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Årsregnskab 2014

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget – hovedoversigt ordinær drift

400 Indtægter -2.384.627 -2.378.527 -2.380.917 -2.390 0

401 Renter 6.842 7.842 8.335 493

402 Lånoptagelse 0 0 0 0 0

403 Finansielle ændringer 34.263 34.263 33.374 -889

Hovedtotal -2.343.522 -2.336.422 -2.339.208 -2.786 0
Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

Mindreforbruget vedr. Renter, Låneoptag og Finansielle ændringer udgør 0,9% ift det korrigeret budget. 

400 Indtægter

40010 Moms 0 0 -1.903 -1.903

40020 Indkomstsatter -1.642.781 -1.642.781 -1.642.954 -173

40030 Efterreguleringer tidligere år 0 0 -2.544 -2.544

40040 Grundskyld -437.538 -435.538 -435.887 -349

40050 Selskabsskatter -11.999 -11.999 -11.763 236

40060 Udligning og generelle tilskud -225.564 -225.564 -222.470 3.094

40070 Kommunale bidrag 5.051 5.051 5.040 -11

40080 Beskæftigelsestilskud -71.796 -67.696 -68.436 -740

Hovedtotal -2.384.627 -2.378.527 -2.380.917 -2.390 0
Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen
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Der er en merindtægt vedr. indtægter på 2,4 mio. kr., merindtægten skyldes primært en gennemgang af 
momsafregningen 2012 og 2013, der har medført, at kommunen har kunnet lave en række beregtigelser.
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Der er en samlet afvigelse på 2,4 mio. kr. (merindtægt), heraf vedrører 1,9 mio. kr. moms. Afvigelsen skyldes, at 
revisionen har gennemgået kommunens momsafregninger for 2012 og 2013. Det har medført at kommunen har 
kunne lave en række berigtigelser. 

Ud over moms, er der en afvigelse på 0,5 mio. kr. (merindtægt), årsagen er dels, at kommunen i december måned 
har modtaget en indbetaling på 0,2 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet 
og dels at der er sket mindre tilbagebetalinger af grundskyld i årets sidste to måneder end forventet.
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401 Renter

40110 Renter af likvide aktiver -5.888 -5.888 -5.288 600

40120 Renter af lån til betaling af ejendomsskatter -6.200 -6.200 -4.860 1.340

40130 Diverse renteindt./udg. 18.430 19.430 18.476 -954

40140 Kurstab og -gevinst, samt provisioner 500 500 7 -493

Hovedtotal 6.842 7.842 8.335 493 0

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

Bemærkninger til rammen

Puljen til særligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet finansieres ved indbetalinger fra kommunerne, i 2014 er 
puljen ikke helt udmøntet, og derfor tilbagebetales det overskydende beløb. 

Der er løbende gennem året sket tilbagebetalinger af grundskyld pga. en fejl i Skats samt fordi nogle borgere 
klager (og får medhold) over vurderinger af deres ejendomme. Tilbagebetalingerne er faldet markant i årets sidste 
to måneder, og det giver en merindtægt på 0,3 mio. kr. ift. det budgetterede.
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40110: Renter af likvide aktiver består af forrentning af kommunens obligationsbeholdning, samt renteindtægter/-udgifter 
af indestående/træk på kommunens hovedkonto i Nordea. Den gennemsnitlige likviditet (obl.beholdning+indestående i 
banken) i 2014 udgjorde 206,7 mio. kr. Heraf udgør obl.beholdningen ca. 291 mio. kr. Det gennemsnitlige træk på 
Hovedkontoen har derfor været ca. 84 mio. kr. Der har været forudsat en direkte rente på 2,25%, af 
obligationsbeholdningen, jf. Danske Capital, som er kapitalforvalter. Den faktiske gennemsnitlige direkte rente i 2014 blev 
2,14%. 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 2014 udgjort 0,8 mio. kr. Den samlet indtægt af kommunens 
likviditet blev hermed i 2013 5,3 mio. kr. Dette er 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

40120: Borgere som har/får indefrosne deres ejendomsskatter skal, jf. lovgivningen, betale renter af de udskudte 
ejendomsskatter. I vedtaget budget var forudsat en rente på 2,0%, af et samlet udestående på 310 mio. kr. for 2014. Den 
faktiske rente, udmeldt af IM, er for 2014 fastsat til 1,84%. Det faktiske samlede mængde at udestående indefrosne 
ejendomsskatter excl. Tilskrevne renter var ultimo 2014 272,1 mio. kr. Dette er 37,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette 
er hovedårsagen til mindreindtægten på 1,3 mio. kr. 

40130:  Mindreforbruget skyldes, at  rentebuffer ifm ekstraordinær indfrielse af 9 mio. kr. vedr. Jobcenter har været for 
stor.  Desuden har den faktiske rente for den variabelt forrentet del af gælden været langt mindre end budgetteret: 2% 
mod 0,25%. 

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

Kurstab: Kurstab på obligationsbeholdningen udgjorde i 2014 1,6 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 har en kurs på over 100. Der vil derfor 
”automatisk” opstå kurstab ved udtrækning, idet udtrækningen altid sker til kurs pari. Kurstabet for 2014 har været 
budgetteret til 2 mio. kr. Det faktiske kurstab blev 1,6 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 2014 er fastsat til 0,75% af den garanteret restgæld i forgående års regnskab (her 2013, hvor den garanteret 
restgæld udgjorde 213,4 mio. kr.). Der er opkræver 1,6 mio. kr. i provision.

Dermed bliver det det samlet mindreforbrug på delrammen 0,5 mio. kr.
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402 optagelse af lån

40210 optagelse af lån-Anlægsprojekter 0 0 0 0

40210 optagelse af lån-Øvrige 0 0 0
Hovedtotal 0 0 0 0 0

Bemærkninger til rammen

403 Finansielle ændringer

40310 Afdrag på lån 34.263 34.263 33.374 -889 0

Hovedtotal 34.263 34.263 33.374 -889 0
Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen
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Den såkaldte låneramme for 2014 har bestået af muligheden for kommunen til at refinansiere sit udlån til indefrosne 
ejendomsskatter, samt lån til energirenovering. Det er besluttet, at lån til ejendomsskatter første optages i 2015. Lån vedr. 
Energirenovering er optaget, men provenuet er først kommet i 2015.
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Mindreforbruget skyldes, at budgetteret nyt lån til indefrosne ejendomsskatter på 30 mio. kr. ikke er optaget, da det 
faktiske forbrug var langt mindre. Nettotilgangen af nye indefrosne ejendomsskattelån udgjorde i 2014 4,262 mio. kr. 
Refinansieringen af beløbet sker i i 1. kvartal 2015. 



Side 4



Side 5

0,0214165865



Side 6


	Udvalg

