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Budget 2021 og 2022

Forudsætninger budget 2022 (*) Forhøjelse af fællesbidrag med 10% pr 1. januar 2022.

10% stigning i fællesbidrag svarer til en årlig indtægt på 132.040 kroner for foreningen

10% stigning i fællesbidrag svarer til en månedlig udgift på 110  kroner pr 1% andel for den enkelte ejer

Løbende og planlagt vedligeholdelse refererer til "Vedligeholelsesplan"

Budget 2022 og fremefter (*)

Regnskabspost Realiseret 2019 Realiseret 2020 Estimat 2021 Budget 2022 Fremskrivning 2023 Fremskrivning 2024

Indtægter i alt 1.274 1.332 1.393 1.525 1.525 1.525

Forbrugsafgifter i alt -407 -415 -435 -435 -435 -435

Forsikringer og abonnementer i alt -67 -67 -90 -90 -90 -90

Løbende vedligeholdelse i alt -179 -71 -211 -172 -172 -172

Planlagt vedligeholdelse i alt 0 -86 -328 -140 -280 -80

Ejendomspasning i alt -431 -549 -454 -454 -454 -454

Administration i alt -159 -169 -165 -165 -165 -165

Udgifter i alt -1.243 -1.357 -1.683 -1.456 -1.596 -1.396

Renteudgifter i alt -2 -2 -2 -2 -2 -4

Årets resultat 29 -27 -292 67 -73 125

Danske Bank ultimo perioden 457 471 179 246 173 298

Regnskab 2020 Estimat 2021

Regnskabspost Realiseret 2019 Realiseret 2020 Budget 2020 Realiseret 2020 Estimat 2021 Budget 2021

Indtægter i alt 1.274 1.332 1.333 1.332 1.393 1.393

Forbrugsafgifter i alt -407 -415 -405 -415 -435 -405

Forsikringer og abonnementer i alt -67 -67 -72 -67 -90 -72

Løbende vedligeholdelse i alt -179 -71 -125 -71 -211 -125

Planlagt vedligeholdelse i alt 0 -86 -177 -86 -328 -145

Ejendomspasning i alt -431 -549 -454 -549 -454 -454

Administration i alt -159 -169 -165 -169 -165 -165

Udgifter i alt -1.243 -1.357 -1.398 -1.357 -1.683 -1.366

Renteudgifter i alt -2 -2 0 -2 -2 0

Årets resultat 29 -27 -65 -27 -292 27

Danske Bank ultimo perioden 457 471 406 471 179 498
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