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Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som 
navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens 
aktiviteter og derfor i sidste ende meget afgørende for hvad der er råd til i kommunen. Af 
andre finansieringskilder er låneoptagelsen med afledte udgifter til renter og afdrag. 
Kommunekassen er også en del af området, og den kan i sidste ende også være en nødvendig 
finansieringskilde eller alternativ likviditetsopbyggende med henblik på forbedrede 
finansieringsmuligheder ved fremtidige prioriteringer. Området indeholder derudover alle 
kommunens mellemregningskonti som der ikke budgetlægges på og hvor de enkelte års 
bevægelser er fuldstændig uforudsigelige. Forbruget på alle mellemregningskonti indgår dog i 
nedenstående opgørelser og påvirker derfor også årets afvigelser.  

Overordnet regnskabsresultat

I 1.000 kr. Regnskab 
2016

Regnskab 
2017

Regnskab 
2018

Korr. 
budget 

2018

Over-/ 
underskud 

2018

Politikområde 
Finansiering -4.674.275 -4.761.787 -4.923.283 -5.180.067 256.784

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For 
beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -
=overskud. https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx

Der er tradition for at politikområde Finansiering bevilges afvigelserne i forbindelse med årets 
sidste budgetkontrol, da ændringerne typisk skyldes ændrede finansieringsudmeldinger fra 
centrale myndigheder, ændrede udviklinger i renter/afdrag eller skattereguleringer, som alle 
har det til fælles at kommunen ikke kan påvirke resultatet.
Disse bevillingsændringer blev i 2018 foretaget i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. 
august, hvilket primært skyldes en meget omfattende midtvejsregulering som også 
omhandlede driften på øvrige politikområder.
Når ”underskuddet” bliver så voldsomt som 256,8 mio. kr. så skyldes det teknisk i betydelig 
grad en kasseforbedring på hele 257,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget! Fortegnet 
kan være svært forklarligt. I praksis er det jo udtryk for at de betydelige tillægsbevillinger der 
er givet på kassen til øvrige aktivitetsområder slet ikke er forbrugt, og i teorien er det på 
politikområde Finansiering udtryk for at finansieringen/kassetrækket til andre aktivitets-
områder blev mindre end forventet. Helt konkret skal forklaringen primært findes i at meget 
betydelige selvforvaltnings- og anlægsoverførsler fortsat er uforbrugte midler.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx
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Regnskab på aktivitetsområder

I 1.000 kr.

Aktivitetsområder

Regnskab 
2018

Opr. 
Budget 

2018

Korr. 
Budget 

2018

Over-/ 
undersk

ud
2018

Renter 8.586 9.451 7.098 1.489

Tilskud og udligning -1.290.315 -1.344.083 -1.287.793 -2.522

moms 1.950 1.800 1.800 150

Skatter -3.648.329 -3.647.424 -3.649.586 1.256

Kassen (likvide aktiver) -65.069 -19.960 -322.602 257.533

Øvrige balanceforskydninger 20.591 16.155 21.933 -1.343

Afdrag på lån 78.303 81.287 78.083 220

Låneoptagelse -29.000 -38.650 -29.000 0

Politikområdet i alt -4.923.283 -4.941.424 -5.180.067 256.783

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. I kolonnen med over-/underskud er 
+=underskud og -=overskud.
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Specifikke forudsætninger for budget og regnskab 

NETTO                                                                    
hele 1.000 kr. i 2018 -priser Regnskab

Oprindelig 
budget 

Korrigeret 
budget

Restbudget,                   
- = mindrefor.              
+ = merforbr.

Renter

07.22 Renter af likv. aktiver -9.587 -6.200 -5.700 -3.887

07.28 Renter kortfr. tilg.hav. -1.689 -950 -1.650 -39

07.32 Renter langfr. tilg.hav. -3.254 -2.911 -3.711 457

07.35 Renter mlm.v. forsyning 245 223 245 0

07.52 Renter kortfr. gæld 543 400 400 143

07.55 Renter langfr. gæld 21.450 21.475 20.494 956

07.58 Kurstab/-gevinster 880 -2.586 -2.980 3.860

I alt renter 8.588 9.451 7.098 1.490

Tilskud og udligning

07.62 tilskud og udligning -1.290.315 -1.344.083 -1.287.793 -2.522

I alt tilskud og udligning -1.290.315 -1.344.083 -1.287.793 -2.522

Moms

07.65 udligning købsmoms 1.950 1.800 1.800 150

I alt moms 1.950 1.800 1.800 150

Skat

07.68 skatter -3.648.329 -3.647.424 -3.649.586 1.257

I alt Skat -3.648.329 -3.647.424 -3.649.586 1.257

Kassen

08.22 forskydn. likv. aktiver -65.069 -19.960 -322.602 257.533

I alt Kassen -65.069 -19.960 -322.602 257.533

Balanceforskydninger

08.25 forsk tilg.hav hos stat -12.679 0 0 -12.679

08.28 forsk. kortfr. tilg.hav. -89.718 0 0 -89.718

08.32 forsk. Langfr tilg.hav 13.018 16.155 21.934 -8.916

08.42 aktiver fonds/legater -7.129 0 0 -7.129

08.45 passiv fonds/legater 7.921 0 0 7.921

08.51 Kortfr. gæld staten -709 0 0 -709

08.52 Kortfr. gæld i øvrigt 109.886 0 0 109.886

I alt balanceforskydning 20.590 16.155 21.934 -1.344

Afdrag på lån

08.55 langfristet gæld 78.303 81.287 78.083 220

I alt afdrag på lån 78.303 81.287 78.083 220

Låneoptagelse

08.55 låneoptagelse -29.000 -38.650 -29.000 0

I alt låneoptagelse -29.000 -38.650 -29.000 0

Total -4.923.282 -4.941.424 -5.180.066 256.784
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Beskrivelse af regnskabsresultatet

Der har været en regnskabsmæssig forværring i likviditeten på -65,1 mio. kr. i 2018 
(statuskontiene inkl. 9.50 udviser en forværring på -75,6 mio. kr.). Forskellen på -10,5 mio. 
kr. ses som en negativ værdiregulering af de investerede likvide midler. Den samlede 
værdiregulering skal ikke forveksles med et realiseret tab, da en betydelig del af reguleringen 
skyldes en teknisk nedskrivning til den aktuelle kursværdi af investeringsporteføljen pr. 31/12-
18.
Likviditetsforværringen på -65,1 mio. kr. forklares på følgende måde: 
Overskuddet på regnskabsopgørelsen udgør 53,8 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter 
inkl. indtægter fra skatter og generelle tilskud. 
Modsat er der sket en forværring af likviditeten på balanceforskydninger på -20,6 mio. kr., og 
derudover er der sket en forværring i likviditeten på -98,2 mio. kr. ved underskud på 
låneoptagelse i forhold til afdrag på lån. 

I forhold til det korrigerede budget har der været en forbedring i likviditeten på 
257,5 mio. kr. 
Dette forklares dels med et netto forbedret overskud på regnskabsopgørelsen på 269,2 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget, omfattende drift, anlæg og renter inkl. indtægter fra skatter 
og generelle tilskud. Heraf har anlægsudgifterne bidraget positivt med 127,9 mio. kr. og 
driften positivt med 141,2 mio. kr. Samtidig har skatter og generelle tilskud også bidraget 
positivt med 1,1 mio. kr., hvorimod renter har påvirket negativt med -1,0 mio. kr.
Balanceforskydningerne har påvirket likviditeten positivt med 1,3 mio. kr. i forhold til 
budgetteret.
Endelig fremkommer en nettoforværring til likviditeten på -13,0 mio. kr. ved underskud på 
låneoptagelse og afdrag på lån (inkl. ældreboliger), i forhold til budgetteret. 

Renter:

Samlet udgør renter en netto merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

07.22 Renter af likvide aktiver Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter 661.326 800.000 -138.674
07.22.07 Invest.- og plac.foreninger -6.773.654 -3.500.000 -3.273.654
07.22.08 Realkreditobligationer -3.475.120 -3.000.000 -475.120
I alt -9.587.448 -5.700.000 -3.887.448

Renter af likvide aktiver har givet en samlet indtægt på -9,6 mio. kr., hvilket er en netto 
merindtægt på ca.-3,9 mio. kr. i forhold til budgettet.
De væsentligste merindtægter kommer fra forrentning/afkast af deponerede midler og 
overskydende likviditet, som er anbragt typisk direkte i obligationer eller i 
investeringsforeninger. En væsentlig del investeres aktivt via to formueforvaltere. 
Budgetteringsmæssigt er afkastforventningen vanskelig at håndtere, men vigtigst vurderes 
afkastresultatet for 2018 at være langt bedre end en alternativ traditionel pengebinding ved et 
aktuelt lavrenteniveau. Hele resultatet skal ses i sammenhæng med at en traditionel passiv 
placering af likvide midler som indskud i pengeinstitutter til minus-renter ikke havde givet 
nogen renteindtægter, men tværtimod udgifter, hvilket renteudgiften på 0,7 mio. kr. ovenfor 
bekræfter. Resultatet skal dog ses i sammenhæng med nettokurstabet på 3,8 mio. kr. mio. kr. 
på funktion 7.58.78, som primært fremkommer ved afhændelse / tilpasning af de løbende 
porteføljer. 
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07.28 Renter af kortfr. tilg.havende Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.28.14 Renter i betalingskontrol -1.689.179 -1.650.000 -39.179

Merindtægten vedr. renter i betalingskontrol udgør -0,04 mio. kr.
Efter tidligere problemer i Told og Skat og stoppet af inddrivelsessystemet EFI, så ses nu igen 
en positiv udvikling på dette område. Budgetkontrollen pr. 1/8-18 havde forventet en 
merindtægt på ca. -0,7 mio. kr., og den merindtægt er nu også realiseret.

07.32 Renter af langfristet tilg.hav. Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.32.20 Pantebreve -56.637 -75.000 18.363
07.32.21 Aktier og andelsbeviser mv. -1.821.360 -1.821.360 0
07.32.23 Udlån til beboerindskud -157.316 -165.000 7.684
07.32.25 Andre langfristede udlån 1.218.822 -1.650.000 431.178
I alt -3.254.135 -3.711.360 457.225

Området viser samlet en mindreindtægt på 0,46 mio. kr. 
Differencen vedrører primært mindreindtægt vedr. lån til betaling af ejendomsskat under 
andre langfristede udlån. Den tilskrevne årlige rente fra 2017 på løbende tilgodehavender på 
mere end -0,8 mio. kr. blev først bogført på regnskab 2018. I 2018 var forventet en 
tilsvarende indtægt men på trods af at renten burde være et fast tillæg til diskontoen, så er 
rentesatsen nedskrevet, hvorfor renteindtægten vedr. 2018 kun udgjorde det halve, altså ca. 
-0,4 mio. kr. 

07.35 Renter udlæg vedr. forsyning Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.35.35 Andre forsyningsvirks. 244.540 245.000 -460
I alt 244.540 245.000 -460

Differencen har været kendt siden foråret. Området er som forventet i budgetkontrollen.

07.52 Renter af kortfr. gæld i øvrigt Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.52.56 Anden kortfristet gæld 542.669 400.000 142.669
I alt 542.669 400.000 142.669

Merudgiften udgør samlet 0,14 mio. kr. Renteudgiften ligger på et betydeligt højere niveau end 
de senere år. Renteudgiften vedrører primært reguleringer af klagesager, hvor borgere har 
fået medhold hos Told og Skat, i forbindelse med vurdering af grundskyld. Området skal ses i 
sammenhæng med konto 7.68.94 grundskyld. 

07.55 Renter af langfristet gæld Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.55.64 Stat og hypotekbank 15.472 16.000 -528
07.55.68 Realkredit 237.882 276.000 -38.118
07.55.70 Kommunekredit 14.013.833 13.921.878 91.955
07.55.71 Pengeinstitutter 7.182.621 6.280.000 902.621
I alt 21.449.809 20.493.878 955.931

Renteudgifterne til langfristet gæld udgør 21,45 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,96 mio. 
kr. i forhold til budgetteret. 
Særligt udgiften til pengeinstitutter er højere end forventet, hvilket skyldes at den fortsat 
meget lave variable rente aktuelt koster på de langsigtede indgåede swap-aftaler.  
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07.58 Kurstab og kursgevinster Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.58.78 Kurstab/-gevinster i øvrigt 3.798.298 0 3.798.298 
07.58.79 Garantiprovision -2.918.127 -2.980.000 61.873
I alt 880.172 -2.980.000 3.860.172

Der budgetteres aldrig med kurstab/-gevinster. Kurstabet på 3,8 mio. kr. skal ses i 
sammenhæng med renter af likvide aktiver, hvor afkastet fra porteføljeplejen hos 
kapitalforvalterne samlet set er positivt. 2018 har bestemt ikke været noget jubelår på 
børsmarkederne, hvilket det store kurstab bekræfter. Samlet set har samlede afkast dog 
været positivt på ca. -6,4 mio. kr. når der inddrages indtægter fra renter og udbytter.
   
Garantiprovision udviser en samlet mindreindtægt på 0,06 mio. kr. i forhold til budgetteret, 
hvilket stort set er som forventet.

Balanceforskydninger:

08.22 Forskydning af likvide aktiver Regnskab Korr. Budg Restbudg.
08.22.01 Kontante beholdninger -20.750 0 -20.750
08.22.05 Indskud i pengeinstitutter -75.960.721 -322.601.899 246.641.178
08.22.07 Invest.-og placeringsforen. 11.231.950 0 11.231.950
08.22.08 Realkreditobligationer -319.698 0 -319.698
I alt -65.069.219 -322.601.899 257.532.680

Der har været en regnskabsmæssig forværring i likviditeten på -65,1 mio. kr. 

Likviditetsforværringen på -65,1 mio. kr. forklares på følgende måde: 
Overskuddet på regnskabsopgørelsen udgør 53,8 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter 
inkl. indtægter fra skatter og generelle tilskud. 
Modsat er der sket en forværring af likviditeten på balanceforskydninger på -20,6 mio. kr., og 
derudover er der sket en forværring i likviditeten på -98,2 mio. kr. ved underskud på 
låneoptagelse i forhold til afdrag på lån. 

Indskuddet i pengeinstitutter er faldet med -75,96 mio. kr. Heraf er omkring netto 10,9
mio. kr. benyttet til genkøb i porteføljen hos kapitalforvalterne. 

Ellers så kan en meget betydelig del af likviditetsforværringen reelt forklares ved det 
merforbrug der er kommet på baggrund af selvforvaltnings-, drifts- og anlægsoverførslerne fra 
2017 til 2018. Samlet overføres 282 mio. kr. fra 2017 til 2018, men der føres kun 197 mio. kr. 
videre fra 2018 til 2019, så der er i 2018, lidt simpelt beregnet uden andre bevillingshensyn, 
brugt 85 mio. kr. af dette overskud, hvilket har en afgørende indvirkning på kassetrækket.

08.25-08.52 Øvrige finansforskydn. Regnskab Korr. Budg Restbudg.
08.25 Refusionstilgodehavender -12.678.552 0 -12.678.552
08.28 Forskydninger i kortfr.tilg.hav. -89.717.547 0 -89.717.547
08.32 Forskydninger i langfr. Tilg.hav. 13.017.733 21.933.590 -8.915.857
08.42 Forskydn. aktiver fonds, legater -7.128.901 0 -7.128.901
08.45 Forskydn. passiv fonds, legater 7.920.678 0 7.920.678
08.51 Forskydn. kortfr. gæld staten -708.752 0 -708.752
08.52 Forskydn. kortfr. gæld i øvrigt 109.886.410 0 109.886.410
I alt 20.591.069 21.933.590 -1.342.521
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Øvrige finansforskydninger ses under ét. Regnskabet viser samlet netto en bevægelse på 20,6 
mio. kr. Jf. ovenstående opgørelse skyldes det på den ene side en nedbringelse af de 
kortfristede tilgodehavender på aktivsiden, men på den anden side en endnu større 
nedbringelse af den kortfristede gæld på passivsiden. Nettoresultatet har som nævnt i tidligere 
afsnit, haft en negativ indvirkning på de likvide aktiver.
I forhold til korrigeret budget er det en afvigelse på -1,3 mio. kr., men det skal påpeges at 
størstedelen af kontoområderne har karakter af mellemregningskonti, som det ikke er muligt 
at foretage/forudsige en budgetlægning på.  

På 08.25 refusionstilgodehavender er aktivet nedbragt med -12,7 mio. kr. vedr. 
statsrefusionsafregningerne af diverse sociale ydelser/opgørelser.

Af enkelte væsentlige områder på 08.28, er 08.28.14 tilgodehavender i betalingskontrol steget 
med 4,6 mio. kr. Der ses ingen nævneværdige afskrivninger selvom staten har tilbagekøbt en 
større restancesum.  
På 08.28.17 Mellemregning med følgende og foregående regnskabsår, udgør bevægelsen -94,1 
mio. kr. Denne post er også større end normalt, hvilket kan skyldes overgangen mellem 2 
økonomisystemer. 

På 08.32.23 Beboerindskudslån er opbygget et yderligere tilgodehavende på 1,2 mio. kr. 

På 08.32.25 andre langfristede udlån og tilgodehavender er opbygget et yderligere 
tilgodehavende på 6,4 mio. kr. Den nye ”indefrysningsordning” vedr. udsat grundskyld udgør 
ca. 7,0 mio. kr. heraf. Lån vedr. betaling af ejd.skat vedr. pensionister er til gængæld 
nedskrevet -0,7 mio. kr., da disse for 2018 også indgår i ”indefrysningsordningen”

På 08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. er der netto frigivet deponering for -6,7 mio. kr., 
men en merudgift på 2,3 mio. kr. vedr. ny deponering angående garanti til Næstved 
produktionsskole afviger fra budgettet.

På 08.51 er opbygget en yderligere kortfr. gæld til staten på -0,7 mio. kr. Dette forklares ved 
at statens andel af de samlede beboerindskudslån er vokset. 

Den samlede kortfr. gæld i øvrig udgør i regnskabet 109,9 mio. kr., svarende til en 
nedbringelse af gælden.
Heraf udgør 08.52.56 vedr. ventende betalinger på remitteringskonti en nedbringelse af 
gælden på 99,4 mio. kr. Derudover udgør nedbringelse af gælden på 08.52.59 
mellemregningskontiene 10,4 mio. kr.

Afdrag på lån:

08.55 afdrag af langfristet gæld Regnskab Korr. Budg Restbudg.
08.55.68 Realkredit 457.563 459.000 -1.437
08.55.70 Kommunekredit 72.858.105 72.858.720 -615
08.55.71 Pengeinstitutter 4.780.802 4.556.000 224.802
08.55.77 Komm.kredit, ældreboliger 206.251 209.000 -2.749
I alt 78.302.722 78.082.720 -220.002

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. 
Det højere afdragsforbrug vedr. pengeinstitutter er reelt positivt, da det betyder fortsat meget 
lave variable renter på de variable banklån med fast ydelse, for så har de tilsvarende låns 
rentedel samtidig været tilsvarende lavere.
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Finansiering:

07.62 Tilskud og udligning Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.62.80 Udlign. /generelle tilskud  -1.086.026.618 -1.083.506.000 -2.520.618
07.62.81 Udlign./ tilskud flygtninge 17.832.000 17.832.000 0
07.62.82 Komm. bidrag regionerne 10.980.000 10.981.000 -1.000
07.62.86 Særlige tilskud -233.100.000 -233.100.030 30
I alt -1.290.314.618 -1.287.793.030 -2.521.588

Området udviser en merindtægt på -2,5 mio. kr. og er egentligt som forventet.
 
Forskellen skyldes delvis kompensation på -3,684 mio. for statens tilbagekøb af gæld til 
efterfølgende eftergivelse, samt dobbelt udgiftsbevilling på 1,163 mio. kr. afledt af 
midtvejsreguleringen. Begge beløb fremgik af budgetkontrollen pr. 1. nov., men der blev ikke 
givet bevillingsændring hertil.

07.65 refusion af købsmoms Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.65.87 refusion af købsmoms 1.950.136 1.800.000 150.136
I alt 1.950.136 1.800.000 150.136

Regnskabet udgør en netto merudgift på 0,15 mio. kr.
Budgettet er oprindeligt afsat til moms af huslejeindtægter. Merudgiften hertil udgør de
0,15 mio. kr.  

07.68 Skatter Regnskab Korr. Budg Restbudg.
07.68.90 Indkomstskat -3.305.045.000 -3.305.045.000 0
07.68.92 Selskabsskat -35.225.125 -35.225.000 -125
07.68.93 Anden skat -923.954 -735.000 -188.954
07.68.94 Grundskyld -291.699.523 -293.797.818 2.098.295
07.68.95 Anden skat fast ejd. -15.435.727 -14.783.000 -652.727
I alt -3.648.329.329 -3.649.585.818 1.256.489

Den samlede netto mindreindtægt vedr. skatter udgør 1,26 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget.

Det er altid fastlæggelsen af det endelige provenu fra grundskyld og dækningsafgifter som 
volder problemer. Det har været et ugunstigt år med et underskud på samlet 1,45 mio. kr. 
Området budgetteres erfaringsmæssigt meget forsigtigt, men er alligevel vanskelig at styre. 

Det skyldes primært de kendelser der løbende kommer fra Skatteankenævnet, som 
kommunen ikke på forhånd har kendskab til, og niveauet fra disse sager kan variere meget fra 
år til år. Derudover har kommunen selv mulighed for at bevilge betydelige afgiftsfritagelser. 
Udgifterne af de samlede klagesager/reguleringer udgjorde 4,4 mio. kr. i 2018. Hertil kommer 
yderligere rentetilskrivning på reguleringerne på 0,5 mio. kr. som er bogført/omtalt under 
funktion 07.52.56 Anden kortfristet gæld.

Den resterende merindtægt vedr. anden skat på -0,19 mio. kr., vedrører ikke budgetteret 
indtægt fra forskerskat.
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08.55 låneoptagelse Regnskab Korr. Budg Restbudg.
Restlåneramme 2017:
Lånedisp. 2017, lav likviditet -29.000.000 -29.000.000 0
I alt restlån 2017 optaget i 2018 -29.000.000 -29.000.000 0

Området er som forventet.


