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kwota
zadłużenia zł

ZALEGŁOŚCI NA LOKALACH MIESZKALNYCH
i GARAŻACH W LATACH 2012-2014

Okres zaległości Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014
Zmiana %
2013/2014

liczba
lokali

kwota
zadłużenia zł

liczba
lokali

kwota
zadłużenia zł

liczba
lokali

kwota
zadłużenia zł

do 3 m-cy 316  191 056 272 322 913 155 286 121 88,61%
-36 792

do 7 m-cy 8    21 553  10   18 757  8   27 285 145,47%
8 528

powyżej 7 m-cy 30  692 914 24 631 807 23 653 015 103,36%
21 208

Razem 354  905 523  306 973 477  186 966 421 99,28%
-7 056
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1. Suma bilansowa 12 662 782,95 13 064 313,47 12 787 125,76
2. Wynik finansowy brutto 79 600,81 29 545,04 84 706,24
3. Wynik finansowy netto 60 085,81 14 471,04 70 801,24
4. Rentowność majątku

(wynik finansowy nettox100/ aktywa-przeciętnie) 0,50 0,10 0,55
5. Rentowność kapitałów własnych

(wynik finansowy netto x100/ kapitał własny- przeciętnie) 0,50 0,10 0,62
6. Rentowność netto sprzedaży

(wynik finansowy netto x100/ przychody ze sprzedaży
produktów i towarów) 1,40 0,30 1,66

7. Rentowność brutto sprzedaży
(wynik ze sprzedaży produktów i towarów x100/
przychody ze sprzedaży produktów i towarów) 1,79 1,05 0,72

8. Wskaźnik płynności I
(majątek obrotowy - rozliczenia międzyokresowe czynne/
zobowiązania krótkoterminowe) 1,76 1,86 1,85

9. Wskaźnik płynności II
(majątek obrotowy - zapasy - rozliczenia międzyokresowe
czynne/ zobowiązania krótkoterminowe) 1,68 1,83 1,82

10. Wskaźnik płynności III
(środki pieniężne/ zobowiązania krótkoterminowe) 0,96 1,22 1,29

11. Szybkość obrotu należności
(średni stan należności z tyt. dostaw i usług x 365/
przychody ze sprzedaży produktów i towarów) 67,10 66,90 62,10

12. Szybkość spłaty zobowiązań
(średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365/
przychody ze sprzedaży produktów i towarów) 40,20 39,00 42,20

13. Szybkość obrotu zapasów
(średni stan zapasów x 365/ przychody ze sprzedaży
produktów i towarów) 0,50 0,30 0,20

14. Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym (kapitał
własny + rezerwy x 100/ majątek trwały) 106,72 109,04 109,89

15. Trwałość struktury finansowania (kapitał własny +
rezerwy + zobowiązania długoterminowe x 100/ suma
pasywów) 88,68 88,30 88,17

16. Stopa zadłużenia z uwzględnieniem rezerw  (rezerwy
+ zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania
długoterminowe x 100 / suma pasywów) 9,58 10,20 10,69

2012 r.Lp. Nazwa wskaźnika 2014 r.2013 r.
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Dział Członkowsko - Mieszka-
niowy - 32/ 332 52 68
Administracja - 728 927 260

Dział Techniczny - 728 927 262

Dział Opłat Czynszowych -
728 927 260

       
     
      
      

            
       

   
        
  

          
           
       

   
     

          
          
       

   
        
  

          
          
     

        
      
  


