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Ledelsens årsberetning 

 

Årets væsentligste begivenheder  

Året 2015 bød på mange spændende og udfordrende aktiviteter, som blandt andet: 
 

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

� Færdiggørelse af den grønne tråd 
� Implementering af folkeskolereform, kontanthjælps-, sygedagpenge -, kontanthjælps- og 

flexreformer. 
� Udbygning af dagtilbud 
� Udviklingsplaner for Svendborg Havn 
 

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

 
 
Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet 

Driftsoverskud 

Regnskabet 2015 udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 127,2 mio. kr. sammenholdt med et 
overskud på 126,7 mio. kr. i oprindeligt budget 2015, svarende til en forbedring på 0,5 mio. kr.  

Set i forhold til det korrigerede budget for 2015 er der tale om et mindreforbrug på 76,1 mio. kr., hvoraf 
ca. 5,9 mio. kr. overføres til driften 2016, 41,9 mio. kr. overføres til renter 2016 og 7,9 mio. kr. til 
budget 2017 (heraf negativ overførselspulje på 25,7 mio. kr., og øvrig overførsel til 2016 på 33,6 mio. 
kr.), mens 20,2 mio. kr. som udgangspunkt tilgår kassen. 

For deponering og låneoptagelse overføres samlet mindreindtægt på netto 32,4 mio. kr. til 2016.  

Samlet set udviser regnskabsresultatet af det skattefinansierede område for 2015 et samlet 
nettounderskud på 43,0 mio. kr.  
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Bruttoudgifterne (3,41 mia. kr.) fordeler sig således i mio. kr
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mia. kr.) fordeler sig således i mio. kr.: 

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. budget 2015 Regnskab 2015

Indtægter Mio. kr.
Udviklingen i kommunens indtægtsgrundlag

Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. budget 2015 Regnskab 2015

Driftsudgifter Mio. kr.

5
85

6 494

528
273243

Kultur og fritid (85)

Skoler  (494)

Udsatte børn og unge (198)

Ældre (528)

Handicap, psykiatri og misbrug (273) Center for Ejendomme og Teknisk Service (243)

Overførselsudgifter (1.034)
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Anlæg  

Der har i 2015 været afholdt anlægsudgifter (netto) på 
budget på 165,0 mio. kr., svarende til et netto merforbrug på 

Set i forhold til det korrigerede anlægsbudget for 201
mindreforbrug på 91,7 mio. kr., hvoraf ca. 
udgangspunkt tilgår kassen. 

Anlæg bygger på flerårige bevillinger, hvorved 

budget grundet anvendelse af overførte bevillinger fra tidligere år. 

”Netto” er anlægsudgifter fratrukket anlægsindtægter.
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været afholdt anlægsudgifter (netto) på 170,2 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt 
mio. kr., svarende til et netto merforbrug på 5,2 mio. kr.  

det korrigerede anlægsbudget for 2015 på 261,9 mio. kr., er der tale om et netto 
mio. kr., hvoraf ca. 91,0 mio. kr. overføres til 2016 og ca. 0,7

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.  

er anlægsudgifter fratrukket anlægsindtægter. 

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Korrigeret budget 

2015

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
Mio. kr.
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Anlæg Mio. kr.
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Garanti- og eventualforpligtelser 

Svendborg Kommunes samlede garanti
2015, mod 1.805,6 mio. kr. primo.

En samlet garanti heraf på 704,5 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling Danmark
medregnet med det fulde beløb i alle kommuner.
kr., og er hermed den primære årsag til den samlede stigning i 

 

Årets likviditetsændring 

 
Den gennemsnitlige likviditet var i 201

(Efter Social– og Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning)

 
Den likvide beholdning udgør 5,1
er beholdningen således forringet med godt 

Det vedtagne budget udviste en negativ 
udviser en negativ likviditetsændring på 1
 
Der er netto låneoptaget 24,6 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 31,9 mio. kr. mindre end d
korrigeret budget. 
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og eventualforpligtelser  

Svendborg Kommunes samlede garanti- og eventualforpligtelser udgør 1.918,9 mio. kr. ved udgangen af 
mio. kr. primo.  

mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling Danmark
medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. Garantien er i løbet af 2015 steget med ca. 130,7 mio. 
kr., og er hermed den primære årsag til den samlede stigning i garanti- og eventualforpligtelser

likviditet var i 2015 på 182,3 mio. kr.  

Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning)

5,1 mio. kr. ultimo 2015 - sammenholdt med 36,4
forringet med godt 31,3 mio. kr.  

Det vedtagne budget udviste en negativ likviditetsændring på 35,2 mio. kr. og det korrigerede budget 
udviser en negativ likviditetsændring på 158,0 mio. kr.  

Der er netto låneoptaget 24,6 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 31,9 mio. kr. mindre end d

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Likviditet Mio. kr.

mio. kr. ved udgangen af 

mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling Danmark, og er 
en er i løbet af 2015 steget med ca. 130,7 mio. 

og eventualforpligtelser. 

Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning).  

 

36,4 mio. kr. primo 2015 

og det korrigerede budget 

Der er netto låneoptaget 24,6 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 31,9 mio. kr. mindre end det 

2015
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Fremlæggelse af årsregnskabet / Fagudvalgenes bidrag. 

Beretningen for 2015 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 2015 
� Fagudvalgenes årsberetninger 2015 
� Regnskabsoversigter 2015 
� Anlægsregnskab 2015 
� Drifts- og anlægsoverførsler  
� Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2015 

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

 

Forventninger til fremtiden 

Afsættet for budget 2016 var et budget i økonomisk balance både i 2016 og i overslagsårene. 
 
Den aktuelle økonomi er – på trods en velgennemført økonomisk politik – kendetegnet ved betydelige 
udfordringer i horisonten. Fra 2016 har regeringen indført det såkaldte omprioriteringsbidrag, 
der medfører en årlig reduktion af kommunernes driftsbudgetter på 1 pct., svarende til 24 mio. kr. 
årligt for Svendborg Kommune. Aftalen indebærer, at der i 2016 tilbageføres 19 mio. kr. Det er 
uvist, hvor mange penge, der tilbageføres i de efterfølgende år. 
 
Svendborg Kommune oplever befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, 
færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme. Budgettet for 2016 understøtter 
denne positive udvikling. Det sker først og fremmest gennem en målrettet satsning på udviklingen af 
Svendborg Havn – dels ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et 
maritimt kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens 
Mole. Der er afsat midler til istandsættelse af Frederiksbroen og etablering af Fremtidsfabrikken 2. 
 
Samtidig fastholdes perspektivet for Tankefuld med ny vejføring, der øger synlighed og tilgængelighed til 
den nye bydel. Dermed er der taget et første skridt imod en fremtidssikret infrastruktur af den vestlige 
bydel. 
 
Med budgetforliget investeres også i at fremme sundheden i kommunen. Der investeres således i et 
sundhedshus, der øger kvalitet i og tilgængelighed til kommunens sundhedstilbud.  
Antallet af borgere med demens forventes at stige de kommende år, hvorfor der er afsat en 
anlægsramme i 2016 og 2017 til etablering af demenslandsby ved Bryghuset, hvor demente borgere får 
rammer, der sikrer størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. 
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Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Center for Ejendomme og Teknisk Service 
 

I 2015 

Beredskab og indsatsledelse: 

� Beredskabet har i 2015 været præget af et stort 
arbejde med at planlægge sammenlægningen af 
de ni fynske kommuners beredskab. 

� Det nye selskab (Beredskab Fyn) er etableret og 
den nye beredskabs-kommission er trådt i kraft. 

 

Trafik og Infrastruktur: 

� Der er i 2015 blevet igangsat registrering af 
fortovenes tilstand. Dette sker i et 
udviklingssamarbejde med lokal entreprenør.  

� I 2015 blev trafiksikkerhedsprojektet med fokus 
på at sætte farten ned i boligområder i 
Svendborg By til 40 km/t, evalueret. 

� Optimering og styring af driften har også haft 
fokus i 2015. Der er sat særlig fokus på 
optimering af elementer der indgår i det 
kommende driftsudbud. 

� I 2015 blev kommunens skove certificeret. Dette 
sikrer en bæredygtig drift af skovene. 

� I 2015 blev kørselskontoret besluttet i sin 
endelige form. Kontoret varetager Kollektiv 
trafik, Almen skolekørsel, SBH-kørsel og 
Lægekørsel. 

 

Havn og Færger 
 

I 2015 

� Renovering af Svendborg Lystbådehavn, 
blev færdiggjort.  

� Projekt et ”Øhav i verdensklasse” forsatte, 
bl.a. med deltagelse i Hansaboot og lokale 
tiltag. 

� ”Vild med vand” Deltagelse i projektet 
sammen med pt. 45 øvrige havne i 
Danmark. 

� Igangsættelse af prøvehandlingen ”Ø-hop”, 
udsprunget af ”Visions- og handleplan for 
øerne” 

� Overdragelse af Lundeborg Lystbådehavn. 

 

 

Natur og Klima 
I 2015 

� Klokkefrøstien færdiggjort og indviet 

� Sørup Sø restaureret 

� Havørred Fyn-projekt i Spangebækken 

� Afvikling af § 3-sagspukkel 

� Landmandsdialog og det gode tilsyn 

� Ny affaldsplan 

� Klimatopmøde, elbiler og Energiplan Fyn 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!  

 

 

  

Borgerservice og Helhedsorienteret 
Sagsbehandling 

 

I 2015 har der været fokus på at fremme en højere grad 
af selvbetjeningsløsninger. Borgerne bliver hjulpet af 
borgerguides i Borgerservicebutikken, således at de lærer 
at betjene sig selv. 

Institutioner 
 

Bibliotek 

I 2015 var der fokus på: 

� Fortsættelse af den i 2014 igangsatte 
udmøntning af Kulturløftet i Svendborg 
Kommune ”Fantastiske Fornemmelser”: 

� Indsatsområdet Fællesskaber, 
Kommunikation og formidling: Etablering af 
en fælles kommunikationsplatform. 

� Samarbejde om etablering af et 
Ungdomsråd.  

� Åbne Biblioteker. Bibliotekerne i Stenstrup 
og Thurø. 

� Fælles folke- og skolebibliotek i Thurø. 
� Folkebibliotekets Udvikling. Oplæg 

præsenteret i første kvartal 2015  
 

Musikskolen 

I 2015 var der fokus på: 

� Samarbejde og synlighed  
� Videreføring, udvikling og evaluering af 

samarbejdet omkring Den Åbne Skole 
� Tilpasse musikskolens tilbud til de nye 

”elev-mønstre” efter indførelse af 
Helhedsskole 

� Afsøge og udvikle samarbejdsmuligheder 
med øvrige kulturaktører på Sydfyn 

� Deltagelse i fejring af Carl Nielsen 150 år i 
2015 i samarbejde med øvrige musik- og 
kulturaktører på Fyn 

 

Ungdomsskolen 

I 2015 var der fokus på Unge og demokrati samt 
yderligere implementering af folkeskoleloven. 

 

Fremtidsfabrikken er kommet godt fra start; alle 
fuldtidspladser er fuldt udlejet og ca. halvdelen af 
deltidspladserne er optaget. De første virksomheder 
er allerede vokset ud af huset. Opstart af 
fremtidsfabrik 2 (Kvægtorvet) er igangsat. Det 
samme er udviklingsprojektet Medstrøm – EU 
socialfondsprojekt på 35 mio. kr. 

�  
 

Jobcenter 
 

Der har været fokus på implementering af 
Beskæftigelsesreformen, hvor et af hovedelementerne har 
været et tidligt og intensivt kontaktforløb for de forsikrede 
ledige og en målrettet opkvalificering af de ledige til 
brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.  

Flygtningeudviklingen har medført et stigende antal 
flygtninge og familiesammenførte, der skal boligplaceres 
og tilbydes en integrationsindsats.  

Kultur, Fritid og Sekretariat  
 

I 2015 var der fokus på: 

� Revision af idrætspolitik. 
� Samarbejdsaftale med SIS. 
� Eksekvering på indsatser af eksisterende 

politikker. 
� Fortsat arbejde med udmøntning af 

kulturløftet.  
� Netværksdannelse i lokalområder. 
� Indførelse af fritidspas. 
� Indenfor Folkeoplysning vil der desuden være 

fokus på: 
� Redigering af den nye hjemmeside. Herunder 

etablering af digitale ansøgningsmuligheder. 
� Digitalisering – fremstilling af nye/redigering af 

eksisterende blanketter på aftenskoleområdet. 
� Redigering af retningslinjer for 

tilskudsprincipper for aftenskoler, Idræt, 
Spejdere og øvrige foreninger. 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!  

  
Byg, Plan og Erhverv 

 

I 2015 har arbejdet med vores nye servicekultur, hvor der 
målrettet arbejdes med at skabe nemme og smidige 
relationer til erhvervslivet og vores borgere, været et stort 
omdrejningspunkt. Vi har fået vedtaget vores 
Erhvervshandleplan, som er fremadrettet initiativer, 
målrettet og afstemt de enkelte brancher. Derudover er 
arbejdet med ”Liv i min by” kommet godt fra start med 
oprettelse af Områdeforum. Fynsprojektet ”Byregion Fyn” 
har vi deltaget aktivt i diverse arbejdsgrupper f. eks 
Energiplan Fyn, Fynsk infrastrukturplan, masteplan. 

 

 

Beskæftigelsesindsats 
 

I løbet af 2015 er der politisk vedtaget strategier for 
indsatsen overfor de forskellige målgrupper. Som en 
konsekvens heraf, blev det besluttet at lukke kommunens 
interne tilbudscenter på Danmarksvej.  

Der er fokus på en højere grad af faglig opkvalificering og 
virksomhedsrettet indsats for de målgrupper, der kan 
profitere at dette, samt en tværfaglig indsats for de 
borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.  

Sygedagpenge 
 

Sidste fase af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. 
januar 2015. Der indførtes en ny visitationsmodel, der 
giver mulighed for en differentieret indsats. Borgere, 
der forventes hurtigt raskmeldt, bliver visiteret i 
kategori 1 og får en minimal indsats, mens borgere, der 
har behov for en tværfaglig indsats, visiteres i kategori 
3 og forelægges kommunens rehabiliteringsteam. 

For arbejdsgivere med sygemeldte ansatte er der 
indført en ”fast-track” mulighed, hvor arbejdsgiveren 
kan bede jobcentret om at gå tidligere ind i en 
sygemelding, der er i risiko for at vare mere end 8 
uger.  

 

Sociale ydelser 
 

September 2015 blev der indført en ny lavere 
integrationsydelse. Den nye ydelse vedrørte i første 
omgang kun personer, der indrejste efter 1. 
september.  

Forsikrede ledige 
 

Der har været fokus på at give en målrettet 
opkvalificering inden for områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. Centrale puljer, som 
f.eks. Den regionale uddannelsespulje, er med til 
at understøtte denne indsats. 69 personer fik 
tilbud efter puljen i 2015. 
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 Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt! 

 

 

 

  

Skoleområdet 
 

I 2015: 

� Realisering af folkeskolereformen, herunder 
Program for Læringsledelse med gennemførelse 
af første kortlægning samt Kompetenceudvikling, 
herunder udvikling af lokal ”kompentenceplan for 
folkeskolen i Svendborg Kommune mod 2020”. 
 

� Digitalisering af folkeskolen. Anskaffelse af ny 
læringsplatform til skolerne i 2015 som en del af 
det mellem KL og regeringen aftalte 
”brugerportalsinitiativ”. Anskaffelse af 
samarbejdsplatform vil ske senere i et fælles 
KOMBIT EU-udbud.  
 

� Udvikling af deltagelsesmuligheder i 
fællesskaber/inklusion med indførelse af ny 
resursestyringsmodel på specialområdet pr. 1. 
august 2015, hvor pengene følger opgaven. 
 

� Undersøgelse af ny, udvidet skoledag, hvor 
afdækningen har resulteret i, at det er besluttet 
ikke at arbejde videre med overordnede 
alternativer til SFO. 
 

� Etablering af EUD10 – nyt 10. klassestilbud, der 
siden 1. august 2015 har været tilbudt som 
alternativ til den almindelige 10. klasse. Tilbuddet 
er målrettet erhvervs-uddannelserne. 
 

� Sport og Uddannelse – Praksisvidencenter. 
Gennemførelse af svendborgkurser for ca. 550 
kursister i 2015. I skolelab fokus på den åbne 
skole, herunder afholdelse af større konference. 
 

� Udarbejdelse af kvalitetsrapport for Svendborg 
skolevæsen på baggrund af ny bekendtgørelse 
ifm. folkeskolereformen. Rapporten er godkendt 
af Byrådet marts 2015. 
 

� Godkendelse af principper for kortsigtet 
handlingsplan for faglokaler på skolerne, og 
bevilling af yderligere midler til nyt byggeri til 
Værestedet, hvor nyt faglokale også kan benyttes 
af Nymarkskolen. 
 

Dagtilbud  
 

I 2015: 

� Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag er 
justeret og godkendt af Byrådet den 29. 
april 2015 
 

� I program for læringsledelse er foretaget en 
kortlægning, der danner grundlag for 
kompetenceudvikling af alle i 2016 
 

� Forskningsprojektet Barnet i Centrum 0-2 
år er udbredt til flere dagplejegrupper og 
børnehuse 
 

� I FOKUS – det sammenhængende børneliv 
er sket kompetenceudvikling, så alle børn 
trivselsvurderes fra 2016 
 

� Der foretaget indvielser af tilbygninger i 
Egebjerg Kirkeby Børnehus, Vesterlunden 
Skovlinden og Sundet 4-kløveren 
 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 

I 2015: 

� Etableret mentorordning for unge i 
overgangen mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse 
 

� Udarbejdelse af ydelseskatalog med fælles 
standarder til grundskoler 
 

�  Kickstart af garantimodellen 
 

� Tilrettelæggelse af Åben virksomhed 
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Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt! 

 

 

  

Familie og Uddannelse 
 

I 2015: 

� Strategiplan for familieområdet er revurderet og 
gældende for årene 2015-2018 
 

� Det blev besluttet at implementere Sveriges-
modellen, med fuld implementering i september 
2017 
 

� I Center for børn og unge er der fortaget analyse, 
kortlægning og ændring af tilbudsviften 
 

� Med startskud i form af alternativt borgermøde 
for unge, politikere og fagpersoner er der 
udarbejdet Ungestrategi for alle unge. 
 

� Der er etableret et Ungeråd, for at skabe et 
forum, hvor de unge kan høres. 
 

� Opstart af projekt ”FOKUS”, hvor der arbejdes 
med tidlig opsporing 
 

� Byhaveskolen har indgået partnerskab med Blue 
Ocean Robotics omhandlende humanoide 
robotten Zeno 
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Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!  

  

Ældreområdet 
 
Rehabilitering, ældreområdet:  

Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et 
hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55% blevet 
selvhjulpne. Måltallet var 65%. 

Rehabiliteringsindsatserne førte samlet set til nedgang i 
den tid, borgeren modtager hjælp. 

Projekt ”færre akutte indlæggelser”: 

Projektet startede sommer 2013 og blev evalueret i 
slutningen af 2015, hvor det blev besluttet at forsætte 
projektet.  

For 2015 ses fortsat en nedadgående tendens i antallet af 
akutte indlæggelser.  

Bolighandlingsplan: 

Der er ikke bygget nye boliger i 2015. Der vurderes på 
nuværende tidspunkt ikke behov for justeringer i 
kapaciteten af pleje- og demensboliger. 

Hovedparten af borgere på garantiventelisten tilbydes en 
bolig under 1 måneds ventetid. Det har således igen i 
2015 været muligt at imødekomme 2 måneders 
garantien.  

 

Sundhedsområdet 
 
Det nære sundhedsvæsen: 

Arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen 
foregår som et løbende arbejde. F.eks. arbejdes der 
med at etablere et sundhedshus.  

Implementering af forebyggelsespakkerne:  

Overordnet set er alle tre mål for implementering af 
forebyggelsespakkerne opnået. 

Der er gennemført en kortlægning af kommunen i 
forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. I 
sundhedspolitikken er prioriteret én til to af 
forebyggelses-pakkerne til implementering 
 
Ny sundhedspolitik: 

Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik er sendt i 
offentlig høring. 

 

Socialområdet 
 
Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi: 

Rehabiliteringsstrategien - Fælles afsæt - blev igangsat i 
2015, og består af fire projekter på tværs af afdelingen:   
Fra modtager til deltager – fokus på at skabe en endnu 
større sammenhæng mellem visitation og indsatser. 

Fra støttet bolig til bolig med støtte. 
 
Netværk som ressource – der sættes fokus på, at 
mennesker med handicap og psykosocial 
funktionsnedsættelse får lettere adgang til netværk.  

Faglig kompetenceudvikling - tværfaglig 
kompetenceudvikling for medarbejderne, der bl.a. har 
resulteret i fælles rehabiliterende arbejdsgang. 
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

Center for Ejendomme og Teknisk 
Service   

 

Ejendomsadministration: 

I 2015: 

� Blev ejendomsstrategien vedtaget. 

� Blev handleplan for bedre arealanvendelse 
og bilstrategi vedtaget. 

Ejendomsservice: 

I 2015: 

� Opbygning af økonomisk fundament for 
drift af kommunens mange ejendomme. 

� Etableret 35 pladser til Nyttejobber 

� Ansat en rengøringskoordinator 

� Forsøgsordning med Den Nye 
Hushåndværker 

� Udarbejdet Uddannelsesstrategi i 
Ejendomsservice 

� Klargøring af flygtningeboliger 

� Brugerbesøg på alle institutioner og 
direktørområder 

Rådgivning og renovering: 

I 2015: 

� Implementeredes et elektronisk 
ejendomsstyringssystem, og der er 
skabet overblik over kommunens 
ejendomme. 

� Blev tilstanden for 30 % af 
bygningsmassen registreret, og der er 
skabt et indblik i bygningsmassens 
samlede tilstand. 

� Påbegyndtes planlagt vedligeholdelse 
på baggrund af 
ejendomsregistreringen. 

� Gennemførtes en brugerundersøgelse 
for hele CETS. 

� Blev der udarbejdet og implementeret 
en håndbog til brug for større 
byggerier og anlæg. 

� Blev der gennemført tre pilotprojekter 
med udbud af hushåndværkerydelser – 
Den nye hushåndværker. 

Administration   
 

I 2015: 

� FLIS (Fælles kommunalt ledelsesinforma-
tionssystem). 98 kommuner leverer data til FLIS. 
Velegnet til tværgående analyser og 
benchmarking. 
Målsætning at få implementeret FLIS på alle 
områder.  

� Gennemført udbud indenfor 33 udbudsområder i 
KomUdbud, SKI, fælles kommunale udbud og i 
eget regi. 

� Fortsat digitalisering af arbejdsgange og 
markedsdialog. Gennemførelse af digitale udbud. 
Ledelsesinformation er udbygget med Compliance 
Rapporten ”Status på Indkøbsaftaler”. 

IT  
 

I 2015: 

� Monopolbrud 
Samarbejde mellem samtlige kommuner og 
Kombit skal fra til 2016 erstatte de nuværende 
monopolløsninger med KMD. 
 

Indkomstoverførsler 
 

� I 2015 

� Fald i udgifter til personlige tillæg til 
fodbehandling og tandlægebehandling. 

� Fald i antallet af førtidspensionister pga. større 
afgang. 

� Stigning i udgifter til boligsikring, flere 
modtagere samt større ydelse. 

 

� Den digitale arbejdsplads 
Sikre en driftsstabil og økonomisk arbejdsplads 
for medarbejdere. 
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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 (Svendborg Affald) 

- = indtægt og + = udgift   

Balance, aktiver 

Anlægsaktiver  
Omsætningsaktiver 
Likvide aktiver 

Balance, passiver 
Egenkapital 
Hensatte forpligtelser  
Langfristet gæld  

- Heraf ældreboliger 
Kortfristet gæld  

Gennemsnitlig likviditet  
(Social- og indenrigsministeriet) 

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

Langfristet gæld (9.55) pr. indbygger (t.kr.)

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

Indbyggertal (Cpr. - Ultimo) 

Gennemsnitslikviditet – udregnet 

 

-100.000.000

-50.000.000
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50.000.000

100.000.000

150.000.000
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Hoved- og nøgletal 
 

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. 
Regnskab 

2012 
Regnskab 

2013 

  

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = indtægt) -134,2 -157,8 
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. lån)  
Resultat af det skattefinansierede område (ekskl. lån) 

-55,6 
-61,9 

-32,0 
1,6 

(Svendborg Affald)  - 2,9 
  
  

3.283,0 3.300,1 
62,4 288,7 
96,8 49,3 

  

1.551,5 1.603,3 
478,8 460,7 

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

 
218,0 

 
186,1 

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

 
1,7 

 
0,9 

Langfristet gæld (9.55) pr. indbygger (t.kr.) 

 
20,2 

 
20,8 

  

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 134.230 140.996 
26,80 26,80 
23,32 23,32 

 
58.296 

 
57.979 

 

udregnet efter Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

  

-174,8 -127,2 
-7,1 
27,8 

15,1 
43,0 

3,1 3,6 
  
  

3.331,2 3431,0 
243,3 312,1 
36,4 5,1 

  

1.620,6 1678,3 
452,6 487,9 

1.238,0 1269,6 
243,2 233,4 
290,9 302,8 
 
201,4 

 
182,3 

 
0,6 

 
0,1 

 
21,3 

 
21,8 

  

143.338 148.026 
26,80 26,80 
23,32 23,32 
 

57.988 
 

58.228 

og Indenrigsministeriets bestemmelser: 

 

Dec

Aflæst i ØS 

Ultimo md. 

2013
Aflæst i ØS 

Ultimo md. 

2014
Aflæst i ØS 

Ultimo md. 

2015
Gns. 365 i 

2015 jf. IM

Gns. 365 i 

2014 jf. IM

Gns. 365 i 

2013 jf. IM
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Regnskabsopgørelse 
 

Note Regnskabsopgørelse i mio. kr.
Regnskab 

2014
Budget   
2015

Korr. 
budget 
2015

Regnskab 
2015

Regnskab 
2015         

inkl. art 9 ')

Det skattefinansierede område:

Indtægter 

Skatter -2.416,0 -2.483,6 -2.482,2 -2.483,0 -2.483,0

Generelle tilskud mv. -1.143,5 -1.076,9 -1.065,2 -1.068,3 -1.068,3

Indtægter i alt -3.559,5 -3.560,5 -3.547,4 -3.551,3 -3.551,3

2-4 Serviceudgifter

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 107,6 116,7 121,2 118,0 118,0

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 191,5 194,5 197,2 192,5 192,8

Udvalget for Børn og Unge 916,5 943,5 929,4 909,1 911,5

Social- og Sundhedsudvalget 845,4 868,7 884,3 874,6 895,4

Økonomiudvalget 276,8 258,3 271,2 279,4 255,8

Serviceudgifter i alt 2.337,8 2.381,7 2.403,3 2.373,6 2.373,5

Overførselsudgifter 1.026,1 1.025,4 1.033,0 1.034,4 1.034,5

Driftsudgifter i alt 3.363,9 3.407,1 3.436,3 3.408,0 3.408,0

5 Rente 20,8 26,7 60,0 16,1 16,1

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -174,8 -126,7 -51,1 -127,2 -127,2

3/6 Anlægsudgifter, netto

Køb og salg 15,8 -4,5 -28,6 3,2 3,2

Veje og trafiksikkerhed 43,6 38,0 37,0 21,6 21,6

Havne og færge 28,5 26,3 29,0 17,9 17,9

Kultur, fritid og idræt - 2,7 5,0 0,9 0,9

Natur, miljø og klima - 3,5 5,5 5,0 5,0

Borgernære serviceområder - 103,6 159,3 100,1 100,1

Energi - 20,5 31,3 15,1 15,1

Byudvikling - 3,2 20,2 3,1 3,1

Administration - -28,3 3,2 3,3 3,3

Nybygning, renovering og energiforbedring 114,7 - - - -

Anlægsudgifter i alt 202,6 165,0 261,9 170,2 170,2

RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE 27,8 38,3 210,8 43,0 43,0

Det brugerfinansierede område:   

Svendborg Affald A/S 3,1 0,0 0,0 3,6 3,6

RESULTAT AF DET BRUGERFIN. OMRÅDE 3,1 0,0 0,0 3,6 3,6

RESULTAT 30,9 38,3 210,8 46,6 46,6

Note Finansieringsoversigt i mio. kr.
Regnskab 

2014
Budget   
2015

Korr. 
budget 
2015

Regnskab 
2015

Regnskab 
2015         

inkl. art 9 ')

Resultat i alt 30,9 38,3 210,8 46,6 46,6

7 Afdrag på lån 66,7 56,9 253,9 253,8 253,8

7 Låneoptagelse -101,6 -60,2 -313,7 -281,7 -281,7

8 Finansforskydninger 20,9 0,2 7,0 13,1 13,1

Kursreguleringer -4,0 - - -0,5 -0,5

Ændring i likvide aktiver 12,9 35,2 158,0 31,3 31,3

1

 

- = indtægter og + = udgifter  

 *) Regnskab 2015 inkl. art 9 er regnskabsresultat inkl. interne omposteringer under serviceudgifter. 
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Balance  
 
 
 

 
Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.918,9 mio. kr.  – Øvrige forpligtelser / eventualrettigheder mv. se noter. 

  

Primo Ultimo
2015 2015

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

9 Materielle anlægsaktiver

 Grunde 283,2 278,2

 Bygninger 1.118,5 1.081,1

 Tekniske anlæg mv. 122,2 133,1

 Inventar 19,8 15,5

 Anlæg under udførelse 189,9 285,4

I alt 1.733,6 1.793,3

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 0,0 0,0

10 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

 Langfristede tilgodehavender 1.720,3 1.647,7

 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) -13,6 -10,0

I alt 1.706,7 1.637,7

9/11 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 59,1 97,7

 Tilgodehavender hos staten -1,5 6,7

 Tilgodehavender i øvrigt 135,8 153,7

 Værdipapirer 49,9 54,0

I alt 243,3 312,1

12 LIKVIDE AKTIVER

Likvide beholdninger 36,4 5,1

I alt 36,4 5,1

AKTIVER I ALT 3.720,0 3.748,2

PASSIVER

13 EGENKAPITAL

 Modpost for takstfinansierede aktiver 0,1 0,1

 Modpost for selvejende institutioners aktiver 95,0 99,6

 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.697,6 1.791,3

 Balancekonto -121,3 -212,7

I alt 1.671,4 1.678,3

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

 Tjenestemandspensioner, arbejdsskade m.v. 510,9 487,9

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Langfristede gældsforpligtelser 1.238,0 1.269,6

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

 Aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. 8,8 9,6

15 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

 Gæld til Staten 14,6 16,5

 Øvrig kortfristet gæld 276,3 286,3

I alt 290,9 302,8

PASSIVER I ALT 3.720,0 3.748,2

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  

2014
Budget      
2015

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2015

 

Indkomstskat -2.223,6 -2.284,5 -2.284,8 -2.284,8

Grundskyld og dækningsafgift -172,1 -180,4 -178,8 -178,7

Øvrige skatter og afgifter -20,3 -18,7 -18,7 -19,5

Generelle tilskud og moms -1.143,5 -1.076,9 -1.065,2 -1.068,3

Skatter og generelle tilskud mv. i alt -3.559,5 -3.560,5 -3.547,5 -3.551,3  
 
Det samlede regnskab for skatter og generelle tilskud viser en mindreindtægt på 9,1 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet en merindtægt på 3,8 mio. kr. 
 
Regnskabet for indkomstskat er opgjort på baggrund af ”det statsgaranterede grundlag”, som Byrådet 
besluttede ved budgetvedtagelsen for 2015. Bidrag til medfinansiering af nedslag i indkomstskatten - 
”det skrå skatteloft” - blev mindre end estimeret og medfører en positiv regnskabsafvigelse på 0,3 mio. 
kr. i forhold til vedtaget budget. Der er givet negativ tillægsbevilling til denne afvigelse. 
 
Regnskabet for grundskyld og dækningsafgift viser en netto mindreindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. Afvigelsen skyldes regulering af et statsligt tilskud ydet til brug for sager om fradrag i 
grundskyld for forbedringer, hvor kommunen har foretaget tilbagebetalinger af grundskyld til borgerne.  
 
Øvrige skatter og afgifter viser en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Dette skyldes 
en merindtægt fra særlig indkomstskat efter kildeskattelovens § 48 E også kaldet ”forskerskat”. Der er 
ikke i årets løb givet en tillægsbevilling på denne afvigelse. 
 
Generelle tilskud og moms viser en mindreindtægt på 8,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.  
Afvigelsen dækker over en række reguleringer af tilskud til kommunen i forbindelse med ændringer i 
lovgivning, midtvejs- og efterregulering af tilskud samt ekstra tilskud til integration af flygtninge. I 
overskrifter således: 
 

� Reguleringer vedr. beskæftigelsestilskud:       25,9 mio. kr. 
� Moms (afregnes i 2016)       - 3,0 mio. kr. 
� Midtvejsregulering efter DUT-princippet m.v.:         - 3,5 mio. kr. 
� Regulering af bidrag til akt. baseret medfinansiering:       - 6,8 mio. kr. 
� Ekstraordinært tilskud til integration af flygtninge:        - 4,1 mio. kr. 

      8,5 mio. kr. 
 
Der er givet tillægsbevilling på i alt 11,7 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 8,1 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget.  

Efter genbevilling af mindreforbrug fra 2014 på 4,9 mio. kr., samt tillægsbevillinger på 16,7 mio. kr. er 
der et mindreforbrug på netto ca. 29,7 mio. kr., hvoraf 5,9 mio. kr. overføres til 2016 og 7,9 mio. kr. 
overføres til driftsbudget 2017. 

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. 

1.000 kr.
Regnskab    

2014
Budget      
2015

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2015

Regnskab  
2015       

inkl. art 9
 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Natur og Klima 10.335 13.860 13.068 12.974 12.974
Center for Ejendommme og Teknisk Service: 91.425 95.145 102.566 99.052 99.061
- Beredskab og indsatsledelse 10.390 11.173 10.618 9.832 9.839

- Trafik og infrastruktur 81.035 83.972 91.948 89.220 89.222

Havne og Færger: 5.828 7.663 5.532 5.955 5.974
- Havne -853 536 -1.674 -896 -887

- Færger 6.681 7.127 7.206 6.851 6.861

Miljø og Teknikudvalget i alt 107.588 116.668 121.166 117.981 118.009

Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget   
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 31.179 30.557 30.237 30.293 30.293
Jobcenter 50.358 49.137 49.563 49.010 49.111
Kultur, fritid og sekretariat: 16.197 31.485 31.520 27.315 27.360
- Kultur og fritid 7.146 19.572 20.263 17.151 17.193

- Sekretariat 9.051 11.913 11.257 10.164 10.167

Institutioner: 67.606 58.353 57.852 58.119 58.196
- Kultur og Bibliotek 55.617 47.484 46.507 45.791 45.833

- Musikskole 5.423 5.565 5.537 5.356 5.377

- Ungdomsskole 6.393 6.538 6.941 6.971 6.983

- Iværksætterhus 173 -1.234 -1.133 1 3

Byg, Plan og Erhverv 26.106 25.014 28.070 27.780 27.792- Plan, byggesagsbehandling og 
virksomhedsmiljø 14.592 14.040 17.132 17.482 17.494

- Erhverv og turisme 11.514 10.974 10.938 10.298 10.298

Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 191.446 194.546 197.242 192.517 192.752  

  - = indtægter og + = udgifter  
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1.000 kr.
Regnskab    

2014
Budget      
2015

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2015

Regnskab  
2015       

inkl. art 9

Udvalget for Børn og Unge

Skolerområdet: 499.501 510.002 502.906 493.737 494.585
- Skoler 437.218 439.266 434.740 429.064 429.879

- PPR 65.755 74.830 71.524 67.956 67.989

- Rammeinstitutioner -3.472 -4.094 -3.358 -3.283 -3.283

Dagtilbud 218.649 218.146 217.142 217.261 217.771
Børn og unge med særlige behov: 187.916 203.741 197.927 187.983 189.004
- Familie 145.569 159.148 152.597 148.635 148.786

- Specialundervisning for voksne 18.185 21.186 18.995 18.019 18.019

- Specialinstitutioner 1.375 3.258 4.986 1.226 1.432

- Rammeinstitutioner -9.807 -13.566 -13.295 -13.958 -13.294

- Administration 32.594 33.715 34.644 34.061 34.061

Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.455 11.618 11.398 10.079 10.100
Udvalget for Børn og Unge i alt 916.521 943.507 929.373 909.060 911.460

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet 516.859 521.065 525.792 528.200 542.166
- Myndighedsafdeling 115.278 214.304 113.881 111.487 112.417

- Hjemmepleje Øst og Vest 138.474 44.397 144.860 149.139 149.138

- Plejecenter Øst og Vest 263.107 262.364 267.051 267.574 280.611

Socialområdet 257.927 276.079 279.581 273.090 279.845
- Socialfagligt Center 253.983 267.895 266.656 263.612 263.612

- Handicap 6.709 6.577 7.055 7.076 7.076

- Psykiatri 15.459 15.923 16.719 16.755 16.804

- Misbrug 2.551 3.021 3.386 3.153 3.219

- Rammeinstitutioner -20.775 -17.337 -14.235 -17.506 -10.866

Sundhedsfremme og forebyggelse 70.591 71.540 78.931 73.264 73.381
Socialudvalget i alt 845.377 868.684 884.304 874.554 895.392

Økonomiudvalget

Administration 93.653 69.638 81.212 89.900 70.371
IT 46.187 51.091 49.093 45.394 45.415
Center for Ejendomme og Teknisk Service: 137.033 137.601 140.893 144.102 140.038
- Ejendomsadministration 32.907 28.547 33.242 36.562 32.498

- Ejendomsservice 98.349 102.435 102.319 102.137 102.137

- Rådgivning og renovering 5.777 6.619 5.332 5.403 5.403

Økonomiudvalget i alt 276.873 258.330 271.198 279.396 255.824

Skattefinansieret i alt 2.337.805 2.381.735 2.403.283 2.373.508 2.373.437  

  - = indtægter og + = udgifter  

Af resultatopgørelsen fremgår en udgift på 3,6 mio. kr., under det brugerfinansierede område. Udgiften 
er Svendborg Affald A/S s foreløbige regnskabsresultat for 2015, som skal vises i kommunes regnskab – 
med modpost i finansforskydningerne. Udgiften indregnes ikke som en serviceudgift.  
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Note 3  Overførte bevillinger 
 

Efterfølgende tabel viser de tekniske overførte bevillinger (genbevillinger) mellem de enkelte 
regnskabsår. Som udgangspunkt overføres driftsoverskud pr. udvalg til budget 2017.  

Områder med statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og lign. på 2,2 mio. kr. og 
andel af takstinstitutioner samt nettodriftsoverskud på 3,7 mio. kr., i alt 5,9 mio. overføres til 2016. 

Det overføres netto 7,9 mio. kr. og bruttoudgifter på 33,6 mio. kr. til 2017, hvoraf særligt kan nævnes: 

�  16,7 mio. kr. vedr. Udvalget for Børn og Unge 
�  10,0 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget 
� -25,7 mio. kr. vedr. pulje for overførsel mellem årene under Økonomiudvalget 

For renter og kursregulering overføres 41,9 mio. kr. til 2016 (hovedsageligt pulje til imødegåelse af 
renterisiko).  

For lån og deponering overføres -32,4 mio. kr. til 2016 (hovedsageligt vedr. udskudt låneoptagelse). 

Restbevillinger for ikke afsluttede anlæg udgør netto 91,0 mio. kr. overføres til 2016, hvoraf salgspuljer 
vedr. jordforsyning og ejendomme udgør ca. -31,9 mio. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - = indtægter og + = udgifter  

Restbudget uden overførselsadgang på 20,9 mio. kr. og netto ca. 1,6 mio. kr. af overførslen til 2017 
fordeles efter politisk behandling med  netto med 4,7 mio. kr. til anlæg 2016, 2,1 mio. kr. til 
effektiviseringspulje 2016, samt 15,8 mio. kr. til poster med udgiftspres / investeringer i 
udviklingsaktiviteter 2016.  

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, 
der overføres mellem årene (genbevilling) 
i 1.000 kr. 2014 / 2015

2014 / Budget 
2016 2015 / 2016

2015 / Budget 
2017

Rest drift og 
anlæg

Drift:

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget -694 1.393 -164 1.515 1.835

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 74 2.330 1.597 3.444 -317

Udvalget for Børn og Unge -1.204 33.288 -1.105 16.665 5.734

Social- og Sundhedsudvalget 6.956 -1.362 5.972 2.071 1.326

Økonomiudvalget -200 -5.203 -431 -15.769 7.403

Overførte driftsbevillinger i alt 4.932 30.446 5.869 7.926 15.981

Indkomstoverførsler: - - - - -1.465

Anlæg:

Økonomiudvalget:

Køb og Salg -27.604 - -31.892 - 40

Veje og Trafiksikkerhed -1.226 - 15.045 - 272

Havne og Færge 722 - 11.061 - 86

Kultur, fritid og idræt 1.996 - 4.133 - -1

Natur, miljø og klima 2.243 - 309 - 151

Borgernære serviceområder 49.150 - 59.095 - 133

Energi 10.943 - 16.256 - 9

Byudvikling 15.512 - 17.059 - -

Administration 156 - -89 - -

Overførte anlægsbevillinger i alt 51.892 0 90.977 0 690

Renter, kursreg., deponering og lån:

Renter og kursregulering, og finansering 37.005 - 41.896 - 5.701

Lån og deponering -52.702 - -32.411 -

Overførte renter, lån m.v. i alt -15.697 0 9.485 0  

Samlede overførte bevillinger 41.127 30.446 106.331 7.926 20.907
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Note 4  Personaleforbrug   

1.000 kr.
Regnskab    

2014
Budget      
2015

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2015

 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Natur og Klima 10.215 12.054 11.137 10.457
Beredskab og indsatsledelse 3.155 2.850 2.832 3.206
Trafik og infrastruktur 9.113 9.709 10.575 10.365
Havne 3.720 4.375 4.050 4.563
Færger 5.323 5.440 5.550 5.541
Miljø og Teknikudvalget i alt 31.526 34.428 34.144 34.132

Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget   
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 20.602 20.103 20.097 20.450
Jobcenter 42.796 41.647 43.610 44.093
Kultur, fritid og sekretariat: 8.242 9.198 9.182 8.669
- Kultur og fritid 645 803 798 1.240

- Sekretariat 7.597 8.395 8.384 7.429

Institutioner: 32.046 32.740 32.207 31.773
- Kultur og Bibliotek 19.550 19.523 18.306 18.261

- Musikskole 8.085 8.489 8.442 8.186

- Ungdomsskole 4.411 4.728 4.748 4.758

- Iværksætterhus - - 711 568

Byg, Plan og Erhverv 14.336 13.774 15.915 15.987
Indkomstoverførsler 5.870 6.965 7.314 4.758
Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 123.892 124.427 128.325 125.730

Udvalget for Børn og Unge

Skolerområdet: 366.064 383.522 385.932 379.219
- Skoler 322.382 333.933 336.062 331.115

- PPR 19.483 20.973 21.990 20.577

- Rammeinstitutioner 24.199 28.616 27.880 27.527

Dagtilbud 215.343 207.269 207.544 206.376
Børn og unge med særlige behov: 144.904 123.662 161.576 183.390
- Familie 6.817 5.718 43.325 47.151

- Specialinstitutioner 38.516 29.799 33.773 43.437

- Rammeinstitutioner 69.580 58.564 53.445 61.501

- Administration 29.991 29.581 31.033 31.301

Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.147 8.562 8.766 9.053
Udvalget for Børn og Unge i alt 736.458 723.015 763.818 778.038

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet 482.764 493.764 488.661 495.437
- Myndighedsafdeling 90.678 196.268 85.955 89.389

- Hjemmepleje Øst og Vest 139.169 46.356 146.513 148.508

- Plejecenter Øst og Vest 252.917 251.140 256.193 257.540

Socialområdet 155.043 153.012 152.417 159.218
- Socialfagligt Center 16.069 16.330 16.978 16.800

- Handicap 6.312 6.521 6.990 6.767

- Psykiatri 14.660 15.080 15.926 15.786

- Misbrug 2.952 2.586 2.904 3.379

- Rammeinstitutioner 115.050 112.495 109.619 116.486

Sundhedsfremme og forebyggelse 47.706 38.888 47.937 48.800
Socialudvalget i alt 685.513 685.664 689.015 703.455

Økonomiudvalget

Administration 45.648 52.636 47.954 41.561
IT 9.053 8.868 8.985 9.473
Center for Ejendomme og Teknisk Service 67.262 66.679 71.485 71.542
Indkomstoverførsler 23.797 20.310 21.295 23.501
Økonomiudvalget i alt 145.760 148.493 149.719 146.077

Skattefinansieret i alt 1.723.149 1.716.027 1.765.021 1.787.432
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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 2015 for Svendborg Kommune udgjorde 4.350 mod 4.384 i år 2014, 
svarende til et fald på 34 fuldtidsansatte eller 0,8 %. 
 
Den samlede lønudgift er steget fra 1,723 mia. i 2014 til 1,787 mia. kr. i 2015, svarende til en stigning 
på 64 mio. kr. eller 3,7 %. 
 
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 2015 udviser en mindreudgift på netto 10,6 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 
en mindreudgift på 43,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Det vedtagne budget var på 26,7 mio. kr. og det korrigerede budget på 60,0 mio. kr.  Udviklingen på 
33,3 mio. kr. består blandt andet af følgende ændringer: 

� Overførsel fra 2014 til rentepuljen på 37,0 mio. kr. og afgang i årets løb på 0,3 mio. kr. I alt 
tilgang på 36,7 mio. kr. 

� Afgang på 3,4 mio. kr. vedr. blandt andet ændring fordeling mellem renter og afdrag på 
ældreboliglån, forhøjelse af garantiprovision, tilretning af låneramme lån m.m. 

 
 
Mindreudgiften på 43,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget består primært af følgende afvigelser: 
 

� Netto merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende renter af likvide aktiver samt 
obligationsinvesteringer.  

� Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. forrentning Klintholm og provenu salg KMD-ejendomme. 
� Netto merindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender, 

som primært kan henføres til renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 
� Mindreudgift på 1,9 mio. kr. på renter af langfristet gæld som skyldes det lave renteniveau.  
� Mindreudgift på 39,9 mio. kr. vedr. valutapuljen, som overføres til 2016. Heraf er der overført 

37,0 mio. kr. fra 2014. 
� Merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. garantiprovision. 
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Note 6 Anlægsregnskab på det skattefinansierede område  
 
I 2015 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 170,2 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne 
budget for 2015 på 165,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 5,2 mio. kr.  

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2015 var på 261,9 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte 
anlægsudgifter svarer dette til et mindreforbrug på 91,7 mio. kr., hvoraf ca. 91,0 mio. kr. overføres til 
2016.   

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i åerne 2011 til 2015.  

 

 
Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2015. Linjegraferne viser 
de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2011 – 2014. 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Udgifter 141,1 110 181,1 224,6 200,1

Indtægter -16 -37,7 -21,8 -22 -29,9

Netto 125,1 72,3 159,3 202,6 170,2
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Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2015 ligget godt 32,4 mio. kr. lavere 
end i 2014. Dette skal ses i sammenhæng med overførslen af restbudget på 91,0 mio. kr. til 2016. 

Det relative høje udgiftsforbrug i 2015 omfatter knap 150 større og mindre projekter og –puljer, hvoraf 
de samlede bruttoudgifter udgør 200,1 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som: 

� Havn og havneudvikling *) 20,9 mio. kr. 
� Tilskud / Lånegaranti SG Huset 2,6  mio. kr. 
� Skoler – vedligehold 5,8 mio. kr. 
� Thurø Skole 20,3 mio. kr. 
� Udvidelse af Humlebien 21,7 mio. kr. 
� 4-kløveren / Sundet 4,1 mio. kr. 
� Gudme Børnehave / Østerdalen 12,9 mio. kr. 
� Kirkeby Børnehus / Egebjerg 6,1 mio. kr. 
� Skovlinden / vesterlunden 7,6 mio. kr. 
� Mærskgårdens udbygning 2,8 mio. kr. 
� Nyt nøglesystem i hjemmeplejen 2,1 mio. kr. 
� Innovative energispareprojekt 14,8 mio. kr. 
� Veje – Funktionsudbud og Partnering 14,1 mio. kr. 
� Omdannelse af torvet 11,0 mio. kr.  
� Desktopstregi 2,8 mio. kr. 

 

*) Sammenfatning af flere forskellige anlægsprojekter på havnen og havneudvikling. 

 

I 2015 har bruttoindtægterne været på 29,1 mio. kr. Indtægterne kan overordnet henføres til 
nedenstående projekter: 

� Cykelfaciliteter i landdistrikter 1,6 mio. kr. 
� Trafiksikkerhedsbyer 4,6 mio. kr. 
� Skarø, facilitetsbygning 2,4 mio. kr. 
� SG-Huset 4,0 mio. kr. 
� Salg af bygninger og grunde 3,9 mio. kr. 
� Byfornyelse, landsbypuljen 1,4  mio. kr. 
� Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 8,9 mio. kr. 

 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på 2 
mio. kr. og derover:  
 
  Bevilling           Forbrug     

� Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 2,0 mio. kr.         2,0 mio. kr. 
� Lystbådehavn 20,1 mio. kr.       20,1  mio. kr. 
� Skarø facilitetsbygning 0,7 mio. kr.         0,7 mio. kr. 
� SG Huset 34,8 mio. kr.       34,8 mio. kr. 
� Skårup Kultur og Idrætscenter  7,4 mio. kr.         7,4 mio. kr. 
� Tilskud / Lånegaranti SG Huset 2,0 mio. kr.         2,0 mio. kr. 
� Ådalens Plejecenter  2,8 mio. kr.          2,7 mio. kr. 
�  Nyt nøglesystem i hjemmeplejen 3,4 mio. kr.          3,4 mio. kr. 
� Innovativt energispareprojekt – fremrykket del 7,9 mio. kr.          7,9 mio. kr. 

 
 
I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2015 opdelt på de 9 budgetområder uden specifik 
sammenligning med regnskab 2014, idet budgetområdernes opdeling ikke er enslydende. 
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Anlægsudgifter 
 

Anlægsudgifter i mio. kr.
Budget      
2015

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2015

Rest 
korrigeret 

budget
 

Køb og salg -4,5 -28,6 3,2 -31,8

Jordforsyning -4,5 -14,2 -0,8 -13,4

Fast ejendom 0,0 3,3 3,1 0,2

Køb og salg 0,0 -17,7 0,9 -18,6

Veje og trafiksikkerhed 38,0 37,0 21,6 15,4

Veje og stier 38,0 37,0 21,6 15,4

Havne og færger 26,3 29,0 17,9 11,1

Havne 15,4 12,9 8,5 4,4

Lystbådehavne 2,1 5,2 5,3 -0,1

Havneudvikling 8,8 10,9 4,1 6,8

Kultur, fritid og idræt 2,7 5,0 0,9 4,1

Fritidsfaciliteter 0,0 0,6 0,4 0,2

Kulturel virksomhed 2,1 3,8 0,2 3,6

Biblioteker 0,6 0,6 0,3 0,3

Natur, miljø og klima 3,5 5,5 5,0 0,5

Naturbeskyttelse 0,9 2,1 2,1 0,0

Vandløbsvæsen 2,6 3,4 2,9 0,5

Borgernære serviceområder 103,6 159,3 100,1 59,2

Vedligehold 18,3 34,0 10,0 24,0

- Skoler 8,8 7,4 1,4 6,0

- Dagtilbud 5,2 8,2 4,1 4,1

- Sundhedsområdet 0,0

- Ældreområdet 2,9 14,6 3,1 11,5

- Øvrige 1,4 3,8 1,4 2,4

Nybygning og renovering 85,3 125,3 90,1 35,2

- Skoler 29,2 42,3 27,2 15,1

- Dagtilbud 52,9 64,2 53,1 11,1

- Sundhedsområdet 0,5 0,5 0,2 0,3

- Ældreområdet 2,7 13,3 6,3 7,0

- Øvrige 0,0 5,0 3,3 1,7

Energi 20,5 31,3 15,1 16,2

Energiprojekter 20,5 31,3 15,1 16,2

Byudvikling 3,2 19,9 3,1 16,8

Byfornyelse 3,2 17,9 1,1 16,8

Torv og tilgrænsende byrum 0,0 2,0 2,0 0,0

Administration -28,3 3,2 3,3 -0,1

Administration -28,3 3,2 3,3 -0,1

Skattefinansieret anlæg i alt 165,0 261,6 170,2 91,4

 
 
  - = indtægter og + = udgifter  

  



Regnskab 2015  

 
30 

Note 7 Kapitalposter  
 
Optagne lån 
 

Forskellen mellem vedtaget budget og regnskab på 221,5 mio. kr. på optagne lån kan henføres til: 

� En mindreindtægt på 51,2 mio. kr. vedr. låneramme lån 2015, idet låneoptagelsen først sker i 
2016 på baggrund af faktiske anlægsudgifter. 

� En merindtægt på 47,0 mio. kr. vedr. låneramme lån, der er overført fra 2014 og optaget i 
foråret 2015. 

� En merindtægt på 5,9 mio. kr. vedr. låneoptagelse til SG-Huset og Mærskgården. 
� En merindtægt på 24,1 mio. kr. vedr. a conto låneoptagelse vedr. lånerammen 2015. 
� En merindtægt på 195,8 mio. kr. vedr. konvertering af lån, som modsvares af afdrag. 

  
 

Mio. kr.
Regnskab  

2014
Budget      
2015

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2015

 

Optagne lån, herunder låneramme inkl. 
byfornyelse -101,6 -60,2 -313,7 -281,7

 
 
Der overføres låneoptagelse på 32,0 mio. kr. til 2016. 

 
Afdrag på lån 
 
I 2015 er der afdraget 253,8 mio. kr. af den langfristede gæld. 

I beløbet på 253,8 mio. kr. indgår afdrag vedr. konvertering af lån på 194,7 mio. kr.  
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Note 8  Finansforskydninger  
 

Finansforskydninger i 2015 udviser et samlet likviditetstræk/-binding på 13,1 mio. kr.  

Mio. kr.
Regnskab  

2014 Budget 2015
Korrigeret 

budget
Regnskab  

2015
 

Tilgodehavender hos Staten -12,9 - - 8,2

Tilgodehavender i betalingskontrol 47,8 - - -5,9

Andre tilgodehavender 4,6 - - 17,8

Mellemregninger mellem årene 52,6 - - 16,9

Pantebreve - - - -1,2

Aktier og andelsbeviser m.v. - - - -1,3

Udlån til beboerindskud 3,2 1,0 1,0 3,0

Indskud i landsbyggefonden - - 0,5 0,0

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0,3 1,5 1,5 -13,3

Deponerede beløb for lån m.v. 13,4 -0,5 5,8 6,7

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

Kortfristet gæld:

Kort gæld til staten -0,2 -0,5 -0,5 -0,7

Kirkelige skatter og afgifter -1,8 -1,4 -1,4 -1,3

Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager -65,9 - - -4,2

Mellemregningskonti og skyldige feriepenge -19,5 - - -11,1

Selvejende institutioner med overenskomst -0,6 - - 0,2

I alt 20,9 0,1 6,9 13,1
 

Resultatet kan hovedsageligt henføres til: 

� Tilgodehavende hos staten udviser en bevægelse på 8,2 mio. kr. og vedrører modtaget refusion 
for regnskab 2014 på 1,5 mio. kr. og for lidt hjemtaget refusion for 2015 på 9,7 mio. kr., som 
forventes afregnet i løbet af 2016. 

� Mellemregning mellem årene, tilgodehavende i betalingskontrol, andre tilgodehavender og anden 
kortfristet gæld med indenlandsk modtager (periodiseringer) udviser et samlet stigning på 24,6 
mio. kr.  

� Deponerede beløb for lån m.v. udviser en stigning på 6,7 mio. kr., fordelt på deponeringer vedr. 
Mærskgårdens udbygning 3,9, SG huset 2,0, Tved Boldklub 1,7 og reducerede deponeringer vedr. 
pavilloner -0,4, Ungeenheden -0,4 og P-Hus -0,1 mio. kr. 

� Mellemregningskonti som 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. er øget med 11,1 mio.kr.  
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Note 9 Materielle anlægsaktiver, og grunde og bygninger til 
videresalg  
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Kostpris 1.1.2015 293,2 1.623,5 338,5 111,7 193,5 6,2 72,2 2.638,8

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

  Tilgang 2,1 16,8 26,4 0,7 99,4 0,0 60,7 206,1

  Afgang -6,6 -4,1 -2,2 0,0 0,0 0,0 -13,2 -26,1

  Overført 0,0 3,7 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0 0,0

Kostpris 31.12.2015 288,7 1.639,9 362,7 112,4 289,2 6,2 119,7 2.818,8

Ned- og afskrivninger 1.1.2015 -10,0 -504,9 -216,2 -92,0 -3,7 -6,2 -13,2 -846,2

  Åbningsafskrivning 0,0 -3,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2

  Årets afskrivninger -0,5 -50,4 -12,6 -4,9 0,0 0,0 0,0 -68,4

  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -8,8 -9,0

Ned- og afskrivninger 
31.12.2015 -10,5 -558,8 -229,6 -96,9 -3,8 -6,2 -22,0 -927,8

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2015 278,2 1.081,1 133,1 15,5 285,4 0,0 97,7 1.891,0

Samlet værdi 1.1.2015 283,2 1.118,6 122,3 19,7 189,8 0,0 59,0 1.792,6

Finansielt leasede aktiver 
udgør 0,0 0,0 11,9 0,2 0,0 0,0 0,0 12,1

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 2.096,0 mio. kr. Heraf udgør grundværdien 447,5 mio. kr. 
(Kilde: kommunens ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2015). 

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 2015 ikke medtaget immaterielle anlægsaktiver, idet det er vurderet, at kommunen 
ikke har sådanne.  
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Note 10  Finansielle anlægsaktiver 
 

Mio. kr. Primo 2015 Ultimo 2015
 

Langfristede tilgodehavender

  Aktier og andelsbeviser 1.400,1 1.431,0
  Tilgodehavender hos grundejere 0,4 0,4
  Udlån til beboerindskud 19,2 21,9
  Indskud i landsbyggefonden m.v. 109,1 0,0
  Andre langfristede udlån og tilgodehavender 149,3 145,5

  Deponerede beløb for lån m.v. 42,2 48,9

I alt 1.720,3 1.647,7  
 
Ændringen i tilgodehavenderne på -72,6 mio. kan hovedsageligt henføres til stigning i aktier og 
andelsbeviser på 30,9 mio. kr., andre langfristede udlån og tilgodehavender (primært billån og lån til 
betaling af ejendomsskatter), samt stigning i deponerede beløb, hvor der er deponeret 3,9 mio. vedr. 
Mærskgården Udbygning, 2,0 mio. vedr. SG-Huset og 1,7 mio. vedr. Tved Boldklub. 

Landsbyggefonden skal jf. Social- og Indenrigsministeriets regler ikke er værdiansat primo i balancen. 
Indskuddet udgør 109,1 mio. kr. ultimo 2015. 

Stigningen i aktier og andelsbeviser på 30,9 mio. kr. kan især henregnes til: 

� Naturgas Fyn: 7,1 mio. kr. 

� Svendborg Spildevand A/S: 29,0 mio. kr. 

� Svendborg Forsyningsservice A/S: -3,3 mio. kr. 

� Øvrige -1,9 mio. kr. 

 

De deponerede midler udgør 48,9 mio. kr. fordelt på: 

� Pavilloner: 1,1 mio. kr. 

� Mærskgården: 13,2 mio. kr. 

� Tandklinik: 7,3 mio. kr. 

� Parkeringsplads Frederiksgade: 1,4 mio. kr. 

� Hjemmepleje Vest: 3,1 mio.kr. 

� Mødrehuset: 2,1 mio. kr. 

� Ungekontakten: 10,1 mio. kr. 

� P-Hus: 2,8 mio. kr. 

� Mærskgården Udbygning: 3,9 mio. kr. 

� SG-Huset: 2,0 mio. kr. 

� Tved Boldklub: 1,7 mio. kr. 

� Svendborg Havn: 0,2 mio. kr. 
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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) 22,3 -0,4 21,9

I alt 22,3 -0,4 21,9  
 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2015 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. 
 

Specifikation af aktier m.v. er beregnet til indre værdi: 
Langfristede tilgodehavender vedr. 
aktier, ejerandele og andelsbeviser

Indre værdi (kr.)      
2014

Ejerandel (%)          
2015

Indre værdi (kr.)      
2015

 

ATF 2005 A/S (Tarco A/S) 1.340.620 0,000000 -1.357.947

KP 59.125.000 0,625000 57.812.500

Naturgas Fyn 42.479.301 12,984600 49.604.996

Film Fyn A/S 3.926.940 16,240000 3.209.781

Svendborg Fjernvarmecentral 416.079 4,242134 416.079

Grundkort Fyn A/S 1.588.606 12,100000 1.578.958

Svendborg Vejbelysning A/S 1.279.000 100,000000 2.397.000

Svendborg Vand A/S 162.121.000 100,000000 163.976.000

Svendborg Spildevand A/S 1.109.387.000 100,000000 1.138.420.000

Klintholm I/S 6.934.242 31,647000 6.947.087

Svendborg Kraftvarme A/S 500.000 100,000000 500.000

Svendborg Affald A/S 5.871.000 100,000000 5.678.000

Udvikling Fyn P/S 858.523 20,000000 753.800

Svendborg Forsyningsservice A/S 3.475.000 100,000000 221.000

Udvikling Fyn Komplementar ApS 0 20,000000 6.364

Kommunedata - andelsindskud 35.789 - 35.789

Svendborg Andelsboligforening 783.680 - 783.680

I alt 1.400.121.779  1.430.983.088  

 
 
KP: (Årsrapport for 2014) 
� Aktiekapitalen består af 800 aktier á kr. 1.000 i alt kr. 800.000. 
� Svendborg Kommune har 5 aktier svarende til kr. 5.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 0,625 %. 
� Egenkapitalen i KP udgør kr. 9.250.000.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 57.812.5000. 

 

Naturgas Fyn: (Årsrapport 2014) 
� Kommunernes indskudskapital er i alt kr. 120.422.216. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 12,98 %. 
� Egenkapitalen i Naturgas Fyn udgør kr. 382.029.000. 
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� Den indre værdi udgør kr. 49.604.996. 
 
 
FilmFyn A/S: (Årsrapport 2014) 
� Aktiekapitalen består af A-aktier for i alt kr.1.150.000 og B-aktier for i alt kr. 1.400.000, samlet 

aktiekapital er kr. 2.550.000. 
� Svendborg Kommune har 8 A-aktier til en samlet værdi af kr. 414.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 20,00%. 
� Den indre værdi udgør kr. 3.209.781. 

 
 

Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A: (Regnskab 2014) 
� Andelskapitalen udgør kr. 9.902.096. 
� Svendborg Kommune har andelsbeviser for kr. 416.079. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 4,20%. 
� Egenkapitalen i Svendborg Fjernvarmecentral udgør kr. 9.902.096. 
� Den indre værdi udgør kr. 419.079. 
 
 
Grundkort Fyn A/S: (Årsrapport 2014) 
� Selskabskapitalen udgør i alt kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes har aktiebeholdning for kr. 121.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 12,10 %. 
� Egenkapitalen i Grundkort Fyns A/S udgør kr. 13.049.243. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.578.958. 

 

Svendborg Vejbelysning A/S: (Årsrapport 2014) 
� 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. 2.397.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 2.397.000. 

 

Svendborg Vand A/S: (Årsrapport 2014) 
� Aktiekapitalen udgør 2.001.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 2.001.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Vand A/S udgør kr. 163.976.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 163.976.000. 

 

Svendborg Spildevand A/S: (Årsrapport 2014) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 10.001.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 10.001.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Spildevand A/S udgør kr. 1.138.420.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.138.420.000. 
 
 
Klintholm I/S: (Opgørelse 2014) 
� Fællesfondens midler udgør i alt kr. 21.95.786. 
� Svendborg Kommunes andel opgjort efter indbyggertal pr. 1.1.2013 udgør kr. 5.900.786. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 31,65 % 
� Svendborg Kommunes indestående udgør kr. 6.947.087. 
 
 
Svendborg Kraftvarme A/S: (Årsrapport 2014) 
� 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. 
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� Den indre værdi udgør kr. 500.000. 
 
 
Svendborg Affald A/S: (Årsregnskab 2014) 
� 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 P/S: (Årsrapport 2015) 
� Aktiekapital udgør kr. 600.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 120.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 20,00 %. 
� Egenkapitalen i Udvikling Fyn A/S udgør kr. 3.769.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 753.800. 
 
 
Svendborg Forsyningsservice A/S: (Årsrapport 2014) 
� 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. 221.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 221.000. 

 
 

Udvikling Fyn Komplementar ApS: (Årsrapport 2015) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 50.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 10.000. 
� Svendborg kommunes andel udgør 20,00 %. 
� Egenkapitalen i Udvikling Fyn Komplementar ApS udgør kr. 31.819. 
� Den indre værdi udgør kr. 6.384. 

 
 
Den indre værdi er sat til primo 2015 for følgende: 
� Kommunedata. 
� Svendborg Andelsboligforening.  

 
AFT 2005 A/S har gennemført en frivillig likviditation med ophør pr. 30. november 2015  
og er blevet afnoteret i Erhvervsstyrelsen. 
 
Svenborg Spildevands opskrivning på 29 mio. kr. skyldes især finansielle aktiviteter.  
Og Svendborg Forsyningsservices nedskrivning på 3,2 mio. kr. kan henvises til hensættelser til 
udskud skat på 2,2 mio. kr.  
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Note 11 Omsætningsaktiver  

Tilgodehavender i øvrigt (9.28.14 – 18)  

Primo Ultimo

2015 2015
 

Tilgodehavender i betalingskontrol 101,4 84,4

Andre tilgodehavender 4,8 22,7

Mellemregning mellem årene 9,4 26,3

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 20,2 20,3

I alt 135,8 153,7

Mio. kr.

 
 
 
Tilgodehavender i øvrigt udviser en samlet ændring/binding på 17,9 mio. kr., og kan hovedsageligt 
henføres til: 
 

� Tilgodehavende i betalingskontrol (debitorer) – Fald i mellemkommunale opkrævninger på 14,0 
mio. kr. 

� Andre tilgodehavender – Manglende modtaget momsrefusion på 22,1 mio. kr. 
� Mellemregning mellem årene – Fald i skyldig forudbetalt refusion på 7,6 mio. kr. og en stigning i 

mellemregning/periodisering mellem regnskabsårene på 9,3 mio. kr. 

 
 
Øvrige omsætningsaktiver (9.32.20)  
 

Primo Ultimo

2015 2015
 

Værdipapirer (pantebreve)

Svendborg Tekniske Skole 4,5 4,5

Andre skoler 2,8 2,8

Daginstitutioner 0,1 0,1

Forsamlingshuse 1,7 1,7

Haller 8,5 15,6

Foreninger og klubber 0,2 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 24,6 21,7

Boligforbedringsudvalg 1,3 1,3

Ejendomsskattesystem 0,4 0,3

I alt 49,9 54,0

Mio. kr.

 

Stigningen i Haller vedrører primært Skårup Kultur- og Idrætscenter. 
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Note 12 Likvide aktiver  

Den likvide beholdning fordeler sig med:  

Primo Ultimo

2015 2015
 

Kontante beholdninger 0,2 0,3

Indskud i pengeinstitutter -174,3 -210,4

Realkreditobligationer 157,5 170,2

Statsobligationer m.v. 53,0 45,0

I alt 36,4 5,1

Mio. kr.

 

Den likvide beholdning er forringet med godt 31,3 mio. kr., og kan specificeres således: 

� Regnskabsresultat inkl. brugerfinansieret område: 46,6 mio. kr. 
� Finansforskydninger og kursregulering: 12,6 mio. kr. 
� Lån, afdrag og optagelse: -27,9 mio. kr. 

Det vedtagne budget udviste en negativ likviditetsændring på 35,2 mio. kr. og det korrigerede budget 
udviser en negativ likviditetsændring på 158,0 mio. kr.  

Der er netto låneoptaget 24,6 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 31,9 mio. kr. mindre end det 
korrigeret budget. 
 
Kommunens obligationer og investeringsbeviser er i 2015 placeret hos 3 pengeinstitutter med det formål 
at øge afkastet. Obligationerne er investeret med en varighed på op til 4 år. 

 

Note 13 Udvikling i Egenkapitalen   
 

Primo Ultimo

2015 2015
 

Modpost for takstfinansierede aktiver (a) 0,1 0,1

Modpost for selvejende institutioners aktiver (d) 107,6 99,6

Modpost for skattefinansierede aktiver (c) 1.685,0 1.791,3

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

Balancekonto (e) -172,1 -212,7

I alt 1.620,6 1.678,3

Mio. kr.

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

Regnskab

2015
 

Balancekonto ultimo 2014 172,1

- reguleringer vedr. tidligere år -50,8

Balance primo året 121,3

Årets skattefinansierede driftsresultat -127,1

Årets skattefinansierede anlægsudgifter 170,2

Årets brugerfinansierede driftsresultat 3,6

Heraf beløb der påvirker aktiver/gæld -3,7

Afskrivning, værdiregulering m.m. 48,4

I alt 212,7

Mio. kr.

 
 
Reguleringer vedr. tidligere år er -109,1 mio. kr. vedr. Landsbyggefonden (se note 10) og 58,3 mio. kr. 
vedr. opskrivning af hensættelse vedr. arbejdsskade. 
 
Afskrivning, værdiregulering m.m. skyldes i 2015 hovedsageligt kursregulering af obligationer, 
afskrivning af tilgodehavender i betalingskontrol (11,0 mio. kr.), regulering af aktiers indre værdi (-32,2 
mio. kr.), pantebreve (-5,3 mio. kr.), tjenestemandsforpligtelse (-22,9 mio. kr.), Landsbyggefonden 
(109,1 mio. kr.), regulering af lån samt urealiseret kursgevinst mv. 
 

 
 
Note 14  Langfristet gæld 
 

Konvertering af lån: 
I løbet af året blev 12 variabelt forrentede lån konverteret til 2 nye lån hos KommuneKredit med variabel 
rente. Løbetiden er uændret. Endvidere blev 2 ældreboliglån tvangskonverteret efter gældende regler.  

Udviklingen i gælden i 2015 kan specificeres således: 

Regnskab

2015
 

Langfristet gæld primo 2015 1.238,0

Optagne lån 281,7

Afdrag på øvrige lån (heraf konverterede lån 188,4 mio. kr.) -236,0

Afdrag på ældreboliglån (heraf konverterede lån 6,3 mio. kr.) -17,6

Afdrag færgedrift -0,2

Afdrag hallån -0,4

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

Nedskrivning skyldigt tilslutningsbidrag -0,3

Ændring i leasingforpligtigelse 4,4

Indeks - og kursregulering pr. 31.12.2015 0,4

Langfristet gæld ultimo 2015 1.269,6

Mio. kr.
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Af den samlede langfristede gæld forfalder 64,0 mio. kr. til betaling i 2016, heraf vedrører 0,7 mio. kr. 
afdrag vedr. færgedrift og haller. 
 
Alle kommunens lån er fordelt på fast forrentede lån med 57,3 mio. kr., indekslån med 72,5 mio. kr., 
variabelt forrentede lån med 1.086,7 mio. kr. og rentefrie lån med 12,8 mio. kr. ultimo 2015. 
 
Ved indgåelse af swapaftaler bliver fordelingen ændret, således at fastforrentede lån (inkl. ældreboliglån 
og selvejende institutioner) udgør 691,0 mio. kr. (56 %), og variabelt forrentede lån udgør 452,9 mio. 
kr. (37 %). Øvrige lån er uændrede og heraf udgør indekslån 72,5 mio. kr. (6 %) og rentefrie lån udgør 
12,8 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 0,6 mio. kr. Denne forpligtelse svarer til traditionelle lejeaftaler og optages ikke som skyldig post i 
balancen. 

 

Note 15  Kortfristet gæld  
 
Den kortfristede gæld kan specificeres således:  
 

Primo Ultimo

2015 2015
 

Kortfristet gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

Anden gæld til staten 14,6 16,5

Kirkelige skatter og afgifter 5,2 6,4

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 131,1 135,4

Mellemregningskonti og skyldige feriepenge 129,4 139,4

Selvejende institutioner med overenskomst 10,6 5,1

I alt 290,9 302,8

Mio. kr.

 
 
 
Ændringen i kortfristet gæld kan hovedsageligt henføres til anden kortfristet gæld med indenlandsk 
betalingsmodtager (bogførte udgifter i på regnskabsår 2015, som har afregningsdato efter 31.12.). 
 
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 og 
selvforsikring 
 

I garantifortegnelsen anføres f.eks. garanti til boligbyggeri og garanti til enkeltpersoner i medfør af social 
lovgivning, boliglovgivning m.v. 
 
Ved eventualforpligtelser 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 2015: 1.918,9 mio. kr. og kan specificeres således: 
 

Primo Ultimo

2015 2015
 

Kreditforeninger 1.798,5 1.914,9

Købsmoms af udstykningsområder 3,0 0,0

Boligindskud 3,6 3,5

Indestående i perkolatfonden 0,0 0,0

Sundhøj Børnebys Forældreforening 0,3 0,3

Stenstruphallen 0,2 0,2

I alt 1.805,6 1.918,9

Mio. kr.

 
 
Af den samlede forpligtigelse vedrører 4,1 mio. kr. selvejende institutioner, hvor institutionernes 
lånerestgæld er medtaget i kommunens status. 
En samlet garanti på 704,5 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrørende Udbetaling Danmark er 
ligeledes medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. 
 
Overgangsordning for købsmoms ophørte ved udgangen af 2015. 
 
 Indestående i Perkolatfonden er overdraget til Svendborg Vand og Affald. 
 
Svendborg Kommune har etableret en intern forsikringsordning vedrørende arbejdsskader, ejendomme, 
løsøre m.v. 
 
Forsikringspræmier fastsættes således, at ordningen hviler i sig selv på længere sigt, hvor udgifter til 
arbejdsskader fordeles på funktionsområder efter medarbejderlønsum ultimo året og øvrige forsikringer 
er samlet under hovedkonto 6 – Administration. 
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Note 17 SWAP aftaler m.v. 
 

SWAP-             
aftaler.       
Modpart

Oprindelig 
hovedstol på 

swappen

Nom. 
restgæld 

ultimo 2015

 
Markedsværd
i ultimo 2015

Udløbs-
tidspunkt

Renten 
swappet 
til

Swap 
Rente        

%       Valuta

KommuneKredit 27,9 17,9 -4,4 2028 fast rente 4,71 Kr.

Danske Bank 152,9 136,8 -21,3 2020 fast rente 4,14 Kr.

Danske Bank 223,9 195,4 -51,5 2028 fast rente 4,73 Kr.

Danske Bank 185,7 173,9 -10,3 2020 fast rente 1,79 Kr.

Danske Bank 91,3 91,3 -1,2 2028 fast rente 2,12 Kr.

Nordea 26,0 22,9 -3,2 2032 fast rente 2,82 Kr.

Nordea 94,7 87,0 -10,1 2028 fast rente 2,64 Kr.

Nordea 29,7 29,7 -4,0 2038 fast rente 3,19 Kr.

Nordea 138,3 138,3 -12,4 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. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Generelt 

Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt 
af Social- 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 

 

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 
 

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. 
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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 Social- 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.  

 
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. 
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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. 
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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 i regnskabet. Saldoen er i forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 opgjort til 
249,5 mio. kr. pr. 31.12.2014 (248,1 mio. kr. pr. 31.12.2014).   

Der registreres udskrevne feriekort under kortfristet gæld. 

Aktuarmæssig opgørelse af arbejdsskadeforpligtelse er udarbejdet i 2015. 
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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 Byrådet. 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. 

 

Der er ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder, som kan opgøres i særligt i beretningen. 

 

 

 

 

 

 






