
Szakosodott egységek:

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2019

NEM IFRS szabályokat alkalmazók részére

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel az 696/93/EGK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 177/2008/EK,
364/2008/EK és a 275/2010/EU rendeletekre.

Törzsszám: 10863877 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 13

Neve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 2600 Vác,Kodály Zoltán út 3.

Azonosítószám: 00016957 Tevékenység: Megye: 13

Neve: DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ - Szennyvíz-elvezetés, - kezelés

Beérkezési határidő: 2020.06.02

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Téma,
fejezet

A kitöltők adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2157

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Virág László vezérigazgató Virag.Laszlo@dmrvzrt.hu

neve telefonszáma e-mail címe

M Nagyné Czompál Noémi előadó 27/ 511-556 munkaugy@dmrvzrt.hu

T Holmáné Kovács Márta előadó 27/ 511-550 holmanekm@dmrvzrt.hu

B Somogyi Gábor előadó 27/511-931 Somogyi.Gabor@dmrvzrt.hu

http://elektra.ksh.hu
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/


M MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmutató)

M/1. Létszám

Megnevezés Sorazo-
nosító

Átlagos állományi
létszám, fő

a
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A szervezet tevékenységében résztvevők együtt 01 281



A devizában vezetett könyvelés adatait az MNB által közzétett 2019.12.31-ei devizaárfolyamon kell forintra átszámítani!

Legfőbb devizaárfolyamok: CHF = 304,39; EUR = 330,52; GBP = 387,82; USD = 294,74 stb.

 Az adatokat a 2019.december 31-én érvényes szervezeti forma szerint kérjük kitölteni.
Évközi szervezeti változás (pl. egyesülés, beolvadás stb.) esetén az adatokat a jogutód/ok/nak kell megadni. Szétválás
(különválás, kiválás) esetén az adatszolgáltatást úgy kérjük összeállítani, mintha az adatot szolgáltató szervezetek az év
végi állapotnak megfelelően működtek volna teljes évben.

 Figyelem! A kérdőív felépítése eltér az eredménykimutatásban megszokott sorrendtől!

T TELJESÍTMÉNY ADATOK

T/1. Bevételek

Kérdőíven belüli összefüggések:
Ha a 06. sorban szerepel adat, akkor beruházási adatnak is kell lennie.

T/3. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Kérdőíven belüli összefüggések:
A 01. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet.
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Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft

a

Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft

a

Értékesítés árbevétele
számviteli törvény szerint (72.§.) 01 5 717 962

   Ebből (01-ből): a termelő, importőr árbevételében realizált regisztrációs és jövedékiadó
(Lásd útmutató) 02

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 06 167 589

Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke 07

Technikai összesen 99 5 885 551

Eladott áruk beszerzési értéke 01

Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke (árbevétel részeként is jelentett) 02 472

A felhasznált anyagok, energiahordozók igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások
értéke (a tevékenységhez közvetlenül nem kötődő szolgáltatások)
  Az anyag- és energiaköltség, az igénybevett szolgáltatás és az egyéb szolgáltatás
értékének - előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összege. Az adat
tartalmazza a földbérleti díjat.

03 4 200 632

Ebből (03-ból): a vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke 04

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés 05 2 480 722

Technikai összesen 99 6 681 826
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Megnevezés Sorazo-
nosító

Év elején Év végén

a b

T/5. Készletek állománya 1 000 Ft

Saját termelésű készletek összesen 01



B     BERUHÁZÁSI ADATOK
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A beruházások teljesítményértéke - a pénzügyi teljesítéstől függetlenül - az adott időszakra vonatkozó beruházási
ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat
folyamatosan, nem pedig az aktiváláskor jelenteni!

B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások (Lásd útmutatót is)

Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális
javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/2 illetve B/4 tábláiban kell szerepeltetni.

1 000 Ft

Megnevezés Sorazo-
nosító

Nemzetgazdasági
beruházások
(beruházások

teljesítményértéke
összesen) - Új
tárgyi eszköz

Használt tárgyi eszköz

Üzemgazdasági
beruházás

(beszerzése
vételáron)

értékesítése
eladási áron

a b c

Nemzetgazdasági és üzemgazdasági
beruházások összesen 99 6 300 607



B/2. Pénzügyi lízingszerződések  (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)

A pénzügyi lízingszerződés alapján használatba vett tárgyi eszköz értékének a piaci ár alapján számolt bekerülési értéket
kell kimutatni, még akkor is, ha a vállalkozás a fizetendő lízingdíjak jelenértéke alapján számított eszköz-értéket mutat ki a
könyveiben.

B/4. Az immateriális javak tárgyévi változásai

Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás-átszervezés aktivált értéke.
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között
kell szerepeltetni.

1 000 Ft
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Megnevezés Sorazo-
nosító

Lízingbe vett
tárgyi eszközök

értéke,
1 000 Ft

a

Megnevezés Sorazo-
nosító

Beszerzés és
saját fejlesztés

(tárgyévi
növekmény)

Értékesítés (áfa
nélkül)

a b

Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlanlízinggel
együtt) 01

Immateriális javak összesen 99


