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UNDERKATEGORIER I SLUTAFREGNING AF FASTE OMKOSTNINGER 

Realiserede faste omkostninger i kompensationsperioden 09.03.20 – 08.06.20 eller 08.07.20 skal 

i slutafregningen angives på underkategorier. Nedenfor er oplistet underkategorier baseret på 

oplysninger fra Erhvervsstyrelsen (august 2021).  

 

Husleje 

Husleje 

Fællesomkostninger 

Leje af jord og grund 

Leje af lager 

Forpagtningsafgift 

Andet 

 

Leje- og leasingomkostninger 

Leje og leasing af transportmidler til erhvervsbrug 

Leje og leasing af maskiner og arbejdsredskaber 

Leje af arbejdstøj 

Lagerleje og leje af køle- og fryserum 

Pladsleje 

Andet 

 

Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede  

aktiver 

Lovpligtige eftersyn 

Serviceaftaler 

Dækskifte 

Lovpligtige reparationer og reservedele 

Skadedyrsbekæmpelse 

Kloakservice 

Skorstensfejning 

Udbedring af kritiske skader 

Andet 

 

Omkostninger til el og opvarmning 

Varme 

El 

Gas 

Brændsel til fyr 

Vandforbrug, vandafledningsafgift og spildevandsafgift 

Andet 
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Nødvendig løbende rengøring 

Fast rengøring 

Vinduespolering 

Dagrenovation 

Andet 

 

Ejendomsskatter 

Ejendomsskat og gebyrer på ejendomsskattebilletten 

 

Licenser på anvendelse af software m.v. 

Bogholderi- og lønadministrationssystemer 

Bookingsystemer 

Kortbetalings- og kassesystemer 

Programmer til print, kopi og dokumenthåndtering 

Vagt-, overvågning- og alarmsystemer 

Programmer til vagtplaner og planlægning 

Hosting-services og domæne 

Videotelefoni og online chattjenester 

Programmer til webdesign og fotoprogrammer 

Budgetprogrammer 

Online lagerplads 

Andet 

 

Abonnementer (herunder forsikringer) 

Erhvervsforsikring 

Kontingenter til erhvervsformål 

Telefon 

Internet og bredbånd 

Abonnement på aviser og fagblade 

TV-pakker 

Kodaafgift 

Kontanthåndteringsaftale 

Andet 
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Øvrige faste omkostninger 

Revision 

Bogføring 

Autorisationer 

Vagtservice 

Honorarer til bestyrelsesmedlemmer 

Lønsumsafgift for personale hjemsendt med lønkompensation 

Obligatoriske lægeundersøgelser 

Certificeringsordninger og kontrolbesøg fra myndigheder 

Vægtafgift, grøn miljøafgift og partikeludledningstillæg mv. 

Sundhedsrådgivning til mink, chinchillaer og ildere 

Gødningsregnskab 

Dyrevelfærdsafgift 

Management Fee 

Andet 

 

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver 

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver 

 

Renteomkostninger og gebyrer 

Renter ved banklån 

Renter til lån - realkredit 

Bidrag til bank- og realkreditlån 

Renter ved låneaftale mellem to virksomheder 

Gebyr til bank 

Renter på kassekredit 

Renter ved valutalån 

Andet 

 

Nedskrivninger på letfordærvelige varer 

Letfordærvelige varer 

 

Nedskrivninger på ferskt kød, der nedfryses (gælder kun slagterier) 

Fersk kød 

 

Nødbemanding til zoologiske anlæg 

Løn til funktioner, der er direkte knyttet til nødvendig pasning af dyrene 
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Foder veterinærmedicin m.v. til ildere, chinchilla og mink 

Foder til ildere, chinchilla og mink 

Drikkevand til ildere, chinchilla og mink 

Veterinærmedicin inkl. statsafgift til ildere, chinchilla og mink 

Medicinsk udstyr til ildere, chinchilla og mink 

Fodertilskud til ildere, chinchilla og mink 

Andet 

 


