Årsresultatet
Der er ikke i lovgivningen angivet en fast skabelon for opstillingen af kommunernes
årsresultat. Budget- og Regnskabssystemet stiller dog en række krav til, hvilke
oplysninger der skal fremgå for årsresultatet. KORA har valgt den opstilling, som
mange kommuner har gjort det til praksis at anvende i deres årsberetninger –
nemlig en udgiftsbaseret resultatopgørelse. Resultatopgørelsen varierer i form fra
kommune til kommune, men følger som hovedregel den samme grundskabelon,
som også ligger til grund for KORAs opgørelse:
Skabelon for opgørelse af årsresultater
1_indtægter (1a + 1b)
1a_tilskud og udligning
1b_skatter
2_nettodriftsudgifter (2a + 2b)
2a_serviceudgifter
2b_overførselsudgifter
3_nettorenter
A: Skattefinansieret driftsresultat (1 + 2 + 3)
4_Skattefinansieret nettoanlæg
B: Skattefinansieret resultat i alt (A + 4)
5_resultat vedr. jordforsyning
C Skattefinansieret resultat i alt - inkl. jordforsyning (A + 4 + 5)
Resultatopgørelsens enkelte poster forklares i det følgende:

1_indtægter

Indtægterne er udtryk for det, man kan kalde de grundlæggende, ordinære indtægter for kommunen. Kommunens øvrige indtægter er indeholdt i de øvrige delnøgletal. Indtægterne er delt i to:

1a_tilskud og udligning

Viser kommunens nettoindtægter, som fordeles fra staten via det generelle statstilskud samt beløb, som til- eller fragår kommunen i det mel lemkommunale udligningssystem.

1b_skatter

Viser kommunens indtægter fra kommunal indkomstskat og ejendomsskatter samt
øvrige kommunale skatter.

2_nettodriftsudgifter

Nettodriftsudgifterne indeholder de løbende udgifter til og indtægter fra drift af
kommunens servicetilbud i medfør af de love, der regulerer kommunernes virksomhed. Nettodriftsudgifterne er delt i to:

2a_serviceudgifter

Omfatter den del af kommunens drift som jf. de årlige aftaler mellem regeringen og
KL betegnes som ”service”. Det drejer sig fx om udgifterne på de store serviceom-

råder som skolevæsen, ældreforsorg, veje, børnepasning, omsorg for handicappede, kulturelle aktiviteter mv. Delnøgletallet indeholder desuden en række indtægter, der hænger sammen med udgifterne. Det gælder fx forældrebetaling til daginstitutioner.

2b_overførselsudgifter

Indeholder udgifter til overførselsindkomster – fx kontanthjælp, sygedagpenge,
førtidspensioner mv. Delnøgletallet indeholder betydelige indtægter i form af statsrefusioner, som finansierer en del af kommunens bruttoudgifter.

3_nettorenter

Nøgletallet omfatter kommunernes renteudgifter til fx kreditforeninger og banker
som følge af langfristet gæld samt i mindre omfang forskellige andre renteudgifter.
Renteindtægter stammer fra især kommunernes indeståender på bankkonti, obligationsbeholdninger mv. Nøgletallet vil for nogle kommuner i enkelte år indeholde
udbytter mv. af forskellige aktieposter – i kommunernes egne regnskaber vil disse
ofte optræde som ”ekstraordinære poster”.

A: Skattefinansieret driftsresultat

Nøgletallet er det første nøgletal, der udtrykker en balance mellem udgifter og indtægter. Det skattefinansierede driftsresultat er resultatet af de ”løbende poster” –
det vil sige, inden kommunen har afholdt investeringsudgifter til byggeri mv. Dette
nøgletal skal derfor gerne udvise et vist overskud.

4_Skattefinansieret nettoanlæg

Nøgletallet indeholder kommunernes udgifter og eventuelle indtægter i forbindelse
med anlægsinvesteringer, som fx byggeri af veje og bygninger.

B: Skattefinansieret resultat i alt

Nøgletallet udtrykker balancen mellem indtægter og udgifter, efter at nettoanlægsudgifterne lægges til driftsresultatet.

5_resultat vedr. jordforsyning

Nøgletallet omfatter kommunernes udgifter til erhvervelse af jord, til byggemodning
af grunde samt indtægter fra salg af disse til bolig og erhvervsformål. For de fleste
kommuner vil jordforsyningen balancere over en årrække, men i de enkelte år kan
der være betydelige over- og underskud.

C Skattefinansieret resultat i alt – inkl. jordforsyning

Det samlede skattefinansierede resultat viser balancen mellem indtægter og udgifter, når der yderligere tages højde for resultatet for jordforsyningen.
Det samlede skattefinansierede resultat bør i en standardsituation – uden formue
eller gæld og set over tid – være i balance; dvs. have værdien ”0”.
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