Hvad består huslejen af og hvordan indgår
huslejebetalingen i boligafdelingens økonomi?

Huslejen består af 3 elementer
Kapitalafkastet er beregnet som 1,5 % af opførelselssummen på årsbasis. Dette er et beløb, der
tilfalder bygningsejer og kan derfor betragtes som afkastet af den investering bygningsejer har
foretaget. Reelt anvender bygningsejer, i dette tilfælde Kommuneqarfik Sermersooq, det indkomne
beløb på løbende renovering af boligmassen, således at boligerne bevarer deres værdi og
investeringen sikres.
Administrationshonoraret er kr. 4.536,- pr. bolig pr. år. Beløbet tilfalder Iserit A/S og anvendes til
dækning af udgifter i forbindelse med administration af boligafdelingerne. Herunder personaleudgifter,
husleje, biler og kontordrift.
Huslejen (driftsbidraget) er den del af huslejebetalingen, der tilfalder boligafdelingen som indtægt.
Driftsbidraget skal dække alle udgifter i forbindelse med daglig drift af boligafdelingen:
Renovation, forsikring, fælles el og varme, renholdelse, snerydning, øvrige former for ejedomsservice
samt almindelig vedligeholdelse. Vedligeholdelse finansieres ved henlæggelser set over flere år, så
udgiftens størrelse fra år til år ikke varierer og dermed giver en stabil udvikling i udgiftsniveauer. Denne
løsning kan sammenlignes med en budgetkonto i banken, der udligner udgiftstørrelsen imellem
perioder.
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Boligafdelingernes regnskaber og budgetter
Boligafdelingsbudgettet er en vurdering af størrelsen af de forventede udgifter til daglig drift af
boligafdelingen for kommende regnskabsår. Ved budgetlægningen vurderes om udgifterne er højere
eller lavere end huslejeindtægterne. Hvis udgifterne forventes at stige, besluttes det at huslejen også
stiger, så der forbliver balance imellem indtægter og udgifter og boligafdelingen ikke oparbejder gæld.
Herunder ses et eksempel på et forenklet budgetsammendrag for en boligafdeling. I øverste sektion står
alle udgifter opstillet og nedenunder ses indtægterne, der består af husleje (driftsbidrag) og
renteindtægter fra indestående henlæggelser til den løbende istandsættelse.
Det ses at budgettet er lavet, så udgifterne svarer præcist til indtægterne. I regnskabstallene i 3.
kolonne i eksemplet ses, at denne boligafdeling i 2013 havde et overskud på kr. 865.000,- Overskuddet
bliver lagt ind i afdelingens henlæggelser og indgår således i puljen til kommende istandsættelser.

Det er Iserit A/S’ opgave i forbindelse med administration af boligafdelingerne at sørge for realistiske
budgetter og vedligeholdelsesplaner, så boligafdelingernes standard for vedligeholdelse forbliver god
samtidigt med, at boligafdelingernes økonomi forbliver sund. Dette afspejles i velholdte boliger og
stabile huslejepriser.
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