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Intercisa Lakásszövetkezet
2016. február 26.

BESZÁMOLÓ
2.-7. oldal:

Az igazgatóság beszámolója
a 2015. évben végzett munkáról, valamint a 2016.
évi pénzügyi és műszaki tervekről
Határozati javaslatok

2016. február 26.

Egyszerűsített éves beszámoló
8.-10. oldal:

A mérleg és az eredménykimutatás a lakásszövetkezet
egészére vonatkozóan mutatja be az eszközök és
források alakulását, valamint a bevételek,
kiadások és a nyereség változását.
A mérlegfőösszeg az előző évhez képest növekedett,
melynek oka az

MÉRLEG
EREDMÉNYKIMUTATÁS

ESZKÖZÖKNÉL: a készletek és a pénzeszközök
értékének növekedése
FORRÁSOKNÁL: a passzív időbeli elhatárolás és
azon belül a felújítások halasztott bevételének
növekedése
A lakásszövetkezet elszámolható bevételei és
kiadásai is csökkentek 2014-hez képest, a
nyereség 11,15 %-kal csökkent.
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Kiegészítő mellékletek
11.-47. oldal:

Szöveges rész
(12-17. oldal)
Táblázatok

2016. február 26.

1. TÁBLA (18.OLDAL):
A szövetkezet bevételeinek részletezése
2. TÁBLA (19-20.OLDAL):
A szövetkezet kiadásainak és eredményének
részletezése
3. TÁBLA (21-44.OLDAL):
Felújítások részletezése a terv és tényadatok
függvényében
4. TÁBLA (45.OLDAL):
Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve
5. TÁBLA (46.OLDAL):
Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási
tevékenység szerint
6. TÁBLA (47. OLDAL):
A szövetkezet vagyoni helyzete (2015. december 31-i
fordulónappal)

2016. ÉVI TERV
48.-79. oldal:

Szöveges rész
(49-52. oldal)
Táblázatok

2016. február 26.

1. TÁBLA (53.OLDAL):
A szövetkezet bevételeinek részletezése
2. TÁBLA (54-55.OLDAL):
A szövetkezet kiadásainak és eredményének
részletezése
3. TÁBLA (56-76.OLDAL):
A szövetkezet 2016. évi felújítási terve
költséghelyenkénti bontásban
4. TÁBLA (77.OLDAL):
Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve
5. TÁBLA (78.OLDAL):
Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási
tevékenység szerint
6. TÁBLA (79.OLDAL):
A szövetkezet vagyoni helyzete (2016. december 31-i
fordulónappal)

A lépcsőházakra vonatkozó gazdasági rész
a kiküldött anyag alapján
Költségtájékoztató (magyarázata a
honlapon megtalálható). A 2015. év
egészére vonatkozóan tartalmazza a
lépcsőház bevételeit, kiadásait és
pénzkészletét üzemeltetési és felújítási
bontásban. A lap alján egyösszegben
megtalálható a hátralék és a túlfizetés
összege. A költségtájékoztatót minden tag
(tulajdonos) megkapja, a küldöttnek kell
szétosztani a részközgyűlést megelőzően.
A költségtájékoztató hátoldalán található a
kimutatás az éves rezsicsökkentés
összegéről lakásonként. Ez törvényi
kötelezettségünk a lakók felé kimutatni, de
a közös költség tervezésénél már
számoltunk a csökkenéssel, ezért
megtakarítás ebből nem adódott.

2016. február 26.

A Hátralékosok kimutatása tartalmazza
név szerint a tartozókat a megtett
intézkedésekkel együtt. Ez a lista a
részközgyűlésen felolvasható, de
kifüggeszteni a személyiségi jogok
megsértése miatt nem lehet.
A Díjmódosítási javaslat a
lakásszövetkezet igazgatósága által javasolt
közös költséget tartalmazza üzemelési és
felújítási díj bontásban. A részközgyűlésen
ezt a díjat javasolja a küldött a
lépcsőháznak, annak elfogadásáról kell
dönteni. Ha a díjat nem fogadja el a
közösség, akkor a gazdasági vezető
megvizsgálja, hogy a felhozott érvek
alapján a részközgyűlés döntése fogadhatóe. Ha igen, akkor a végleges díjtáblába így
kerül be, ha nem, akkor eltérő javaslatként
kerül szavazásra a küldöttgyűlésen. Ha a
részközgyűlés az előzetes felújítási tervén
módosít, akkor a közös költség felújítási
részét is ezzel együtt módosítani kell.

Az üzemeltetés kiadásainak változása
költségnemenként 2015-ben
Közös képviselő díja és közterhei
Lépcsőház takarítás
Szemétszállítás
Vízügyelet
Áramdíj
Fűtéskarbantartás
Lifttel kapcsolatos költségek
Épületbiztosítási díj
Rovar és rágcsálóirtás
Szövetkezeti általános költség

100,00 %
➔104,88 %
➔100,71 %
➔100,00 %
➔114,20 %
➔100,00 %
➔124,57 %
➔103,15 %
➔102,36 %
➔ 97,52 %
➔

A karbantartás, fenntartási anyagok, egyéb igénybe vett szolgáltatások díjai egyediek, a mennyiségtől függ az éves
érték. A karbantartások és egyedi javítások értéke 2015-ben 12,31 %-kal nőtt.
Az „Egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál” a csekkes kiadások és a hátralékosok behajtási költségei (ügyvédi jutalék,
fizetési meghagyás díja) jelentkeznek, ez a költségnem szintén változó volumenű, előre nehezen tervezhető.
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Az üzemeltetés kiadásainak tervezett
változása költségnemenként 2016-ban
Közös képviselő díja és közterhei
Lépcsőház takarítás
Szemétszállítás
Vízügyelet
Áramdíj
Fűtéskarbantartás
Lifttel kapcsolatos költségek
Épületbiztosítási díj
Rovar és rágcsálóirtás
Szövetkezeti általános költség

100,00 %
➔105,00 %
➔100,00 %
➔100,00 %
➔100,00 %
➔100,00 %
➔100,00 %
➔128,58 %
➔100,00 %
➔118,70 %
➔

A díjtervezésnél a szolgáltatók által közölt díjváltozások mértékét vettük figyelembe a 2015. évi tényleges
kiadásokból kiindulva. A karbantartás jellegű, egyedi megrendeléseknél 5 %-os emelkedéssel számoltunk
az igazgatóság által elfogadott díjváltozás mértékével.
2016. február 26.

Az üzemelés közös költség előírásának lehetséges
csökkentése
Az üzemelés pozitív tárgyidőszaki egyenlegének
felhasználása
A küldött megbízási díjának önkéntes
csökkentése
Önerős takarítás
Átcsoportosítás a felújítási előírásról, ha ott van
szabad pénzeszköz a kötelező alapon és a
hiteltörlesztésen kívül.
2016. február 26.

Felújítási közös költség tervezése
Felújítási terv (3.sz.tábla):

2016. február 26.

Szükséges közös költség
megállapítása:
Alap felújítás: 10 Ft/m2
Betervezett felújításokhoz
szükséges közös költség
Meglévő hitel törlesztőrészlete
Lakástakarék
megtakarítás
lakásegységre
Mínuszos felújítási alap
feltöltése

Lejáró felújítási hitelek 2016-ban

2016. február 26.

