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

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2013. harmadik negyedév

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont költségvetési,
társadalombiztosítási, nonprofit és 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) 1392/2007/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: 2013.10.21

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

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egység

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

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2237

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

Karászi Gyöngyi 1/465-2575 gyongyi.karaszi@vizmuvek.hu



Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.
A kérdőíven csak a tárgyidőszaki adatok jelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait
korrigálni kívánja, úgy azt az KSH-ELEKTRA r endszeren keresztül, a hibás időszak helyes adatát
tartalmazó kérdőív ismételt elküldésével teheti meg.
 A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül beírni!

A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak a beruházás
szakágazatát kötelező kitölteni.

2013. harmadik negyedév

Beruházás szakágazata
 TEÁOR’08 (NACE Rev.2) szerint: 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Figyelem! Az adatok nem tartalmazzák a tárgyieszköz-apportot, a bérelt és
lízingelt tárgyi eszközöket és az immateriális javakat! Nem tartalmazzák
továbbá a használt tárgyi eszközök beszerzését (kivéve az 1.4 és 1.5
sorokat)! 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!

1.1 Épületek és egyéb építmények (új) 1 019 560

Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.2 Belföldi gyártású gépek és berendezések (járművek nélkül) (új) 86 762

1.3 Belföldi gyártású járművek (új)

1.4 Import gépek és berendezések (járművek nélkül) (új és használt) 1 159

1.5 Import járművek (új és használt) 466

1.6 Ültetvények, erdők
Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.7 Tenyész- és igásállatok

1.8 Meglevő föld értéknövelése és más nem  termelt tárgyi eszközök
Eltér a számviteli előírástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.9 Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) 1 107 947
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A beruházások
teljesítményértéke 1000Ft

Új tárgyi eszközök
beszerzése, saját

vállalkozásban való
létesítése, a meglevő
eszközök bővítése és

felújítása
 (a karbantartási munkák

nélkül)


