Teknisk afgrænsning
Den konkrete, kontoplanmæssige afgrænsning af resultat- og formuebegreberne
følger af nedenstående oversigter:
Tabel 1 Afgrænsning af resultatnøgletallene
Nøgletal Definition

Skattefinansieret
driftsresultat
A:

Skatter HF. 7.68
Refusion af købsmoms HF 7.65
Tilskud og udligning HF 7.62
2-Driftsudgifter
ekskl.
forsyningsvirksomhed, jordforsyning
og ældreboliger
Dranst 1 og 2
HK 0 (ekskl. HF 0.22) og 2-6
Fk. 5.32.30 holdes ude
(bortset fra gr. 001, 005 og
006)
3-Renter
Dranst 4 (ekskl: Fk. 7.58.77
Kurstab i forbindelse med
lånoptagelse)

Nettoanlæg

4-Nettoanlægsudgifter ekskl.
forsyningsvirksomheder
og jordforsyning

Resultat af
jordforsyning

B: Skattefinansieret resultat i alt

C: Skattefinansieret resultat i alt inkl. jordforsyning

1-Indtægter:

Dranst 3
HK 0 (ekskl. HF 0.22)
HK 2-6 (ekskl. 86%/93% af Fk.
5.32.30)
Fk. 8.32.24

5-Jordforsyning
HF: 0.22

Kommentarer
Dette nøgletal viser kommunens
ordinære, skattefinansierede drift uden at
skele til investeringer. Der er tale om ”normal” løbende finansiering og ”normale”
løbende udgifter.
De tre grupperinger under 5.32.30 ældreboliger betragtes som skattefinansierede
udgifter (Ydelsesstøtte vedrørende private
ældreboliger, lejetab, eventuelt tab på
garanti for indekslån).

Kurstab i forbindelse med
lånoptagelse betragtes som en del af bruttoposteringen ved lånoptagelse og medtages ikke.
Jordforsyning er ikke at betragte
som forsyningsvirksomhed. Alligevel medtages jordforsyning ikke i anlæg, da der
kan være tale om meget lange
”konjunkturbevægelser” med enten under- eller overskud, hvilket betyder, at
KORA finder det hensigtsmæssigt at vise
et nøgletal uden jordforsyning.
Ældreboliganlæg
(kommunal
finansieringsandel) og indskud i Landsbyggefonden medtages som ”anlæg”. Medtagelse
af begge konti stiller kommunerne ens,
hvad angår forskellige typer ejerskab til
ældreboliger.

Hele hovedfunktion 0.22 anvendes
– dvs. at jordforsyning er inklusive driftsudgifter, som dog er ganske små i forhold
til anlægsudgifterne.

Tabel 2 Afgrænsning af formuenøgletallene
Nøgletal Definition

Kommentarer

Kortfristet formue/gæld
Likvide aktiver HF 9.22
Kortfristede tilgodehavender
HF 9.25,
9.28,
Kortfristet gæld HF 9.50,
9.51, 9.52 (ekskl. Fk.
9.52.55 Feriepenge)
Aktiver og passiver
tilhørende andre HF 9.38,
9.42, 9.45, 9.48

Finansiel egenkapital

Udlæg vedr.
somheder HF
9.35

forsyningsvirk-

Langfristet formue/gæld
Langfristede
tilgodehavender
HF 9.32 (ekskl. Fk. 9.32.21
Aktier og andelsbeviser mv.)
(ekskl. Fk. 9.32.24 Indskud i
Landsbyggefonden mv.)
Langfristet gæld HF 9.55
(ekskl. Fk. 9.55.77
Langfristet gæld vedr. ældreboliger)

Fk. 9.52.55: I opgørelsen er den fra 2008
obligatoriske opgørelse af skyldige feriepenge ikke medtaget,
da ændringen medfører et databrud, og da feriepengeforpligtelsen ikke kan forventes at belaste kommunen reelt udover
ved (markante) nettoændringer i medarbejderantallet. Funktionen holdes ude af formueopgørelsen.
HF 9.35: Mellemværendet mellem det skattefinansierede område og det takstfinansierede kan ikke direkte siges at være
kortfristet. Da hovedfunktionen tjener til en adskillelse af
”vores og deres penge” i et regnskabssystem, hvor der kun er
én kasse, er det alligevel relevant at medtage den for at opgøre de midler, der reelt må siges at være til rådighed for
kommunalbestyrelsen til de formål (skattefinansierede), som
disse nøgletal overordnet set fokuserer på.

9.32.21 Aktier og andelsbeviser mv. medtages ikke.
Kontoens saldo består i de fleste kommuner i overvejende
grad af midler henført til kommunens ejerskab af selskabsgjorte forsyningsvirksomheder. Det vurderes, at kommunerne
vanskeligt vil kunne realisere aktiverne, og i givet fald næppe
til den bogførte værdi. Samtidig vurderes det, at en medtagelse af forholdet vil medføre for stor vilkårlighed i sammenligning mellem kommuner, da etablering af selskaberne sker
på forskellige tidspunkter, og da det kommunale ejerskab til
forsyningsvirksomheder i nogen grad er vilkårligt.
9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden mv. skal i det kommunale regnskab nulstilles, idet det ikke kan forventes, at kommuner får indskuddet tilbage. Der er i R2008 en god håndfuld
kommuner, der har medtaget en (væsentlig) saldo på funktionen, hvilket sandsynligvis kan skyldes en fejl – derfor udelades funktionen.
9.32.27 Deponerede beløb medtages som langfristet tilgodehavende, da saldoen på langt sigt frigives.
9.55.77 ”Ældreboliggæld” anses for tilhørende en
art ”forsyningsvirksomhed” og medtages derfor ikke. Hensigten
er, at der ikke skal ske en utilsigtet reduktion af nettoformuen
i de kommuner, der anvender kommunalt ejede ældreboliger i
forhold til kommuner, der anvender boligforeninger til formålet.
9.55.79: Gæld vedr. finansielt leasede aktiver – kontoen
medtages, da den kommunale, finansielle leasing reelt er en
lånoptagelse og betragtes som sådan i regnskabsmæssig
forstand.
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I dekomponeringen af resultatnøgletallene for nettodriftsudgifter i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter, har vi anvendt de definitioner, der i de enkelte
år har været gældende for aftalerne mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi. I grundtræk defineres serviceudgifterne som ”nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fraregnet udgifter til forsyningsvirksomheder (hele hovedkonto 1), udgifter til overførselsindkomster mv. og udgifter til forsikrede ledige.
Kilden til opdeling af nettodriftsudgifterne i serviceudgifter og overførselsudgifter
mv. er KL’s Budgetvejledning for det pågældende år.

Datakilder
Datakilden er Danmarks Statistik, hvor KORA årligt indhenter kommunernes samlede budgetter og regnskaber på lavest mulige niveau via en særkørsel.
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