
Afvigelse
Konto i tkr.

105 Nettokapitaludgifter -100

109 Renovation 252

114 Renholdelse -121

115 Almindelig vedligeholdelse -213

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -1.547
   Dækket af henlæggelser 1.547

118 Særlige aktiviteter -28

119 Diverse udgifter -77

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder -232

131 Renteudgifter 263
Afkastet har i 2021 været -1,21% på indestående, hvilket har resulteret i en 

renteudgift for afdelingen.

Mindreforbruget skyldes, at der har været øget fokus på at få planlagt 

arbejderne og dermed flyttet udgifterne over på 116.

Udskiftning af kloak og regnvandsbrønde er blevet billigere end forventet, 

herudover er der en del arbejder der er udskudt til senere.

Mindreforbruget skyldes, at der har været færre udgifter til rengøring, el og 

vedligeholdelse af selskabslokalet pga. corona, samt indkøb af inventar.

Afvigelsen skyldes primært, at der har været afholdt færre beboer- og 

bestyrelsesaktiviteter.

Konvertering og delvis indfrielse af et lån, gør at ydelsen er lavere end 

budgetteret.

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været lavet hovedrengøring som 

sidste år, herudover har der været færre udgifter til IT og 

ejendomskontoret end budgetteret. 

96155 - Kanalens Kvarter

Regnskabsforklaringer 2021

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2021 i forhold til 

budget 2021.

Mindreudgiften skyldes primært, at der har været budgetteret med 

forventet negativ ydelsesstøtte 95 tkr., dette forekommer ikke.

Afvigelsen skyldes, at der er budgetteret med en for lav pris for

dagrenovation, 35 tkr. Herudover er der brugt ekstra penge på nye 

beholdere i molokkerne og nyt adgangssystem i containergården.



96155 - Kanalens Kvarter

Regnskabsforklaringer 2021

Nedenstående er forklaringer til de større afvigelser der er i regnskab 2021 i forhold til 

budget 2021.

134 Korrektion vedr. tidligere år 149

136 Beboerrådgiver m.v. 78

203 Indtægt vedr. særlige aktiviteter -30

204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte 94

206 Korrektioner vedrørende tidligere år 138

Færre indtægter vedrørende vaskeri, dette skyldes, at vaskeriet bliver brugt 

mindre end tidligere.

Afdelingen har modtaget forhøjet driftslån til beboerhåndtering på tkr 78, 

som modsvares af tilsvarende udgift på konto 136. Herudover er der 

kommet indtægt vedrørende tidligere afskrevne fraflyttere.

Der har været afsat negativ ydelsesstøtte i 2020, men dette kommer ikke til 

at forekomme, da de to konverterede lån ikke er støttede. 

Afvigelsen skyldes, at der er lavet korrektioner af vand, varme og el 

vedrørende tidligere år.

Udgiften vedrører projektet "Beboerhåndtering". Projektet er fuldt 

finansieret af forhøjet driftslån fra Landsbyggefonden og har derfor ingen 

driftspåvirkning. Udgiften modsvares derfor af tilsvarende forhøjet 

udbetaling på konto 204.


