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Bilag 4 - Finansielle poster i 1. forventet regnskab 2018 

 

Baggrund 

Nærværende bilag er en redegørelse for de ændrede forventninger på det finansielle område (der omfatter 

hovedkonto 7 og 8) i forhold til det korrigerede budget 2018. 

 

1. Indtægter m.v. 

1.1. Skatter 

For skatter forventes der samlet set merindtægter på 7,5 mio. kr. der søges tillægsbevilget med modpost på 

kassen. Afvigelserne skyldes følgende:  

 Det udmeldte beløb for indtægter fra manuelt opgjort dødsboskat er 4,2 mio. kr. højere, end hvad der 

er budgetlagt i 2018. 

 Det foreløbige skøn for indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter er samlet set 3,4 mio. kr. højere 

end budgetlagt. Dette skyldes hovedsageligt merindtægter som følge af Byggestyrelsens køb af EY-

huset, hvormed der betales offentlig dækningsafgift til en højere promille end grundskyldspromillen og 

dækningsafgiftspromillen for forretningsejendomme. Disse merindtægter bliver dog delvist modgået 

af mindreindtægter som følge af revurderinger. 

 

1.2. Tilskud og udligning 

Der forventes ingen afvigelse på tilskud og udligning. 

 

1.3. Momsudligning 

For momsudligning forventes der samlede merudgifter på 1,0 mio. kr., der søges tillægsbevilget med modpost 

på kassen. Afvigelserne skyldes følgende: 

 Afregning på 0,7 mio. kr. svarende til 17,5 pct. af tilskud fra Real Dania vedrørende KU.BE. 

 Afregning på 0,3 mio. kr. svarende til 17,5 pct. af tilskud fra Real Dania vedrørende projekt VANDPLUS 

i Lindevangsparken. 
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1.4. Renter 

For renter forventes der samlede nettomindreudgifter på 23,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget med modpost 

på kassen: 

 Mindreudgifter på 12,2 mio. kr. efter omlægning af kommunens metrolån, idet der ikke, som forudsat, 

er indgået yderligere fastrenteaftaler på metrogælden.  

 Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende renter af kassebeholdningen. 

 Merindtægter på 11,3 mio. kr. som følge af et større udbytte end budgetteret.  

 Merindtægter på 0,6 mio. kr. som følge af manglende bogføring af indtægter i 2017 grundet overgang 

til nyt økonomisystem.  

 

2. Øvrige finansielle poster 

2.1 Afdrag 

Der forventes en mindreudgift under afdrag på 571,4 mio. kr. vedrørende kommunens metrolån, der søges 

tillægsbevilget. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet at omlægge kommunens gæld 

til Metroselskabet A/S til ordinær lånoptagelse hos Kommunekredit. De afledte økonomiske konsekvenser af 

omlægningen blev budgetteret i 2018, men omlægningen skete allerede ultimo 2017, hvorfor budgetposterne 

til både indfrielse og ny lånoptagelse i 2018 skal nulstilles. 

Mindreudgiften under afdrag på 571,5 mio. kr. til indfrielse af metrogælden modsvares fuldt ud af en tilsvarende 

mindreindtægt under lånoptagelsen, og merudgifter til de nye afdrag på 0,1 mio. kr. for det nye metrolån 

modsvares af mindreudgifter under renter.   

 

2.2 Lånoptagelse 

For lånoptagelse forventes samlet set mindrelånoptagelse på 685,8 mio. kr. som følge af nedenstående. Der 

søges tillægsbevilling på 571,5 mio. kr., der modsvares af tilsvarende mindreudgifter under afdrag. 

 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet at omlægge kommunens gæld til 

Metroselskabet A/S til ordinær lånoptagelse hos Kommunekredit. De afledte økonomiske 

konsekvenser af omlægningen blev budgetteret i 2018, men omlægningen skete allerede ultimo 2017, 

hvorfor budgetposterne til både indfrielse og ny lånoptagelse i 2018 skal nulstilles, jf. bemærkningen 

under afdrag. 

 Anlægsudgifterne til boligdelen af de nye plejeboliger på Ingeborggården er forudsat lånefinansieret i 

henhold til lov om almene boliger. Lånefinansiering kan tidligst ske i forbindelse med forelæggelse af 

skema B (godkendelse af anskaffelsessum), og da dette først vil blive forelagt i foråret 2019, forventes 

der ingen lånoptagelse i 2018. Dette medfører en mindrelånoptagelse på 114,2 mio. kr. svarende til 

det forventede mindreforbrug på anlægsprojektet i 2018, hvor der i indeværende år alene forventes 

anvendt 6,1 mio. kr. til projektering. De forventede afvigelser vil blive søgt i forbindelse med 2. forventet 

regnskab, hvor der er større sikkerhed omkring de endelige beløb. 
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2.3 Finansforskydninger 

For finansforskydninger forventes der samlet set merudgifter på 31,0 mio. kr., som søges tillægsbevilget med 

modpost på kassen. Afvigelserne skyldes følgende: 

 Frederiksberg Kommunens forventes i 2018 at skulle deponere for 55,2 mio. kr., mens der ved årets 

udgang forventes frigivet 2,4 mio. kr. af allerede deponerede midler. Dette medfører en samlet 

deponeringspligt på 52,8 mio. kr. i indeværende år, hvilket er en merudgifter på 22,8 mio. kr. i forhold 

til korrigeret budget til deponering af likvide midler på 30,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes væsentligst en 

reduktion i de låneadgangsgivende anlægsudgifter bl.a. som følge af fremrykning af udgifter fra 2018 

til 2017 vedrørende Metro Cityringen. 

 Der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende udbetaling af grundkapitalindskud for etablering 

af nye almene familieboliger (tagboliger) på Nyelandsvej 53-61 og Ndr. Fasanvej 63. Tilskuddet var 

oprindeligt budgetlagt i 2017, men forventes først udbetalt i 2018. 

 Der forventes en merudgift på 3,3 mio. kr. vedrørende udbetaling af grundkapitalindskud for opførelse 

af 16 almene familieboliger på Sdr. Fasanvej 26. Indskuddet var budgetlagt i 2017, men forventes 

først udbetalt i 2018. 

 Der forventes en merudgift på 4,2 mio. kr. vedrørende udbetaling af grundkapitalindskud for almene 

boliger i Solbjerg Have. Indskuddet var afsat i 2017, men beløbet er udbetalt primo 2018.  


