
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

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése

2018

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 a 2009/250/EK, 2009/251/EK, 549/2013/EU, 716/2007/EK, 1893/2006/EK, 177/2008/EK,
364/2008/EK, 295/2008/EK, 479/2009/EK, 1165/98/EK, 275/2010/EU, 1618/1999/EK, 192/2009/EK és a 1158/2005/EK
rendeletekre.

Törzsszám: 10898824 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 01

Neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1138 Budapest 13. ker.,Váci út 182.

Beérkezési határidő: 2019.06.03

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

A kitöltő adataiTéma,
fejezet beosztása neve telefonszáma e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2414

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

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

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

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

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


I/1. A gazdasági egységhez tartozó hazai vállalkozások
Jelen kérdőív előtöltött információinak alapját a KSH nyilvántartásaiban tárolt adatok képezik.

Kérjük, hogy az alábbi táblázatban felsorolt, egy gazdasági egységhez tartozó vállalkozások esetében jelölje a „d”
oszlopban, hogy az Önök cége bonyolít-e gazdasági forgalmat az egyes szervezetekkel!

Gazdasági egységen belüli gazdasági forgalomnak minősül a másik vállalkozással szemben a tárgyidőszak
folyamán realizált bevétel, felmerült költség, a készletmozgás (készlet vásárlás), valamint a tárgyi eszközök
értékesítése/vétele, tárgyi eszközök pénzügyi vagy operatív lízingbe adása/vétele, illetve az immateriális javak
eladása/vétele.

Kérjük, hogy a T/1., T/3-5., illetve B/1., B/2., B/3., B/4. táblákat a "d" oszlopban "1"-el jelölt, a gazdasági egységhez
tartozó cégekre vonatkozóan töltse ki a TÁRGYIDŐSZAKBAN MEGVALÓSULT TRANZAKCIÓK adatainak
megadásával.
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Sor-
azonosító Törzsszám Név

Gazdasági
forgalom jelölése
 van (1), nincs (0)

a b c d

1 12120497 FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság 1 (van)

2 13186256 DUNA-KÚT Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 1 (van)

3 25325348 Magyar Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 1 (van)

4 25433919 Magyar Euróvíz Kivitelezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1 (van)



A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve és törzsszáma, mellyel a
TÁRGYIDŐSZAKBAN gazdasági forgalmat bonyolított:

Törzsszám: A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve:

12120497 FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

T/1. Vevő számlák összesen (a megjelölt céggel szemben a tárgyidőszak folyamán (eladóként)
kiállított vevőszámlák)

1000 FtMegnevezés Sor-
szám

Tárgyév folyamán a társvállalkozás részére kiállított (vevő) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnernek keletkezik fizetési kötelezettsége, mert vásárolt Öntől. 01 93 557

02Ebből (01-ből): Értékesítés árbevétele
    - ha az értékesítés a partner irányába történt 93 557

04Ebből (01-ből): Egyéb bevétel
   - ha az értékesítés a partner irányába történt
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T/3–5.  Költségek, ráfordítások, készletek, illetve tárgyi eszköz beszerzések
A megjelölt céggel szemben KIZÁRÓLAG A TÁRGYIDŐSZAKBAN KELETKEZETT költségek és
ráfordítások, vásárolt tárgyi eszköz beszerzések és készletek értéke - a TÁRGYIDŐSZAKBAN
már felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül

Megnevezés Sor-
szám 1000 Ft

Tárgyév folyamán a társvállalkozástól befogadott (szállítói) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnerrel szemben Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik. 01 13 425

Ebből (01-ből):
még készleten van

anyagkészletek a TÁRGYIDŐSZAKBAN már felhasználásra vagy
értékesítésre került készletek értéke nélkül
   - ha az anyag beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

02

áruk és szolgáltatások készlete a TÁRGYIDŐSZAKBAN már
felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül
  - ha az áruk és szolgáltatások beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

03

Ebből (01-ből):
tovább-értékesítésre

került

Eladott áruk beszerzési értéke
- ha az áru beszerzése a partnertől történt 04

Összes eladott (közvetített) szolgáltatások költsége
   - ha a továbbértékesített szolgáltatást a partnertől vásárolta 05

Ebből (01-ből):
 felhasználásra került

Anyag- és energiaköltség
- ha az anyag beszerzése a partnertől történt 06

Igénybevett szolgáltatások értéke
   - ha a szolgáltatást  a partnertől vette igénybe 07 13 065

Egyéb szolgáltatások értéke
   - ha az egyéb szoláltatást a partner nyújtotta 08 45

Tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése
Nem tartalmazza a beruházásra adott előleget

Ebből (01-ből):
beruházásként került

felhasználásra
10 315

B/1. Használt tárgyi eszköz értékesítés (áfa nélkül) (a megjelölt cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN
értékesített tárgyi eszköz)

Nem termelt
tárgyi eszközök

1000 Ft
Technikai
összesen

Ültetvények,
erdők

1000 Ft

Tenyész- és
igásállatok

1000 Ft

Belföldi és
 import

(gyártású) gépek,
 berendezések

1000 Ft

Belföldi és
import (gyártású)

járművek
1000 Ft

Épületek és
egyéb épít-

mények
1000 Ft

ed f gb ca

B/2. Pénzügyi lízing-szerződés keretében ÁTADOTT tárgyi eszközök (a megjelölt céggel
TÁRGYIDŐSZAKBAN kötött szerződéseket kell jelenteni)

Technikai
összesen

Ebből (a-ból): Ebből (d-ből)A pénzügyi lízingbe
átadott tárgyi

eszközök teljes
értéke összesen
(ingatlan lízinggel

együtt)1000 Ft

Gépek,
berendezések
teljes értéke

1000 Ft

Járművek teljes
értéke,személy-
gépkocsi nélkül

1000 Ft

A zárt végű lízing
teljes értéke

1000 Ft

Személygépkocsik
teljes értéke

1000 Ft

ca eb d f
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B/3. Tárgyi eszközök hosszú távú bérletbe és operatív lízingbe ADÁSA miatt a
TÁRGYIDŐSZAKBAN kapott, könyvelt díjak értéke (áfa nélkül)

Hosszú távú bérletbe és operatív lízing keretében
A MEGJELÖLT CÉGNEK átadott tárgyi eszközök után

a tárgyidőszakban kapott, könyvelt díjak értéke
1000 Ft

a

B/4. Az immateriális javak tárgyidőszaki értékesítése, eladási áron (áfa nélkül) (a megjelölt
cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN értékesített immateriális jószág)

Ásvány-
kincsek
feltárási
költségei
1000 Ft

Vásárolt
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Vásárolt
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Licenc, know-
how(termék,

gyártási
enge-

dély, gyártási
eljárás védett

 ismeretei)
1000 Ft

Szórakoztató
,

irodalmi vagy
művészeti
alkotások

eredeti
példányai
1000 Ft

Egyéb
immateriális

javak
1000 Ft

Technikai
összesen

a b c d e f g h i
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A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve és törzsszáma, mellyel a
TÁRGYIDŐSZAKBAN gazdasági forgalmat bonyolított:

Törzsszám: A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve:

13186256 DUNA-KÚT Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

T/1. Vevő számlák összesen (a megjelölt céggel szemben a tárgyidőszak folyamán (eladóként)
kiállított vevőszámlák)

1000 FtMegnevezés Sor-
szám

Tárgyév folyamán a társvállalkozás részére kiállított (vevő) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnernek keletkezik fizetési kötelezettsége, mert vásárolt Öntől. 01 11 104

02Ebből (01-ből): Értékesítés árbevétele
    - ha az értékesítés a partner irányába történt 11 089

04Ebből (01-ből): Egyéb bevétel
   - ha az értékesítés a partner irányába történt 15
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T/3–5.  Költségek, ráfordítások, készletek, illetve tárgyi eszköz beszerzések
A megjelölt céggel szemben KIZÁRÓLAG A TÁRGYIDŐSZAKBAN KELETKEZETT költségek és
ráfordítások, vásárolt tárgyi eszköz beszerzések és készletek értéke - a TÁRGYIDŐSZAKBAN
már felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül

Megnevezés Sor-
szám 1000 Ft

Tárgyév folyamán a társvállalkozástól befogadott (szállítói) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnerrel szemben Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik. 01 234 738

Ebből (01-ből):
még készleten van

anyagkészletek a TÁRGYIDŐSZAKBAN már felhasználásra vagy
értékesítésre került készletek értéke nélkül
   - ha az anyag beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

02

áruk és szolgáltatások készlete a TÁRGYIDŐSZAKBAN már
felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül
  - ha az áruk és szolgáltatások beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

03

Ebből (01-ből):
tovább-értékesítésre

került

Eladott áruk beszerzési értéke
- ha az áru beszerzése a partnertől történt 04

Összes eladott (közvetített) szolgáltatások költsége
   - ha a továbbértékesített szolgáltatást a partnertől vásárolta 05 31 971

Ebből (01-ből):
 felhasználásra került

Anyag- és energiaköltség
- ha az anyag beszerzése a partnertől történt 06

Igénybevett szolgáltatások értéke
   - ha a szolgáltatást  a partnertől vette igénybe 07 202 767

Egyéb szolgáltatások értéke
   - ha az egyéb szoláltatást a partner nyújtotta 08

Tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése
Nem tartalmazza a beruházásra adott előleget

Ebből (01-ből):
beruházásként került

felhasználásra
10

B/1. Használt tárgyi eszköz értékesítés (áfa nélkül) (a megjelölt cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN
értékesített tárgyi eszköz)

Nem termelt
tárgyi eszközök

1000 Ft
Technikai
összesen

Ültetvények,
erdők

1000 Ft

Tenyész- és
igásállatok

1000 Ft

Belföldi és
 import

(gyártású) gépek,
 berendezések

1000 Ft

Belföldi és
import (gyártású)

járművek
1000 Ft

Épületek és
egyéb épít-

mények
1000 Ft

ed f gb ca

B/2. Pénzügyi lízing-szerződés keretében ÁTADOTT tárgyi eszközök (a megjelölt céggel
TÁRGYIDŐSZAKBAN kötött szerződéseket kell jelenteni)

Technikai
összesen

Ebből (a-ból): Ebből (d-ből)A pénzügyi lízingbe
átadott tárgyi

eszközök teljes
értéke összesen
(ingatlan lízinggel

együtt)1000 Ft

Gépek,
berendezések
teljes értéke

1000 Ft

Járművek teljes
értéke,személy-
gépkocsi nélkül

1000 Ft

A zárt végű lízing
teljes értéke

1000 Ft

Személygépkocsik
teljes értéke

1000 Ft

ca eb d f

Bizonylatszám: 8958226-1 7 . oldal 2019.06.03. 12:50



B/3. Tárgyi eszközök hosszú távú bérletbe és operatív lízingbe ADÁSA miatt a
TÁRGYIDŐSZAKBAN kapott, könyvelt díjak értéke (áfa nélkül)

Hosszú távú bérletbe és operatív lízing keretében
A MEGJELÖLT CÉGNEK átadott tárgyi eszközök után

a tárgyidőszakban kapott, könyvelt díjak értéke
1000 Ft

a

B/4. Az immateriális javak tárgyidőszaki értékesítése, eladási áron (áfa nélkül) (a megjelölt
cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN értékesített immateriális jószág)

Ásvány-
kincsek
feltárási
költségei
1000 Ft

Vásárolt
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Vásárolt
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Licenc, know-
how(termék,

gyártási
enge-

dély, gyártási
eljárás védett

 ismeretei)
1000 Ft

Szórakoztató
,

irodalmi vagy
művészeti
alkotások

eredeti
példányai
1000 Ft

Egyéb
immateriális

javak
1000 Ft

Technikai
összesen

a b c d e f g h i
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A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve és törzsszáma, mellyel a
TÁRGYIDŐSZAKBAN gazdasági forgalmat bonyolított:

Törzsszám: A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve:

25325348 Magyar Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

T/1. Vevő számlák összesen (a megjelölt céggel szemben a tárgyidőszak folyamán (eladóként)
kiállított vevőszámlák)

1000 FtMegnevezés Sor-
szám

Tárgyév folyamán a társvállalkozás részére kiállított (vevő) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnernek keletkezik fizetési kötelezettsége, mert vásárolt Öntől. 01 1 328

02Ebből (01-ből): Értékesítés árbevétele
    - ha az értékesítés a partner irányába történt 1 328

04Ebből (01-ből): Egyéb bevétel
   - ha az értékesítés a partner irányába történt
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T/3–5.  Költségek, ráfordítások, készletek, illetve tárgyi eszköz beszerzések
A megjelölt céggel szemben KIZÁRÓLAG A TÁRGYIDŐSZAKBAN KELETKEZETT költségek és
ráfordítások, vásárolt tárgyi eszköz beszerzések és készletek értéke - a TÁRGYIDŐSZAKBAN
már felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül

Megnevezés Sor-
szám 1000 Ft

Tárgyév folyamán a társvállalkozástól befogadott (szállítói) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnerrel szemben Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik. 01 4 911

Ebből (01-ből):
még készleten van

anyagkészletek a TÁRGYIDŐSZAKBAN már felhasználásra vagy
értékesítésre került készletek értéke nélkül
   - ha az anyag beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

02

áruk és szolgáltatások készlete a TÁRGYIDŐSZAKBAN már
felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül
  - ha az áruk és szolgáltatások beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

03

Ebből (01-ből):
tovább-értékesítésre

került

Eladott áruk beszerzési értéke
- ha az áru beszerzése a partnertől történt 04

Összes eladott (közvetített) szolgáltatások költsége
   - ha a továbbértékesített szolgáltatást a partnertől vásárolta 05

Ebből (01-ből):
 felhasználásra került

Anyag- és energiaköltség
- ha az anyag beszerzése a partnertől történt 06

Igénybevett szolgáltatások értéke
   - ha a szolgáltatást  a partnertől vette igénybe 07 4 911

Egyéb szolgáltatások értéke
   - ha az egyéb szoláltatást a partner nyújtotta 08

Tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése
Nem tartalmazza a beruházásra adott előleget

Ebből (01-ből):
beruházásként került

felhasználásra
10

B/1. Használt tárgyi eszköz értékesítés (áfa nélkül) (a megjelölt cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN
értékesített tárgyi eszköz)

Nem termelt
tárgyi eszközök

1000 Ft
Technikai
összesen

Ültetvények,
erdők

1000 Ft

Tenyész- és
igásállatok

1000 Ft

Belföldi és
 import

(gyártású) gépek,
 berendezések

1000 Ft

Belföldi és
import (gyártású)

járművek
1000 Ft

Épületek és
egyéb épít-

mények
1000 Ft

ed f gb ca

B/2. Pénzügyi lízing-szerződés keretében ÁTADOTT tárgyi eszközök (a megjelölt céggel
TÁRGYIDŐSZAKBAN kötött szerződéseket kell jelenteni)

Technikai
összesen

Ebből (a-ból): Ebből (d-ből)A pénzügyi lízingbe
átadott tárgyi

eszközök teljes
értéke összesen
(ingatlan lízinggel

együtt)1000 Ft

Gépek,
berendezések
teljes értéke

1000 Ft

Járművek teljes
értéke,személy-
gépkocsi nélkül

1000 Ft

A zárt végű lízing
teljes értéke

1000 Ft

Személygépkocsik
teljes értéke

1000 Ft

ca eb d f
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B/3. Tárgyi eszközök hosszú távú bérletbe és operatív lízingbe ADÁSA miatt a
TÁRGYIDŐSZAKBAN kapott, könyvelt díjak értéke (áfa nélkül)

Hosszú távú bérletbe és operatív lízing keretében
A MEGJELÖLT CÉGNEK átadott tárgyi eszközök után

a tárgyidőszakban kapott, könyvelt díjak értéke
1000 Ft

a

B/4. Az immateriális javak tárgyidőszaki értékesítése, eladási áron (áfa nélkül) (a megjelölt
cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN értékesített immateriális jószág)

Ásvány-
kincsek
feltárási
költségei
1000 Ft

Vásárolt
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Vásárolt
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Licenc, know-
how(termék,

gyártási
enge-

dély, gyártási
eljárás védett

 ismeretei)
1000 Ft

Szórakoztató
,

irodalmi vagy
művészeti
alkotások

eredeti
példányai
1000 Ft

Egyéb
immateriális

javak
1000 Ft

Technikai
összesen

a b c d e f g h i
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A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve és törzsszáma, mellyel a
TÁRGYIDŐSZAKBAN gazdasági forgalmat bonyolított:

Törzsszám: A gazdasági egységhez tartozó vállalkozás neve:

25433919 Magyar Euróvíz Kivitelezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

T/1. Vevő számlák összesen (a megjelölt céggel szemben a tárgyidőszak folyamán (eladóként)
kiállított vevőszámlák)

1000 FtMegnevezés Sor-
szám

Tárgyév folyamán a társvállalkozás részére kiállított (vevő) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnernek keletkezik fizetési kötelezettsége, mert vásárolt Öntől. 01 10 897

02Ebből (01-ből): Értékesítés árbevétele
    - ha az értékesítés a partner irányába történt 10 897

04Ebből (01-ből): Egyéb bevétel
   - ha az értékesítés a partner irányába történt
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T/3–5.  Költségek, ráfordítások, készletek, illetve tárgyi eszköz beszerzések
A megjelölt céggel szemben KIZÁRÓLAG A TÁRGYIDŐSZAKBAN KELETKEZETT költségek és
ráfordítások, vásárolt tárgyi eszköz beszerzések és készletek értéke - a TÁRGYIDŐSZAKBAN
már felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül

Megnevezés Sor-
szám 1000 Ft

Tárgyév folyamán a társvállalkozástól befogadott (szállítói) számlák összege (áfa
nélkül) - amikor a partnerrel szemben Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik. 01 18 992

Ebből (01-ből):
még készleten van

anyagkészletek a TÁRGYIDŐSZAKBAN már felhasználásra vagy
értékesítésre került készletek értéke nélkül
   - ha az anyag beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

02

áruk és szolgáltatások készlete a TÁRGYIDŐSZAKBAN már
felhasználásra vagy értékesítésre került készletek értéke nélkül
  - ha az áruk és szolgáltatások beszerzése a partnertől történt
Nem tartalmazza a készletekre adott előleget

03

Ebből (01-ből):
tovább-értékesítésre

került

Eladott áruk beszerzési értéke
- ha az áru beszerzése a partnertől történt 04 2 674

Összes eladott (közvetített) szolgáltatások költsége
   - ha a továbbértékesített szolgáltatást a partnertől vásárolta 05 16 318

Ebből (01-ből):
 felhasználásra került

Anyag- és energiaköltség
- ha az anyag beszerzése a partnertől történt 06

Igénybevett szolgáltatások értéke
   - ha a szolgáltatást  a partnertől vette igénybe 07

Egyéb szolgáltatások értéke
   - ha az egyéb szoláltatást a partner nyújtotta 08

Tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése
Nem tartalmazza a beruházásra adott előleget

Ebből (01-ből):
beruházásként került

felhasználásra
10

B/1. Használt tárgyi eszköz értékesítés (áfa nélkül) (a megjelölt cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN
értékesített tárgyi eszköz)

Nem termelt
tárgyi eszközök

1000 Ft
Technikai
összesen

Ültetvények,
erdők

1000 Ft

Tenyész- és
igásállatok

1000 Ft

Belföldi és
 import

(gyártású) gépek,
 berendezések

1000 Ft

Belföldi és
import (gyártású)

járművek
1000 Ft

Épületek és
egyéb épít-

mények
1000 Ft

ed f gb ca

B/2. Pénzügyi lízing-szerződés keretében ÁTADOTT tárgyi eszközök (a megjelölt céggel
TÁRGYIDŐSZAKBAN kötött szerződéseket kell jelenteni)

Technikai
összesen

Ebből (a-ból): Ebből (d-ből)A pénzügyi lízingbe
átadott tárgyi

eszközök teljes
értéke összesen
(ingatlan lízinggel

együtt)1000 Ft

Gépek,
berendezések
teljes értéke

1000 Ft

Járművek teljes
értéke,személy-
gépkocsi nélkül

1000 Ft

A zárt végű lízing
teljes értéke

1000 Ft

Személygépkocsik
teljes értéke

1000 Ft

ca eb d f
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B/3. Tárgyi eszközök hosszú távú bérletbe és operatív lízingbe ADÁSA miatt a
TÁRGYIDŐSZAKBAN kapott, könyvelt díjak értéke (áfa nélkül)

Hosszú távú bérletbe és operatív lízing keretében
A MEGJELÖLT CÉGNEK átadott tárgyi eszközök után

a tárgyidőszakban kapott, könyvelt díjak értéke
1000 Ft

a

B/4. Az immateriális javak tárgyidőszaki értékesítése, eladási áron (áfa nélkül) (a megjelölt
cégnek TÁRGYIDŐSZAKBAN értékesített immateriális jószág)

Ásvány-
kincsek
feltárási
költségei
1000 Ft

Vásárolt
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Vásárolt
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-
pes szoftver

1000 Ft

Saját
előállítású
számítógé-

pes
adatbázis
1000 Ft

Licenc, know-
how(termék,

gyártási
enge-

dély, gyártási
eljárás védett

 ismeretei)
1000 Ft

Szórakoztató
,

irodalmi vagy
művészeti
alkotások

eredeti
példányai
1000 Ft

Egyéb
immateriális

javak
1000 Ft

Technikai
összesen

a b c d e f g h i
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