
Side 1

Årsregnskab 2015

Økonomiudvalget

400 Indtægter -2.386.523 -12.300 -2.398.823 -2.398.332 491 0

401 Renter 8.331 10.231 11.020 789

402 Lånoptagelse 0 -25.262 -4.262 21.000 -12.000

403 Finansielle ændringer 25.450 25.450 25.271 -179

Hovedtotal -2.352.742 0 -12.300 -2.388.404 -2.366.303 22.101 -12.000

Bemærkninger til hovedoversigten

Økonomiudvalget – hovedoversigt ordinær 
drift

 Ramme
 Beløb i 1.000 kr.

Vedtaget 
budget 

2015

Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2015

Regnskab 
2015

Mer-/mindre 
forbrug 

2015

Overførsel 
til 2016

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

Der er en mindreindtægt vedr. indtægter på 0,5 mio. kr., merindtægten skyldes dels en tilbagebetaling af moms i forbindelse af salg af 
grund på Byudvikling og dels nogle mindre afvigelser vedr. grundskyld og forskerskat. 

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



Side 2

400 Indtægter

40010 Moms 0 0 220 220
-1.703.651 -1.703.651 -1.704.588 -937

40030 Efterreguleringer tidligere år 0 -1.300 -1.300 -1.068 232

40040 Grundskyld -443.853 -7.800 -451.653 -451.359 294

40050 Selskabsskatter -13.877 -13.877 -12.983 894

40060 Udligning og generelle tilskud -164.592 -3.200 -167.792 -166.982 810

40070 Kommunale bidrag 5.138 5.138 5.136 -2

40080 Beskæftigelsestilskud -65.688 -65.688 -66.708 -1.020

Hovedtotal -2.386.523 0 -12.300 -2.398.823 -2.398.332 491 0

Bemærkninger til rammen

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.

Vedtaget 
budget 

2015

Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2015

Regnskab 
2015

Mer-/mindre 
forbrug 

2015

Overførsel 
til 2016

40020 Indkomstsatter

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

På momsrammen er der et merforbrug på 0,2 mio. kr.  Afvigelsen vedrører tilbagebetaling af moms i forbindelse med salg af grund på 
Byudvikling. (delareal Bavneager 100, område 2b)

Ud over moms, er der en afvigelse på 0,3 mio. kr. svarende til 0,01% (mindreidntægt). Afvigelsen skyldes nogle tilbagebetalinger af 
grundskyld samt en lavere indtægt fra §48 skatter (forskerskat) end forudsat i BO4.

Afvigelserne på delrammer skyldes at nogle indtægtsbeløb er bogført på andre rammer end de er budgetterede. Fx. er dødsboskatterne 
budgetterede på delramme 40050 men er bogført på delramme 40020.



Side 3

401 Renter

40110 Renter af likvide aktiver -6.075 2.132 -3.943 -4.889 -946

40120 Renter af lån til bet. af ejendomsskatter -7.200 1.200 1.600 -4.400 -3.965 435
21.106 -2.832 300 18.574 18.115 -459

40140 Kurstab og -gevinst, samt provisioner 500 -500 1.759 1.759

Hovedtotal 8.331 0 1.900 10.231 11.020 789 0

Bemærkninger til rammen

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.

Vedtaget 
budget 

2015

Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2015

Regnskab 
2015

Mer-/mindre 
forbrug 

2015

Overførsel 
til 2016

40130 Diverse renteindt./udg.

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

40110: Renter af likvide aktiver består af forrentning af kommunens obligationsbeholdning, samt renteindtægter/-udgifter, gebyrer af 
indestående/træk på kommunens hovedkonto i Nordea. Den gennemsnitlige likviditet (obl.beholdning+indestående i banken) i 2015 udgjorde 193,0 
mio. kr. Heraf udgør obl.beholdningen ca. 293 mio. kr. Det gennemsnitlige træk på Hovedkontoen har derfor været ca. 100 mio. kr. Der har været 
forudsat en direkte rente på 1,5%, af obligationsbeholdningen, jf. Danske Capital, som er kapitalforvalter. Den faktiske gennemsnitlige direkte rente i 
2015 blev 1,87%. Der har tilsvarende været forudsat en rente på 0,5%, jf. oplysninger fra Nordea, af trækket i banken. Hertil kommer diverse gebyrer 
på Hovedkontoen til Nets og BS mv.. Disse har i 2015 udgjort 0,6 mio. kr. Den samlet indtægt af kommunens likviditet blev hermed i 2015 4,9 mio. kr. 
Dette er 0,9 mio. kr. mere end budgetteret.

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 2015 fastsat til 1,64%. Dette er hovedårsagen til mindreindtægten på 
0,4 mio. kr.

40130:  Mindreforbruget skyldes, at  indtægten vedr. Strafrenter, herunder udgifter til renter af for meget betalte ejendomsskatter har været 0,5 mio. 
kr. større end budgetteret. 



Side 4

402 optagelse af lån

40210 optagelse af lån-Anlægsprojekter 0

40210 optagelse af lån-Øvrige -25.262 -25.262 -4.262 21.000 -12.000
Hovedtotal 0 -25.262 -4.262 21.000 -12.000

Bemærkninger til rammen

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

Kurstab: Kurstab på obligationsbeholdningen udgjorde i 2015 3,3 mio. kr. Danske Capital oplyser, at er tale om større kurstab end normalt (såkaldt 
”Strukturelle kurstab”). Dette skyldes de meget store rentefald i de sidste par år. Disse har medført kursstigninger på obligationsbeholdningen, således 
at de fleste obligationer i obligationsbeholdningen har en kurs på over 100. Der vil derfor ”automatisk” opstå kurstab ved udtrækning, idet 
udtrækningen altid sker til kurs pari. Kurstabet for 2015 har været budgetteret til 2,0 mio. kr., hvorfor merforbruget udgør 1,3 mio. kr.

Provisioner: Gribvand A/S kan, på linje med andre forsyningsselskaber (fjernvarme mv.), ansøge om kommunal garanti ved låneoptagelse til diverse 
investeringsprojekter. Kommunen opkræver provision af de stillede garantier til Gribvand. Provisionen for 2015 udgør 0,75% af den garanteret 
restgæld primo året på 206,8 mio. kr., svarende til 1,6 mio. kr. Merforbruget udgør derfor 0,5 mio. kr. (afrundet).

Dermed bliver det det samlet merforbrug på delrammen 1,8 mio. kr.

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.

Vedtaget 
budget 

2015

Om-
placeringer

Tillægs-
bevillinger

Korrigeret 
budget 

2015

Regnskab 
2015

Mer-/mindre 
forbrug 

2015

Overførsel 
til 2016

Det korrigeret budget består af 4,262 mio. kr. og 9,0 mio. kr. vedr. Låneramme 2014 til refinansiering af indefrosne ejendomsskatter og lån til 
energirenovering i diverse bygninger. Lånet vedr. ejendomsskatter er optaget marts 2015, og indgår derfor i regnskab 2015.  Tilsvarende er lånet på de 
9 mio. kr. optaget i 2015. Dette lån indgår dog ikke på denne delramme, men på ejendomsrammerne (delramme 39512), og er derfor ikke medtaget 
her. De resterende 12 mio. kr.  (25,262 mio. kr. -4,262 mio. kr.  -9 mio. kr.) vedr. Låneramme 2015, og optages marts 2016. Der er tale om finansiering 
af klimaskærm på Nordstjerneskolen, Ramløse afd.  Beløbet overføres derfor til 2016 til denne ramme. Låneprovenu vil ligeledes indgår på anlæg. 



Side 5

403 Finansielle ændringer

40310 Afdrag på lån 25.450 25.450 25.271 -179 0

Hovedtotal 25.450 25.450 25.271 -179 0

Bemærkninger til rammen

Kolonnenavne

Rækkenavne

40 Finansielle Rammer

400 Indtægter

40010 Moms 0 0 219.999

40020 Indkomstskatter -1.703.651.000 ### ###

40030 Reguleringer tidlige -497 -1.300.000 -1.300.497 -1.068.000

40040 Grundskyld -443.852.839 -7.800.000 -451.652.839 -451.358.848

40050 Selskabsskatter -13.877.000 -13.877.000 -12.983.317

40060 Udligning og generel -164.592.000 -3.200.000 -167.792.000 -166.982.000

40070 Kommunale bidrag 5.138.000 5.138.000 5.136.000

-65.688.000 -65.688.000 -66.708.000

Hovedtotal -2.386.523.336 -12.300.000 ### ###

-2.398.823 -2.398.332

Ramme
                                                               Beløb i 
1.000 kr.

Vedtaget 
budget 

2015

Korrigeret 
budget 

2015

Regnskab 
2015

Mer-/mindre 
forbrug 

2015

Overførsel 
til 2016

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

Mindreforbruget for Finansielle ændringer udgør 0,7% ift det korrigeret budget. 

Lbn pris
Vedtaget 
budget 
2015

2015 Alle 
ændringer

2015 
korrigeret 
budget

Forbrug 
2015

40080 Beskæftigelsestilksu


	Udvalg

