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Bilag 4 - Finansielle poster i 3. 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.

Der er i alt 51,7 mio. kr. i netto mindreudgifter/merindtægter på de finansielle poster, hvor af 47,9 mio. kr. 
søges tillægsbevilget med modpost på kassen, jf. nedenstående gennemgang.

1. Indtægter m.v.

1.1. Skatter

SKAT har udmeldt det endelige indtægtsniveau for forskerskat i 2017 inklusiv efterreguleringer af 
tidligere år. Indtægterne afregnes med kommunen i 2018, og udgør i alt 35,954 mio. kr. Dette er 5,854 
mio. kr. lavere forventningen fra 2. forventet regnskab, som blev baseret på et skøn udarbejdet af KL. 
Mindreindtægten på 5,9 mio. kr. søges tillægsbevilget med modpost på kassen.

1.2. Tilskud og udligning

Det forventes, at kommunen i 2018 modtager kompensation for ekstraordinære afskrivning af restancer 
overdraget til SKAT og inddrivelse via EFI. Folketingets Finansudvalg vedtog 11. oktober 2018 at afsætte 
214 mio. kr. til kompensation af kommunerne under ét. Der foreligger endnu ikke kommunefordelt tal, og 
det er derfor ikke muligt at skønne for indtægtens størrelse.

1.3. Momsudligning

På nuværende tidspunkt forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. på kontoen for momsudligning. 
Afvigelsen vedrører berigtigelser for tidligere år og søges tillægsbevilget med modpost på kassen.

1.4. Renter

Der forventes nettomerindtægter på 6,0 mio. kr. som følge af:

- Merindtægter på 3,0 mio. kr. som skyldes højere udbytte end forventet  
- Mindreudgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende kommunens langfristede gæld væsentligst som følge 

af et generelt lavere renteniveau. 
- Mindreudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende kommunens ældreboliglån væsentligst som følge af 

omlægning af lån til plejeboligerne Kredsens Hus (0,8 mio. kr.). Mindreudgifterne modsvares af 
merudgifter under afdrag. 

- Merindtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for to 
af Frederiksberg Forsynings byggekreditter.

Nettomerindtægterne på 6,0 mio. kr. søges tillægsbevilliget med modpost på kassen.
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2.1 Afdrag

Der forventes nettomerudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af: 

- Merudgifter på 0,8 mio.kr. som følge af omlægning af lån til plejeboligerne Kredsens Hus (0,8 
mio. kr.). Merudgiften søges tillægsbevilget og modsvares af mindreudgifter under renter. 

2.2 Lånoptagelse

For lånoptagelse forventes samlet set nettomerlånoptagelse på 0,2 mio. kr. der søges tillægsbevilget. 
Afvigelserne vedrører følgende: 

 Der forventes en mindrelånoptagelse på 17,4 mio. kr. vedr. takstfinansierede 
klimatilpasningsprojekter, der udføres i samarbejde med Forsyningen. Der er tale om 
forskydninger i anlægsprojekterne (der lånefinansieres 100 % og ydelserne finansieres 
efterfølgende af Forsyningen). Mindreudgifterne på anlæg søges tillægsbevilget og overført til 
2019. Som følge heraf forventes tilsvarende mindrelånoptagelse i 2018 på 17,4 mio. kr., der 
ligeledes søges tillægsbevilget og overført til 2019.

 Der forventes en merlånoptagelse på 17,6 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprpojektet i 
Lindevangsparken. Projektet er afsluttet og byggekreditten hos Kommunekredit (i alt 17,3 mio. 
kr.) indfries og erstattes af et endeligt lån. Merlånoptagelsen søges tillægsbevilget og modsvares 
stort set af tilsvarende merudgift under ”Byggekreditter” (ligger under posten 
finansforskydninger).

2.3 Finansforskydninger

For finansforskydninger forventes der samlet set mindreudgifter på netto 51,3 mio. kr., hvoraf 48,3 mio. 
kr. søges tillægsbevilget – heraf mindreudgifter på 65,6 mio. kr. med modpost på kassen og merudgifter 
på 17,3 med modpost på lånoptagelse. Afvigelserne skyldes følgende:

 Deponering: Frederiksberg Kommune forventes i 2018 at afholde låneadgangsgivende udgifter 
for 61,1 mio. kr. og samtidig forvenstes en deponeringspligt på 50,8 mio. kr. 
(vedr.garantistillelser og OPP-projekter), hvilket i alt giver en nettolåneadgang på 10,3 mio. kr. 
isoleret for 2018. Samtidig forventes ved årets udgang også frigivet 2,4 mio. kr. af allerede 
deponerede midler. Det medfører at der samlet set ultimo 2018 kan forventes frigivet netto 12,7 
mio. kr. af de deponerede midler, hvilket er en mindreudgift på 64,1 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget til deponering.  Mindreudgiften vedrører væsentligst reduktion i 
deponeringspligtige udgifter ( Betty Nansens Alle´51-53 med 30 mio. kr., Kulturskolen med 5,0 
mio. kr., garantistillelse vedr. KB med 12,5 mio. kr. samt modregning i deponeringspligt på 9,7 
mio. kr. for opsagt lejemål). For så vidt angår Betty Nansens Allé og Kulturskolen er der tale om 
forskydninger til senere år, som er indarbejdet i budget 2019 (2020-2022).

 Der forventes en merudgift på 17,3 mio. kr. til indfrielse af byggekredit vedrørende 
klimatilpasningsprojektet i Lindevangsparken. Anlægsprojektet er afsluttet med en samlet 
anlægsudgift på 17,6 mio. kr., hvor 17,3 mio. kr. midlertidigt er finansieret via byggekreditten og 
0,3 mio. kr. er finansieret via kassen. Byggekreditten indfries nu og erstattes med et endeligt lån. 
Merudgiften til indfrielsen søges tillægsbevilget og modsvares af merlånoptagelse (jf. bem. under 
lånoptagelse) og 0,3 mio. kr. tilbageføres til kassen.
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 Lån til betaling af ejendomsskat: Der forventes en lavere tilgang på 0,4 mio. kr. vedrørende 
udlån til betaling af ejendomsskat end budgetteret. Således forventes en tilgang på 1,0 mio. kr. i 
udlån mod en budgetteret tilgang på 1,4 mio. kr. Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. søges 
tillægsbevilget med modpost på kassen.  

 Grundkapitalindskud: Der forventes i 2018 pt. en mindreudgift på 3,0 mio. kr. vedrørende 
udbetaling af grundkapitalindskud på projektet vedrørende etablering af 14 almene familieboliger 
på Falkonér Allé 128. Der er tale om en forventet forsinkelse til 2019 og pga. usikkerhed søges 
beløbet ikke tillægsbevilget og overført til 2019 med denne sag – det vil i givet fald ske i 
forbindelse med 1. forventet regnskab 2019.

 Tilbagebetaling af grundkapitallån: Frederiksberg Kommune har modtaget 0,9 mio. kr. som følge 
af reduktion i grundkapitallånet ibm. godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) 
for plejeboligerne på Borgmester Fischers Vej. Indtægten søges tillægsbevilget med modpost på 
kassen.

 Frederiksberg Fjernvarme A/S har førtidigt indfriet gældsbrev vedrørende 
tjenestemandsforpligtelse. Merindtægten herved blev tillægsbevilget i forbindelse med 2. 
forventet regnskab 2018. Der resterer dog fortsat et restbudget på 0,2 mio. kr., der søges 
tillægsbevilget med modpost på kassen


