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Bilag 16 - Det finansielle område – 1. forventede regnskab 

 

Tabel- oversigt over budget, afvigelser og tillægsbevillinger under det finansielle område 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Afvigelse 
Foreslåede 

tillægsbevillinger 
2020  

Foreslåede 

tillægsbevilinger 
2021 

Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7) -6.164,9 -1,9 -3,5 0,0 

Balanceforskydninger (HK 8) 63,9 -2,0 2,1 0,0 

 

 

Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7) 

Tabel- budget, afvigelser og tillægsbevillinger under renter, tilskud, udligning og skatter 

Renter, tilskud, udligning og skatter (HK 7) 
Korr. 
budget 

Afvigelse 
Foreslåede 

tillægsbevillinger 
2020  

Foreslåede 

tillægsbevilinger 
2021 

Renter, kurstab og kursgevinster 10,6 -2,7 -2,7 0,0 

Tilskud og udligning -25,4 0,0 0,0 0,0 

Udligning af købsmoms 18,3 0,1 0,1 0,0 

Skatter -6.171,3 0,7 -0,9 0,0 

 

 

Renter, kurstab og kursgevinster 

Forøgede renteindtægter på garantiprovision, likvide aktiver og forsyningstilgodehavender udgør 1 mio. kr. 

og reducerede renteudgifter på den langfristede gæld udgør 1,7 mio. kr., hvilket tilsammen giver forventede 

nettomindreforbrug på renter på i alt 2,7 mio. kr., som søges tillægsbevilliget. Mindreforbruget finansierer 

således Kommunalbestyrelsens beslutning i sag nr. 64 af 24. februar 2020 om at nedjustere 

garantiprovisionssatserne for 2020 og frem. Finansieringen af garantiprovisionsreduktionen for budget 2021 

og frem indarbejdes i forbindelse med 1. finansielle orientering vedr. budget 2021.  

 

Tilskud og Udligning 

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget. 

 

 

Udligning af købsmoms 

Der forventes en merudgift på 0,137 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling til momsudligningsordningen i 

forbindelse med et modtaget fondstilskud i 2019 til KU.BE. Merudgiften søges tillægsbevilget med modpost 

på kassen.   

 

Skatter 

Der forventes samlede nettomindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvoraf nettomerindtægter på 0,9 mio. kr. søges 

tillægsbevilget med modpost på kassen. 

 

Afvigelserne skyldes følgende: 

 

Vedrørende dødsbobeskatning er der merindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af, at de manuelt opgjorte 

dødsboer har været højere end budgetteret. Merindtægten søges tillægsbevilget med modpost på kassen. 
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På grundskyld forventes der merindtægter på 0,6 mio. kr. som følge af revurderinger. Grundet usikkerhed 

søges mindreindtægten ikke tillægsbevilget på nuværende tidspunkt. 

 

På dækningsafgifterne forventes mindreindtægter på 2,2 mio. kr. på grund af revurderinger. Grundet 

usikkerhed søges mindreindtægten ikke tillægsbevilget på nuværende tidspunkt. 

 

Balanceforskydning (HK 8) 

Tabel- budget, afvigelser og tillægsbevillinger under balanceforskydninger 

  Balanceforskydninger (HK 8) 
Korr. 
budget 

Afvigelse 
Foreslåede 

tillægsbevillinger 
2020  

Foreslåede 

tillægsbevilinger 
2021 

Øvrige finansforskydninger 70,4 -4,4 1,7 0,0 

Afdrag på lån 81,3 0,5 0,5 0,0 

Optagne lån -141,0 1,9 0,0 0,0 

 

 

Afdrag på lån 

Forøgede afdragsbetalinger på ældreboliglån i 2020 søges tillægsbevilget med 0,5 mio. kr.  

 

Øvrige finansforskydninger 

Der forventes samlet set nettomindreudgifter (forskydninger) på 4,4 mio. kr. under posten Øvrige 

finansforskydninger, hvoraf nettomerudgifter på 1,7 mio. kr. søges tillægsbevilget med modpost på kassen.  

 

Afvigelserne skyldes følgende poster: 

 

Deponering 

Ved udfærdigelsen af Budget 2020 blev det forudsat, at lånerammen for 2020 gav kommunen mulighed for 

at frigive tidligere års akkumulerede deponerede midler. Budget 2020 forudsatte en samlet akkumuleret 

deponeringspligt ultimo 2019 på i alt 47,9 mio. kr.  

Lånerammen for 2020 udviser stadig en ledig låneadgang med mulighed for at frigive tidligere års 

deponerede midler. Dog endte kommunens akkumulerede deponerede midler ultimo 2019 med at udgøre i 

alt 21,7 mio. kr., dvs. 26,2 mio. kr. mindre end antaget i forbindelse med Budget 2020. Afvigelsen i 2019 

skyldes væsenligst mindre deponeringspligt vedr. Botilbud Betty Nansen (15,0 mio. kr.) samt øget 

låneadgang til byfornyelse (8,7 mio. kr.) og Metro (6,8 mio. kr.).  

Den samlede netto mindreindtægt til kassen vedr. frigivet deponering i 2020 på 26,2 mio. kr. søges dermed 

tillægsbevilliget.  

 

Byggekredit 

Der forventes en samlet merindtægt i 2020 vedr. byggekreditter på 32,4 mio. kr., der skyldes at den del af 

anlægsudgifterne i 2019 til takstfinansierede klimatilpasningsprojekter og anlægsudgifter ifbm. opførelse af 

plejeboligerne på Ingeborggården, der er afholdt ultimo 2019 og som er forudsat lånefinansieret – er afholdt 

af kassen i 2019 og først hjemtaget via byggekreditter i 2020. Merindtægten på 32,4 mio. kr. søges 

tillægsbevilget med modpost på kassen. 

 

Grundkapitalindskud 

Der forventes samlede merudgifter på 7,9 mio. kr., vedrørende uforbrugte midler i 2019, til udbetaling af 

grundkapitalindskud til en række byggerier, hvor der er meddelt støttetilsagn. Merudgiften søges 

tillægsbevilget med modpost på kassen. 
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Parkeringsfonden 

Der er modtaget indbetalinger primo 2020 på i i alt 6,1 mio.kr. til kommunens parkeringsfond. 

Indbetalingerne vil blive anvendt til finansiering af kommende udgifter til etablering af parkeringspladser 

inden for de kommende 5 år, da midlerne i modsat fald vil skulle tilbagebetales til indbetalerne. I forbindelse 

med 2. forventet regnskab vil der blive foretaget et skøn over den forventede periodisering af udgifterne til 

etablering af p-pladserne, hvorfor de modtagne indbetalinger i 2020 vil blive modsvaret af tilsvarende 

udgifter over de kommende år. Derfor afventer tillægsbevillingen af de modtagne indbetalinger til 2. forventet 

regnskab 2020.  

 



Finansposter - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger
HK7

Afvigelser -1.928 -3.514

Dækningsafgift på 

forretningsejendomme

Det foreløbige skøn for dækningsafgifter 

udviser mindreindtægter på 2,2 mio. kr. 

som følge af revurderinger. Afvigelsen er 

behæftet med usikkerhed, hvorfor det 

ikke søges tillægsbevilget. Skatter I

2.245

Dødsboskatter

Det udmeldte beløb for indtægter fra 

manuelt opgjort dødsboskat er 0,9 mio. 

kr. højere, end hvad der er budgetlagt i 

2020 Skatter I

-914 -914

Grundskyld

Det foreløbige skøn for grundskyld 

udviser merindtægter på 0,7 mio. kr. 

som følge af revurderinger. Afvigelsen er 

behæftet med usikkerhed, hvorfor det 

ikke søges tillægsbevilget. Skatter I

-660

Renteindtægter

Forøgede renteindtægter vedr. 

garantiprovision mv.

Renter, kurstab og 

kursgevinster I
-1.043 -1.043

Renteudgifter

Reducerede renteudgifter på 

kommunens langfristede gæld.

Renter, kurstab og 

kursgevinster U
-1.694 -1.694

Momsudligning

Tilbagebet. Til momsudl.ordn vedr. 

modtaget fondstilskud til KU.BE

Udligning af 

købsmoms U
137 137

HK8
Afvigelser -1.997 2.129

Afdrag

Forøgede afdrag primært på 

ældreboliglån

Afdrag og optagne 

lån U
471 471

Byggekreditter

Vedrører anlægsudgifter til 

klimatilpasningsprojekter samt 

Ingeborggårdens plejecenter, som er 

afholdt ultimo 2019 men først hjemtaget 

via byggekredit primo 2020. 

Øvrige 

finansforskydninger I

-32.400 -32.400

Deponering

Forventning om mindre frigivelse af 

deponering (budgetteret frigivelse på 

47,9 mio. kr., men reelt frigives 21,7 mio. 

kr. svarende til det faktisk deponerede 

ultimo 2019)

Øvrige 

finansforskydninger U

26.166 26.166

Grundkapitalindskud

Overførte mindreudgifter til 

grundkapitalindskud for 2019. 

Øvrige 

finansforskydninger U
7.892 7.892

Lånoptagelse

Forventet forskydning vedr. 2 

takstfinansierede 

klimatilpasningsprojekter. Frb. 

Idrætspark (1,3) og Bag Søndermarken 

(0,6). Der ønskes ikke TB idet 

mindreanlægsudgifter heller ikke søges 

TB.

Afdrag og optagne 

lån I

1.900

Parkeringsfond

Øgede nettoindbetalinger til 

parkeringsfonden. Tillægsbev. Afventer 

2. forvr.

Øvrige 

finansforskydninger U

-6.026 0
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