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HA TÁROZA T

Békés Város Polgármesterének 2020. november 16. napján hozott határozata

Tárgy: Alföldvíz Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése

Békés Város Poljármesterének
203/2020. XL 16.) határozata

Békés Város Po!gármestere a katasztrófavédelemrő! szőlő 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. (4) bekezdésében kapott fe!hata!mazás a!apján, amely szerint a
Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhe!yzet ideje alatt a polgármester
gyakorolja, a következő határozatot hozza:

1. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2020. november 17. napján tartandó közgyíulésén a
közgyűlés 1. számú napirendi pontja vonatkozásában — amely a 2019. évi Üzleti
Jelentés és Eves Beszámoló jóváhagyásáról, valamint az adózott eredmény
felhasználásáról szól — „igennel” szavaz.

2. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2020. november 17. napján tartandó közgyűlésén a
közgyűlés 2. számú napirendi pontja vonatkozásában — melyen határoznak a
Társaság alaptőkéjének 2.563.874.400,- Ft összeggel történő leszállításáról, a
Társaság saját részvényeink bevonásáról, és valamennyi további törzsrészvény
névértékének 9.400,- Ft-ra történő csökkentéséről — „igennel” szavaz.

3. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2020. november 17. napján tartandó közgyűlésén a
közgyűlés 3. számú napirendi pontja vonatkozásában — amely a Társaság 2021. évi
működéséről szól — „igennel” szavaz.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

K.m.f.
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ELŐTERJESZTÉS

az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése ülés tartása nélküli határozathozataláh oz
1. számú napirendi pontjához

Tárgy: A Társaság 2019. évi Üzleti Jelentésének és Éves Beszámolójának jóváhagyása,
döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az Igazgatóság Ügyrendjének 3. fejezet 9.g.) pontja alapján az Igazgatóság hatáskörébe
tartozik az adózott eredményének felhasználására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé
terjesztése. A 2019. évi adózott eredményének felhasználásával kapcsolatosan. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 (2) bekezdése, valamint a Társaság
Alapszabályának 37. e. pontja alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a számviteli
törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, illetve a 37. n. pontja alapján az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntés meghozatala.

Az Igazgatóság javaslatát a 21/2020(V.07.) határozatával a május 30-i ülés tartása nélküli
döntéshozatalra előterjesztette a Tisztelt Közgyűlés elé, mely szerint az adózott eredmény
eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.

A Felügyelőbizottság 22/2020.(V.12.) sz. határozatával elfogadta az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését.

A határozatok az alábbiak szerint kerültek elfogadásra:

21/2020.(V.07.) SZÁMÚ IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT
Az ALFÖLOVIZ Zrt. Igazgatósága úgy dönt, hogy a Társaság 2019. évi Eves Beszámolóját
(mérleg, eredmény-kímutatás, kiegészítő melléklet), valamint a 2019. évi Uzleti Jelentést az
előterjesztéshez mellékelt dokumentumok tartalmával megegyezően 7. 895. 4 I 6 E Ft
mérlegfőősszeggel és — 2.694.472 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az Igazgatóság
javasoüa, hogy a Társaság 2019. évi. -2.694.472 eFt összegű adózott eredménye az
eredménytartalékba kerüUön elhelyezésre. Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi Éves
Beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), a 2019. évi Üzleti
JeIentést valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot a határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező előterjesztéssel ülés tartása nélküli határozathozatalra a
Társaság Közgyűlése elé terjeszti.

2212020.(V. I 2.) SZÁMÚ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2019. évi Éves Beszámolóját (mérleg,
eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), valamint a 2019. évi Üzleti Jelentését
megismerve és figyelemmel a társaság független könyvvizsgálójának jelentésére, azt az
előterjesztéshez mellékelt dokumentumok tartalmával megegyezően 7. 895. 4 I 6 E Ft
mérlegfőösszeggel és -2.694.472 E Ft adózott eredménnyel a Közgyűlés számára
elfogadásra javasoa, egyetért a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező előterjesztés
megtételével a Közgyűlés irányába ülés tartása nélküli határozathozatal érdekében.
A Felügyelőbizottság a társaság tőkevesztése okán felhívja a tulajdonosok figyelmét a
társaságjövőbeni működése érdekében szükségessé vált intézkedések megtételére.
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A Felügyelőbizottság egyetért azza hogy a Társaság 2019. évi. -2694472 E Ft összegű
adózott eredménye az eredménytartalékba kerüUön elhelyezésre.

A 2020. május 30-i ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Közgyűlés eredménytelenség
miatt nem hozott határozatot e tárgyban, ezért azonos tartalommal az Igazgatóságnak
előterjesztéssel kellett élnie a 2020. szeptember 25-i Közgyűlés felé, mely eredménytelenség
miatt szintén nem hozott határozatot a tárgyban, ezért az előterjesztéshez mellékletként
csatolt tartalommal (1. számú melléklet: Eves Beszámoló, 2. számú melléklet: Uzleti
Jelentés, 3. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés, 4. számú melléklet:
Felügyelőbizottsági jelentés) az Éves beszámolót, az Üzleti jelentést és a Társaság éves
adózott eredményének felhasználására vonatkozó javaslatát az Igazgatóság ismételten a
Közgyűlés elé terjeszti, a beszámoló közzétételének, letétbe helyezésének elmulasztásával
kapcsolatos jogkövetkezményekre is tekintettel.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl.3.) Korm. rendeletével az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 04. napi hatállyal.

A 479/2020. (Xl.03.) Korm. rendelet rendelkezik a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
további védelmi intézkedésekről. Ezen Kormányrendelet 9. -a kimondja, hogy a járványügyi
készültségi időszak szabályai a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, így a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény (Atmeneti törvény) — némi változtatással - tartalmazza az Atmeneti
törvény által hatályon kívül helyezett, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.)
Korm.rendelet által szabályozott, a jogi személyek vonatkozásában az ülés tartása nélküli
döntéshozatalról szóló szabályokat.

Az Átmeneti törvény 105. -a kimondja, hogy ‚a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi
személyekre és a nem jogi személy szervezetekre (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban együtt: jogi személy) a Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket 2020. december 31 . napjáig az ebben az alcímben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni”.

Az Átmeneti törvény 106. -a az alábbiak szerint rendelkezik:

„106. (1) Ajogi személy döntéshozó szervének

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is
megtartható, vagy

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása
nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása
nélkül Is sor kerülhet,

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem
rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a
döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején



hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok
teljes létszámban való személyes megjelenése mellett. Az (1) bekezdés a) pontja
alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen
megjelennek.”

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabálya nem tartalmaz rendelkezést az ülés tartása nélküli
döntéshozatalra, és nem tartalmaz szabályozást elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével történő ülés tartására, azonban a veszélyhelyzet és a központi,
kormányzati intézkedések nyomán a jogi személy döntéshozó szervének ülése, azaz az
ALFOLDVIZ Zrt. Közgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes
részvételét igényelje (rendezvénytilalom).

Az Átmeneti törvény 106. (1)-(2) bekezdései szerint a döntéshozó szerv határozathozatalát
a jogi személy ügyvezetése kezdeményezi, azzal, hogy az vagy

- elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, vagy

- ülés tartása nélkül történik.

Az Átmeneti törvény 107. -a rendelkezik továbbá arról, hogy ha a jogi személy létesítő
okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli
döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a
megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult.

Fentiek alapján és arra tekintettel, hogy az Igazgatóság a fenti tárgyban hozott 62/2020.
(X30.) sz. határozatát elen előteriesztést megelőzően megerősítette, a Közgyűlés részére
az alábbi előterjesztéstjavaslom elfogadásra:

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok
elfogadását.

/2020. ( ) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZA T
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése a Társaság 2019. évi Éves Beszámolóját (mérleg,
eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet), valamint a 2019. évi Üzleti Jelentést az
előterjesztéshez mellékelt dokumentumok tartalmával megegyezően 7. 895. 4 I 6 E Ft
mérlegfőősszeggel és — 2. 694.472 E Ft adózott eredménnyeljóváhagyja, elfogadja.

Felelős: értelem szerint
Határidő: értelem szerint

/2020.( ) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉsI HATÁROZAT
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése a Társaság éves adózott eredményének felhasználása
tekintetében egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, mely szerint a 2019. évi adózott
eredmény a Társaság saját tőkéjén belül az eredménytartalékban kerüUön elhelyezésre.

Felelős: értelem szerint
Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2020.november 12.



dr. Csák GyuIa sk.
az Igazgatóság elnöke

A Jelen előterjesztés megtekintésére a Társaság Közgyűlésének, lgazgatósgának és
Felügyelőbizottságának működésével kapcsolatos adatok, információk bizalmas kezelséről szóló
20/2019. számú szabályzat (16) pontja szerint jogosultak.
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ALFÖLOVÍZ Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozt út 5.

Statisztikaí szárnje;131 0086736001 1404
Cégjegyzék szárna:04i0001580

01 Belfőkli értékesítés nettó árbevétete 12 659 433
02. Export értékesítés nettó árbevétele 897

121

L Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 12 660 330
j

118’
04. Saját e]óállítású eszközök aktivóit értéke 98 817 I
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03±04) 60 127
Ill. Egyéb bevételek

317 378 2

Ebből: vísszaírt értékvesztós
I 7 73’,

05< Anyagköttség 2 171 801 2 323 758
05 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 526 427 2 603 677
01 Egyéb szolgáltatások é4éke 589 462 600 626
08. Eladott áruk beszerzési értéke $9 574 83 944
09% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 469 902 294 160
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 5 847 186 S 906 165
10% Bérkóltség 4 145 279 4 22$ 335
1 I Személyi jellegü egyéb kifizetések 603 73$ 553 999
12. Bérjárufékok 984 $20 972 715v Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) S 733 837 S 753 049
VI. Értékesőkkenési leírás 502 679 417 580
VII. Egyéb ráfordítások I 344 853 I 393 815

Ebból: értékvesztés 8 151 I 9 060
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l±lI+lll-lVVVlNIl) 390 720 $47 787
13. Kapott_Uáró)_osztalék_és_részesedés

Ebből: kapcsolt válialkozástól kapott
14. Részesedésekböl származó bevételek,_árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vátlalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszkÓzökbö (értékpapírokból, kölosönökból)
származobeetelek_aQgjymnyeresegek

Ebbói: kapcsolt vállakozástól kapott
15. Egyéb kapott Qáró) kamatok és kamatjel!egü bevételek 53 399 49 16$

Ebből: kaposolt vállakozástól kapott 52 $08 4$ 594
17% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei $3 171 51

Ebből: értékelési külőnbözet $3 171 51
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13÷14+15+16+17) 11$ 570 49 217
1$. Részesedésekból származó ráfordítások. árfolyamveszteségek

EbbőL kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Befektetett pénzügyi eszközökból (értékpapírokbói. kölcsönőkból)

Ebből:_kapcsolt_vállalkozásnak_adott
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 $83 20 $37

Ebből:_kapcsolt_vállalkozásnak_adott
21 Reszesedések elékpap rok tartosan adott kr losonok bansbetetek

130 41 I $9 374ertekvesztese
22. Pénzügyi rnüveletek egyéb ráfordításai 29 180 $91

Ebből: értkelési különbózet 29 142
IX. Pénzügyi műveletek ráforditásei (18+19+20+21÷22) 151 123 2 095 902
8. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll4X) -34 553 -2 04$ $85: ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) 425 273 2 $94 472
X. Ad6fizetési kötelezettség

DADózorrEREoMENY±catL 415273 j4472

\ ‘

\ ‘:

Wí4szló
vezérig€gató

03% Saját termelésű készletek állományváltozása

Előzőév
ban

I

-3$ $90

Békéscsaba 2020. ápnhs 20.



ALFÖLDVIZ Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5
Statisztikai szárnjeLl3lOOBB73600l 1404
Cégjegyzék száma;04i0001 580
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adatok erer Ft-ban
— — .— . ... Ek5zőév

01 Belfoldi értékesítés nettó árbevétee 12 659 433 12 165 898
02. Exportértékesítés nettó árbevétele 897 435
L Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 12 660 330 12 168 333
03. Értékesítés elszámolt közvetlen őnköltsége 9 334 794 G 384 918
04. Eladott áruk beszerzésí értéke 89 574 83 944
05 Eíadott (közvetített) szolgáltatások értéke 469 902 294 160
L Értékesités közvetlen költségei (03+04+05) 9 89$ 270 S 763 022
IlL Értékesítés bruttó eredménye (LII) 2 766 060 2 $03 311
06. Értékesítési. forga!rnazási költségek 15 817 9 211
07. Igazgatási költségek 2 037 747 I 970 771
08. Egyéb á0alános költségek 75 741 59 091
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) 2 129 305 2 039 073
v Egyéb bevételek 317 378 381 790

Ebböl: vísszaítl értékvesztés 17 734 2$ 628
VL Egyéb ráfordítások I 34$ 853 I 393815

Ebböl: értékvesztés 8 181 19 060
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±IÍI:iv+VM) 390 720 647 787
09. Kapott (járö) osztalék és részesedés

Ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott
10. Részesedésekböl származó bevételek, árfoiyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástől kapott
I I . Befektetettpénzügyi eszközőkböl (értékpapttokből, kőlcsönöbői)

. ‚ .

—Ebböl: kapcsolt vállalkozástől kapott
12. Egyéb kapott Gárő) kamatok és kamatjellegű bevéte’ek 53 399 49 166

Ebből: kapcsolt vállalkozástől kapott 52 80$ 4$ 59$
1 3. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 63 171 51

Ebből: értékelési különbőzet 63 171 51
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13) 118 570 $9 217
14. Részesedékből származő ráfordítások, árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
15. Befektetett pénzügyi eszkőzőkböl (értékpapirokből, kölcsőnökből)

. -

Ebböl: kapcsolt vátalkozásnak adott
16. Fizetendö (fizetett) kamatok és kamatjeflegű ráfordítások 20 683 20 $37

Ebből: kapcsolt vállaíkozásnak adott
17. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott köícsönök, bankbetétek

130 411 I $94 374ertekvesztese
1$. Pénzügyí műveletek egyéb ráfordításal 29 180 691

Ebből: értékeíésí küíőnbözet 29 142
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (1$+15+16+17+18) 151 123 2 095 902
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VllVlll) 4$ 553 2 046 685
c ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B):

. 425 273 2 694 472
x Adófizetési kötelezettség 0 O

D ADŐZOTT EREDMENY (±- »425 273 2 69$ 472— w r flNfl%
4r
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I A Társaság bemutatása

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2003. november 1 7. óta végez gazdasági tevékenységet zártkörű

részvénytársasági formában. 2012. szeptember 1. napjától ALFÖLDVÍZ Regionális

Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven működik (korábban

Békés Megyei Vízművek Zrt.).

A Társaság fő tevékenysége a víztermelés, —kezelés, és —ellátás, kiegészítő tevékenysége a

szennyvízgyűjtés és —kezelés. További bevételszerző tevékenységei az alábbiak:

. vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek (pI. geodéziai tevékenység,

vízmérőcsere, ivóvíz hálózat mosatás, kúttisztítás, búvárszivattyú javítás, csere és

bérbeadás),

. szennyvízgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek (p1. szippantott szennyvíz

fogadás, gépi csatornatisztítás, videotechnikai tevékenység, szennyvízszippantás),

• laboratóriumi tevékenység,

• építőipari kivitelezés,

• tárgyi eszközök bérbeadása,

• belkereskedelmi tevékenység.

A vállalkozást jellemző főbb cég információk

A Társaság székhelye 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
A Társaság adószáma 13100887-2-04
A Társaság telephelyei 1. sz. Területi Divízió központ 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.

2. sz. Területi DMzió központ 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83.
3. sz. Területi DMzíó központ 5900 Orosháza, Fürdő u. 1.
4. sz. Területi Divízió központ 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. János u. 64.

A Társaság fióktelepei 5. sz. Területi Divízió központ 6723 Szeged, JózsefAttila sgt. 115.
Központi Raktár 5630 Békés, Táncsics u. 33.
5741 Kétegyháza, külterület 010/10. hrsz.
5746 Kunágota. külterület 0100/4. hrsz.

2019. december 31. napján a Társaság tulajdonosa a Magyar Állam és 136 települési

önkormányzat.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabályában a beszámolási időszakban Felügyelőbizottsági tag

változásán kívüli módosítás nem történt. E változást 2019. szeptember 2-án jegyezte be a

Cég bíróság.

1
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A Társaság kedvezőtlen gazdasági környezetével kapcsolatos informáck k

A 2012-es év óta tartó központi elvonások, a költségeket fedező díjak alkalmazhatóságának

hiánya, a gazdálkodás eredményességének elvesztéséhez vezetett már a korábbi években,

és mára már a fízetőképességet is veszélyezteti. Ezen főbb elvonások 2019. évi mértéke:

. rezsicsökkentés (2013. évi LIV. törvény alapján) hatása: 837 836 ezer Ft

bevételkiesés;

. közművezeték adó (2012. évi CLXVII1. törvény alapján): 856 453 ezer Ft egyéb

ráfordítás;

. Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal részére fizetendő éves

felügyeleti díj (201 1 évi CCIX. törvény alapján): 98 929 ezer Ft költség.

A veszteségesen végezhető alapszolgáltatás miatti negatív üzemi eredményt jelentősen

tovább csökkentette az Aqua Trans Mures SA. leányvállalat részére folyósított tagi kölcsön

értékvesztésnek elszámolása. A leányvállalat 201 9. évben megindult fizetésképtelenségi

eljárásában a hatósági ügyvezető által összeállított hitelezői listában az ALFÖLDVÍZ Zrt.

30 780 881 ‚22 lej összegű nem garantált, le nem járt hitelezői igénnyel szerepel. A követelés

megtérülésének esélye a hitelezői igény minősítésével szembeni jogorvoslati kérelem

bírósági elbírálását követően is csekély, elhanyagolható. A víziközmű-szolgáltatási

tevékenységhez szükséges engedély jogszabályban rögzített gazdasági feltételeit (a 3.2.

pont alatt szereplő vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alatt bemutatott kormányrendelet

szerinti mutatószámait) a Társaság 2019. december 31-i beszámolójában szereplő adatai

alapján nem teljesíti. Fennáll a közgyűlés összehívásának és döntéshozatala

kezdeményezésének Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:270. (1)

bekezdés a) pontja és a Társaság Alapszabálya 38. c. pont c.g alpontja szerinti kötelező

esete, mivel a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke

kétharmada alá csökkent. A 2019. évi beszámoló a vállalkozás folytatásának elvét alapul

véve készült, tekintettel arra, hogy a társaság által ismert kormányzati szándék szerint

várható az ágazati stratégia kidolgozása, ami megoldást jelenthet a jelenlegi helyzetre, a

veszteségesen nyújtható alapszolgáltatási tevékenység folytatására megfelelő gazdasági

körülmények között. Ezen várakozást erősíti az a tény is, miszerint a jelen beszámoló

készítésekor fennálló COVID-19 vírus miatt járványügyi vészhelyzet kapcsán a Honvédelmi

Minisztérium Nyt. szám: 4616-6120201h szám alatti határozatával az ALFÖLDVÍZ Zrt.

üzemeltetésében lévő rendszerelemet nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölte. A

201 9. évi beszámoló összeállításakor fennálló járványügyi veszélyhelyzet gazdasági hatásai,

az amiatt várható költségváltozások, illetve bevétel kiesések mértéke még nem ismert.
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2 A számviteli politika alkalmazása

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvezetés elvei és szabályai

szerint elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő elszámolással vezeti.

A beszámolási időszak végén a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban a

Számviteli törvény) 1 . sz. melléklete szerinti „A” változatú mérleget, és 2. sz. melléklete

szerinti összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást állít össze.

Az éves beszámoló a 2019. január I - december3l. közötti időszak gazdasági eseményeit

tartalmazza. A mérleg fordulónapja 2019. december3l., a mérlegkészítés időpontja

2020. február 15-re változott (február utolsó napjáról). A megbízható és valós összkép

követelményének megfelelően az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, a fordulónap és a

mérlegkészítés időpontja közötti időszakban ismertté vált gazdasági események, információk

és körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

Jelen éves beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az ALFÖLDV[Z Zrt.

számviteli politikája alapján került összeállításra; a Számviteli törvény előírásaitól való

eltérésre okot adó körülmény a tárgyidőszakban nem merült fel.

A Társaság számviteli politikájában nem történt olyan változás, mely a valós és megbízható

összkép megítélését érdemben befolyásolná.

Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a Társaság a 2019. évi Üzleti jelentését is

összeállította, melyet nem helyez letétbe, de a vállalkozás székhelyén az érdekeltek

számára rendelkezésre bocsátja.

2.1 Amortizációs politika

A Társaság a nyilvántartásában szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke

alapján terv szerinti értékcsökkenést számol el. Az értékcsökkenés elszámolása havonta,

az üzembe helyezés napjától számítva a várható hasznos élettartam függvényében — a

maradványérték összegét is figyelembe véve — lineáris módszerrel történik.

A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök amortizációját a használatba

vételkor egy összegben számolja el a Társaság.

Terven felüli amortizáció elszámolására akkor kerül sor, ha az eszközök piaci értéke

tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. Az elszámolást a megrongálódás,

megsemmisülés, a hiány, vagy a feleslegessé válás indokolja. A terven felüli értékcsökkenés
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visszaírással kerül csökkentésre, ha az alacsonyabb értéken történő értékelés Dka már

nem, vagy csak részben áll fenn.

2.2 Értékvesztés és visszaírás

A Társaság a tulajdonában levő eszközökre értékvesztést képez az alábbi esetekben:

A befektetett pénzügyi eszközöknél értékvesztést számol el, ha a befektetések piaci értéke

tartósan ésjelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. Amennyiben a befektetett pénzügyi

eszközök mérlegkészítéskor ismert piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a

könyv szerinti értéke, a különbözet összegével a korábban elszámolt értékvesztést

visszaírás formájában csökkenti.

A készletek esetén értékvesztést számol el, ha azok könyv szerinti értéke jelentősen és

tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték. Az elszámolt

értékvesztés visszaírására kerül sor abban az esetben, ha a készletek piaci értéke

jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket.

A követelések esetében egyedileg számol el értékvesztést a vevő, az adós minősítése

alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítésig nem rendezett

követelések vonatkozásában, ha a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő

összege közötti veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős.

A lakossági alapszolgáltatásból származó követeléseit vevőnként együttesen kisösszegű

követelésnek minősíti és csoportos értékvesztést számol el a nyilvántartott bekerülési érték

százalékában az alábbiak szerint:

késedelmes
91-180 181-360 361-1824 1825-napok szama

elszámolandó
értékvesztés 10% 25% 85% 100%

mértéke

Az elszámolt értékvesztés visszaírására kerül sor, ha a várhatóan megtérülő érték jelentősen

meghaladja az értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéket.

2.3 Céltartalék képzés

A Társaság céltartalékot képez a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből,

szerződésekből eredő harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre.
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A várható és jelentős jövőbení költségek fedezetére (fenntartásí, átszervezési,

környezetvédelemmel kapcsolatos költségek), melyek feltételezhetően vagy bizonyosan

felmerülnek, egyedi elbírálás alapján képez a Társaság céltartalékot. A céltartalék képzésre

és feloldásra vonatkozó részletes szabályokat a Számviteli Politika tartalmazza.

2.4 Egyéb számvitelpolitikai döntések

A Társaság könyveiben szereplő eszközök és források bekerülési értéke, nyilvántartása és

mérlegértékének meghatározása a mindenkor hatályos számviteli előírások alapján történik.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a Számviteli törvény 119. (2) alapján konszolidált beszámoló

készítésére nem kötelezett.

A Társaság a választott mérleg és eredménykimutatás számviteli törvényben meghatározott

tagolásán túl bővítéseket és összevonásokat nem alkalmaz.

A számviteli politikában a Társaság a Sztv. 14. (4) bekezdése értelmében kivételesnek

tekinti azokat a gazdasági eseményeket, amelyekből származó bevétel, költség vagy

ráfordítás eléri vagy meghaladja a saját tőke 20 százalékát de minimum 500 millió Ft-ot.

Ilyen gazdasági esemény 2019. évben a jelen kiegészítő melléklet befektetett pénzügyi

eszközökről szóló fejezetében (Alil pont) bemutatott 1 .894.374 eFt-os értékvesztés volt.

A devizás tételek értékelése az előző évhez képest nem változott, azaz a Társaság a

külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek év végi értékeléséből származó

árfolyamkülönbözeteket minden esetben elszámolja.

Az értékhelyesbítés lehetőségével a Társaság nem kíván élni, így sem értékhelyesbítés,

sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel a beszámolóban.

Az ALFÖLDV[Z Zrt. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem él, így a

mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési

tartaléka nem szerepel; az eredménykimutatás értékelési különbözetet ennek kapcsán nem

tartalmaz.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1 . évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 49. g-ának

értelmében a Társaság kiegészítő mellékletében az egyes víziközmű-szolgáltatási ágazati és

a másodlagos tevékenységeket oly módon kell bemutatnia, mintha azokat önálló

vállalkozások keretében végezték volna. A fentiek elkülönült bemutatására e törvény

tevékenységenkénti önálló mérleget és eredménykimutatást ír elő.
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A Vksztv. előírásaival összhangban a Társaság Számviteli Politikája részeként eIkszítette

Számviteli szétválasztási szabályzatát. A szabályzatban rögzített szétválasztási mód szertan

alapján a Társaság éves beszámolója kiegészítő mellékletében elkülönítetten mutatj a be az

engedélyköteles és egyéb tevékenységek mérlegét és eredménykimutatását (1-11. sz.

melléklet).

6



: : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019.

SPECIFIKUS INFORMÁCIÓK

3 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése

3.1 Mérlegfőösszeg megoszlása

A Társaság mérlegfőösszegének megoszlását a következő táblázatok mutatják eszközök és

források szerinti bontásban:

Mérleqfőösszeq megoszlása

ESZKÖZÖK

— —

ESZKÖZÖK 2018. december 31. 2019. december 31.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 54,08% 45,16%
Immateriálisjavak 0,25% 0,25% 019% 0,19%
Tárgyi eszközök 35,52% 44,55%
ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű

24,81 % 31,49%
jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek 7,53% 9,64%
Egyéb berendezések, felszerelések,

2,86% 2,99%
jarmuvek
Tenyészállatok 0,00% 0,00%
Beruházások, felújítások 0,32% 0,43%
Befektetett perizugyi eszkozok 18 30% O 42%
Tartós részesedés kapcsolt

017% 0,24%
vallalkozasban
Tartósanadott kölcsön kapcsolt

17,99% 0,00%
vallalkozasban
Egyéb tartósan adott kölcsön 0,14% 0,18%
FORGÖESZKÖZÖK 43,77% 52,79%
Készletek 9,85% 9,85% 12,53% 12,53%
Követelések 33,06% 33,06% 39,64% 39,64%
Értékpapírok 0,04% 0,04% 0,05% 0,05%
Pénzeszközök 0,83% 0,83% 0,57% 0,57%
AKTÍVIDŐBELI ELHATÁROLÁS 2,15% 2,15% 2,15% 2,05% 2,05% 2,05%

ÖSSZESEN . 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A Társaság főbb eszközcsoportjai között átrendeződés figyelhető meg a forgóeszközök

javára a befektetett eszközökkel szemben: míg az előző évben 54,08%-os volt a befektetett

eszközök részaránya, addig a tárgyévben ez majdnem 9%-kal kevesebb (45,16%). E

változások legfőbb oka, hogy a befektetett pénzügyi eszközök állománya 98,28%-kal (közel

1 ‚9 mrd Ft) maradt el az előző évi értékéhez képest a befektetett pénzügyi eszközökről szóló

fejezetben (A.lll pont) bemutatott 1 894374 eFt-os értékvesztés miatt.
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A forgóeszközök összértéke 9,51%-kal csökkent, ennek ellenére részarányuk a táryévben

(52,79%) közel 10% ponttal magasabb mint a bázisévben. Az aktív dőbeli elhatroIások

értéke kis mértékben csökkent, miközben mérlegfőösszeghez viszonyított aránya

megközelítőleg állandó.

A befektetett eszközök közötti számottevő csökkenés mind a mérlegfőösszegre, min d pedig

a befektetett eszközök és forgóeszközök arányára jelentős hatást gyakorol.

Mérleqfőösszeq megoszlása

FORRÁSOK

„...

FORRASOK 2018 december 31 2019 december 31

SAJÁTTŐKE 41,89% I
Jegyzett tőke 36 25%
Jegyzett, de meg be nem fizetett toke (-) O 00%

Mozott eredmeny
CÉLTARTALÉK

-4,04%

KÖTELEZETTSÉGEK 51,84%
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1631%
Rövid lejáratú kötelezettségek 3553%
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 6,27% 6,27%

ÖSSZESEN:
:‘

: • 100,00% 100,00%

A mérleg forrás oldalán is Jelentős átrendeződés figyelhető meg a saját és idegen források

részaránya tekintetében. A tárgyévi Jelentős veszteség miatt a saját források aránya több

mint 20%-kal csökkent párhuzamosan a kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások

részarányának növekedésével.

A kötelezettségek mérlegfőösszeghez képesti részarány növekedése főként a

mérlegfőösszeg jelentős csökkenésének tudható be. Az áruszállításból és

szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettségek 33,84%-kal növekedtek a bázisévhez

képest, a többi kötelezettség elemnél csökkenés tapasztalható. A passzív időbeli

elhatárolások változása a bázisidőszakhoz képest nem jelentős, a tárgyévi értéknek az

alacsonyabb mérlegfőösszeghez viszonyított aránya értelemszerűen magasabb.

Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék

4,10%

21,70%

5,54%
0,04%

0,00% 0,00%
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3.2 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatószámai

A -2 694 472 ezer Ft-os tárgyévi adózott eredmény nemcsak a saját tőke, hanem a teljes

mérlegfőösszeg értékére jelentős hatással van. A mérlegfőösszeg bázisévhez képesti

2 626 796 ezer Ft-os csökkenése 2,51 %-kal kisebb, mint a negatív adózott eredmény.

A tárgyévi veszteség 70%-a a tartósan adott kölcsönök, további 7% pedíg a kö Icsönök

kamatainak érékvesztéséből adódik. Az elszámolt értékvesztés eszköz oldalon a befektetett

pénzügyi eszközök és a követelések, forrás oldalon pedig a saját tőke állománycsökkenését

okozza. Emiatt a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatószámai - sok esetben

összehasonlíthatatlanul - kedvezőtlenebbek a bázisévi értékeknél.

•
Vagyoni helyzet mutatói

I . Tőkeerősségi mutató 201 8.12.31 2019.12.31

Saját tőke/Mérlegfőösszeg 41 ‚89% 21,70%

2. Eszközigényességi mutató

Eszközökössz./Sajáttőke 2,39 4,61

3. Forgóeszközök aránya

ForgóeszközöklMérlegfőösszeg 43,77% 52,79%

4. Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközöklMérlegfőösszeg 35,52% 44,55%

5. Tárgyi eszközök fedezettsége

Saját tőke/Tárgyi eszközök 1 1 7,94% 48,71 %

6. Eladósodottsági mutató

KötelezettségeklMérlegfőösszeg 51 ‚84% 69,35%

7. Tőkeáttételi mutató

Hosszúlej.köt./Saját tőke 0,3893 0,9407

A tőkeerősségi mutató 20,19%-os romlásának oka a tárgyévi jelentős negatív adózott

eredmény. A tőkemultiplikátor (eszközigényességi mutató) értéke is sokat romlott az előző

évhez képest, azaz az egységnyi saját tőkéből finanszírozott eszközállomány 1 ‚93-szorosa

az előző évinek.
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A forgóeszközök arányának növekedését az okozza, hogy a forgóeszközök csökkenése

kisebb mértékű a teljes mérlegfőösszeg csökkenésénél (azaz utóbbiban nagyobb részarányt

képvisel a befektetett eszközök csökkenése).

A tárgyi eszköz állomány kismértékben csökkent, miközben a jelentősen alacsonyabb

mérlegfőösszegből a tárgyévben nagyobb részarányt képvisel, mint a bázisévben. A tárgyi

eszközök fedezettsége kevesebb, mint felére csökkent, ezáltal a működéshez szCikséges

tartós eszközök csak 48,71 %-ban finanszírozhatóak saját forrásból.

Az eladósodottsági mutató közel állandó (kismértékben növekvő) kötelezettségállomány

mellett is romlott, mivel forrás oldalon a saját tőke és azon keresztül a mérlegfőösszeg

Jelentős csökkenése figyelhető meg.

A hosszú lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya jelentősen magasabb a

tárgyévben — legfőképp a saját tőke számottevő csökkenése miatt (kismértékben csökkenő

hosszú lejáratú kötelezettség-állomány mellett). Ezáltal egységnyi saját tőkére jóval több

hosszú lejáratú kötelezettség jut a tárgyév utolsó napján a bázisidőszak utolsó napjához

képest.

pe””” hki7t miit2fnl

1.a) Likviditási mutató 2018.12.31 201 9.12.31

Forgóeszközök/Rövid lej.kötelezettségek 1 ‚23 1,08

1.b) Likviditási gyorsráta

Forgóesz k. - készletek/Rövid lej. kötelezettségek 0,95 0,82

2. Pénzeszköz likviditás

Pénzeszközök/Rövid lej. kötelezettségek 0,02 0,01

3. Nettó forgótőke

Forgóeszk.-Rövid lej. kötelezettségek 867 469 304 053

4
Vevőjellegű követelésállomány forgási

.

sebessége napokban

Vevőjellegű követelésállomány x 365/Nettó árbevétel 83,87 82,87

A likviditási mutatók az előző évhez képest romlottak, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek

kismértékben növekedtek (3,35%), miközben a forgóeszközök csökkentek (9,51%).
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A likviditási mutató 12,20%-kal csökkent, ezáltal egyre távolabb kerül a szakirodalomban

optimálísnak tartott 2 értéktől. A likviditási gyorsráta csökkenése 13,68%, így e mutató a

tárgyévben sem érte el a még éppen optimálisnak tartott 1 értéket (ami azt jelenti, hogy a

készleten kívüli forgóeszközök továbbra sem nyújtanak teljes mértékben fedezetet a rövid

lejáratú kötelezettségek állományára).

A pénzeszköz likviditás a bázisévben is rendkívül alacsony volt (a rövid lejáratú

kötelezettségekhez képest) minimálisan rendelkezésre álló pénzeszközállomány alacsony

szintje miatt, mely a tárgyév végére még tovább romlott.

A nettó forgótőke állománya 64,95%-kal csökkent, mely nagyobbrészt a forgóeszköz

állomány csökkenésének és egyidejűleg a rövid lejáratú kötelezettség-állomány kisniértékű

növekedésének köszönhető.

A vevőállomány forgási sebessége az előző évhez képest 1 nappal javult, mivel a Társaság

vevőjelleg ű követeléseinek 5,05%-os csökkenéséhez képest az értékesítés nettó árbevétele

kisebb mértékben (3,90%) csökkent.

A Társaság pénzügyi helyzetének elemzéséhez a fenti mutatószámok és a 7. sz.

mellékletben bemutatott cash-flow kimutatás szolgálnak alapul.

Jovcd’’mezosgi mutatok

I . Bruttójövedelmezőség 2018.12.31 201 9.12.31

Fedezeti összeg/Értékesítés nettó árbevétele 21 ‚85% 19,75%

2. Bevételarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény/Teljes bevétel -3,25% -21,39%

3. Saját tőke arányos nyereség (ROE)

Adózott eredmény/Saját tőke -9,65% -157,26%

A bruttó jövedelmezőség 2,1% ponttal romlott az előző évhez képest amiatt, hogy a

közvetlen költségek csökkenése az árbevétel csökkenésénél alacsonyabb mértékű.

Tekintettel arra, hogy a víziközmű ágazatban a jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a

szolgáltatási díjak növelését, a felmerülő költségek növekedésére és a megnövekedett

közterhekre évek óta nem nyújt fedezetet az alapszolgáltatás árbevétele. Emiatt rendkívül
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alacsony beruházási volumen mellett szintén romlik a Társaság likviditása is, ami a

fizetőképességet veszélyeztetheti.

A tárgyévi jelentős negatív adózás előtti eredmény miatt a bevételarányos jövedelrriezőség

és a ROE (Saját tőke arányos nyereség) mutató értéke is számottevően romlott az előző

évhez képest.

Fentiekkel összefüggésben az alábbi táblázat szemlélteti a víziközmű szolgáltatásra

vonatkozó, jelen gazdasági helyzetben nem megfelelő speciális gazdasági mutatók értékét

és jogszabályban előírt nagyságát. A táblázatban a mutatók befektetett pénzügyi eszközök

értékvesztés elszámolása nélkül számított értékei is megjelenítésre kerülnek.

5812013 (1127 ) Kormanyrencielet 4 melleklete alapjan szamitott mutatok

2019.12.31 MEKH határérték

1. Tőkeerősségi mutató nin. 0,3

0,27

0,45

2. max. 0,65

0,63

0,48

3. nin. 1,0

0,82

0,87

Sajáttőke = 1 713350 =

Mérlegfőösszeg - VKÜKöt-PTÁasszív- 7 895 416-1 495 571-28 1 13-78 441-0
VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj

Befektetettpüqyi eszk. értékvesztésének (tőke+kamat) kiszűrésével:

Sajáttőke — 3788273 —

Mérlegfőösszeg - VKÜKöt-PTÁasszív- 9 970 339-1 495 571-28 113-78 441-0 •

VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj

Eladósodottsági mutató

Osszes kötelezettség - VKUKöt
MAKHasználatidíj 5475671-1 495571-0

Mérlegfőösszeg - VKÜKöt-PTÁasszív- 7 895 416-1 495 571-28 113-78 441-0
VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj

Befektetettpüqyí eszk. értékvesztésének (tőke+kamat) kiszűrésével:

Osszes kötelezettség - VKUKöt
MAKHasználati díj 5 475 671-1 495 571-0

Mérlegfőösszeg - VKÜKÖt-PTÁJasszív- 9 970 339-1 495 571-28 113-78 441-0
VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj

Likviditási mutató

Pénzeszközök és likvid értékpapírok +

Követelések = 44 879+4 025+3 130 069 =

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 863 881

Befektetett pügyi eszk. értékvesztésének (tőke+kamat) kiszűrésével:

Pénzeszközök és likvid értékpapírok +

Követelések — 44 879+4 025+3 310 618 —

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 863 881 —
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4 Mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. mérlegének és eredménykimutatásának sorai nem változtak, a tárgyévi

adatok összehasonlítóak az előző év megfelelő adatával. A Társaság nem élt sem a mérleg,

sem az eredménykimutatás tételeinek a Számviteli törvényben meghatározott tagolásnál

részletezettebb továbbtagolás lehetőségével. Sem a mérlegben, sem az

eredménykimutatásban nem szerepel olyan tétel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, s

ily módon sajátos besorolása külön bemutatást kívánna.

A korábbi (lezárt) éveket érintően a beszámolási időszakban ellenőrzés, önellenőrzés által

feltárt hibák és hibahatások összege nem jelentős, így azokat a tárgyidőszaki mérleg és

eredménykimutatás adatok tartalmazzák.

A 2018. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolóban a tulajdonos

önkormányzatokkal szembeni követelések, kötelezettségek és egyéb elszámolások a

jelentős és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szembeni eszközök és források

között kerültek bemutatásra. A tárgyévi beszámolóban a korábbi gyakorlat helyesbítésének

következtében ezek a tételek a harmadik felekkel szemben fennálló elszámolások között

szerepelnek tekintettel arra, hogy a tulajdonos önkormányzatok a Számvitelről szóló 2000.

évi C. törvény 3. (1) bekezdés 2. pontjában szereplő „vállalkozó” kategóriába nem

tartoznak bele.

4. I Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök mérlegértéke az eszközök bruttó értékének és az

elszámolt terv szerinti, illetve visszaírással korrigált terven felüli értékcsökkenésének

különbségéből adódik.
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ESZKÖZÖK

IMMATERIÁLIS JAVAK

Vagyoniértékűjogok 26715 15094
Szellemi termékek

Osszesen 26715 15094

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Tartós részesedés kapcsolt llalkozásban 18 636 18 636
Adott kölcsönök 1 907 435 14 413
Osszesen I 926 071

[ I

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Műszaki berendezések, gépek, jármű’ek

Egyéb berendezések, felszerelések, jármű’k

Tenyészállatok

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Beruházások, felújítások

Beruházásokra adott előlegek

Összesen:

2 610 829

792 218

300 793

69

33 438

3 737 347

2 486 325

761 027

236 004

23

33 778

3 517 157

A.I. Immateriális javak

Az immateriális javak fordulónapi mérlegértéke 15 094 ezer Ft. A tárgyévben bekövetkezett

állományváltozásokat az 1. számú mellékletben található befektetési tükör tartalmazza.

A.ll. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke 3 517 157 ezer Ft, amelynek

eszközcsoportonkénti megoszlását a fenti táblázat (mérlegrészlet) tartalmazza. A tárgyi

eszközök állományában bekövetkezett tárgyévi változásokat a 2. számú mellékletben

található befektetési tükör szemlélteti.

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1 . évi CCIX. törvény 7. fejezetében foglalt víziközmű

üzemeltetési jogviszony szerinti vagyonkezelést 20 település vízközművén végzünk. A

vagyonkezelési konstrukcióban üzemeltetett víziközmű-rendszerek tulajdonos

önkormányzatai által vagyonkezelésbe átadott eszközök mérlegértéke 2019. december 31-

én 1 333 064 ezer Ft, mely az ingatlanok mérlegsoron kerül bemutatásra.

A jelen kiegészítő mellékletben már többször említett ágazati elvonások miatt évek óta nincs

lehetőség a Társaság eszközparkjának megújítására, fejlesztések, új beruházások

megvalósítására. A tárgyidőszaki eszközbeszerzések és értéknövelő felújítások értéke

271 912 ezer Ft, melyek eszközcsoportonkénti megoszlását a következő táblázat szemlélteti:

BEFEKTETETT
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BERUHAZAS2OI9 ev
1 q Megevezes

ÚJ BESZERZÉSEK. .. . . . .

Épületek, építmények 2 841

Földmunkagépek, egyéb építési és munkagépek 344

Gépjárműek és egyéb jármű’ek -

Szivattyúk és vízmérők 4 952

Kisgépek, egyéb munkagépek, munka’édeImi berendezések I 846

Laboratóriumi, elektronikai, geodéziai és egyéb műszerek 20 393

Informatikai, telekommunikációs és folyamatirányítási eszközök, szoftrek 19 749

Csoportosan nyilvántartott eszközök 5 853

Különféle eqyéb berendezések

ÚJ BESZERZÉSEK ÖSSZESEN: 55 978

ÉRTÉKNÖVELŐ FELÚJÍTÁSOK

Vagyonkezelt település rekonstrukciója 19 803

Technológiai fejlesztések üzemeltetett eszközökön 64 265

221

215 934

131 645
Építőipari gépek, járműk felújítása

Szivattyúk, ke,erők felújítása

Vízmérők, átfolyás mérők felújítása

ÉRTÉKNÖVELŐ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: . . .

BERUHAZASOK OSSZESEN 271 912

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegérléke az elszámolt értékvesztéssel és értékvesztés

vissza írással, valamint az év végi devizás eszközök megfelelő előjelű

árfolyamkülönbözetével korrigált könyv szerinti érték.

A befektetett pénzügyi eszközök fordulónapi mérlegértéke 33 049 ezer Ft, melynek tárgyévi

változásait a 3. sz. mellékletben található táblázatban foglaltuk össze.

Tartós részesedések

A.lll.1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: A mérlegsor a Társaság által alapított

társaságokban való részesedések fordulónapi értékét tartalmazza 18 636 ezer Ft összegben

az alábbiak szerint:

15



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019.

ALFOLDVIZZrt
Alapitas Tulajdoni Reszesecies ReszesediMegnevezes Szekhely eve reszara ny merlegerteke merlegérteke

i: %] [ helyi deviza ] [ ezer Ft

Vilatir Kft.
5600 Békéscsaba,

2002. 100% 17 636 E Ft 17 636
Gyulai ut 2.

“Egycsepp .

‚ ‚ 5600 Bekescsaba,
segitseg . . 2015. 50% I 000 E Ft I 000

‚ ‚ Dobozi ut 5.
Alapit’vany

Arad, Sabin Dragoi
Aqua Trans

u. 2-4. Arad megye 201 1 . 50% O E RON Q
Mures S. A. ‚

Romania

Osszesen i:I’d. iA IIfiP; 18 636

*20181231én elszámolt 100%-os érték,esztés 130 411 EFt értékben.

A Vilatir Kft.-ben levő részesedés mérlegértéke az előző évhez képest nem változott.

Az „Egy csepp segítség” Alapítványbeli részesedés értékében sem történt változás az

előző évhez képest.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jogelődje, a Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Aradi Vízművek Zrt.

201 1 . áprílís 7-én 50% - 50% - os tulajdoni részaránnyal megalapították az aradi székhelyű

Aqua Trans Mures S.A. társaságot, melynek célja olyan műszaki rendszer kiépítése

Romániában, amely a Magyarországon megépített regionális hálózatra juttatva folyamatos

és biztonságos ivóvízellátást biztosít a Társaság üzemeltetési területén, az egészséges és a

hatályos jogszabályoknak megfelelő minőségű ivóvízellátás érdekében.

A Maros hordalékkútból kitermelt javítóvíz Magyarországra történő átvezetésének tárgyában

a Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Aqua Trans Mures S.A. 2011. július 27. napján

nemzetközi vízátadási szerződést kötöttek, valamint ezzel egyidejűleg együttműködési

megállapodás került aláírásra a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javítási célú

Tulajdonközössége szervezetben érintett önkormányzatok - mint a közműhálózat kizárólagos

tulajdonosai - és az Aqua Trans Mures S.A. között a Románia területéről Magyarország

területére történő vízátvezetéssel kapcsolatos projekt megvalósítása érdekében . A

beruházás a kormányközi egyezmény hiánya, illetve szükséges magyarországi

vezetékszakasz megépítése m iatt felfüggesztésre került.

A Társaság a 2017. december 31-én 50 százalékos tulajdoni hányaddal 130 411 ezer Ft

összegben (1 959 ezer RON) nyilvántartott Aqua Trans Mures S.A.-ban levő tartós

befektetését a leányvállalatjelentős veszteséges gazdálkodása miatt 2018. december 31-én

100 százalékban értékvesztette.
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Tartósan adott kölcsönök

A tartósan adott kölcsönök fordulónapi mérlegértéke 14 413 ezer Ft, melynek részletezését

az alábbi táblázat tartalmazza:

7’J’ 7WW7J/ 7’,7 7,’ 7 ‚‘ 7
Osszesen (dDM 14 41 3

Alll.2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: A mérlegsoron 2018. december 31-

én kimutatott, az Aqua Trans Mures S.A. romániai leányvállalat részére folyósított tagi

kölcsön (1 894 374 ezer Ft) és kamatainak (180 549 ezer Ft) összegére 100 százalékos

értékvesztés került elszámolásra.

201 9. év folyamán a leányvállalat fizetőképessége is veszélybe került. A társtulajdonos Aradi

Vízművek a szükséges tőkeemelést elutasította, így az ATM S.A. igazgatósága elrendelte a

fizetésképtelenségi eljárás hivatalos megindítását, melyet az Aradi Cégbíróságon 2019.

november 18-i beadványával teljesített.

Az Aqua Trans Mures S.A. romániai leányvállalat részére folyósított tagi kölcsön összege az

alábbi tételekből tevődik összeg:

. A 65/2009. (X. 15) közgyűlési határozat alapján a tulajdonos önkormányzatok által

tőkeemelés jogcímen fejlesztési célú felhasználásra a Társaság rendelkezésére

bocsátott pénzösszegből tagi kölcsön jogcímen 2011-2017. években összesen

5 475 ezer EUR-t utalt át a Társaság az Aqua Trans Mures S.A. részére a tartós

részesedéseket bemutató résznél említett beruházás finanszírozásának céljával.

2018-2019. években a kölcsön összegében változás nem történt, annak értéke

1 760 280 ezer Ft.

. Egy 2018. évben létrejött külön megállapodás alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt.

1 917 ezer RON összegű tagi kölcsön formájában járult hozzá az Aqua Trans Mures

S.A. működési költségeihez. A tárgyévben további 74 ezer RON hozzájárulás történt,

melyből 50 ezer RON visszafizetésre került, így az év végi kölcsönadott pénzeszköz

érték I 941 ezer RON, azaz 134 094 ezer Ft.

Egyéb kölcsönadott
pénzeszk. (p1. kaució, változó 19 555 14 413 ltozó
dolgozói kölcsön)
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A mérlegkészítéskor ismert információk alapján a fenU jogcímeken keletkezett követelések

megtérülésének esélye az Aqua Trans Mures S.A. fizetésképtelenségi eljárásában — a

hitelezőí igény minősítésével szembeni jogorvoslati kérelem bírósági elbírálását követően is
— csekély, elhanyagolható. Ez a tény indokolta mintegy 1894.374 eFt értékvesztés

elszámolásának szükségességét.

Alll.7. Egyéb tartósan adott kölcsönök: A befektetett pénzügyi eszközök között

1 4 41 3 ezer Ft értékben kimutatott összegből 1 491 ezer Ft óvadék és kaució összegén felül

12 922 ezer Ft a dolgozókkal szembeni — túlnyomórészt lakásépítési kölcsönökből származó
— követelés. Ez az összeg nem tartalmazza a 2020. évben esedékes törlesztések összegét,

amely az egyéb követelések között szerepel 5 142 ezer Ft értékben.

B. FORGÓESZKÖZÖK

B.l. Készletek

A készletek értékelése a Társaságnál év végén az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással

növelt beszerzési áron, illetve előállítási költségen történik.

A beszámolási időszak végén a készletek összértéke a nyitó adathoz képest

4,62 százalékos csökkenést mutat. A készletek állományát érintő tárgyévi változásokat a 4.

sz. melléklet tartalmazza.

A raktári készletek évközi nyilvántartása tényleges bekerülési áron történik; a

készletértékelési eljárások közül a Társaság a FIFO módszert alkalmazza. A Társaság a

szolgáltató szektorban tevékenykedik, termelési programok és előre ütemezett

felhasználások hiányában a készletszinteket az aktuális belső igények alakítják. A 2019. év

végi raktári készletek 5,61 százalékkal alacsonyabbak a nyitó adatnál, melyet a beszerzések

és felhasználások ingadozásának üteme, valamint a társaság takarékos gazdálkodásra

meghozott intézkedéseinek hatása okoz. A tárgyévben a készletgazdálkodási stratégiában

nem történt változás, a Társaság tevékenységét a teljes szolgáltatási területen az

üzemeltetés biztonságának fenntartása által indokolt készletszintekkel folytatja.

Vásárolt készletek

B.l.1 Anyagok: Az anyagkészletek záró állománya 529 415 ezer Ft, mely 6,7 százalékos

csökkenést (38 022 ezer Ft) mutat a nyitó értékhez viszonyítva.
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Az egyes anyagféleségek év végí készletszíntjének eltérését az előző évi adathoz képest az

alábbiak indokolják:

. Az alapanyagok 21 024 ezer Ft-os csökkenését elsősorban a gazdálkodás

takarékossági intézkedéseinek eredményei okozzák.

S A segédanyagok év végi készletértéke l865OezerFt-tal kevesebb, mint a

bázisévben, melyet szintén a takarékossági intézkedések eredményeztek. A

csökkenés leginkább a víz- és szennyvíz-kezelési technológiákhoz felhasznált vegyi

és segédanyagok készletszintjében jelentkezik.

4 Az alkatrész anyagcsoport készletszintjében nincs érdemi változás az előző évhez

viszonyítva (1 190 ezer Ft növekedés). A Társaság eszközparkjának elöregedése az

alkatrész felhasználás és ebből adódóan a készletszintek növekedéséhez vezet.

4 Az egyéb anyagféleségek összesen 462 ezer Ft-os növekedése a mindenkori

készletigények folyamatos ingadozásának köszönhető.

B.l.5 Áruk: Az áruk mérlegsor 2019. december 31-i záró értéke 216 021 ezer Ft.

Az áruk között kimutatott kereskedelmi árukészlet ér[éke 57 360 ezer Ft, mely

7,47 százalékkal magasabb a nyitó adatnál. A növekedés oka, hogy a szerződött vállalkozási

munkákhoz, valamint a 2019. évben megélénkült kiskereskedelmi forgalom igényeinek

kiszolgálására nagyobb mennyiségű készletet szerzett be a Társaság. A magasabb

készletszintet indokolta, hogy a kereskedelem forgalmának mértéke akkor még a 2019.

évihez hasonló, vagy annál magasabb szinten volt várható (nem volt ismert az azóta

bekövetkezett járványügyi vészhelyzet m iatt kereslet csökkenés).

A göngyölegek között főként technológiai vegyszerekhez használt csomagolóanyagokat,

tárolóedényeket tart nyilván a Társaság. Az év végi mérlegben 5 271 ezer Ft értékben

szerepelnek göngyölegek, mely 1 056 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év végi

készletértéknél.

Az áruk mérlegsoron kerülnek kimutatásra a közvetített szolgáltatások 1 53 390 ezer Ft

értékben, melyek a tárgyidőszak végéig be nem fejezett építőipari vállalkozási munkákhoz

kapcsolódó alvállalkozói teljesítéseket, valamint egyéb közvetített szolgáltatásokat

tartalmaznak.
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Saját termelésű készletek

B.I2. Befejezetlen termelés és félkész termékek: a befejezetlen termelés és félkész

termékek mérlegértéke 217 671 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

. tulajdonos önkormányzatok víziközmű-vagyonán végzett, a tárgyévben le nerri zárult

rekonstrukciós építési munkák költsége 32 791 ezer Ft és azonnali beavatkozást

igénylő (havaria jellegű) rekonstrukciós munkák költsége 29 854 ezer Ft értékben;

. különféle egyéb befejezetlen vállalkozási munkák költsége 153 226 ezer Ft értékben;

. saját előállítású félkész termékek 1 800 ezer Ft értékben.

B.l.4. Késztermékek: az év végén felleltározott saját előállítású késztermékek értéke

25 854 ezer Ft, mely ivóvíztartályokat, közkifolyókat, konténereket, szivacslövedéket,

vízmérőket és egyéb, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó saját műhelykészítm ényként

előállított tételeket tartalmaz.

B.ll. Követelések

A követeléseket a Társaság a partnerek által elfogadott, elismert összegben, illetve a már

elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv

szerinti értéken mutatja ki a mérlegben.

A 2019. december 31-én fennálló elszámolt értékvesztéssel csökkentett összes követelés

összege 3 1 30 069 ezer Ft, amelynek összetételét és tárgyévi változásait a következő

táblázat mutatja:

Követelés Nyitó . . . Tárgyévi vvégi
. - . Targyevi ‚ • . „ ‚

. bekerulesi elszamolt ertekvesztes koveteles konyv
. .. .A követelésjogcíme éékvetés . . MegoIásértékeezerFt értékvesztés visszaírása szerintértéke

ezer Ft ban
ban ezer Ft ban ezer Ft ban ezer Ft ban

Alapszolgáltatásból eredő kozuleti
456 76 936 8 304 1 022 665 238 21,25%ko’eteIesek

Alapszolgáltatásból eredő lakossági
209 376 019 O 7 603 1 131 793 36,16%ko’eteIesek

Egyéb belföldi kö’etelések 993 136 45 265 2 753 20 003 965 121 30,83%

Kö’eteIések kapcsolt éIIaIkozássaI
298 395 O 180 549 O 117 846 3,77%szemben

Egyéb kö’teIés 258 627 8 556 O O 250 071 7,99%

Összesen; 3 799 823 506 776 191 606 28 628 3 130 069 100,00%
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B.II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők): A vevőkövetelések

mérlegértéke 2 762 1 52 ezer Ft, melynek esedékesség szerinti (korosított) bemutatását az

alábbi táblázat tartalmazza.

Alapszolgáltatasi PJapszolgaltatas
W

Megnevezes kozuleti lakossagi Egyeb vevok Osszesen
.. ‘•.•partnerek . pártnerek .

Határidőn belüli követelés 255 455 871 699 223 555 1 350 709
O-3Onapig 78593 124662 109235 312490
31-60 napig 31 696 54 546 37 289 123 531
61-9Onapig 25366 10348 44792 80506
91-180 napig 89 727 41 644 75 314 206 685
181-36Onapig 79462 15415 60962 155839
361- 189 157 381 896 441 989 I 013 042
Összesen 749 456 1 500 210 993 136 3 242 802
Elszámolt értékvesztés, egyéb

-84 218 -368 417 -28 015 —480 650
rendezes
Konyv szerinti koveteles 665 238 I 131 793 965 ‘121 2 762 152

A tulajdonos önkormányzatokkal szembení rövíd lejáratú követelések értéke az előző és a

tárgyidőszak végén az alábbi:

Követelések tulajdonos önkormányzatokkal 201 8.1 2.31 2019.12.31

szemben [ezerFt]

KÖzművagyonon\,égzett haria jellegű rekonstrukciós
- 650 1 96 556

munkak miatti ko’teles
KÖzmű\jagyonon\,égzett szerződéses rekonstrukciós

848 119 5-11
munkak miatti ko’eteles
Egyéb kö’etelések (főként építőipari vállalkozási

475 948 233 423
munkak)

Összesen: 71 7 446 549 490

B.ll.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben: A kapcsolt vállalkozásokkal szemben

fennálló követelésállomány összege 1 1 7 846 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik

össze:

Követelések kapcsoltvállalkozással szemben
2O19.1231
[ezerFt]

Aqua Trans Mures S.A. O
VilatirKft. 117846

Osszesen 117846

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések minden esetben elismert,

egyenlegközlővel alátámasztott követelések.
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B.II6. Egyéb követelések: Az egyéb követelések mérlegértéke 250 071 ezer Ft, rieIy az

alábbiakból tevődik össze:

201912.31
Egyebkovetelesek

__________________________________________________

(ezer Ft]

Központi köItségtésseI szembeni köeteIés 41 227

Dolgozókkal szembeni kö’eteIés 6 816

Helyi önkormányzatokkal kapcsolatos köietelés 16 943

Különféle egyéb kötelés — 185 085

Összesen; 250 071

A központi és helyi önkormányzatokkal kapcsolatos követelések adó, járulék és egyéb

költségvetéssel elszámolandó követeléseket tartalmaznak. A dolgozókkal szembeni

követelések munkáltatói hitelekből, munkabérelőlegekből és egyéb munkavállalókkal

szembeni elszámolásokból állnak. A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos követelések

97,12 százalékban helyi iparűzési adó túlfizetésből adódó követelések.

A különféle egyéb követelések 94,06 százaléka a 2013-2019. közötti időszakra eső

rezsicsökkentésből adódó vízterhelési díjkiesés miatti követelés 174 085 ezer Ft összegben.

Ez a Vksztv.-ben előírt „szennyező fizet elve” és a rezsicsökkentésről szóló törvény előírásai

közötti ellentmondás miatt szerepel a Társaság könyveiben.

B.lll. Értékpapírok

A forgóeszközök között szereplő értékpapírok a visszavásárolt saját részvények értékét

tartalmazzák 4 025 ezer Ft összegben. A részvények visszavásárlásának oka, hogy a 2013.

évben tulajdonosi jogokat szerző egyes települési önkormányzatokkal a 44/2013. (IX. 30.)

Közgyűlési határozatban foglalt egy éves időtartamon belül nem jött létre üzemeltetési

jogviszony, így a Társaság opciós vételi jogával élve ezen önkormányzatoktól

visszavásárolta részvényeit.

Visszavásárolt saját részvé nye k 2019.12.31

Saját résznyek száma (db) 555

Saját rész’ények nértéke (Ft/db) 14 000

Saját résznyek jegyzett tőkéhez ‘Ászonyított aránya (%) 0,20%

B.lV. Pénzeszközök

A mérlegsor az értékvesztéssel csökkentett, vissza írással növelt és árfolyamkülönbözettel

korrigált készpénz és bankbetétek értékét mutatja.
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A külföldi pénznemben nyilvántartott pénzeszközök forintra történő átszámítása a mérleg

fordulónapján érvényes MNB középárfolyamon történik. Év közben a növekedést az aktuális

napi árfolyamon vesszük nyilvántartásba, csökkenéskor FIFO módszert alkalmazunk.

A mérlegfordulónapon a pénzeszközök értéke 44 879 ezer Ft volt, amelynek

89,90 százaléka a bankszámlákon lévő pénz összege.

B.IV. I. Pénztár, csekkek: A mérlegsor 4 532 ezer Ft-os záróegyenlege a Társaság 11 db

forint- és 2 db valutapénztárának 2019. december 31-i összesített értéke.

B.IV.2. Bankbetétek: A bankbetétek záróegyenlege az üzleti év utolsó napján 40 347 ezer Ft.
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Az aktív időbeli elhatárolások bázis- és tárgyidőszaki mérlegértéke az alábbi tételekből áh:

AKTÍVIDŐBELIELHATÁROLÁSOK 2018.12.31 2019.12.31
[ezerFt] [ezerlt]

BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

Vízterhelési díj különbözet 24 392 9 559
Értékesítés nettó árbevétele 183 084 135 727

Osszesen 207 476 145 286

KOLTSEGEK, RAFORDITASOK AKTIV IDŐBELI ELHATAROLASA

Elől9zetési díjak I I 286 I 102
Biztosítási díjak j 4 947 4 865
SzofbrhasznáIat és -kÖ\etés; egyéb informatikai szoIgáItatáso 11 937 10 025
Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások j 442 904

Osszesen I 18612 16B96

I AKTÍV IDŐBELI

ci. Bevételek aktív időbeli elhatárolása: A mérlegsor értéke 162 182 ezer Ft. A

tárgyidőszakban 135 727 ezer Ft árbevétel került kimutatásra az aktív időbeli

elhatárolásokkal szemben, mely a 2020. január-február havi (mérlegkészítés dátumáig

megtörtént) leolvasások által jelzett, a megelőző 12 hónapban keletkezett fogyasztás

időarányos összegét jelenti. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege további

9 559 ezer Ft értékben tartalmazza a felhasználóktól beszedett vízterhelési díjakat azon

települések esetében, ahol a tárgyévben a szennyvíztisztító telepek tényleges

szennyezettsége alapján fizetendő — egyéb ráfordítások között elszámolt —

környezetterhelési díj összege magasabb, mint a településeken a felhasználóktóh beszedett

— egyéb bevételként elszámolt — vízterhelési díjak.

C.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: E mérlegsoron a fenti táblázatban

részhetezett anyagjellegű ráfordítások szerepelnek összesen l6896ezerFt értékben,

melyek összetételében az előző évhez képest jelentős változás nem történt.

ELOLASOKOSSZESEN f 226O8 162182
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D. SAJÁT TŐKE

A Társaság sajáttőkéje a mérlegben 1 713 350 ezer Ft könyv szerintí értéken szerepel.

A sajáttőke alakulását 2019. évben az alábbi táblázat szemléltetí:

Jegyz., de „ Ered- .. .. Ertéke- . . .

Jegyzett Toke- . Lekotott . . Adozott Sajat toke
- ‚. benem ‚ meny- ‚ lesi .

Megnevezes toke . .. tartalek . tartalek . ered-meny osszesen
fiz. toke tartalek tartalek

[ezerFt]

NyitőálLévelején: 3814734 O 431841 582495 4025[ o -425273 4407822

A SAJÁT TŐKE ÖSSZErÉTELÉNEK VÁLTOzÁSA

Előző é er. áWez.
-425 273 425 273 O

eredménytartalekba
J.t. emelés er.tart.
bál v. tőke tart-bál
Átvez. ertart. és
tőketart. között
Átvezetés ertart. és
Iek.tart. között

Összesen: O O O -425273 O O 425273 O

A SAJAT TOKE ERTEKENEK VALTOZASA

O O O O O O

-2 694 472

-2 694472

-2 694472

-2 694 472

Jegyi tőke emelés
vav csökkentés
Befiz er.-, tőke-, v.
lekötött tartalékban

Egyéb jogcímek

TÁRGYÉV1
ADÓZOTT EREDM.

Összesen:

ZÁRóÁLLOMÁNY
{

3814734 O 431841 157222 4O25 O-2694472 i7’l335O

A Társaság saját tőkéje 2019. december 31-én I 713 350 ezer Ft, amely a jegyzett tőke

44,91 százaléka, azaz kevesebb, mint az alaptőke kétharmada. A működőképesség

stabilizálása érdekében az Igazgatóság által kezdeményezett tőkeemelési kérelmeket a

Társaság Közgyűlése ezidáig nem hagyta jóvá. A tárgyévi gazdasági események hatására

elszenvedett veszteség következtében a Saját tőke alakulása miatt fennáll a közgyűlés

összehívásának és döntéshozatala kezdeményezésének Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény 3:270. (1) bekezdés a) pontja és a Társaság Alapszabálya 38. c.

pont c.g alpontja szerinti kötelező esete, mivel a részvénytársaság saját tőkéje veszteség

következtében az alaptőke kétharmada alá csökkent.
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D.I. Jegyzett tőke

A 2019. december 31-i mérlegben szereplő jegyzett tőke a létesítő okirat s2erint a

cégbíróságon bejegyzett tőke összege. 2019. évben nem történt változás sem a jegyzett

tőke összegében, sem a tulajdonosi szerkezet összetételében. A Társaság alapításkori

jegyzett tőkéje I 400 000 ezer Ft volt, mely a tőkeváltozások következtében 2015. évben

érte el a tárgyévben is kimutatott 3 814 734 ezer Ft-os értéket. (A jegyzett tőke korábbi

években bekövetkezett változásai az eredménytartalék levezetésénél követhetők nyomon a

DiV fejezetben.)

A tulajdonosi szerkezetről készült összefoglaló táblázat a 2019. december 31-i

tulajdonviszonyokat mutatja be:

. ‘.

Részvények Részvények Részvények
Tuiajaónosok megnevezese szama neverteke erteke 4 ara nya

‘: Ldb] [ezerFt/db] [ezerFt] [%]
Magyar Állam (MNV ZrL) 77 074 14 1 079 036 28,29%
Települési önkormányzatok (136 db) 194 852 14 2 727 928 71,51%
Visszasárolt saját rész’ények 555 14 7 770 O,2O°i
Osszesen 272 481 L/j’Á, 3 8i4 734 100 00%

D.lI. Jegyzett, de be nem fizetett tőke

Jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel a beszámolóban.

D.lll. Tőketartalék

A tőketartalék mérlegértéke a tárgyév végén 431 841 ezer Ft, mely az előző évhez képest

nem változott. A tőketartalék alakulását 2003. évtől kezdődően a DIV Eredménytartalék

résznél bemutatott táblázat szemlélteti.

D.lV. Eredménytartalék

Az eredménytartalék a gazdálkodás során a korábbi időszakok adózott eredményének

(korábban mérleg szerinti eredmény) felhalmozott összege. Értéke 2019. december 31-én

157 222 ezer Ft, melynek tárgyidőszaki változásait jogcímenként az alábbi táblázat

szemlélteti:
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Eredménytartalék alakulása 2019. év
[ezerFt]

Nyitó érték 582 495
Tárgyé adózott eredmény - 425 273
Vísszavásárolt saját részvények könyv szerintí

értékének változása (lekötött tartalék képzése)
Alapítás-átszer\iezés aktivált értékének Itozása
(lekötött tartalék me9szüntetése)

Zaroertek i57 222

A tőke- és az eredménytartalék évenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

JEGYZETTTŐKE TOKE- EREDMENY
Evek 1őkevaltozas I Ossze TARTALEK TARTALEK

1 (ezerFt]

____________

2003.
2004. +360 038 1 760 038 367 081 64 403
2005. +185 346 1 945 384 398 378 127 583
2006. +185 920 2 131 304 398 322 230 429
2007. +162 246 2 293 550 396 731 347 647
2008. +1 540 2 295 090 313 797 407 101
2009. O 2295090 313797 844077
2010. +1 502 354 3 797 444 331 828 546 885
2011. +980 3798424 331 828 942628
2012. +1260 3 799 684 431 828 1 079 667’
2013. +14910 3814594 431 828 I 181 534
2014. +339290 4153884 439526 754240
2015. - 339 150 3 814 734 431 841 620 779
2016. O 3 814 734 431 841 801 327’
2017. O 3 814 734 431 841 628 739
2018. O 3 814 734 431 841 582 495
2019. O 3814734 431 841 157222

DV. Lekötött tartalék

A lekötött tartalékok között az eredménytartalékból átvezetett visszavásárolt saját

részvények könyv szerinti értéke található 4 025 ezer Ft összegben.

D.Vl. Értékelési tartalék

A Társaság a tárgyévben sem a valós értékelés, sem az értékhelyesbítés lehetőségével nem

élt, így a saját tőke részeként értékelési tartalék nem szerepel a mérlegben.

D.VlI. Adózott eredmény

A 2019. üzleti évet a társaság -2 694 472 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteség) zárta. A

negatív adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

I 400 000 388 543 107 775
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A Társaság adózott eredménye az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

2011 i2 31 j 2012 12 31 2013 12 31 J 2014 12 31 2015 12 31 2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31 [ 20
ezerR I

137039 101 867 -419610 -137120 180548 -172588 - 46244 -425273 -269447

E. CÉLTARTALÉKOK

A Társaság 2019. évi beszámolójában céltartalék nem szerepel.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaság az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló kötelezettségeit a mérlegben könyv

szerinti értéken mutatja be. E kötelezettségek fordulónapi értéke 5 475 671 ezer Ft, melynek

részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

KÖTELEZETTSÉG EK 2018.12.31 2019.12.31
[ezerFt] [ezerFt]

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Beruházási és fejlesztési hitelek 143 774 78 169
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési Ászonyban

495 571 O
Ié\15 llalkozással szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsé9ek 76 799 I 533 621

Összesen: . I 716 144 I 611 790

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Rö’Ád lejáratú hitelek 1 193 304 1 189 514
Ve5től kapott előlegek 121 600 108 545
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

676 510 I 447 988
(szall tok)
RöÁd lejáratú kötelezettségek kapcsolt llalkozással

749 749
szem ben
Röd lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni
részsesedési ‘Ászonyban lé’ vállalkozásokkal szemben
Rö’id lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési

405 361 O
iszonyban Ié5 llaIkozással szemben
Egyéb röÁd lejáratú kötelezettségek I 340 998 I 117 085

Összesen: 3 738 522 3 863 881

[kÓTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: I 5 666 5 475 671.j
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Fi. Hátrasorolt kötelezettségek

A 2019. évi beszámolóban hátrasorolt kötelezettségek nem szerepelnek.

F.ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

F.ll.4. Beruházási és fejlesztési hitelek: A tárgyévben beruházási és fejlesztési hitel felvételre

nem került sor. A Társaság tárgyév végi beruházási és fejlesztési hitelei között az alábbi

hitelszerződéses konstrukcióban megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó éven túli

kötelezettségek találhatóak összesen 78 169 ezer Ft értékben:

. 2016-2017. években egyéb beszerzésekre 217 079 ezer Ft összegű hitel lehívására

került sor a K8H Bank ZrL-nél rendelkezésre álló 229 600 ezer Ft-os beruházási

hitelkeret összegéből. E hitel kapcsán a hosszú lejáratú kötelezettségek összege a

201 9. év végi mérlegben 63 999 ezer Ft.

. 2017. évben a Társaság 45 600 ezer Ft értékű beruházási hitelből finanszírozott két

makói ingatlanvásárlást, melynek kapcsán a 2019. december 31-i hosszú lejáratú

kötelezettségek között 1 1 400 ezer Ft szerepel.

. A Társaság 2017. évben 10 400 ezer Ft-os beruházási hitelfinanszírozással vásárolt

ingatlant Szarvas településen, melyhez kapcsolódóan az év végi mérlegben

2 770 ezer Ft hosszú lejáratú kötelezettség található.

A Társaság pénzintézetekkel szembeni hitel és lízingkötelezettségeit a 8. sz. melléklet

részletezi.

F.ll . 8. Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben:

2019. december 31-én a mérlegben ezen a soron adat nem szerepel. A 2018. december 31-

én itt bemutatott vagyonkezelésre átvett eszközök miatti kötelezettség 2019. december 31-

én az F.Il.9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel.

F.ll.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: 2019. december 31-én az egyéb hosszú

lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 1 533 621 ezer Ft, mely egyrészt

lízing kötelezettségekből, másrészt vagyonkezelt eszközök miatti kötelezettségből adódik.

A Társaság 2019. december 31-i mérlegében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 42.

(5) bekezdése alapján a lízingtartozások teljes összege - lejárati időtől függetlenül - a hosszú

lejáratú kötelezettségek között szerepel. 2019. évben új lízingszerződés aláírására nem

került sor, a lízingtartozások teljes összege a K8H Bank Zrt.-vel a korábbi években kötött

pénzügyi Iízingszerződések miatti kötelezettség. Az év végi tartozás a korábbi években
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megvalósult 42 db eszköz beszerzéséhez kapcsolódóan áll fenn összesen 38 050 ezer Ft

értékben.

A 2019. december 31-i mérlegben a Társaság az egyéb hosszú lejáratú kötelezottségek

között mutatja ki a tulajdonos önkormányzatoktól vagyonkezelésre átvett eszközök miatti

kötelezettségét 1 495 571 ezer Ft értéken. Az ilyen módon a könyvekben szereplő vagyon

értéke több, mint 160 millió forinttal marad el ezen kötelezettség értékétől, melynek oka az

ágazati problémák miatti pótlási fedezet hiánya. Az előző évben ezek a tartozások az egyéb

részesedési viszonyban álló vállalkozással szembeni tartós kötelezettségek között

szerepeltek a tárgyévivel megegyező összeg ben

F.lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

F.lll.2. Rövid lejáratú hitelek: A Társaság éven belül esedékes hiteltartozásainak

mérlegértéke a fordulónapon 1 189 514 ezer Ft.

A fenti összeg 1 123 909 ezer Ft értékben a KSH Bank Zrt.-nél és az 0W Bank Nyrt.-nél

rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeretek fordulónapi felhasználásának egyenlegét

mutatja.1

Emellett összesen 65 605 ezer Ft értékben a hosszú lejáratú kötelezettségek részben

részletesen bemutatott beruházási hitelek 2020. évben esedékes törlesztő részleteit

(62 320 ezer Ft), valamint az alábbi hitelekhez kapcsolódó éven belüli kötelezettségeket

tartalmazza:

. A 3. sz. Területi Divízió területén 2015. évben Orosháza városban ingatlan

vásárlására került sor. Az ingatlanvásárláshoz a K8H Bank Zrt. összesen

34 400 ezer Ft beruházási és fejlesztési hitelt bocsátott a Társaság rendelkezésére,

melynek éven belüli kötelezettségállománya a tárgyév végén I 802 ezer Ft.

. Járművek, gépek beszerzésére 2015. évben 14 148 ezer Ft-os hitel lehívására került

sor a K8H Bank ZrL-nél rendelkezésre álló 14 180 ezer Ft-os beruházási hitelkeret

összegéből. Ehhez kapcsolódóan a 2019. év végi mérlegben szereplő rövid lejáratú

kötelezettség összege 1 483 ezer Ft.

1 2019. december 31-én a Társaság rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretek összege 2 Mrd Ft (OTP Bank
Nyrt. 200 millió Ft; K8H Bank Zrt. 1,8 milliárd Ft).
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A Társaság pénzintézetekkel szembeni hitel és lízingkötelezettségeit a 8. sz. melléklet

részletezi.

F.lll.3. Vevőktől kapott előlegek: 2019. december 31-én vevőktől kapott előlegek

108 545 ezer Ft értékben szerepelnek a Társaság mérlegében. Az összesen nyolc partner[ől

származó előleg ivóvíz és csatornarendszerek átépítéséhez, kiváltásához és egyéb

vízellátással, szen nyvízelvezetéssel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, irányítástech nikai

munkákhoz kapcsolódik.

F.llI.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: A Társaság szállítókkal szembeni

kötelezettsége 2019. év végén 1 447 988 ezer Ft, melynek 65,45 százaléka határidőn belüli

szállítótartozás. A lejárt esedékességű szállítótartozások 96, 91 százaléka

önkormányzatokkal illetve önkormányzati érdekeltségű szervezetekkel szemben állnak fenn,

a fennmaradó határidőn túli tartozások pedig szinte kivétel nélkül 30 napon belül lejárt,

technikai okok miatt ki nem fizetett kötelezettségek.

A határidőn túli tartozások hátterének ismertetése:

A Közgyűlés 2019. május 30. napján tartott ülésén hozta meg a 15/2019.(V.30. számú

határozatát, mely szerint döntött abban, hogy amennyiben 2019. július 15. napjáig a

Társaság finanszírozási helyzete tőkeemelés, vagy más egyéb gazdasági környezetbeli

változások okán fizetőképességet biztosító módon nem változik meg, úgy 2019. július 15-

ével felhívja az Igazgatóságot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási

rendelete szerint a fizetésképtelenség bekövetkezésével közvetlenül fenyegető helyzetet

jelentse be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé. Továbbá felkérte az

Igazgatóságot és a Menedzsmentet, hogy tegye meg azokat a szükséges intézkedéseket,

amelyek a Társaság működésének fenntartásához szükségesek. A Társaság

fizetőképességének megőrzése érdekében mindent megtett és megtesz a rendelkezésre álló

keretek között. A 201 9. évi rendes közgyűlési döntést követően is számos közgyűlési és

igazgatósági döntés, valamint intézkedés született. Ezeknek köszönhetően a

fizetésképtelenség bekövetkezésével közvetlenül fenyegető helyzet bejelentésére a Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé nem kellett sor kerüljön. Az egyre

súlyosbodó, már a működést veszélyeztető fluktuáció miatt azonban a működőképesség

fenntartása, a foglalkoztatotti létszám megtartása érdekében elengedhetetlenné vált a

munkavállalók jövedelmi viszonyainak javítása. Ez a bevezetéstől számítva (2019.

szeptember hónap) körülbelül 40 millió Ft havi többlet kiadással járt. Az ehhez szükséges

pénzügyi fedezet a bevételi oldalon nem állt (valamint jelen időpontig sem áll) rendelkezésre;

az ágazat ígért gazdasági, működési koncepciójának bevezetése sem történt meg. Emiatt a
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kiadási oldalon átcsoportosításokat, átütemezéseket kellett végrehajtani, melyek a Társaság

tulajdonosai és egyben az ellátásért felelősök részére történő kifizetéseket érintették.

A szállítótartozások között kimutatott tulajdonos önkormányzatokkal siembeni

kötelezettségek részletezése az alábbi:

Kotelezettsegek tulajdonos 2018 12 31 20191231

önkormányzatokkal szemben [ ezer Ft]

Közműiagyon használati díjból származó kötelezettség 334 201 771 964

Különféle egyéb kötelezettség 71 160 163 762

Összesen: 405361 935726

A különféle egyéb kötelezettség főként vagyonhasznosítási jutalékbál származik. E

kötelezettség az önkormányzati tulajdonú vízi-közművekhez kapcsoládóan harmadik

személyektől beszedett (híradástechnikai berendezések és reklámanyagok elhelyezéséből

adódó) bevételnek azon része, amely az üzemeltetési szerződések szerint a közműveket

tulajdonló önkormányzatokat illeti meg.

F.lII.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: A Társaság 2019.

december 31-én 749 ezer Ft értékben tartott nyilván kapcsolt vállalkozásokkal szembeni

rövid lejáratú kötelezettséget. A teljes összeg a Vilatir Kft.-vel szemben áll fenn, mely a

leányvállalat által 1 00 százalékban visszaigazolt.

F.lll.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

mérlegértéke 201 9. december 31 -én 1 1 1 7 085 ezer Ft, melynek összetétele az alábbi:

Egyéb kötelezettségek
2019.12.31
[ezerFt]

Központi költségtéssel szembeni kötelezettség 804 990

Dolgozókkal szembeni kötelezettség 267 607

Helyi önkormányzatokkal szembeni kötelezettség 49

Különféle egyéb kötelezettség 44 439

Osszesen I 117085

A központi költségvetéssel és a helyi önkormányzatokkal szembeni kötelezettségek adókat,

díjakat, járulékokat, pótlékfizetési kötelezettségeket tartalmaznak, melyek a tárgyévet követő

időszakban esedékesek. Ezek között került kimutatásra az a közművezeték adó fizetési

kötelezettség, mely a 2019. évi közművezeték adó második részletének felére kért hat havi

részletfizetésből kifolyólag fennálló négy havi részletfizetési kötelezettség összesen

142 741 ezer Ft értékben. A dolgozókkal szembeni kötelezettség 98,36 százalékban a 2019.

év december havi jövedelemelszámolási kötelezettséget tartalmazza, a helyi
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önkormányzatokkal szembení kötelezettség teljes egészében idegenforgalmi adó

kötelezettség. A különféle egyéb kötelezettségek legjelentősebb tétele (88,28 százalék) a

vízkészlet-járulék fizetési kötelezettség 39 232 ezer Ft értékben.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 2019. december 31-én 706 395 €zer Ft,

melynek részletezését a következő táblázat tartalmazza:

:AsSZÍV IDŐBELI ELHATÁRÓLÁSOK
2018.12.31 2O1912
(ezerFt] :1erFt I

BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

Vízterhelési díj különbözet 49 330 56 843

Összesen: : 49 330 56 843

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

HALASZTOTT BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

Vissza nem térítendő támogatás (KEOP) 10 253 28113

Környezetterhelési díj terhére beszerzett eszközök O O
Közműfejlesztési hozzájárulás elhatárolás 41 748 78440

Összesen: 52 001 106 553

I PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK OSSZESEN } 659 724 706 395

Teljesítményösztönző bér és járulékai
Közmű’agyon használati díjak
Bankkamat, hitelkamat
Különféle egyéb iqény beett szolgáltatások

Összesen: .

41 005
514 946

I 530
912

558 393

21 253
521 172

113
461

542 999

G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: A mérlegsor 56 843 ezer Ft értékben

tartalmazza a felhasználóktól beszedett vízterhelési díjakat azon települések esetében, ahol

a tárgyévben a szennyvíztisztító telepek tényleges szennyezettsége alapján fizetendő —

egyéb ráfordítások között elszámolt — környezetterhelési díj összege alacsonyabb, mint a

beszedett — egyéb bevételként elszámolt — vízterhelési díjak.

G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: A költségek, ráfordítások passzív

időbeli elhatárolása mérlegsor legjelentősebb tétele a közművagyon használati dUához

kapcsolódóan könyveIt elhatárolás 521 172 ezer Ft értékben, mely az önkormányzatok által

a mérlegkészítés időpontjáig ki nem számlázott 2019. és megelőző évekre vonatkozó bérleti

és vagyonkezelési díjakat tartalmazza.
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G3. Halasztott bevétel: A halasztott bevételként elszámolt passzív időbeli elhatá rolások

között 28 1 1 3 ezer Ft értékben a tárgyévben és a korábbi években pályázati forrásból

beszerzett eszközök értékcsökkenéssel nem ellentételezett részét mutatja ki a Tá rsaság.

Emellett 78 440 ezer Ft értékben került kimutatásra a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1.

évi CCIX. törvény 72. (4) bekezdése értelmében a Társaság által saját nevében és saját

javára beszedett vízíközmű-fejlesztési hozzájárulások összege, melyet a Társaság a j övőben

az érintett települések víziközmű-rendszerének fejlesztésére fordít.

4.2 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

I. Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevételét a Társaságnál alapvetően a víztermelés és —elosztás,

valamint a szennyvízelvezetés és —tisztítás árbevétele határozza meg.

- . Megoszlási viszonyszám
BELFOLDI Osszeg

‚ ‚ indexe
TEVEKENYSEGEINK 20181231 20191231 20181231 20191231

ARBEVETELEI [ezerR] [%]

ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE

Víztermelés, -kezelés, -ellátás 5 449 715 5 500 044 43,05% 45,21%

SzennyAz gyűjtése, kezelése 5 171 009 5 003 443 40,85% 41,13%

Összesen: 10 620 724 10 503 487 83,90% 86,34%

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE

Építőipari llalkozási tekenység 1 426 479 1 014 728 1 1 ‚27% 8,34%

Vízágazathoz tartozó vállalkozási tev. 126 381 106 737 1 ‚00% 0,88%

Szennyvízágazathoz tart. ll-i tev. 87 112 122 030 0,69% 1,00%

Labor tekenység ‘ll-i árbetele 69 247 65 668 0,55% 0,54%

Bérbeadás és egyéb ll-i tev. 182 462 207 655 144% 1,71%

Összesen: i 891 681 I 516 818 14,95% 12,47%

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE

Belkereskedelmitekenység 108272 104410 0,85% 0,86%

Egyéb árbetel 38 756 41 183 0,30% 0,33%

Összesen: 147028 145593 1,15% 1,19%

BELFOLDI ERTEKESITES
NETTÓÁRBEVÉTELE 12659433 12165898 100,00% 100,00%
ÖSSZESEN:

Az alaptevékenységi árbevétel (víztermelés, —kezelés, —ellátás valamint szennyvízgyűjtés és

—kezelés árbevétele) 201 9. évben 1 1 7 237 ezer Ft-tal kisebb a bázis évi adatnál. Az
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elmaradás összege nem jelentős, oka az értékesített mennyiségek egyes évek közötti

szokásos ingadozása.

A Társaság az alaptevékenységen kívül jelentős árbevételt realizál a Víz- és szennyvíz-

gazdálkodáshoz kapcsolódó vállalkozási, az építőipari és laborvizsgálati tevékenysgekből,

a belkereskedelemből, valamint a bérbeadásból. A vállalkozási tevékenységek árbevétele

374 863 ezer Ft-tal, a belkereskedelmi és egyéb tevékenységek árbevétele pedig

1 434 ezer Ft-tal marad el a 2018. évi adatokhoz képest, jellemzően a térségben csökkenő,

víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó építőipari beruházások miatt.

A fentiek eredményeként a Társaság összességében 493 535 ezer Ft-tal alacsonyabb

belföldi árbevételt realizált a tárgyévben, mint 2018. évben.

2013. Július 1-Jétől a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény a

lakossági szegmens víz- és csatornadíJának 10 %-os csökkentéséről rendelkezett, mely

2019. évben 837 836 ezer Ft-os nettó árbevétel-kieséstJelentett a Társaság számára.

A Társaság export árbevétele a tárgyévben 435 ezer Ft, mely a korábbi évekhez hasonlóan

a központi laboratórium által külső megrendelők részére végzett laborvizsgálatok árbevétele.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

A Társaságnál 2019. december 31-én az aktivált sajáttelJesítmények értéke 274 699 ezer Ft,

amely tartalmazza a saját rezsis beruházások, felújítások és műhelykészítmények értékét

156 207ezer Ft értékben, valamint a saját termelésű készletek 118 492 ezer Ft értékű

állománynövekedését.
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III. Egyéb bevételek

A Társaság egyéb bevételei 201 9. évben az alábbiak szerint alakultak:

‚ Megoszlási viszonyszámOsszeg
indexe

EGYEBBEVETELEK
20181231 I 20i91231 2018123i I 2019i231

IezerFt] (%]
Értékesített immatenális jak és

15 88-1 1128% 4,16%
targyi eszkozok beeteIe
Káreseményekkel kapcsolatos

26 71-l 42 444 8,42% 11,12%
beetelek

Késedelmi kamat és bírság beételek 35 316 36 635 1 1 ‚13% 9,60%

Ugy\,édi, jogtanácsosi eljárás
16 647 12 199 5,25% 3,20%

beetelei
Kapott költségtérítések 5 377 4 865 1 ‚69% 1,27%

Behajthatatlan és leírt kö’etelésekre
14 150 O 00% O 04%

kapott összegek
Kapott adminisztrációs

52 732 58 591 16 61% 15 35%
többletköltség
Többletként fellelt eszközök értéke 89 794 0,03% 0,21%

Vízterhelési díj betel 117 273 102 526 36,95% 26,85%

Visszaírt érték’esztés 17 734 28 628 5,59% 7,50%

Kapott támogatások 678 8 241 0,21% 2,16%
Közműfejlesztésre áttt

64 317 0,00% 16,85%
penzeszkozok

Tobbi egyéb beételek 9 010 6 519 2,84% 1,69%

Osszesen 317 378 381 790 100,00% 100,00%

A bázisévhez képest új jogcímen, közműfejlesztésre átvett pénzeszközök miatti bevételként

a tárgyévben 64 317 ezer Ft-ot számolt el a Társaság egy 2019. évben megvalósított és a

különféle egyéb ráfordítások között szereplő, ugyanezen értékben térítésmentesen átadott

beruházáshoz kapcsolódóan.

A kapcsolt vállalkozásokkal szemben a tárgyidőszakban elszámolt bevételek összegét az

alábbi táblázat tartalmazza:

Ebből
Osszes kapcsolt

Kapcsoltvallalkozasokkal bevetel vallalkozastol
szemben elszamolt bevetelek kapott

2019.12.31
[ezerFt]

Értékesítés nettó árbe’éteIe 12 166 333 18

Egyéb beiéteIek 381 790 O

Pénzügyi mű’Ietek betele 49 217 48 594

Összesen: 12 597 340 48 612
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Iv. Anyagjellegű ráfordítások

A 201 9. évben felmerült anyagjellegű ráfordítások csoportosítása az alábbi:

.. JI1egszlási .‘iszoiiszáti
Osszeg

indexe
ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK

2018 12 31 2019 12 31 2018 12 31
[

2019 i2 3i

[ezerFt] [%]

Anyagköltség 2 171 801 2 323 758 37,14% 39,34%
Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 526 427 2 603 677 43,21% 44,09%

Egyéb szolgáltatások értéke 589 482 600 626 10,08% 10,17%

Eladott áruk beszerzési értéke 89 574 83 944 1 ‚53% 1,42%
Eladott (köz’titett) szolgáltatások értéke 469 902 294 160 8,04% 4,98%

Összesen: 5 847 186 5 906 165 100,00% 100,00%

Az igénybevett szolgáltatások 2019. évi költségeinek főbb jogcímenkénti részletezése az

alábbi:

.

\

: .

:

Összeg
Megoszlási viszonyszám

Igénybe vett zoigáittsok költségeinek indexe

jelenfős tételei 2O1812.31 2019.12.31 2018.12.31 I 2019.12.31

[ezerFt] [%]

Utazás és kiküldetés 7 673 7 992 030% 0,31%

Közművagyon használati díjak és egyéb
294 761 320 710 51,25% • 50,73%

berleti dijak

Furozás, szállítás és raktározás 6 927 19 829 0,28% 0,76%

Környezet’deImi és engedélyköt.
te\,ékenységek (szvíziszapelh.,

276126 294707 10,93% 11,32%
szvizfogadas, nem ‘esz. hulladek elhelyezes.,
tisztított szvíz kibocsátás stb.)

Újságok, köny’k, elektronikus kiad’ányok 2 004 1 850 0,08% 0,07%

Posta, telefontelefax és egyéb
134 553 136 859 5,33% 5,26%

telekomm unikacio

Tisztítás, takarítás 83 157 53 469 3,29% 2,05%

Igénybe ett építőipari szolgáltatások 115 796 189 916 4,58% 7,29%

Biztonsági szolgáltatás 71 106 1 1 373 2,82% 0,44%

Papír alapú és e-számlázási szolgáltatás
53 893 45 131 2,13% 1,73%

igenybetele
Szoft\,erkö\,tés, szofterhasználat és egyéb

87 933 83 271 3,48% 3,20%
informatikai ktgek

Hirdetés, reklám és marketing 17 788 10 659 0,70% 0,41%

Tanfolyami díjak, to’vábbképzések 36 216 21 352 1,43% 0,82%

Szakértői, tagsági díjak, tanácsadási és
281 75 324 1,79% 2,89%

ugydi koltsegek
Hitelesítési díjak, műszaki, minőségi és

32 572 39 951 1,29% 1,53%
laborvizsgalatok

Javítás, karbantartás 225 244 259 740 8,92% 9,98%

Különféle egyéb igénybett szolgáltatások 35 397 31 544 1,40% 1,21%

Összesen: . 2 526 427 2 603 677 I 00,00% I 00,00%

Fenti táblázat alapján az anyagjellegű ráfordítások növekedése az infláció mértékétől is

elmaradt. A kedvezőtlen gazdasági körülmények, a rendelkezésre álló források hiánya miatt
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kizárólag az üzemeltetést közvetlenül akadályozó meghíbásodások miatti karbantartások

kerültek 2019. évben is elvégzésre. Emellett az egyre öregedő eszközpark karbantartási

igénye, valamint a korábbi években el nem szállított szennyvíziszapok elhelyezési költségei

miatti növekedés volt tapasztalható.
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V. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások 201 9. december 31 -i értékét az alábbi táblázat mutatja be:

. Megoszlási viszonyszám
‚ Osszeg .

SZEMELYIJELLEGU indexe

RAFORDITASOK 20181231 20191231 20181231 2019 1231
[ezerFt] (%]

Bérköltség 4 145 279 4 226 335 72,29% 73,46%

Személyi jellegű egyéb kizetések 603 738 553 999 10,53% 9,63%

Bérjárulékok 984820 972715 17,18% 16,91%

Osszesen 5 733 837 5 753 049 I 00,00% ‘100,00%

A 201 9. évben költségként elszámolt bérjárulékok jogcímenkénti részletezése a következő:

„ Megoszlási viszonyszám
Osszeg .

. indexe
Berjarulekok 2018.12.31 2O1912.31 2018.12.31 2O19.1231

[ezerFt] [%]

Szociális hozzájárulási adó
(2018-ban egészségügyi 854 705 837 170 86,79% 86,06%
hozzájárulással együtt)
Szakképzési hozzájárulás 56 465 60 180 5,73% 6,19%

Rehabilitációs hozzájárulás 73 650 75 365 7,48% 7,75%

Összesen: 984820 972715 100,00% 100,00%

VI. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenésí leírás sor a Társaság tulajdonában, illetve a vagyonkezelt eszközök

esetében a nyilvántartásában lévő tárgyi eszközök és ímmateriális javak tárgyévi

amortizációját tartalmazza 41 7 580 ezer Ft értékben.

Az értékcsökkenési leírás egyes eszközcsoportonkénti megoszlását a kiegészítő

melléklet 1. és 2. számú mellékleteiben bemutatott befektetési tükrök tartalmazzák.
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A Társaságnál a tárgyévben elszámolt egyéb ráfordítások értéke 1 393 815 ezer Ft,

melynek részletezését az alábbi táblázat tar[almazza:

Megoszlási visonyszám

—

2018.12.31 I 201912.31
[%]_______

A tárgyévben 64 31 7 ezer Ft-ot számolt el a közműfejlesztésre átvett pénzeszközök

miatti bevételként a Társaság egy 2019. évben megvalósított, kötelezően önkormányzati

tulajdonba átadandó beruházáshoz kapcsolódóan ami ugyanezen értékben a

térítésmentes átadás kapcsán egyéb ráfordításként is elszámolásra került.

EGYÉB RÁFORDÍt
‚: L- ..Qsszeg..
SOK 20181231 I 20191231

I ezer Ft
Értékesített immateriális jak és
tárcivi eszközök könvvszerínti értéke

25721 11 663 1,91% 0,83%

Behajthatatlan és elengedett
8373 13241 0,62% 0,95%köetelés

Környezetterhelési díj kötelezettség 1 27 428 1 1 7 789 9,48% 8,45%
Szennyvízbírság 26176 16005 1,95% 1,15%
Bírságok, kötbérek, késedelmi

2547 7055 0,19% 0,51%kamatok, pótlékok, kártérítések
Közmű’vezeték adó 854 689 856 453 63,55% 61,45%
Selejtezett és leltárhiány miatt

4445 2257 0,33% 0,16%khezetett készletek értéke
Kötelések érték’.esztése 8 181 11 058 0,61% 0,79%
Képzett céltartalék - - 0,00% 0,00%
Helyi adó 214 686 205 357 15,96% 14,73%
Egyéb adók, díjak, járulékok 40 072 38 555 2,98% 2,77%
Káreseményekkel kapcsolatos

20009 21 895 1,49% 1,57%
ráfordítások -

Különféle egyéb ráfordítások 12 526 92 487 0,93% 6,64%

Összesen: I 344853 I 393815 100,00% . 100,00%
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A pénzügyi műveletek bevételének kiemelt tétele az Aqua Trans Mures S.A. leányvállalattal

szemben elszámolt tagí kölcsön után járó kamat 48 594 ezer Ft értékben. A 2019. év végén

elszámolt év végí összevont nem realizált árfolyamkülönbözet összege 48 ezer Ft

árfolyamnyereség, mely a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között került elszámolásra.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között jelentős tétel a befektetett pénzügyi eszközök

között részletezett Aqua Trans Mures S.A.-nak nyújtott kölcsön (1 894 374 ezer Ft) és

kamatainak (180 549 ezer Ft) 100 százalékos ér[ékvesztése összesen 2 074 923 ezer Ft

értékben. A 20 837 ezer Ft értékben elszámolt kamatok főként pénz- és hitelintézeteknek

fizete ndők.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei és

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A Társaság 2019. évi pénzügyi műveleteinek eredménye az alábbiak szerint alakult:

Megoszlasi viszonyszam
Osszeg

PENZUGYI MŰVELETEK indexe

EREDMÉNYE 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31

[ezerFt] [%]

Részesedésekből származó
‚ ‚ ‚ - -

0,00/o 0,00/o
beteIek, arfolyamnyeresegek

Ebből: kapcsoltvállalkozástól kapott - - 0,00% 0,00%

Egyéb kapott (járó) kamatok és
399 49 166 45,81% 9g,90%

kamatjellegu beetelek
Ebből: kapcsoItIIaIkozástóI kapott 52 808 48 594 45,30% 98,73%

Pénzügyi műeIetek egyéb beételei 63 171 51 54,19% 0,10%
Ebből: értékelési különbözet 63 171 51 54,19% 0,10%

Pénzügyi műveletek bevételei 116 570 49 217 100,00% 100,00%

Részesedésekből származó
00°/

ráfordítások, árfoIyameszteségek ‘

° ‚

Ebből: kapcsoltvállalkozásnakadott - - 0,00% 0,00%

Fizetendő (Ilzetett)kamatok és
20 683 20 837 13,69% 0,99%

kamatjellegu raforditasok
Ebből:kapcsoltvállalkozásnakadott - - 0,00% 0,00%

Részesedések, értékpapírok,

tartósan adott kölcsönök, 130 411 1 894 374 86,29% 90,39%

bankbetétek érték’,esztése
Fénz(yi rnű\,eletek egyéb

29 180 691 0,02% 8,62%
raforditasai

Ebből: értékelési különbözet 29 142 0,02% 0,01%

PENZÜGYI MUVELETEK
EREDMÉNYE

Pénzüqyi műveletek ráfordításai 151 123 2 095 902 100,00% 100,00%

34 553 2 046 685
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X. Adófizetési kötelezettség

A 2019. üzleti év negatív adózás előtti eredménye miatt a jövedelemadók számított

adóalapja ís negatív, így a Társaságnak sem társasági adó, sem energiaellátók

jövedelemadója fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az adókötelezettségek

számításának levezetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

4.3 Mérlegen kívüli kötelezettségek

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségeit 2019.december 31-i fordulónappal az alábbi

táblázat szemlélteti:

: • K8H Bank Zrt-nél rendelkezésre álló 10000Ó ezer Ft bankgarancia
keret, melyből építőipari alvállalkozói teljesítésekhez nyútottjótállási

biztosítékké nt szerződéssel é rvé nyesítve :
. S •: Bankgarancia .. . ..

‚ .. .

; . . Szerzodes Szerzodes
Kecivezmenyezett . összege

.. . •kelte hatalya

. .. . . [ezer Ft]

Hódút Kft. 912,8 20160728 2022.10.10
ÉpítészmesterZrt. 2 965,0 2018.01.05 2022.12.30
Duna Aszfalt Kft 690,0 2019.08.02 2022.08.29
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5 Egyéb információk a Társaság működéséről

5.1 Vezető tisztségviselők és könyvvizsgáló díjazása

Az igazgatóság és felügyelő bizottság részére 2019. évben kífizetett összegeket az alábbi

táblázat tartalmazza:

Igazgatóság,
FEB tiszteletdíj

Megnevezés 2019.

[ezerFt]

Üzleti é’Á járandóság összege 17 090

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkavállalóinak létszáma és a személyi jellegű kifizetések alakulása a

2019. évben az alábbi:

Atlagos Szemelyi
.

..:
•:

:. statisztikai Bérköltség jellegű egyéb
Megnevezes letszam kifizetes

2019.év
[ezerFt]

Teljes munkaidős
Fizikai 828 2 596 406 361 779
Szellemi 365 I 611 882 189569
Összesen: I 193 4 208 288 551 348

Mindosszesen I 204 4 226 335 553 999

Nem teljesmunkaidős
Fizikai
Szellemi
Összesen:

9
2

11

12 860
5 187

18 047

2 012
639

2 651
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Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél a számviteli törvény 155. . (2) bekezdés szerint kötelező a

könyvvizsgálat. 2019. évben a könyvvizsgáló társaság részére kifizetett díjak összesítését az

alábbi táblázat tartalmazza:

Számlakibocsátó: AQUA-AU DIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Ktt.

Eljáró könyvvizsgáló: Sztán Csilla Ilona
5600 Békéscsaba, Luther utca 12. I. em. 113.

Könyvvizsgáló által felszámított 2019. óv
díjak [ezerFt]

Könywzsgálat díja 3 440
Egyéb kiIzetések -

Osszesen 3440

5.2 Környezetvédelemmel kapcsolatos Információk

A Társaság környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközeinek záró bruttó értéke

2 51 1 ezer Ft, az elszámolt értékcsökkenési leírás 2 51 1 ezer Ft, így ezek az eszközök a

Társaság nyilvántartásaiban nulla értéken szerepelnek. A környezetre káros anyagok és

veszélyes hulladékok készletállományának alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

5.3 A leánytársaságokkal kapcsolatos kiegészítő információk

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1 1 9. (2) bekezdés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.

104/2007. (Xl.13.) számú igazgatósági határozata alapján konszolidált beszámoló nem

készül a Társaságnál. A leányvállalat adatainak jelen éves beszámolóból történő kihagyása

ugyanis nem torzítja a valós összképet; a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

helyzetéről a leányvállalat adatainak konszolidációja nélkül is megbízható és valós kép áll

rendelkezésre.

Számviteli szempontból a Társaság kapcsolt vállalkozása a Vilatir Kft, az Aqua Trans Mures

S.A. társaságok, valamint az „Egy csepp segítség” alapítvány. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tulajdoni

hányadának és a befektetések értékének bemutatása a mérleg eszközoldalát ismertető

befektetett pénzügyi eszközök résznél történik.
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Az éves beszámoló készítésekor az ALFÖLDVÍZ Zrt. egyszemélyes tulajdonosa a Vilatir Kft.

nek. A leányvállalatban levő részesedés értékének változását az alábbi táblázat mutatja:

Alapítói Átalakulás
Átalakulás Összesalapíl

Alapítás I vagyon és során jogelőd
során jogutód vagyoni

Megnevezés vagyonváltozás tőkeemelés részesedés
részeSedés leányvá Ilalati

éve összege kivezetése
nyilvántatásba részesedés

vétele össze ge

[ezerFt] [ezerFt] [ezerFt] [ezer Ft]

2002. 10500 10500

2006. 10000 20500

2008. 40 000 60 500

Vilatir Kft.
2016. 170 700 231 200

2017.
231 200 O

17636 17636

2018. 17636

2019. 17 636

tói

5.4 A számviteli szétválasztással kapcsolatos kiegészítő információk

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1 évi CCIX. törvény 49. - a alapján az

engedélyköteles tevékenységeken belül külön került elkészítésre a víztermelés és —elosztás,

valamint a szennyvízelvezetés és —tisztítás eredménykimutatása és mérlege. Az

engedélyköteles tevékenységeken kívüli valamen nyi tevékenység összesített ad atai az

„Egyéb” tevékenységi oszlopban kerültek bemutatásra.

Az engedélyköteles és nem engedélyköteles tevékenységek közötti megosztás a Társaság

Számviteli Politikájában rögzített Számviteli szétválasztás szabályai szerint történt:

. a közvetlenül ágazathoz rendelt eszközök és források, ill. bevételek és ráfordítások a

vonatkozó ágazat mérlegében és eredménykimutatásában szerepelnek,

. a közvetlenül ágazathoz nem rendelhető tételek megosztása az egyes

tevékenységek között vetítési alapok seg ítségével történt.
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Tevékenységenként szétválasztott mérleg

A Társaság tevékenységenként szétválasztott mérlegét a 10. sz. melléklet mutatja be,

melyben az egyes ágazati mérlegek mérlegfőösszege és azok társasági mérlegfőösszeghez

viszonyított aránya az alábbi:

Összeg Megoszlási viszonyszám indexe
Tevékenységenkénti

201 8.1231 2019. I 231 201 81 2.31 j 2019.1 231merlegfoosszegek
[ezerFt] [%]

l3vÍz ágazat 3 800 067 3 638 354 36,12% 46,08%
SzennyvÍzágazat 2446856 2317033 2325% 2935%
Egyéb tekenységek 4 275 289 1 940 029 40,63% 24, 57%

Összesen
‘:

o 522 212 895 416 100,00% ‚ 100,00%

A korábbi évek és a tárgyév veszteséges gazdálkodásának köszönhetően a víz ágazat

tárgyévi eredménye és saját tőkéje is jelentősen negatív. Az ágazat forráshiányát a

3 495 092 ezer Ft-os szétválasztási különbözet mutatja.

Bár a szennyvíz-ágazat és az egyéb tevékenységek tárgyévi eredménye negatív, az előző

évek nyereséges gazdálkodásának köszönhetően ezen ágazatok saját tőkéje továbbra is

pozitív.

Tevékenységenként szétválasztott eredménykim utatás

A szétválasztott eredménykimutatás mind összköltség mind forgalmi költség eljárással

elkészítésre került (Id. a 11. sz. mellékletben).

2017. évtől a szétválasztott eredmény meghatározásakor a különdíjas szolgáltatások az

engedélyköteles tevékenységek között kerülnek szám bavételre.

Az engedélyköteles tevékenységek üzemi (üzleti) szintű eredményének alakulását 2019.

évben is az alábbi kiemelt, jogszabályi változásokból adódó kedvezőtlen külső körülmények

határozták meg:

. a szolgáltatási díjak 2011. évi szinten történő befagyasztása,

. magas közműadó fizetési kötelezettség,

. a lakossági szegmensben kötelezően alkalmazandó rezsicsökkentés miatti

bevételkiesés.

A vízágazatra a fenti tényezők, valamint az ivóvízminőség-javító program keretében

megvalósult beruházások miatti technológiaváltásból adódó üzemelési költség-növekedés

jelentős eredménycsökkentő hatással voltak. Ezt némileg kompenzálta a különdíjas
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tevékenységek kapcsán realizált nyereség, így az ágazat 2019. évi üzemi (üzleti) eredménye

-464 1 30 ezer Ft veszteség.

A szennyvíz ágazat üzemi működését is alapvetően a vízágazatnál kiemelt, kedvezőtlen

külső tényezők befolyásolták. Az előző években ezeket a hatásokat valamelyest

ellensúlyozta a jelentős zöldmezős szennyvízberuházások üzembe helyezése, mely a

felhasználók számát növelte. Emellett a már meglévő, az adott volumenre megfelelő díjjal

rendelkező szennyvízrendszerek bővítése (új öblözetek kiépítése) is pozítívan hatott az

ágazat eredményére. Segítette még az egyensúly fenntartását az is, hogy a

díjbefagyasztáskor alkalmazott szennyvíz-szolgáltatási díjakban a költségek megtérülése

ágazati szinten jobban biztosítva volt, mint a vízágazat esetében. Sajnos azonban ezek az

előnyök 2019. évre már nem tudták kompenzálni a növekvő költségek negatív hatását, így

az ágazat 2019. évi üzemi (üzleti) eredménye -233 801 ezer Ft veszteség.

A nem engedélyköteles tevékenységek üzemi (üzleti) eredménye 50 144 ezer Ft

nyereség, mely alapvetően az építőipar, a laborvizsgálatokból származó és az egyéb víz-

szennyvíz gazdálkodáshoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységek, valamint a

belkereskedelmi tevékenység nyereséges gazdálkodását tükrözi.

2019. évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét a pénzügyi műveletek eredménye

mind az engedélyköteles tevékenységek tekintetében, mind az egyéb tevékenységek

tekintetében rontotta.

Ennek következtében az adózás előtti eredmény szintek az alábbiak szerint alakultak:

I Összeg
Tevékenységenkénti

‘: 2018.12.31 2019.12.31
adozotteredmenyek.

[ezerFt]

Ivóvíz ágazat - 573 857 - 471 932

Szennyvíz ágazat 66 689 - 240 899

Egyéb tevékenységek 81 895 - 1 981 641

Összesen
..

425 273 - 2 694 472
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55 Egyéb információk

A beszámolási időszakra vonatkozó cash-flow kimutatás a 7. sz. mellékletben szerepel.

A Társaság egyes eszközei a számlavezető pénzintézetek által keretbiztosítéki zálojoggal

terheltek. Ennek bemutatása a 9. sz. mellékletben található.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél az éves beszámoló aláírására jogosult és elkészítéséért felelős

személyek megnevezését és adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az éves beszámoló aláírására jogosult: Nagy László
5661 Ujkígyós, Ady Endre utca 12.

Az éves beszámoló elkészítéséért felelős: Uhrmann Károly Ferenc
5630 Békés, Bólyai utca 25.
Reg. szám: 124927

Békéscsaba, 2020. április 20.
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I . sz. melléklet: Befektetési tükör — immateriális javak

Kimutatás az immateriális javak értékéről
2019. december3l.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019.

[.:::

.

Vagyoniéltékűjgok : Szeflemitermékek

Bruttó érek
HaI7ott

Brutto ertek Halmozott
Brutto ertek

Halmozott
Bruttúrték

{
N::h

I

_____________________________________________________________________

adatokierFtb n

Nyitó érték “ 31 988 31 988 616 381 589 666 369k 621 654

Táravévi növkds - - 6 372 17 973 • 6 372 17 973
Beszeés:saját

6 372 6 372 -

előállítás
FökÖnyM át’ezetés - -

TárgyéÁ amortizáció 17 973 17 973
Leltár többlet -

gyéb nöekedés - -

árgyévi csökkenés - - 27 164 27 144 - 27 164 27144
rtékesítés 178 178 178 178
ókönyÁ átezetés - -

Leltárhiány 1 763 1 763 1 763 1763
elejtezés 25 223 25 203 25 223 25 203
áresemény .

áróérték 31988 31986 59558C 58O49 62757i 612483

Nettó érték - I 5 094 - I 5 094
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2. sz. melléklet: Befektetési tükör — tárgyi eszközök

Kimutatás a tárgyi eszközök értékéről
2019. december3l.

-. Mszakiberondezése.k,.. Egyébberendezósek, I

I g dan
epek j m ck felszerelesek mu ek

T II t k ewhzokraL OSSZ

I

Brutto ertekJ
Hamozo

B tt ri k
H

ECS
Brutto ertekj H Iizott

:f;:t:
I

ftujitások adott .I6Ieek
Brutt rt k

Hal

tflk 4 466 646 I 855 817 3 856 591 3 064 373{ 269 094 968 3O2 33 439 j 9 625 839

k

888 92

rárgyóvi növekedés I 23 069 137 084 i71 131 196257 S 092 66 269 - - 273 699 - 475 991 399 610

Üzembe helyezés 2 C’7 171 131 l )9fl

_________ ____________

202 288 -

Beszerzés, saját előáll0ás

__________ __________ __________ ______________________ __________ __________

ii i 271912

__________-

Fököny átezetés - -

TárgyéM amortizáció

_________ _________ _________ ____________________ _________ _________ __________ ___________ _________ __________

Leltár többlet - -

Egyéb nöekedes

_________ _________ _________ _________ _________

‘

Trgyóvi csökkenés

_________ _________ __________

Élekesites

___________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________ ___________ ____________ _____________

Fok. átezetes

__________ __________ __________ __________ _________ __________ __________ ___________ ____________ __________

Leltarhiány .

__________ __________ ___________ ____________ __________

Seleitezes . — . - .-. ._. .

Téritesmentes’kozcelu atadas

__________ __________ _________

.

Aktoolas

___________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________ ___________ _____________

)

Egyéb csokkenes

__________ __________ __________ __________ _________ __________ __________ ____________ ____________ ___________

Zéróértók

Nettó érték

____________________ ___________________ ___________________ _________________ __________ __________ ____________________

I 905 433

2 486 325

ik

3 203 60

761 027

17 957
i7 60k

107
9A

•4 471 751

137 082

2

7 468
7 159

67
9d2

63 086
5 639

6 561

711
89 128

47

3064636

196 2571

57 021
4 57k

6 cci

680
ic ioc

16 516
1 090

41
11 dflF

3 860

I 260 670

66 268

9 905
945

44
8 916

I 024646

236 004

46

23
22

23

23

1 787

273 360

730

04 260
208 660

33 77’

33 778

17
370 O
24 2
65

62 2
68 2

208 E

399 607

3
74 394

12 682
6 561

797
54 338

16

9730 6213701

3 517 157
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3. sz. melléklet: Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok

Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok alakulása

2019. december3l.

.. : . ‘. . ...EEFEKTETETTPÉNZOGY ESZKÖ2K.. RrÉKPAROÍ1
S Tasr4esed Tai1osindott .. .

: : S S..... . S

; k.pcsot kölcsbn kpsoh
trtsan adott

OSSZESEN [ vaat]

vál3Ikozban váIakozásban

Ij
(.zerR) ezerRJ

BEKR1JLÉS ERTEK

yitó S

55 S o$7J . I 82 1 379 2 057 006 T 025

eszese. ioede;e to<e ees

.3JtőKe endekezére ocsa’a. .ij

T aranvc5 res:e’ede r

k
dk

k :: 1 4 9 983

aoS31T. eFs- S

T y vi k de 513 4850 998

szede aia t’kees3

es eVzJ rézeeiés kwezté:e

kok.s safzetee tcie:tee .: 9 :L 3 439

oyan-szts-ség -

Taryn skk.ns 3 339 13 3 499

Otsorolas - O 142 - 5 142

Záró . . . .

: 149 04? 894 374 1$ 937 2 058 358 4026

RTÉKVESZT::::.: c . . •: .. .. .. .

Nyto 130411 524 ‘ 130935 S

Mkedes . I 6 74 S 994 374

Záró : 130411 1294374 524 2026309

KONYV SZERINTt ERTIC
S—SS

—S

Nyitó 18 636 I 892 580 14 855 I 926 071 4026

Záró 18636 - 14413 33049 4025
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vetített szolgáltatások
tett Áruk és IGongyőlegek

ok szolg ó

Befejezetlen
Anyagok termelés és félké Késztermékek

termékek I

Nyitóérték 5674 97461 6327
Tárgyévi növekedés 968 441 361
Beszerzés/eloállítás 949 124 361
Leltár tobbiet 794
Átminosítés (készlet) 18 523
Atminos)tés (tárgyi eszk.)
Egyéb noekedés

- -

Tárgyévi csökkenés 1 006 463 12 915 92 036 301 293 1 417 394 746 I 414 124
Értékes)tés 3 487 2 73 155 301 293 374 448 377 937
Felhasználás 1 002 484 12 913 1fl 1(1 I 015 407
Selejtezés 474 486 1 279 1 765 2 239
Leltárhiány 18 18
Átminős)tés (készlet) 18 395 128 18 523 18 523
Atminősítés (tárgyi eszk.) -

Egyébcsokkenés
Beflentemi.áIl.Változás 120210

- - 120210
(röérték1J 52941 217671 25854 57360 153390 5271 216021 988961

4. sz. melléklet: Készletek alakulása

Kimutatás a készletek alakulásáról
2019. december3l.

KIEGÉSZÍTŐ ‘MELLÉKLET 2019.
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5 sz. melléklet: Környezetre káros anyagok és veszélyes hulladékok

A környezetre káros anyagok készletállománya
201 9. december 31
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6. sz. melléklet: Eredményt terhelő adókötelezettségek

A 2019. évi Társasági adó levezetése

adatok E Ft-ban

1.) Adózás előtti eredmény - 2 694 472
- 2694472

2) Adóalap csökkentő tételek 7. . (1) 520 455

a.) Elhatárolt veszteség
b.) Céltartalék felhasználás
d.) TAO tv. szerinti elismert ÉCS, kiveznettó értéke 452 968
n.) \isszaírt és elismert értékvesztés 67 487
u.) Adóellenőrzés, önellen. során megáll. elsz. bevétel
z) Adomány

3.) Adóalap növelő tételek 8. . (1) 665 125

a.) Képzett céltartalék
b.) SZtv. szerint elszámolt ÉCS, kiveznettó ért. 437 159
d.) Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek I 5 991
e.) Megállapított bírság, Art. és Tbj. jogkövetkezmény 20 369

gy.) Követelésekre elszámolt értékvesztés I 91 606

p.) Adóellenőrzés, önellen. során megáll. elsz. ktsg., ráf.
4.) Társasági adóalap - 2 549 802

5.) Számított társasági adó

6) Adókedvezmény 22/C. (2)

Látványcsapatsport-támogatás igénybe vehető összege
7)Társaságiad6 ..• ....•

...
SS.:..s .

A 2019. évi Energiaellátók jövedelemadójának levezetése

adatok E Ft-ban

I .) Mózás előtti eredmény - 2 694 472
- 2694472

2) MőaIap csökkentő tételek 6 . (3) 8 241

b.) Visszai1zetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 8 241
g.) Adóellenőrzés, önellen. során megáll. elsz. bevétel -

h.) Céltartalék felhasználás -

3.) Adóalap növelő tételek 8. . (1) 7 681

b.) \‚isszafizetési kötelezettség nélkül adott tám ogatás 7 681
g.) Adóellenőrzés, önellen. során megáll. elsz. ktsg., ráf.
h.) Képzett céltartalék S

4) Energiaellátókjövedelemadója 2

5 ) Szamitott energiaellatokjovedelemadója -

6 ) Energiaellatokjovedelemadója “f -
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7. sz. melléklet: Cash flow kimutatás

CASHFLOW KIMUTATAS
adatok ezerFtban

‘

‘.»:•• : •

. •.:.••. Elózőev • Trgyév

L Működési cash fIow(113. sorok) 592 405 330 504

la. Adózás előtU eredmény ± 425 273 - 2 694 472

ebbőL_működésre_kapott,_pénzügyíleg_rendezett_támogatás
ib. Korrekciók az adózás előtti eredményben (Évgi nem realízált árfküI.)± - 63 171 - 48
t Korrigáit adózás e’őtti eredmény (la + Ib) ± 488 444 2 694 520

2. Elszámolt amortizáció + 502 679 417 580

2b. Elszámolt terien felülí értékcsökkenés + - -

3. EIszámot érték’sztés és visszairás ± 135 830 2067 613

4 CéItartaék képzés ás fehasznáás küönbözete - -

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye, térítésmentes átadás ± -
10 076 64 047

6. SzáIIító köte’ezettség áItozása ± 428 294 366 117

7. Egyéb röd ejáratú köte’ezettség változása 311 611 -223 913

8. Passzívidőbe ehatároIások Itozása ± 815 46 671

9. Ve3kö’iteIés változása + - 198 344 196 715

10 Forgóeszközök (\5köteIés és pénzeszköz nékü) ‘étozása - 130 519 26 288

1 I Aktív időben eIhatroások éItozása 40 559 63 906

12. Fizetett adó (nyereség után) - - -

13. Fizetett osztalék, részesedés - - -

IL Befektetési cash fIow(1418. sorok)

14. Befektetett eszközök beszerzése -

15 Befektetett eszközök eladása +

16. Hosszú ejáratra nyújtott kölcsönök és eheyezett bankbetétek törlesztése,

megszüntetése, beItása +

17. Hosszú ejáratra nyújtott kölcsönök és eheyezett bankbetétek —

18. Kapott osztaék, részesedés +

IlL Finanszírozási cash fIow(1926. sorok)

19. Részvénykibocsátás, tőkebevnás (tökeenieés) betee +

20. Kötny és hitehÁszonyt megtestesítő értékpapír kbocsátásának betee +

21 HteI és köícsön fehteIe +

22. Véqleqesen kapott pénzeszköz +

23.
24.
25.

Rsziénybevonás ‚ tőkekknás (tőkeeszáflhtás) -

Köténv és hteI’’iszonyt meqtestesítő értékpapir Ásszafizetése -

Hitel és kölcsön tödesztése,sszafzetése -

26. Vécileciesen átadott Dénzeszköz -

Iv Pnzeszközök vá’tozása (1+11+111. sorok) +

27. De,izás nénzeszközök átértékeése +1-

v Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27. sorok)

336 751

234 650
35 797

137 898

221 005

221 005

34 649
5

34 654

264 314

273 700
15 881

3 488

9 983

108 144

21 406

129 550

41 954
48

41 906
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8. sz. melléklet: Külső finanszírozási források alakulása

Külső finanszírozási források alakulása
2019. december3l.

-L Záró állomány 2OiiiNyito allomany I Szerzodés
.. - Zaro allomanviHitel felvetel Hitel torleszte t ‘ .. —-—--- szerintiMegnevezes I Hosszu Rwid2019-01-01 2019-12-31 I ..... . .. lejárat

I ejaratu kot. lejaratu kot.
t — dátuma

(ezerFt) (ezerFt)

Beruházási és fejlesztési hilel 234 575 O 90 801 143 774 78 16 6j
Beruházási hitel a KH Bank Zrt-től az Orosháza Fürdő u. 1 . szám 9 046 O 7 244 1 802 180 2020.01.
Beruházási hitel a K8H Bank Zrt-től a 2015. éÁ egyéb beszerzésekrr’ 18 257 O 18 257 O 201 9.08.
Beruházási hitel a K8H Bank Zrt-től a 201 5. évi jármű, gép 4 463 O 2 980 1 483 148 2020.05.
Beruházási hitel a KH Bank Zít-től a 2016. évi egyéb 166 039 O 51 020 1 15 019 63 99 51 02 2022.04.
Beruházási hitel a KH Bank Zrt-től a Makó 5276/9 hsrz-ú ás az 29 640 O 9 120 20 520 1 1 40 912 2022.02.
Beruházási hitel a KH Bank Zrt-től a Szarvas 2377. hrsz-ú ingatlan 7 130 0, 2 180 4 950 2 77 218 2022.02.1
Pénzugyí lizing miatB kötelezettségek 76 799 O 38 749 38 050 38 050
Pénzügyi lízing - Ft alapú a K8H Bank Zrt-től 76 79 O 38 749 38 050 38 05 2021.08.0
Rov,dlejaratu hitelek I 102 503 21 406 O I 123 909 11239
folyószámla hitel K8H Bank Zrt. 1 102 503 13 846 O 1 1 16 349 111634 határozatlar
folyószámlahitelOTPBankNyrt.* O 7560 O 7560 756 2020.02.17
MINDtSSZESEN I 413 877 21 406 129 550 I 305 733 I 16 21 118951

A K8H Bank Zrt-nél a fnlyászámla hitelkeret 201 8.05.24. óta 1 .8 milliárd Ft.
AzOTP Bank Nyrt-nél fennálló folyószómla hitnikeret 200 millió Ft.
201 8.05.24-től ígyösszesen 2,0 milliárd Ft-ra nőtt azigénybevehető folyószómla hitelkeret összege.

*. OTP Bank Nyrt.-nél 2020. 02. 17-én letáró folyószámlahitel szerződés 2020. 02.17. napján meghosszabbításra kertrtt2ö2ö. 05. 29. napjáig, majd a 47i2020. (111.18.) Knrmányrendelet 1 .5-a alapján ugyanezen
szerzödés 2020. 12. 31. napjáig meghnsszabbodik.
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9. sz. melléklet: Pénzintézetek zálogjoga

ZáIgjgsuIt pénzntézt
ngezése

Pénzintézetek zálogjogának részletezése szerződést biztosító mellékkötelezettségként

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019.
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10. sz. melléklet: Szétválasztás tevékenységenként — Mérleg

.• .•
..S.” ALFÖLDVÍZ. :SS ‚ . .

.

4 MERLEG A vattzat j
— ESZKOZOK(aktvak)

‘S—
Fordulonap 2019 december 31 .

adatok ezer Ftban

__________

Eloző év

___________ _________

Tárgyév

__________

L BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 480 967 I 065 511 2 143 655 5 690 133 2 311 850 987 563 265 887 3 565 300

InmatertaIis javak 13 121 10 727 2 867 26 715 7 634 5 50i I 879 15 094

Jap0ás-átszervezés aktivák értéke - - - - - - - -

S Kíséeti fejlesztés aktivát értéke - - - - - - - -

Vagyoni értékű jogok 13 121 10 727 2 867 26 715 7 634 5 581 1 879 15 094

S Szellemi termékek - - - - - - - — -

S Uzleti vaov céaérlék - - - - - - - -

Tárgyi eazközők 2 467 846 I 054 784 214 717 3 737 347 2 304 216 981 982 230 959 3 517 157

S Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 034 375 447 320 129 134 2 610 829 1 932 024 407 240 147 061 2 486 325

S Műszaki berendezések, gépek, járművek 255 745 486 760 49 713 792 218 224 655 485 055 51 317 761 027

Egyéb berendezések. felszerelések, járművek 149 720 1 1 6 226 34 847 300 793 1 1 9 284 85 386 31 334 236 004

S Tenyészállatok 23 41 5 69 12 8 3 23

27983 4437 1 018 33438 28241 4293 1 244 33778

‘egek - - - - - - - -

S Tárgyi eszközök értékhelyesbtése - - - - - - - -S

Befektetett pénzugy eszkbzbk I 926 071 I 926 071 33 049 33 049
.Tartósrészesedéskapcsotvállalkozásban - - 18636 18636 - - 18636 18636

n kapcsob vállalkozásban - - 1 892 580 1 892 580 - - - -

fi részesedés - - - - - - - — -

S Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
só vállalkozásban — -

Egyéb tartós részesedés - - - - - - - -

S Tartósan adott kolcsön egyéb részesedési viszonyban álló
óllalkozásban -

S Egyébtartósanadottkölcsön - - 14855 14855 - - 14413 14413

.Jartós hitelviszonvt meotestestő értékoasír - - - - - - - -

n__ “zete - - - - -

FORGOESZKOZOK 1218851 1250485 2128655 4605991 1249982 1246801 1671151 4167934

Készletek 192 231 284 375 560 215 I 036 821 170 773 264 927 553 261 988 961
Anyagok 192231 284375 90831 567437 170773 264927 93715 529415

Befejezetlen termelés és félkész termékek - - 97 461 97 461 - - 217 671 217 671

S Növendék-, hízó- és egyéb állatok - - - - - - - -

Késztermékek - - 27 572 27 572 - - 25 854 25 854

.ióruk - - 344351 344351 - - 216021 216021

Készletekre adott elólegek - - - - - - -

Követelések 987 707 937 195 1 553 458 3 478 360 I 058 040 962 510 1 109 519 3 130 069
e (vevők) 895 515 849 718 446 296 2 191 529 940 996 856 034 965 122 2 762 152

- - 343771 343771 - - 117846 117846

S Követelésekjelentös tulajdoni részesedési mszonyban lévő 44 311 44 311 - - -

Ilalkozással szemben
4: Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 673 1 35 673 135 - - -

zemben

k________________________________ 92192 87477 45945 225614 117044 106476 26551 250071

‚Követelések értékelési kúlönbözete - - - - - - - -

Szárma.4 ‘Ietek pozöiv értékelési kö - - - - - - - -

lkapirok 639 598 2 788 4 025 I 070 1 079 I 876 4 025

Részese 7ásban - - - - - - - -

.5 Jelentős ‘ - - - - - - -

S. Egyéb részesedés - - - - - - - -

Saját részvén’ 639 598 2 788 4 025 1 070 1 079 1 876 4 025

‘S Forgatási célú stő értékpapírsk
! Értékpapírok értékelési különbözete - - - - - - - -

Pénzeszközök 38274 36317 12194 86785 20099 18285 6495 44879

S Pénztár, csekkek 2 233 2 1 1 9 606 4 958 2 1 14 1 924 494 4 532
. Bankbetétek 36 041 34 198 1 1 588 81 827 17 985 16 361 6 001 40 347

.KTÍVIDŐBELIELHATÁROLÁSOK 1 100249 122860 2979 226088 76522 82669 2991 162182

Bevételek aktív időbeli elhatárolása I 93 944 113 532 - 207 476 71 072 74 214 - 145 286

. Költséaek. ráfordtások aktív időbeli elhatárolása 6305 9328 2979 18612 5450 8455 2991

3 800 067 2 446 856 4 275 289 10 522 212 3 638 354 2 317 033 I 040029 7 895 416

‚T
.T

:ö
O

hu

Víz Szennwíz Ewkb Összesen Víz Szennwiz Eab Összesen

FN

16 896
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566527 2642126 3814734

.

... ‘..

ALFÖLDVÍZZrt .

;....:..:::.::.. ‘

MERLEG”A változat I

FORRASOKfpasszívak)

.J » ‘-— Fordulanap 2019 december 31

. . - ... . .
.: • .

adatok ezer Ftban

. . . .

__________

Előza év Tárgv

. . . . .

: : z Szenníz Egb Összesen z Szenníz Egb Összesen

D SAJÁT TŐKE . - 2 618 367 I 771 578 5 254 61 I 4 407 822 - 2 605 856 2 072 904 2 246 302 I 713 350

I JagztttŐke 606081

_________ _________ __________

I 013927 I 023 020 1 777 787 3814734
Ebbót: 4sszaoásárotttulajdoni reszesedes reerteken 1 234 1 1 54 5 382 7 770 2 065 2 084 3 621 7 770

II Jeyztt de mebe nemfizetetttöke Cl

_________ _________ _________ __________ _______________________________

III Toketartafék 113187 105 800 212 854 431 841 189 353 191 051 51 437 431 841

Iv EredmntartaIek 2 764417 I 031 964 2 314948 582 495 3338274 I 098 653 2396843 157222

V Lekföitirtalék

________ ________ _________ _________ ________

I 079 I 876 4025

VI Ertékelesitartalék

________ ________ _________ _________ ________
_________

1. ÉdékheIyesbés értékeIéstartaIéka - - - . - - - -

2. Valós ertékelés édékelési tartaléka - - - - - - - -

Vii Mozottredmény

________ ________ ________ _________ ________ ________ _________

E. CÉLTARTALÉKOK . . . . . . . . .. .

1 . Ceadalék a várható kötelezettségekre - - - - - - - -

2. Cehartalek a jovobeni kOségekre - - - - - - - -

3. Egyéb cébartalek - - - - - - -

F. KÖTELEZETTSÉGEK 3 210 857 I 612 878 630 931 5 454 666 2 283 636 2 273 144 918 891 5 475 671

L Hátrasorolt kötelezettségek
1 . Hátrasoro0 kotelezebségek kapcso0 vállalkozással szemben - - - - - - - -

2. Hátrasorob kdtelezettségekjelentós tulajdoni részesedési
viszonyban lévo vállalkozással szemben

—

639 598 2 788 4025 I 070

573857 66689 81 895 . 425273 . 47j 932 . 240 899 . I 981 641 . 2694472

3. HátrasoroR kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben — -

4. Hátrasorob k zemben - - - - - - - -

‘L Hosszú Ie .
1 591 506 93668 30 970 I 716 144 672031 685 070 254689 1 611 790

1 . Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - - - - - - - -

2. Álváhoztatható és átváhozó kötvények - - - - - - - -

3. Tadozások kötvénykibocsátásból - - - - - - - -

4. Beruházási és fejlesztési hhelek 62 532 61 055 20 187 143 774 32 592 33 225 12 352 78 169
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek - - - - - - - -

9. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - - - - - - - -

7. Tartós kötelezettségekjelentős tulajdoni részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben -

8.Taöóskötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
571 - - 495 571 - - - -

vallalkozassal szemben
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezehségek 33 403 32 613 10 783 76 799 639 439 651 845 242 337 1 533 621

10 Rovid Iejaratu kotelezettsegek 1 619 351 I 519210 599 961 3 738 522 I 611 605 I 588 074 664202 3863881

1 Rövid lejáratú kölcsönök - - - - - - - . -

-ebből azátditovatható és átváiiozó kótnyek - - - - - - -

2. Rövid lejáratú hőelek 519 009 506 749 167 546 1 193 304 495 965 505 587 187 962 1 189 514

3. Vevőklől kapott előlegek - - 121 600 121 600 - - 108 545 108 545

4. Kötelezehségek áruszálitásból és szolgáltatásból (szálltók) 294 238 287 287 94 985 676 510 603 735 615448 228805 1 447 988
5. Vátótartozások - - - - - - - — -

6. Rövid lejáratú ktelezettségek kapcsot vállalkozással szemben - - 749 749 - - 749 749

7. Rövid lejáratú kótelezettségekjelentős tulajdoni részesedési
ószonyban lévő vállalkozással szemben .

8 Röód lejáratú kötelezehségek egyéb részesedési ószonyban lévő
176 305 172 141 56 915 405 361 - - - -

vallalkozassal szemben
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 629 799 553 033 1 58 1 66 1 340 998 51 1 905 467 039 1 38 141 1 1 1 7 085
10. Kötelezettségekértékelési kulönbözete - - - - - - - -

1 1 . Származékos ögyletek negatív érlékelési kölönbözete - - - - - - - -

G. PASSZJVIDÖBEU ELHATÁROLÁSOK 424443 230 258 5 023 659 724 465432 238 197 2716 706395

1 Bevételek passzi időbeli elhatárolása - 49 330 - 49 330 - 56 843 - 56 843

2. Költségek. ráfordtások passzív időbeli elhatárolása 389 685 164 378 4 330 558 393 386 157 154 824 2 018 542 999
3. Halasztob bevételek 34 758 16 550 693 52 001 79 325 26 530 698 106 553

H SZETVALASZTASI KULONBOZET 2 783 134 I 167 858 1 615 276 3495 092 2267 212 I 227880

FORRÁSOK OSSZESEN 3 3 800 067 2446856 4275 289 10 522 212 3638354 2 317 033 I 940029 7695416
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11. sz. melléklet: Szétválasztás tevékenységenként

Eredménykimutatás

::„.„ . ... .
LFÖLDz

..

Összkoltseg eljarassal keszitetteedmenykimutatas ‘

Idoszak 2O1 január december3l
adatok ezer Ft-ban

Előző év Tárgv
Víz Szennyvíz Egyéb Összesen Víz Szennyvíz Egb Összesen

I___________________ 5449715 5171009 2038709 12659433 5500044 5003443 1662411 12165898
- - 897 897 - - 435 435

I. Ertékesítés nettó árbevétele (01+02) 5 449 715 5 171 009 2 039 606 12 660 330 5 500 044 5 003 443 I 662 846 12 166 333
03. Sajáttermelésű készIetekáIIományváozása - - - 38690 - 38690 - - 118492 118492

4. Saját előállóású eszkozok aktivá8 értéke 6 536 24 505 67 776 ‚ 98 817 22 121 50 637 83 449 156 207
Akttvalt sajat teljesitmenekerteke (+03+04) 6 536 24505 29 086 60 127 22 121 50 637 201 941 274699
Egyeb bevetelek 96 608 196602 24 168 317 378 127916 225 738 28136 381 790

Dbol sszairterteksztes 1 660 1 584 14490 17734 4505 4120 20003 28628
735743 1088414 347644 2171801 749575 1 162839 411344 2323758

téke 1213717 963129 349581 2526427 1200104 984252 419321 2603677
350349 193938 45195 589482 355232 202537 42857 600626

- - 89574 89574 - - 83944 83944
okértéke - - 469902 469902 - - 294160 294160

Myagjellegt ráfordítások (05+06+07+08+09) 2299 809 2 245481 I 301 896 5 847 186 2 304911 2 349 628 I 251 626 5906 165
10. Bérkóség 2 067 547 1 662 846 414 886 4 145 279 2 090 321 1 742 555 393 459 4 226 335
1 1 . Személyi jellegű egyéb kiSzetések 319 970 240 032 43 736 603 738 292 714 222 639 38 646 553 999
12. Bérjárulékok 488 936 396 975 98 909 984 820 481 631 401 662 89 422 972 715
V Szemelyijellegu rafordítások (10+11+12) 2 876 453 2 299 853 557 531 5 733 837 2 864 666 2 366 856 521 527 5 753 049
\/l Ertékcsökkenést lelras 269 126 199 557 33 996 502 679 220 815 168 336 28 429 417 580
ViI Egyéb ráfordóasok 702 892 600 998 40 963 I 344 853 723 819 628 799 41 197 I 393 815

Ebbol értékeszs 1 297 1 237 5 647 8 181 5 952 10 017 3 091 19 060

981)
(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l±ll+lll-IV-V-V1-

421 46 227 158 474 - 390 720 • 464 130 - 233 801 50 144 - 647 787

13. Kapott áró) osztalék és részesedés - - - - - - - -

Ebből. kspcsoltvállakozástól kapoS

14. Részesedésekből származó bevételek, árfoyamnyereségek - - - - - - - -

Ebből: kspcsoItváIIaikozstóI kapott . .

15. Befektetett pénzügyi eszközókből (értékpapírokból, kötcsönökből)
származó bevételek, árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsoltvállalkozástól kapov .

16. Egyéb kapott áró) kamatok és kamatjellegű bevételek - - 53 399 53 399 265 241 48 660 49 166
Ebbol kapcsoltvállalkozástói kspoo - - 52 808 52 808 - - 48 594 48594

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 28 449 26 995 7 727 63 171 23 20 8 51
Ebbol. éOékelési kulonbozet 28 449 26 995 7 727 63 171 23 20 8 51

Viii Penzugyiniuveletekbevetelei(13+i4+15+16+17) 28449 26995 61126 116570 288 261 48668 49217
18. Részesedésekből származó ráfordtások, ártolyamveszteségek - - - - - - - -

Ebből kapcsolt vllalkozásrsk adott -

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsónökből)
származó ráfordfások, árfolyamveszteségek
Ebből kapcsolt vállalkozásrak adott - - - - -

20. Fizetendő (Szetett) kamatok és kamatjellegű ráfordóások 6 885 6 533 7 265 20 683 8 090 7 359 5 388 20 837
Ebból kapcsolt llalkozásrak adott -

21 . Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsónök,
130 41 1 130 41 1 - - 1 894 374 1 894 374

bankbetétek értékvesztése
22. Pénzügyt műveletek egyéb ráfordóásat - - 29 29 - - 180 691 180 691
Ebbol ertékelesi kuloobozet . 29 29 - - 142 142

lx Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+2O+211Z2) 6 885 6 533 137 705 151 123 8 090 7 359 2 080 453 2 095 902
B. Pénzügyi műveletek eredmén (Vlll-IX) 21 564 20 462 • 76 579 - 34 553 7 802 - 7 098 - 2 031 785 • 2 046 685
c ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) • 573 857 66 689 81 895 • 425 273 - 471 932 - 240 899 - I 981 641 • 2 694 472
x Mőfizetési kotelezettség

D ADOZOTT EREDMENY(+C X) 573 857 66 689 81 895 425 273 471 932 240 899 I 981 641 2 694 472
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? ALFOLDVIZZrL
Forgalmi koltseg_eljarassal keszetteredmenykimutatas

S tdoszak_20i9_januar I_december3l

-

•: : adatok ezer Ft-ban
Előző év Tárgv

Víz Szennyvíz Egb Összesen Víz Szennyvíz Egb Összesen
01. Belföldi értékesés nettó árbevétele 5449 715 5 171 009 2 038 709 12 659 433 5 500 044 5 003 443 1 662 411 12 165 898
02. Expoéékestés nettó árbevétele - - 897 897 - - 435 435

Értőkesítésnettóárbevételefol+02) 5449715 5171 009 2039606 12660330 5500044 5003443 I 662846 i2i66333
03. Éékestés elszámo8 közvetlen önkötsége 4 415 206 3 808 502 1 111 086 9 334 794 4 362 073 3 964 503 1 058 342 9 384 918

A• Eíadott áruk beszerzési ééke - - 89 574 89 574 - - 83 944 83 944
55 Eladott (közvettett) szolgáatásokééke - - 469 902 469 902 - - 294 160 294 160
Ertekesttes kozvetlen koseget (03+04+05) 4415 206 3808 502 I 670 562 9 894270 4362 073 3964 503 I 436446 9 763022
Ertekeses brutto eredmen (I 11) I 034509 I 362 507 369 044 2 766 060 I 137971 I 038940 226400 2 403311
.Éékesési.forgalniazásikö8ségek 7123 6759 1935 15817 4298 3909 1004 9211
S Igazgatási ko0ségek 982 412 872 759 182 576 2 037 747 974 330 840 690 155 751 1 970 771
Egyéb áhalános köhségek 34 111 32 366 9264 75 741 27 570 25 081 6440 59 091

. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) I 023 646 911 884 193 775 2 129 305 I 006198 869 680 163195 2039 073
Egb bevetelek 96608 196602 24168 317 378 127916 225 738 23136 381 790

Ebbol sszaíOéésztés 1 660 1 584 14 490 17 734 4 505 4 120 20 003 28 628
VI. Egb ráfordások 702 892 600998 40 963 I 344853 723819 628 799 41 197 I 393815

Ebból éEék\sés 1 297 1 237 5 647 8 181 5 952 10 017 3 091 19 060
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE f±lll-IV+V-VI) - 595421 46227 158474 - 390 720 464 130 - 233 801 50 144 - 647787
09. Kapob áró) osztalék és részesedés - - - - - - - -

Ebböl, kapcsoltllalkozástól kapob - - - - - -

10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek - - - - - - .

Ebből. kapcsoltőllalkozáslól kapoO .

11. Betektetett pénzügyi eszközökből (éékpapírokból, kölcsönökból)
származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vóllalkozástól kapob - - - - - - - -

12. Egyéb kapob áró) kamatok és kamatjellegú bevételek - - 53 399 53 399 265 241 48 660 49 166
Ebból. kapcsolt sőltalkozástól kapoO - - 52 808 52 808 - - 48 594 48594

13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 28 449 26 995 7 727 63 171 23 20 8 51
Ebbol értékeléskülőnbőzet 28 449 26 995 7 727 63 171 23 20 8 51

‘,1l Penzugyimuveletekbevetelei(09+10+il+i2+i3) 28449 26995 61126 116570 288 261 48668 49217
14. Részesedésekből származó ráfordtások, árfotyamveszteségek - - - - - - - -

Ebből: kapcsoltvóllalkosnakadoő - - -

t5, Befektetett pénzügyi eszközökből (éékpapírokból, kölcsönökből)
származó ráfordbások, árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adoo - - - - - -

16. Fizetendő (Ozetett) kamatok és kamatjellegű ráfordtások 6 885 6 533 7 265 20 683 8 090 7 359 5 388 20 837
Ebből: kapcsolt sóllalkozásnak adoo - -

17. Részesedések, értékpapírok, taósan adott kölosönök,
130 411 130 411 - - 1 894 374 1 894 374

ankbetétek éékvesztése
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordtásai - - 29 29 - - 180 691 180 691
Ebből értékelési kúlönbözet - - 29 29 - - 142 142

VIIL Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18) 6885 6 533 137 105 151 123 8090 7 359 2 080 453 2 095902
8. Pénzügyi műveletek eredmén (VHMII) 21 564 20 462 • 76 579 - 34 553 - 7802 • 7 098 - 2 031 785 • 2 046 685
C. ÖzÁs ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) - 573 857 66689 81 895 - 425 273 - 471 932 - 240 899 • I 981 641 • 2 694472
IX.Mófizetési kötelezettség - - . . -

D PDOZOTT EREDMENY(±C lx) 573857 66689 81 895 425273 471 932 240899 I 981 641 2 694472
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ÜZLET JELENTÉS 2019.

1. BEVEZETÉS

I .1 Víziközm (I-szolgáltatás Magyarországon

Magyarországon a közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés, -tisztítás (együttesen:

víziközmű-szolgáltatás) engedélyes tevékenység, amelynek felügyeletét a Magyar Energetikai és

Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) végzi. Hazánkban a víziközmű-szolgáltatók száma

hozzávetőlegesen 40.

2019. évben a szolgáltatók ágazati bontásban:

2Oi9O2O2
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ÜZLETI JELENTÉS 2019.

1.2 Tevékenységi kör, szolgáltatási terület

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évben Bács-Kiskun megyében 5, Békés megyében 68, Csongrád megyében

57, és Hajdú-Bihar megyében 1, összesen 131 településen végzett víziközmű-szolgáltatást.

A szolgáltatási terület mind a 131 településén működik közműves ivóvíz-szolgáltatás, azonban 2019.

évben még 49 olyan település volt, ahol hiányzott a közműves szennyvízszolgáltatás.

A lakásállományt figyelembe véve elmondható, hogy 2019. évben a lakások 98%-ába volt bekötve a

közműves ivóvízvezeték és 75%-ába a kommunális szennyvízcsatorna. Az ivóvíz-bekötések száma

2019. év végén 254 235 db, míg a szennyvíz-bekötéseké 194 401 db volt. Az egy főre jutó lakossági

vízfelhasználás 2019. évben napi 88,2 liter volt.

1.3 Székhely, telephely, fióktelepek bemutatása

A Társaság székhelyének (központjának) címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Az ellátási területen folyó gördülékeny és hatékony munkavégzés érdekében területi elven szerveződ

ve került létrehozásra öt Területi Divízió, ahol a szolgáltatások közvetlen felügyelete történik.

A divíziók közül az I . számú Területi Divízió a ZrL telephelyeként (5600 Békéscsaba, Szabolcs utca

36.), a többi négy divízió (5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83; 5900 Orosháza, Fürdő u. 1 ; 6800 Hódmező

vásárhely, Szántó K. J. u. 64; 6723 Szeged, József Attila sugárút 1 1 5.), mint fióktelep funkcionál.

ALFÖLDVZ Zrt.
3zogáttás terWete
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Két további fióktelep (5741 Kétegyháza ‚ Külterület 01 O/l O. hrsz. ‚ illetve 5746 Ku nágota, Külterület

01 00/4. hrsz.) került a cégbíróságon bejegyzésre szennyvíztelep tisztítási technológiához kapcsolódó

beszerzések jövedékí szabályozása miatt. A Társaság első székháza Békésen (5630 Békés, Táncsics

u. 33.), ma központi raktárként I fióktelepként üzemel.

1.4 Jogszabályi környezet

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évi gazdálkodására az alábbiakban részletezett jogszabályi környezet volt

hatással:

A hazai víziközmű szolgáltatás területén jelentős változást hozott a 201 1 év végétől hatályba

lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbíakban: Vksztv.) és a

201 3. év elején megjelent, a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

58/2013.(ll. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Vhr.). A Vksztv. és a Vhr. a víziközmű

szolgáltatás terén új, részletes feltétel- és követelményrendszert írt elő.

A törvényváltozások között kiemelendő a szolgáltatási dak befagyasztása, illetve a MEKH

részére a felügyeleti tevékenységért fizetendő felügyeleti díj bevezetése.

A rezsicsökkentésrőlszóló 2013. évi LIV. törvény írja elő a 2013. július 1-ét követő időszak-

ban teljesített lakossági víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában, hogy a fizetendő szolgáltatási

egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtéte

lek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

Az Országgyűlés a közművezeték adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény elfogadásával

2013. január 1-jei hatállyal adókötelezettség alá vonta a vezetékes közszolgáltatásokat. A jog-

szabály értelmében adókötelezettség terheli a vízellátási ‚ szen nyvízelvezetési és belterületi

csapadékvíz-elvezetési, valamint a földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, továbbá a hírköz

lési szolgáltatást lehetővé tevő vezetékek köz- vagy magánterületen futó részét, kivéve a bekö

tési vezetékeket. Nemzeti (azaz állami vagy önkormányzati) tulajdon esetén — így a teljes

víziközmű szektorban is — nem az eszköztulajdonos, hanem a vezeték üzemeltetője kötelezett

az adó megfizetésére.
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Mindezeken túl azonban a Társaság működésére és ezáltal gazdálkodására az alábbi jogszabályok

hatottak:

Vonatkozó Törvények:

Magyarország Alaptörvénye;

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről;

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1993. évi Ill. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról;

1 994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról;

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról;

1 997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről;

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

1997. évi LXXX törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről;

2000. évi C. törvény a számvitelről;

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról;

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal
máról;

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról;

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általá
nos szabályairól;

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésé
ről;

201 1 . évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról;

201 1 . évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről;

201 1 . évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;

201 1 . évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon ról;

201 1 . évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról;

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról;

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról;

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról;

VízeL IeKk
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61/2015. (X.21.) NFM rendelet a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási
és pótlásí terv, valamint beruházási terv részletes tar[almi és formai követelményeiről.

1.5 A 2019. évi gazdálkodás jellemző adatai

A Társaság 2019. évi gazdálkodását jellemző mérleg és eredménykimutatás főbb számadatai, valamint

az alaptevékenységetjellemző egyéb naturáliák alakulása az alábbi:

Mérlegfőösszeg 7 895 416 ezer Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -647 787 ezer Ft

Adózott eredmény -2 694 472 ezer Ft

Értékesítés nettó árbevétele 12 166 333 ezer Ft

Átlagos állományi létszám I 204 fő

Ellátott települések száma
ebből:víz 131db

ebből: szennyvíz 82 db

Víztermelés 31 472 ezer m3

Vízértékesítés 21 256 ezer m3

Hálózathossz
ebből: víz (bekötővezeték nélkül) 5 344 km

ebből: szennyvíz (bekötővezeték nélkül) 3 249 km

Elvezetett szennyvíz 21 255 ezer m3

Számlázott szennyvíz 18 405 ezer m3

Villamos energia 38 098 ezer kWh

9
VízzeL



2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1 Tulajdonosi kör, vezetés

OZLET JELENTÉS 2019.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. zártkörű részvénytársasági formában 2003. óta végez gazdasági tevékenységet.

Részvényei törzsrészvények, névértékük egységesen 14 ezer Ft. 2019. december 31-én a Társaság

tulajdonosai a MagyarÁllam (28,3%) és l36települési önkormányzat(összesen 71,5%)1.

A Társaság létrehozásának és működésének alapvető célja a részvényes önkormányzatok törvényben

előírt vízellátási és szennyvízelvezetési kötelezettségének gazdaságos és hatékony biztosítása, illetve a

közszolgáltatás magas színvonalú ellátása. A Társaság elsődleges feladata a szolgáltatásbiztonság fo

lyamatos fenntartása, valamint az üzemeltetése alatt álló települések területén a szolgáltatás minőségé

nek fejlesztése, biztonságának növelése.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. működését alapvetően a Társaság Alapszabálya, valamint a Szervezeti és Működé

si Szabályzata határozza meg. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, az operatív irányítást az Igaz-

gatóság, a működés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el.

dr. Csák Gyula
dr. Bada János
Nagy László
Bánfi Ádám

Benkő Ferenc

Bende Flóra

Erdei István

Gajda Mihály

Kővári Arnold

Knyihár Krisztián

‘4’’

FELUGYELO BI2TTSÁG

Kissné Számadó Valéria

IGAZGATÓSÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Társaság felsővezetését Nagy László vezérigazgató, Szeverényi György műszaki vezérigazgató-

helyettes és Uhrmann Károly gazdasági vezérigazgató-helyettes alkotják.

1 A visszavásárolt saját részvények a jegyzett tőkéből 02%-os részarányt képviselnek.
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3. A TÁRSASÁG 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

3.1 Bevételek alakulása

‘I%A( 2019.evl
2018. év ‘‘ evi 2019. év 2019. évi 2019. evl

Megnevezés terv terv 2018.ev

[ezerFt] [%]
Értékesítés nettó árbevéte- 12 660 330 12 410 391 12 166 333 98,03 96 10
le osszesen
Aktiváltsajátteljesítmé- 60127 108539 274699 253,09 456,86
nyek

Egyébbevételek 317378 364425 381 790 104,77 120,30

LJZLETI BEVETELEK 13 037 835 12 883 355 12 822 822 99,53 98,35

3.1 .1 Értékesítés nettó árbevétele

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. fő tevékenysége a víztermelés, -kezelés és -ellátás, ehhez kapcsolódó kiegé

szítő tevékenység a szennyvízgyűjtés és -kezelés. Ezek zökkenőmentes biztosítása érdekében az

alaptevékenységek különféle kiegészítő tevékenységekkel egészülnek ki.

‚ . 2 .ev
2018.év

2019.evi 2O19év 2019.évi
2018.évMegnevezés terv terv

[ezerFt] [%]
Alaptevékenységi árbevéte- 620 724 10 552 587 - 503 486 99,53 98,90
lek
Vállalkozási tevékenységek

- 891 681 1 737 732 1 516 817 87,29 80,18
árbevétele
Belkereskedelmitevékeny- 108272 82000 104411 127,33 96,43
ség árbevétele

Egyébértékesítés 39653 38072 41 619 109,32 104,96

Ertekesites netto arbevete- 12 660 330 12 410 391 12 166 333 98,03 96,10
le összesen

ALAPTEVÉKENYSÉGI ÁRBEVÉTELEK

A víziközmű-szolgáltatók alaptevékenységből származó árbevétele a d íjbefagyasztás óta a változat-

lan tarifák miatt csak az újonnan bevont szolgáltatási területek (az uniós finanszírozású projektek

zöld- és barnamezős beruházásai által létrejött új szolgáltatási területek) és az abból fakadó több-

letértékesítéssel tudott kis mértékben növekedni.

1t)
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A Társaság árbevételét továbbra is alapvetően az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatá

sok nettó árbevétele határozza meg, ami arányaiban véve 86,33%.

IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS

A Társaság 2019. évben Csongrád megyében 57, Békés megyében 68, Bács-Kiskun megyében 5

és Hajdú-Bihar megyében 1 település ivóvízellátó-rendszerét üzemeltette. Az ivóvízágazatból szár-

mazó árbevétel aránya az értékesítés nettó árbevételén belül 45,21% és alakulása tervszerűen tör-

tént.

A kitermelt víz mennyisége 2019. évben 31 472,2 ezer m3 volt, melyet származását tekintve a fel-

szín alatti rétegvízből termelt ki a Társaság. Az összes ivóvízértékesítés ugyanerre az időszakra

vonatkozóan 21 255,9 ezer m3. A Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózat 2019. évben 8 184 km hosszú

volt, melyből az elosztóhálózat 5 344 km-t, a bekötővezetékek 2 840 km-t tettek ki. Az ivóvízhálózat

jellemzően az 1950-es évektől az 1980-as évek végéig épült.

Termelt és értékesített vízmennyiségek alakulása
havi bontásban
2017-2019. év

[mj
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2i7. v Eke5te1t v Ertketett

: 2i9.é,7rrnt

Az 58/2013. (11.27.) Kormányrendelet 65. (1) bekezdése alapján az elszámoló számla mellett éven-

te legalább 3 darab részszámlát kell kibocsátani, amire 4 havonta kerül sor. A fenti diagramon jól

látható, hogy a Társaságnál erre április, augusztus és december hónapokban került sor. Ezekben a

hónapokban a korábban ki nem számlázott fogyasztási mennyiségek megemelik az aktuális havi

árbevételt és mennyiségi adatokat.

Összességében elmondható, hogy a 2019. évi termelt- és értékesített vízmennyiség terv (96,59%,

illetve 101 ‚08%) szinten realizálódott.

2O Dc.G•

1 C2 (D
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Az értékesített ivóvízmennyiségek értékesítési irányonkénti vizsgálatakor megfigyelhető, hogy 2001.

évtől 2013. évig jelentős mennyiségi változás nem történt, az értékesített mennyiség mindvégig

12 millió m3 körül mozgott. 2014. és 2015. években a Társaság szolgáltatási terület növekedésének

köszönhetően ugrásszerű mennyiségi változás történt és előbb a 15 millió m3-t, majd a 20 millió m3-t

haladta meg az értékesített vízmennyiség. 2016. évtől a működési területben bekövetkezett kisebb

változások (Kiskunmajsa településen szolgáltatás megszűnése, Kaszaper településen szolgáltatás

megkezdése) az értékesítés volumenére kismértékben hatottak.

Az értékesített ivóvízmennyiségek alakulása
értékesítési irányonként

2001-2019. év
[ ezer m3J

20i9 Ittl\fl flJ iifl R
2015 W Ika ‚I
2017 S S»t t •
201:5 fl% rtii
2015 Ut\Z LX I
2014 a ta
201:3 ieti L’L1 S
2012 •

Lakossag

2011
‚

. Nmkkos4
2010 fl’?’M •
2009

2005 as ati
2007

2005

2(305 IN1
2004 aa’ iiii —
2003 ia k1\%%i
2002 ‘t’ I
2001 kjj%2 jfl5tj •

:fl 5:DC) 10000 15 0C•D 20000 250C0

201 9. évben a lakosság számára értékesített ivóvíz mennyiség 81 ‚37%-ot, a nem lakosság részére

értékesített 1 8,63%-ot tett ki az értékesített ivóvízmennyiségen belül. Megfigyelhető továbbá, hogy a

nem lakossági szegmens aránya az értékesített mennyiségből 2001 . évtől folyamatosan csökken

(2001-ben a nem lakossági arány 29,69%, 2019-ben 18,63%), ami az üzemeltetési területre jellem-

ző egyre alacsonyabb ipari felhasználók arányával, illetve azok saját kutakból történő vízvételezé

sével magyarázható.

Víz2ei. éeke
1$
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A szennyvízelvezetéssel érintett települések száma 2019. év végén 82 db. Az összegyűjtött

szennyvizek tisztítását a Társaság 59 db szennyvíztisztító telepen végezte.

A szennyvízelvezetés és -tisztítás aránya az értékesítés nettó árbevételén belül 41 ‚1 3%. A szenny-

vízszolgáltatás árbevétele a tervszinten alakult.

Az elvezetett szennyvíz mennyisége 201 9. évben 21 254,8 ezer m3 volt, az összes számlázott

szennyvízmennyiség pedig 18 404,6 ezer m3. A Társaság által üzemeltetett csatornahálózat hossza

2019. évben 4 786 km volt, melynek 67,89%-át a gerinc, 32,11%-át a bekötővezetékek adták. A

szennyvízhálózatjellemzően az 1980-as évektől kezdett kiépülni napjainkig (a KEOP, KEHOP pá

lyázatok kapcsán folyamatosan épültek/épülnek hálózatok).

34CJ C)G

8CJ CCQ

Elvezetett és számlázott szennyvíz mennyiségek alakulása
havi bontásban
2017-2019. év

[mJ

4 T 8

2C•1T Ev:ttt 2Ci8. zmáztt

«“—. « 2C19.:maDt

10 1 2

A számlázott mennyiségek alakulását szintén befolyásolta az értékesített vízmennyiségeknél már

említett tény, hogy az 58/2013. (11.27.) Kormányrendelet 65. (1) bekezdése alapján az elszámoló

számla mellett évente legalább 3 darab részszámlát kell kibocsátani, amire 4 havonta kerül sor.

A diagram alapján megállapítható, hogy a Társaságnál (ahogy az ivóvíz szolgáltatás esetében is)

erre április, augusztus és december hónapokban került sor. Ezekben a hónapokban a korábban ki

nem számlázott fogyasztási mennyiségek megemelik az aktuális havi árbevételt és mennyiségi ada

tokat.

Az elvezetett szennyvíznél május és június hónapban látható kiugró mennyiségi adatok (2018. év

ben ez a tendencia március és április hónapban), melyek a sok csapadék miatt, a csatornahálózat

d \
‚

\ ..

Etviktett szernyvIz
- ‘.

. . ..

.

I 2 3

2Oi7. é Szam2ott

.» S 33] e Eezett
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tkenység árbeee

szrnyzágzathoztartaz6 áIaIkozás
tevknység árbee

Labortevkenség v á rbevétee

Epítö ipari iialkoz tevékenyé
árbe teIe

b áIIalkozásí takenysé á.rbvéteIe

Az egyéb tevékenységekhez tartozik a belkereskede!mi tevékenyég, a továbbszámlázott szolgálta-

tások, az egyéb tevékenységek és a külföldi szolgáltatásnyújtás árbevétele.

2019. évben a fentiek közül a belkereskedelmi tevékenység árbevétele emelhető ki, melynek ösz

szege 104 411 ezer Ft és az alábbi tételekből tevődik össze:

‚
2019.év

Megnevezes
[ezerFt]

Anyag- és késztermék értékesítés árbevétele 3 600

Raktáráruház értékesítés árbevétele 93 513

Értékesített gáz- és villamos energia árbevétele 7 298

Belkereskedelmi tevekenyseg arbevetele 104411

3.1 .2 Aktivált saját teljesítmények értéke

A Társaságnál 2019. december 31-én az aktivált sajátteljesítmények értéke 274 699 ezer Ft, amely

tartalmazza a saját rezsis beruházások, felújítások és műhelykészítmények értékét 156 207 ezer Ft

értékben, valamint a sajáttermelésű készletek 118 492 ezer Ft értékű állománynövekedését.

3.1.3 Egyéb bevételek

A Társaság 2019. évi üzleti bevételének 2,98%-a származott az egyéb bevételekből.

Összetételét tekintve a teljes 381 790 ezer Ft a következő típusú bevételekből áll:

Az egyes vállalkozási tevékenységek megoszlása
2019. év

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE

17
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Egyéb bevételek alakulása
2018-2019. év

[ezer Ft]

Eeestett mmatnásaak arq e3zk bevteI

•..Ksedemi eqvebbrsa b.;teiek

Kctt kozsectrtes

Jssza3rt eksztes

KaDCtt adnln ztraco9 ohb1etctstq

káresmenekke1 beet:ek

Üg’ecb erá evéee

Satos eqbeoéte

Vztrhss1dijbeoteI

oTosabto egyéb heoetekk

3.2 Költségek, ráfordítások alakulása

Költségek, ráfordítások aránya
2019. év

An)

é S:méi j1eg ráfodtáso

efi*

*

3.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

A ráfordítások jelentős hányada az anyag jellegű ráfordításokból ered, ami 2019. évben

5 906 165 ezer Ft.
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‚ . 2019.éví
2018.év 2019.evi

2019.év 2019.évi 2019.evl
Megnevezes terv terv 2018. ev

[ezerFt] [%]

Anyagköltség 2 171 801 2 350 917 2 323 758 98,84 107,00
Igénybe vett szolgáltatások érté-

2 526 427 2 393 341 2 603 677 108,79 103 06ke
Egyéb szolgáltatások 589 482 577 1 24 600 626 1 04,07 101,89
Eladottárukbeszerzésiértéke 89574 66500 83944 126,23 93,71
Eladott(közvetített) szolgáltatá-

469 902 365 998 294 160 80,37 62 60sokerteke

Anyagjellegu raforditasok 5 847 186 5 753 880 5 906 165 102,65 101 ‚01

Az anyagjellegű ráfordítások összetételén belül Jelentős nagyságrendű változások:
M Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékénél az alvállalkozói teljesítések a korábbi

évekhez képest csökkentek, mivel a Társaság a normál üzletmenet során végzett

vállalkozási tevékenységeit nagyrészt saját erőforrással valósítja meg és az alvállalkozókat

jellemzően a tevékenységi körén kívülálló feladatok elvégzésére, illetve a kapacitáshiány

pótlására veszi igénybe.

Az eladott áruk beszerzési értéke — a belkereskedelmi tevékenység árbevételével

összhangban — közel bázis szinten, a tervhez képest pedig 26,23%-kal magasabban alakult,

ami mennyiségileg egyező a bázisévvel, értékben viszont 5-8% körüli beszállítói

áremelkedés történt.

Az igénybevett szolgáltatások 2019. évi tervezésénél már számításba került a Társaság

őrzés-védési, illetve takarítási feladatainak átvétele, viszont a tervszámokhoz képest egyes

költségek megemelkedtek p1. a szennyvíziszap elhelyezés, a csőtörések miatti helyreállítási,

aszfaltozási munkálatok, illetve a gépek és berendezésekhez kapcsolódó időszakos,

kötelező karbantartási költségek.

3.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

‚ . 2019.évl
2018.év

2019.evi
2019.év 2019.évi 2019.ev/

Megnevezes terv te 2018.ev

[ezerFt] [%]______

Bérköltség 4145279 4209198 4226335 100,41 101,96
Személyi jellegű egyéb kifi-

603 738 588 968 553 999 94,06 91 76zetesek
Bérjárulék 984 820 1 036 338 972 715 93,86 98,77
SZEMÉLYIJELLEGŰ RÁ-

5 733 837 5 834 504 5 753 049 98,60 100,34

:1.9
VízzeL éek!
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A ráfordításokon belül jelentős arányt képvisel a személyi jellegű ráfordítások összege

5 753 049 ezer Ft értékben. A 2019. évi bérköltség és a járulákok összegének alakulását

befolyásolta az ezeket érintő kötelező jogszabályi változások, melyek mind a minimálbér és a

garantált bérminimum, mind pedig a járulékok mértékét érintették. Továbbá a Társaság 2019.

szeptember 1 . napjától differenciáltan 6-1 2%-os alapbér emelést hajtot[ végre. Emellett a Zrt. átvette

ebben az évben az őrzés-védési, illetve a takarítási feladatait, ami átlagosan 29 fővel növelte a

munkavállalói létszámot.

3.2.3 Értékcsökkenési leírás

Az ér[ékcsökkenési leírások a Társaság tulajdonában, illetve a vagyonkezelt eszközök esetében a

nyilvántartásában lévő tárgyi eszközök és immateriális javak tárgyévi amortizációját tartalmazza,

mely 2019. évben 417 580 ezer Ft volt. Ez az érték a tervhez hasonlóan, a bázis évhez képest

16,93%-kal csökkent, aminek az egyik oka az eszközök átlagéletkorának növekedése — több tétel

esetében (informatikai és gépészeti eszközök) bekövetkezett a „0-ra íródás —‚ a másik befolyásoló

tényező a vagyonkezelt települések vagyonértékelésének átvezetése során csökkent közművagyon

érték.

3.2.4 Egyéb ráfordítások

A Társaság 2019. évi egyéb ráfordításainak mértéke 1 393 815 ezer Ft, összetételét tekintve el

mond ható, hogy 87,5%-át az adók, illetékek és hozzájárulások teszik ki.

‚ . . ‘., ‘ 2019.év
Adok, illetekek, hozzajarulasok

[ezerFt]

Közművezeték adó 856 453

Iparűzési adó 186 439

Környezetterhelési díj 1 1 9 203

Innovációs járulék 28 607

Gépjármű adó 1 1 972

Cégautóadó . 9 947

Építményadó 6 260

Egyéb adók 863

Osszesen I 219 744

A fentieken kívül kiemelendő nagyságrendileg még az egyéb ráfordításokból:

az átháramló befejezetlen beruházás értéke (64 265 ezer Ft);

a gépjármű káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások (1 7 I 1 5 ezer Ft);

vízszennyezési bírság (16 005 ezer Ft);

vevőkövetelések értékvesztése (1 1 058 ezer Ft);

Vízei.
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értékesített immateriálís javak és tárgyi eszközök könyvszerinti értéke (1 1 663 ezer Ft);

behajthatatlan követelések leírása (1 O 244 ezer Ft).

3.3 Pénzügyi műveletek eredményének alakulása

A pénzügyi műveletek eredménye 2019. évben negatív, -2 046 685 ezer Ft.

A pénzügyi műveletek bevételei között 98,7%-os részarányt képvisel az Aqua Trans Mures S.A.

romániai közös vezetésű vállalat részére az aradi vízátvezetési projekt beruházás finanszírozására

rendelkezésre bocsájtott tagi kölcsön tárgyévi időarányos kamata, illetve a devizás eszközök év végi

nem realizált árfolyamnyeresége.

A pénzügyi műveletek ráfordításainál a pénzintézeteknek fizetett kamatok, egyéb árfolyamvesz

teségek szerepelnek, illetve 2 074 923 ezer Ft összegben az Aqua Trans Mures S. A. részére nyúj

tott tagi kölcsönre és annak kamataira elszámolt 100%-os értékvesztés. Ez utóbbi ráfordítás elszá

molását a Társaság által 2019. november 18. napjával felmondott tagi kölcsön szerződésekből ere

dő kölcsön- és kamatkövetelések a Társaság részére történő csekély megtérülési esélye indokolta.

3.4 Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése

MÉRLEGFŐÖSSZEG MEGOSZLÁS ALAKULÁSA

A Társaság mérlegfőösszege 2019. december 31-én 7 895 416 ezer Ft, melynek megoszlása esz

közök és források szerinti bontásban:

ESZKÖZÖK 2018.12.31 2019.12.31
A) Befektetett eszközök 54,08% 45,16%
B) Forgóeszközök 43,77% 52,79%
C) Aktív időbeli elhatárolások 2,15% 2,05%
OSSZESEN 100,00% 100,00%

. ...... FORRÁSOK 2018.12.31 2019.12.31
D)Sajáttőke 41,89% 21,70%
E) Céltar[alék 0,00% 0,00%
F) Kötelezettségek 51 ‚84% 69,35%
G) Passzív időbeli elhatárolások 6,27% 8,95%
OSSZESEN 100,00% 100,00%

A Társaság főbb eszközcsoportjai között átrendeződés figyelhető meg a forgóeszközök javára a

befektetett eszközökkel szemben: míg az előző évben 54,08%-os volt a befektetett eszközök

részaránya, addig a tárgyévben ez majdnem 9%-kal kevesebb (45,16%). E változások legfőbb oka,

hogy a befektetett pénzügyi eszközök állománya 98,28%-kal (közel 1 ‚9 mrd Ft) maradt el az előző

évi értékéhez képest a befektetett pénzügyi eszközökre elszámolt 1 894 374 ezer Ft-os értékvesz

tés miatt.

VzeL éekk
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A forgóeszközök összértéke 951%-kal csökkent, ennek ellenére részarányuk a tárgyévben

(52,79%) közel 10% ponttal magasabb mint a bázisévben. Az aktív időbeli elhatárolások értéke kis

mértékben csökkent, miközben mérlegfőösszeghez viszonyított aránya megközelítőleg állandó.

A befektetett eszközök közötti számottevő csökkenés mind a mérlegfőösszegre, mind pedig a be

fektetett eszközök és forgóeszközök arányára jelentős hatást gyakorol.

A mérleg forrás oldalán is jelentős átrendeződés figyelhető meg a saját és idegen források részará

nya tekintetében. A tárgyévi jelentős veszteség miatt a saját források aránya több mint 20%-kal

csökkent párhuzamosan a kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások részarányának növeke

désével.

A kötelezettségek mérlegfőösszeghez képesti részarány növekedése főként a mérlegfőösszeg

Jelentős csökkenésének tudható be. Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötele

zettségek 33,84%-kal növekedtek a bázisévhez képest, a többi kötelezettség elemnél csökkenés

tapasztalható. A passzív időbeli elhatárolások változása a bázisidőszakhoz képest nem jelentős, a

tárgyévi értéknek az alacsonyabb mérlegfőösszeghez viszonyított aránya értelemszerűen maga

sabb.

VAGYONI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Vagyoni helyzet mutatói 2018.12.31 2019.12.31

Tőkeerősségi mutató 41 ‚89% 21,70%
Eszközigényesség i m utató 2 ‚39 4,61
Forgóeszközök aránya 43,77% 52,79%
Tárgyi eszközök aránya 35,52% 44,55%
Tárgyi eszközök fedezettsége 117,94% 48,71%
Eladósodottsági mutató 51,84% 69,35%
Tőkeáttételi mutató 0,3893 0,9407

A tőkeerősségi mutató 20,19%-os romlásának oka a tárgyévi jelentős negatív adózott eredmény. A

tőkemultiplikátor (eszközigényességi mutató) értéke is sokat romlott az előző évhez képest, azaz az

egységnyi saját tőkéből finanszírozott eszközállomány 1 ‚93-szorosa az előző évinek.

A forgóeszközök arányának növekedését az okozza, hogy a forgóeszközök csökkenése kisebb mér-

tékű a teljes mérlegfőösszeg csökkenésénél (azaz utóbbiban nagyobb részarányt képvisel a befek

tetett eszközök csökkenése).

A tárgyi eszköz állomány kismértékben csökkent, miközben a jelentősen alacsonyabb mérlegfőösz

szegből a tárgyévben nagyobb részarányt képvisel, mint a bázisévben. A tárgyi eszközök fedezett-

iek
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sége kevesebb, mint felére csökkent, ezáltal a működéshez szükséges tartós eszközök csak

48,71 %-ban finanszírozhatóak saját forrásból.

Az eladósodottsági mutató közel állandó (kismértékben növekvő) kötelezettségállomány mellett is

romlott, mivel forrás oldalon a saját tőke és azon keresztül a mérlegfőösszeg jelentős csökkenése

figyelhető meg.

A hosszú lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya jelentősen magasabb a tárgyév

ben — legfőképp a saját tőke számottevő csökkenése miatt (kismértékben csökkenő hosszú lejáratú

kötelezettség-állomány mellett). Ezáltal egységnyi saját tőkére jóval több hosszú lejáratú kötelezett

ség jut a tárgyév utolsó napján a bázisidőszak utolsó napjához képest.

PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Pénzügyi helyzet mutatói 2018.12.31 2O1912.31

Likviditási mutató 1,23 1,08
Likviditási gyorsráta 0,95 0,82
Pénzeszköz likviditás 0,02 0,01
Nettó forgótőke 867 469 304 053
Vevőjellegű követelés-állomány forgási sebessége 83,87 82,87
napokban

A likviditási mutatók az előző évhez képest romlottak, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek kismér

tékben növekedtek (3,35%), miközben a forgóeszközök csökkentek (9,51%).

A likviditási mutató 12,20%-kal csökkent, ezáltal egyre távolabb kerül a szakirodalomban optimális-

nak tartott 2 értéktől. A likviditási gyorsráta csökkenése 13,68%, így e mutató a tárgyévben sem érte

el a még éppen optimálisnak tartott I értéket (ami aztjelenti, hogy a készleten kívüli forgóeszközök

továbbra sem nyújtanak teljes mértékben fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségek állományára).

A pénzeszköz likviditás a bázisévben is rendkívül alacsony volt (a rövid lejáratú kötelezettségekhez

képest) minimálisan rendelkezésre álló pénzeszközállomány alacsony szintje miatt, mely a tárgyév

végére még tovább romlott.

A nettó forgótőke állománya 64,95%-kal csökkent, mely nagyobbrészt a forgóeszköz állomány

csökkenésének és egyidejűleg a rövid lejáratú kötelezettség-állomány kismértékű növekedésének

köszönhető.

A vevőállomány forgási sebessége az előző évhez képest 1 nappal javult, mivel a Társaság vevőjel

legű követeléseinek 5,05%-os csökkenéséhez képest az értékesítés nettó árbevétele kisebb mér-

tékben (3,90%) csökkent.

Víze. iek
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JÖVEDELMEZŐSÉG ÉRTÉKELÉSE

Jövedelmezőségi mutatók 2O18.1231 2O1912.31

Bruttó jövedelmezőség 21,85% 19,75%
Bevételarányos jövedelmezőség -3,25% -21,39%
Saját tőke arányos nyereség (ROE) -9,65% -157,26%

A bruttó jövedelmezőség 2,1% ponttal romlott az előző évhez képest amiatt, hogy a közvetlen költ-

ségek csökkenése az árbevétel csökkenésénél alacsonyabb mértékű. Tekintettel arra, hogy a

víziközmű ágazatban a jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a szolgáltatási díjak növelését, a

felmerülő költségek növekedésére és a megnövekedett közterhekre évek óta nem nyújt fedezetet az

alapszolgáltatás árbevétele. Emiatt rendkívül alacsony beruházási volumen mellett szintén romlik a

Társaság likviditása is, ami a fizetőképességet veszélyeztetheti.

A tárgyévi jelentős negatív adózás előtti eredmény miatt a bevételarányos jövedelniezőség és a

ROE (Saját tőke arányos nyereség) mutató értéke is számottevően romlott az előző évhez képest.

5812013 (11 27 ) Kormanyrendelet 4 melléklete alapján szamitott mutatók

1. Tőkeerősségi mutató 2019.12.31 MEKH határérték

Sajáttőke 1 713350 S

S. S =

_________________________

= 027 min03
Mérlegfőösszeg - VKUKöt-PTAMpasszív- 7 895 416-1 495 571-28 113-78 441-O

VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj

2. Eladósodottsági mutató

Osszes kötelezettség - VKUKöt

MAKHasználati díj 5 475 671-1 495 571-O

Mérlegfőösszeg -VKÜK6t-PTÁMpasszív- 7 895 416-1 495 571-28 113-78441-O
0,63 max. 0,65

VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj

3. Likviditási mutató

Pénzeszközök és likvid értékpapírok +

Követelések 44 879+4 025+3 1 30 069
S S =

________________________

= 0,82 min10
Rovid Iejaratu kotelezettsegek 3 863 881

VízeL éeKk
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4. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. DÍJKÉPZÉSI MÓDSZERE

A Társaság díjképzését két eltérő árképzési módszer jellemzí:

szabadáras;

hatósági áras.

A szabadáras árképzés az ALFÖLDVÍZ Zr[. kiegészítő és egyéb tevékenységeire terjed ki, melyet

minden évben az aktuális árjegyzék tesz közé. A hatósági áras árképzés az engedélyköteles

tevékenységek, valamint a víz- és csatornadíjak körére vonatkozik.

A víz- és szennyvíz díjak díjmegállapítása tekintetében a víziközmű szolgáltatásról szóló 201 1 . évi

CCIX. törvény hatályba lépésével 2012. évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre.

Az árak megállapításának joga a továbbiakban a víziközmű-szolgáltatásért felelős minisztert illeti,

aki ezt rendeletben állapítja meg.

A fentiek értelmében a 201 1 . évi CCIX. törvény 76. (1) bekezdés b) pontja a 2012. évi díjak meg-

állapításának alapjaként a 2011. december 31-én érvényben lévő díjakat tekintette és kötelezte a

szolgáltatókat arra, hogy olyan díjat alkalmazhatnak, melyek legfeljebb bruttó 4,2 (nettó 2,559) szá

zalékkal magasabbak, mint a 2011. december 31-én érvényben lévő díjak. A Társaság a 2012. évi

Víz- 5 szennyvíz díjait ennek megfelelően állapította meg.

2013. évben — a 2013. július 1-jét követő időszakban — teljesített szolgáltatás vonatkozásában a

lakossági felhasználók részére a Társaság a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.

tv. alapján 10%-os díjcsökkentést hajtott végre, egyéb változások nem történtek a víz- és szenny-

Víz díjak tekintetében.

2014. évtől a Zrt. minden évben megküldi a MEKH részére a hivatal által kért formában és tarta

lommal a díjelőkészítéshez szükséges adatszolgáltatásokat, azonban a mai napig miniszteri rende

letben történő víz- és szennyvízdíj megállapításra nem került sor. Így jelenleg is a 201 3. év janu

ár 31-én jogszerűen alkalmazott (lakossági felhasználók részére rezsicsökkentett) díjak alapján tör-

ténik az ivóvíz és szennyvíz-elvezetés szolgáltatás számlázása a felhasználók felé.

Az utóbbi években a Társaság működési területén jelentős, úgynevezett „zöldmezős” szennyvíz-

beruházások történtek, melyek eredményeként a településeken korábban nem nyújtott szolgáltatás

került bevezetésre. Ezekben az esetekben az ideiglenes szolgáltatásra vonatkozóan átmeneti díj

kérelem benyújtására is van lehetősége a szolgáltatónak. 2019. december 31-ig összesen 28 tele-

pülés esetében került beadásra átmeneti díjkérelem a MEKH felé, melyekre minden esetben meg-

25
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történt a díjmegállapítás. 2019. évben átmeneti díjmegállapítási igénylés egy település — Méhkerék

Község — vonatkozásában történt.

A MEKH által megállapított átmeneti díjakat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1 évi CCIX. tv.

31/B. (3) bekezdésében foglalt időponttól a 31/B. (5) bekezdésében meghatározott időpontig al

kalmazhatja az ALFÖLDVÍZ Zrt.

5. AZ IVÓVÍZELLÁTÁS, ILLETVE A SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS —

TISZTÍTÁS MINŐSÉGI ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

5.1 Vízágazat

5.1 .1 Ivóvízellátás

A lakosság vóvízzel való ellátása nélkülözhetetlen emberi szükségletet, és társadalmi-

közegészségügyi igényt elégít ki, ezért a legfontosabb közszolgáltatások egyike.

A Társaság által üzemeltetett települések a Körös, a Maros, a Tisza, valamint az Ős-Duna által lera

kott hordalékkúp területén helyezkednek el. A lakosság vízellátása kizárólag felszín alatti vízbázi

sokból, a folyók által lerakott porózus vízadó rétegekből biztosított. A Körös-hordalékkúpból kiter

melhető ivóvíz sok esetben természetes eredetű, de nagy mennyiségű arzén tartalommal jellemez-

hető, ezért az érintett területeken víztisztítás- vagy vízátvezetés nélkül nem biztosítható a

201/2001 (X. 25.) kormányrendeletben megadott határértékek betartása.

A Zrt. által ellátott Békés megyei települések jelentős része, valamint 3 Csongrád megyei és egy

Hajdú-Bihar megyei település ellátása a vízminőségi szempontból kedvező adottságokkal rendelke

ző Maros-hordalékkúp vizét felhasználva, a Békés Megyei Regionális Vízmű segítségével megol

dott.

Csongrád és Bács-Kiskun megyében is rétegvízből történik az ivóvízellátás, azonban itt néhány ivó-

vízellátás szempontjából összekapcsolt településtől eltekintve, jellemzően egyedi vízművekkel tör-

ténik a vízkitermelés.

VeL é!ekeI
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Vízminőség alakulása
2015-2019. év
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Az üzemeltetési területen található vízbázisok egy részében problémát okoz — az arzénhoz hason-

lóan természetes eredetű — metán, vas, mangán, ammónium, bór komponensek magas koncentrá

ciója, azonban ennek ellenére is megállapítható, hogy jó minőségű, felszín alatti (rétegvíz) vízbázi

sokból származó ivóvíz biztosított a lakosság számára.

Azon településeknél, amelyek nem kapcsolódnak a regionális vagy kistérségi vízművekre, a helyi

vízbázisok kútjaiból történik az ivóvíz biztosítása. Ezek az egyedi vízművek (néhány kedvező adott-

ságú település kivételével) az ivóvízminőség-javító programok befejezésekor már jellemzően víztisz

tító technológiával üzemelnek.

Az átlagos ivóvíz minőségi paramétereket vizsgálva látható, hogy az ivóvízminőség-javító progra

mok eredményeképpen az elmúlt évekre jellemző értékek 2019. évben jelentősen javultak.

A 2019. évben egyedi ivóvízkezelő technológiák Békés megyében Békésszentandrás, Elek és

Geszt településeken üzemeltek. Csongrád megyében az ivóvízminőség-javító projektek keretein

belül megépült Új vízkezelő művek által tisztított ivóvíz elosztóhálózatokba táplálása jelenleg is fo

lyamatosan történik. Bács-Kiskun megyében az üzemeltetett települések mindegyikén vízkezelő

művek üzemelnek. A Békés Megyei Regionális Vízmű ivóvízkezelő technológiái üzemszerűen nem

működtek tekintettel arra, hogy az év során jelentkező vízigények nem indokolták a technológiák

beüzemelését.

Fe
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A Társaság által üzemeltetett víztisztítási technológiák alkalmasak a vas, mangán, arzén és bizo

nyos esetekben az ammónium tartalom csökkentésére.

A vízforgalom alakulása
2015-2019. év
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Az elmúlt 5 év vízforgalmát ábrázoló diagram szemlélteti, hogy az ivóvíz-kitermelés stabilizálódott. A

Társaság által üzemeltetett települési vízművek számában jelentős változás nem történt, a mennyi-

ségbeli változásokat elsősorban az időjárási körülmények okozták.

5. I .2 Ivóvízminőség-javító programok

A Társaság működési területét érintő ivóvízminőség-javító programok keretein belül tervezett vízmű

telepek, tisztítási technológiák, távvezetékek és települési hálózatrekonstrukciók — gerinc- és bekö

tővezetékek egyaránt — megépültek. A projektek jelentős része lezárásra került. A lezárult projek

tekkel érintett települések vízművei üzemeltetési engedélyeinek módosítási eljárásai lezárultak, az

Új üzemeltetési engedélyek kiadásra kerültek.

5.1.3 Átmeneti ivóvíz ellátás

Az átmeneti vízellátás keretében a Honvédelmi Minisztérium által 201 3. évben telepített víztisztító

konténerek az ivóvízminőség-javító programok üzembe helyezését követően folyamatosan leállítás-

ra kerülnek. Az ALFÖLDVÍZ Zr[. üzemeltetési területén 201 5. évtől 72 db víztisztító konténer üze

melt. 2019. év végén a már lezárult ivóvízminőség javító programoknak köszönhetően csak 14 db

víztisztító konténer üzemelt Makón és térségében.

Víz2.eí. ekke
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5.2 Szennyvízágazat

5.2.1 Szennyvízcsatorna hálózat

A Társaság üzemeltetésí területén gravitácíós és kényszer-áramoltatású szennyvízcsatorna rend-

szereket lehet megkülönböztetni, az utóbbiak közül a Zrt. üzemeltet vákuumos és nyomás alatti

szennyvízelvezető rendszerére egyaránt.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. működési területén — a magyar közmű-üzemeltetők többségével egyezően —

csak gravitációs szennyvízcsatorna rendszerek építését tartja megfelelő műszaki megoldásnak,

és ez az elv rögzítésre került az önkormányzati beruházások résztvevőinek rendelkezésére bocsá

tott műszaki egységesítési irányelvben. Az utóbbi években sajnos a fentiek ellenére növekedett az

üzemeltetésben lévő nyomás alatti rendszerek hossza, mivel az integráció során csatlakozott tele-

püléseken ilyen jellegű rendszerek is voltak, valamint újabbak is épültek, melyek az üzemeltetésnél

többietfeladatokatjelentettek a Zrt. számára.

A szennyvízcsatorna hálózat Hódmezővásárhely központi részének kivételével mindenhol elvá

lasztott rendszerű, azaz csak a szennyvíz elvezetésére szolgál. A tervezés során a keletkező

szennyvíz mennyiségét vették alapul a tervezők a napi eloszlás figyelembe vételével. A rendszer

nem köthető össze a csapadékvíz rendszerrel, attól teljesen függetlenül kell működnie.

A nem elválasztott rendszerű csatornák esetében, amikor szennyvíztől eltérő, azaz idegen víz jut a

rendszerbe, az rendkívüli üzemállapotot eredményezhet, melynek kiváltó okai az alábbiak lehetnek:

idegen víz szándékos bevezetése köz- vagy magánterületen;

csapadékvíz közvetlen befolyása;

talajvíz, belvíz befolyása, beszivárgása.

Az idegen víz bejutásának megakadályozása az elmúlt évben is az önkormányzatokkal közösen

megoldandó feladatok között szerepelt. Tapasztalható, hogy kizárólag a megfelelően kiépített és

karbantartott csapadék- és belvízelvezető rendszer mellett biztosítható a szennyvíztisztítás haté

konysága.

Üzemeltetési tapasztalatok alapján az átlagnál csapadékosabb időszakok után a belvíz sok helyen

okoz problémát, mivel ilyenkor a talajvíz szintje jelentősen megemelkedik, és ennek következtében

a szennyvízcsatornát nagy mennyiségű idegenvíz terheli. Ennek megoldásában nagy jelentőséggel

bír, hogy a Környezet és Energia Operatív Program pályázat keretein belül lehetőség van a legprob

lémásabb pontok vagy csatornaszakaszok rekonstrukciójára. A folyamatban lévő és lezárult projek

tek szűkös anyagi keretein belül legoptimálisabb műszaki megoldás tervezését igyekszik segíteni a

Társaság a különböző szempontok felvetésével, előzetes vizsgálatokkal, az üzemeltetési tapaszta

latok átadásával. A Zrt. nyilatkozataiban — a rekonstrukciós munkák alatti, illetve a későbbi üzemel-
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tetéssel kapcsolatos szempontokon túl — minden esetben szakmai álláspontot alakított ki a tervezett

műszaki megoldások hosszú távú megfeleléséről Is.

5.2.2 Szennyvíztisztító telep

A Társaság üzemeltetési területén lévő szennyvíztisztító telepeken alkalmazott tech nológ iák eltérő

képet mutatnak. Az egyes telepeken a mechanikai, biológiai és kémiai tisztítás különböző elemei

valósultak meg, melyek kialakításában, teljesítményében, valamint hatásfokában Jelentős különbsé

gek mutatkoznak, ugyanakkor közös bennük, hogy mindegyik telep alkalmas a szennyvíz biológiai

tisztítására.

A legrégebben épült telepek mechanikai tisztítása csupán egy durva rácsból, biológiai reaktora pe

dig egy vagy több oxidációs árokból áll. Ezek a technológiai elemek csak igen alulterhelt esetben

képesek a Jelenlegi követelmények teljesítésére. Az ilyen szennyvíztisztító telepek átépülnek. Ezen

projektek egy része már megvalósult, másik részük kivitelezési szakaszban van.

A Társaság és az önkormányzati partnerek közös érdeke a lehető legkorszerűbb és leggazdaságo

sabban üzemeltethető szennyvíztisztító telep megvalósítása.

A Zrt. munkatársai folyamatosan Jelen vannak a projektek valamennyi szakaszában. Az adatszolgál

tatásokkal már a tervezés előtti folyamatokba bekapcsolódnak, részt vesznek az egyeztetéseken,

közreműködnek az elkészült művek próbaüzemében, üzemeltetési tapasztalataikkal segítik és tá

mogatják a beruházó önkormányzatokat.

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az utóbbi két évtizedben meg úJult környezetvédelmi szabályozás folyamatosan Jelentős feladatokat

Jelent a Társaság számára, melyeknek a lehető legmagasabb színvonalon kíván megfelelni.

A környezet védelmét szolgálja a Zrt. egyik alaptevékenysége, a szennyvíztisztítás is:

a keletkező szennyvizek minél szélesebb körű összegyűjtése a talaj és talajvizek védelmét

szolgálja;

az összegyűjtött szennyvizek hatékony és magas színvonalon végzett tisztítása a befogadó

felszíni vízfolyások minőségének megóvását is segíti.

A szennyvízelvezetéssel érintett települések száma az elmúlt évben 82 volt, az összegyűJtött

szennyvizek tisztítása 59 szennyvíztisztító telepen történt.

Víz2eL eKk
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A Társaság teljes üzemeltetési területére kiterjedt a tisztított szennyvizek minőségének ellenőr-

zése. A korábban bevezetésre került háromszintű Iaboratóríumi ellenőrzési rendszer valamennyi

szennyvíztisztító telepen működtetés alatt van. A

hatósági előírásoknak megfelelően a bővítés

megtörtént a felszín alatti és felszíni vizek ellen

őrzésére irányuló monitoring rendszereknél.

2019. évben üzembe helyezésre került a méhke

réki csatornamű. Meglévő korszerűtlen vagy bő

vítésre szoruló szennyvíztisztító telep átépítésé

hez, korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési

munkák folynak Battonyán, Mezőhegyesen, Két

egyházán, Lőkösháza-Kevermesen és Csongrá

don.

Folyamatban vannak a tervezési munkák Hódmezővásárhelyen, Kaszaperen.

A Társaság bekapcsolódott az előkészítési, tervezési munkálatokba több zöldmezős beruházásként

megvalósuló mű esetében, illetve képviselte az üzemeltetői érdekeket Okányban, Csanádapácán és

Dombegyházon épülő szennyvízcsatorna hálózatok, valamint szennyvíztisztító telepek esetében.

Részt vállalt a fejlesztéshez szükséges agglomerációs átsorolások dokumentációinak elkészítésé

ben is.

A szennyvíz tisztítása során keletkező szennyvíziszap hasznosítását 2019-ben is kiemelt feladat-

ként kezelte a Társaság, azt zömében közvetlen mezőgazdasági hasznosításra vagy komposztálás

ra adta át. Tavaly ismételten újabb területek kerültek bevonásra az engedélyezésbe, így további

telepeken valósulhatott meg költséghatékonyabb mezőgazdasági hasznosítás. 2019. évben össze-

sen 1 1 635 tonna szennyvíziszap hasznosítása valósult meg mezőgazdasági kihelyezéssel. Ez a

jelentős mennyiség is csak az iszaptárolóval rendelkező szennyvíztisztító telepen keletkező víztele

nített szennyvíziszap teljes mennyiségének 45%-át teszi ki, melyből következik, hogy további fel-

adatok várhatóak még ezen a területen.

A Méhkeréki szennyvíztisztító telep biológiai műtárgya

VízzeL éeKk
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A közcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telepek védelme érdekében a szennyvízbebocsátók

nál rendszeresen végez a Társaság csatornaellenőrzéseket. Határérték feletti bebocsátások ese

tén jogszabályi felhatalmazás alapján csatornabírság javaslat készül és benyújtásra kerül a vízügyi

hatóság felé. A kiterjedt működési területen több olyan bebocsátó van, ahol a keletkező szennyvíz-

tisztítás nélkül vagy nem kellő tisztítással jut a közcsatornába. A csatornaellenőrzések célja, hogy

ezeket a bebocsátókat a helyes magatartásra ösztönözzék.

A szennyvíztisztító telepek terhelését alapvetően meghatározó — elsősorban élelmiszeripari — nagy-

bebocsátók esetében a Társaság a befogadói nyilatkozatok kiadása során minden esetben kiemelt

figyelmet fordít azon feltételek előírására és betartatására, melyek a szennyvízcsatorna hálózatba

bocsátott szennyvizek megfelelő mi nőség ű előtisztítását ered ményezhetik.

A Zrt. kiterjedt működése, illetve a tevékenységek sokrétűsége miatt évente jelentős mennyiségű

hulladék képződik, melyek nagy része továbbra is a szennyvíztisztítás során keletkezik. Az egyéb

tevékenységek során keletkező hulladékok megfelelő elhelyezése és a hulladékok lehetséges újra-

hasznosítása kiemelt fontosságú.

Az ivóvízminőség-javító programok keretében megvalósult ivóvíztisztítási technológiák üzemelteté

se során keletkező hulladékok (vas-, arzén- és mangántartalmú iszapok, kimerült töltetek) elhelye

zése szintén a mérvadó feladatok közé tartozik.

A Társaság környezetvédelem iránti elköteleződését — többek között előadások tartásával, rajz- és

egyéb pályázatok szervezésével — igyekszik a mindennapokban is megjeleníteni.

A Dobozról és Magyarbánhegyesről kikerülő szennyvíziszap mezőgazdasági felhasz nálása
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7. A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA

7.1 Szervízüzemi tevékenység

A Társaság szervizüzemi tevékenységét 8 operatív csoport végzi a Műszaki vezérigazgató-helyettes

alá rendelt szervezeti egységeként. Ezen csoportok az alábbi feladatokat látták el 201 9. évben:

vízmérő cserével kapcsolatos ügyintézés;

búvárszivattyú javítások és karbantartások;

magas és mélytárolók mosatása, fertőtlenítése;

csatornahálózat tisztítása, szennyvízszippantása és —szállítása;

kamerás csatornavizsgálatok végzése;

gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés, ügyvitel és fenntartás;

gép- és szerkezetipari lakatos munkák elvégzése, szennyvízberendezések karbantartása és

javítása, iszap-víztelenítés

gondnoksági teendők ellátása.

A minőségi víz- és csatornaszolgáltatás feltételeinek biztosítása, illetve a jelentős eszközállomány

folyamatos üzemképességének biztosítása megfelelő karbantartói tevékenységgel érhető el, amit a

Szervizüzem, mint a Társaság kisegítő üzeme teljesít. A fenntartási tevékenység — illetve a Szerviz

üzem — elsődleges célja megőrizni, illetve javítani a szolgáltatás eszközparkjának műszaki állapotát

és mindezt úgy, hogy a berendezések műszaki állapota folyamatosan megfelelő, az üzemeltetett

eszközök karbantartottak, valamint használatuk optimalizált legyen.

Az egység lehetőségeihez mérten kiemelten kezelte a lejárt hitelesítésű mellékvízmérők cseréjét,

annak érdekében, hogy a felhasználók által vételezett vízmennyiség hiteles vízmérők alapján kerül-

jön megmérésre, illetve számlázásra.

A vízmérő berendezések cseréjén túl 2019. évben szintén kiemelt figyelmet kellett fordítani a jármű

karbantartási tevékenységre. Folyamatos és ütemezett karbantartásokkal, valamint a felmerült hibák

mielőbbi kijavításával törekedett a Szervízüzem a Társaság gépjármű flottájának megfelelő műszaki

színvonalon tartására, úgy hogy a berendezések mindvégig teljesítették a munkavédelemi, munka-

biztonsági és közlekedésbiztonsági feltételeket.

7.2 Építőipari tevékenységek

A Társaság építőipari vállalkozási tevékenysége korábban a Békés megyében épülő községi, városi

vízművek komplett építésére, bővítésére terjedt ki, majd a szennyvíztisztító telepek, utcai szenny-

vízhálózatok, átemelők építésére szakosodott a szokásos üzemmérnökségi szerelési, javítási, illetve

kisebb építési munkák mellett.
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2009. évtől az építőipari tevékenység — szerkezetét tekintve — a korábbi évekhez képest teljesen

átalakult. A szokásos építőipari tevékenység mellett sz önkormányzati közművagyonhoz kapcsoló-

dóan megjelentek a tulajdonosok részére végzett rekonstrukciós és értéknövelő felújítás!

munkák.

Tovább színesíti az építőipari tevékenységet, hogy 2010. év folyamán 20 település víziközmű

vagyonát vagyonkezelésbe adta a Társaság részére, mely településeken végzett rekonstrukciós és

értéknövelő felújítási munkák saját rezsis munkákkéntjelentkeznek a gazdasági folyamatokban.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évi építőipari vállalkozási tevékenységének árbevétele 1 014,7 millió Ft,

melyből:

rekonstrukciós „R” munkák értéke 368,6 millió Ft;

havária „W” munkák értéke 207,9 millió Ft;

vállalkozási „V’ munkák értéke 243,9 millió Ft;

egyéb építőipari vállalkozási munkák értéke 194,3 millió Ft.

A fentiekhez kapcsolódóan 259,6 millió Ft összegben került sor alvállalkozók igénybe vételére.

7.3 Laboratóriumi tevékenység

A közüzemi vízellátás egyik fontos eleme a szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőr-

zése a termelő kutaktól kiindulva, a technológián, elosztóhálózaton át egészen a fogyasztói csapig.

A környezet védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a szennyvíztisztítás hatékonyságának

vizsgálati kontrollja, különös tekintettel az elfolyó szennyvíz minőségére. Az alaptevékenységek —

ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíztisztítás — minőségbiztosítása, a felmerülő problémák kiszűrése,

azok korrigálásában, illetve megoldásában való részvétel céljából működteti a Társaság a Nemzeti

Akkreditáló Hatóság által akkreditált vizsgáló laboratóriumát. A szervezeti egység emellett szabad

mintavételi és vizsgálati kapacitásait kihasználva másodlagos tevékenységként minőségellenőrzé

51 szolgáltatását külső megrendelők részére is biztosítja, s az így keletkező árbevétel, valamint

a mérőeszközök és a humánerőforrás nagyobb mintaszámból eredő jobb kihasználtsága révén költ-

séghatékonyan látja el feladatát.

A laboratórium tevékenységi köre az alábbi mintaféleségek, ún. mátrixok mintavételére és vizsgá

latára terjed ki:

ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz;

szennyvíz;

szennyvíziszap, egyéb iszapok;

híg- és szerves trágya;

komposzt;
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ségek ellátása, támogatása érdekében feldolgozott minta. A változás hátterében nagyrészt a vízbiz

tonsági tervek felülvizsgálata következtében a vizsgálatok számában bekövetkezett csökkenés áll.

Az egyes mintákon belül legtöbb esetben egyidejűleg több komponens kerül meghatrozásra. 2019.

évben (nem számítva a partner laboratóriumoknak vizsgálatra átadott mintákat) összesen

197 802 db komponens vizsgálatra került sor — 32 151 darabbal kevesebb —‚ mint 2Cl 8-ban.
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Komponens számok alakulása
2007-20 19. év

Ha mátrixokra lebontva megvizsgáljuk a mintaszámok alakulását, elmondható, hogy 2019. évben a

legtöbbet vizsgált öt mintaféleség sorrendben a következő volt:

ivóvíz: 6 529 db;

talaj: 2 655 db;

felszín alatti víz: 2 129 db;

szennyvíz: 1 767 db;

mesterséges fürdővíz: 830 db.

A Központi Laboratórium külső vizsgálataiból származó 2019. évi nettó árbevétele 65,7millió Ft volt.

A megrendelők száma stabilnak mondható, azonban újabb partnereket vagy nagyobb megrendelé

seket a laboratóriumi vizsgálatok piacán fenn álló verseny következtében nem tudott megnyerni.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osz. s vizsaIt kcrnporiensszárn BeIső k:DrncorIrsek szOrna Külső korriponensek száma
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7.4 Egyéb vállalkozási tevékenységek

Az egyéb vállalkozásí tevékenységek a vízágazathoz, a szennyvízágazathoz, a bérbeadáshoz,

ipari tevékenységekhez, informatikai szolgáltatásokhoz, belkereskedelmi- és egyéb vállalko

zási tevékenységekhez kapcsolódnak. Az említett tevékenységeknek a Társaság gazdálkodására

gyakorolt hatásait a 3. 1. 1 Értékesítés nettó árbevétele fejezet részletezi.

7.5 Kutatás és fejlesztési tevékenység

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évben nem végzett kutatás és fejlesztési tevékenységet.

8. EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

8.1 Létszámgazdálkodás

A Társaság dolgozói létszáma (záró létszám) 2019. évben 1%-kal nőtt az előző évi értékhez képest,

amit a takarítás és őrzés-védelmi feladatok átvétele eredményezett, ez 29 fő takarító és portás

munkakörben dolgozó munkavállaló saját állományba vételétjelentette a februári hónapban.

8.2 Fluktuáció, m unkaidő kihasználtság

A 2019. évi fluktuáció mértéke (a Társaságot elhagyók létszáma viszonyítva a teljes munkaidőben

dolgozók létszámához) az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat, a korábbi évek 5-6%-os

mutatója 2018. évre 12%-ra, majd a 2019. évre 17%-ra emelkedett.

A fluktuáció időbeli kezelése egyre megterhelőbb feladatot jelent a toborzás-kiválasztást végző

szakember számára, melyet egyrészt a munkaerőpiac kínálata alapján a mennyiség, másrészről a

megfelelő kvalitású munkaerő hiánya okoz.

A Társaságnál dolgozók munkaidő kihasználtsága a 2018. évben 83% volt, ez 3%-os csökkenést

jelent az előző évhez képes. A 2019. évre azonban némi javulást mutatva 85%-ra emelkedett ez a

mutató.

8.3 Munkaerő kiválasztás, fejlesztés, utánpótlás biztosítás

2019. év során 191 pozícióra történt toborzás és kiválasztás, elsődlegesen munkaerőpótlás, má

sodlagosan pedig az üzemeltetés biztonságának fenntartása érdekében.

A 2019. évi képzések megvalósításának célja volt, hogy a Társaság támogassa munkavállalóit

szakmai fejlődésükben, az ismereteik bővítésében, amire 19,5 millió Ft-ot fordított.

éeKk
3?



LET JEENTES 2019

‚ Résztvevők száma

Kepzes megnevezes
[fő)

Felsőoktatás 14

Emelt szintű szakképzés 51

Tanfolyam, tréning 141

Konferencia, szakmai nap 78

A képzések megvalósításához pályázati forrás igénybevételére nyílt lehetőség. Az „ALFÖLDVÍZ

munkatársainak képzése” elnevezésű program 201 8-ban indult, a projektidőszak 201 9-ben zárult

le. Ebben a projektben 59 fő részvételével 16 millió Ft forrás került bevonásra.

A szakképzés és a tanfolyamok mellett az egyes szakterületek aktuális témái tükrében biztosított a

Társaság lehetőséget a szakmai napokon és konferenciákon való részvételre, továbbá belső okta

tásokra.

A Társaság 2019. évben összesen 29 tanuló szakmai felkészülését segítette és tette számukra le

hetővé a szakmai gyakorlatuk letöltését.

A Zr[. tudatosan és tervezetten készül az utánpótlás biztosításra. 201 9-ban 29 fő szakember vo

nult nyugdíjba. Az utánpótlás biztosítása a nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódóan minden évben 5

évre előre, személyre szabottan kerül megtervezésre.

9. ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évi energiafelhasználása ágazatonként és fő energiahordozónként az

alábbiak szerint alakult:

‚ Villamos energia Földgáz
Agazat megnevezes

[ ezer kWh I [ ezer Ft ] [ ezer m3] [ ezer Ft]

Ivóvíz 14542 402928 81 7486

Szennyvíz 23 068 645 257 138 15 108

Egyéb 488 16 174 296 32 193

Qsszesen 38 098 I 064 359 515 54787

9.1 Villamos energia

A Társaságnál használt energiahordozók jelentős részét a villamos energia teszi ki, a fogyasztás

Jelentős része technológiai hasznosítású. 2019. évben tizenkettedik alkalommal vásárolta az AL-

FÖLDVÍZ Zrt. konzorciumban a BÁCSVÍZ ZrL-vel szabadpiacon a villamos energiát. A kereskedő

;eKk
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kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül történt, melynek nyertes villamos energia-

kereskedője a budapesti székhelyű ELMÜ-ÉMÁSZ Kft. lett. A teljes villamos energia költség másik

részét a rendszerhasználati díj teszi ki, melyet a hálózati engedélyeseknek kell fizetni.

45

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

2 LJJLJ

1 600

1 100

1 200

1 ocű

3oo

600

A fenti ábrából látható, hogy a csapadék éves mennyisége mennyire meghatározza a szennyvíz

mennyiségét. A villamos energia felhasználás az előző évhez képest — a folyamatos energetikai

racionalizálásoknak köszönhetően csökkent.

9.2 Földgáz energia

A földgáz beszerzés az adott üzleti évben a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek esetében egyetemes

szerződés keretén belül valósult meg. A 20-100 m3/h teljesítményű fogyasztási helyeken a földgáz

vételezés a szabadpiacról történt. A 201 7. október 1 . és 201 9. október 1 . közötti időszakra a földgáz

beszerzést a Sourcing Kft. csoportos közbeszerzése keretében végezte a Társaság. A közbeszer

zési eljárást az E.ON Energiakereskedelmi Kft. nyerte. A beszerzésben eltérően az előző évtől, fix

euró alapú molekulaáras konstrukció került kiválasztásra. A kétéves beszerzés által csökkent a be

szerzés közvetlen költsége, az ajánlott ár a korábbi évekhez képest jelentősen kedvezőbb lett, ami

biztosította két éven keresztül a földgáz kiszámítható, kedvezőbb áron történő vételezését.

A termelt víz, a tisztított szennyvíz
és a villamos energia mennyiségek alakulása

2009-2019. év
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10. KÉSZLETGAZDÁLKODÁS, SZÁLLÍTÓI KAPCSOLATOK

A készletgazdálkodás alapfeladata 201 9-ben is a Társaság alap- és vállalkozási tevékenységé

nek az anyag és eszköz ellátása volt. Az üzemeltetési területen szennyvízhálózato khoz kapcsoló-

dó rekonstrukciós kivitelezési munkák és próbaüzemek zajlottak. A külső vállalkozások felé értéke-

sített anyageladás azonban nem csökkent, mert más regionális építési beruházások pótolták a ki

esett forgalmat. Az ivóvízminőség-javító beruházások hatására az üzembe állított tisztítási techno

lógiák miatt azonban a Társaság technológiai vegyszerigénye növekedett. A technológiai vegysze

rek beszerzési értéke 2019. évben megközelítőleg 250 millió Ft volt.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. technológiai vegyszerek és közműhálózatok építési anyagainak beszerzésére

közbeszerezési eUárásokat, valamint a beszerzési szabályzat szeri nt lebonyolított versenyeljárá

sokat indított.

Eredményesen lezárult beszerzési eljárások:

Közműépítési anyagok közbeszerzése: öntvény idomok, tolózárak, csőkötők, tűzcsapok;

Munkaruházat beszerzése;

Golyóscsapok beszerzése;

Szivattyú alkatrészek beszerzése;

Szerződéskötés a technológiához közvetlenül előírt egyedi gyártású vegyszerekre.

Folya matban lévő közbeszerzési eljárás:

Közműhálózat építési anyagok közbeszerzése: elektrofúziós idomok, gyorskötők;

Munkaruházat beszerzése;

Technológiai vegyszerek beszerzése (vasvegyületek, polielektrolitok).

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési kategóriákban a hatályos beszerzési szabályzat

beszerzési eljárásrendjei szerint indultak beszerzési eljárások.

A Társaság 2019. évben több termékcsoportban kötött adásvételi keretszerződéseket a beszállítók

kal.

Az anyagellátás jelentősebb részét a centralizált beszerzés teszi ki. A centralizált beszerzéssel

kihasználásra kerülnek azok a gazdasági, kereskedelmi előnyök, melyek a nagyobb volumenű ren

delésekből adódnak. Azon anyagok, melyek speciálisan a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódnak,

mint például a közműépítési anyagok (csövek, idomok, szerelvények), az üzemeltetéshez szüksé

ges technológiai, vegyi anyagok, folyamatirányítási eszközök, stb. kizárólagosan centralizált beszer

zés keretében vásárolhatók.

Vannak azonban olyan speciális szakismeretet igénylő beszerzések, melyek ún. „delegált beszerzé

sek” formájában szervezhetők meg. Ide tartozik az informatikai anyagok és eszközök, valamint a

Ví2e, éek
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Iaboratóriu mi anyagok és eszközök beszerzése, melyeket közvetlenül a szakterülettel foglalkozó

szervezeti egységek bonyolítanak le.

Decentralizált beszerzések azok az anyagvásárlások, melyeket az üzemeltető (termelő) egységek

önállóan, közvetlen módon bonyolítanak le. Ezen anyagok köre döntően a helyben beszerezhető,

közvetlen felhasználásra kerülő termékekből tevődnek össze. Jellemzően ebbe a körbe tartoznak a

helyi előállítású útépítési anyagok (betonok, aszfaltok, a feltöltő anyagok). A területi integráció szük

ségessé tette, hogy az anyagellátás racionalizálása érdekében helyi beszállítókkal beszállítói keret-

szerződéseket kötessenek. A decentralízált beszerzések keretében lehetőség van beszerezni azo

kat az anyagokat, melyek előzetes készletezése nem célszerű, meri a felhasználás eseti jellegű és

beszerzése helyben is megoldható, valamint a beszerzési mennyiség kicsi, így a szállítási költségek

csökkenthetőek.

Versenyelőnyt jelent a Társaság számára, ha a vállalkozási tevékenységhez szükséges anyagok a

megkötött és évente felülvizsgált beszállítói szerződésekben rögzített árakon kerülnek beszerzés

re. A biztonságos üzemeltetés érdekében a Zr[. úgynevezett biztonsági készleteket tart a raktárai

ban.

2019-ban a Társaság az üzemelési, fenntartási és vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó anyag

és eszközbeszerzésének mértéke az előző évhez hasonlóan alakult. Az új szervezeti rend szerint

kialakított raktárak készletszintjei állandósultak, az eszközbeszerzések többnyire cserékre, pótlások

ra irányulnak.

Az ivóvízminőség-javító beruházások mellett a Társaság több helyen vállalt vállalkozási jellegű

munkát, mely elsősorban irányítástechnikai és vezetéképítési feladatokat jelentett. Az anyag beszer

zések tartalmazzák a vállalkozási munkák anyagigényeit is. A víziközmű-beruházásokhoz kapcsoló-

dó másik beszerzési igény az üzemeltetésre átadott létesítmények berendezése, felszerelése. Ezek

a beszerzések a munkakörülmények kialakításához, illetve a szerszám és eszközellátáshoz kapcso

lódnak.

A Társaság beszerzéseinek jelentős része előzetesen megkötött bizományosi és beszállítói keret-

szerződések alapján történik. Az árakat a beszállítói keretszerződések hosszú távra rögzítik.

VíLeL eke
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Készletbeszerzések alakulása
2015-2019. év

[ezerFt]
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A készletek döntő többsége a központi raktárakban, illetve az üzemeltető egységek raktáraiban ke

rült elhelyezésre. A kísebb méretű technikai raktárakban csak a szakirányú tevékenységhez szük

séges anyagok (alkatrészek és eszközök), Illetve az adott szakmai feladathoz szükséges havária

(vészhelyzet elhárítási) készletek találhatók. Az üzemszerű működés biztonságát szolgáló anyagel

látás a központi raktár és a raktáráruház feladata. A biztonsági készletszintek figyelése és tartása

elsősorban a közműépítési alapanyagoknál, a vegyi anyagoknál, valamint a szerelésí alapanyagok

nál történik.

A beépítésre kerülő anyagok minőségét, műszaki színvonalát a Társaság Műszaki Egységesítési

Irányelve határozza meg.

A bizományosi konstrukció lehetőséget ad arra, hogy a nagy értékű víziközmű-építési anyagokat

(rozsdamentes kötőelemek, öntöttvas epoxi bevonatos öntvények, elektrofúziós kötőidomok stb.)

közvetlenül a felhasználás előtt kerüljenek megvásárlásra.

VíieL éek



!II! »O..:. .... .. . . ... OZLET JELENTÉS 2019.

Zárókészletek alakulása
2015-2019. év

[ ezer Ft]
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Az ALFÖLDVÍZ Zrt. raktáráruháza látja el a Társaságot az üzemeltetéshez és a fenntartáshoz

szükséges közműépítési anyagokkal. A beszállítókat a többéves üzleti partnerkapcsolatokból szer-

zett tapasztalatok, valamint az aktualizált árajánlatok alapján kerülnek kiválasztásra. A finanszírozá

si szempontból jelentős értékű vagy kiemelt stratégiai jelentőségű terméket beszállító partnerekkel

minden esetben beszállítói keretszerződés kötés történik.

Az alap és a vállalkozási tevékenységhez szükséges egyéb anyagokkal és eszközökkel a központi

raktár szolgálja ki a Társaságot.

11. BERUHÁZÁSI, BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság 2019. évben 266,4 millió Ft-ot fordított beruházásra a csoportosan nyilvántartott esz

közök nyilvántartási értéke nélkül, ami 5,5 millió Ft. Együtt 271,9 millió Ft. A beruházási teljes ösz

szegből 187,9 millió Ft saját forrásból, 19,7 millió Ft ROHU pályázatból, míg 64,3 millió Ft közműfej

lesztési hozzájárulás befizetésből került megvalósítására.

A tárgyévben aktivált eszközök értéke: 202,1 millió Ft. Ezen felül értendő a csoportosan nyilván-

tartott eszközök aktivált értéke, ami 4,7 millió Ft. Együtt tehát 206,8 millió Ft. Továbbá értékesítésre

(átadásra) került 64,3 millió Ft értékű befejezetlen beruházás (NIPÜF Ipari park közművesítés).

víze:, éekkei
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2015 2016 2017 2018

Beruha:asi értEk rtk

A fenti diagram az elmúlt 5 év beruházási és üzembe helyezési értékeit mutatja, ahol látható, hogy

2017-től a beruházási teljesítés visszafogott és csökkenő mértékű. 2015-2017. év között a megvaló

sítás finanszírozásában a saját forrás mellett nagy jelentősége volt az igénybe vett külső források-

nak, míg 2018-tól már nem került sor hitel igénybevételére. 2019 évben megjelent egyedi hatásként

kisebb összegű külső forrás is. A beruházásokra fordított források alacsony szintje a jellemző, ami

nem éri el a Társaság korábbi beruházási szintjeit sem.

201 9. évben a Társaság az alábbi beruházásokat valósította meg:

Osszeg
Megnevezes

[ezerFt]

Épületek, építmények 2 841

Gépi berendezések, munkagépek 344

Gépjárművek O

Áramlás technikai berendezések, vízmérők 4 952

Kisgépek és munkavédelmi berendezések 1 846

Laboratóriumi és egyéb műszerek 20 393

Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök 19 749

Csoportosan nyilvántartott eszközök és egyéb berendezések 5 504

Egyéb berendezések 350

Egyéb fejlesztések, felújítások 21 5 933

Mindosszesen I nyilvantartott eszkozokkel 271 912

Mindösszesen nyilvántartott eszközök nélkül 266 408

csoportosan

csoportosan

Beruházások alakulása
2015-2019. év
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A 2019. évi beruházási megvalósulás csak a rendkívüI eszközpótlásra, valamint fenntartásra össz

pontosult, ingatlan-, jármű- és munkagép beruházás nélkül.

További beszerzések:

az energetikai audit által meghatározott feladatok részeként csekély számban energia haté

kony tartalék szivattyúk kerültek beszerzésre;

a munkafeltételek fenntartása érdekében kisgépek, laboratóriumi eszközök minimális szintű

beszerzése történt;

az informatikai rendszer fenntartása és az informatikai biztonság megőrzése érdekében ki

sebb volumenű informatikai beruházás valósult meg;

külső forrásból (ROHU) egyedi kútvizsgáló berendezés beszerzése történt meg;

rendszerfüggetlen szivattyúk, keverők szükségszerű felújítására 1 31 ‚6 millió Ft-ot fordított a

Társaság a beszerzésekből, mely arányaiban kimagasló érték.

A vagyonkezelttelepülések rekonstrukciós munkái — kapacitás hiány miatt — 19,8 millió Ft-ban telje

sültek.

A Társaság likviditási helyzete, pénzügyi forrásainak korlátai miatt a 2019. évi beruházási tervteljesí

tésében közel 56 millió Ft elmaradás mutatkozik.

12. FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK, KINTLÉVŐSÉG

12.1 Fogyasztói kapcsolatok

A Kormány 29212014.(Xl. 26.) rendelete módosította a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 . évi

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletet.

Ennek megfelelve 2014. december il-től változott a Társaság ügyfélszolgálati irodáinak nyitva tar-

tása és minden iroda a hét egy napján hosszított nyitva tartással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Jelenleg 2 db ‚állandó” ügyfélszolgálati iroda üzemel Békéscsabán és Hódmezővásárhelyen, továb

bá 15 településen ügyfélszolgálati fiókiroda működik.

A MEKH határozatban kötelezte a Társaságot az ügyfélkapcsolatokon elvégzendő „Felhasználói

Elégedettség Felmérésre”. A 2018. évet követően teljes körűen kiépítésre került minden ügyfél

szolgálati irodában a saját fejlesztésű ügyfélh ívó berendezés.

VíLeL heKk



1!I:I! : ÜzLET JELENTÉS 2Oi9

A jogszabályváltozások vagy egyéb rendelkezések miatt minden évben aktualizálni kell a Társaság

Üzletszabályzatát. 201 9-ben a Társaság ügyfélszolgálati irodáinak a nyitvatartási Ideje változott,

ezért kellett Üzletszabályzat módosítást vég rehajtani

2015. január 1-jétől — a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. törvény 63. (5) bekezdé

sében előír[aknak megfelelve — a 2014. december 15-én kiadott tanúsítvánnyal rendelkezett a Tár-

saság számlázási rendszerre, amellyel számláit a víziközmű-szolgáltatásról állította ki a felhasználói

részére. A kiállított számlák maradéktalan ul megfeleltek az egységes közszolgáltatói számlakép

ről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak.

A vízmérők leolvasása 2019. évben egyhetes ciklusokban történtek, az elszámoló számlák —

igazodva a leolvasás ütemezéshez — nem havonta egyszer kerülnek kiállításra, hanem folyamato

san, a leolvasási adatok feldolgozása után, heti gyakorisággal. A csekk feldolgozási költségei miatt

— az Üzletszabályzat előírásait figyelembe véve — a bruttó 3 810 Ft alatti számlákat a Társaság nem

készíti el.

A számlák komplex nyomdai előállítását ebben az évben is a Drescher Magyarország Direct Mailing

Kft. végezte.

A felhasználók — a kor igényei szerint — már androidos mobiltelefonról is, az ALFÖLDVÍZ Zrt. hivata

los alkalmazásának segítségével egyszerűen és kényelmesen bejelenthetik vízmérőállásukat, va

amint folyamatosan bővülnek az Online ügyfélszolgálat menüpont alatt megtalálható ügyintézési

lehetőségek is. Az E-ügyfélszolgálat internetes felületen, a felhasználók a Társaság honlapján

keresztül tudják megtekinteni és kiegyenlíteni a kiállított víz- és csatornadíj számláikat, valamint az

e-számla szolgáltatás génybevétele esetén ezeknek a számláknak a megtekintése is itt történik.

Az ügyfélszolgálat munkája 2019-ben számokban:

személyesmegkeresés: 35 818db;

postai úton érkezett megkeresés: 1 1 405 db;

hivatali kapun keresztül érkezett: 1 1 73 db;

írásban, elektronikus úton érkezett megkeresés: 8 185 db;

telefonos megkeresés: 58 841 db;

mérőállás bejelentések száma: 241 145 db;

szerződéskötés, -módosítás, -megszüntetés: 12 782 db.

2019. évben 1 952 340 db alapszolgáltatási számla került kibocsátásra a Társaságnál.

$6
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12.2 Kintiévőség

2019. évben a kintiévőségek beszedése érdekében a korábbi években bevezetett módszerek al

kalmazására került sor, azokat tovább bővítve a folyamatba beépített, a felhasználási helyek tulaj

donosai részére postázott tájékoztató levelekkel, illetve a személyes beszedésbe Új felhasználói kör

bevonásával.

Első lépésként fizetési felszólító levelek postázására került sor, lakosságí felhasználók esetében az

alábbi eredménnyel:

Levéltípus Mennyiség
Hátralék ösz- Felszólítók eredményessége

megnevezés [ezerdb] [et] 8napra l5napra 3Onapra

“Sima’ (6 ezer Ft alatti) 51 220 606 29% 53% 70%

1 . tértivevényes 37 598 91 3 1 8% 43% 58%
2. tértivevényes -

kikötésiértesítő 14 371 119 11% 21% 51%
3. tértivevényes -

divíziós kikötési értesítő 1 24 786 3% 5% 15%
Elkülönített felh. helyek -

tértivevényes 3 68 643 32% 45% 59%

Jogifelszólító 2 86589 2% 6% 11%

Osszesen 108 I 370 656

Összességében a lakossági felhasználók részére 12 hónap alatt 108 ezer db felszólító levél került

postázásra összesen I ‚4 milliárd Ft-nyi hátralék miatt.

2018. évhez képest - a jogi felszólító levelek kivételével - valamennyi levéltípus eredményességé

ben pozitív változás következett be, azaz hatásukra 4-10 %-kal több hátralék került kiegyenlítésre

30 napon belül.

A felszólító levelekkel együtt postázásra került a védendő felhasználói nyilvántartásba vételhez

szükséges nyomtatvány is, közel 68 ezer db.

A nem lakossági felhasználók részére 2019. évben az alábbi típusú és mennyiségű felszólító le

velek kerültek postázásra:

‚ Mennyiség Hátralék összege
Leveltipus megnevezes [ db [ ezer Ft]

“Sima” (10 ezer Ft alatt) 1 844 9 434

“Sima” (1 O ezer Ft felett - önkormányzatok és intézmé- 886 - 1 83 891
nyeik)
Ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését kilátásba helyező 863 221 744

Mellékszolgáltatási szerződés felmondását kilátásba 342 37 664
helyező
Fizetési meghagyás kibocsátását kilátásba helyező 271 62 148

Osszesen 4 206 I 514 881

4?
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2019. júniusában bevezetésre került a tulajdonosi tájékoztató levelek kiküldése.

A fejlesztés lényege, hogy amennyiben az adott felhasználási hely vonatkozásában felszólító levél

készül, és a szolgáltatási szerződésben eltér a számla fizetőjének és a felhasználási hely tulajdono

sának a személye, akkor automatikusan generálásra kerül egy tájékoztató levél a tulajdonos részé

re, tájékoztatva Őt arról, hogy a tulajdonában álló felhasználási hely felhasználójának hátralék miatt

felszólító levél került kipostázásra. Ezen felül tájékoztatjuk a lehetséges szankciókról is. Június-

december hónapok között 1 737 db tulajdonosi tájékoztató levél került kiküldésre.

A személyes kintlévőség-kezelők 2019. év során összesen 10 229 db behajtási jegyzőkönyvet kéz-

besítettek, egyrészt a korábbi évekhez hasonlóan a korlátozandó lakossági és nem lakossági fel-

használási helyeken, másrészt a mellékmérős felhasználási helyeken fennálló tartozások beszedé

se céljából — bővítve ezzel a személyes beszedésbe bevont felhasználási helyek körét. 2019. év

ben a beszedés hatékonysága javult az elmúlt évekhez képest, vagyis nőtt mind éves szinten ösz

szességében, mind pedig az 1 fő által 1 hónap alatt beszedett összeg nagysága.

Azon a 2 755 felhasználási helyen, ahol a személyes felkeresést követően sem került kiegyenlítésre

a hátralék összege, behajtó és szerelő kollégák ismét megjelentek az ivóvíz-szolgáltatás korláto

zása vagy felfüggesztése céljából. 160 esetben (6%) került sor a szolgáltatás mérőhelynél történő

korlátozására vagy felfüggesztésére, 289 esetben (10 %) eredménytelen volt a felkeresés, a többi

2 306 felhasználási hely (84 %) tartozása pedig kiegyenlítésre került.

368 felhasználási hely esetében a Területi Divíziók vonultak ki, hogy közterületen hajtsák végre a

szolgáltatás korlátozását vagy felfüggesztését.

201 8. évtől a nemperes eljárások megindítása előtt a már korlátozott felhasználási helyek, a mellék-

szolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználási helyek, a társasházak, valamint a nem alap-

szolgáltatást igénybevevő partnerek tartozásai kintlévőség-kezelő cég részére került átadásra,

beszedés céljából. Ezen tevékenység 2019. évi eredményessége az alábbi:

Átadott
Beszedett

‚ Hátralék ..
Eredmeny

Csomagszam Partner ..
osszeg r o,

[ db ]
osszege ezer Ft ]
[ezerFt]

1 . csomag (201 9.01 .25. - 201 9.04.25.) 229 1 2 674 3 292 26%

2. csomag (2019.05.07. - 2019.08.07.) 383 19 231 3 332 17%

3. csomag (2019.08.09. - 2019.11.09.) 307 15 754 2 232 14%

4.csomag(2019.11.14.-2020.02.21.) 245 27115 7249 27%

Osszesen I I 64 74 774 I 6 I 05 22%

VízE?L éeKke



‚\

:!II! :;...

. üZLET JELJENTÉS 2019.

A következő lépésben, amennyiben a fenti eljárások egyike sem vezet eredményre, nemperes

e(járás kerül kezdeményezésre a hátralékukat továbbra sem rendező Iakossái, Illetve nem

lakossági felhasználókkal szemben, bekötési mérővel rendelkező, Illetve elkülönített felhasználási

helyek esetében is. A Társaság megbízott ügyvédjének 2019. évben 1 151 db ügy került átadásra

fizetési meghagyás kezdeményezése céljából.

A tartozásukat fizetési meghagyás ellenére sem rendező felhasználók esetében további lépésként

végrehajtási eljárás indult. Jelenleg 317 db végrehajtási eljárás van folyamatban, 25 582 ezer Ft

tőkekövetelés és járulékos költségei megtérülése érdekében.

A felszámolás, csődeljárás, végelszámolás stb. alatt lévő partnerek tartozásainak rnegtérülése ér-

dekében folyamatosan kerül beadásra hitelezői igény a cégek felszámolói felé.

A Társaság az egyéb tevékenységből eredő követelései beszedése érdekében több partnerrel rész-

letfizetési megállapodást kötött vagy felszámolási eljárást, fizetési meghagyás kibocsátását, illetve

peres eüárást kezdeményezett az alábbiak szerint:

2019. évben folyamatban lévő, egyéb tevékenységből eredő követelések besze
désére kötött megállapodásoklindított eljárások

. ‘ 2O1812.31-
Eljarasba en fennaflo

Megallapodasleljaras formaja Db bevont toke
tartozas [ Ft ]

egyenleg

Részletfizetési megállapodás közjegyzői ok- 18 454 847 O
iratba foglalva
Fizetési haladék közjegyzői okiratba foglalva 2 6 844 165 O

Fizetési meghagyás 3 3 124 435 418 612

Fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás 1 6 660 298 O

FMH-ra ellentmondás miatt per 1 2 1 1 9 478 2 1 I 9 478

FMH-ra ellentmondás miatt per, majd egyez- 4 608 097 O
seg
Felszámolási eljárás 1 3 181 486 O

Pereseljárás 3 83224224 58011 722

Peres eljárás során fizetési megállapodás 2 84 075 893 1 1 462 447

Összesen: 15 212 292 923 72 012 259

Ebből fizetési megállapodás 4 I 1 3 983 002 1 1 462 447

Fentieken túl 2019. évben 34 esetben került sor tartozás elvállalási megállapodás megkötésére,

összesen 7,7 millió Ft értékben.

éeKk
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Az árbevétel, valamint az alap- és egyéb tevékenységből eredő határidőn túli kintlévőség

egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt hat évet összehasonlítva az alábbiak szerint alakult:

Lejárt követelések árbevételhez viszonyított aránya
(alap- és egyéb tevékenység)* ezer Ft

Lejárt követelések ár-
Időszak Arbevétel Lejárt követelés bevételhez viszonyított

aránya [%]•
2014.0101. - 2014.1231. 10 593 021 1 121 912 11%
2015.01.01. -2015.12.31. 13391 430 1 003720 7%
2016.01.01. - 2016.12.31. 12 613 570 1 113 193 9%
2017.0101. - 2017.12.31. 12 540 161 1 039 900 8%

2018.0101. -201812.31. 12660330 1 096410 9%

2019O1O1.-2019.12.31. 12166333 1 154 155* 9%
*aIap és egyéb tevékenységből eredő követelés, a tulajdonos önkormányzatokkal szembeni követelés nélkül

Az egyes évek eredményeit vizsgálva elmondható, hogy a 2014. évi 1 1 %-os árbevételhez viszonyí

tott aránnyal szemben 2015. évben jelentősebb csökkenés volt tapasztalható, majd azt követően

azonos szinten mozog a kintlévőség árbevételhez viszonyított aránya.

13. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A korábbi hagyományokhoz hűen, 2019-ben is folytatódott a környezet- és természetvédelmi téren

az együttműködés a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával és a Zöld Csütörtök Természetvé

dő Körrel. A Társaság megjelent különféle rendezvényeken, ahol a látogatók számára hasznos elő-

adásokat, bem utatókat tartott, megismertetve ezzel a cég környezettudatos munkáját, valamint fel-

hívta a figyelmet az egészséges ivóvíz fontosságára.

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A Vízhang című dolgozói lap megjelenésével 2019-ben is több alkalommal kaptak tájékoztatást a

munkavállalók a Társaságot érintő eseményekről, a legfőbb kommunikációs csatorna azonban a

belső intranetes felület volt.

A Társaságnál már évtizedek óta átadásra kerülnek a vízügyi szolgálatért járó hűségjutalmak, ami-

ket ebben az évben Is kiosztott a Társaság a munkatársai között, valamint névsorukat a Vízhangban

közzé is tett.

Az ágazatot érintő nehézségek és negatív megjelenések okán több esetben is szükség volt a dolgo

zók tájékoztatására, mely vezérigazgatói tájékoztatók, közlemények formájában jelentek meg.

50
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14. INFORMATIKAI RENDSZER

Napi működés biztosítása

Az InformaUkai Osztály a napi üzemelési és beszerzési feladatok mellett jelentős mértékű, folyama

tos karbantartási munkálatokat is végez. Egy korábbi beruházás erdményeként, 201 9-ben már ren

delkezésre állnak a TOPDesk szolgáltatásmenedzsment szoftverben rögzített pontos statisztikai

adatok az osztály munkájára vonatkozóan. Eszerint ebben az évben több, mint 1000 felhasználói

változási igényteljesítés (jogosultság, kilépés, belépés), kb. 400 regisztráltan bejelentett incidens

(hardver és szoftver hibák) elhárítás az ad-hoc munkákon felül, valamint 320 desktop eszköz (PC,

laptop, vékonykliens) helyszíni karbantartás került elvégzésre, és 385 Windows 10 operációs rend-

szerű számítógép szof[verfrissítése történt meg. 6 db szoftverfrissítést és nyomtatást támogató lo

kális file szervert helyezett ki az egység nagyobb telephelyekre, illetve elkezdődött egy nyomtató-

szerver alapú nyomtatási megoldás telepítése az RDS-t használó ügyfélszolgálati munkahelyek

számára.

Az üzemelés biztonságának növelése érdekében az informatikai rendszer központi naplózást végző

szerver szoftvere lecserélésre került. Az új szoftver kisebb erőforrásigényű, miközben üzemeltetése

olcsóbb, mint a korábbi. Az ügyviteli rendszereket kiszolgáló szerverekre gyártói garancia szerző-

déskötések történtek, valamint a korábbinál kedvezőbb feltételek mellett meghosszabbodott a lejáró

Konica és Xerox nyomtatási szerződések.

Eszközpótlás, vásárlás

A 201 9. évi informatikai jellegű vásárlások célja a folyamatos működés fenntar[ása és az eszközpót

lás volt. Ennek érdekében beszerzésre került 14 db Új számítógép, 23 db monitor, valamint 108 db

mobiltelefon. A számítógépek működtetéséhez 37 db Windows 1 0, illetve Office 201 9 szoftvert vá

sárlása történt az év során.

Szoftverfejlesztések

A meglévő igazgatósági és felügyelőbizottsági webes szavazórendszerhez kifejlesztésre került egy

adminisztrációs program és rögzítő felület, melynek segítségével a Társaság titkársága önállóan, az

Informatikai osztály közreműködése nélkül tudja kiírni és lebonyolítani az előterjesztések megsza

vazását interneten keresztül, valamint az adatok karbantartását is önállóan végzi.

Az ügyfélhívó rendszer újratervezése és továbbfejlesztése megtörtént, a Társaság teljes működési

területére történő kiterjesztése, valamint az első évi használat során feltárt kényelmetlenségek meg-

szüntetése, illetve a menet közben fellépő újabb belső és külső igények kielégítése érdekében.

VzeL éeKk
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A LIBRA ügyviteli programban elsősorban jogszabályí változások generáltak fejlesztési igényeket az

ügyfélszolgálat, a behajtás és a pénzügyi területet érintően, valamint a gépjármű nyilvántartó ROAD

modulban felkészülés történt a 2020-ban bevezetésre kerülő Új gépjármű költségelszámolási módra.

A postázási költségek csökkentése és az elektronikus forma előtérbe mozdításának okán a doku

mentumkezelő rendszerben elindult a struktÚrált cím alkalmazása és további OPAL fejlesztések,

melyek a behajtási és az ügyfélszolgálati munkát segítik.

VízeL éeKk
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15. EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK BEMUTATÁSA - KIEME LTEN A

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK

15.1 Területi és Regionális Víztermelési Divíziók

A Társaságnál öt Területi Divízió és egy Regionális Víztermelési Divízió működik közvetlenül a Mű-

szaki vezérigazgató-helyettesnek alárendelten. Az ivóvíz-ellátását, a szennyvízelvezetést és tisztí

tást területi elven szervezett szervezeti egységenként látják el. A Területí Divíziók alapfeladatai az

üzemeltetésükben lévő víziközművek folyamatos, az előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő

üzemeltetésének, fenntartásának biztosítása, a tervszerű és havária jellegű rekonstrukciós munkák

elvégzése, valamint folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatásnyújtás a tulajdonos Önkormányzat-

okfelé.

15.1.1 1. sz. Területi Divízió

Az 1 . sz. területi Divízió 201 9. évben végzett kiemelt feladatai:

Ivóvízágazat:

Körösnagyharsány ivóvízminőség-javító program előkészítésében való üzemeltetői közre-

működés (egy új kút fúrása és helyi vízkezelési technológia létesítése).

NIPÜF Békéscsabai Ipari park vízellátása (közüzemi hálózat fejlesztéssel) kivitelezésben va

ló közreműködés, a teljes beruházás 2019-ben valósult meg, üzembe helyezése megtörtént.

Szennyvízáqazat:

Megvalósítás alatt álló projektek:

NIPÜF Békéscsabai Ipari park szennyvízelvezetése (közüzemi hálózat fejlesztéssel) kivitele-

zésben való közreműködés, a teljes beruházás 2019-ben valósult meg, üzembe helyezése

megtörtént.

Mezőberény szennyvíztisztító telep rekonstrukciója előkészítési stádiumban van.

Folytatódott Kétegyháza szennyvíz beruházása, mely hálózat bővítésből és új telep építésé

ből áll, a hálózat 2019. év végére 100%-os készültségű, a telep pedig 90%-ban készült el.

Próbaüzem várható indítása 2020. február.

2019-ben lezárult Méhkerék szennyvíz beruházása, a sikeres próbaüzemi befejezés július-

ban történt.

Békéscsaba szennyvízhálózatának évi 1 km-es rekonstrukciója 2019-ben nem lett elindítva a

város részéről, viszont műszaki tartalom meghatározás, állapot vizsgálat, illetve előkészítés

és indikatív ajánlat kérések megtörténtek.
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Garancíális projektek:

Békéscsaba szennyvízcsatornázása és szennyvíztísztítása projektnek a szen nyvíztisztító te

lepre vonatkozó 5 éves garanciális időszak 2019. november 6-án lejárt, de a kénhídrogén

probléma és a komposztálás témakörben 1 évvel meghosszabbították a garanciális idősza

kot.

Méhkerék szennyvíz projekt garanciális jogainak érvényesítésének átadására nem került sor

az Önkormányzat felől a Társaság részére.

Fontosabb vállalkozási munkák 201 9-ban:

A divízió területén összesen 30 db Új szennyvízbekötés és 126 db ivóvízbekötés elkészítése történt

a felhasználói megrendelések alapján.

Szerződés keretein belül vízeladások, vezeték kiváltások történtek a folyamatban lévő szennyvizes

projekteknél és egyéb építési beruházásoknál (p1. M44-es gyorsforgalmi Út építésénél, belterületi

utak felÚj ításánál, kerékpárutak létesítésénél).

15.1.2 2. sz. Területi Divízió

A 2. számú területi Divízió 201 9. évben végzett kiemelt feladatai:

Ivóvízágazat:

A divízió területén csak 1 település van, ahol ivóvíz tisztítási technológiát üzemeltetett a Társaság

(Békésszentandrás), a többi település a regionális rendszerről ellátott. Az önkormányzati beruházá

soknál (Útépítés, csapadék csatornaépítés, ipari park létesítés) a közműkiváltásoknál bevonásra

került a divízió (Gyomaendrőd, Szarvas, Szeghalom, Okány).

Szen nyvízágazat:

Csabacsűd szennyvíztisztító telep- és hálózatépítés garanciális időszaka tart még, a garan

ciális jogokat az Önkormányzat átadta a Zrt. részére. Az eljárás a szabályzat szerint történik.

Bucsa szennyvíztisztító telep építési garanciális időszaka lezárult.

z Okány településen 2018-ban elkezdődött és 2019-ben is folytatódott a csatornahálózat épí

tése, ehhez kapcsolódóan voltak megrendelések ivóvíz bekötővezeték kiváltásokra. 2019-

ben elkezdődött a tisztítótelep építése, az egyeztetések, koordinációkon való részvétel fo

lyamatos.

Vállalkozási munkák 2019-ben:

Dévaványa, Gyomaendrőd város területén ÚtfelÚjításokkal kapcsolatosan szennyvízakna fedlapok,

illetve ivóvíz-hálózati elemek szintre emelése, cseréje.

VízeL eKke
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Szarvas város területén útépítéshez kapcsolódó ivóvíz bekötővezeték kiváltások.

Az M44-es autóúthoz kapcsolódó víziközművek építése, kiváltása.

Okány ipari park létesítéshez kapcsolódóan hálózatbővítés, illetve közműkiváltások történtek.

Gyomaendrőd kerékpárút építéshez vezeték kiváltások voltak.

Felhasználói megrendelések alapján a divízió területén 41 db ivóvíz- és 5 db szennyvízbekötés ke

rült elvégzésre.

A Közműfejlesztési Osztály által vállalt GFT munkálatokban való részvétel.

15.1.3 3. sz. Területi Divízió

A 3. sz. területi Divízió a 2019. évben végzett kiemelt feladatai:

A korábbi években lezajlott projektek keretében megépült művek kapcsán 2019. évben kiemelt fel-

adatok az alábbiak:

a) ahol még nem történt meg, közreműködés az üzembevétel lebonyolításában;

b) az üzemeltetéshez szükséges tárgyi és személyi állomány biztosításához szükséges

intézkedések megtétele;

c) a szükséges garanciális igényérvényesítések lebonyolítása;

d) közreműködés az átvett művek vagyoni és műszaki nyilvántartásba vételében;

e) közreműködés az üzemelésből kivont közműelemek tulajdonos felé történő visszaadásában.

A 3. számú területi Divízió üzemeltetési területén a 2019. üzleti évben az alábbi településeken kez

dődtek meg próbaüzemek, melyek 2020. évben kerülnek lezárásra:

Szennyvízáqazat:

Battonya szennyvízberuházás;

Mezőhegyes szennyvízberuházás.

15.1.4 4. sz. Területi Divízió

A 4. sz. Területi Divízió 2019. évben végzett főbb tevékenységei üzemmérnökségi és ágazati bon
tásban:

Makói üzemmérnökség:

Vízágazat:

Teljes csomópont cserék 8 helyszínen;

Szivacslövedékes hálózattisztítás a Honvéd és Újváros városrészekben;

ViZ2EL é:ekkI
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Kutak védőterületét határoló drótfonatos kerítéseinek szakaszos cseréje;

Kutakban búvárszivattyú cserék;

ASR konténerben kompresszor, hidrofor, fali fűtőtest csere;

Klór-dioxid adagoló berendezés javítása.

Szennyvízáqazat:

. A makói szennyvíztisztító telep gravitációs iszapágyak rekonstrukciója megtörtént, a leve-

gőztető medencék rekonstrukciója folyamatban van;

. Strandí átemelő felülvizsgálata és javítása, légfúvók felújítások, centrifuga dekantált víz elve-

zető rendszer átépítése;

. Centrifuga, gépi rácsok, műszerek, fúvók szervizes karbantartása;

. Házi átemelő szivattyúk felújítása, házi átemelők érintésvédelmi mérése;

Garanciális javítások és a hálózat füstgenerátoros ellenőrzése.

Hódmezővásárhelyi üzemmérnökség:

Vízágazat:

. Vegyszeradagoló rendszer karbantartások, AMF szűrő oszlopokból töltet kitermelés;

. Búvárszivattyú cserék, búvárszivattyú tápkábel javítások, kút beüzemelések;

. Teljes csomópont, gerincvezeték, közkifolyó, tűzcsap cserék több helyszínen;

. Toronytöltő vezeték lövedékes tisztítások;

. H id roforos üzem előkészítések;

. Szikkasztó árok gépi tisztításai;

. Gépháznál kompresszor felújítás;

. Hálózati szivárgásvizsgálat.

Szennyvízágazat:

. Hódmezővásárhely központi szennyvíztisztító telepének pályázati előkészítése;

. Tram-Train villamos-vasút csatorna vezetékek kiváltásának, illetve a villamos felsővezeték

alatti közművek kiváltásának előkészítése;

. Kotróhidak szerkezeti és mechanikai részeinek fejújítása, iszap centrifuga és vezérlőszek

rény felújítása, vas-só adagoló rendszer kiépítése, levegőztető rendszer javítása, ultrahan

gos mérőrendszer kiépítése, légfúvók, keverők és szivattyúk javítása;

. Házi átemelők érintésvédelmi mérése;

. Régi, betoncső anyagú szennyvízcsatorna-hálózat kamerás ellenőrzése, mosatása;

• D400-as gravitációs szennyvízcsatorna részleges csere, átemelői szivattyú javítás;

• Átemelőkben kézi rács és kezelőfelület cserék;

éekk.
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. Csatornahálózat felülvizsgálata és tisztítása robot-technológiával;

. Telepi tűzcsap cserék;

. Hálózat füstgenerátoros ellenőrzései és házi átemelők érintésvédelmi mérése;

m Fúvók, szivattyúk szervizes karbantartása, iszapszivattyú beszerzés;

. Technológiai tartalék kompresszor javítás, oxigén szondák cseréje.

15.1.5 5. sz. Területi Divízió

201 9. évben a divízió üzemeltetési területén lévő 30 település vízi közműveinek működtetése fenn-

akadások nélkül zajlott.

Az 5. sz. Területi Divízió kiemelt feladata 2019. év folyamán az ivóvízminőség-javító programok ke

retében elkészült vízkezelő technológiák, elosztóhálózatok, épületek, valamint a területen üzemelő

szennyvíztisztító telepek és csatornahálózatok zavartalan folyamatos üzemeltetése ‚ a garanciális

időszakban felmerülő hibák dokumentálása és garanciális jogokkal rendelkező szervezetek felé tör-

ténő továbbítása. A garanciális időszakban bejelentett, de ki nem javított meghibásodások, garanci

ális időszakon túli, folyamatos nyomon követése, tájékoztatás a tulajdonos Önkormányzatok, Társu

lások, Mérnökszervezetek felé, szintén fontos feladata volt az elmúlt esztendőben Div íziónak.

Röszke — Domaszék szennyvíztisztító telep működését jelentős számú garanciális hiba nehezíti. A

Társaság ezek kijavítására szerződéskötést kedvezményezett a Társulással. A munka befejezése

tervezetten 2020. évben várható.

15.1.6 Regionális Víztermelési Divízió

2019-ben a Békés Megyei Regionális Vízellátó rendszer üzemszerű használati rendjének további

finomítása, és a vízminőség-javító program kivitelezése alatt elmaradt karbantartási feladatok pótló-

lagos elvégzése volt a fő feladat a Regionális Víztermelési Divízió számára. Továbbra is kiemelt

feladatának tekintette az egység a duplájára növekedett regionális rendszer tavaszi és őszi mosatá

sának rutinszerű elvégzését a szolgáltatás zavartalan fenntartása mellett.

További jelentősebb feladatok:

A vezetékhálózaton keletkező hibák gyors, szakszerű kijavítása úgy, hogy ez az ellátott tele-

püléseken üzemzavar formájában a lakosság felé ne legyen érzékelhető, ideértve a havária

rekonstrukciós (W) munkákat is.

A folyamatirányítási rendszer által biztosított automatikus üzemek tapasztalati alapon történő

működtetése, a téli és nyári új üzemrend finomítása az előző üzemelési év kompetenciái

alapján, az elérhető legjobb vízminőség biztosítása a nagy kiterjedésű rendszer minden terü

letén.

Víz2eL éekk
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Az M44 autópálya építés által érintett víztávvezetékek kiváltásának megszervezése, a kivite

lezés szoros felügyelete, illetve tevőleges részvétel az üzemelő vezetékek rriegbontásával

járó munkafolyamatokban úgy, hogy az ellátott településeken a vízszolgáltatás folyamatos

és zavartalan maradjon. Az elkészült kiváltások térítésmentes átadásában való tevékeny

részvétel, az Önkormányzatok képviselete az eljárásokban.

15.2 Hatósági Osztály

A Hatósági Osztály fő feladataként a víz- és szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági engedé

lyeztetést, adatszolgáltatást és kapcsolattartást végzi. Javaslatot tesz a Műszaki Információs Rend-

szer fejlesztésére, a fejlesztés keretében biztosítja a szakterület szakmai részvételét. Az osztály az

adójellegű vízkészlet járulék (vízhasználati díj) és a környezetterhelési díjak adófelelőse, emellett

ellátja a közműegyeztetést, valamint a Társaság munka- és tűzvédelmi, és hulladékgazdálkodási

feladatait.

15.3 Technológiai Osztály

A Technológiai Osztály biztosítja a Társaság víz- és szennyvíz szolgáltatási alaptevékenységének

szakmai irányítását, az üzemeltetést végző Területi Divíziók szakmai támogatását. A Társaság

üzemeltetési területén jelentkező komplex műszaki feladatok megoldását koordinálja és fejlesztési

javaslatokat fogalmaz meg. Nyomon követi a Víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésé

nek hatékonyságát és intézkedési javaslatokat fogalmaz meg az optimalizált üzemeltetés érdeké

ben. Kidolgozza és bevezeti a Társasági szintű műszaki eljárásrendeket, technológiákat és munka-

módszereket. Havária helyzetekben ‚ közvetlenül irányítja a műszaki beavatkozásokat, koord inálja

az egységek munkáját. Az üzemeltetési területen megvalósuló víziközmű fejlesztésekben képviseli

az egységes szakmai érdekeket, folyamatosan ellenőrzi a tervezés és kivitelezés folyamatát. Új fej-

lesztési projektek előkészítését végzi, egyeztet a tulajdonosokkal és a projekt előkészítőkkel. Or

szágos szakmai fórumokon képviseli a Társaság műszaki álláspontját, Társasági szintű szakmai

anyagokat készíti és publikálja azokat. Koordinálja és részt vállal az üzemeltetést végző kollégák

szakmai továbbképzésében.

15.4 Szervízüzem

Az osztály 2019. évi feladatainak részletezését a 7.1 fejezet tartalmazza.

15.5 Elektronikai Üzem

Az Elektronikai Üzem elsődlegesen a Társaság közüzemi tevékenysége folyamatos biztosításával

összefüggésben gondoskodik az irányítástechnikai, erősáramú építési, valamint karbantartási és

fenntartási munkák elvégzéséről.

éek
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15.6 Közműfejlesztési Osztály

Az osztály 2019. év feladatainak részletezését a 7.2 fejezet tartalmazza.

15.7 Eszközgazdálkodási Osztály

Az Eszközgazdálkodási Osztály fő feladata a Társaság tulajdonában, vagyonkezelésében és üze

meltetésében levő vagyoni eszközök nyilvántartása, az azokkal való gazdálkodás, valamint a Tár-

saság működéséhez szükséges építési beruházások szervezése, előkészítése, ellenőrzése.

Az Eszközgazdálkodási Osztály jelentős felelősséget, szakmai munkát vállal át a közművagyon tu

lajdonos önkormányzataitól, amikor az elkészült víziközmű fejlesztések nyilvántartásba vételéhez

helyszíni felvételezéssel megalapozott eszközszintű vagyonleltárt, értékbontást és kirnutatást készít

az általában objektum szintű vagyonértékelések figyelembe vételével.

Az osztály 201 9. évi kiemelt feladata a „Beruházás befektetési döntések értékelése” fejezetben

foglaltak megszervezése, kivitelezése és ellenőrzése, továbbá az önkormányzati vagyonnyilvántar

tás fejlesztése volt.

15.8 Készletgazdálkodási Osztály

A Készletgazdálkodási Osztály feladata a Társaság alaptevékenysége szerint a vízíközmű hálóza

tok üzemeltetéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése. A beszerzett áruk készletezése,

a Zr[. területén belüli elosztása. A beszerzési, készletezési és anyagkönyvelési munka szakmai irá

nyítása. Közműépítési anyagok értékesítése külső vásárlók számára. Vállalati szinten a beszerzési

és a készletgazdálkodási munka ügyviteli és nyilvántar[ási feladatait a LIBRA integrált ügyviteli

rendszer ANYAG és BIZNISZ moduljai támogatják. Az ANYAG modulban a készletnyilvántartás és

az anyagkönyvelés funkciói végezhetők. A BIZNISZ modul a bizományosi készletek kezelését, a

külső áruértékesítést és a belső anyagigénylést kezelő rendszer. A szállítói rendelés nyilvántartása

a Társaságnál ügyviteli szinten nem megoldott. A modulok összhangban működnek a pénzügyi,

számviteli modulokkal. Az ügyviteli rendszer folyamatos fejlesztést igényel (a szállítói megrendelé

sek adatbázis alapú nyilvántartása, valamint a korszerű beszerzési eszközök alkalmazásának tá

mogatása).

Az osztály 201 9. évi kiemelt feladata a „Készletgazdálkodás, szállítói kapcsolatok” fejezetben foglalt

feladatok elvégzése, koordinálása és adott esetben ellenőrzése.

15.9 Pénzügyi Osztály

Az osztály kiemelt feladata a Társaság pénzügyeinek szervezése, a pénzmozgások kezelése, a

követelések és kötelezettségek nyilvántartása, analitikus és főkönyvi vezetése, az adózás pontos és
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törvényes végrehajtása, illetve annak felügyelete. Az osztály általános adófelelősséggel tartozik va

lamennyí, máshol — szabályzatban vagy utasításban — meg nem nevezett adóbevallás és adóbefize

tés helyességéért.

15.10 Számviteli Osztály

Az osztály kiemelt feladata a főkönyvi rendszer jogszabályokat és számviteli rendet követő működ

tetése, fejlesztése és az éves beszámoló összeállítása. Az osztály tevékenységei közé tartozik a

számlatükör összeállítása, a havi főkönyvi zárás, valamint a gazdasági vezérigazgató-helyettes által

megjelölt tevékenységek körében folyamatos közbenső és utókalkuláció készítése. Emellett az osz

tály a rendszeres és eseti kontrolling jelentések, beszámolók, külső és belső adatszolgáltatások,

belső ellenőri és egyéb jelentések, valamint az üzleti terv készítéséhez szükséges főkönyvi szintű

gazdasági adatokat biztosítja a társegységek részére.

I 5.1 I Közgazdasági Osztály

Az osztály kiemelt feladata a Tulajdonos Önkormányzatokkal való kapcsolattartás a víziközmű va

gyon után fizetendő használati díjak, a helyi adók, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támoga

tása pályázatának összeállítása, elszámolása vonatkozásában. Továbbá az üzleti terv összeállítá

sa, a havi kontrolling és az éves üzleti jelentés elkészítése, közgazdasági elemzések végzése, át

meneti díjkérelmek benyújtása, rendszeres és eseti adatszolgáltatások készítése, illetve koordinálá

sa a MEKH, az MNV ZrL, a MAVÍZ, a KSH és más adatszolgáltatást igénylő szervezetek felé.

15.12 Ügyfélszolgálati Osztály

Az osztály kiemelt feladata az alapszolgáltatás körébe tartozó számlák kibocsátása és az ügyfelek-

kel való kapcsolattartás. E feladatköréhez kapcsolódóan végzett 2019. évi tevékenységeket a 12.1

Fogyasztói kapcsolatok fejezet részletezi.

15.13 Behajtási Osztály

Az osztály kiemelt feladata a lejárt követelésként nyilvántartott összegek beszedése, behajtási tevé

kenység szervezése, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás és kintlévőség-kezeléssel kap-

csolatos feladatok ellátása.

Az osztály további feladatainak részletezését a 1 2.2 fejezet tartalmazza.

15.14 Központi Laboratórium

A Központi Laboratórium elsődleges feladata a jogszabályokban és egyéb utasításokban meghatá

rozott ivó- és szennyvízvizsgálatok elvégzése, a hatóságok által meghatározott jelentések megkül

dése. Az egység akkreditált, független szervezetként végzi munkáját a Társaságon belül. Az alapte
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vékenységhez kapcsolódó laborvizsgálatok végzése mellett a fennmaradó szabad kapacitások fel-

használásával külső megrendelők részére végez mínőségellenőrző szolgáltatásokat vállalkozási

konstrukcióban.

A 201 9. évi laboratórium tevékenységek bemutatását a 7.3 fejezet részletezi.

15.15 Informatikai Osztály

Az osztály a Társaság gazdasági, műszaki, ügyviteli és folyamatirányítási információs rendszereinek

fejlesztése és üzemeltetése tekintetében a rendszerek biztonságát, védelmét, fejlesztését, tervezé

sét, szervezését irányító és ellenőrző szervezeti egység.

Az osztályhoz kapcsolódó feladatok részletezését a 14. Informatikai rendszer fejezet tartalmazza.

15.16 HROsztály

Az osztály feladata a munkaügyi, munkaerő- és bérgazdálkodási, valamint társadalombiztosítási

kifizetőhelyi, továbbá a humán erőforrás fejlesztési feladatok teljeskörű ellátása, a munkaügyi kap-

csolatok rendszerének kezelése, a foglalkozás-egészségügyi tevékenység koordinációja, a projekt-

iroda működésének felügyelete. A humán erőforrás fejlesztésén belül kiemelt terület az emberi erő-

forrás-áramlás rendszerének működtetése, a toborzás és kiválasztás, az utánpótlás- és karrierme

nedzsment, munkakör-értékelési, teljesítménymenedzsment-, ösztönzési-, javadalmazási-, oktatási-,

képzési-, továbbképzési rendszerek kialakítása és fejlesztése.

Az osztály 2019. évi feladatait a 8. Emberi erőforrás gazdálkodás fejezet részletezi.

15.17 Jogi Osztály

A Jogi Osztály támogatja a Társaság - mindenkor hatályos - jogszabályoknak való megfelelését.

Együttműködik a szakmai tevékenységet végző szervezeti egységekkel. Közreműködik a szervezeti

döntés-előkészítés és végrehajtás teljes szervezetre vonatkozó egységességének biztosításában,

gondoskodik a jogszabályokban és a vezetői döntésekben meghatározott jogi követelmények

érvényesítéséről.

Az egység a Társaságnál 2019-ban a következő kiemeltjogi tevékenységeket látta el:

Közreműködés az Ellátásért Felelősökkel kötött és a MEKH által jóváhagyott bérleti-

üzemeltetési szerződésekben vállalt jogi kötelezettségek ellátásában.

2013-tól a MEKH által kiadott működési engedélyek, valamint a Vksztv. 2016. július 4. nap-

ján hatályba lépett módosítása okán közreműködés a MEKH által kiadott víziközmű

szolgáltatói engedély, valamint a településenként kiadott működési engedélyek felülvizsgála

tában.

Együttműködés társosztályokkal a garanciális jogok érvényesítése kapcsán azon települé
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sekre vonatkozóan, ahol a Társaság látja el a víziközmű-szolgáltatást és az adott települé

sen akár ivóvízzel, akár szennyvízzel kapcsolatos víziközmű-beruházás volt fo Iyamatban.

A bérleti-üzemeltetési szerződésekhez kapcsolódó víziközmű-vagyonra vonatkozó biztosítási

szerződések módosításainak koordinálása.

Adatvédelmi tevékenység kiemelt ellátása a Társaság működése körében.

A Zrt. szabályozás- és szerződéstárának vezetése.

Az alapszolgáltatásból eredő peres eljárásokban a Társaság képviseletének ellátása.

Közreműködés a fogyasztóvédelmi eljárásokban a Társaság képviseletében.

A MEKH előtti panaszügyek intézésében közreműködés.

Kiemelt feladat a Társaság Igazgatósági ülésein, Közgyűlésein, Felügyelő Bizottsági ülésein

a cégjogi és egyéb jogszabályoknak való megfelelés biztosítása.

A Társaság által megkötendő szerződéstervezetek jogi szempontok szerinti ellenőrzése, vé

leményezése.

A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárá

sok előkészítése, a Társaság Beszerzési Szabályzata alapján a kiemelt beszerzési eljárá

sokban való közreműködés.

A felszámolási eljárás kezdeményezéséhez szükséges bírósági iratok előkészítése, az eljá

rás lefolytatásához szükséges jogi feladatok ellátása.

201 9. évben a Társaság az alábbi közbeszerzési eljárásokban vett részt:

Közös közbeszerzés általános felhasználású villamosenergia szállításra az ALFÖLDVÍZ zrt.,
és a BÁCSVÍZ Zrt. részére.

Közműépítési anyagok beszerzése I. (tolózárak, öntvény idomok, csőkötő idomok, tűzcsa

pok).

Békéscsaba szennyvízhálózatának kénhidrogén mentesítése.

Közös közbeszerzés földgáz energia beszerzése, az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő

20-100 m3/h teljesítményű földgáz csatlakozású helyeken.

Vas Ill. klorid beszerzés Hódmezővásárhely szennyvíztelepre.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére technológiai célú klórgáz beszerzése.

Közműépítési anyagok beszerzése I. (tűzcsapok).

Közműépítési anyagok beszerzése II. (KPE és KG alapanyagú csövek).

VízeL éeKk!;
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16. JELENTŐS KÖTELEZETTSÉGEK, KOCKÁZATOK

A Társaság 2019. évi gazdálkodást a következő tényezők befolyásolták:

Hosszú távú, költséghatékony és üzembiztos szolgáltatás nyújtása a Társaság

üzemeltetésí területéhez tartozó 131 település vonatkozásában. A működésbiztonság fenn-

tartásának és a szükséges állagmegőrzés jegyében elengedhetetlen a több éve elmaradt

fenntartási munkák elvégzése az üzembiztonságot csökkentő műszakí avulás gyorsulása

miatt.

A Társaság működését érintő jogszabályi és törvényi előírások betartása és alkalmazá

sa.

A rezsicsökkentés miatt a lakossági alapszolgáltatási árbevételek kapcsán 2019. évben is

jelentkező árbevétel-kiesés, ami miatt a költségmegtérülés elve nem valósul meg az ága-

zatban.

Jelentős költséget és ráfordítást eredményeztek a fizetési kötelezettségként felmerülő

közvetlen adók és díjak (kiemelten a közművezeték adó, helyi adók, felügyeleti díj) és a

közvetett terhek.

Az elmúlt évek legnagyobb, egyre fokozódó problémája a munkaerőhiány. A foglalkoztatási

helyzet oka, hogy a víziközmű ágazat, valamint a Társaság által nyújtott átlagbér növekedé

sének üteme elmaradt az ipari és a nemzetgazdasági átlagbérek emelkedésének mértékétől,

mely jobban jellemző a dél-alföldi régióban a munkaerő elvándorlás miatt. Ezenkívül nagy

kihívást jelent a Zrt.-nél a munkavállalók átlagéletkorának folyamatos emelkedése, illetve

a nyugdíj előtt álló dolgozók nem megoldott pótlása.

Az ivóvízminőség-javító programok keretében megvalósult ivóvíztisztító m űvek magas

költségigényű üzemeltetése.

Intézkedések szükségessége és megtétele a fizetőképesség megőrzésére (a működési

költségek folyamatos hitelből történő finanszírozása a rendelkezésre álló folyószámla

h itelkeret igénybevétele mellett).

A heterogén infrastruktúra az egyes településeken, ipari felhasználók alacsony aránya is

nehezíti az üzemeltetési feltételeket a kedvezőtlen települési szerkezetek, alacsony lakos-

ságszámú települések túlsúlya mellett.

Az ágazatot érintő külső hatások, az időjárási viszonyok, a klímaváltozás, négy oldalról

érinti az ágazatot a vízbázis, az ellátórendszerek, a vízminőség és a fogyasztói szokások

változása révén.
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A 2019. évi beszámoló összeállításakor fennálló járványügyi veszélyhelyzet gazdasági hatá

sai, az amiatt várható költségváltozások, illetve bevétel kiesések mértéke még nem ísmert.

Az elkövetkező időszakra nézve jelentős kockázattal bír a jelenlegi járványügyi helyzetből

(COVID-19) adódó várható kintlévőség növekedés, a védekezési kiadások megjelenése, va

lamint a közületei fogyasztók esetleges leállásából és a vállalkozási tevékenységek csökke

néséből származó árbevétel-kiesés gazdálkodásra gyakorolt hatása. Ezek együttes követ-

kezménye a járványhelyzet elhúzódásának bizonytalansága miatt nehezen ítélhető meg.

Jelentős kockázatként értékelhető a Társaság szempontjából a kormányzati szintű straté

giai változás elhúzódásának bizonytalansága.

17. ÖSSZEGZÉS

A víziközmű ágazat eredményességét befolyásoló intézkedések hatása 2013. évtől folyamatosan

növekedett és 2019. évre egyre jelentősebb nehézségekkel, a víziközmű ágazatra rakódó terhekkel

kellett ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek ismét szembe néznie gazdálkodási területének szinte minden vonatko

zásában. Továbbá 2019. évben került sor az Aqua Trans Mures S. A. fizetésképtelenségi eljárásá

nak megindítására, melynek keretében az ALFÖLDV[Z Zrt. 30 780 881 22 lej összegű hitelezői

igénnyét kívánja érvényesíteni, mely az Aqua Trans Mures S. A. és a Békés Megyei Vízművek Zrt.

(ma ALFÖLDVÍZ Zrt.) között 201 1 . július 27. napján kötött „Tagi kölcsön keretszerződés beruházás

finanszírozására” című megállapodás a’apján 5 475 039,43 euró összegű tagi kölcsön és kamatai

ból, valamint az Aqua Trans Mures S. A. és az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 2018. január 8-án megkötött,

az Aqua Trans Mures S. A. működési költségeinek finanszírozására vonatkozó hitelezői megállapo

dás alapján folyósított 1 940 696,08 RON összegű tagi kölcsönből tevődik össze. A fizetésképtelen-

ségi eljárásában a hatósági ügyvezető által összeállított hitelezői listában az ALFÖLDVÍZ Zrt.

30 780 881,22 lej összegű nem garantált, le nem járt hitelezői igénnyel szerepel. A követelés

megtérülésének esélye az Aqua Trans Mures S. A. fizetésképtelenségi eljárásában — annak jelenle

gi állása alapján — a hitelezői igény minősítésével szembeni jogorvoslati kérelem bírósági elbírálását

követően is csekély, elhanyagolható.

A 201 9. évet -647 787 ezer Ft üzemi (üzleti) tevékenység eredménnyel és -2 694 472 ezer Ft adó-

zott eredménnyel (a pénzügyi műveletek ráfordításainál szerepel az Aqua Trans Mures S. A. részé

re nyújtott tagi kölcsönre és annak kamataira elszámolt 1 00%-os értékvesztés) zárta a Társaság. Az

adózott eredmény megoszlása a fentiekre tekintettel az egyes ágazatok között a következő: az ivó-
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vízágazat vesztesége (a különdíjas szolgáltatások2 összegével együtt) 471 932 ezer Ft, a szenny-

vízágazat vesztesége 240 899 ezer Ft, illetve az egyéb tevékenységek vesztesége 1 981 641 ezer

Ft.

A Társaság működésétől függetlenül jelentkező tényezők hatása számszerűen összefoglalva az

alábbí:

rezsicsökkentés (2013. évi LIV. törvény alapján) hatása: 837 836 ezer Ft bevételkiesés;

közművezeték adó (2012. évi CLXVIII. törvény alapján): 856 453 ezer Ft egyéb ráfordítás;

felügyeleti díj (201 1 . évi CCIX. törvény alapján): 98 929 ezer Ft egyéb szolgáltatás költsé

ge.

Az Üzleti Jelentésben szereplő adatok bemutatásával arra törekedtünk, hogy a Társaság gazdálko

dásának minden lényeges eseményére, eredményére és az azok mögött meghúzódó indokokra és

magyarázatokra is kitérjünk.

2A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 21/A. Külön díj ellenében végezhető szolgáltatások
alapján
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ÜZLETI JELENTÉS 2019. ÉV 2. számú melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS 2018. évi tény 2019. évi tem 2019. l-XII. hó

___________

adatok ezer Ft-ban [ %]
ot BeIfIdi ártékesités nettó óbe,étele 12 59 4 1240 12 5 Q
02 EpoQ eQékesites nettó ábe’eteIe 4

L értékesitós nettó árbevétele(O1+02) i26 124 12
J3. Saját temeésü készletek allseeáeáltozasz - - -1
04. Saját előéllitású eszközök zkt!’alt éeteke 1
Q. Aktlvált setét tetJesltn’iények értéke(03+04) 1 2 2
Ill. Egyéb bevételek 3 3 3 I

ebbol ‘zsszait eetvkvesztes 5
05 Anyegkoltseg 2 1 2 3 2 3
05 lgévybe vett szvlgzltztzsvk eeteke 2 5 2 3 2 S 1
07 Egyeb szvlgaltatasvk éSéke 5 4 5 5 1

08. Eladott atuk beszerzesi értéke 1
05. Eladott kozvetített) szvlgáltatások veteke 4 3 2
lv. Anyagjellegé ráfoedítások (O3ID6+O7+O8+09) S 8 E 1 5 E I
10. Séckeltség 4 1 4 2 4 2 I
11 SzeveelyIjellegú egyéb kifizetesek C 5 5
12. SérjáIslékok 5 1 O 5
V. Személyljellegű ráfordltásob (10+11+12) 5 7 5 8 b 7
VI. rtékcsőEkenésllelrás 5 z 417 I
sIIL Egyéb ráfordítások 1 3 I 4 I 393

A EREDMÉNYE
559 747 ; 797 5O%

13. KapvIt Járó) vsztalék és részese dés 2) O
ebből kzpvsvlt zallalkvzástól kapvtt O 2 -

14 5kszese désekből szármezó bevételek. áefolyavenyevese Qek O O -

ebből. kapcsolt cállalkozástól kapott O -

15
Pefvktetettpénzügyi eszközökbol(értekpzpievkbál, kolcsvvökbÓl)
szarmazó_bevételek_befolyameyeesegek

ebbol kapcsolt vallalkvzastól kapott O -

lv Egyéb kapvtt(játó) kamatokés kamatjellegü bevételek 5C 45 1E 9755,1914

ebbbl: kapcsolt vállalkozástól kapott 48 594 -

17 Péezügyi műveletek egyéb bevételei 51 -

ebból: éetékelesi kulönbczet 51 -

Viii E z gyi m el I k b bel 13 14 15 16 17) I 504 49 217 9769 2$/
18. Ré szese désekböl szálmazó eáfctditások, ártolyamveszteségek O -

ebböl: kapcsolt vállalkozásvak adott O -

O
Befektetett pénzügyi eszközokből éttékpapookból, kölcsvvvkböl)

3 -
-.

52lllla2Ó táfotéitasok, aefolyamveszteségek
ebból. kapcsolt vállalkozásnak adott O -

20. Fizetendő ifzetett) kamatok és kamatjellegű átolditások 20 y 15 43 20 Q37 135,04%
ebből: kapcsolt zállalkozásta k adott

R eszese viesek, értékyapitok, tattósav adott kolcsonök bankbvtétek
21 eeté%esztése 130 41 1 854 374 -

22. Penzugyt műveletek egyeb lalolditásal 2 27 190 051 7042,4614
ebbol éltékelesi kűlonbőzet 2 27 142 0,24%

lx. Pénzügyi műveletek ráfordltásal (IScIba2002I+22) 151 I 17 70 2 095 902 1183791%
8. PÉttZÜGi MŰVELETEK EREDMéNYE (Vlll-IX) -34 59 -17 20 -2 046 689 1189864%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) -425 2 -526 968 -2 694 472 511,34%
X. Adó8zetésl kötelezebség O -

D ADóZO1TERE9lMÉNY(±-X) 425 9 526 948 2 694”3 518 34%

Békéscsaba, 2020.04.20 ALFÖLDVIZ ZRT.
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ÜZLETI JELENTÉS 2019. ÉV 4• számú melléklet

A SZENNYVÍZ FAJLAGOS RÁFORDÍTÁSÁNAK ALAKULÁSA

(2019. év]

1• Közvetlen Számlázott Fajlagos
Összes

Település önköltség szennyvíz 0zt ráfordítás*
O onkoltsea

r Ft J [ m3 I I
- -

máskamarás 2 239 707 7 303.3
2 tfaIva 18172987 85 211.5

otthalom 27 604 678 83 329.0
ks 25678139 56 453.1
ástya 19328985 66 289.2

6 ttonya 15225477 32 464.9
7 kés 184266 683 269.

késcsaba 462 479 2 788 79 165.8
késsámson 16 686 60 276,4

i2. késszentandrás 28 101 137 203,9 34

i1_ ordány 22 022 87 250,2 3 ‚7
12 sa________________ 20673 56 77 365,4 ‚8

acsűd 9563 21 454,5 ‚O
ádpalota 31 119 70 441,9 ‚4

.i_ C ytelek 15756 7 41 375.6 ‚O

.j__ grád 121 143 1 614 4 197,2 ‚71
ívás 38 955 4 16 233,5 3 ‚9

D kegyház 11 988 1 7 280,6 ‚O
19 k______________ 386121 13 275,9 4

ványa 63297 1 257, 1

2i_ z__________________ 27 71 9 1 3 91
22 ‘szék 31 618 4 97 1 4
23 44 134 50 7 31 7
24 ‘bestyén 15794 62

--
6077 7 27

26 áIIás 3 369 2 7 1
F ut 17137 7 4

28 F 163581 9 1

--
F armat 42514179 0 7

--
ros_____________ 26843 10 7

endrőd 84 540 4u7 7
H dm zővásárhely 521 162 1 2 132 4

--.
er 157981 474 41

t háza 22 371 7 75 1 37
35 ems 7572 14 7 5

: k 57 607 239 240,3 3
37 RIzoiiiuor 20648 x 131 o 156,4o
38 Klárafalva 2913285 13775 211,49 292,91
39 Körösladány 31 373686 138436 226,63 308,05
40 Köröstarcsa 30 550 470 74 568 409,70 491 ‚12
41 Kunágota 14071 212 49655 28338 364,80
42 Kübekháza 14493549 46887 309,12 390,54
43 Lökösháza 6193618 16386 377,98 459,40
44 Magyarbánhegyes 17294872 63717 271,43 352,85
45 Magyarcsanád 5 134 868 30 687 167,33 248,75
46 Makó 208433 106 1 303632 159,89 241,30
47 Maroslele 14 479 603 73 903 195,93 277,35
48 Mártély 17326950 33593 515,79 597,21
49 Méhkerék 2081 129 15259 13639 217,81
50 Mezöberény 77888407 331988 234,61 316,03
51 Mezőhegyes 41 137827 153703 26764 349,06
52 Mindszent 46983108 215510 21801 299,43
53 Mórahalom 57 453 804 249 720 23007 31 I ‚49
54 Nagykamarás 5 653 166 24 987 22624 307,66
55 Nagymágocs 18 327 124 83 120 22049 301 ‚91
56 Nagyszénás 31 859 173 162 366 19622 277,64
57 Opusztaszer 13 821 832 54 297 254,56 335,98
58 Okány 4422 O 0.00 -

59 Orosháza 277 642 039 1 551 955 178,90 260,32
60 Röszke 40 817 586 103 541 394,22 475,64
61 Ruzsa 15328394 50473 303,69 385,11
62 Sándorfalva 62 732 430 272 878 229,89 31 I ‚31
63 Sarkad 75923 178 294429 25787 339,28
64 Sarkadkeresztúr 3949218 10936 361,12 442,54
65 Szabadkígyós 14041 478 78957 177,84 259,26
66 Szank 20508812 73320 279,72 361,13
67 Szarvas 99325578 617953 16073 242,15
68 Szatymaz 19735476 100058 19724 278,66
69 Szeghalom • 90173682 319540 28220 363,62
70 Szegvár 28791 329 130372 22084 302,26
71 Székkutas 18888217 60087 314,35 395,77
72 Szentes 200566767 1 329338 15088 232,30
73 Tarhos 8510444 19468 437,15 518,57
74 Tiszasziget 1 5 972 095 59 004 270,70 352,11
75 Tótkomlós 40 286 790 167 435 240,61 322,03
76 Ujiráz 5411 098 13627 397,09 478,51
77 Ujszentiván 21 012 177 65632 320,15 401,57
78 Üllés 25 840 323 91 426 282,64 364,05
79 Vésztő 36994161 183148 201,99 283,41
80 Zákányszék 13474162 58179 231,60 313,02
81 Zsana 10176810 27038 376,39 457,81
82 Zsombó 26502420 99952 265,15 346,57

ÖSSZESEN 3 964 264 505 18 404 640 21 S 39 296 $1
Kskunmajsa 238 867 O 0,00 -

ZRT ÖSSZESEN 9645O3372 18404640 21541 29683

*Az összes ráfordítás” és a “fajlagos közvetlen önköltség” 1 m3-re eső értékének különbsége
az ágazatra eső Társasági közvetett költségek és egyéb ráfordítások összegét tartalmazza

átlagosan egy számlázott m3 -re vetítve.

Békéscsaba, 2020.04.20 ALFÖLDVÍZ ZRT.



ÜZLETI JELENTÉS 2019. ÉV - ‚ ‚ ‚ 5 számú melléklet
KÜLSO FINANSZIROZASI FORRASOK ALAKULASA

[2019.12.31.]

Nyító állomány z, ti
Záró állomány 2019-1241

Megnevezés 2019-01-01
Hitel felvét:l

Ft )

Hitel torleses
2019-12-31 Hosszú lejáratúkót Rövid lejámtú köt. it:t

‘uhazás, ás fejltsztési hite! 234 575 O 90 80 143 774 78 11,0 65 E

ruházási hóel a K8H Bank Zrt-tól az Orosháza Furdő u. 1. szám alatti ngatlan 9 046 O 7 24 1 802 1 80 2020.01 1

uházási hitel a K8.H Bank Zrt-től a 2015. évi egyéb beszerzésekre 18 257 O 18 25 O 2019.08 1
uházási hitel a K1.H Bank Zr1töI a 2015. évi jármű. gép beszerzésekre 4 463 O 2 8 1 483 1 48 2020.05 1

ruházási háel a K1H Bank Zrt-tál a 2016. évi egyéb beszerzésekre 166 039 (1 51 02 115 019 63 911 51 0) 2022.04.1

wházás hitel a K8H Bank Zrt-től a Makó 5276/9 hnrz-ú én az 5294/1 hrsz-ú ingatlan 29 640 U O 12 20 520 11 4 O 12 2022.02 1
uházási hitel a K8H Bank Zrt-től a Szarvas 2377. hrsz-ú ingatlan nánárlásra 7 130 O 2 ia 4 950 2 7 2 18 02 1

ugyi 1 g m tü k fel z ti gek 76 799 O 38 74 38 050 38 05

zügyi izing - Ft alapú a KH Bank ZrWől 76 790 38 74 38 050 38 05 . 2, 08 O
dlejar I ht I k I 102503 214Gb I 123909 1 123t

‘ószámla hitel K0.H Bank Zrt. i 102 503 13 046 1 1 16 340 1 1 16 34 határea

iószárnla hitet OTP Bank Nyrt. O 7 560 7 560 7 56 2020.02 1

IDOSSZESEN I 413 877 21 406 129 55 I 305 733 116 21 I 189

A K8H Bank Zrtnél a tolyószámta hitelkeret 2018.05.24. óta 1 .8 milliárd Ft.
Az OTP Bank Nyrt.nél tennálló folyószámla hitelkeret 200 millió Ft.
2018.05.24-től így összesen 2.0 milliárd Ft.ra nőtt az igényhevehetó folyószámla hitelkeret osszeoe.

Békéscsaba, 2020.04.20 ALFOLDVÍZ ZRT.
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[2019. L ÉS II. FÉLEV ÖSSZESEN]



ÜZLETI JELENTÉS 2019. ÉV 7. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI HASZNÁLATI DÍJAK ALAKULÁSA

2019. évben pénzforgalmílag teljesített használati

Sor dijak osszege [ Ft]
‚ Ellatasert felelos onkormanyzat megnevezese

szam ebből kompenzáit ebből átutalt ..

:: osszesen
Összeg osszeg

Almáskamarás Község Önkormányzata 2 754 486 2 754486

—-—-

Ambrózfalva Község Önkormányzata 97 790 97790

—‚——

Apátfalva Község Önkormányzata 734 138 734138

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 1 71 901 O 1 71901

—-—

Battonya Város Önkormányzata 1 1 791 634 1 1 791634

———

Békés Város Önkormányzata 57 057 612 O 57 057612

ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 54 829 263 37 461 196 92 290459

—.——

ékésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 8 538 974 O 8 538974

élmegyer Község Önkormányzata O 60 71 1 60 711

ucsa Község Önkormányzata 1 232 227 O 1 232227

sabacsűd Nagyközség Önkormányzata 1 1 422 463 O 1 1 422463

Csanádalberti Község Önkormányzata 9 794 O 9794

Csanádapáca Község Önkormányzata 284 303 284303

Csanádpalota Városi Önkormányzat 315 405 1 621 366 1 936 771

-_i;_ sanytelek Község Önkormányzata 239 09 O 239091

songrád Városi Önkormányzat 13 796 73 O 13 796732

Csorvás Város Önkormányzata 1 703 99 O 1 703992

Derekegyház Község Önkormányzata 106 817 O 106817

Dévaványa Város Önkormányzata 1 1 469 752 O 1 1 469752

Doboz Nagyközség Önkormányzata 7 433 671 O 7 433671

._1___ Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 110 509 110509

——--

Dombiratos Község Önkormányzata 673 417 O 673417

——

Ecsegfalva Község Önkormányzata 3 383 257 O 3 383257

Eperjes Község Önkormányzata 20 94 1 36 1 75 1 57124

—-—

Fábiánsebestyén Községi Onkormányzat 641 03 O 641036

—-—

Felgyő Községi Önkormányzat 40 437 40437

Földeák Községi Önkormányzat 68 85 O 68853

—-—

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 1 7 969 72 O 1 7 969729

Gádoros Nagyközség Önkormányzata 1 307 217 1 307217

_22.._ Geszt Község Önkormányzata 1 1 37 252 039 263 418

Gyomaendröd Város Önkormányzata 1 108 77 1 108778

—-—

Hódmezövásárhely MJV.Önkormányzata 1 07 936 56 31 O 1 1 5 434 41 8 052 O

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 31 717 87 31 7178

—a— Hunya Község Önkormányzata 227 816 2278

—---—

Kamut Község Önkormányzata 2 479 22 O 2 479 2

Kaszaper Község Önkormányzat 553 40 3 256 60 3 810 O

_L__ Kerlészsziget Község Onkormányzata 23 19 23 93

.—--—

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 3 1 1 6 41 3 1 16 4

—‚-—

Kétsoprony Község Önkormányzata 622 31 622 3

Kevermes Nagyközség Onkormányzata 480 57 4805 8

rályhegyes Község Önkormányzata 255 15 255

—.-——

sdombegyházKözségÖnkormányzata 11728 1172

—a-— stelek Városi Önkormányzat 1 388 36 1 388 3

szombor Nagyközség Önkormányzata 1 948 52 1 948 5

.—--—

arafalva Községi Önkormányzat 1 022 35 1 0223 O

—s— rösladány Város Önkormányzata 465 39 465 392

röstarcsa Község Onkormányzata 770 432 770 4

—.-—

otegyán Község Önkormányzata 865 58 865 580

——

L kösháza Község Onkormányzata 14 502 145

agyarbánhegyes Község Önkormányzata 7 044 765 7 044 7

agyardombegyház Község Önkormányzata 71 223 108 83 1800

—-—

akó Város Önkormányzata 4 539 782 O 4 5397

.——

aroslele Községi Onkormányzat 883 635 88363

ártély Községi Önkormányzat 127 407 12740

—-—

edgyesbodzás Község Önkormányzata 27 047 2704

—-—

éhkerék Község Önkormányzata 16 960 778 149 79510

._L__ Mezőberény Város Önkormányzata 991 219 99121

—.---.

Mezőgyán Község Önkormányzata O 233 712 23371

Mezőhegyes Városi Önkormányzat 7 657 301 7 65730

Mindszent Város Önkormányzata 579 51 7 579517

Mórahalom Városi Önkormányzat 201 505 4 426 373 4 627878

—---

Murony Község Önkormányzata 354 911 O 354911

——--

agyér Községi Önkormányzat O 400 685 400685

agykamarás Község Önkormányzata O 480 044 480044

——

agyszénás Nagyközség Önkormányzata 1 071 988 O 1 071988

—--

Oföldeák Községi Önkormányzat 95 568 O 95568

._L_ Okány Község Önkormányzata O 91 1 738 911738

Békéscsaba, 2020.04.20 ALFÖLDVÍZ ZRT.



ÜZLETI JELENTÉS 2019. ÉV 7. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI HASZNÁLATI DÍJAK ALAKULÁSA

2019. évben pénzforgalmilag teljesített használati
Sor- ‚ ‚ ‚ ‚- ‚. ‚ ‚ dijak összegef Ft]

‚ Ellatasert felelos onkormanyzat megnevezese
szam ebből kompenzát ebből átutalt

osszesen
Összeg Összeg

—----—

Orosháza Város Önkormányzata 16 250 540 16 250 54

_2__ Örménykút Község Önkormányzata O 278 159 278

_Z2.__ Pusztaföldvár Községi Onkormányzat O 409 935 49

_L:L__ Pusztaottlaka Község Önkormányzata O 477 914 477

——--

Röszke Község Önkormányzata 1 1 8 853 228 508 347

Ruzsa Község Önkormányzata O 75 105 75

Sarkad Város Önkormányzata 30 130 249 30 130

Sarkadkeresztúr Község Onkormányzata O 90 55

Szabadkígyós Község Önkormányzata 2 742 488 2 742 4

._ZL__ Szarvas Város Önkormányzata 33 730 408 1 7 452 59 51 1 83

_ZL_ Szeghalom Város Önkormányzata 495 777 495 777

__Z2__ Szentes Város Önkormányzata O 1 5 742 26 1 5 742268

._2__ Tarhos Község Önkormányzata O 1 1 4 01 1 1 4 019

Telekgerendás Község Önkormányzata 6 571 751 O 6 571 751

Tótkomlás Város Önkormányzata 6 204 942 6 204 942

—--—

Tömörkény Kbzség Önkormányzat 66 943 66 943

_L_ Zsadány Község Önkormányzata 3 732 479 3 732 479

85. Zsombó Nagyközség Önkormányzata O 899 73 899 732

Osszesen 482 958 607 400 091 08 883 049 689

Békéscsaba, 2020.04.20 ALFÖLDVÍZ ZRT.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ALFÖLI)VÍZ Zrt, tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem az ALFöLDVÍZ Zrt. (5600 Békéscsaba, l)obozi Út 5.) La Társaság”) 2019. évi éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 3 I-i fordulónapra készített
mérlegböl — melyben az eszközök és források egyező végösszege 7895.4t6 EFt, az adózott eredmény
-2494472 EFt (veszteség) ‚és az ugyanezen idűponttal végződő Üzleti évre vonatkozó
eredniénykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefogialását Is tartalmazó
kiegészítő mellékletból áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019.
december 3i.én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valam.. int az ezen időpontial végződő üzleti
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéröl a Magyawrszágon hatályos a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgáiatomat a ?viagyar Nemzeti Kö;nvvvizsgá[ati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgÚlatra

xonatkoio Magyarurszagon Ii itdvo — torven\ek es eg\eb jogszab ihok ilapjan hajtottam vegre Lan

standardok értem iéhen fennálló felelősségem bóvebb leirását jelentésem ‚A könyvvizsgáló éves beszámoló

könyn’izsgáktióért vaiófóleiőssége” szakasza tartalmazza.

Fuggetlen vag\ ok i T 4rsaagtoI a onatkozo Mag% ai orsz igori hatalso jogiabal\ okh ni ts a Mag ar

Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magam..rtási (etikai) szabályairól ás a fegyelmi

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint sz ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi
Etikai Standardok Testölete által kiadott »Könvvvizsgálók Etikai K..ódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben)

foglaltak szerint, és megfelelek..az ugyanezen normákban szerepló további etikai elöírásoknak is.

Meggyözödésem, hogy sz általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő ás megfelelö alapot

ny4jt véleményemhez.

Figyelenifelhívás

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a tigyeknet a kiegészítö melléklet 1.. pontjára, mely

bemutatja a társaság tevékenységét évek óta kedvezötlenül befolyásoló gazdasági környezet hatásait.

A társaság 2019, év végén jelentós kötelezettség állománnyal rendelkezett, és az év során

fizetőképességének megörzése csak bizonyos kítizetések átütemezésével volt biztosítható, Az Üzemi

tevékenység eredménye 2019. évben is veszteséges volt, amit tovább rontott az Aqua Trans Mures

S.A. leányvállalat felé fennálló követelésekre elszámolt jelentős értékvesztés, melyet a kiegészító

melléklet iii.A.2 pontja részletez, Ennek hatására a társaság saját tőkéje úgynevezett hirtelen

tőkevesztés következtében a jegyzett tőke kéthannada alá csökkent, ami a 2013. évi V törvény

(Ptk.) 3 270 (1) bekezdes t) pontja ts a Tana%ag Alap%Iahal%a 38 e pont e g ilpontja szerint

további intézkedéseket tesz szükségessé a tulajdonosok részéről, >

L í
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Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás, kifeszített likviditási helyzet Ú:S a tőkevesztés
következtében a víziközmü szolgáltatásra vonatkozóan az 58/2Oi.3 (JL27) Kormányrendelet tsz.
melléklete a1apjn számított mutatók egy része i.s a jogszabályban elvárt érték alá csökkent, ami a
kiegészítő melléklet 32 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatószámai megnevezésű
pontjhan került bemutatásra

A gazdálkodást befolyásoló jelentős kötelezettségeket és kockázatokat az üzieti jelentés 1% pontja k
részietezL

Véleményem nincs minősítve e kérdések vonatkozásában.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az ALFŐ14DVÍZ Zrt. 20 I 9. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az
Üzleti jelentésiwk a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
osszliangban torteno elkeziteeen A fuggctkn kon\ ‘ isgiioi jeknkun \ elemenv szakaz’ihan
az éves beszámoló..ra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszánwiő áltatan... végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen elIentrnonde
ai C%Lb btszamolonak ng a konv iis,alat soran szetien lsmtrLtulnnck \ ig, tg\ehLnt ug\ inaik-
e, hagy az lényeges hibás állítást tartalmaz. H..a az elvégzett rnnnkárn alapján arra a következtetésre
jutok. hogy az egyéb infonnációk lényeges hibás állítást t3rtalma.znak. kötelességem erről a hibás
áilításjellegéről jelentést tenni.

A szanniteh tonen alaplan az en lLklostgern toabba annak megitelese hogs az uzkti JULnte a
szánrviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről.
valamint az üzleti jelentés és az éves beszá.nwló összhangjáről vélemény nyilvánitása.

Véleményem szerint az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban
összhangban van az A.LFÖLDVÍZ üt. 2019. évi éves heszámolőjával és a számviteli törvény
vonatkoző előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a ‘lársaság. számára nem ír elő további
követelményeket az üzleti jelentésre. ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az uzleti jelenteshen nias ;ellegu knveges clkntmondas ags lenscges hihas allitas sem lutott a
tudom ásornra, így e teki ntetben n incs jelentenivalőm.

A vezetés és az írányítással megbizott személyek felelőssége az éves heszárnolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valős
bemutatás követelményének megfelelő elkészitéséért, valamint az oiyan belső kontroliért, amelyet a
vezetés szükségesnek tart ahhoz. hogy lehetővé váljon. az akár esalásből akár hibáből eredő lényeges
hibás áliitástől mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért. hogy felniéije a Társaságnak a vállalkozás
folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállaiko4s
folytatásával kapcsolatos in.fönnácjókat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéhől kell
kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással meghízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
. fclügyeletéért.
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A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A kőnyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szcrczni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem
tartalmaz akár csaláshói, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó fUggetien kőnyvvizsgálái jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas
fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar ntzeti Könyvvizsgálati Standarclokkal
összhangban elvégi‘:ett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A.. hibás
állítások.. eredhetnek csalásbói vagy hihábói, és lényegesnek minősülnek. ha ésszerú lehet az a
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolbatjk a felhasználók adoit éves
beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgáiati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai negítélést
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

. Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csaláshől, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendö és megfelelő könyvvii:.sgálati bizonyítékot
szerzek a véleményem megalapozásához . A csaláshól eredö lényeges hibás állítás fel nem
tárásának a kockázata nagyobb, mint a hihából eredőé. mivel a csalás magában foglalhat
os’JeJats/at ham i%1lat siandekos kit g’ aokit tc t s n il ukoi itokat ap a helso kontroll
feltilírását.

. Megismereni a könyvvizsgáiat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy’
olyan könyvvizsgáiati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott.. körülmények között
mcgfclclock de nem azert hog\ a Tatsavtg hclso kontrolljanik hatekonsag u i ontkozoan
véleményt nyilvánítsak.

S Étékeiem a vezetés által alkalmazott számviteli. politika mcgfelclöségét és a v ezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

. Következtetést vonok le arról, hogy helyénvalóe a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló éves beszámoló összeillítása, valamint a megszerzett köny’vvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennálle lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban. amelyek jelentös kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való
képességét ilietöen. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hoy lényeges bizonytalanság
áll fenn, fiiggetlen könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a flgyelmet az éves
heszámolóban lévő kapcsolódó kű,zétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem
megfelelőek, minösítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói
jelentéseni dátumáig megszerzett könyvvizsgálati hizo..nyítékon alapulnak. Jövőbeli események
vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

. Értékelem az. éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeleni azt is, hogy az éves heszámolóhan teljesüle
az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása,

. Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság
által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam aaonosított jelentős
hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
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Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekrői

Bevezetés

A. víziközniűsz )lgáltatásról szőlő 20 I I . évi CCIX. törvény 49. a, valamint egyes rendelkezéseinek
végrehajtásárői szőlő 58/20 I 3(il%27.) Kormány rendelet IX. fejezetében foglalt követelménynek
eleget téve, a Törvény által előirtjelentéstételi kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

Elvégeztem az Alfőidvíz Zrt. („a. Társasá.g’) mint vízikönnű-s:oIgúi:aíó iársascig 20 I 9. december 3 Ii
fordulőnapra vonatkoző éves beszámolőjának a kiegészítő mellékletében közzétett, az egyes
számviteliteg elkülönített tevékenységekre vonatkoző önállő mériegek és önáHő eredményk...i mutatások

( I Tevekenvsegi Kimutata’ok ‘) at%llagltabU kz epe’ te tken\ egtk siann itLli bzLVd[tztab1
szabályainak kidolgozása és alkalmazása a Törvénnyel összhangban, valamint az gyes tevékenységek
között.i tranzakciók árazásának az ide vonatkozó jogszabályok. és belső szabályzatok szerinti
elvégzése, valamint a Tevékenységi Kimutatásoknak n víziközmüszolgáltatásról szóló 20 i I . évi
ccIx törvény 49. *-a, valamint egyes.rendelkezéseinek végrehnjtásáról szóló 58/20 i 3.(ii.27,)
Kormány rendelet IX. fejezetében foglaltak szerinti elkészítése a Társaság: vezetésének felelőssége. Az
én felelősségem a Tevékenységi Kimutatásokra vonatkozó következtetés megfogalmazása sz elvégzett
átvilágítás alapján.

Az átvilágitás hatóköre

Átvilágitásornat a 24 I O. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó tUgetien
kon) ‘ % izgaloja altiJ tgi chajtott at ilagna’ i cimu mag) ar Ncmitti \t 3lagtasi Mcgbiz tsoki a
Vonatkozó Standard alapján hajtottam végre. Pénzügyi kimutntásoknak az e standarddal összhangban
végzett átvílágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó következtetéshez nyújt alapot. A Tevékenységi
Kimutatások átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős vezető személyektől és
más munkatársaktól való informáeiókérésböl. valaniint elemző és egyéb átvilágítási eljárások.
alkaimazásáhól áll. Az átvilágítás során végrehajtott eljárások n hntókörükben lényegesen szílkebbek,
mint a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokköl összhangban végzett könyvvizsgálati
eljárások, és ennek következtében nem teszik lehetövé számomra, bogy könyvvizsgáiattal egyenértékű
bizonyosságot szerezzek a Tevékenységi Kintutntásokknl kapcsolatos valamennyi olyan jelentős
ugvrol amel3et eg konvvizsgalat %oran azono%Itsnck I nnck mcgftlelnen Tevekenvegi
Kirnutatásokrói nem hoesátok ki könyvvizsgáiói vélenényt.

Következtetés

At4 ilagitasom alapjan nem jutott a tudomasomia oLsan ttnv untlv an i i nRggvtvodtstt. ‘ c/etrtt

voin.a engem, hogy a mellékelt Tevékenységi Kimutatások nem a víziközriűszolgáltatásról szóló
20 I I évi CCIX. törvény 49. a, valamint egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/20 i 3,(l[,27,) Kormány rendelet IX. fejezetében foglaltakkal összhangban kidolgozott, megfelelő
számviteli szétválasztási szabályok alkalmazásával készültek volna, valamint, hogy az alkalmazott
számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciék árazása ne
biztosítaná az egyes üzletágak szerinti tevékenységek közötti keresztfinanszírozásmentességet.

a
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Tisztelt Közgyűlés!

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. összeállította a 2019. évre vonatkozó Éves Beszámolóját, illet-

ve ezzel egyidejűleg a 2019. évi Üzleti Jelentését is.

1. Beszámoló a Testület működéséről

A Felügyelőbizottság működése során az ALFÖLDVÍZ Zrt. törvényes működésének és a

közgyűlési határozatok érvényesítésének felügyeletét látta el. A Felügyelőbizottság tevé

kenységét a Társaság működését biztosító, a tulajdonosi és a felhasználói érdekek össze-

hangolásának érdekében hozott döntések véleményezése, vizsgálata és álláspontok kialakí

tása határozta meg.

A Felügyelőbizottság 2019-ben — a munkatervében és ülésrendjében foglaltaknak rnegfele

lően — 9 alkalommal ülésezett és 3 alkalommal írásbeli szavazást tartott. A testületi ülé

seken összesen 61 témakört vitatott meg, melyek a következők voltak:

1. A Felügyelőbizottság 2019. évi Munkatervének elfogadása

2. A Vezérigazgató tájékoztatása a belső ellenőrzés 2018. II. félévi munkájáról c. belső
ellenőri vizsgálatról szóló jelentés

3. Tájékoztatás a 2019. április 1. napjától hatályos vízterhelési díj mértékének
igazgatóság általi meghatározásáról

4. A Társaság 2019. évi várható gazdálkodásának véleményezése

5. Tájékoztatás a Társaság 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

6. Tájékoztatás az Igazgatóság által elfogadott Szabályzatok módosításáról

7. A Társaság 2019. április 01-i rendkívüli Közgyűlése összehívásának, valamint
napirendi pontjainak vizsgálata, véleményezése

8. Tájékoztatás az Orosháza, Hűvös utca 2-4. szám alatti Napsugár Hotel hátralék és
szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó kérelméről

9. Az Igazgatóság részéről a Közgyűlés elé terjeszteni kívánt „Tájékoztatás a Társaság
2019. évi várható gazdálkodásáról” tárgyú előterjesztés vizsgálata, véleményezése

10. Az Igazgatóság részéről a Közgyűlés elé terjeszteni kívánt „Döntés az Aradi Projekt-
ről” tárgyú közgyűlési előterjesztés vizsgálata, véleményezése

I I . Tájékoztatás az Igazgatóság döntéséről az orosházi Vízellátás-történeti Gyűjtemény
átadásával kapcsolatos támogatási szerződés tervezet elfogadásáról.

12. A Felügyelőbizottság jelentése a Testület munkájáról, a Társaság 2018. évi gazdálko
dásáról és az adózott eredményről, a jelentés Közgyűlés elé terjesztése

13. Jelentés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a Tár-
saság 2018. év gazdálkodásának értékelése
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14. Az Igazgatóság részéről a Közgyűlés elé terjeszteni kívánt 2018. évi Éves beszámoló,
valamint Üzleti Jelentés vizsgálata és véleményezése

15. Az Igazgatóság adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatának, valamint a
javaslat Közgyűlés elé terjesztésének vizsgálata és véleményezése

16. Tájékoztatás az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjeszteni kívánt könyvvizsgálói je
lentésről

17. Beszámoló a Társaság kinnlevőségeinek aktuális helyzetéről, azok kezelésének
eredményeiről

I 8. Tájékoztatás Szentes Város Önkormányzat Polgármesterének bérleti-üzemeltetési
szerződés módosítására irányuló kérelmének Igazgatóság általi megtárgyalásáról

19. Tájékoztatás az Igazgatóság jelentéséről a Társaság gazdálkodásában esetlegesen
beálló fizetésképtelenség vizsgálatáról

20. Tájékoztatás az Igazgatóság jelentéséről az ALFÖLDVÍZ Zrt. működésének
biztonságos fenntartása, valamint az ehhez szükséges állami pénzügyi támogatás
megszerzése érdekében tett intézkedésekről

21. Az Igazgatóság elnöke, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő- bizottság elnöke, a Felü
gyelőbizottság tagjai díjazásának, a könyvvizsgáló megbízási díjának Igazgatóság ál
tali Közgyűlés elé terjesztésének vizsgálata, véleményezése

22. A Társaság vezérigazgatója alapbérének Igazgatóság általi Közgyűlés elé terjeszté
sének vizsgálata, véleményezése

23. Az ALFÖLDVIZ Zr[. vezető tisztségviselőinek, Felügyelőbizottsági tagjainak, továbbá
a vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról szóló szabályzat közgyűlés elé
terjesztése

24. Döntés az Aqua Trans Mures S.A. további működtetéséről

25. Az Alföldvíz Zrt. átvilágítására vonatkozó szakértői megbízás kiadása

26. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása

27. Jelentés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a
Társaság 2019. első negyedévi gazdálkodásának értékelése

28. Fogyasztói panaszügyek vizsgálata, a szabályoknak való megfelelés c. belső ellenőri
vizsgálatról szóló jelentés

29. Tájékoztatás az Igazgatóság döntése alapján meghozott azon szükséges intézkedé
sek megtételéről, amelyek a Társaság működésének fenntartásához szükségesek a
Közgyűlés 15/2019.(V.30.) számú határozat alapján

30. Tájékoztatás az Aqua Trans Mures 201 9. június 1 1 . napján megtartott Közgyűléséről

31 . Tájékoztatás a Képviseleti Könyv Igazgatóság általi módosításáról

32. Tájékoztatás a 2019. évi Közbeszerzési Terv Igazgatóság általi módosításáról

33 Tájékoztatás az Innovációs és Technológiai MinsztériumrnaI, valamint a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal szemben közhatalom gyakorlásával
okozott kár megtérítése irránti perben fellebbezés benyújtásáról

34. Tájékoztatás az „Egy csepp segítség” Alapítvány kuratóriumi tagja lemondásának
Igazgatóság általi elfogadásáról, valamint új kuratóriumi tag kijelöléséről

35. Szakértői jelentés a Társaság átvilágításáról

36. A Társaság 2019. augusztus 28-i Közgyűlése összehívásának, valamint napirendi
pontjainak vizsgálata, véleményezése

37. A Társaság 2019. évi Üzleti Tervének véleményezése

kekke
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38. A Közgyűlés tájékoztatása a 15/2019V.30.) számú közgyűlési határozat alapján tett
intézkedésekről

39. Tájékoztatás a romániai vízátvétel és az Aqua Trans Mures SA. helyzetéről

40. Tájékoztatás az MNV Zr[. megkereséséről és az abból eredő vizsgálatról

41 . Tájékoztatás a szakértői jelentés alapján a Társaság Igazgatósága által hozott dönté
sekről

42. Jelentés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a
Társaság 2019. első félévi gazdálkodásának értékelése

43. Beszámoló a Társaság kinnlevőségeinek aktuális helyzetéről, azok kezelésének
eredményeiről

44. A szennyvízbírság csökkentésére tett üzemeltetői intézkedések c. belső ellenőri
vizsgálatról szóló jelentés

45. Munkaköri leírások vizsgálata c. belső ellenőri vizsgálatról szóló jelentés

46. Tájékoztatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által Társasá
gunknál 2019. évben végzett vizsgálatról

47. Tájékoztatás a Társaság 2019. év végéig terjedő időszakra törlénő működésének
fenntartása érdekében szükséges, a menedzsment saját hatáskörben tett intéz
kedéseiről

48. A Társaság aktuális likviditási helyzetéről szóló tájékoztatás megvitatása

49. Tájékoztatás a közszolgáltatás folyamatosságának 2019. év végéig történő fenn-
tartása érdekében szükséges, igazgatósági hatáskörbe tartozó intézkedésekről

a) döntés a 2019. évi béremelésről
b) döntés a közművagyon után fizetendő bérleti díjak átütemezéséről
c) döntés a vagyonhasznosítási díjak kifizetésének kérdésében

50. Tájékoztatás az Arad Megyei Tanács, az Aradi Vízművek RT. és az Aqua Trans
Mures S.A. által küldött megkeresésről

51 . Jelentés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a
Társaság 2019. harmadik negyedévi gazdálkodásának értékelése

52. Saját gépjárművel történő munkába járással kapcsolatos költségtérítés elszámolásá
nak ellenőrzése c. belső ellenőri vizsgálatról szóló jelentés

53. „Vezérigazgató tájékoztatása a belső ellenőrzés 2019. évi munkájáról” c. belső ellen-
őri vizsgálatról szóló jelentés

54. A Társaság aktuális likviditási helyzetéről szóló tájékoztatás megvitatása

55. Tájékoztatás a romániai vízátvétel és az Aqua Trans Mures SA. helyzetéről szóló tá
jékoztatás Igazgatóság általi Közgyűlés elé terjesztéséről

56. Tájékoztatás az ALFÖLDVÍZ Zr[. 2020. évi működési feltételeiről szóló javaslat Igaz-
gatóság általi Közgyűlés elő terjesztéséről

57. Tájékoztatás az „Ingó dolgot terhelő jelzálogjog alapításáról” szóló szerződés NAV
val történő megkötéséről a közművezeték adó részletfizetésével összefüggésben

58. Tájékoztatás a Társaság Képviseleti könyvének módosításáról

59. Az Igazgatóság jelentése a Társaság gazdálkodásában esetlegesen beálló
fizetésképtelenség vizsgálatáról

60. Tájékoztatás az MNV Zrt. megkereséséről és az abból eredő vizsgálatról

Víze, éekke
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61 . Tájékoztatás az MNV Zrt. megkereséséről és az abból eredő, az aradi vízátvezetési
projekttel kapcsolatosan megkötött hatályos szerződéses jogviszonyokra vonatkozó
vizsgálatról

2. A Társaság 2019. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

Az elmúlt évi testületi ülések tapasztalatai alapján a Felügyelőbizottság a Társaság 2019. évi

gazdálkodása kapcsán a következő tényezőket emeli ki:

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évben — az előző évhez képest változatlanul — Bács-Kiskun me

gyében 5, Békés megyében 68, Csongrád megyében 57, és Hajdú-Bihar megyében 1 ‚ ösz

szesen 131 településen végzett víziközmű-szolgáltatást.

A víziközmű ágazat eredményességét befolyásoló intézkedések kedvezőtlen hatása 2013.

évtől folyamatosan növekedett és 201 9. évre egyre jelentősebb nehézségekkel, a víziközmű

ágazatra rakódó terhekkel kellett az ALFÖLDVÍZ ZrL-nek ismét szembe néznie gazdálkodási

területének szinte minden vonatkozásában, melyek az alábbiak:

Hosszú távú, költséghatékony és üzembiztos szolgáltatás nyújtása a Társaság

üzemeltetési területéhez tartozó 131 település vonatkozásában. A működésbiztonság

fenntartásának és a szükséges állagmegőrzés jegyében továbbra is elengedhetetlen

a több éve elmaradt fenntartási munkák elvégzése az üzembiztonságot csökkentő

műszaki avulás gyorsulása miatt, ezt a pénzügyi források hiánya 2019. évben sem

tette lehetővé.

Intézkedések szükségessége és megtétele a fizetőképesség megőrzésére, a

működési költségek folyamatos hitelből történő finanszírozása a rendelkezésre álló

folyószámla-hitelkeret igénybevétele mellett.

Az elmúlt évek legnagyobb, egyre fokozódó problémája a munkaerőhiány. A foglal-

koztatási helyzet oka, hogy a víziközmű ágazat, valamint a Társaság által nyújtott át

lagbér növekedésének üteme elmaradt az ipari és a nemzetgazdasági átlagbérek

emelkedésének mértékétől, mely jobban jellemző a dél-alföldi régióban a munkaerő

elvándorlás miatt. Ezenkívül nagy kihívást jelent a Zrt-nél a munkavállalók átlagélet

korának folyamatos emelkedése, illetve a nyugdij előtt álló dolgozók nem meg-

oldott pótlása.
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Az vóvízminőség-javító programok keretében megvalósult ivóvíztisztító művek

magas költségigényű üzemeltetése.

A heterogén infrastruktúra az egyes településeken, ipari felhasználók alacsony

aránya is nehezíti az üzemeltetési feltételeket a kedvezőtlen települési szerkeze

tek, alacsony lakosságszámú települések túlsúlya mellett.

A Társaság működését érintő jogszabályi és törvényi előírások betartása és

alkalmazása.

A lakossági alapszolgáltatási árbevételek kapcsán 2019. évben is jelentkező

árbevétel-kiesés (rezsicsökkentés okán) a költségmegtérülés elvét nem biztosítja

a társaság számára, és nem valósul meg az ágazatban.

Jelentős költséget és ráfordítást eredményeztek a fizetési kötelezettségként felmerülő

közvetlen adók és díjak (kiemelten a közművezeték adó, helyi adók, felügyeleti díj)

és a közvetett terhek.

A működési költségek és az elengedhetetlen beruházások fedezetét biztosító díj-

megállapítás hiánya a bevételi oldalról is nehezítette a gazdálkodást.

Az ágazatot érintő külső hatások, az időjárási viszonyok, a klímaváltozás, négy ol

dalról érinti az ágazatot a vízbázis, az ellátórendszerek, a vízminőség és a fogyasztói

szokások változása révén.

A 2019. évi beszámoló összeállításakor fennálló járványügyi veszélyhelyzet gazda-

sági hatása és az emiatt várható költségváltozások, illetve a bevétel-kiesések mérté

ke még nem ismert. Az elkövetkező időszakra nézve jelentős kockázattal bír a jelen-

legi járványügyi helyzetből (COVID-19) adódó várható kintlévőség növekedés, a

védekezési kiadások megjelenése, valamint a közületei fogyasztók esetleges leállá

sából és a vállalkozási tevékenységek csökkenéséből származó árbevétel-kiesés

gazdálkodásra gyakorolt hatása. Ezek együttes következménye a járványhelyzet el

húzódásának bizonytalansága miatt nehezen ítélhető meg.

Jelentős kockázatként értékelhető a Társaság szempontjából a kormányzati szintű

stratégiai változás elhúzódásának bizonytalansága.

Továbbá 2019. évben került sor az Aqua Trans Mures S. A. fizetésképtelenségi eljárásá

nak megindítására, melynek keretében az ALFÖLDVÍZ Zr[. 30 780 881 ‚22 lej összegű hite-

lezői igényét kívánja érvényesíteni, mely az Aqua Trans Mures S. A. és a Békés Megyei

Vízművek Zrt. (ma ALFÖLDVÍZ ZrL) között 201 1 . július 27. napján kötött „Tagi kölcsön keret-

J7:
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szerződés beruházás finanszírozására” című megállapodás alapján 5 475 039,43 euró ösz

szegű tagi kölcsön és kamataiból, valamint az Aqua Trans Mures S. A. és az ALFLDVÍZ

Zrt. által 2018. január 8-án megkötött, az Aqua Trans Mures S. A. működési költségeinek

finanszírozására vonatkozó hitelezői megállapodás alapján folyósított 1 940 696,08 RON

összegű tagi kölcsönből tevődik össze. A fizetésképtelenségi eljárásában a hatósági ügyve

zető által összeállított hitelezői listában az ALFÖLDVÍZ Zrt. 30 780 881 ‚22 lej összegű nem

garantált, le nem járt hitelezői igénnyel szerepel. A követelés megtérülésének esélye az

Aqua Trans Mures S. A. fizetésképtelenségi eljárásában — annak jelenlegi állása alapján — a

hitelezői igény minősítésével szembeni jogorvoslati kérelem bírósági elbírálását követően is

csekély, elhanyagolható. Ezzel együtt a Maros hordalékkúp Román területre eső felszín alatti

vízbázisának vízbiztonsági célú és hosszú távú előnyei kihasználásának jövőbeli lehetősége

minimálisra csökkent, helyette a Társaság erőforrásait követeléseinek megtérülésére össz

pontosítja.

3. Változatlan szolgáltatási díjak, rezsicsökkentés, közművezeték

adó, egyéb terhek hatásai

A Társaság működésétől függetlenül jelentkező tényezők hatása számszerűen összefoglalva

az alábbi:

rezsicsökkentés (2013. évi LIV. törvény alapján) hatása: 837 836 ezer Ft bevételki

esés;

közművezeték adó (2012. évi CLXVIII. törvény alapján): 856 453 ezer Ft egyéb ráf

ordítás;

felügyeleti díj (201 1 . évi CCIX. törvény alapján): 98 929 ezer Ft egyéb szolgáltatás

költsége.

Az ágazatot érintő rendkívüli mértékű elvonások mellett, a működési költségek és az elen

gedhetetlen beruházások fedezetét biztosító díjmegállapítás hiánya a bevételi oldalról is ne

hezítette a gazdálkodást az adott évben.

Vze;, kekk
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4. Likviditás fenntartása

A Társaság likvíditásának fenntartása 2019. évben rendkívül komoly erőfeszítéseket igé

nyelt.

A működési költségek fínanszírozása és az elengedhetetlenül szükséges beruházások meg-

valósítása a saját bevételeken felül — a költségtakarékos gazdálkodás és a szigorú rnegszo

rítások mellett is — csak jelentős külső finanszírozásí források igénybevételével volt fenntart

ható.

A Társaságnak a 2 milliárd Ft összegű folyószámla hitelkeretet 2019. évben is két szám-

lavezető pénzintézete biztosította, a KSH Bank Zrt. 1,8 milliárd forintot határozatlan időtar

tamú szerződés alapján, az OTP Bank Nyrt. 200 millió Ft-ot 1 éves időtartamra.

Tárgyévben 90 801 ezer Ft beruházási hitel és 38 749 ezer Ft lízing tőketartozás került tör-

lesztésre, így a fordulónapon 181 824 ezer Ft a fennálló beruházási hitelből és lízingből ere

dő kötelezettség záró állománya.

Az év folyamán az ALFÖLDVÍZ Zrt. a közművezeték adó márciusi részlete egészének,

majd a szeptemberi részlet 50%-ának pénzügyi teljesítésére kérelmezett és kapott az Adó-

hatóságtól 6 havi részletfizetési kedvezményt. A szeptemberi részletből 4 havi, 144 millió Ft

összegű adóteher 2020. évre átütemezett.

A fenti idegen források igénybevétele mellett a Társaság fizetőképességét fenntartotta, hosz

szabb időtartamú késedelmes szállítói kifizetésekre a 2019. évi közművezeték adó márciusi

részlete esedékességi időszakában volt szükség és lehetőség a részletfizetési kérelem Adó-

hatóság általi elbírálásáig.

Az egyéb szállítói kifizetések teljesítése mellett a likviditás további fenntartása érdekében az

ellátásért felelős Önkormányzatok felé 2019. év első félévében 348 millió Ft használati díj

került teljesítésre, az év második félévében — az igazgatóság 106/2019. (IX. 19.) számú ha

tározatában foglaltak szerint - további kifizetések ezen a jogcímen nem történtek.

VzeL kekk.
$
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5. Összefoglaló

A Társaság a 2019. évet -647 787 ezer Ft üzemi (üzleU) tevékenység eredménnyel és

-2 694 472 ezer Ft adózott eredménnyel (a pénzügyi műveletek ráfordításainál szerepel az

Aqua Trans Mures S. A. részére nyújtott tagi kölcsönre és annak kamataira elszámolt 100%-

os értékvesztés) zárta.

Összegezve a megállapításokat, a Felügyelőbizottság a Közgyűlésnek elfogadásra

ajánlja az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb

szám adataival:

adatok ezer Ft-ban

Mérlegfőösszeg 7 895 416
Sajáttőke 1 713350
Jegyzett tőke 3 81 4 734
Értékesítés nettó árbevétele 1 2 1 66 333
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -647 787
Adózott eredmény -2 694 472
Adófizetési kötelezettség O

kekk



ALFQL:

ELŐTERJEszTÉs

az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése ülés tartása nélküli határozathozatalához
2. számú napirendi pontjához

Tárgy: Tájékoztatás a Társaság jelenlegi gazdasági helyzetéről és tőkeszerkezete
helyreállításának szükségességéről; a Társaság alaptőkéjének 2.563874.400
forint összeggel történő leszállítása a Társaság saját részvényeinek bevonása
és valamennyi további törzsrészvény névértékének 9.400 forinttal történő
csökkentése útján, veszteségrendezés érdekében és az Alapszabály erre
vonatkozó módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A 2020. május 30-i ülés tartása nélküli döntéshozatalra az Igazgatóság a 22/2020.(V.07.)
határozatával az alábbi előterjesztés alapján javasolta a Tisztelt Közgyűlés felé a Társaság
alaptőkéjének 2.563.874.400 forint, azaz kettőmilliárd-ötszázhatvanhárommillió
nyolcszázhetvennégyezer-négyszáz forint összeggel történő leszállítását. A
Felügyelőbizottság 23/2020.(V.1 2.) számú határozatával támogatta az előterjesztés
közgyűlés elé terjesztését.

A testületek határozatai az alábbiak szerint kerültek elfogadásra:

22/2020.(V.07.) SZÁMÚ IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Igazgatósága a Társaság jelenlegi gazdasági helyzetéről ás
tőkeszerkezete helyreállításának szükségességéről szóló tájékoztatást elfogadja, ás a
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező előterjesztéssel veszteségrendezés
érdekében a Társaság alaptőkéjének 2.563.874.400 fo,int azaz kettőmilliárd
ötszázhatvanhárommillió-nyolcszázhetvennégyezer-négyszáz forInt összeggel történő
leszállítását kezdeményezve ülés tartása nélküli határozathozatalra a Társaság Közgyűlése
elé terjeszt felügyelőbizottsági véleményezést követően.

23/2020.(V. I 2.) SZÁMÚ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága a „Tájékoztatás a Társaság jelenlegi gazdasági
helyzetéről és tőkeszerkezete helyreállításának szükségességéről; a Társaság
alaptőkéjének 2.563.874.400 forint összeggel történő leszállítása a Társaság saját
részvényeinek bevonása ás valamennyi további törzsrészvény névértékének 9.400 forinttal
történő csökkentése útján, veszteségrendezés érdekében” tárgyban az Igazgatóság
tájékoztatását megismerve támogatja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
előterjesztés ülés tartása nélkülI határozathozatalra a Társaság Közgyűlése elé terjesztését.

A 2020. május 30-i ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Közgyűlés eredménytelenség
miatt nem hozott határozatot e tárgyban.
Tekintettel erre és a törvényi kötelezettségekre, szükséges volt az Igazgatóságnak 2020.
szeptember 25-re a Közgyűlés elé ismételten a Társaság jelenlegi gazdasági helyzetére, a
tőkeszerkezete helyreállításának szükségességére és az Alapszabály ezzel összefüggő
módosítására vonatkozó előterjesztéssel élnie.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl.3.) Korm. rendeletével az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2



koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 04. napi hatállyal.

A 479/2020. (Xl03.) Korm. rendelet rendelkezik a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
további védelmi intézkedésekről. Ezen Kormányrendelet 9. -a kimondja, hogy a járványügyi
készültségi időszak szabályai a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, így a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény (Átmeneti törvény) — némi változtatással - tartalmazza az Átmeneti
törvény által hatályon kívül helyezett, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (lV.1O.)
Korm.rendelet által szabályozott, a jogi személyek vonatkozásában az ülés tartása nélküli
döntéshozatalról szóló szabályokat.

Az Átmeneti törvény 105. -a kimondja, hogy ‚a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi
személyekre és a nem jogi személy szervezetekre (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban együtt: jogi személy) a Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket 2020. december 31. napjáig az ebben az alcímben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni”.

Az Átmeneti törvény 106. -a az alábbiak szerint rendelkezik:
„106. (1) Ajogi személy döntéshozó szervének
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is
megtartható, vagy
b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása
nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása
nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a
döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején
hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok
teljes létszámban való személyes megjelenése mellett. Az (1) bekezdés a) pontja
alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen
megjelennek.”

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabálya nem tartalmaz rendelkezést az ülés tartása nélküli
döntéshozatalra, és nem tartalmaz szabályozást elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével történő ülés tartására, azonban a veszélyhelyzet és a központi,
kormányzati intézkedések nyomán a jogi személy döntéshozó szervének ülése, azaz az
ALFÖLDVIZ Zr[. Közgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes
részvételét igényelje (rendezvénytilalom).

Az Átmeneti törvény 106. (1)-(2) bekezdései szerint a döntéshozó szerv határozathozatalát
a jogi személy ügyvezetése kezdeményezi, azzal, hogy az vagy
- elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, vagy
- ülés tartása nélkül történik.
Az Átmeneti törvény 107. -a rendelkezik továbbá arról, hogy ha a jogi személy létesítő
okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli
döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a
megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult.

Fentiek alapján és arra tekintettel, hogy az Igazgatóság a fenti tárgyban hozott 63/2020.
(X.30.) sz. határozatát ielen előteriesztést megelőzően megerősítette, a Közgyűlés részére
az alábbi előterjesztést javaslom elfogadásra:



Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság 2019. évben tartott Közgyűlésein tájékoztatást nyújtott az ügyvezetés a
tulajdonosoknak az ALFÖLDVIZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzetéről, az ezzel kapcsolatos,
a működés és a fizetőképesség fenntartása érdekében tett intézkedésekről.

A Tisztelt Közgyűlés 2019. május 30. napján az alábbi határozatot hozta:

„ I 51201 9. (V.30.) SZÁMÚ KÖzGYŰLÉSI HATÁROZAT

Az Alföldvíz Zrt. KÖzgyűlése dönt abban, hogy amennyiben 2019. július 15. napjáig a
Társaság finanszírozási helyzete tőkeemelés, vagy más egyéb gazdasági környezetbeli
változások okán fizető-képességet biztosító módon nem változik meg, úgy 2019. július 15-
ével felhívja az Igazgatóságot, hogy a 201 1. évi CC/X törvény és annak végrehajtási
rendelete szerínt a fizetésképtelenség bekövetkezésével közvetlenül fenyegető helyzetet
jelentse be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé. Továbbá felkéri az
Igazgatóságot és a Menedzsmentet, hogy tegye meg azokat a szükséges intézkedésekel
amelyek a Társaság működésének fenntartásához szükségesek.

Felelős: értelem szerint
Határidő: értelem szerint”

A 2019. évben megtett intézkedések köre, továbbá a 2019. augusztus 28-án tartott
Közgyűlés 1 . napirendi pontjának keretében elfogadott Üzleti Terv előterjesztési anyagában
szerepeltetett adatok, megjelenített gazdasági körülményváltozások alapján az Igazgatóság
a Vksztv. és a Vksztv. Vhr. szerinti bejelentést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal felé jelenleg nem tette meg, mivel a döntéshozatal időpontjában nem állt fenn a
fizetésképtelenség közvetlen veszélye. A bejelentés átmeneti mellőzéséről a Közgyűlés
tájékoztatása is megtörtént 2019. augusztus 28-án a 2. sz. napirendi pont keretében.

A Társaság 2019. december 16.- Közgyűlésnek 2. napirendi pontjában bemutatásra kerültek
az azon időpontig a kormányzati szervek irányába küldött megkeresések a Társaság
helyzetével összefüggésben. Azon időpont óta jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő kérelem került Dr. Benkő Tibor Miniszter részére eljuttatásra, összefüggésben a
Jelenleg rendkívüli nehézségeket okozó járványügyi veszélyhelyzettel. Jelen előterjesztés
összeállításáig korábbi megkeresésünkre nem érkezett olyan válasz, amely a
működőképesség fenntartásához szükséges feltételek biztosításának lehetőségét
tartalmazná.

Szintén ezen napirendi pont keretében kezdeményezte az lgazg atóság a Közgyűlés általi
felhatalmazását a tulajdonosok irányába történő tőkeemelés iránti megkeresésre a 2020-as
működéshez szükséges forrás biztosításának érdekében.
Fenti felhatalmazás alapján küldött megkeresésekre nem érkezett a Társaság tulajdonosaitól
kötelezettségvállalás olyan mértékű tőkeemelésre, amely a gazdasági helyzet bármilyen
Javulását eredményezhetné és ez idáig más, ehhez szükséges egyéb gazdasági
környezetbeli változások sem történt.

A Társaság finanszírozását napjainkban alapvetően az ellátásért felelősök számára járó
használati díjak és vagyonhasznosítási jutalékok (általában a víztornyokon elhelyezett
antennák után beszedett bérleti díjak önkormányzatokat illető része) kifizetésének
visszatartasa es a fizetendo kozmuadora kert — es megkapott — fizetesi halasztas biztositja

J\L•LLHL•::, R)U . •. .. í .:



Jelentős külső, bankí finanszírozás mellett. A banki finanszírozások meglétére a jelenlegi
gazdasági helyzetben kizárólag a 47/2020 (Ill. 18.) kormányrendelet 1 -a jelent átmeneti
biztosítékot.

A Társaság 2019. december 16.- Közgyűlésnek 2. napirendi pontjában szerepelt az alábbi
tájékoztatás is:

„Amennyiben a 2020-as gazdasági év finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása tulajdonosi
intézkedésekke illetve a gazdasági környezet változása 2020. I. negyedévétől nem biztosítja a
működés feltételeit, a Társaság, annak ügyvezetése és Közgyűlése a Polgári Tőivénykőnyvről szóló
2013. évi V. tötvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:27O.-ának hatálya alá tartozó helyzetbe kerül.
Az Igazgatóság a Ptk. rendelkezései szerint közgyűlési vagy közgyűlés tartása nélküli tulajdonosi
döntéshozatalt keli hogy kezdeményezzen nyolc napon belü ha bármely tagja tudomására jut az
alábbi esetek valamelyike:

a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent
b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá
csökkent
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Ekkor a tulajdonos részvényeseknek az előbbiekben megjelölt helyzet megszüntetésére alkalmas
döntést kell hozniuk, vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról;
ezek hiányában a társaság megszüntetéséről.
Az Alapszabály 38. c. pontja a Ptk 3:27O.-ával összhangban akként rendelkezik: „Szükség esetén
rendkívüli közgyűlést kell összehívn különösen, ha:
ci. a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseít megszüntette, illetve ha
vagyona tartozásait nem fedezí”. Az Alapszabály 38. d. pontja ekként rendelkezik: „A rendkívülI
közgyűlés összehívásáról - ha a Ptk. jogi személyekre és gazdasági társaságokra vonatkozó valamely
szabálya másként nem rendelkezik - az Igazgatóság attól az időponttól számított 15 napon belül
köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés okáról tLldomást szerzett.
Az Alapszabály 6O. kimondja: „Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelőbizottság
egyidejű értesítése mellett a szükséges Intézkedések megtétele céljából Is a közgyűlést összehívn
ha tudomására jul hogy a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyeget vagy fízetéseit
megszüntette, Illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.”

A Társaság 2019. évre elfogadott Üzleti tervének 2.2-es pontja többek között az alábbiakat is
tartalmazta:

„A Társaságnak az 50%-os tulajdonában álló Aqua Trans Mures SA. —val megkötött szerződése van
8 térség hosszú távú biztonságos ivóvízellátásának biztosítása érdekében folyamatban lévő aradi
vízátvételhez szükséges beruházások finanszírozására. Ugyan a Társaság Közgyűlése a 23/2017.
(XI.07.) számú határozatában kötelezte az Igazgatóságot, hogy a vízátvétel kockázatainak
fennállásáig (melyek a Magyar Román Kormányközi megállapodás, valamint a vízátvételhez
szükséges létesítmények magyarországi szakaszának beruházására irányuló é,vényes szerződések
hiánya) a beruházás folytatásához szükséges tagi kölcsön folyósításának felfüggesztését tartsa fenn,
de szintén ebben a határozatban elrendelte, hogy az Aqua Trans Mures S.A. működését 2018.
december 3 1-ig a már elkészült projekt elemek megőrzésének érdekében a működési költség erejéíg
biztosítsa. 2019. évre szólóan hasonló határozat hiányában a Közgyűlés Ilyen irányú kötelezettségről
nem határozott a leánytársaság finanszírozása, Illetve további működésének keretei jelenleg
bizonytalanok. A bizonytalan helyzetre tekintettel jelen Üzleti Teívben az Aqua Trans Mures S.A.
részére folyósítandó további kölcsön, a már fennálló követelés után járó kamat és annak számviteli
értékelésével kapcsolatos összegek nem szerepelnek. Szélsőséges esetben akár a te(jes, 2, 026
milliárd Ft-os tagi kölcsön és kamatai értékvesztésének elszámolására Is kényszerülhet a Társaság,
amely a tőkehelyzetét olyan mértékben ronthatja, ami azonnali tulajdonosi beavatkozást kell maga
után vonjon.”



2019. év folyamán a leányvállalat fizetőképessége veszélybe került. A társtulajdonos Aradi
Vízművek a szükséges tőkeemelést 2019. évben elutasította, így az Aqua Trans Mures SA.
(ATM) nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit. Emiatt — ahogyan arról a 2019.
decemberi Közgyűlésen tájékoztatás történt - az ATM Igazgatósága elrendelte a
fizetésképtelenségi eljárás hivatalos megindítását, melyet az Aradi Cégbíróságon 2019.
november 18-i beadványával teljesített Az Aqua Trans Mures S.A. fizetésképtelenségi
eljárásában összeállított hitelezői listában, besorolásban az ALFÖLDVÍZ Zr[. 30,780,881.22
RON összegű nem garantált, le nem járt hitelezői igénnyel szerepel, mely az Aqua Trans
Mures SA. és Társaságunk között 2011. július 27. napján kötött „Tagi kölcsön
keretszerződés beruházás finanszírozására” című megállapodás alapján 5.475.039,43 euró
összegű tagi kölcsön és kamataiból valamint az ATM és az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 2018.
január 8-án megkötött, az ATM S.A. működési költségeinek finanszírozására vonatkozó
hitelezői megállapodás alapján folyósított 1 .940.696,08 RON összegű tagi kölcsönből tevődik
össze. E követelések megtérülésének esélye az ATM fizetésképtelenségi eljárásában annak
jelenlegi állása alapján a hitelezői igény minősítésével szembeni jogorvoslati kérelem
bírósági elbírálását követően is csekély, elhanyagolható, emiatt a követelés utáni teljes
értékvesztés elszámolása elkerülhetetlenné vált, ami a 2019. évi gazdálkodási adatokat
rendkívüli mértékben tovább rontotta.

Az Alföldvíz Zrt. 2019. évi éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

. Üzem (üzleti) tevékenység eredménye 647.787 eFt veszteség

. Adózott eredmény -2.694.472 eFt

S Jegyzett tőke: 3.814734 eFt

. Sajáttőke: 1.713.35OeFt

Fentiek alapján a Saját tőkének a Jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 44,9 %‚ mely az
Alapszabály 38. c. pontja és a Ptk. 3:270.-a szerinti mérték alá került.

A Ptk 3:270. *-a - és annak megfelelően az Alapszabály 60. *-a - a közgyűlés kötelező
összehívásának esetei körében akként rendelkezik, hogy az igazgatóság köteles nyolc
napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések
megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő
határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a
részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára
csökkent.

A Ptk. ugyanezen -a továbbá rögzíti, hogy a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy
közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az előbbi tőkehelyzet
megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy
szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel
kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani

A Ptk. továbbá előírja, hogy amennyiben a közgyűlés befejezését követő három hónapon
belül az összehívására, döntéshozatalra okot adó fenti körülmény (tőkearány) változatlanul
fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

A Ptk 3:311. (1) bekezdése alapján az alaptőke törvény szerint kötelező leszállítása
esetén az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető
körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles dönteni.



A Ptk 3:311. (2) bekezdése továbbá akként rendelkezik, hogy ha az alaptőkét az alaptőke
törvényben meghatározott minimálís összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az
alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő három
hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a
részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését
elhatározni.”

Jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szerepel a 2020-as évre a jelenlegi gazdasági
körülményeket figyelembe vevő eredmény kalkuláció és mérleg tervezet, melynek készítése
során továbbra is kizárólag a működési feltételek minimális fenntartásához szükséges
költségszintek szerepelnek a munkaerő megtartásához elengedhetetlen bérfejlesztések
mellőzése mellett. Ezen kalkulációk szerint a saját tőke és az alaptőke aránya külső
beavatkozás nélkül 14,7 %-ra csökkenne, ami — figyelembe véve azt a tényt, hogy a
Társaság eszközeinek jelentős része kizárólag víziközmű szolgáltatási tevékenység során
hasznosítható — felveti már a hitelezői igények kielégítésének veszélyeztetését is.

Végezetül a Ptk 3:314. *-a kimondja, hogy:

(1) Az alaptőke leszállításának meghiúsulását az igazgatóság köteles a nyilvántartó
bíróságnak harminc napon belül bejelenteni.
(2) Ha az alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a meghiúsulástól számított kilencven
napon belül a részvénytársaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a
részvénytársaság köteles az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli
megszűnéséről határozni.

Fentieken túl a működést közvetlenül fenyegető probléma, hogy a fizetőképességét a cég
csak hitelezői tartozásai kiegyenlítésének halasztásával tudja fenntartani. A késedelmes
kifizetések azonnali kiegyenlítését csak a működés feltételeit biztosító készletek és tárgyi
eszközök terhére tudná teljesíteni a cég jelen gazdasági körülmények között.

A MEKH általi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan a víziközmű-szolgáltatásról szóló
201 1 . évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) kimondja, hogy a MEKH víziközmű
szolgáltatói engedély kiadását megtagadja, ha például a kérelmező nem teljesíti a
jogszabályban meghatározott, víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtásához
szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, környezetvédelmi feltételeket, vagy nem
rendelkezik az ezek teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, személyi és
pénzügyi erőforrásokkal, vagy a kérelmező csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll.

Továbbá a Vksztv. rögzíti, hogy a MEKH a kiadott engedélyt visszavonja, amennyiben az
engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn.

A Vksztv. végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Vksztv. Vhr.) előírja, hogy amennyiben a
Vksztv. szerinti, a közérdekű üzemeltető kijelölését megalapozó körülmények, így például a
víziközmű-szolgáltató gazdaság i-pénzügyi ellehetetlenülése, fizetésképtelensége
bekövetkezése közvetlenül fenyeget, vagy azok bekövetkeztek, e körülményeket a
víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a Hivatalnak köteles azonnal bejelenteni.



A végrehajtási rendeletben foglalt mutatószámok és azok előírt értékei az alábbiak:

Tőkeerősségi mutató

MEKH határérték
sajáttőke 1 713350

tokeerosseg =

mérlegfőosszeg - KUKót-PTÁMpasszív-KFpénzeszköz-MAKHasznáIati díj
895 416 - 1 495 571 - 28 113 - 78 1

027 m;.

Etadósodottsági mutató :. ;.. ..

MEKH határérték

I d d tt =

osszes kötelezettség - \‘KÜKöt-MAKHasználati d 5 475 671 - 1 495 571 - - 63g
mérlegtőosszeg - KUKöt-PTÁMpasszFpénzeszkdz-MAKHasznáIati díj

895 416 - 1 495 571 - 28 113 - 78 1 ‘ . .
\

Likviditási mutató

MEKH határé,ték

Ik d
pénzeszkőzök ás likvid értékpapírok + kvetelések 44 879 + 4 025 + 3 130 069 n ; ‚I VI itas — rovid lejáratú kotetezetiségek 3 863 881

82 rr.

Fenti táblázat szerint az Alföldvíz Zrt. 2019. évi beszámoló adatai alapján a tőkeerősségi és
likviditási mutató alapján sem felel meg az előírt követelményeknek. A Vksztv. Vhr.
értelmében a Társaság a MEKH-hez a pénzügyi-gazdasági ellehetetlenülés,
fizetésképtelenség bekövetkezésével közvetlen ül fenyegető helyzetet is köteles bejelenteni

2020. évre készített kalkulációk alapján fenti mutatók jelentősen romlanak.:

Tőkeerósségi mutató

MEKH határérték

tőkeerösség =

sajat oka = 560 257 = 3 (t9 m:r

mértegtőosszeg - VKUKdI-PTAMpasszív-VKFpénzeszkbz-tvthKHasználati dj
763 897 - 1 495 571 - 33 736 - 94 128 ‘ S

Eladósodottsági mutató

MEKH határérték

I d d 11 =

osszes kötelezettség - WUKdI-MhKHasznatati dj 6 476 282 - 1 495 571 - - ‚ ‚.

g
mérlegfőösszeg - WUKot-PTÁMpasszíFpénzeszköz-MAKHasználati dj

763 897 - 1 495 571 - 33 736 - 94 128
. S

Lkvdt mtt

MEKH határérték

. . .

— pénzeszközők és likvid ertékpapírok + kdvetelések — 24 037 + 4 025 + 3 158 071
8 .kviditas

- rösrd lejáratú kdtetezettségek - 4 957 484 -

.6 n.+

Mivel a víziközmű-szolgáltatói engedély megléte feltétele a működési engedély kiadásának,
amennyiben előbbi visszavonásra kerül, annak a Vksztv. értelmében a működési engedély
visszavonása szükségszerű következménye. (Vksztv. 35-37/A. )

Az eddig bemutatottak alapján a szükséges és a fent ismertetett jogszabályi előírások, a Ptk.
és a Vksztv. által előírt pénzügyi és tőkeszerkezeti mutatók és így a gazdasági egyensúly
helyreállítása, a Társaság további törvényes működése feltételeinek biztosítása érdekében —

tekintettel arra, hogy egyéb, gazdasági környezetbeli változás nem várható, különös
figyelemmel a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre és az ebből adódó ülés tartása
nélküli döntéshozatali szabályokra is - a 2019. évi veszteségnek (2.694472 eFt) rendezése
céljából történő alaptőke-leszállítást kell végrehajtani, azzal, hogy ezt követően
tőkeemelés vagy más egyéb a jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosító
intézkedés végrehajtása szükséges. Mindezek hiányában a Társaság nem tudja teljesíteni
a törvényes működés feltételeit.

Fentiek alapján tehát amennyiben a Közgyűlés más gazdasági megoldást nem lát a
tőkeszerkezet egyensúlyának helyreállítására, úgy — a koronavírus járvány miatti
veszélyhelyzetben alkalmazandó ülés tartása nélküli korábbi döntéshozatalra és annak,
valamint a 2020. szeptember 25-i közgyűlési határozathozatal eredménytelenségére is
tekintettel — lehetséges jogi megoldásként, a Társaság alaptőke leszállításáról kell döntenie.



Fentiek alapján és arra tekintettel, hogy az Igazgatóság a fenti tárgyban hozott 63/2020.
(X.30.) sz. határozatát jelen előteriesztést megelőzően megerősítette, a Közgyűlés részére
az alábbi előterjesztést javaslom elfogadásra:

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és indítványozom az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

.-.... /2020. (........ ) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉsI HATÁROZAT
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése a Társaság jelenlegi gazdasági helyzetéről és
tőkeszerkezete helyreállításának szükségességéről szóló Igazgatóság általi tájékoztatást
megismerte. Figyelemmel arra, hogy más gazdasági megoldást nem lát a Társaság
tőkeszerkezeti egyensúlyának helyreállítására a Közgyűlés akként dönt, hogy a Társaság
3 814. 734. 000 forint, azaz hárommilliárd-nyolcszáztizennégymillió-hétszázharmincnégyezer
forint összegű alaptőkéjét veszteségrendezés érdekében 2.563.874.400 forint azaz
kettőmilliárd-őtszázhatvanhárommillió-nyolcszázhetvennégyezer-négyszáz forint összeggel
csökkentve 1250. 859. 600 forintra, azaz egymilliárd-kétszázötvenmillió
nyolcszázötvenkilencezer-hatszáz forintra leszállítja oly módon, hogy a Társaság 555 db, A
271427-től - A 271436-ig, A 271467-től - A 271476-ig és A 271937-től - A 272471-ig terjedő
sorszámú, egyenként 14. 000 forint, azaz tizennégyezer forinl összesen 7. 770. 000 forint
azaz hétmillió-hétszázhetvenezer forint névértékű saját részvényét bevonja, emellett az
alaptőkét képviselő valamennyí tovább általános jogokat biztosító ‚ A 000001-től - A
271426-ig, A 271437-től - A 271466-ig, A 271477-től - A 271936-ig és A 272472-től - A
272481-ig terjedő sorszámú, egyenként 14000 forint azaz tizennégyezer forint névértékű
törzsrészvény névértékét egyenként 9 400 forinttal azaz kilencezer-négyszáz forinttal 4. 600
forint, azaz négyezer-hatszáz forint névértékre csökkenti. A Közgyűlés felhívja az
Igazgatóságot az alaptőke leszállítással összefüggő jogszabályi kötelezettségek
te(jesítéséhez szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés jelen határozatával
egyúttal rendelkezik a Társaság Alapszabálya fentieknek megfelelő módosításáról.

Felelős: értelem szerint
Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2020. november 12.

dr. Csák Gyula sk.
Igazgatóság elnöke

A jelen előterjesztés megtekintésére 8 Társaság Közgyűlésének, Igazgatóságának és
Felügyelőbízottságának működésével kapcsolatos adatok, Információk bizalmas kezeléséről szó/ó
20/2019. számú szabályzat (1 6) pontja szerint jogosultak.
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Honvédelmi Minisztérium
Dr. Benkő Tibor Miniszter részére

I 055 Budapest,
Balaton it 7-11.

Tisztelt Miniszter Úri

Az Alfőidviz Zrt. biztonságos működési feltételeinek biztosítása érdekében - mint a
Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport vezetőjét - kérem
segitő intézicedését

Az Alfőidvíz Zrt. Jellemzően Békés és Csongrád Megyében 131 településen lát el vízikőzmű
szolgáltatási feladatokat biztosítva 541 ezer ember ellátását A cégünk az elmúlt évek
gazdasági változásai hatására mára rendklvüi nehéz gazdasági helyzetbe került, melyet a
tulajdonosok erőforrások hiányában nem tudtak megoldani és a fenntartható működést
biztositó ágazati koncepció sem került a mai napig a kormányzat által bevezetésre.
Társaságunk elkészítette a 2019-es évet lezáró beszámolóját, amelyet a közeljövőben
terjeszt a tulajdonosok elé megismerésre és döntéshozatalra. A beszámolóbói
megáliapitható, hogy a társaság gazdasági helyzete rendkívül súlyos. a működési
képességeinek határán van. A több éve tartó veszteséges működés következtében S cég
gazdaságilag nem telel már meg a törvényes működési feltételeknek, melyet a tulajdonosok
máig nem tudtak megoldani, ez évi vesztesége az I .2 Mrd Forintot is elérheti. Ennél is
súlyosabb, a működést közvetlenül fenyegető probléma, hogy a fizetőképességét a cég csak
tartós hitelezöi tartozások kiegyenlítésének halasztásával tudja fenntartani. A késedelmes
kWlzetések kiegyenlítését - beleértve a halasztott közműadó terhet is - csak a működés
feltételeit biztositó készletek és tárgyi eszközök terhére tudná teljesiteni a cég jelen
gazdasági körülmények között.

A támaságunk és a tulajdonos Önkormányzatok számára is elsőrendű a kőzszolgáltatási
feladatok ellátása, amelynek maradéktalanul eleget kivánunk tenni és jelen helyzetben
eleget Is teszünk. A tevékenység ellátásának finanszirozásában azonban, Igy a gazdasági
társaság pénzügyi helyzetében hathatós ás azonnali változtatásra van szükség. Annak
érdekében, hogy 2020. év végéig a szolgáltatás biztonsága garantálható legyen,
nélkülözhetetlen minimálisan mintegy I ‚2 Mrd Forintos azonnali, visszafizetési kötelezettség
nélküli forrásbevonás.

Amennyiben nem történik meg a gazdasági egyensúlyt eredményező változás, Ogy a
gazdasági ellehetetlenülés tényét rövidesen, a beszámoló közgyűlés általi elfogadását
követően be kell jelenteni a vlzlközmű..szolgáltatásról szóló 201 I . évi CCIX. törvény 32. S (1)
bekezdése és a vlziközmű-qzolgáltatásról szóló 201 I . évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5812013. (II. 27.) korrn. rendelet 17. 5 (4) bekezdése
szerint a Magyar Energetikai és Közniűszabályozási Hivatal felé. Ez a megoldás a jelenlegi
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járványügyi helyzetben - szakmai vélemény szerint az ellátás biztonságára további
kockázatokat jelentene.

Tisztelt Miniszter Úri

A fentebb bemutatott indokok alapján kérem segítő kőzreműködését a közfeladatellátást
érintően jelentkező fenti ós az ezekből eredő, a szakmai kockázatokon túlmutató további
lehetséges káros következmények megelőzése érdekében, az állami tulajdonosi
szerepvállalásban illetékes szervek ás személyek szükséges intézkedéseit megalapozó
tájékoztatásában Is.

KELT: Békéscsaba, 2020.04.30
wÖtSzit

Tisztelettel: .1

b
NWg’ László
vezéfigazgató

KA.PJA: HonvdImi Minisztérium 1
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ALFÖLDVÍZ zt. 5600 Békéscsaba, Dobozt üt 5.
Statisztikai számjel:1 31 0088736001 1404
Cégjegyzék száma:04-1 0-001580 2.sz melléklet

3 737 347
2 610 829

792 218

2 486 325 2 469 1 3C

5. Eavéb tartás részesedés

Nagy László
vezéngazgató

Is avak

Itozat terv

LktíVák)

ember 31.

)ana

ű jogok

2018. tény

5 690 133

2019. tény

26 715

3 565 300

2020. TERV

‚.1(

15 094

26 715

3 540 727

se

12 291

1 5 094 12 291

300 793

3517157 349581E

761 027

4. T sön jelenL s tulajdoni részesedési viszonyban álló

vállalkozasban

760 82

--

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

7. Egyébtartósanadottkölcsön 14855 14413 13984

8,Tartós hitelviszonvt megtestesítő értéknagír

9. P
10. E

hözete

—
4 605 991 4 I 67 934 4 061 093

I. ‘ I 036 821 988 961 874 960

i.Anyagok 567437 529415 493941

2. Befejezetlen termelés ás félkész termékek 97 461 217 671 157 821

3. Növendék-,_hízó-_és_egyéb_állatok
4. Késztermékek 27 572 25 854 24 243

5. Áruk 344 351 216 021 198 955

6. Készletekre_adott_előlegek
IL Követelések 3 478 3GB 3 130 069 3 158 071

1. Követelések áruszállításból ás szolgáltatásból (vevők) 2 191 529 2 793 172

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 343 771 116 078

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással 44 31 1
szemben

4. Saját részvények, Saját Üzletrészek 4 025 4 025 4 025

5. Forgatáai célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök 86 785 44 879 24 037
1 . Pénztár. csekkek 4 958 4 532 4 143

81 827
‚ 226088 i62182 162077

207476 145286 146739
‘elhatárolása 18612 16896 15338

40 347 19 894

Békéscsaba, 2020. április 20.
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‚ MÉRLEG ‘$áItozat terv
\\L\ FORRA$O)asszIvák)

I Fordulónap 2O2Fdecamber 31

. : . adatok ezer Ft-ban

_________________

- . . . .. . . .

2018tény 2019.tény 2020 TERV

D. Saját tőke . 4407 822 I 713 350 560 257
I. Jegyzett tőke 3 814 734 3 814 734 3 814 734

Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés nevértéken 7 770 7 770 7 770
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

_________________O _________________ __________________

Ill. Tőketartalék 431 841 431 841 431 841
IV.Eredménytartalék 582495 157222 -2537250
V. Lekötötttartalék 4025 4025 4025

VI. Ertékelési tartalék

_________________O __________________ __________________

1 . Ertékhelyesbités értékelési tartaléka

_________________ _________________ __________________

2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok
1 . Céltartalék a várható kötelezettségekre

_________

2. Céltartalék ajövóbeni költségekre

________

3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

1 . Hátrasorolt kötelezettsegek kapct
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
4. Hátrasorolt_kötelezettségek_egyéb_gazdálkodóval_szemben

Hosszú lejáratú kötelezettséoek I 71 6 I 44 I 61 I 79C

1. l•
2’
3. Tartozások k
4. Beruházási E

5. Egyéb hosszú I
6. Tartós kötelez’ “át vállalkozással szemben
7. Tartós kötelelzettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással_szemben
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással

495 571
szemben
9. Egyéb hosszú ‚ égek 76 799 1 533 621 1 502 940
Ill. Rövid lejárat 3 738 522 3 863 881 4 957 484
1 ._Rövid_lejáratú_kölcsönök

-_ebből:_az_átváltoztatható_és_átváltozó_kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek 1 193 304 1 189 514 2 051 020
t. Vevőktől kapott elölegek 121 600 108 545 96 892

676 510 1 447 988 1 591 200

-11 szemben 749 749 749
. . Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással_szemben

282
O

ti<
‘yek

143 774 78 160 1584

ozállitók)

-2694472 -1 153093
O

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő

3. Halasztott bevételek

405 361

Nagy László
vezéágazgatóBékéscsaba, 2020. április 20.



ALFÖLDVÍZ Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5.
Statisztikai számjel: 13100887360011404
Cégjegyzék száma:04-10-001580

Nagy László
vezérigazgató

2020. TERV

1 2 302

ic

. . . S.,.
• ALFÖLDVÍZ ZRT.

Osszktség eljárassal készitett eredmenykimutatás terv

A valtozat

I Időszak 2020 januar I 2020 december 31

•: •
:::. • •

••(•: •:• adatok ezer Ft-ban

. .. •: • •••••••• 2018.tény 2019tény

01 . Belföldi értékesítés nettó árbevétele 12 659 433 12 165 8

02. Export értékesítés nettó árbevétele 897

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 12 660 330 12 166 3

03. Saját termelés0 készletek állományváltozása -38 690 118 492 - i

04. Saját előállításó eszközök aktivált értéke 98 81 7 1 56 207 91 C

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03±04) 60 127 274 699

Ill. Egyéb bevételek 317 378 381 790

Ebből: visszaírt értékvesztés 1 7 734 28 628

05.Anyagköltség 2171 801 2323758 2

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 526 427 2 603 677 2

07. Egyéb szolgáltatások értéke 589 482 600 626

08. Eladott áruk beszerzési értéke 89 574 83 944 í o

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 469 902 294 160 243 C

IV. Anyagjellegű ráfordítások (054-06+07+08+09) 5 847 18 5 906 165

10. Bérköltség 4 145 27 4 226 335 4 oiu

1 1 . Személyi jellegű egyéb kifizetések 603 7 553 999 571 580

12. Bérjárulékok 984 972 715 1 052 082

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+1 1+12) 5 733 7 5 753 049 6 234 105

VI. Értékcsökkenési leírás 502 417 580 296 056

VII. Egyéb ráfordítások I 344 I 393 815 I 349 590

Ebből: értékvesztés 8 18 19 060 25 000

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l±ll+lll-lV-V-Vl-VlI) -390 720 -647 787 -1 135 667

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés O

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott O

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek O

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott O
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó_bevételek,_árfolyamnyereségek

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott O
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegO bevételek 53 399 49 166 504

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 52 808 48 594 O

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 63 171 51 O

Ebből: értékelési kOlönbözet 63 171 51 O

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14i-15+16+17) 116 570 49 217 504

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek O

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott O
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó_ráfordítások,_árfolyamveszteségek

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott O
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 683 20 837 17 900

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott O
21 .Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek

30 41 1 1 894 374 Oertekvesztese
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 29 180 691 30

Ebből: értékelési kOlönbözet 29 142 30

Ix. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 151 123 2 095 902 17 930

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll-IX) . -34 553 -2 046 685 -17 426

C ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±A±B) -425 273 2 694 472 I 153 093

X. Adófizetési kötelezettség

-425273 -2694472 -1 153093

Békéscsaba, 2020. április 20.
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ELŐTERJEszTÉs

az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése ülés tartása nélküli határozathozatalához
3. számú napirendi pontjához

Tárgy: Döntés a Társaság 2021. évi működéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság elmúlt években tar[ott közgyűlésein tájékoztatást nyújtott az ügyvezetés a
tulajdonosoknak az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági és tőkehelyzetéről, az ezzel
kapcsolatos, a működés és a fizetőképesség fenntartása érdekében tett intézkedésekről és
kormányzati megkeresésekről.
A 2019. év végi adatok alapján a kialakulttőkeszerkezeti mutató nem éri a Ptk. előírásainak
megfelelő 2/3 arányt, mivel a sajáttőke 1.713.350 eFt, a jegyzettőke 3.814.734 eFt, melyek
aránya 0,449. A mérleg-beszámoló kiegészítő mellékletének 3.2 pontjában foglaltak szerinti
likviditási mutató a tőkeerősségi mutató és az eladósodottsági mutató a 2020. évi évközi
adatok alapján tovább romlott.
A 2020-as gazdasági évben a létfontosságú munkaerő megtartása miatt elengedhetetlen
béremelésre sem kerülhetett sor, mert így is várhatóan mintegy 1,153 Mrd Forintos
veszteséggel kell számoljon a Társaság. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években sem
történt olyan forrásbevonás a Társaság gazdálkodásába, ami az üzemeltetés finanszírozását
biztosítaná, ezen veszteség mellett az Alföldvíz Zrt. már csak fizetési kötelezettségeinek
(elsősorban az önkormányzatok részére történő kifizetések felfüggesztése és a közműadó
fizetésének a halasztása) terhére képes finanszírozni működését a saját vagyonának
felélése árán. 2020 december 31-én az, önkormányzatok felé fennálló kötelezettségek elérik
a 830 millió Ft-ot, a közműadó fizetési halasztásából eredő tartozások összege a 854,8 millió
Ft-ot, mindezt 800 millió Ft-os folyószámla hitel keret felhasználásával

Lényeges szempont továbbá az is, hogy a fenti fizetési halasztások mellett a kereskedelmi
bankok által biztosított 2 Mrd Ft összegű folyószámlahitel-keret biztosítja a napi működés
finanszírozásának hátterét, mely hitelkeret bankok részéről történő felmondásának magas a
kockázata egy finanszírozást biztosító, fenntartható üzleti modell nélkül.

2021 . évben az eddigi költségeket tovább növeli közműadónak az elmúlt években megépült
új vezetékszakaszok adómentességének lejárata következtében várható 89 mFt-os és az
elengedhetetlen, legalább 550 mFt-os bérrendezés miatti költségnövekedés is, ami kizárólag
csak a 2020. évi felzárkóztatásra elengedendő keret. A tovább nem halasztható fenntartási
munkák költségnövekedésének hatását 2021 évben minimálisan 200 mFt-ra tervezve,
minden más költségtétel növekedése nélkül, az inflációs hatást is figyelmen kívül hagyva
2021 . évre I ‚992 Mrd Ft-ra növekedhet a számviteli veszteség. Ezen felül 2021 év során
olyan, korábbi években elmaradt, valamint jogszabályok által előírt beruházások halasztása
sem lehetséges, melyek a törvényes működés fenntartásához elengedhetetlenek. A
meghosszabbított hitelesítési idejű vízmérők újbóli cseréje, az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet
által előírt elektromos fogyasztók almérősítési kötelezettsége és az üzemelést szolgáló
szivattyúállomány felújítása önmagában 200 millió Forint feletti azonnali beruházási igényt
jelent úgy, hogy ezen összeg nem tartalmazza a működőképesség határát elért
munkagépek, gépjárművek, illetve az informatikai eszközök részleges megújításának
forrásszükségletét sem. Kizárólag a fent számszerűsített tételek alapján kijelenthető. hogy a
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következő gazdasági évben mínimálisan 1,992 Mrd Forintos forrásszükséglete van a
Társaságnak.

A Társaság nem felel meg a víziközmű szolgáltatásról szóló 201 1 . évi CCIX. törvény (a
továbbiakban: Vksztv.) végrehajtásáról szóló 58/201 3-as kormányrendelet (továbbiakban
vhr.) 4. sz. mellékletében előírt 3-as gazdasági feltételrendszernek. A 2021. évben, a jogi és
gazdasági megfelelőség érdekében az alábbiak szerint képes kizárólag az üzemeltetés
fenntartására:

- szükséges a Ptk. előírásainak megfelelő tőkehelyzet rendezése,
- szükséges minimálisan a 2020. évi várható veszteséggel megegyező, de az 58/2013.

szerinti mutatók helyreállítását eredményező 2020. évi tőkeemelés vagy egyéb,
eredményt javító támogatás,

- és elengedhetetlen a 2021 . évi várható veszteség finanszírozására vonatkozó
kötelezettségvállalás.

A MEKH általi engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan a Vksztv. kimondja, hogy a MEKH
víziközmű-szolgáltatói engedély kiadását megtagadja, ha például a kérelmező nem teljesíti a
jogszabályban meghatározott, víziközmű-szolgáltatás folyamatos, hosszú távú nyújtásához
szükséges pénzügyi, gazdasági, technikai, környezetvédelmi feltételeket, vagy nem
rendelkezik az ezek teljesítéséhez szükséges műszaki és tárgyi eszközökkel, személyi és
pénzügyi erőforrásokkal, vagy a kérelmező csődeljárás, vagy felszámolási eljárás alatt áll.

Továbbá a Vksztv. rögzíti, hogy a MEKH a kiadott engedélyt visszavonja, amennyiben az
engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn.

A Vhr. előírja, hogy amennyiben a Vksztv. szerinti, a közérdekű üzemeltető kijelölését
megalapozó körülmények, így például a víziközmű-szolgáltató gazdasági-pénzügyi
ellehetetlen ülése, fizetésképtelensége bekövetkezése közvetlenül fenyeget, vagy azok
bekövetkeztek, e körülményeket a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős a Hivatalnak
köteles azonnal bejelenteni.

Mivel a víziközmű-szolgáltatói engedély megléte feltétele a működési engedély kiadásának,
amennyiben előbbi visszavonásra kerül, annak a Vksztv. értelmében a működési engedély
visszavonása szükségszerű következménye. (Vksztv. 35-37/A. )

A fizetésképtelenség, illetve az engedélyek visszavonása esetén pedig a MEKH közérdekű
üzemeltetőt köteles kijelölni. (amennyiben az ellátásért felelős nem gondoskodott a
szolgáltatás biztosításáról). Tekintettel arra, hogy a fenti folyamatok legalább egy hónapos
előkészítést igényelnek, a szolgáltatás biztonságos fenntartásának érdekében — a működést
biztosító feltételek amennyiben nem állnak rendelkezésre — legkésőbb 2020. november 25-
én szükséges az Energiahivatali bejelentés megtétele.

Fentieket összefoglalva, amennyiben a működésre vonatkozóan a társaság árbevételére és
költségeire hatással bíró változás nem történik, a további működést legalább a 2020. évi
prognosztizált veszteséggel (1 ‚153 Mrd Forint) megegyező, fizetési kötelezettséget nem
keletkeztető, azonnali forrásbiztosítással és a 2021-es gazdasági év finanszírozásához
szükséges fedezet (1 ‚992 Mrd Forint) együttes megteremtésével, azaz 3,145 Mrd Forint
biztosításával lehet fenntartani kockázat mentesen 2021 év végéig.

Amennyiben tulajdonosi intézkedés, illetve a gazdasági környezet változása 2020.
november 24-ig nem biztosítja a működés feltételeit, a Társaság 2020. évben be kell
fejezze a közműszolgáltatási tevékenységét. Ellenkező esetben nem csak a részvények
teljes elértéktelenedésével kell számolni, hanem a fennálló kötelezettségek teljesítésére sem
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marad fedezet, felszámolási eljáráshoz vezető gazdaságí helyzet alakul ki, ahol a hitelezők
kíelégítésére nem fog a szükséges fedezet rendelkezésre állni az ellátás folyamatosságának
súlyos veszélyeztetése mellett.

A Kormány a veszélyhelyzet kíhirdetéséről szóló 478/2020. (Xl.3.) Korm. rendeletével az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 04. napi hatállyal.

A 479/2020. (Xl.03.) Korm. rendelet rendelkezik a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
további védelmi intézkedésekről. Ezen Kormányrendelet 9. -a kimondja, hogy a járványügyi
készültségi időszak szabályai a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, így a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény (Atmeneti törvény) — némi változtatással - tartalmazza az Átmeneti
törvény által hatályon kívül helyezett, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló I 02/2020. (IV. 1 O.)
Korm.rendelet által szabályozott, a jogi személyek vonatkozásában az ülés tartása nélküli
döntéshozatalról szóló szabályokat.

Az Átmeneti törvény 105. -a kimondja, hogy ‚a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi
személyekre és a nem jogi személy szervezetekre (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban együtt: jogi személy) a Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket 2020. december 31. napjáig az ebben az alcímben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni”.

Az Átmeneti törvény 106. -a az alábbiak szerint rendelkezik:
„106. (1) Ajogi személy döntéshozó szervének
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is
megtartható, vagy
b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása
nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása
nélkül is sor kerülhet,
akkor Is, ha a ioqi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának különösen abban az esetben van helye, ha a
döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején
hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok
teljes létszámban való személyes megjelenése mellett. Az (1) bekezdés a) pontja
alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen
megjelennek.”

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabálya nem tartalmaz rendelkezést az ülés tartása nélküli
döntéshozatalra, és nem tartalmaz szabályozást elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével történő ülés tartására, azonban a veszélyhelyzet és a központi,
kormányzati intézkedések nyomán a jogi személy döntéshozó szervének ülése, azaz az
ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes
részvételét igényelje (rendezvénytilalom).

Az Átmeneti törvény 106. (1)-(2) bekezdései szerint a döntéshozó szerv határozathozatalát
a jogi személy ügyvezetése kezdeményezi, azzal, hogy az vagy
- elektronikus hírközlő eszköz génybevételével, vagy
- ülés tartása nélkül történik.



Az Átmeneti törvény 107. -a rendelkezik továbbá arról, hogy ha a jogi személy létesítő
okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli
döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a
megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése jogosult.

Fentiek alapján és arra tekintettel, hogy az Igazgatóság a fenti tárgyban hozott 64/2020.
(X.30.) sz. határozatát jelen előterjesztést megelőzően megerősítette, a Közgyűlés részére
az alábbi előterjesztéstjavaslom elfogadásra:

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és indítványozom az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

12020. ( ) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. évi működéséről szóló

tájékoztatót tudomásul vette. Felhatalmazza az lgazgatóságot hogy amennyiben 2020

november végéig a biztonságos működéshez szükséges gazdasági feltételek nem állnak

rendelkezésre — az ellátásért felelős önkormányzatok egyidejű tájékoztatása mellett —

haladéktalanul tegye meg a szükséges bejelentést a Magyar Energetikai és

Közműszabályzási Hivatal felé a gazdasági ellehetetlenülésre vonatkozóan.

Felelős: értelem szerint
Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2020. november 12.

dr. Csák Gyula s.k.
igazgatóság elnöke

A jelen előterjesztés megtekintésére a Társaság Közgyűlésének, Igazgatóságának és
Felügyelőbizottságának működésével kapcsolatos adatok, információk bizalmas kezeléséről szóló
20/2019. számú szabályzat (16) pontja szerint jogosultak.
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