
Side 1

Årsregnskab 2016

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget – hovedoversigt ordinær drift

400 Indtægter -2.445.148 -3.044 -2.448.192 -2.445.655 2.537 0

401 Renter 9.199 11.907 8.627 -3.280

402 Lånoptagelse -7.000 -19.000 -11.714 7.286 0

403 Finansielle ændringer 26.455 26.455 26.336 -119

Hovedtotal -2.416.494 0 -3.044 -2.428.830 -2.422.406 6.424 0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.

Vedtaget 
budget 2016

Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab 
2016

Mer-/mindre 
forbrug 

2016

Overførsel 
til 2017

Der er en mindreindtægt vedr. indtægter på 2,5 mio. kr., merindtægten skyldes dels merudgifter moms på 0,8 mio. kr. og dels mindreindtægter 
vedr. grundskyld.

Mindreforbruget vedr. Renter, Låneoptag og Finansielle ændringer udgør 1,7% ift det korrigeret budget. 



Side 2

400 Indtægter

40010 Moms 0 0 832 832
-1.720.477 -1.720.477 -1.720.491 -14

40030 Efterreguleringer tidligere år 0 0 2.796 2.796

40040 Grundskyld -465.901 -2.200 -468.101 -466.262 1.839

40050 Selskabsskatter -18.411 -100 -18.511 -18.452 59

40060 Udligning og generelle tilskud -175.335 -744 -176.079 -176.086 -7

40070 Kommunale bidrag 5.236 5.236 5.232 -4

40080 Beskæftigelsestilskud -70.260 -70.260 -73.224 -2.964

Hovedtotal -2.445.148 0 -3.044 -2.448.192 -2.445.655 2.537 0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.

Vedtaget 
budget 2016

Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2016

Regnskab 
2016

Mer-/mindre 
forbrug 

2016

Overførsel 
til 2017

40020 Indkomstsatter

På momsrammen er der et merforbrug på 0,8 mio. kr.  Afvigelsen skyldes primært moms ved salg af delareal på Bavneager 100. Der er en 
samlet salgsssum fra arealet på 3,6 mio. kr. som er tilført byudvikling uden fratræk for momsafløftningen.

Ud over moms, er der en afvigelse på 1,7 mio. kr. svarende til 0,07% (mindreindtægt). Afvigelsen skyldes tilbagebetalinger af grundskyld.

Afvigelserne på delrammerne Efterreguleringer vedr. tidligere år og Beskæftigelsestilskud skyldes, at nogle reguleringer af 
Beskæftigelsestilskuddet vedr. tidligere år er budgetteret under Beskæftigelsestilskud og konteret under Efterreguleringer.



Side 3

401 Renter

40110 Renter af likvide aktiver -2.769 -100 -2.869 -3.779 -910

40120 Renter af lån til betaling af ejendomsskatter -4.400 600 -3.800 -3.150 650
16.368 1.408 800 18.576 15.960 -2.616

40140 Kurstab og -gevinst, samt provisioner -404 -404

Hovedtotal 9.199 1.308 1.400 11.907 8.627 -3.280 0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.
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Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2016
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2016

Overførsel 
til 2017

40130 Diverse renteindt./udg.

40110: Renter af likvide aktiver består af forrentning af kommunens obligationsbeholdning og depotgebyr, samt renteindtægter/-udgifter og gebyrer af 
indestående/træk på kommunens hovedkonto i Danske Bank. Obligationsbeholdningen har givet et direkte renteafkast på 4,1 mio. kr. (incl. Depotgebyr). 
Dette er 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. Tilsvarende har der været en ikke budgetteret indtægt på 0,4 mio. kr. på Hovedkontoen efter bankskifte incl.  
renteudgifterne af træk på Hovedkontoen.

40120: Borgere som har/får indefrosne deres ejendomsskatter skal, jf. lovgivningen, skal betale renter af de udskudte ejendomsskatter. I vedtaget budget 
var forudsat en rente på 2,0%. Den faktiske rente, udmeldt af IM, blev for 2016 fastsat til 1,41%. Dette er hovedårsagen til mindreindtægten på 0,7 mio. kr.

40130:  Mindreforbruget skyldes, at  indtægten vedr. Strafrenter, herunder udgifter til renter af for meget betalte ejendomsskatter har været 1,5 mio. kr. 
større end budgetteret, samt at de faktiske renter på Kommunens lån med variabler renter har været mindre end den forudsatte budgetrente

40140: Kurstab på kommunens obligationsbeholdning og provisioner af garanteret lån til forsyningsvirksomheder.

Delrammen har været budgetteret med et kurstab på Kommunens obligationsbeholdning på 1,5 mio. kr. og en indtægt på tilsvarende 1,5 mio. kr. på 
provisioner af de af Kommunen garanteret lån til Forsyningsvirksomheder mv. Det faktiske kurstab på obligationsbeholdningen udgjorde i 2016 1,1 mio. kr.  
Mindreforbruget udgør derfor 0,4 mio. kr. (afrundet).



Side 4

402 optagelse af lån

40210 optagelse af lån-Anlægsprojekter -7000 -12000 -19.000,00 -11.714,00 7.286

40210 optagelse af lån-Øvrige 0
Hovedtotal -7.000 -19.000 -11.714 7.286 0

Bemærkninger til rammen

403 Finansielle ændringer

40310 Afdrag på lån 26.455 26.455 26.336 -119 0

Hovedtotal 26.455 26.455 26.336 -119 0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen
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Det korrigeret budget består af vedtaget budget på 7,0 mio. kr. til Attraktive Lokalsamfund, samt tillægsbevilling til lån på 12 mio. kr. til Energirenovering af 
Nordstjerne Skolen, Ramløse afdeling. Lånet til Attraktive Lokalsamfund er ikke optaget (projektet nedlagt). Desuden udgør låneoptag til Energirenovering 
11,7 mio. kr., svarende til det faktiske forbrug i 2016.  Der er derfor et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. 

Ramme
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Mindreforbruget for Finansielle ændringer udgør 0,5% ift det korrigeret budget. 


	Udvalg

