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Det finansielle område

Økonomiafdelingen

Nedenfor redegøres for ændrede forventninger på det finansielle område (hovedkonto 7 og 8) i
forhold til det korrigerede budget.
Tabel 1 – oversigt over afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på det finansielle område
1.000 kr.

Afvigelse

Tillægsbevilling

2.178

2.178

-31.900

0

2.141

2.141

Skat
Rekapitulationen af ejendomsskatter
Tilskud/udligning
Efterregulering, beskæftigelsesområdet
Renter
DONG - førtidig indfrielse (i 2011) af pantebrev
Større gæld til renovationsområdet

530

530

-1.645

-1.645

-474

-474

-1.108

-1.108

-379

-379

-1.425

-1.425

5.800

5.800

Nettoforskydning (indtægt) vedr. refusionstilgodehavender

-22.600

-22.600

Merindtægt vedr. byggekredit Kredsens Hus

-18.800

-18.800

48.322

48.322

-19.360

12.540

Mindreudgift som følge af der ikke er lånoptaget vedr. 2011
Korrektion på renter vedr. nye lån i 2012
Afdrag
Langfristet gæld
Korrektion på afdrag vedr. nye lån i 2012
Lånoptagelse
Korrektion vedr. lånoptagelse områdefornyelse FinsensHave
Finansforskydninger
Førtidig indfrielse af pensionsforpligtelse vedr. el

Forskydning som følge af der ikke er lånoptaget vedr. 2011
I alt

Skatteindtægter
Rekapitulationen af ejendomsskatterne primo 2012 viser mindreindtægter på samlet set ca. 2,2
mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreindtægterne skyldes, at vurderingsmyndigheden har nedsat
ejendomsvurderingen efter klage.
Mindreindtægterne på 2,178 mio. kr. foreslås tillægsbevilget.
Tilskud og udligning
På arbejdsmarkedsudvalgets drift forventes merudgifter på hhv. 20 mio.kr. vedr. medfinansiering
af udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt 11,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for
forsikrede ledige, i alt 31,9 mio. kr. Det forventes, at merudgifterne finansieres via et tilsvarende
statsligt beskæftigelsestilskud, hvorfor der under tilskud/udligning forventes en tilsvarende
merindtægt.

På grund af usikkerhed søges der ikke tillægsbevilling til den forventede merindtægt på 31,9 mio.
kr., (ligesom der ikke p.t. søges tillægsbevilling til merudgifterne på driften).
Moms
Der forventes p.t. ingen afvigelser.
Renter
Netto forventes en mindre renteindtægt på 0,552 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som
skyldes:


mindreindtægt på 2,141 mio. kr. som følge af at DONG har foretaget en førtidig indfrielse (i
2011) af pantebrev vedr. pensionsforpligtelse på El-forsyningen



mindreindtægt på 0,530 mio. kr. som følge af en større gæld til renovationsområdet end
forventet på budgetlægningstidspunktet.



mindreudgift på 2,119 mio. kr. vedr. langfristet gæld som følge af, at der ikke er lånoptaget
vedr. 2011 samt at lånoptagelsen vedr. 2012 først foretages i supplementsperioden

Det foreslås, at nettomindreindtægten i 2012 på 0,552 mio. kr. vedrørende renter tillægsbevilges.
Mindreindtægterne i 2013 og frem ved førtidig indfrielse af pantebrev vedr. pensionsforpligtelse på
El-forsyningen vil blive korrigeret i forbindelse med 1. finansielle orientering.
Afdrag
Der forventes en mindreudgift på 1,487 mio. kr. vedr. langfristet gæld som følge af, at der ikke er
lånoptaget vedr. 2011 samt at lånoptagelsen vedr. 2012 først foretages i supplementsperioden.
Det foreslås, at mindreudgiften på 1,487 mio. kr. tillægsbevilges.
Lånoptagelse
Vedrørende lånoptagelse til finansiering af ordinær lånoptagelse i 2012 forventes en
merlånoptagelse på 1,425 mio. kr., jf. oversigten nedenfor.
Merlånoptagelsen skyldes at der ved en fejl ikke er budgetlagt med lånoptagelse til finansiering af
anlægsudgifter vedr. Helhedsorienteret Byfornyelse i Finsenshave.
Merlånoptagelsen på 1,425 mio.kr. foreslås tillægsbevilget.

Ordinær lånoptagelse
1.000 kr.
Byfornyelse
Fresco
Salg af arealer - Kraghave
I alt

Opr.
Budget

Tillægsbevilling

-29.872
-7.500

-10.525
0
1.000

-37.372

-9.525

Korrigeret
budget
-40.397
-7.500
1.000
-46.897

Forventet
regnskab
Afvigelse
-41.822
-1.425
-7.500
0
1.000
0
-48.322
-1.425

Den samlede lånoptagelse til finansiering af almene plejeboliger i 2012 forventes at svare
overens med korrigeret budget, jf. oversigten nedenfor.

Lånoptagelse vedr. almene plejeboliger

Opr.

1.000 kr.

budget

Tillægsbevilling

Korrigeret

Forventet

budget

regnskab

Afvigelse

Kredsens Hus (91 %)

-56.828

10.920

-45.908

-45.908

0

I alt

-56.828

10.920

-45.908

-45.908

0

Finansforskydninger:
I alt forventes nettoforskydning på 12,7 mio. kr. (mindreindtægt), der skyldes følgende:


Der er en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. som følge af at DONG har foretaget en førtidig
indfrielse (i 2011) af pantebrev vedr. pensionsforpligtelse på El-forsyningen.
Det foreslås, at mindreindtægten på 5,8 mio. kr. tillægsbevilges.
(Mindreindtægten fra 2013 og frem vil blive korrigeret i forbindelse med 1. finansielle
orientering).



I foråret 2012 modtages indtægter på 47,5 mio.kr. i refusionstilgodehavende fra staten
(likviditetsforskydning) fra regnskabsåret 2011. Det vurderes, at 22,6 mio. kr. er
éngangsforskydninger, som ikke vil forekomme ultimo 2012, da 15,9 mio. kr. vedrører
forskydninger i form af refusion af løntilskud (som fremover vil blive hjemtaget løbende i det
kalenderår, hvor udgiften er afholdt) og 6,7 mio. kr. vedrører refusioner af ”afløb fra 2010”
(grundet refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011).
De resterende indtægter på 24,9 mio. kr. vedrører restafregninger for sociale refusioner,
integrationsrefusion, refusion vedr. dyre enkeltsager, boligsikring samt boligindskudslån for
2011. For så vidt disse forskydninger er det usikkert i hvilket omfang der sker modsvarende
forskydninger ultimo 2012, dog er tendensen, at der normalt forekommer en restafregning i
denne størrelsesorden.
De modtagne refusionsindtægter på 47,5 mio. kr. forudsættes dermed at blive delvist
modsvaret af nye forskydninger til 2013 på 24,9 mio. kr. ultimo 2012.
Det foreslås, at modtagne refusionstilgodehavender fra 2011 på -22,6 mio. kr.
tillægsbevilges.



Der forventes en forskydning (merindtægt) på 18,8 mio. kr. under Byggekreditter.
Anlægsudgifter vedr. plejeboliger finansieres af en byggekredit, der først omlægges til
ældreboliglån når byggeriet er færdigt. Merindtægten skyldes, at af de afholdte
anlægsudgifter vedrørende plejeboligerne på Kredsens Hus i 2011 er 18,8 mio. kr. først
hjemtaget på byggekreditten i 2012. Merindtægten foreslås tillægsbevilget.



Der forventes en forskydning på 48,3 mio. kr.(mindreindtægt) som følge af, at den
forventede ordinære lånoptagelse for 2012 først bogføres i supplementsperioden
(restancebogføres) og dermed først tilgår kassen i 2013.
Forskydningen på 48,3 mio. kr. foreslås tillægsbevilget.

