egyéb szolgáltatások értéke (Lásd útmutató) 08 674 923

Ebből (08-ból):
a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő
kiszállításakor, illetve saját üzemben  történő felhasználásakor megfizetett
jövedéki és energia adó

09

bankköltségek  (a kamat kivételével) 10 359 735

biztosítási díjak  (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt [aktivált],
valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat) 11

Bérköltség (Lásd útmutató) 12 3 495 941

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A „személyi jellegű egyéb kifizetés” tartalmazza az „Egyéb bruttó munkajövedelem”
összegét is (Bővebben lásd útmutató).

13 549 326

Bérjárulékok (Lásd útmutató) 14 1 088 453

Értékcsökkenési leírás (Lásd útmutató) 15 657 759

Egyéb ráfordítások (Lásd útmutató) 16 1 644 821

Ebből (16-ból): termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energia adó 17

Technikai összesen (01+...+17) 99 14 321 546



Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő adatokkal (néhány, a kitöltési útmutató
elején felsorolt esetek kivételével) az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban lennie. Mindemellett a
különböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi főbb összefüggések teljesülését
vizsgáljuk:
1) 1846: Telep tevékenységében részt vevők bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetése (magyarországi székhelyű
vállalk. Külföldi fióktelepe nélküli) összesenje = a Bérköltség + személyi jellegű egyéb kifizetés.
2) Az anyag- és energiaköltség értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 vagy a havi 2235 kérdőív
9.1.1. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő
egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
3) Az igénybevett szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 vagy a havi 2235
kérdőív 9.1.2. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval
történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
4) A közvetített szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén a 4.1.
pontjában szereplő éves összesített adattal, vagy a havi 2235 kérdőív esetén 4.1.d. pontjában szereplő éves összesített
adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó
az évközi adat.
5) Az ELÁBÉ értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén 2.1. pontjában szereplő
éves összesített adattal, vagy a havi 2235 kérdőív esetén a 2.1. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén
az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
6) Az egyéb szolgáltatások értékének meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív 9.1.3. pontjában szereplő éves
összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan
javítandó az évközi adat.
7) Az egyéb szolgáltatások értékéből kiemelt "a saját előállítású termékek....jöv.és energia adó" értékének nagyságrendileg
meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív "9.1.3-ból" pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az
eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
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T/4. Egyéb Teljesítményadatok

A kiszervezett tevékenységek osztályozási szabályai megtalálhatók a KSH honlapján:
www.ksh.hu/Osztályozások/TEÁOR’08/Módszertani útmutatók/Kiszervezett tevékenységek kézikönyve.
Amennyiben a kiszervezett tevékenysége termék előállítás, úgy kérjük, válaszoljon mind a három pontra.

T/4.2 A teljes tevékenységét (termék előállítást illetve szolgáltatás nyújtását) kiadja-e
alvállalkozónak?

A kitöltéshez szükséges információkat az útmutató tartalmazza.

Igen (1) Nem (0) 0

T/4.3 Ha igen: az alapanyag az Ön (fővállalkozó) tulajdonában van?

Igen (1) Nem (0)

Ha az alapanyag az Ön (fővállalkozó) tulajdonában van, akkor adja meg, hogy az
alvállalkozóval gyártatott termékek/végeztetett szolgáltatások közül a legnagyobb
árbevételű termék gyártása/szolgáltatás nyújtása melyik TEÁOR’08 szakágazatba tartozik:

T/4.4

Szakágazat [NACE Rev.2. (TEÁOR'08)]

Szakágazat megnevezése

A kiszervezett tevékenység rövid leírása v. megnevezése max 250 karakter (kötelező kitölteni):

Kérdőíven belüli összefüggések:
Az itt megadott TEÁOR'08 kódnak szerepelnie kell a T/2. táblában.
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Kérdőívek közötti összefüggések:
1) Saját termelésű készletek összesen "Év elején" (nyitó) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 vagy a 2236 januári
jelentés 6.2. pontjában szereplő értékkel, míg ugyanezen mutató "Év végén" (záró) értékének meg kell egyeznie az évközi
2235 vagy a 2236 decemberi jelentés 6.2. pontjában szereplő rtékkel.
2) Vásárolt készletek összesen "Év elején" (nyitó) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 vagy a 2236 januári jelentés
6.2. pontjában szereplő értékkel, míg ugyanezen mutató "Év végén" (záró) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235
vagy 2236 decemberi jelentés 8.2. pontjában szereplő értékkel.

T/5. Készletek állománya                                                                                                             1 000 Ft
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Megnevezés Sorazo-
nosító

Év elején Év végén

a b

Saját termelésű készletek összesen (02+03) 01 140 604 70 377

01. sorból: Késztermékek 02 20 061 19 868

01. sorból: Félkész termékek és befejezetlen termelés 03 120 543 50 509

Anyagok
Nem kell tartalmaznia a készletekre adott előleget. 04 426 250 503 365

Áruk és szolgáltatások
Nem kell tartalmaznia a készletekre adott előleget. 05 144 728 145 348

Vásárolt készletek összesen (04+05) 06 570 978 648 713

Készletek összesen (01+06) 99 711 582 719 090


