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Ledelsens årsberetning 

 

Årets væsentligste begivenheder  

Året 2013 bød på mange spændende og udfordrende aktiviteter som: 
 

� Etablering af den fælles enhed Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) til varetagelse 
af bygnings- og arealadministration 

� Grønne initiativer 
� Investering i lokal udvikling 
� Sundhed og social balance 
� Styrket indsats på sygedagpengeområdet 
� Fokus på at nedbringe og forebygge langtidsledighed 
� Overdragelse af områderne pension, boligstøtte og børnebidrag til Udbetaling Danmark 
� Den Grønne Tråd 
� Udvikling af Tankefuld 
� Udviklingsplan for Svendborg Havn 
� Ibrugtagning af SG Huset 

 
 
Men det er blot nogle af de mange store som små projekter, der blev arbejdet med, samtidig med, at 
Svendborg Kommune fastholdt fokus på de daglige driftsopgaver. Under afsnittet ”Udvalgene kort 
fortalt!” beskrives de enkelte politikområders aktiviteter mere uddybende. 
 
Forliget om finansloven 2012 indebar tillige sanktioner, såfremt kommunerne under ét ikke overholder 
den aftalte ramme for serviceudgifter. Disse sanktioner er videreført i 2013. 

Der har fortsat været fokus på, at budgettet overholdes, og at der ikke opstod utilsigtet brug af 
kommunens kassebeholdning. 

På baggrund heraf fastholdt Økonomiudvalget følgende principper for kommunens økonomistyring i 
2013: 

� Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner. 

� Bevillingsoverholdelse - Ingen tillægsbevilling finansieret af kassen. 

� Styringsparameter - Korrigeret budget. 

� Budgetansvar - fagudvalgenes ansvar for, at tildelte bevillinger og rådighedsbeløb overholdes. 

� Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse 
heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. 

 
 
 
Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet 

Driftsoverskud 

Regnskabet 2013 udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et 
overskud på 100,6 mio. kr. i oprindeligt budget 2013, svarende til en forbedring på 57,2 mio. kr.  

Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 er der tale om et mindreforbrug på 119,0 mio. kr., hvoraf 
ca. 20,4 mio. kr. overføres til driften 2014, 33,7 mio. kr. til rente og kursregulering 2014 og 38,1 mio. kr. 
budget 2015. 
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Af overførsel til 2015 på 38,1 mio. kr. overføres 9,4 mio. kr. til anlæg 2014, vedrørende Ungeenhed på 
3,5 mio. kr., anlægsprojekt IT i folkeskolen på 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr. til nedbringelse af salgsbudget 
for Hjortøhus. 

For renter, risikopulje, deponering, låneoptagelse og generelle tilskud overføres samlet 0,3 mio. kr. til 
2014.  

Samlet set udviser regnskabsresul
for 2013, et samlet nettounderskud på 1,6 mio. kr. 
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Af overførsel til 2015 på 38,1 mio. kr. overføres 9,4 mio. kr. til anlæg 2014, vedrørende Ungeenhed på 
anlægsprojekt IT i folkeskolen på 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr. til nedbringelse af salgsbudget 

For renter, risikopulje, deponering, låneoptagelse og generelle tilskud overføres samlet 0,3 mio. kr. til 

Samlet set udviser regnskabsresultatet af det skattefinansierede område inkl. anlægsudgifter
et samlet nettounderskud på 1,6 mio. kr.  

Regnskab 2012 Budget 2013 Korr. budget 2013 Regnskab 2013

Indtægter (mio. kr.)

Regnskab 2012 Budget 2013 Korr. budget 2013 Regnskab 2013

Driftsudgifter (mio. kr.) 

Af overførsel til 2015 på 38,1 mio. kr. overføres 9,4 mio. kr. til anlæg 2014, vedrørende Ungeenhed på 
anlægsprojekt IT i folkeskolen på 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr. til nedbringelse af salgsbudget 

For renter, risikopulje, deponering, låneoptagelse og generelle tilskud overføres samlet 0,3 mio. kr. til 

inkl. anlægsudgifter 

 

 

Regnskab 2013

Generelle 

tilskud

Skatter

Regnskab 2013

Indkomst 

overførsel

Service



Regnskab 2013

 

 

 

 

Anlæg  

Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter (netto) på 159,4 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt 
budget på 108,9 mio. kr., svarende til et netto merforbrug på 50,5 mio. kr.

Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 på 234,5 mio. kr., er der tale om et netto mindreforbrug 
på 75,1 mio. kr., hvoraf ca. 75,0 mio. kr. overføres til 2014.

Anlæg bygger på flerårige bevillinger, hvorved forbruget kan variere en del i forhold til det vedtagne 

budget grundet anvendelse af overførte bevillinger fra tidligere år. 

”Netto” er anlægsudgifter fratrukket anlægsindtægter.
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Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter (netto) på 159,4 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt 
svarende til et netto merforbrug på 50,5 mio. kr. 

Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 på 234,5 mio. kr., er der tale om et netto mindreforbrug 
på 75,1 mio. kr., hvoraf ca. 75,0 mio. kr. overføres til 2014.   

ger, hvorved forbruget kan variere en del i forhold til det vedtagne 

budget grundet anvendelse af overførte bevillinger fra tidligere år.  

er anlægsudgifter fratrukket anlægsindtægter. 

Regnskab 2012 Budget 2013 Korrigeret budget 

2013

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (mio. kr.)

Regnskab 2012 Budget 2013 Korrigeret budget 2013

Anlæg (mio. kr.)

 

Der har i 2013 været afholdt anlægsudgifter (netto) på 159,4 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt 

Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 på 234,5 mio. kr., er der tale om et netto mindreforbrug 

ger, hvorved forbruget kan variere en del i forhold til det vedtagne 

 

Korrigeret budget Regnskab 2013

(mio. kr.)

Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013

Netto

Bruttoudgifter
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Garanti- og eventualforpligtelser  

Svendborg Kommunes samlede garanti
2013, mod 1.194,9 mio. kr. primo.

En samlet garanti heraf på 539,3 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrøre
medregnet med det fulde beløb i alle 

Stigningen i forpligtigelser i 2013 på 602,5 mio. kr. 
� Udbetaling Danmark (øget solidarisk hæftelse 
� Fyns Almennyttige Boligselskab
� Bregnegårdshaven (Svendborg Andelsboligforening Afd. 16): 237,3 mio. kr.
� Bregnegårdshaven (Svendborg Andelsboligforening

 

Årets likviditetsændring 

Den likvide beholdning udgør 49,3 mio. kr. ultimo 2013 
er beholdningen således forringet med godt 47,5 mio. kr. 

Det vedtagne budget udviste en negativ likviditetsændring på 16,2 mio. kr
udviser negativ likviditetsændring på 112,2 mio. kr

I forhold til vedtaget budget udviser overs
på 57,2 mio. kr., mens anlægsudgifterne udviser en merudgift på 50,5 mio. kr., hvorved det samlede 
resultat på det skattefinansierede område underviser en nettomerindtægt på 6,7 mio. kr.  
Årsagen til, at likviditeten forringes med 31,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget kan primært henføres 
til likviditet overført til Udbetaling Danmark på ca. 70 mio. kr., samt større låneoptagelse 
49,3 mio. kr. i restlåneoptagelse vedr. 2012, 2
Trappebæksvej og Skårup Kultur og 
frigivet deponering der har reduceret likviditetstrækket.
 

Den gennemsnitlige likviditet var i 2013 på 186,1 
Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning)
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aranti- og eventualforpligtelser udgør 1.797,4 mio. kr. ved udgangen af 
mod 1.194,9 mio. kr. primo. 

på 539,3 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling
regnet med det fulde beløb i alle kommuner. 

på 602,5 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til:
Udbetaling Danmark (øget solidarisk hæftelse fra 370,7 mio. kr.): 168,6 mio. kr.

ge Boligselskab (Tankefuld): 62,8 mio. kr. 
(Svendborg Andelsboligforening Afd. 16): 237,3 mio. kr.

Bregnegårdshaven (Svendborg Andelsboligforening Afd. 14): 131,3 mio. kr.

udgør 49,3 mio. kr. ultimo 2013 - sammenholdt med 96,8 mio. kr. primo 2013 
forringet med godt 47,5 mio. kr.  

Det vedtagne budget udviste en negativ likviditetsændring på 16,2 mio. kr. og det korrigerede budget en 
udviser negativ likviditetsændring på 112,2 mio. kr.  

I forhold til vedtaget budget udviser overskud på den ordinære driftsvirksomhed for 2013 en merindtægt 
på 57,2 mio. kr., mens anlægsudgifterne udviser en merudgift på 50,5 mio. kr., hvorved det samlede 
resultat på det skattefinansierede område underviser en nettomerindtægt på 6,7 mio. kr.  

til, at likviditeten forringes med 31,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget kan primært henføres 
til likviditet overført til Udbetaling Danmark på ca. 70 mio. kr., samt større låneoptagelse 
49,3 mio. kr. i restlåneoptagelse vedr. 2012, 28,3 mio. kr. i låneoptagelse vedr. SG Huset, 
Trappebæksvej og Skårup Kultur og Idrætscenter, mens udskudt låneoptagelse udgør 
frigivet deponering der har reduceret likviditetstrækket. 

Den gennemsnitlige likviditet var i 2013 på 186,1 mio. kr. (efter Økonomi – 

Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning).  

2009 2010 2011 2012 2013

Likviditet 

udgør 1.797,4 mio. kr. ved udgangen af 

Udbetaling Danmark, og er 

: 
168,6 mio. kr. 

(Svendborg Andelsboligforening Afd. 16): 237,3 mio. kr. 
): 131,3 mio. kr. 

sammenholdt med 96,8 mio. kr. primo 2013 

og det korrigerede budget en 

kud på den ordinære driftsvirksomhed for 2013 en merindtægt 
på 57,2 mio. kr., mens anlægsudgifterne udviser en merudgift på 50,5 mio. kr., hvorved det samlede 
resultat på det skattefinansierede område underviser en nettomerindtægt på 6,7 mio. kr.   

til, at likviditeten forringes med 31,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget kan primært henføres 
til likviditet overført til Udbetaling Danmark på ca. 70 mio. kr., samt større låneoptagelse (hovedsageligt 

8,3 mio. kr. i låneoptagelse vedr. SG Huset, 
udgør ca. 32 mio. kr.) og 

 og 

 

2013

Gennemsnit 

365 dage

Beholdning 

31.12.
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Fremlæggelse af årsregnskabet / Fagudvalgenes bidrag. 

Beretningen for 2013 indeholder en ”kort fortalt” beskrivelse for de enkelte fagudvalg, en økonomisk- og 
bevillingsoversigt. De enkelte fagudvalgs specifikke bidrag er udgivet separat, hvorved årsberetningens 
fokus er rettet mod den overordnede økonomi. Årsregnskabet består således af: 

� Årsberetning 2013 
� Fagudvalgenes årsberetninger 2013 
� Regnskabsoversigter 2013 
� Anlægsregnskab 2013 
� Drifts- og anlægsoverførsler  
� Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2013 

 
Bidragene fremlægges på kommunes hjemmeside: http://www.svendborg.dk  ”Om Kommunen” og 
”Økonomi og Tal” 

 

Forventninger til fremtiden 

Svendborg Kommune har gennem de senere år haft en stram økonomisk styring, jf. kommunens 
økonomiske politik.  

I kommunens økonomiske politik er der opstillet følgende mål: 

� Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr.  
� Kassebeholdningen skal i gennemsnit udgøre 80-100 mio. kr. 

Formålet er at sikre balance i kommunens økonomi, herunder at sikre et beredskab til uforudsete 
udgifter, samt at skabe plads til investering og udvikling af kommunens service. 

Resultatet af denne stramme styring afspejles også i regnskab 2013, hvor det samlede regnskab udviser 
et overskud på ca. 20 mio. kr. ekskl. likviditetstræk vedr. Udbetaling Danmark på ca. 70 mio. kr.  

Selvom kommunens økonomi som udgangspunkt er sund og forholdsvis robust, ligger vi i den sidste 
tredjedel blandt landets kommuner, med lav likviditet og relativ høj gæld pr. indbygger. 

Følgende reformer har (eller vil få) betydning for perioden 2014-18: 

� Kontanthjælpsreform (trådte i kraft 1/1 2014) 
� Sygedagpengereform (træder i kraft 1. juli 2014) 
� Beskæftigelsesreform (forventet 2015 eller 2016) 
� Skolereform (træder i kraft for skoleåret 2014/15).  

I 2013 havde kommunen et historisk stort anlægsforbrug på knap 160 mio. kr. I 2014 er der også udsigt 
til et stort anlægsforbrug, idet det samlede anlægsbudget inkl. overførsler fra 2013 udgør netto godt 180 
mio.kr.  

I 2014 bliver der for alvor sat gang i investeringerne vedr. kommunens innovative energispareprojekt, 
hvor der over de næste 4 år er afsat ca. 70 mio. kr. Arbejdet med ombygning af Thurø Skole fortsætter, 
og forventes afsluttet i 2015.  

Anlægsbudgettet rummer også forventede salgsindtægter bl.a. vedr. Nordre Skole og Tankefuld, hvor 
markedet gør det usikkert, om indtægterne kan realiseres i 2014.  
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Udvalget for Miljø og Teknik – Kort fortalt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drift og Anlæg 
 

Drift og Anlæg har også i 2013 haft særligt fokus på 
styring af udbudte arbejder på baggrund af 
ydelsesbeskrivelser og registreringer af diverse 
arbejdsområder som var grundlaget for 
konkurrenceudsættelsen af entreprenørafdelingen. 
Samarbejdet med entreprenøren forløber 
tilfredsstillende. 

GPS-registreringen af gadebrønde har ved udbud givet 
lavere priser, således der nu renses dobbelt antal 
brønde i forhold til tidligere for samme pris. 

Samarbejdet med entreprenørerne på henholdsvis 
Funktions- og partneringsudbuddet på asfaltområdet 
går godt. Der har også i år været positive 
tilkendegivelser fra borgerne omkring vejenes tilstand. 

Trafiksikkerhedsprojekter fortsatte i 2013 med 
udførelse af projekter til at sikre skolevejene. 
Kommunen har opnået at Vejdirektoratet har været 
medfinansierende ved tildeling af puljemidler.  

Indenfor grønne områder er der i 2013 blevet udført 
et større renoveringsarbejde i Christiansminde 
Strandpark. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i 
foråret 2014. 

Indenfor byggeområdet kan særligt fremhæves 
byggeprojekter som følge af skolestrukturen. Projekter 
er blevet igangsat året igennem og pågår også ind i 
2014. Der har været et fint tværgående samarbejde 
mellem direktørområderne. 

Gennem 2013 har der været stort fokus på 
energibesparelse. Det Innovative Energispareprojekt 
til ca. 70 mio. kr. er igangsat og gennemføres over en 
6-årig periode. 
 

Natur og Klima 
 

Natur og Klima varetager opgaver indenfor 
hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, 
jordforurening, badevand, natur og vandløb. 

De væsentligste resultater i 2013: 

Der er udarbejdet en plan for natur- og friluftsliv, hvor 
borgere og interessenter på området i stort omfang er 
blevet inddraget.  

Der er udarbejdet en klima- og energipolitik ligeledes 
med stor involvering af interessenter på området. 

Der er gennemført en omfattende 
landbrugsplanlægning med udpegning af særligt 
værdifulde landbrugsarealer.  

Der er udarbejdet en ny spildevandsplan for 
Svendborg Kommune. 

Svendborg Kommune blev i september 2012 kåret 
som Friluftskommune, og på den baggrund er der i 
2013 gennemført en række aktiviteter. Herunder en 
lang række guidede ture og lignende arrangementer.  

I forbindelse med Natura-2000-handleplanen, er 
blandt andet indsatserne "Klokkefrøstien” og 
"Splitterner og sjældne tudser" igangsat. 

Sagsbehandlingstiden inden for de fleste sagsområder 
har overholdt de fastlagte servicemål. 

 

Erhvervskontakten 
 

Erhvervskontakten blev etableres 1. januar 2013. 
Hvilket betyder at man har samlet Plan, Byg og Industri 
miljø i en afdeling. Formålet med afdelingen er at skabe 
en indgang for erhvervslivet samt et fokus på 
bevægelsen fra ”Myndighedskultur til 
Samarbejdskultur”. Det lykkes i 2013 at blive en af 
højdespringerne i DI’s analyse. Derudover har der 
været foretaget målinger som viser en generel 
forøgelse af tilfredsheden med den service der bliver 
leveret.  

Industrimiljø udførte i 2013 tilsyn på 86 virksomheder. 

Den primære tid med planlægning, udførsel og 
opfølgning af miljøtilsyn er der brugerbetaling på. Dog 
er visse aktiviteter ikke omfattet (f. eks. Skydebaner og 
Motorsportsbaner). Også dele af tilsynet er undtaget for 
brugerbetaling nemlig vejledning om MiljøForum Fyn, 
Energioptimeringer og Grønne regnskaber.  
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Udvalget for Miljø og Teknik – Kort fortalt!  

 

 

 

Erhvervskontakten Fortsat 
 

Der blev arbejdet på 8 miljøgodkendelser, herunder 
Motocross, Svendborg Fjernvarme, Svendborg 
Kraftvarmeværk, DLG, Klintholm I/S m.m.   

Der blev givet 11 spildevandstilladelser og diverse 
andre tilladelser som, tilladelse til oprensning af 
havneslam i Marstal, fritagelser til benyttelse af Motas 
(tømningsordning for olie/benzinudskillere). 

Af andre opgaver kan nævnes Miljøtilsynsplan, 
kildesporingsprojekt (spildevand), 
brugertilfredshedsundersøgelse, forespørgsler på 
virksomhedsetableringer, foreningsservice 
(skydebaner, modelflyklub) og midlertidige aktiviteter 
(sandblæsning, skydninger etc.)  

Teamet bruger omkring 1 årsværk på klagesager, 
herunder vindmøller.  

I 2013 blev der registreret 1262 nye sager i Byg. 

Sagsbehandlerne bruger omkring 40 % af deres tid 
på opgaver, der kan opkræves gebyr for. Således er 
der kun opkrævet gebyr i 524 byggesager.  

Der må kun opkræves gebyr for den tid, der 
anvendes i relation til byggeloven. Tilladelser eller 
dispensationer efter anden lovgivning kan der ikke 
opkræves gebyr for, selv om disse er en forudsætning 
for, at der kan gives en byggetilladelse.  

Der kan f.eks. ikke opkræves gebyr for følgende typer 
sager: landzonetilladelser, forespørgsler, klager, 
skimmelsvampesager, byfornyelse og 
bygningsforbedring, avancebeskatning og 
udstykningssager, administration af beskyttelseslinjer 
efter Naturbeskyttelsesloven. 

Byggesagsafdelingen har ofte en koordinerende 
funktion i forhold til mange af kommunens øvrige 
områder, hvilket giver god mening i forhold til 
princippet om ”én indgang til kommunen”. Ikke 
sjældent involverer en byggesag forhold omkring 
veje, spildevand, beredskab, plan, grønne områder, 
natur, landbrug mm. Det betyder, at området bruger 
ressourcer på at indhente og koordinere oplysninger, 
hvorved der skabes en større helhed i 
opgaveløsningen. 
 
Der har i 2013 været en voldsom stigning i antallet af 
skimmelsvampesager. I 2012 var der 16 sager. I 
2013 var antallet steget til 33. En enkelt særlig 
vanskelig sag har taget over 100 timer at håndtere. 

 
Af større kendte byggesager kan f.eks. nævnes 
ombygning af hotellet Stella Maris og opførelse af SG-
Huset på Ryttervej. 

Afdelingen har desuden brugt en del ressourcer på 
VVM-screening og landzonetilladelse til større 
solcelleparker/anlæg. 

Koordinering og Service 
 

Sekretariatet har det overordnede ansvar for det 
administrative budget på konto 6. 

Sekretariatet udarbejder månedlige budgetkontroller 
og supporterer de faglige afdelinger med økonomisk 
rådgivning. 

Også på andre områder gives der support til de 
faglige administrative afdelinger. Det gælder IT, UMT-
dagsorden, posthåndtering og arkivering. 

Hertil kommer organisationsudvikling og 
kommunikation, hvor der er lagt øget vægt på at 
dyrke den gode historie. 

Sekretariatet har tværfagligt medvirket i forskellige 
innovationsprojekter, blandt andet om bedre service 
– i samarbejde med erhvervslivet.  

Derudover er Sekretariatet ansvarlige for 
lejekontrakter på forpagtninger og ejendomme samt 
de afledte indtægter heraf. 

Beredskabet har haft 227 udrykninger i 2013 – et fald 
på 26. 

Beredskabet har yderligere i 2013 haft 359 brandsyn, 
udstedt 122 tilladelser til midlertidig overnatning, 121 
tilladelser til arrangementer og 33 tilladelser til 
fyrværkeri. 

På området for de frivillige er der gennemført 
uddannelser på 4.300 elevtimer. Falck har fået 
uddannet 5 hold, og der er afviklet 146 hold inden for 
førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer 
med i alt 2.641 deltagere. Svendborg Søfartsskole 
har haft 695 elever på Brandskolen. 
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Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt! 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbejdsmarkedsudvalget  
 

Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter 
drift af Jobcenter Svendborg samt 
overførselsindkomster på områderne 
Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge 
og Forsikrede ledige. 

Kommunens beskæftigelsesplan, der udarbejdes efter 
dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og 
kommunalbestyrelsen, udstikker de overordnede 
rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. 

Jobcenter 

 

I 2013 er der etableret et tværkommunalt 
rehabiliteringsteam på tværs af direktørområderne og 
fra og med 1. juli også med deltagelse af en 
sundhedskoordinator fra Region Syddanmark. Alle 
sager med tværgående problemstillinger, hvor 
beskæftigelsesindsats alene ikke kan hjælpe 
borgeren, skal behandles i dette forum forud for 
bevilling af fleksjob, førtidspension eller et 
ressourceforløb. 

 

Jobcenteret fik i 2013 bevilget 2,3 mio. kr. til 
afholdelse af projekt Fleksjobværksteder, der i 
perioden september 2013 til november 2014 skal 
bruges til forsøg, hvor kommunen indgår aftale om 
etablering af fleksjobværksteder på virksomheder for 
at give flere mennesker med nedsat arbejdsevne 
mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. 

Beskæftigelsesindsats 

 

Jobcentret har i 2013 prioritet indsatsen for især de 
unge og borgere med problemer ud over ledighed. 

Jobcentret deltog i første halvår i det landsækkende 
forsøg ”Brug for alle”, der var et forsøg med en særlig 
tværgående indsats for kontanthjælpsmodtagere, der 
ellers ikke kunne deltage i beskæftigelsesrettede 
tilbud.  

Projektet forløb samtidig med opstarten af 
rehabiliteringsteamet, og erfaringerne herfra er 
indarbejdet i det nuværende tværgående samarbejde. 

 

Sociale ydelser 

 

Via et tæt samarbejde og dialog mellem de ansatte i 
Borgerservice og Jobcenteret arbejdes der forsat for at 
sikre udbetaling af de rette ydelser til de berettigede 
borgere. 

1. januar 2013 trådte fleksjob- og 
førtidspensionsreformen i kraft. Antallet af ”gamle” 
fleksjob faldt i løbet af 2013 fra 681 til 591. Samtidig 
blev der i 2013 etableret 81 af de nye flekslønstilskud 

Sygedagpenge 

 

Den styrkede indsats fra budgetforliget 2012 for 
indsatsen på sygedagpengeområdet i form af tidlig 
indsats og hurtig afklaring har siden efteråret 2012 
givet resultat. I 2013 har antal sygedagpengesager 
således været væsentligt under det budgetterede. 

Forsikrede ledige 

 

I 2013 har det helt store fokus været på at nedbringe 
og forebygge langtidsledighed. I løbet af 2013 blev 
langtidsledigheden nedbragt med 15 procent fra 601 
personer i december 2012 til 502 personer i december 
2013. 

… 
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Erhvervsudvalget – Kort fortalt! 

 

Erhverv og Turisme 
 
2013 var året hvor Erhvervskontakten blev etableret. 
Formålet med Erhvervskontakten var først og 
fremmest at opbygge en kundeorienteret organisation 
og dermed sikre et stærkt forbedret erhvervsklima. 
 
Dette er sket gennem eks: 
- En stor uddannelsesindsats af medarbejdere under 
overskriften " Fra myndighedskultur til 
samarbejdskultur" 
- En øget åbenhed og dialog mellem virksomheder og 
myndigheder 
 
Samtidig med de mange nye tiltag har 
Erhvervskontakten skulle varetage drift af kendte 
opgaver      
2013 er også året, hvor det blev besluttet, at udvide 
Erhvervskontakten således at der fra 2014 bliver tilført 
yderligere myndighedsopgaver.  

Borgerservice 
 
Borgerservice er kendetegnet ved at indeholde en 
bred vifte af borgerrelaterede opgaver, og er 
borgernes indgang til det offentlige. 

 

Kontaktcenteret 

Kontaktcentrets vigtigste opgave er, at servicere 
borgere, der henvender sig enten personligt, 
telefonisk eller digitalt. Kerneydelsen er 
”straksafklaring” og digital support til borgerne. 
Kontaktcenteret har i 2013 straksafklaret 59 % af de 
telefoniske henvendelser og 70,5 % af de personlige 
henvendelser inden for Kontaktcenterets lovområder. 

Digitalisering 

Borgerservice lever op til kravene i bølgeplanen for 
digital selvbetjening. I 2013 er følgende områder 
blevet digitale: ansøgning om begravelseshjælp, 
økonomisk friplads, navne- og adressebeskyttelse, 
anmeldelse af vielse samt digital løsning på pas og 
kørekort. 

Udbetaling Danmark 

Borgerservices har i 2013 overdraget områderne 
”Børnebidrag” og ”Barselsdagpenge” til Udbetaling 
Danmark samt de tilhørende medarbejdere. 

Ny og ændret lovgivning i 2013: 

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har 
opbrugt deres dagpengeret, gældende pr. 1.1.2013. 

Frivillig overgang til førtidspension efter lov om 
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension (§ 44 stk. 5). Overgang fra 
førtidspension på gammel ordning til førtidspension 
på ny ordning i 2013.  

Tilskud til høreapparat efter Lov om Social pension § 
14a stk. 1, 2, 3 og 4 folkepension, helbredstillæg. 
Almindeligt helbredstillæg til høreapparat. 

Lovændring pr. 1.1.2013, Lov om aktiv socialpolitik: 
Kap.10 Hjælp i særlige tilfælde: § 81a AKL, hjælp til 
udsættelsestruede lejere og § 82a AKL, Tilskud til 
tandpleje 

Nye regler i CPR-loven og Udbetaling Danmark-loven. 

IT og Telefoni 
 

Digitalisering, strukturering og optimering. 

Der leveres både stabil drift og god support med fokus 
på fortsat optimering. 

Projekter 

Efter udbud af serverdrift er der skiftet leverandør og 
driften er flyttet planmæssigt. 

Vi har konverteret fra Lotus Notes til Office365. Der er 
konverteret ca. 2600 brugere.  
Nu skal potentialet med den nye platform realiseres i 
samarbejde med brugerne. 

Digitalisering 

Digitalisering har forsat fyldt meget i 2013.  

Der er udarbejdet ”Strategi for digital 
borgerbetjening”, som projekt ”Ny hjemmeside” tager 
sit afsæt i. 

Udvælgelse og implementering af 
selvbetjeningsløsninger til den fællesoffentlige 
bølgeplan for obligatoriske selvbetjeningsløsninger - 
Bølge 2.   

Håndtering af virksomheders overgang til digital post 
(01.11.13).  

Intern kompetenceudvikling via arbejdsgruppen ”Glade 
Digitale Borgere” samt samarbejde med blandt andet 
interesseorganisationer/frivillige (ældre) 
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Kultur- og planlægningsudvalget – Kort fortalt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotek 
 

I 2013 nåede Biblioteket: 

� Udlån: 1.085.327 

� Besøgstal: 405.163 

� Antal arrangementer: 106 

� 45 læseklubber 

� Øget åbningstid Hovedbiblioteket kl. 19-21 
mandage 

� Gudme selvbetjeningsbibliotek som model 
for udvikling af bibliotekerne i Skårup og 
Thurø 

� Tiltrådt aftale med Danskernes Digitale 
Bibliotek 

� Modtaget Svendborg Kommunes 
Digitaliseringspris 

� IT læring, Digital Post, NEMID for 
virksomheder og private 

� Kulturstrategi, Kulturløftet, Fantastiske 
Fornemmelser, godkendt af Byrådet. 

Ungdomsskole 
 

  I 2013 havde Ungdomsskolen fokus på:  

� Internationalisering 
� Unge indflydelse og demokrati 
� Det gode liv 
� Folkeskolereformen 

Kultur og fritid 
 

I 2013 nåede Kultur og Fritid: 

� Etablering af kunstgræsbane på Tåsinge 
� Etablering af kunstgræsbane i 

Rantzausminde 
� Ibrugtagning af Tåsinge Boldklubs Klubhus 
� Udmøntning af ”Puljen til lokale initiativer” 
� Tilpasning af Høje Bøge Stadion 
� Ibrugtagning af SG Huset 
� ”Omlægning” af Midtbyhallen med nye 

brugere, Rollo og privat fitnesscenter. 
Samdrift med Svendborg Idrætscenter. 

� NOCA Nordisk Kadet Stævne 
� International Gadeteaterfestival 
� Danmarks Bedste livret (TV optagelse på 

Ramsherred) 
� Comedy festival 
� Svend 13 Danmarks Film- og kulturfestival  
� Udvikling af Kulturstrategi 
� Folkeoplysningspolitikken 
� Skårup Kultur- og fritidscenter 

Musikskole 
 

I 2013 nåede Musikskolen: 

� Samarbejde med Helhedsskolen 

� Tilpasning af pris/deltagerbetaling 

� Efteruddannelse af musikskolelærerne 

� Samarbejde med Fyns 11. musikskole 

� Fokus på høj kvalitet i undervisningen 

� National og international udveksling 

Plan og Erhverv 
 

Der har i 2013 været fokus på: 

� Erhvervskontakten 
� Udarb. af udviklingsplan for Svendborg Havn 
� Den Grønne Tråd 
� Revision af Kommuneplan 2013-25 
� Nye lokalplaner for især boliger og 

detailhandel 
� Fortsat udvikling af Tankefuld 
� Fælles fynsk udvikling 
� Opstart Iværksætterhus 
� Køb af bygninger på Frederiksø 

Trafik og Havn 
 

I 2013 nåede Trafik: 

� Indførelse af Marina Booking 
� Udvikling og igangsættelse af online booking 

system for MS Helge og MF Høje Stene, hvor 
kunderne kan bestille plads og købe billetter 

� Etablering af bemandet sekretariat 
� At få antal besøgende gæstesejlere tilbage på 

niveau med 2010 
� Idriftsættelse af Ærø færgeaftale 
� Udskiftning af 2 fyr i Højesteneløbet 
� Gennemførelse af en række kultur- og 

musikarrangementer 
� Renovering af P-plads  
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Børn- og ungeudvalget – Kort fortalt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Skoleområdet 
 

I 2013 nåede vi: 

� Status på og evaluering af ændret 
skolestruktur 
 

� Evaluering af resursetildeling til skolerne  
 

� Igangsætning af arbejdet med justering og 
tilpasning til øget inklusion 
 

� Anlægsprojekter afledt af ændret 
skolestruktur 
 

� Forberedelse af realisering af 
folkeskolereform  

o Den åbne skole og udarbejdelse af 
hvidbog 

o Finansieringsgrundlag – budget 
2014 

o Skoleleder-kompetenceudvikling 
 

� Etablering af nye juniorklubber 
(folkeoplysning) 
 

� Fortsættelse af arbejdet med at 
implementere den nationale strategi for IT i 
folkeskolen 
 

� Udarbejdelse og godkendelse af 
kvalitetsrapport for 2012/13 

Dagtilbud 
 

I 2013 nåede vi: 

� Udarbejdet en projektorganisation for 
deltagelse i Barnet i Centrum. 
 

� Gennemført en læringsmiljøvurdering i alle 
kommunale dagtilbud. 
 

� Opfyldt dimensioneringskravet om 17 
uddannelsesaftaler. 
 

� Nordkaperen nedlagt og børnehusene 
underlagt Børnebyøster og Vesterlunden. 
 

� Første spadestik til Skovlinden som en af 
fem udbygninger. 
 

Børn og Unge med særlige 
behov 

 

I 2013 nåede vi: 

Familieafdelingen: 

� Markant stigning i antallet af modtagne 
underretninger, fra 618 i 2012 til 930 i 
2013. 

� Den øgede anvendelse af dialogbaserede 
underretninger har givet mulighed for flere 
tidlige indsatser. 

� Det fortsat store fokus på familiepleje som 
anbringelsesform er under pres, idet der er 
udfordringer med rekruttering af 
plejefamilier.  

� Ny lovgivning og den kommende 
Ungekontakt har nødvendiggjort en stor 
omorganisering i afdelingen.   

Specialinstitutionerne: 

� Gennemført reorganisering af Byhavens 
specialiserede tilbud ved ophør af samdrift 
af institutioner 

� Beslutning om etablering af Ungekontakten 
for 15-29årige, der samler forebyggende, 
rådgivende og sociale indsatser på tværs af 
direktørområder 

� Målrettet indsats for styring og progression i 
STU forløb fra visitation til udslusning    

UU-Center Sydfyn 
 
Den 4. februar 2014 er status på elever, der har 
afsluttet grundskolen efter enten 9. eller 10. klasse, 
således: 

� 86,6 % af årgang 2011 er i gang med en 
ungdomsuddannelse eller har gennemført 
en. 

� 88,5 % af årgang 2012 er i gang med en 
ungdomsuddannelse eller har gennemført 
en. 

� Af årgang 2013 går 41,2 % stadig i 
grundskolen (10. klasse) 50,7 % er i gang 
med en ungdomsuddannelse. 

 
Disse tal korresponderer med Ministeriet for Børn og Undervisnings 
profilmodel, da der bliver målt rent på ungdomsuddannelser 
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Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!  

 

 

 

 

 

Tandpleje 
 

I 2013 har der været særlig fokus på: 

� Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i 
kommunen. Når børnene fylder 3 år kan 
forældrene vælge mellem kommunal 
tandpleje og en af de private tandlæger som 
kommunen har indgået samarbejdsaftale 
med.  

� Siden Specialtandplejen blev hjemtaget fra 
Odense kommune pr. januar 2012, har der 
været en øget tilgang af brugere. Målet med 
hjemtagelsen var, at ventelisten på 
undersøgelser skulle afskaffes. Dette mål er 
opnået i 2012 og resultatet er fastholdt i 
2013   

� Projekt Tandpleje for særligt udsatte borgere 
i Svendborg Kommune gennemføres for 
projektmidler fra Sundheds- og 
Forebyggelses-ministeriet. Projektet varer 
indtil udgangen af 2015. Det skønnes at ca. 
100-150 borgere er i målgruppen for 
projektet. Pr. 31.12.2013 var 80 borgere i 
aktiv tand-behandling, alle med store 
behandlingsbehov. Der indkommer løbende 
nye ansøgninger om deltagelse i projektet. 

� I efteråret 2013 er der gennemført en 
intensiveret forebyggelsesindsats i 
omsorgstandplejen inspireret af et 
forebyggelsesprojekt, som med succes er 
implementeret i Københavns 
voksentandpleje. 
Forløbet har været baseret på regulær 
sidemandsoplæring af personalet på 
kommunens plejecentre med fokus på at 
forbedre borgernes mundhygiejne og dermed 
forhåbentlig også den generelle helbreds-
tilstand. Der har været særdeles positive 
tilbagemeldinger på indsatsen, som vil 
fortsætte i 2014, dog med reduceret timetal. 

� Modtaget mange besøgende fra andre 
tandplejer og kommuner der har ønsket at se 
vores nye klinik. 

Sundhedsfremme og 
forebyggelse 

 

Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete 
projekter/initiativer i 2013: 

� Mit liv” Rehabiliteringsindsats for borgere med 
hjertekarsygdomme, kræft, KOL og diabetes 

� Rygestopkurser på apoteker 

� Forebyggelse af rygestart – undervisning af alle 
7. klasser, events på alle ungdomsuddannelser, 
rygestopkurser for unge 

� Sund Sex Skole 

� Sund By Netværket  

� Praksiskonsulent 

� Driftstilskud til Mødrerådgivningen 

Projekter: 

� Små skridt til varigt vægttab  

� Cykler uden grænser – bl.a. 
cykelfremmekampagner rettet mod skoler og 
daginstitutioner 

� Astmaskole 

� ETOS 2013 - Gennemførsel af sundhedsprofil 
for elever i 5., 7. og 9. klasse i Svendborg 
Kommune  

Delvist og fuldt eksternt finansierede projekter: 

� Sund i Hømarken. 

� Afslutning af GO’ Start – Sundhedsplejens rolle 
i at støtte nydanske forældre 

� RUSK – Rusmiddelforebyggelse på 
ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune 

� SUS – Sunde Unge i Svendborg. Tilbud til børn 
og unge med overvægt og deres familier 
forankret i sundhedsplejen 

� Opstart af projekt for børn og unge med 
kroniske sygdomme forankret i sundhedsplejen 

� Opstart af projekt om ulighed i mænds sundhed 

� MTB projekt – projekt om etablering af 
mountainbiketilbud til skoler i Svendborg 
Kommune. 
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Sundheds- og forebyggelsesudvalget – Kort fortalt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Træning 

 

I 2013 har der været særlig fokus på: 

� Udbud og implementering af en ny aftale om 
befordring af borgerne til genoptræning. Den 
nye aftale har haft fokus på at borgerne igen 
hentes og bringes rettidigt til 
genoptræningen. Økonomisk ligger aftalen 
dog på niveau med den ændrede aftale for 
Fynbus, hvorfor der fortsat er merudgifter til 
befordring. 

� Rehabilitering og samarbejde om en 
helhedsindsats for borgerne. Eksempelvis 
sammenhæng mellem træning og 
hverdagsrehabiliteringen på ældreområdet. 

� Udvikling og deltagelse i rehabiliteringsteams 
i jobcenterregi, herunder udvikling af 
indsatser i ressourceforløb til borgerne. 

� Implementeringen af kliniske retningslinjer 
fra sundhedsstyrelsen samt regionale 
forløbsplaner. 

� Videreudviklingen af træningselementet i ”Mit 
liv – tilbage til hverdagen” med særligt fokus 
på borgernes mulighed for fastholdelse af 
etablerede ressourcer og livsstilsændringer. 

� Udvikling af indsatser på hjerneskade-
området, dels via projekt ”Hovedsagen”, dels 
via udviklingen af afdelingens tværgående 
samarbejdsflader herunder etablering af 
selvkørende grupper ”paletten”. 

Medfinansiering af 
sygehusvæsenet og andre 

sundhedsydelser 
 

I forhold til regnskab 2012 er der tale om et fald på 1,7 
mio. kr. på medfinansieringsområdet, hvilket bl.a. 
skyldes ændringer i sygehusstrukturens 
afregningssystem. 

Sundhedspleje 
 

I 2013 har der været særlig fokus på: 

� Fortsat at justere sundhedsplejen efter ny 
organisering af småbørns- og 
skolesundhedspleje. 

� Fortsat at optimere driften af konsultationer i 
Sundhedshuset. Særligt fokus på flere 
gruppeaktiviteter.   

� strukturerede, forebyggende og 
sundhedsfremmende undersøgelser af alle 
skoleeleverne. Herunder optimering af brug af 
Sund Sex Skolen. 

� Udvikling af digitale løsninger. 

� Samarbejde om stort antal nytilkomne 
flygtninge med børn 

� Nystartet tilbud om fødselsforberedelse. Et 
samarbejde mellem jordemødre og 
sundhedsplejersker 

� projekt Sunde Unge i Svendborg. 

� projekt Go’Start for nydanske familier. 
Implementeringsfasen 

� Projekt varetagelse af kronisk sygdomme hos 
børn og unge 

� at implementere de pædagogiske metoder: 
Narrativ Tilgang, Små Skridt og Den Motiverede 
Samtale. 
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Socialudvalget – Kort fortalt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ældreområdet 
 

I 2013 har Ældreområdet: 

� Haft stor fokus på rehabilitering og 
velfærdsteknolog gennem projektet Nye Veje 
til aktivt liv med henblik på, at gøre borgerne 
mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet samt 
reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, 
viser projektet i 2013, at ca. 81 % er egnede 
til at være med i projektet – og heraf bliver 
60 % selvhjulpne. I 2013 er projektets 1. fase 
sat i drift, mens fase 2 og 3 fortsat er i en 
projektfase.   

 
� Fortløbende anvendt ny teknologi til såvel at 

sikre smartere arbejdsgange som til at sikre 
bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes 
blandt andet loftlifte og mobile lifte, gives 
tilbud om automatiske vaske- og 
tørretoiletter, robotstøvsugere, hjælpemidler 
til støttestrømper og øjendrypning. Desuden 
er projektet ”Tale til tekst” startet i forhold til 
dokumentation samt afprøvning og udvikling 
af elektroniske låsesystemer.  

� Udmøntet fastholdelses- og 
rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på 
sygefravær og trivsel og uddelt 
”Arbejdsglædens Pris” til medarbejdere, der 
har gjort en ekstra indsats for trivslen. 

� Igangsat ”projekt færre akutte indlæggelser”. 
Projektet skal forhindre unødige akutte 
indlæggelser af ældre borgere og fortsætter 
frem til juni 2015. 

 
� Arbejdet videre med sund- og ernæringsrigtig 

kost til de ældre borgere. 

� Produceret 377.718 hovedretter i Det Gode 
Madhus. 

� Leveret 264.463 timers praktisk bistand og 
pleje. 

� En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 
plejeboliger. 

 
 

Socialområdet 
 

I 2013 har Socialområdet: 

� Arbejdet videre med bolighandlingsplan – 
herunder ombygning og renovering af 
boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. 
Der er igangsat nybygning af yderligere 12 
boliger på botilbuddet Ryttervej. 

� Med fokus på forebyggende, 
udgiftsbegrænsende og rehabiliterende 
tilgang igangsat udarbejdelse af overordnet 
strategi for afdelingens indsatser. 

� Etableret et sundhedstilbud til socialt 
udsatte. 

� Arbejdet med forankring og 
implementering af nyt Frivillighus i 
Havnegade. 
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

 

Nærdemokratiudvalget – Kort fortalt! 

 
 

  

Indkomstoverførsler 
(Økonomisk sikring, 

pensioner, boligstøtte 
m.v.) 

 

2013 har blandt andet budt på: 

� Benchmarkanalyse på personlige tillæg. 
Undersøgelse blev rettet mod fodbehandling 
og tandproteser, da kommunen på disse 
områder lå højere udgiftsmæssigt end 
sammenligningskommuner.  

� Stigning i udgifter til seniorjob da mange er 
faldet ud af dagpengesystemet. 
Kommunen er forpligtet til at finde job til 
personer, som ikke længere har ret til 
dagpenge pga. opbrugt dagpengeperiode 

Serviceudgifter - 
Administration 

 

2013 har blandt andet budt på: 

� Økonomistyringsanalyse – i henhold til 
Økonomiaftalen for 2012. Analysen er et 
samarbejde med KL og Staten. 
Analysen er gennemført ved en kortlægning 
af økonomistyringen i 10 udvalgte 
kommuner, hvoraf Svendborg Kommune er 
den ene. 

� Gennemført udbud indenfor 36 
udbudsområder i KomUdbud, SKI, fælles 
kommunale udbud og i eget regi. 

� Gennemført udbud på fremmed rengøring. 
Indgået aftale med 2 leverandører efter 
harmoniserede standarder for 46 enheder. 

� HR afdelingen konverterede i februar 2013 
5000 medarbejdere til nyt KMD lønsystem. 

� Generel anvendelse af sociale medier på 
Facebook. 
Facebook-siden har i 2013 gennemgået et 
facelift, således at den er blevet mere 
attraktiv for brugerne. 
Bruges som kommunikationskanal mellem 
borgerne og Svendborg Kommune 
 

Nærdemokratiudvalget 
 

2013 har budt på: 

� Understøtte frivillighed/foreninger og 
lokalområderne 

� Borgerinddragelse 

� Dialogmøder med borgerne 

� Svendborg bloggen, borgernes eget 
dialogforum 
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Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

 
Regnskabsopgørelse: 
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. lån) 
Resultat af det skattefinansierede område (ekskl. lån)
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift (ekskl. afdrag på lån)

- = indtægt og + = udgift   

Balance, aktiver 

Anlægsaktiver  
Omsætningsaktiver 
Likvide aktiver 

Balance, passiver 
Egenkapital 
Hensatte forpligtelser  
Langfristet gæld (inkl. fonde og legater)

- Heraf ældreboliger 
Kortfristet gæld  

Gennemsnitlig likviditet  
(Økonomi- og indenrigsministeriet) 

Likvide aktiver (9.22) pr. indbygger(t.kr.) 

Langfristet gæld (9.55) pr. indbygger 

Skatteudskrivning 
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)
Udskrivningsprocent kommuneskat 
Grundskyldspromille 

Indbyggertal (Cpr. - Ultimo) 

Gennemsnitslikviditet – udregnet efter 

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Dec. Jan Feb Marts

Regnskab 2013  

21 

Hoved- og nøgletal 
 

økonomiske nøgletal i mio. kr. 
Regnskab 

2010 
Regnskab 

2011 

  

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = indtægt) -44,1 -112,1 
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. lån)  

af det skattefinansierede område (ekskl. lån) 
15,2 
59,2 

4,6 
12,9 

Resultat af forsyningsvirksomheder, drift (ekskl. afdrag på lån) - - 
  

 

 

3.252,6 3.241,4 
-86,7 56,5 
18,7 52,4 

 
 

1.466,2 1.424,3 
413,7 489,8 

Langfristet gæld (inkl. fonde og legater) 1.175,2 1.191,6 
248,2 241,2 
129,5 236,1 

126,7 
 

152,0 

Likvide aktiver (9.22) pr. indbygger(t.kr.)  0,3 
 

0,9 

Langfristet gæld (9.55) pr. indbygger (t.kr.) 19,9 
 

20,3 

 
 

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 126.567 132.482 
26,80 26,80 
23,32 23,32 

58.713 
 

58.551 

 

udregnet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser:

Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Regnskab 
2012 

Regnskab 
2013 

  

-134,2 -157,8 
-55,6 
-61,9 

-32,0 
1,6 

- 2,9 
  
  

3.283,0 3.191,0 
62,4 288,7 
96,8 49,3 

  

1.551,5 1.494,3 
478,8 460,7 

1.175,2 1.203,9 
254,4 252,8 
227,6 361,4 

 
218,0 

 
186,1 

 
1,7 

 
0,9 

 
20,2 

 
20,8 

  

134.230 140.996 
26,80 26,8 
23,32 23,32 

 
58.296 

 
57.979 

Indenrigsministeriets bestemmelser: 

 

Dec

Aflæst i ØS 

Ultimo md. 

2011
Aflæst i ØS 

Ultimo md. 

2012
Aflæst i ØS 

Ultimo md. 

2013
Gns. 365 i 

2011 jf. IM

Gns. 365 i 

2012 jf. IM

Gns. 365 i 

2013 jf. IM
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Regnskabsopgørelse 

Note Regnskabsopgørelse i mio. kr.
Regnskab 

2012
Budget   
2013

Korr. 
budget 
2013

Regnskab 
2013

Regnskab 
2013            

inkl. art 9 ')

Det skattefinansierede område:

Indtægter 

Skatter -2.277,8 -2.380,6 -2.384,5 -2.384,0 -2.384,0

Generelle tilskud mv. -1.238,5 -1.182,5 -1.164,9 -1.164,7 -1.164,7

Indtægter i alt -3.516,3 -3.563,1 -3.549,4 -3.548,7 -3.548,7

2-4 Serviceudgifter

Udvalget for Miljø og Teknik 87,4 91,4 94,2 94,4 94,4

Arbejdsmarkedsudvalg 44,0 46,9 48,2 47,1 47,3

Erhvervsudvalget 89,0 94,4 94,5 91,8 91,8

Kultur- og planlægningsudvalget 134,8 146,1 149,8 145,7 146,0

Børn - og ungeudvalget 993,8 1.011,5 1.015,7 971,4 974,6

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 275,9 65,0 67,7 67,9 68,1

Socialudvalget 763,4 804,5 795,5 779,2 787,3

Nærdemokratiudvalget 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Økonomiudvalget 108,3 122,9 105,3 110,7 98,7

Serviceudgifter i alt 2.496,7 2.382,9 2.371,0 2.308,3 2.308,3

Overførselsudgifter 861,1 1.052,9 1.078,7 1.057,4 1.057,4

Driftsudgifter i alt 3.357,8 3.435,8 3.449,7 3.365,7 3.365,7

5 Rente 24,3 26,7 60,9 25,2 25,2

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -134,2 -100,6 -38,8 -157,8 -157,8

3/6 Anlægsudgifter, netto

Udvalget for Miljø og Teknik 39,2 38,0 75,1 53,8 53,8

Erhvervsudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- og planlægningsudvalget 4,8 33,4 89,6 59,6 59,6

Børn - og ungeudvalget 16,4 31,0 68,0 40,9 40,9

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1

Socialudvalget 11,8 4,5 10,5 6,1 6,1

Økonomiudvalget -0,7 2,0 -8,8 -1,1 -1,1

Anlægsudgifter i alt 72,3 108,9 234,5 159,4 159,4

RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE -61,9 8,3 195,7 1,6 1,6

Det brugerfinansierede område:  

Svendborg Affald A/S 0,0 0,0 2,9 2,9

RESULTAT AF DET BRUGERFIN. OMRÅDE 0,0 0,0 2,9 2,9

RESULTAT -61,9 8,3 195,7 4,5 4,5

Note Finansieringsoversigt i mio. kr.
Regnskab 

2012
Budget   
2013

Korr. 
budget 
2013

Regnskab 
2013

Regnskab 
2013            

inkl. art 9 ')

Resultat i alt -61,9 8,3 195,7 4,5 4,5

7 Afdrag på lån 324,2 48,4 520,2 519,7 519,7

7 Låneoptagelse -317,9 -39,6 -585,8 -553,3 -553,3

8 Finansforskydninger 14,5 -0,9 -17,8 78,8 78,8

Kursreguleringer -3,3 -2,2 -2,2

Ændring i likvide aktiver -44,4 16,2 112,3 47,5 47,5

1

 

- = indtægter og + = udgifter  / *) Regnskab 2013 inkl. art 9 er regnskabsresultat inkl. interne omposteringer under serviceudgifter. 
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Balance  
 

            Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.797,4 mio. kr. – Øvrige forpligtelser / eventualrettigheder mv. se noter. 

Primo Ultimo
2013 2013

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

9 Materielle anlægsaktiver

 Grunde 291,4 289,2

 Bygninger 1.096,3 1.105,3

 Tekniske anlæg mv. 95,3 95,4

 Inventar 22,3 22,1

 Anlæg under udførelse 143,9 162,4

I alt 1.649,2 1.674,4

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 0,0 0,0

10 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

 Langfristede tilgodehavender 1.653,9 1.533,8

 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) -20,1 -17,2

I alt 1.633,8 1.516,6

9/11 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Varebeholdninger 0,0 0,0

 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 62,3 61,1

 Tilgodehavender hos staten -0,7 11,4

 Tilgodehavender i øvrigt -26,3 189,7

 Værdipapirer 27,1 26,5

I alt 62,4 288,7

12 LIKVIDE AKTIVER

Likvide beholdninger 96,8 49,3

I alt 96,8 49,3

AKTIVER I ALT 3.442,2 3.529,0

PASSIVER

13 EGENKAPITAL

 Modpost for takstfinansierede aktiver 2,6 0,3

 Modpost for selvejende institutioners aktiver 74,5 115,2

 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.634,5 1.620,0

 Reserve for opskrivninger 0,0 0,0

 Balancekonto -160,1 -241,2

I alt 1.551,5 1.494,3

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

 Tjenestemandspensioner 478,8 460,7

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Langfristede gældsforpligtelser 1.175,2 1.203,9

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA  M.V.

 Aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. 9,1 8,7

15 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

 Gæld til Staten 12,9 12,9

 Øvrig kortfristet gæld 214,7 348,5

I alt 227,6 361,4

PASSIVER I ALT 3.442,2 3.529,0

14

Note Balance i mio. kr.
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Noter til driftsregnskab og balance 

 
Note 1  Indtægter: 

Skatter og generelle tilskud 

 

Mio. kr.
Regnskab  

2012
Budget      
2013

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2013

 

Indkomstskat -2.100,3 -2.195,1 -2.199,0 -2.199,0

Grundskyld og dækningsafgift -156,3 -164,1 -164,1 -163,1

Øvrige skatter og afgifter -21,2 -21,4 -21,4 -21,9

Generelle tilskud -1.238,5 -1.182,5 -1.164,9 -1.164,7

Skatter og generelle tilskud mv. i alt -3.516,3 -3.563,1 -3.549,4 -3.548,7  
 
Det samlede regnskab for skatter og generelle tilskud viser en mindreindtægt på 14,4 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. 
 
Regnskabet for indkomstskat baserer sig på ”det statsgaranterede grundlag”, som Byrådet besluttede 
ved budgetvedtagelsen for 2013. Bidrag til medfinansiering af nedslag i indkomstskatten, på grund af 
”det skrå skatteloft”, blev mindre end estimeret og forklarer en positiv regnskabsafvigelse på 3,9 mio. kr. 
i forhold til vedtaget budget. Der er givet tillægsbevilling til denne afvigelse. 
 
Regnskabet for grundskyld og dækningsafgift viser en netto mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. Afvigelsen vedrører sager om fradrag for forbedringer, hvor det er skattemyndigheden 
som træffer afgørelse. En tilskudsordning, der skal kompensere kommunerne for disse tilbagebetalinger, 
giver en indtægt på 6,0 mio. kr., der skal holdes op imod en udgift til tilbagebetalinger på samlet 7,0 
mio. kr.  
 
Øvrige skatter og afgifter viser en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Årsagen er en 
merindtægt fra ”særlig indkomstskat” efter kildeskattelovens § 48 E også kaldet ”forskerordningen”. 
Afvigelsen er ikke omfattet af tillægsbevilling. 
 
Generelle tilskud viser en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.  Afvigelsen 
dækker over en række reguleringer af tilskud til kommunerne i forbindelse med ændringer i lovgivning, 
midtvejsregulering og efterregulering. I overskrifter således: 
 

� Mindreindtægt – Reguleringer vedr. beskæftigelsestilskud: 16,7 mio. kr. 
� Mindreindtægt – Midtvejsregulering efter DUT-princippet m.v.: 1,0 mio. kr. 
� Merudgift - Tilbagebetaling af refunderet købsmoms: 0,1 mio. kr. 

 
Der er givet tillægsbevilling på 17,6 mio. kr., hvorfor regnskabet afviger negativt i forhold til korrigeret 
budget med 0,2 mio. kr. 
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 Note 2  Serviceudgifter 
 
De skattefinansierede driftsudgifter omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres 
ved udskrivning af skatter, tilskud og refusioner samt forskellige driftsindtægter – eksempelvis 
forældrebetaling på daginstitutionsområdet. De skattefinansierede driftsudgifter opdeles i henholdsvis 
service- og overførselsudgifter. Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen kun har 
begrænset mulighed for direkte at påvirke udviklingen. 

Regnskabsresultatet for serviceudgifter udviser et mindreforbrug på netto 74,6 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget.  

Efter genbevilling af mindreforbrug fra 2012 på 11,1 mio. kr., samt tillægsbevillinger på -23 mio. kr. er 
der et mindreforbrug på netto ca. 62,7 mio. kr., hvoraf 20,4 mio. kr. overføres til 2014 og 28,7 mio. kr. 
overføres til driftsbudget 2015, samt 9,4 mio. kr. til anlæg 2014 (Ungeenheden 3,5 mio. kr., Salgsbudget 
Hjortøhus 2,6 mio. kr. og IT i folkeskolen 3,3 mio. kr.).  

Der vises også resultat inkl. art 9, som er interne omposteret administrationsposter, der går i 0 mellem 

de enkelte udvalg. Der er ikke budgetteret på art 9, hvorfor kolonnen ikke direkte kan sammenholdes 

med det vedtagne budget. For yderligere forklaring henvises til udvalgenes bemærkninger i 

udvalgsbeskrivelserne. 

Serviceudgifter i mio. kr.
Regnskab  

2012
Budget      
2013

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2013

Regnskab  
2013       

inkl. art 9
 

Miljø og Teknikudvalget

Entreprenørafdelingen 0,2 -0,1 - - -

Beredskab 10,6 - - - -

Byg, Veje og Miljø 0,9 - - - -

Drift og Anlæg 45,2 49,4 53,0 51,3 51,3

Natur og Klima 1,6 3,3 3,1 3,8 3,8

Koordinering og Service 28,9 39,0 34,3 34,0 34,0

Erhvervskontakten - -0,2 3,8 5,3 5,3

Miljø og Teknikudvalget i alt 87,4 91,4 94,2 94,4 94,4

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenteret 44,0 46,9 48,2 47,1 47,3

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 44,0 46,9 48,2 47,1 47,3

Erhvervsudvalget

Erhverv og Turisme 11,2 11,6 11,8 11,0 11,0

Borgerservice 28,3 32,5 32,3 32,4 32,4

IT 49,5 50,3 50,4 48,4 48,4

Erhvervsudvalget i alt 89,0 94,4 94,5 91,8 91,8

Kultur- og Planlægningsudvalget     

Institutioner 38,6 38,3 38,2 37,8 37,9

Kultur og fritid 55,5 60,1 58,9 55,6 55,7

Byg, Plan og Erhverv 8,7 8,8 9,7 9,3 9,3

Sekretariat 4,3 5,6 8,0 7,0 7,1

Trafik 27,7 33,3 35,0 36,0 36,0

Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 134,8 146,1 149,8 145,7 146,0  

  - = indtægter og + = udgifter  
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Serviceudgifter i mio. kr.
Regnskab  

2012
Budget      
2013

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2013

Regnskab  
2013       

inkl. art 9

Udvalget for Børn og Unge

Skoler 477,0 487,1 486,0 462,4 463,8

Dagtilbud 237,2 236,9 239,2 235,8 236,8

Familie 152,0 160,9 157,8 151,9 152,2

PPR/Vidtgående specialundervisning 73,2 73,6 72,3 66,6 66,7

UU-vejledning 11,5 11,3 11,7 10,5 10,5

Specialundervisning for voksne 16,4 19,6 18,2 17,2 17,2

Specialinstitutioner -3,3 -10,9 -2,7 -4,0 -3,6

Administrative afdelinger 29,8 33,0 33,2 31,0 31,0

Udvalget for Børn og Unge i alt 993,8 1.011,5 1.015,7 971,4 974,6

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 

Sundhedsfremme og forebyggelse 275,9 65,0 67,7 67,9 68,1

Sundheds- og forebyggelsesudv. i alt 275,9 65,0 67,7 67,9 68,1

Socialudvalget

Ældreområdet 539,3 557,2 545,8 535,6 537,4

Socialområdet 240,5 251,6 253,7 245,5 251,8

Sekretariat -16,4 -4,3 -4,0 -1,9 -1,9

Socialudvalget i alt 763,4 804,5 795,5 779,2 787,3

Nærdemokratiudvalget     

Nærdemokrati 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Nærdemokratiudvalget i alt 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Økonomiudvalget

Administation mv. 108,3 122,9 105,3 110,7 98,7

Økonomiudvalget i alt 108,3 122,9 105,3 110,7 98,7

Skattefinansieret drift i alt 2.496,7 2.382,9 2.371,0 2.308,3 2.308,3
 

   - = indtægter og + = udgifter  

 
 

Note 3  Overførte bevillinger 
 

Efterfølgende tabel viser de tekniske overførte bevillinger (genbevillinger) mellem de enkelte 
regnskabsår. Som udgangspunkt overføres mindreforbrug på drift pr. udvalg til budget 2015.  

Områder med statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og lign. på 2,9 mio. kr. og 
andel af takstinstitutioner samt nettodriftsoverskud på 17,5 mio. kr., i alt 20,4 mio. overføres til 2014.  

I overførselsbeløbet indgår mindreforbrug for folkeskolerne, idet Byrådet har besluttet at lockout midler 

skal overføres til 2014, svarende til 10,6 mio. kr. (samlet mindreforbrug da lockout midler ikke kan 

udskilles). 

Restbevillinger for ikke afsluttede anlæg på 75,0 mio. kr. overføres til 2014.  

For renter og kursregulering overføres 33,7 mio. kr. til 2014 (hovedsageligt pulje til imødegåelse af rente 
og valutarisiko). 

For lån og deponering overføres -33,4 mio. kr. til 2014 (hovedsageligt vedr. udskudt låneoptagelse). 
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Det samlede driftsoverskud, der overføres til budget 2015 udgør 38,1 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. under 
Børn og Ungeudvalget overføres til anlæg 2014 vedr. Ungeenheden på 3,5 mio. kr., anlægsprojektet IT i 
folkeskolen på 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr. til nedbringelse af salgsbudget for Hjortøhus. 

Restbudgettet på drift og anlæg på i alt netto 25,6 mio. kr. (uden overførselsadgang og 2,1 mio. kr. af 
Børn og Unges restbudget) overføres til 2014 til: 

- Deponering Ungeenheden (anlæg) 1,2 mio. kr. 
- Den Grønne Tråd (anlæg) 0,6 mio. kr. 
- Forventet efterregulering beskæftigelsestilskud 2013 samt midtvejsregulering 2014, netto 10,0 

mio. kr.  
- Nedskrivning af salgsbudget (anlæg) fra 2013 vedr. Tankefuld med 6 mio. kr. 
- Nedskrivning af salgsbudget (anlæg) fra 2013 vedr. Nordre Skole med 7,8 mio. kr.   

    

 - = indtægter og + = udgifter  

Uforbrugte bevillinger og 
rådighedsbeløb, der overføres 
mellem årene (genbevilling) i 1.000 
kr. 2012 / 2013

2012 / Budget 
2014 2013 / 2014

2013 / Budget 
2015

Rest drift og 
anlæg

Drift:

Miljø og Teknikudvalget -307 2.409 -1.066 -309 1.115

Arbejdsmarkedsudvalget 907 346 1.067 - 12.983

Erhvervsudvalget - 2.401 - 2.266 493

Kultur- og Planlægningsudvalget 687 4.357 -658 4.763 -

Udvalget for Børn og Unge 2.949 10.282 14.541 25.312 5.868

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 2.777 1.003 2.210 249 -4.714

Socialudvalget 4.052 4.609 4.306 12.027 465

Nærdemokratiudvalget - 140 - - 24

Økonomiudvalget - 4.349 - -6.215 9.210

Overførte driftsbevillinger i alt 11.065 29.896 20.400 38.093 25.444

Anlæg:

Miljø og Teknikudvalget 33.964 - 21.390 - -44

Erhvervsudvalget - - - - -

Kultur- og Planlægningsudvalget 27.479 - 30.100 - -

Udvalget for Børn og Unge 37.088 - 27.034 - 32

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 746 - - - 3

Socialudvalget 2.506 - 4.212 - 179

Økonomiudvalget -820 - -7.697 - -6

Overførte anlægsbevillinger i alt 100.963 0 75.039 0 164

Renter, kursreg., deponering og 
lån:

Renter og kursregulering 34.123 - 33.668 -  

Lån og deponering -57.129 - -33.371 -  

Overførte renter, lån m.v. i alt -23.006 0 297 0  

Samlede overførte bevillinger 89.022 29.896 95.736 38.093 25.608
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Note 4  Personaleforbrug  

 

1.000 kr.
Regnskab    

2012
Budget      
2013

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2013

 

Miljø og Teknikudvalget

Entreprenørafdelingen 5.759 16.426 0 0
Beredskab 3.165 - - -
Byg, veje og Miljø 244 - - -
Sekretariat og Udvikling 36.368 - - -
Drift og anlæg - 539 206 518
Koordinering og service - 38.780 33.144 32.849
Erhvervskontakten - 0 7.401 7.631
Miljø og Teknikudvalget i alt 45.536 55.745 40.751 40.998

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenteret, løntilskudsjob m.v. 71.435 75.915 50.101 53.566
Indkomstoverførsler - beskæftigelsesindsats 13.682 10.725 10.260 14.292
Arbejdsmarkedsudvalget i alt 85.117 86.640 60.361 67.858

Erhvervsudvalget

Erhverv og Turisme 200 509 52 200
Borgerservice 25.397 22.333 21.712 21.534
IT 8.820 8.662 8.599 8.923
Erhvervsudvalget i alt 34.417 31.504 30.363 30.657

Kultur- og Planlægningsudvalget    
Institutioner 30.195 30.497 29.914 29.046
Kultur og fritid 22.083 21.043 21.114 21.470
Byg, Plan og Erhverv 5.876 5.867 6.381 6.413
Sekretariat 3.159 2.717 5.515 5.240
Trafik 9.679 9.463 9.558 9.579
Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 70.992 69.587 72.482 71.748

Udvalget for Børn og Unge

Skoler 344.957 352.873 362.216 348.012
Dagtilbud 227.453 219.879 228.201 225.611
Familie 50.554 47.814 51.181 52.803
PPR/Vidtgående specialundervisning 13.155 12.711 13.807 13.036
UU-vejledning 13.418 9.361 12.479 12.468
Specialinstitutioner 144.573 98.404 99.198 117.586
Administrative afdelinger 26.338 27.899 29.412 27.605
Udvalget for Børn og Unge i alt 820.448 768.941 796.494 797.121

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 

Sundhedsfremme og forebyggelse 40.765 34.307 42.208 43.293
Sundheds- og forebyggelsesudv. i alt 40.765 34.307 42.208 43.293

Socialudvalget

Ældreområdet 465.255 485.904 480.586 475.786
Socialområdet 140.327 132.863 139.600 142.345
Sekretariat 25.849 21.613 22.326 22.276
Socialudvalget i alt 631.431 640.380 642.512 640.407

Økonomiudvalget

Administation mv. 50.298 57.510 55.773 55.386
Økonomiudvalget i alt 50.298 57.510 55.773 55.386

Skattefinansieret i alt 1.779.004 1.744.614 1.740.944 1.747.468  
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Der er lønsumsstyring i Svendborg Kommune, hvorved der ikke måles på normeringer.   
 
Lønsummen indgår som en del af den samlede driftsbudgettering og ses således under ét, sammen med 
den øvrige driftsrapportering for områderne.  
 
Dette betyder fx, at nogle politikområder på lønområdet isoleret set, kan udvise et merforbrug i forhold 
til det korrigerede budget – men samlet set for hele driften et mindreforbrug.  
 
Den samlede antal fuldtidsansatte i 2013 for Svendborg Kommune udgjorde 4.339 mod 4.452 i år 2012, 
svarende til et fald på 113 fuldtidsansatte eller 2,5 %. 
 
Den samlede lønudgift er faldet fra 1,779 mia. i 2012 til 1,747 mia. kr. i 2013, svarende til et fald på 32 
mio. kr. eller 1,8 %. 
 
Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab 2013 på 7,5 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget 
kan vedr. Jobcentret henføres til 2,1 mio. kr. lønudgifter i statsfinansierede projekter, som ikke er 
budgetlagte og et merforbrug i jobcentret til vikardækning.  
Vedr. indkomstoverførsler – beskæftigelsesindsats kan merforbruget henføres til bruttoudgift for 
ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i kommunale løntilskudsjob, som modsvares af en tilsvarende 
indtægtskonto for løntilskuddet.  
 
Ved budgetlægning afsættes barselspulje under Økonomiudvalget. Puljen fordeles i løbet af året som 
omplacering til de øvrige udvalgsområder, og indgår i det korrigerede budget. 
 
 

 
Note 5 Renteudgifter  
 
Renter indeholder også kursgevinster og tab ved afhændelse af obligationer og ved låneoptagelse. 

Renteresultatet for 2013 udviser en mindreudgift på netto 1,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og en 
mindreudgift på 35,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Det vedtagne budget var på 26,7 mio. kr. og det korrigerede budget på 60,9 mio. kr.  Udviklingen på 
34,2 mio. kr. består blandt andet af følgende ændringer: 

� Øvrige renteudgifter er forhøjet med 2,3 mio. kr. og vedrører primært rentekompensation i 
forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. 

� Renteudgifter budgetlagte lån på 3,0 mio. kr. er overført til kassen. 
� Overførsel fra 2012 til rentepuljen på 33,4 mio. kr. og tilgang i årets løb på 2,0 mio. kr. I alt 

tilgang på 35,4 mio. kr. 
 

 
Mindreudgiften på 35,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget består primært af følgende afvigelser: 
 

� Netto mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende renter af likvide aktiver, samt 
obligationsinvesteringer på grund af det lave renteniveau. 

� Netto merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. renter af kortfristede tilgodehavender, som primært kan 
henføres til renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 

� Merudgift på 1,7 mio. kr. på swapaftaler (renter af langfristet gæld), idet terminer er ændret fra 
2 til 4 og det betyder at der var en ekstra termin i oktober 2013. Til gengæld er swaprenten 
nedsat med ca. 0,1 %, hvilket er netto effekten over lånenes samlede løbetid.  

� Mindreudgift på 35,4 mio. kr. vedr. valutapuljen, som overføres til 2014. Heraf er der overført 
33,4 mio. kr. fra 2012. 

� Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. garantiprovision. 
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Note 6 Anlægsregnskab på det skattefinansierede område  
 
I forhold til vedtaget budget, er der i 2013 et merforbrug på 50,5 mio. kr. Efter overførsel af 
mindreforbrug fra 2012 på 101 mio. kr. og tillægsbevillinger på 24,6 mio. kr. udgør mindreforbruget 75,2 
mio. kr., hvoraf: 

� 75,0 mio. kr. i uafsluttede anlæg søges overført til 2014. 
�   0,2 mio. kr. vedr. afsluttede projekter i 2013. 

 
Af Børn- og ungeudvalgets driftsoverførsel til 2015, foreslås 9,4 mio. kr. overført til anlæg 2014, vedr. 
Ungeenheden 3,5 mio. kr., IT i folkeskolen på 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr. til nedbringelse af salgsbudget 
for Hjortøhus. 
 
 

Anlægsudgifter i mio. kr.
Regnskab  

2012
Budget      
2013

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2013

 

Miljø og Teknikudvalget

Entreprenørafdelingen -1,0 - - -

Byg, Veje og Miljø 1,9 - - -

Drift og Anlæg 37,8 34,8 64,0 49,6

Natur og Klima 0,5 1,1 2,2 1,0

Erhvervskontakten - 2,1 8,9 3,2

Miljø og Teknikudvalget i alt 39,2 38,0 75,1 53,8

Erhvervsudvalget

Erhverv og Turisme 0,1 - - -

Erhvervsudvalget i alt 0,1 0,0 0,0 0,0

Kultur- og Planlægningsudvalget

Bibliotek - - 0,5 0,2

Kultur og fritid 16,7 4,8 38,4 39,0

Byg, Plan og Erhverv -17,1 18,2 31,8 6,8

Trafik 5,2 10,4 18,9 13,6

Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 4,8 33,4 89,6 59,6

Udvalget for Børn og Unge

Skoler 7,5 12,4 41,6 36,2

Dagtilbud 4,2 18,6 30,6 3,8

Specialinstitutioner 4,7 - -4,2 0,9

Udvalget for Børn og Unge i alt 16,4 31,0 68,0 40,9

Sundheds- og forebyggelsesudvalget 

Sundhedsfremme og forebyggelse 0,7 - 0,1 0,1

Sundheds- og forebyggelsesudv. i alt 0,7 0,0 0,1 0,1

Socialudvalget

Sekretariat 11,8 4,5 10,5 6,1

Socialudvalget i alt 11,8 4,5 10,5 6,1

Økonomiudvalget

Administation mv. -0,7 2,0 -8,8 -1,1

Økonomiudvalget i alt -0,7 2,0 -8,8 -1,1

Skattefinansieret anlæg i alt 72,3 108,9 234,5 159,4
  

- = indtægter og + = udgifter  
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Note 7 Kapitalposter  
 
Optagne lån 
 

Forskellen mellem vedtaget budget og regnskab på 513,7 mio. kr. på optagne lån kan henføres til: 

� En mindreindtægt på 32,1 mio. kr. vedr. låneramme lån 2013 i forhold til vedtaget budget, idet 
låneoptagelsen først sker i 2014 på baggrund af faktiske anlægsudgifter. 

� En merindtægt på 49,3 mio. kr. vedr. låneramme lån, der er overført fra 2012 og optaget i 
foråret 2013. 

� En merindtægt på i alt 28,3 mio. kr. på låneoptagelse overført fra 2012. Beløbet fordeler sig med 
14,7 mio. kr. til SG Huset, 6,5 mio. kr. til Skårup Kultur og Idrætscenter og 7,1 mio. kr. vedr. 
Trappebæksvej. 

� En merindtægt på 468,4 mio. kr. vedr. konvertering af lån, som modsvares af afdrag på disse 
lån. 

� En mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. nedskrivning af lån til Vindeby Pilevej. 
  

 

Mio. kr.
Regnskab  

2012
Budget      
2013

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2013

 

Optagne lån, herunder låneramme inkl. 
byfornyelse 317,9 39,6 585,6 553,1

Nedskrivning ældreboliglån 0,0 0,0 0,2 0,2

I alt 317,9 39,6 585,8 553,3
 

 
 
 
Der overføres låneoptagelse på 32,4 mio. kr. til 2014. 

 
Afdrag på lån 
 
I 2013 er der afdraget 519,6 mio. kr. af den langfristede gæld. 

I beløbet på 519,6 mio. kr. indgår afdrag vedr. konvertering af lån på 468,4 mio. kr.  
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Note 8  Finansforskydninger  
 

Finansforskydninger i 2013 udviser et samlet likviditetstræk/-binding på 78,8 mio. kr.  

Mio. kr.
Regnskab  

2012 Budget 2013
Korrigeret 

budget
Regnskab  

2013
 

Tilgodehavender hos Staten 4,6 - - 12,1

Tilgodehavender i betalingskontrol -12,1 - - 5,5

Andre tilgodehavender 0,6 - - -1,2

Mellemregninger mellem årene 80,4 - - 54,2

Pantebreve -0,2 - -0,2 -0,3

Aktier og andelsbeviser m.v. 0,1 - - -

Udlån til beboerindskud 0,5 1,0 1,0 1,6

Indskud i landsbyggefonden 5,5 - 0,5 -

Andre langfristede udlån og tilgodehavender -2,6 1,5 1,5 0,7

Deponerede beløb for lån m.v. 0,7 - -17,1 -15,6

Fonds, legater m.v. -0,7 - -0,2 -1,2

Kortfristet gæld:

Kassekredit / Byggelån 20,9 - - -

Kort gæld til staten -0,2 -0,5 -0,5 -0,1

Kirkelige skatter og afgifter -0,8 -2,8 -2,8 -2,9

Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager -37,1 - - 17,7

Mellemregningskonti og skyldige feriepenge -44,4 - - 7,4

Selvejende institutioner med overenskomst -0,7 - - 0,9

I alt 14,5 -0,8 -17,8 78,8

Resultatet kan hovedsageligt henføres til: 

� Tilgodehavende hos staten hedder funktionen – men primo 2013 skyldte Svendborg Kommune 
0,7 mio. kr. vedr. for meget hjemtaget refusion i 2012. I forbindelse med regnskab 2013 er 
denne saldo faldet med godt 12,1 mio. kr. således at der henstår et tilgodehavende 
refusionsbeløb på 11,4 mio. kr. ved udgangen af 2013. 

� Mellemregning mellem årene vedr. forudbetalt refusion og bogføring mellem foregående og 
følgende regnskabsår (periodisering). Bevægelsen i 2013 kan hovedsageligt henføres til, at 
administrationen af pensioner og boligstøtte i 2013 overgik til Udbetaling Danmark og Svendborg 
Kommune dermed ikke modtog forudbetalte refusioner hertil. 

Der henvises til noterne 11 og 15 vedr. efterregulering i balanceposterne vedr. mellemregning 
mellem årene.  

� Deponerede beløb for lån m.v. udviser et fald som hovedsageligt kan henføres til frigivelse på ca. 
19,0 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsmidler og deponering på ca. 2,1 vedr. Mødrehuset og 1,4 mio. 
kr. vedr. parkeringsplads Frederiksgade  

� Mellemregningskonti rummer en lang række konti til brug for registrering af forskydninger i 
mellemregningsforhold med borgere m.v., hjælpekonti, interne mellemregninger, indeholdt A-
skat, moms m.v.  

� Anden gæld med indenlandsk modtager er en ventekonto, hvor bogførte udbetalinger registreres 
indtil de forfalder til udbetaling. Saldoen er faldet fra 82,9 mio. kr. primo 2013 til 65,2 mio. kr. 
ultimo 2013. I 2012 blev regnskabspraksis ændret, hvor en større del af registreringen blev 
flyttet til mellemregning mellem årene.    
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Note 9 Materielle anlægsaktiver, og grunde og bygninger til 
videresalg 
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Kostpris 1.1.2013 295,6 1.506,5 288,7 101,5 147,5 6,2 73,8 2.419,8

  Åbningstilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Tilgang 0,0 51,2 11,7 6,4 42,4 0,0 0,0 111,7

  Afgang -1,7 -21,2 -1,0 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -24,5

  Overført 0,0 23,9 0,0 0,0 -23,9 0,0 0,0 0,0

Kostpris 31.12.2013 293,9 1.560,4 299,4 107,7 166,0 6,2 73,4 2.507,0

Ned- og afskrivninger 1.1.2013 -4,2 -410,1 -193,4 -79,2 -3,7 -6,2 -11,5 -708,3

  Åbningsafskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Årets afskrivninger -0,5 -44,9 -10,5 -6,5 0,0 0,0 0,0 -62,4

  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8

Ned- og afskrivninger 
31.12.2013 -4,7 -455,0 -203,9 -85,7 -3,7 -6,2 -12,3 -771,5

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2013 289,2 1.105,4 95,5 22,0 162,3 0,0 61,1 1.735,5

Samlet værdi 1.1.2013 291,4 1.096,4 95,3 22,3 143,8 0,0 62,3 1.711,5

Finansielt leasede aktiver 
udgør 0,0 0,0 4,9 0,1 0,0 0,0 0,0 5,0

Afskrivning (over antal år) *) 15-50 8-15 3-5 3-5 3-50  
*) Omfatter kun anvendte afskrivningsperioder for bygninger, da der ikke afskrives på grunde. 
  
Kommunens faste ejendomme er vurderet til 2.074,8 mio. kr. Heraf udgør grundværdien 462,7 mio. kr. 
(Kilde: kommunens ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2013). 

Udover samtlige bygninger omfatter vurderingen de arealer, der er udstykket/vil kunne udstykkes til 
bolig-, erhvervs-, eller offentlige formål. Nogle af disse arealer er i øjeblikket bortforpagtet. Vejarealer og 
arealer, der ikke kan anvendes til bebyggelse, er i vurderingen sat til 0 kr. 

 
Immaterielle anlægsaktiver 
Der er i balancen for 2013 ikke medtaget immaterielle anlægsaktiver, idet det er vurderet, at kommunen 
ikke har sådanne. 
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Note 10  Finansielle anlægsaktiver   
 

Primo 2013 Ultimo 2013
 

Langfristede tilgodehavender

  Aktier og andelsbeviser 1.345,1 1.342,3
  Tilgodehavender hos grundejere 0,4 0,4
  Udlån til beboerindskud 15,6 16,5
  Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,0 0,0
  Andre langfristede udlån og tilgodehavender 139,5 145,7
  Deponerede beløb for lån m.v. 44,3 28,8

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.544,9 1.533,7  
 
Ændringen i tilgodehavenderne på 11,2 mio. kan hovedsageligt henføres til regulering af indskud i 
Landsbyggefonden (reguleres ind i balancen, som primo regulering og ud af balancen ultimo året), 
stigning i andre langfristede udlån og tilgodehavender (primært billån og lån til betaling af 
ejendomsskatter), samt fald i deponerede beløb, hvor 19,0 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsmidler blev 
frigivet, 2,1 mio. kr. deponeret vedr. Mødrehuset og 1,4 mio. kr. deponeret vedr. Parkeringsplads 
Frederiksgade.    

Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. 
Indskuddet udgør 109,1 mio. kr. ultimo 2013. 

De deponerede midler udgør 28,8 mio. kr. fordelt på: 

� Pavilloner: 1,5 mio. kr. 

� Mærskgården: 13,2 mio. kr. 

� Svendborg Havn: 0,2 mio. kr. 

� Tandklinik: 7,3 mio. kr. 

� Parkeringsplads Frederiksgade: 1,4 mio. kr. 

� Hjemmepleje Vest: 3,1 mio.kr. 

� Mødrehuset: 2,1 mio. kr. 

 
 

Beregnede tab på tilgodehavender (9.32.22 – 9.32.25 & 9.52)  

Mio. kr.
Status              

(nom. værdi) Forventet tab

Balanceværdi 
(nedskrevet 

værdi)
 

Udlån til beboerindskudslån (9.23) 17,0 -0,5 16,5

I alt 17,0 -0,5 16,5  
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2013 skal der foretages en skønsmæssig vurdering af et 
forventet kommende tab på tilgodehavender. Skønnet er baseret ud fra væsentlighed og en historisk 
vurdering af tidligere afskrivninger. Afskrivningsbeløbet er dermed ikke et udtryk for faktiske foretagne 
afskrivninger.  
Der er ikke opgjort forventet tab på 9.22 og 9.25, og statens andel af det forventede tab er konteret på 
9.52 med 0,3 mio. kr. 
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Specifikation af aktier m.v. er beregnet til indre værdi: 
Langfristede tilgodehavender vedr. 
aktier, ejerandele og andelsbeviser

Indre værdi (kr.)      
2012

Ejerandel (%)          
2013

Indre værdi (kr.)      
2013

 

ATF 2005 A/S (Tarco A/S) 1.275.409 3,303085 1.290.544

KP 46.081.250 0,625000 48.906.250

Naturgas Fyn 40.270.486 12,984600 40.235.520

Film Fyn A/S 3.435.870 19,714286 3.597.111

Svendborg Fjernvarmecentral 416.079 4,242134 416.079

Perkolatfonden FAKS 167.879 - 0

Grundkort Fyn A/S 1.534.067 12,100000 1.673.251

Svendborg Vejbelysning A/S 1.402.000 100,000000 1.575.000

Svendborg Vand A/S 152.379.810 99,950000 153.692.116

Svendborg Spildevand A/S 1.082.504.847 99,990000 1.072.463.743

Klintholm I/S 6.783.625 31,647000 6.788.200

Svendborg Kraftvarme A/S 500.000 100,000000 500.000

Svendborg Affald A/S 5.678.000 100,000000 5.678.000

Udvikling Fyn A/S 125.000 20,833334 964.583

Svendborg Forsyningsservice A/S 1.726.000 100,000000 3.636.000

Kommunedata - andelsindskud 35.789 - 35.789

Svendborg Andelsboligforening 783.680 - 783.680

I alt 1.345.099.791  1.342.235.866  

AFT 2005 A/S: (tidligere Tarco A/S – årsrapport for 2012) 
� Selskabets aktiekapital er nominelt kr. 2.000.000. 
� Svendborg Kommunes aktiebeholdning er nominelt kr. 66.061,70. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 3,303085 %. 
� Egenkapitalen i AFT 2005 A/S udgør jf. regnskab 2011 kr. 39.070.864. 
� Den indre værdi udgør 1.290.544. 

 

KP: (Årsrapport for 2012) 
� Aktiekapitalen består af 800 aktier á kr. 1.000 i alt kr. 800.000. 
� Svendborg Kommune har 5 aktier á kr. 1.000 svarende til kr. 5.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 0,625 %. 
� Egenkapitalen i KP udgør kr. 7.825.000.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 48.906.250. 

 

Naturgas Fyn: (Årsrapport 2012) 
� Kommunernes indskudskapital er i alt kr. 103.374.000. 
� Svendborg Kommunes andel af indskudskapitalen kr. 13.422.716. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 12,9846 %. 
� Egenkapitalen i Naturgas Fyn udgør kr. 309.504.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 40.235.520. 
 
 
FilmFyn A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapitalen består af A-aktier for i alt kr. 700.000 og B-aktier for i alt kr. 1.400.000, samlet 

aktiekapital er kr. 2.100.000. 
� Svendborg Kommune har 8 A-aktier til en samlet værdi af kr. 414.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 19,714286 %. 
� Egenkapitalen i FilmFyn A/S udgør kr. 18.246.217. 
� Den indre værdi udgør kr. 3.597.111. 
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Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A: (Regnskab 1.4.2012 – 31.3.2013) 
� Andelskapitalen udgør kr. 9.698.096. 
� Svendborg Kommune har andelsbeviser for kr. 416.079. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 4,242134 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Fjernvarmecentral udgør kr. 9.808.256. 
� Den indre værdi udgør kr. 416.079. 
 
 
Perkolatfonden Fyns Affald Koordineringsselskab (FAKS): (Opgørelse pr. 31.12.2012) 
� Fællesfondens midler udgør i alt kr. 10.561.855. 
� Svendborg Kommunes andel opgjort efter indbyggertal pr. 01.04.2002 udgør kr. 879.853. 
� Svendborg Kommunes indestående udgør kr. 82.972,74. 

 
 

Grundkort Fyn A/S: (Årsrapport 2012) 
� Selskabskapitalen udgør i alt kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes har aktiebeholdning for kr. 121.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 12,1 %. 
� Egenkapitalen i Grundkort Fyns A/S udgør kr. 13.828.520. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.673.251. 

 

Svendborg Vejbelysning A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Vejbelysning udgør kr. 1.575.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.575.000. 

 

Svendborg Vand A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapitalen udgør 2.001.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 2.000.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 99,95 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Vand A/S udgør kr. 153.769.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 153.692.116. 

 

Svendborg Spildevand A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 10.001.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 10.000.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 99,99 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Spildevand A/S udgør kr. 1.072.571. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.072.463.743. 
 
 
Klintholm I/S: (Opgørelse 2012) 
� Fællesfondens midler udgør i alt kr. 21.449.742 
� Svendborg Kommunes andel opgjort efter indbyggertal pr. 1.1.2012 udgør kr. 6.778.104. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 31,647 % 
� Svendborg Kommunes indestående udgør kr. 6.788.200. 
 
 
Svendborg Kraftvarme A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 500.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 500.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Kraftvarme A/S udgør kr. 500.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 500.000. 
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Svendborg Affald A/S: (Årsregnskab 2012) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Affald A/S udgør kr. 5.678.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 5.678.000. 
 
Udvikling Fyn A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapital udgør kr. 600.000 kr. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 125.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 20,833334 %. 
� Egenkapitalen i Udvikling Fyn A/S udgør kr. 4.630.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 964.583. 
 
 
Svendborg Forsyningsservice A/S: (Årsrapport 2012) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 500.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 500.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Forsyningsservice A/S udgør kr. 3.636.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 3.636.000. 

 
 
Den indre værdi er sat til primo 2012 for følgende: 
� Kommunedata. 
� Svendborg Andelsboligforening. 

 
   

Note 11 Omsætningsaktiver  

Tilgodehavender i øvrigt (9.28.14 – 18)  

Primo Ultimo

2013 2013
 

Tilgodehavender i betalingskontrol 49,9 86,7

Andre tilgodehavender 1,5 0,3

Mellemregning mellem årene -97,3 85,3

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 19,6 17,4

I alt -26,3 189,7

Mio. kr.

 
 
Ændringen i omsætningsaktiverne kan bl.a. henføres til mellemregningen mellem årene, der er den 
afledte effekt af overgang til Udbetaling Danmark, hvor kommunen ikke længere modtager forudbetalt 
tilskud ved årsskiftet.  Endvidere er registreringen af udgifter og indtægter efter 31.12.2013 – som 
vedrører regnskabsår 2013 systemmæssigt registreret på konto for mellemregning mellem årene. 
 
Bevægelserne efter 31.12.2013 skulle rettelig have været registreret som tilgodehavender og anden 
kortfristet gæld, hvorfor der i ovenstående opgørelse indgår en ikke bogført efterregulering på: 

- Mellemregning mellem årene +128,5 mio. kr. 
- Tilgodehavender i betalingskontrol +32,5 mio. kr.  

Og på kortfristet gæld (note 15): 
- Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager +151,4 mio. kr. 
- Mellemregningskonti + 9,6 mio. kr.  

Reguleringen af mellemregning mellem årene har ingen indflydelse på driftsresultatet - men afleder en 
samlet bruttostigning på 161,0 mio. kr. på balancesummens (aktiver og passiver) størrelse. Ændringen i 
ultimo saldiene medfører endvidere, at posterne ikke direkte kan sammenlignes fra 2012 til 2013.  
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Øvrige omsætningsaktiver (9.32.20)  
Primo Ultimo

2013 2013
 

Værdipapirer (pantebreve)

Svendborg Tekniske Skole 4,5 4,5

Andre skoler 3,0 2,8

Daginstitutioner 0,2 0,1

Forsamlingshuse 1,7 1,7

Haller 8,7 8,7

Foreninger og klubber 0,4 0,2

CAMA - kollegierne 2,2 2,2

A. P. Møller Kollegiet 0,4 0,4

Boligforeninger m.v. 3,2 3,2

Andre Pantebreve 1,0 1,0

Boligforbedringsudvalg 1,4 1,3

Ejendomsskattesystem 0,4 0,4

I alt 27,1 26,5

Mio. kr.

 

 

Note 12 Likvide aktiver  

Den likvide beholdning fordeler sig med:  

Primo Ultimo

2013 2013
 

Kontante beholdninger 0,5 0,4

Indskud i pengeinstitutter -138,3 -153,1

Realkreditobligationer 176,9 153,5

Statsobligationer m.v. 57,7 48,5

I alt 96,8 49,3

Mio. kr.

 

Kommunens obligationer og investeringsbeviser er i 2013 placeret hos 3 pengeinstitutter med det formål 
at øge afkastet. Obligationerne er investeret med en varighed på op til 4 år. 

Årsagen til, at likviditeten forringes, kan primært henføres til likviditet overført til Udbetaling Danmark *) 
på ca. 70 mio. kr., samt større låneoptagelse (hovedsageligt 49,3 mio. kr. i restlåneoptagelse vedr. 
2012, 28,3 mio. kr. i låneoptagelse vedr. SG Huset, Trappebæksvej og Skårup Kultur og Idrætscenter, 
samt udskudt låneoptagelse på ca. 32 mio. kr.) og frigivet deponering der har reduceret 
likviditetstrækket. 
 

*) Faldet i kommunens likviditet er ikke overraskende. KL anslog i foråret 2013, at kommunernes likviditet samlet set 

ville falde med godt seks milliarder kroner som følge af Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingerne af 

folkepension, førtidspension med videre. 
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Note 13 Udvikling i Egenkapitalen   
Primo Ultimo

2013 2013
 

Modpost for takstfinansierede aktiver (a) 2,6 0,3

Modpost for selvejende institutioners aktiver (d) 74,5 115,2

Modpost for skattefinansierede aktiver (c) 1.634,5 1.620,0

Reserve for opskrivninger (d) 0,0 0,0

Balancekonto (e) -160,1 -241,2

I alt 1.551,5 1.494,3

Mio. kr.

 
 
 
(a) – (d) er modposter til aktiver jf. note 9 
 
 
Bevægelser på balancekontoen kan specificeres således: 
 
 

Regnskab

2013
 

Balancekonto ultimo 2012 271,6

- reguleringer vedr. tidligere år -111,5

Balance primo året 160,1

Årets skattefinansierede driftsresultat -157,8

Årets skattefinansierede anlægsudgifter 159,3

Heraf beløb der påvirker aktiver/gæld -6,7

Afskrivning, værdiregulering m.m. 86,3

I alt 241,2

Mio. kr.

 
 
Reguleringer vedr. tidligere år er samlet set: -109,1 mio. kr. vedr. Landsbyggefonden (se note 10), -2,0 
mio. kr. vedr. Ovinehøj lån, regulering af tilbagebetalingspligtig ydelse til staten -0,7 mio. kr., 
Sygekassens hjem og LAG projekt fra 2012 0,3 mio. kr. 
 
 
Afskrivning, værdiregulering m.m. skyldes i 2013 hovedsageligt kursregulering af obligationer, regulering 
af aktiers indre værdi, tjenestemandsforpligtelse, Landsbyggefonden, regulering af lån samt urealiseret 
kursgevinst mv. 
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Note 14  Langfristet gæld  
 

Konvertering af lån: 
I løbet af året er et lån blevet konverteret, fordi den variable rente blev ændret fra 6 til 3 måneders 
rente, da denne er lavere. Løbetiden er uændret. 

Udviklingen i gælden i 2013 kan specificeres således: 
Regnskab

2013
 

Langfristet gæld primo 2013 1.175,2

Optagne lån 553,3

Afdrag på øvrige lån (heraf konverterede lån 468,4 mio. kr.) -510,7

Afdrag på ældreboliglån -8,7

Afdrag færgedrift -0,2

Afdrag hallån -0,4

Nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån vedr. Højestene -0,3

Opskrivning skyldigt tilslutningsbidrag 0,0

Ændring i leasingforpligtigelse -4,5

Indeks - og kursregulering pr. 31.12.2013 0,2

Langfristet gæld ultimo 2013 1.203,9

Mio. kr.

 
Af den samlede langfristede gæld forfalder 56,7 mio. kr. til betaling i 2014, heraf vedrører 0,6 mio. kr. 
afdrag vedr. færgedrift og haller. 
 
Alle kommunens Lån er fordelt på fast forrentede lån med 53,5 mio. kr., indekslån med 82,0 mio. kr., 
variabelt forrentede lån med 1.019,5 mio. kr. og rentefrie lån med 13,4 mio. kr. ultimo 2013. 
 
Ved indgåelse af swapaftaler bliver fordelingen ændret, således at fastforrentede lån (inkl. ældreboliglån 
og selvejende institutioner) udgør 659,3 mio. kr. (57 %), og variabelt forrentede lån udgør 413,7 mio. 
kr. (35 %). Øvrige lån er uændrede og heraf udgør indekslån 82,0 mio. kr. (7 %) og rentefrie lån udgør 
13,4 mio. kr. (1 %). 
 
I note 17 er vist en oversigt over bagvedliggende lån, hvor der er indgået swapaftaler. Beløb vises i mio. 
kr.    
 
Ud over finansielt leasede aktiver, har kommunen operationelle leasingaftaler, med en restforpligtelse på 
i alt 2,0 mio. kr. Denne forpligtelse svarer til traditionelle lejeaftaler og optages ikke som skyldig post i 
balancen. 
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Note 15  Kortfristet gæld  
 
Den kortfristede gæld kan specificeres således:  
 

Primo Ultimo

2013 2013
 

Kortfristet gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

Anden gæld til staten 12,9 12,9

Kirkelige skatter og afgifter 0,5 3,4

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 82,8 216,6

Mellemregningskonti og skyldige feriepenge 119,5 121,3

Selvejende institutioner med overenskomst 11,9 7,2

I alt 227,6 361,4

Mio. kr.

 
 
 

 
Ændringen i kortfristet gæld kan hovedsageligt henføres til anden kortfristet gæld med indenlandsk 
betalingsmodtager (bogførte udgifter i på regnskabsår 2013, som har afregningsdato efter 31.12.). 
 
Registreringen af udgifter og indtægter efter 31.12. – som vedrører regnskabsår 2013 er systemmæssigt 
delvist registreret på konto for mellemregning mellem årene, under omsætningsaktiver og skulle rettelig, 
fra regnskabsår 2013, have været registreret som tilgodehavender og anden kortfristet gæld, hvorfor der 
i ovenstående opgørelse indgår en ikke bogført efterregulering på: 

- Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager +151,4 mio. kr. 
- Mellemregningskonti + 9,6 mio. kr.  

Og på omsætningsaktiver (note 11): 
- Mellemregning mellem årene +128,5 mio. kr. 
- Tilgodehavender i betalingskontrol +32,5 mio. kr.  

 
Reguleringen af mellemregning mellem årene har ingen indflydelse på driftsresultatet - men afleder en 
samlet bruttostigning på 161,0 mio. kr. på balancesummens (aktiver og passiver) størrelse. Ændringen i 
ultimo saldiene medfører endvidere, at posterne ikke direkte kan sammenlignes fra 2012 til 2013  
 
Mellemregningskonti rummer en lang række konti til brug for registrering af forskydninger i 
mellemregningsforhold med borgere, hjælpekonti, interne mellemregninger, indeholdt A-skat, moms, 
skyldige feriepenge (feriekort) m.v.  
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Note 16   Almindelige kautions- og garantiforpligtelser 
 

I garantifortegnelsen anføres f.eks. garanti til boligbyggeri og garanti til enkeltpersoner i medfør af social 
lovgivning, boliglovgivning m.v. 
 
Ved eventualforpligtelse forstås forhold eller situationer, der eksisterer på balancedagen, men hvis 
regnskabsmæssige virkning ikke kan opgøres endeligt, før udfaldet af en eller flere usikre fremtidige 
begivenheder bliver kendte. 
 
Garanti- og eventualforpligtelser er pr. 31. december 2013: 1.797,4 mio. kr. og kan specificeres således: 
 

Primo Ultimo

2013 2013
 

Kreditforeninger 1.188,4 1.790,5

Købsmoms af udstykningsområder 3,3 3,1

Boligindskud 2,6 3,2

Indestående i perkolatfonden 0,1 0,1

Sundhøj Børnebys Forældreforening 0,3 0,3

Stenstruphallen 0,2 0,2

I alt 1.194,9 1.797,4

Mio. kr.

 
 
Af den samlede forpligtigelse vedrører 5,1 mio. kr. selvejende institutioner, hvor institutionernes 
lånerestgæld er medtaget i kommunens status, ligeledes er indestående i perkolatfonden på 0,08 mio. kr. 
medtaget i kommunens status.  

En samlet garanti på 539,3 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrørende Udbetaling Danmark er 
ligeledes medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. 

Stigningen i forpligtigelser vedrørende kreditforeninger på 602,5 mio. kr. og kan hovedsageligt henføres 
til: 

� Udbetaling Danmark (øget solidarisk hæftelse fra 370,7 mio. kr.): 168,6 mio. kr. 
� Fyns Almennyttige Boligselskab (Tankefuld): 62,8 mio. kr. 
� Bregnegårdshaven (Svendborg Andelsboligforening Afd. 16): 237,3 mio. kr. 
� Bregnegårdshaven (Svendborg Andelsboligforening Afd. 14): 131,3 mio. kr. 
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Note 17 SWAP aftaler m.v.  
 

SWAP-             
aftaler.       
Modpart

Oprindelig 
hovedstol på 

swappen

Nom. 
restgæld 

ultimo 2013

 
Markedsværd
i ultimo 2013

Udløbs-
tidspunkt

Renten 
swappet 
til

Swap 
Rente        

%       Valuta

KommuneKredit 27,9 19,9 -3,7 2028 fast rente 4,71 Kr.

Danske Bank 152,9 152,9 -22,3 2020 fast rente 4,14 Kr.

Danske Bank 223,9 218,4 -44,9 2028 fast rente 4,73 Kr.

Danske Bank 201,0 189,6 -0,6 2014 fast rente 0,93 Kr.

Danske Bank 185,7 185,7 -2,4 2020 fast rente 1,79 Kr.

Nordea 26,0 25,0 -1,1 2032 fast rente 2,82 Kr.

Nordea 94,7 94,7 -3,8 2028 fast rente 2,64 Kr.

Nordea 29,7 29,7 0,2 2038 fast rente 3,19 Kr.

Nordea 138,3 138,3 1,5 2033 fast rente 3,29 Kr.

Som led i sikring af indregnede og ikke indregnede transaktioner anvender kommunen sikrings-
instrumenter som renteswap. 

Ifølge lånebekendtgørelsen skal der oplyses herom ved brug af øvrige finansielle instrumenter. 

En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af et lån – i hele eller en del 
af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente – eller omvendt – og 
eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser. 

 

  



Regnskab 2013  

 

 

 
44 

Anvendt regnskabspraksis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt 

Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 
fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges 
som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- og anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, 
indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. 

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her 
skitseres overordnet: 

God bogføringsskik 

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.  

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt 
kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, 
at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, 
herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret 
regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, 
regnskaber samt revision. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år 

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ØIM ændret på følgende område: 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 ændret reglerne for kontering i 
supplementsperioden.  De nye regler klassificerer udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets 
udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter som kortfristet 
tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det 
efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavender. 

Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede 
gæld. Ændringen medfører, at posterne ikke direkte kan sammenlignes fra 2012 til 2013. 

Ændring var på regnskabsafslutningstidspunktet systemmæssigt ikke faldet på plads, hvorved registreringerne er 
søgt efterreguleret i beretningens balanceposter (mellem kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavender).  
Problemstillingen er gældende for de kommuner der anvender ØS indsigt, hvorved det må forventes at blive løst 
indenfor en passende tidshorisont. 

 

Det er i forbindelse med økonomiaftalen for 2014 aftalt, at kommunerne fremadrettet medfinansierer 
tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension.  

Da dette er gældende fra regnskab 2013 skal kommunens forpligtelse optages i balancen. Den skønnede 
forpligtelsen er beregnet udtræk af den årlige udgift for berørte faggrupper og fremregnet med ATPs beregnede 
gennemsnitlige levealdre. 

 

Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
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Driftsregnskab 

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de 
vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, 
der slutter primo februar i det nye regnskabsår. 

 

For at vise de hele bruttoudgiftsregnskabet i resultatopgørelsen vises en ekstra kolonne, indeholdende interne 
omkonteringer på art 9.  

Der budgetteres ikke på art 9, hvorved der ved sammenhold med det korrigerede budget for de enkelte berørte 
udvalg vil være afvigelse – men samlet set for alle udvalgene går art 9 omkontering i 0,- 

De interne omkonteringer indgår ikke i den videre regnskabsaflæggelse for de enkelte fagudvalg og de beregnede 
overførsler. 

 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I 
resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig 
færdigopført og klar til anvendelse. 

 

Præsentation i udgiftsregnskabet 

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets 
primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede 
principper. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige 
faglige resultater og aktivitetsniveau. 

 

Balancen 

Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og 
året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. 

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 

Aktiver i balancen 

I balancen optages aktiver, som kommunen ejer, uanset om de er udlånt til andre. Aktiver, som tilhører selvejende 
institutioner med driftsoverenskomst, optages også i balancen på særlige konti.  

Værdien af finansielt leasede aktiver registreres også som et aktiv, selvom kommunen ikke ejer aktivet, hvis alle 
væsentlige risici og rettigheder er overført til kommunen. Ud over finansielle aktiver optages følgende hovedtyper 
af aktiver: 

Materielle anlægsaktiver: 
 000 Grunde,  
 001 Bygninger 
 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 
 004 Anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 
 
Immaterielle anlægsaktiver: 
 005 Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 
 
Omsætningsaktiver: 
 006 Varebeholdninger/-lagre  
 007 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 

 
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. afskrives straks og registreres 
således ikke i anlægskartoteket. 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller væsentlig 
forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. 
Udgifter til mindre reparationer og lignende som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber 
i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 

Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en nybygning eller en væsentlig modernisering 
eller udvidelse.  
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Værdiansættelse 

Aktiver anskaffet før 1. januar 1999: 
Hovedreglen er, at materielle aktiver skal måles til kostprisen, i det omfang disse oplysninger er til stede.  Ældre 
ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er opgjort til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004, 
korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger. Andre typer af ældre aktiver er målt til kostpris eller 
fastsat efter bedste skøn.  
Ombygninger 1999 – 2003 vedr. bygninger anskaffet før 1.1.1999 er betragtet som værende en del af 
ejendomsværdien 1.1.2004. 
 
Aktiver anskaffet efter 1. januar 1999: 
Aktiver anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat ud fra den faktiske anskaffelsespris fratrukket afskrivninger.  
Inventar over 100.000 kr. registreres. Praksis er, at køb af inventar aktiveres, når der er tale om indkøb i 
forbindelse med en nybygning, tilbygning eller om en væsentlig modernisering. 
Materielle anlægsaktiver under udførelse værdisættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. 
 
Immaterielle aktiver: 
Immaterielle anlægsaktiver, der vil typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter, f.eks. investering i 
systemudvikling eller visse softwareudgifter, værdisættes ud fra anskaffelsessum. 
 
Omsætningsaktiver: 
Omsætningsaktiver omfatter varebeholdninger og fysiske anlæg til salg. 
Varebeholdninger skal indregnes, såfremt værdien overstiger 1 mio. kr. Varebeholdninger omfatter i denne 
sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. 
Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelagret, som vurderes at 
være væsentlige.  
Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning og færdigvarer af 
enhver art til videresalg. Varebeholdninger omfatter ligeledes beredskabslagre og omkostningsvarer, der ikke er 
møntet på videresalg. 

Fysiske aktiver til salg omfatter grunde og bygninger, der er bestemt til videresalg. Disse aktiver måles til kostpris 
eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. 

Ejendomsværdi for selvejende institutioner er indregnet i aktiverne. 

Til dokumentation for ejerskab eller brugsret til aktiverne anvendes faktura, tingbogsudskrifter, kontrakter og 
leasingaftaler. 

Levetiden og afskrivningsperiode 

Levetiden fastsættes ud fra den forventede levetid (eller brugstid) for aktivet eller den typiske levetid for lignende 
aktiver. 

Der er nedenfor angivet levetiden for de forskellige hovedgrupper af anlægsaktiver: 

� Bygninger til administration 50 år.  
� Skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.  30 år.  
� Kommunale kiosker eller pavilloner m.v. 15 år. 
� Tekniske anlæg, maskiner bl.a. slamsugere, containere gravkøer, fejemaskiner, sneplove, større 

græsplæneklippere, kraner og særlige maskiner eller specialudstyr til storkøkkener 15 år 
� Tekniske anlæg, transportmidler bl.a. personbiler, lastbiler, minibusser og traktorer 8 år. 
� Driftsmateriel, vvs- og el-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter 10 år. 
� Kontorinventar samt inventar på institutioner 5 år 
� IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år. 

Levetiden for hvert enkelt aktiv revurderes ved åbningsbalancen efter bedste skøn – og sættes som udgangspunkt 
til maks. levetid. Der afskrives ikke på grunde, varebeholdninger (ekskl. hjælpemidler) og anlægsaktiver under 
udførelse. For enkelte aktiver fastsættes en scrapværdi, der ikke afskrives. Immaterielle anlægsaktiver afskrives 
over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 

Levetid for Energispareprojektet er fortsat uændret. 
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Leasing 

Der skelnes mellem om en leasingaftale er finansiel- eller operationel. Det er kun finansielle leasingaftaler, som 
skal indgå i anlægskartoteket og balancen. 

Ved et finansielt leaset aktiv forstås et aktiv, som kommunen leaser, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder 
ved besiddelsen overføres til kommunen, selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. 

Et leasingarrangement er finansielt, såfremt kommunen primært har indgået dette af finansieringsmæssige 
årsager. Men herudover er definitionen af finansiel leasing ikke entydig. Følgende er eksempler på situationer, som 
separat eller kombineret vil medføre, at en leasingkontrakt klassificeres som en finansiel leasingkontrakt: 

1. Ejendomsretten til leasingaktivet overføres til kommunen på udløbstidspunktet for leasingaftalen. 
2. Leasingperioden dækker den væsentligste del af aktivets økonomiske levetid. 
3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til leasinggiveren svarer stort set til aktivets dagsværdi. 
4. Leasingaktivet er så specialiseret, at kun kommunen kan anvende det. 
5. Kommunen har en attraktiv købsoption ved periodens udløb. 
6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af kommunen. 
7. Kommunen afholder omkostninger ved annullering af leasingkontrakten. 
8. Gevinst/tab tilfalder kommunen ved ændringer i dagsværdien for leasingaktivet. 
9. Kommunen har option på at lease aktivet i yderligere en periode efter leasingkontraktens udløb til en leje, 

som er væsentlig lavere end markedslejen. 
 

Alle ovennævnte indikatorer skal ikke nødvendigvis være opfyldt, for at der er tale om et finansielt leaset aktiv. 
Det må vurderes individuelt i den konkrete situation.  

Økonomi foretager en individuel vurdering af leasingaftalen for at vurdere, om aktivet skal anses for at være 
finansiel eller operationel leasing.  

Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af 
minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at 
kunne omsættes for ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de 
fremtidige leasingydelser, som Svendborg Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. 

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.  

Finansiel leasing er at sidestille med lånefinansiering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af 
bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lånebekendtgørelsen indeholder 
ikke regler om leasingfinansiering af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt er mulighed herfor. 
Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med lån, hvorfor disse leasingaftaler skal henregnes 
til kommunens låneramme. Dvs. at indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af 
ejendomme lokaler m.v. eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave. 

Såfremt kommunen ikke har en uudnyttet låneramme, skal der ved indgåelse af lejeaftaler og lignende deponeres 
et beløb svarende til den højeste værdi af anskaffelsesomkostningerne eller værdien af de benyttede lokaler ifølge 
den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. 

I aftaleperioden kan der af det deponerede beløb efter 10 år årligt hæves/frigives en femtedel. 

Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte 
væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over 
lejeperioden, men genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasingaftalen. Ved 
operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom 
leasingselskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. 
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Hensatte forpligtelser  

Hensatte forpligtelser er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre 
afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Hensatte forpligtelser er i modsætning til finansielle forpligtelser uvisse 
med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og de skal vedrøre regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. 

Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk 
forpligtigelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et 
træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af 
forpligtigelsen. 

 

Forpligtelse vedr. tjenestemandspensioner: 

Som eksempel på kommunale hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner, indfrielse af 
garantier, arbejdsskader, retssager, erstatningskrav, fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v. Da 
hensatte forpligtelser er uvisse mht. til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke opgøres præcist på 
balancedagen. Hensatte forpligtigelser skal derfor indregnes som det bedste skøn over de omkostninger, der på 
balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtigelsen. 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2011 har SAMPENSION aktuarmæssigt opgjort kommunens 
bruttotjenestemandsforpligtigelse.  

I 2012 har SAMPENSION aktuarmæssigt opgjort indeståendet på genforsikring og bonuskontoen 

Der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. 

Kapitalværdien af pensionsforpligtelserne er overordnet summen af de forventede fremtidige 
pensionsudbetalinger, diskonteret fra forfaldstidspunktet tilbage til 31. december 2011 med en given 
diskonteringsrente. 

Der er i beregningerne forudsat regulering af pensionsydelserne ud fra en lønudviklingstakt på 2 % p.a.  

De beregnede værdier er herefter tilbagediskonteret til 31. december 2011, med en rente på 4 % p.a. 

Pensionsforpligtelsen skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. 

 

Øvrige hensættelser: 

Fra regnskab 2008 er det obligatorisk at indregne alle hensatte forpligtelser til åremålsansættelser og 
arbejdsskade. 

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke længere i regnskabet. Saldoen er i forbindelse med regnskabsafslutningen 
2013 opgjort til 249,1 mio. kr. pr. 31.12.2012 (244,7 mio. kr. pr. 31.12.2012).   

Der registreres udskrevne feriekort under kortfristet gæld. 
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Anlægskartoteket 

Aktiverne registreres i anlægskartoteket og skal som minimum henføres til den funktion, som aktivet tilhører. Hvor 
omkostningssted er autoriseret, skal der endvidere ske henføring hertil. 

For aktiver, der benyttes til flere forskellige formål, angives det funktionsnummer, som aktivet primært benyttes 
til.  

I anlægskartoteket skal anføres følgende oplysninger om det enkelte aktiv: 

� Kostpris (eller en alternativ vurdering for aktiver, erhvervet før 1. januar 1999). 
� Årets afskrivninger 
� Akkumulerede afskrivninger 
� Årets nedskrivninger 
� Akkumulerede nedskrivninger 
� Årets opskrivninger 
� Akkumulerede opskrivninger 
� Den bogførte værdi 

 
Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender 

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ved 
regnskabsafslutningen nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. 

Finansielle anlægsaktiver – aktier og andelsbeviser 

Andele af interessentskaber, som Svendborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af 
virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For 
noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre 
kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. 

Det er frivilligt at indberette indskud i Landsbyggefonden (9.24) som primosaldo, hvilket vi har valgt at gøre for at 
vise den aktuelle saldo – saldoen skal således omkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen. 

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer 

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til 
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til 
nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) pr. balancedagen. 

Finansielle gældsforpligtigelser 

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på 
balancetidspunktet. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som 
en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til 
nominel værdi. 

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. 

Indskud i landsbyggefonden primo saldobogføres og tilbagekonteres således, at saldo ultimo er 0. 
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Afskrivningspraksis 

Afskrivningerne skal påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug. Der afskrives altid for et helt år, selvom et 
aktiv måske kun har været i brug en del af det første regnskabsår. Afskrivningerne fordeles lineært over aktivets 
forventede levetid. Der foretages ikke afskrivning på grunde, herunder grunde til videresalg, igangværende anlæg 
og varebeholdninger/-lagre (ekskl. hjælpemidler). 

Afskrivningsgrundlaget for aktiverne er som udgangspunkt lig med anskaffelsesprisen/kostprisen. Der kan i 
særlige tilfælde fastlægges en scrapværdi – typisk forekommer det i nogle af kommunens leasingkontrakter.  

En eventuel ændring af brugstiden medfører ændringer af de fremtidige afskrivninger, således at aktivet afskrives 
over den nye resterende brugstid. Ændring i brugstiden indebærer derimod ikke korrektion af allerede foretagne 
afskrivninger.  

Fra 2010 og fremadrettet foretages ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr. Disse 
aktiver har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål, og når der er tale 
om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. 

Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. 

Større renoveringer i form af nye tilbygninger og tagkonstruktioner m.m., som har en anden levetid end den 
eksisterende bygning, medtages i anlægskartoteket som et selvstændigt aktiv og afskrives over den forventede 
levetid. Dette svarer i princippet til adskillelsen af grunde og bygninger, hvor levetiden også er forskellig. 

Der kan foretages op- eller nedskrivninger af aktiver, hvis der indtræder særlige hændelser, som gør, at der sker 
en varig værdistigning eller værdiforringelse af aktivet. Hvis det f.eks. viser sig, at en grund er forurenet, kan der 
være behov for at nedskrive grundværdien indtil en eventuel oprensning er gennemført, og virkninger heraf er 
vurderet. Økonomi træffer den endelige afgørelse i forhold til op- og nedskrivninger. 

 

Øvrige bemærkninger 

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal taksterne på affaldsområdet fastsættes og godkendes af kommunal-bestyrelsen. 
Beregningen af taksten kan foretages af selskabet.  
 

Driftsindtægter og -udgifter skal konteres i kommunens bogføring. Kan ske ved sumposter. Anlægsposter og 
afskrivninger skal ikke konteres i kommunens bogføring, hvis området administreres af et selskab. 

 

Svendborg Affald A/S foreløbige regnskab er således optaget i kommunens regnskab.  

Regnskabet er registreret under det brugerfinansierede område på hovedkonto 1 med modpost under 
finansforskydninger på konto 8 og har dermed ikke direkte påvirkning på kommunens likviditet. 

Svendborg Affald A/S over/-underdækning er optaget i Svendborg Kommunes balance, hvor evt. forskel mellem 
foreløbigt og endeligt regnskab primo saldo korrigeres året efter. 


