Struktura kosztów GZM za 2005 r.

ród³a finansowania (przypisane nale¿noci) na GZM za 2005 r.
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Struktura zasobów oraz iloæ mieszkañ i budynków w poszczególnych osiedlach

z³, a od najemców lokali u¿ytkowych 12.063 z³. Nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e chocia¿ wynik ksiêgowy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2005 r. stanowi nadwy¿kê przychodów nad kosztami w kwocie 436.918 z³ (20.162.494 z³ - 19.725.576 z³), to w wyrazie
finansowym wydatki na pokrycie kosztów przekraczaj¹ wp³ywy
o 247.287 z³ ( 436.918 - ( 270.866 + 12.063 + 401.256 )).
Pozosta³e ród³a przychodów tj. dzia³alnoæ Zak³adu Energetyki Cieplnej, Osiedlowych Klubów Kultury, us³ugi odp³atne na
rzecz cz³onków Spó³dzielni i odbiorców zewnêtrznych oraz pozosta³e przychody i koszty operacyjne przynios³y zysk brutto w
kwocie582.062 z³, a po uwzglêdnieniu podatku dochodowego
zysk netto w wysokoci 549.872 z³. Zarz¹d Spó³dzielni bêdzie
wnioskowa³ o przeniesienie zysku netto uchwa³¹ Zgromadzenia
Przedstawicieli na zwiêkszenie funduszu zasobowego Spó³dzielni.

Nadwy¿ki zlat ubieg³ych
0,5 %

ród³a tworzenia i kierunki wykorzystania Funduszu Remontowego za 2005 rok w zestawieniu z planem przedstawiaj¹ tabele
i wykresy na stronach 13-14.
W roku 2005 wp³aty cz³onków Spó³dzielni na fundusz remontowy wynosi³y 1,10 z³/m2 p.u./m-c, co stanowi 5.203.656 z³ tj.
75,6% wp³ywów ogó³em. Z wp³ywów za wynajem lokali u¿ytkowych (1.363.094 z³) i innych dodatkowych wp³ywów (312.130 z³)
dofinansowano fundusz remontowy kwot¹ 1.675.224 z³, co stanowi 24,4% ogó³u wp³ywów. Oznacza to, ¿e 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej mieszkania zosta³ dofinansowany kwot¹ 0,35 z³ z przeznaczeniem na remonty i konserwacje, czyli na mieszkanie o pow.
u¿. 50 m2 przypad³o 210 z³ rocznie dofinansowania ze rodków
wypracowanych przez Spó³dzielniê.
ZARZ¥D

ród³a tworzenia funduszu remontowego w 2005 r.
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