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Økonomisk beretning

FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET 2016

Aftalen imellem KL og Regeringen 

3. juli 2015 er der indgået aftale imellem KL og 
Regeringen om kommunernes økonomi for 2016.

Serviceudgifter
Aftalen indeholder et omprioriteringsbidrag, der 
skal frigøre ressourcer til prioriterede indsatser 
på de borgernære serviceområder som blandt 
andet ældre, børn og folkeskole.

Omprioriteringsbidraget er på 1 % om året de 
næste fire år og bliver genudmøntet gennem 
forhandling af økonomiaftalen mellem KL og 
Regeringen samt i finanslovforhandlingerne. 

Kommunernes serviceramme udgør i 2016 237,4 
mia. kr. inklusiv omlægning af ældremilliarden 
samt reguleringer i medfør af DUT-princippet¹.

I 2016 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at 
kommunerne overholder den fastsatte serviceud-
giftsramme for budgetterne i 2016.

Anlægsudgifter
Det er aftalt, at kommunernes anlægsinveste-
ringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Regeringen og 
KL er enige om, at 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden 
i 2016 medgår til et løft af de fysiske rammer i 
folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområ-
det. Der er samtidig enighed om, at kommunerne 
frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med 
udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

Lånepuljer og tilskud
Der er et ekstraordinært finansieringstilskud i 
2016 på 3 ½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr.

som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. 
på baggrund af kommunernes grundlæggende 
økonomiske vilkår.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 
mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i 
forbindelse med modtagelse og integration af 
flygtninge. Der ydes endvidere et ekstraordinært 
integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at 
håndtere det forventede ekstraordinært høje 
antal flygtninge.

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. 
kr. med henblik på at styrke likviditeten i van-
skeligt stillede kommuner, særtilskudspulje på 

300 mio. kr. samt lånepuljer på i alt 800 mio. kr. 
målrettet små kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer samt til investeringer 
med effektiviseringspotentiale.

Ramme til skatteforhøjelser på 200 mio. kr. i 2016
Regeringen og KL er enige om, at nogle kommu-
ner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 
inden for en ramme på 200 mio. kr. Der er etable-
ret en tilskudsordning, der finansieres af staten, 
til de kommuner som nedsætter skatten i 2016.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige
Det er forudsat at kommunernes overførselsud-
gifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kom-
munernes udgifter til forsikrede ledige vil udgøre 
11,9 mia. kr. Niveauerne er inklusive konsekvens 
af refusionsomlægningen, og de skønnede udgif-
ter er således betinget af Folketingets vedtagelse 
af lovforslaget, der implementerer refusionsom-
lægningen.

Pris- og lønfremskrivning  
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen 
for kommunerne fra 2015-2016 for de samlede 
udgifter incl. overførsler på 1,6 procent. 

Pris- og lønskønnet for serviceudgifter er 1,6 
procent (excl. overførsler) og for anlægsudgifter 
er skønnet 1,6 procent.

Udviklingen i befolknings- og elevtal for 
Silkeborg Kommune
Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en 
væsentlig forudsætning for budgetlægningen på 
flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udar-
bejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for 
kommunen. Prognosen beskriver den forventede 
befolkningsudvikling, dels på de enkelte alders-
grupper, dels på de enkelte områder i kommunen.

Samlet set blev der i Silkeborg Kommune skøn-
net en befolkningsvækst, incl. skøn over forven-
tede antal flygtninge, på 1,16 pct. fra 2016-2017. 
Den realiserede vækst blev på 0,57 pct.

Yderligere forudsætninger for budgettet kan 
læses i Silkeborg kommunes budget 2016 som er 
tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

¹DUT – det udvidede totalbalanceprincip sigter mod, når der sker flytning af opgaver mellem stat og kommuner, 
tilsvarende flytning af finansiering til opgavevaretagelsen. 
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Økonomisk beretning

POLITISKE MÅL  

Byrådets overordnede politiske mål som var 
gældende for budgetåret 2016:

1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet 
for fremtidens Silkeborg Kommune 
og grundlag for kommunens fortsatte 
opgaveløsning og udvikling.

2. Borgere, organisationer og erhvervsliv 
møder fagprofessionelle, så det bidrager til 
mere innovation, bedre ressourceudnyttelse 
og større sammenhæng.

3. Attraktiv kommune – mere vækst, flere job, 
flere borgere.

4.  Tage hånd om de mest sårbare, da det er en 
kerneopgave for kommunen at understøtte 
borgere, der har brug for støtte til at mestre 
eget liv.

5. Sundhedsfremme og forebyggelse, for at 
fremme borgernes mulighed for at leve et 
sundt liv med høj livskvalitet.

6. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor 
der taget et kommunalt og lokalt ansvar i 
bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede 
løsninger. 

FINANSIELLE MÅL

I budgetaftalen for 2016, blev parterne enige om 
at fravige den økonomiske politik, således at:

Den ikke-disponerede kassebeholdning 
nedsættes, som følge af indfrielse af lån i 2015, 
til et aktuelt niveau på ca. 225 mio. kr. Der sigtes 
forsat mod en ikke-disponeret kassebeholdning 
på 250 mio. kr.  

Afdrag på kommunes gæld er i 2016 budgetteret 
som et nettoafdrag på afrundet 34 mio. kr. Der 
ses bort fra optag af lån til ældreboliger og optag 
af lån til de energiinvesteringer, der indgår i en 
hvile-i-sig-selv-ordning i henhold til byrådets 
beslutning herom.

Det bemærkes at en del af lånetaget inden for 
lånerammen for 2016 først optages i 1. kvartal af 
2017, hvilket påvirker nettoafdragene for 2016. 
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Økonomisk beretning

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Silkeborg Kommunes regnskab aflægges i henhold 
til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, 
der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 
i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabspraksissen for fysiske aktiver er fastsat 
i bilag til Silkeborg Kommunes overordnede 
økonomistyringsprincipper.

Takstfinansieret område (affaldshåndtering)

Silkeborg Kommune har selskabsgjort hele 
forsyningsområdet fra 1. december 2008. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 
orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 præciseret, 
at kommunerne - uanset selskabsgørelse - i det 
kommunale regnskab, skal medtage økonomien 
omkring affalds området.

I Silkeborg Kommunes regnskab, er affaldshånd-
tering registreret på en særskilt bevilling under 
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og fremgår som 
takstfinansieret område i regnskabsopgørelsen. 

Det økonomiske resultat vedrørende affalds-
håndtering er opført som et tilgodehavende 
der modsvares af en gæld. Resultatet har ingen 
indvirkning på kommunens egenkapital. 

Mellemværendet med Silkeborg Forsyning er 
fra regnskab 2014 flyttet fra 09.32.25 (aktiver) til 
09.52.59 (passiver) på baggrund af en præcise-
ring fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kontering i supplementsperioden

Økonomi-og Indenrigsministeriet har i oriente-
ringsskrivelse af 15. april 2013, ændret reglerne 
for kontering i supplementsperioden. Efter de 
nye regler, klassificeres udgifter og indtægter, 
der afholdes inden regnskabsårets udgang, men 
som vedrører efterfølgende regnskabsår, som 
periodeafgrænsningsposter under kortfristede 
tilgodehavender. 

Udgifter og indtægter som vedrører indeværende 
regnskabsår, men som først betales i det efterføl-
gende regnskabsår, klassificeres som henholdsvis 
kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender. 

Indvirkningen af regelændringen påvirker således 
kommunens kortfristede tilgodehavender og den 

kortfristede gæld. Det er ikke muligt at opgøre de 
historiske oplysninger for tidligere regnskabsår. 

REPO-forretninger

Silkeborg kommune har fra 2015 indgået salgs- 
og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer 
(REPO-forretninger). 

En REPO-forretning er en terminsforretning, hvor 
man sælger en obligation og samtidig indgår en 
aftale om at genkøbe obligationen på et givent 
tidspunkt til en given kurs. Genkøbskursen 
 beregnes på baggrund af pengemarkedsrenten.

I forbindelse med, at Nationalbanken i starten 
af 2015 nedsatte renten til -0,75, blev Silkeborg 
Kommune mødt med en risiko for negativ for-
rentning af indestående i banken. 

For at modvirke denne omkostning og for at 
opnå en større sikkerhed for kommunens likvide 
beholdning (hvor obligationer nyder en større 
beskyttelse end likvider), er der oprettet et 
likviditetsdepot med en tilknyttet REPO-facilitet. 

Aktier og andelsbeviser mv. 

Noterede aktier opgøres efter kursværdien ultimo 
regnskabsåret. Silkeborg Kommune har ingen 
noterede aktier.

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele 
(andelsbeviser, indskudsbeviser og lignende) er 
indregningen foretaget efter den indre værdis 
metode, opgjort i henhold til senest aflagte 
årsregnskab. 

Midtjysk Brand & Redning I/S

Midtjysk Brand & Redning I/S er oprettet 1. januar 
2016 som en sammenlægning af Silkeborg Brand 
og Redning og Viborg Brandvæsen. Midtjysk 
Brand & Redning er et §60 selskab, der primært 
finansieres af Viborg og Silkeborg kommuner. 

Drifts- og anlægsudgifter vedr. Silkeborg Brand 
og Redning (bevilling 13) er udtaget af Silkeborg 
Kommunes regnskab pr. 1. januar 2016, hvorefter 
Silkeborg kommunes ejerandel af selskabets 
åbningsbalance er optaget i regnskabet under 
aktier og ejerandele (note 9).
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Økonomisk beretning

ØVRIGE REGNSKABSOPLYSNINGER

INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG 
OMKOSTNINGER

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regn-
skabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i 
det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprin-
cippet, forudsat at de er kendte for kommunen 
inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen 
i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

MOMS

Som hovedregel indregnes indtægter og udgifter/
omkostninger eksklusiv moms.

Der sondres mellem to former for moms:

• Registreret moms, det vil sige moms, der 
afregnes med SKAT i forbindelse med moms-
registreret virksomhed.

• Købsmoms, det vil sige kommunens øvrige 
momsudgifter, som refunderes via moms-
refusionsordningen.

MATERIELLE OG IMMATERIELLE 
ANLÆGSAKTIVER

I balancen er generelt indregnet alle materielle 
og immaterielle anlægsaktiver, hvor kostprisen 
svarer til eller overstiger 100.000 kr. og levetiden 
er over 1 år. Ikke operative samt infrastrukturelle 
aktiver er ikke indregnet.

Leasing af materielle anlægsaktiver, hvor 
Silkeborg Kommune har alle væsentlige risici og 
fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel 
leasing), er optaget i balancen indregnet til 
kostpris.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER/
GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristede tilgodehavender er optaget i 
balan cen til nominel værdi under de respektive 
regnskabsposter hertil. Ud fra et væsentlig-
hedsprincip er tilgodehavenderne nedskrevet til 
imødegåelse af forventet tab.

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner m.v. 
er optaget med restgælden pr. 31. december i 
regnskabsåret. 

Finansielt leasede anlægsaktiver er indregnet 
under langfristet gæld med den kapitaliserede 
værdi af de fremtidige ydelser.

Andre gældsforpligtelser er opgjort til nominel 
værdi.

OMSÆTNINGSAKTIVER

Grunde og bygninger til videresalg er optaget til 
kostprisen (ex. grunde under 100.000 kr.).  

Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien 
overstiger 1 mio. kr., eller der er væsentlige for-
skydninger på beholdningerne mellem årene. 

Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi 
og værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 
31. december i regnskabsåret. For ikke-noterede 
værdipapirer er indregningen foretaget efter den 
indre værdis metode.

Andre kortfristede tilgodehavender er opgjort til 
nominel værdi.

AFSKRIVNINGER - AFSKRIVNINGSPERIODER

Aktiver, som forventes anvendt i mere end ét år, 
og hvor kostprisen er lig med eller større end 
100.000 kr., indregnes generelt i balancen og 
afskrives lineært over aktivets levetid.

Afskrivningerne er baseret på følgende 
autoriserede levetidsintervaller:
Bygninger ..............................................15-50 år.
Tekniske anlæg og driftsmateriel ..........8-30 år.
Inventar, IT-udstyr m.v. ........................... 3-10 år.
Immaterielle anlægsaktiver .............max. 10 år.

HENSATTE FORPLIGTELSER

I balancen er indregnet hensættelse til 
 forpligtelser, hvor:

• Det er sandsynliggjort, at afviklingen heraf vil 
medføre et træk på kommunens økonomiske 
ressourcer.

• Forpligtelsens beløb kan opgøres pålideligt.

• Den enkelte forpligtelse overstiger 100.000 kr.

Størstedelen af summen af hensatte forpligtelser 
vedrører ikke-forsikringsdækkede tjenestemands-
pensioner.
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Oversigter

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab

nøgletal i mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 414 398 326 368

Resultat af det skattefinansierede område 134 208 6 -13

Balance, aktiver

Anlægsaktiver i alt  7.218 7.201 7.299 7.485

Omsætningsaktiver i alt 812 941 1.276 1.186

Likvide beholdninger   1) 386 593 954 859

Balance, passiver

Egenkapital -5.586 -5.748 -5.699 -5.878

Hensatte forpligtelser   2) -1.211 -1.206 -1.341 -1.306

Langfristede gældsforpligtelser -757 -718 -625 -595

Kortfristet gæld   1) -465 -460 -899 -881

Kortfristet formue/gæld   1)   3) 90 278 197 136

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 612 747 859 733

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (1.000 kr.) 6,8 8,3 9,5 8,0

Langfristet gæld pr. indbygger (1.000 kr.) 8,4 8,0 6,9 6,5

Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5

Grundskyldspromille 28,26 28,26 28,26 28,26

Indbyggertal (ultimo) 89.633 90.016 90.719 91.237

1. Med virkning fra 2015 er der, jf. anvendt regnskabspraksis, indgået salgs- og tilbagekøbsaftaler 
vedrørende obligationer (REPO-forretninger). 

2. Omfatter primært forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner og arbejdsskader.

3. Den kortfristede formue/gæld er blevet forringet i 2016, hvilket primært skyldes, at resultatet på det 
skattefinansierede område har udviklet sig fra et overskud på 6,1 mio. kr. i 2015 til et underskud på 
13,3 mio. kr. i 2016. 
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Oversigter

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede  principper. 
Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske resultat i regnskabsåret 
sammenholdt med det oprindelige budget og sidste års resultat.

* Positive tal angiver overskud, negative tal angiver underskud
** Det bemærkes, at det takstfinansierede område alene vedrører affaldshåndtering, jf. anvendt 
regnskabspraksis. Forbruget er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld.  
Resultatet har ingen indvirkning på kommunens egenkapital.

Note Regnskab Regnskab
2015

mio. kr.

Budget
2016

mio. kr.

Regnskab
2016

mio. kr.
A: Det skattefinansierede område
Indtægter

1 Skatter 3.971,3 4.118,5 4.121,6
2 Tilskud og udligning 1.202,5 1.193,6 1.193,5

Indtægter i alt 5.173,8 5.312,2 5.315,1

3 Driftsudgifter
Økonomi- og Erhvervsudvalget -602,4 -679,8 -625,3
Vej- og Trafikudvalget -109,9 -118,7 -123,1
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -140,0 -146,3 -142,6
Børne- og Ungeudvalget -1.360,0 -1.372,6 -1.353,9
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -638,3 -639,0 -641,3
Arbejdsmarkedsudvalget -1.148,6 -1.273,3 -1.213,5
Ældre- og Handicapudvalget -828,8 -853,4 -842,9
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -9,5 -9,0 -9,8
Driftsudgifter i alt -4.837,6 -5.092,2 -4.952,3

4 Renter -10,6 -7,9 5,4

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 325,5 212,1 368,2

5 Anlægsudgifter 
Økonomi- og Erhvervsudvalget -86,2 -65,5 -125,7
Vej- og Trafikudvalget -56,0 -73,1 -57,7
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -27,7 -24,5 -18,5
Børne- og Ungeudvalget -52,2 -14,8 -37,3
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -0,3 -3,1 -5,3
Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0

Ældre- og Handicapudvalget -102,1 -141,3 -129,5
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -17,9 -1,7 -7,8
Anlægsudgifter i alt -342,5 -324,0 -381,8

6 Jordforsyning
Salg af jord 36,5 58,0 27,3
Køb af jord -4,2 -25,0 -9,4
Byggemodning -9,2 -33,2 -17,6
Jordforsyning i alt 23,1 -0,2 0,3

7 Resultat af det skattefinansierede område * 6,1 -112,0 -13,3

B: Det takstfinansierede område (Affaldshåndtering) ** 4,7 0,0 16,0

C: Resultat i alt (A+B) 10,8 -112,0 2,7
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Oversigter

Finansieringsoversigt

Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort 
efter udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. låneoptagelse) har 
for de likvide aktiver, samt hvorvidt de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret.

Note Regnskab
2015

mio.kr.

Budget
2016

mio. kr.

Regnskab
2016

mio.kr.

Tilgang af likvide aktiver

Resultat i alt, se regnskabsopgørelsen 10,8 -112,0 2,7

8 Optagne lån (langfristet gæld) 41,8 135,6 174,6

Tilgang af likvide aktiver i alt 52,7 23,6 177,3

Anvendelse af likvide aktiver

8 Afdrag på lån (langfristet gæld) -134,0 -66,7 -203,2

Ændring af kortfristede tilgodehavender og

gæld samt langfristede tilgodehavender 452,2 43,1 -76,1

Anvendelse af likvide aktiver i alt 318,2 -23,6 -279,3

Kursreguleringer på værdipapirbeholdninger -9,8 0,0 7,2

12 Ændring af likvider, jf. balancen 361,0 0,0 -94,9
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Oversigter

Balance 

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo    
regnskabsåret og året før. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 

 Note Ultimo
2015

mio. kr.

Ultimo
2016

mio. kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde 877,7 869,2

Bygninger 2.223,4 2.117,2

Tekniske anlæg 81,4 83,7

Inventar 5,8 9,6

Anlæg under udførelse 127,9 343,2

I alt 3.316,1 3.423,0

Immaterielle anlægsaktiver 3,0 3,2

Finansielle anlægsaktiver

9 Langfristede tilgodehavender 4.023,7 4.118,6

9 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) -43,4 -59,4

I alt 3.980,2 4.059,2

Anlægsaktiver i alt 7.299,4 7.485,4

Omsætningsaktiver

16 Varebeholdninger 1,7 1,6

6 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 120,6 120,8

10 Kortfristede tilgodehavender 142,5 158,1

11 Værdipapirer 57,2 46,2

12 Likvide beholdninger 953,8 858,9

I alt 1.275,9 1.185,6

Aktiver i alt 8.575,3 8.671,0

Passiver

13 Egenkapital

Modpost for skattefinansierede aktiver -3.401,7 -3.510,5

Modpost for donationer -39,8 -38,1
Balancekonto -2.257,6 -2.329,7

I alt -5.699,1 -5.878,3

14 Hensatte forpligtelser -1.341,5 -1.306,2

8 Langfristede gældsforpligtelser -624,8 -595,3
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -10,6 -10,7

15 Kortfristede gældsforpligtelser -899,3 -880,5

Passiver i alt -8.575,3 -8.671,0
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Anlægsoversigt

Formålet med anlægsoversigten er bl.a. at kunne aflæse bevægelserne i de materielle anlægsaktivers 
bogførte værdi og dermed hvilke beløb kommunen har investeret i de forskelle former for anlægsaktiver.

Samlet ejendomsværdi for Silkeborg Kommunes ejendomme (mio. kr.) ...................................3.804,1

Ejendomsværdien er udtrukket fra ejendomsstamregistret pr. 24. februar 2017

Ejendomsværdien er lavet på baggrund af vurderingsår 2015.

Finansielt leasede aktiver udgør (mio. kr.):

Kostpris pr. 31. december 2016 ...............................................................................................................4,4

Regnskabsmæssig værdi (leasinggæld) pr. 31. december 2016 ..........................................................0,3

Note
16

Grunde 
 

mio. kr.

Byg-
ninger 

mio.kr

Tekniske
anlæg 
m.v. 

mio.kr.

Inventar 
m.v. 

mio.kr.

Aktiver
under
udfø-
relse

mio.kr.

Immate- 
rielle 

 aktiver 

mio.kr.

I alt
 
 

mio.kr.

Det skattefinansierede 
område

Kostpris pr. 1.1.2016 835,6 3.003,4 143,7 38,8 102,6 6,8 4.130,9

Årets bevægelser 33,6 79,8 20,0 6,0 240,6 0,3 380,3

Kostpris pr. 31.12.2016 869,2 3.083,2 163,7 44,7 343,2 7,1 4.511,2

Ned- og afskrivninger 
1. januar 2016

0,0 -859,8 -68,0 -33,0 0,0 -3,8 -964,6

Årets afskrivninger 0,0 -106,2 -11,9 -2,2 0,0 -0,1 -120,4

Ned- og afskrivninger 
31.12.2016

0,0 -966,0 -80,0 -35,2 0,0 -3,9 -1.085,0

Regnskabsmæssig 
værdi 31.12.2016

869,2 2.117,2 83,7 9,6 343,2 3,2 3.426,2

Afskrives over 15-50 år 8-30 år 3-10 år max  
10 år

Oversigter
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1. Skatter

Det er for 2016 valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 14.245 mio. kr.  
Udskrivningsprocenten er 25,5.

En udskrivningsprocent højere end 24,87 og højere end i 2007 har betydet, at kommunen har 
medfinansieret 9,5 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft.

Grundskylden for 2016 er beregnet med en grundskyldspromille på 28,26.

Provenuet fra produktionsjord er beregnet med den maksimalt tilladte promille på 7,2.

Mio.kr Regnskab Budget Regnskab

2015 2016 2016

Indkomstskatter 3.512,5 3.623,7 3.623,0

Selskabsskatter 55,0 69,1 69,1

Ejendomsskatter 401,5 423,3 425,7

Andre skatter 2,2 2,4 3,8

I alt 3.971,3 4.118,5 4.121,6

Indkomstskatter

Afregningen vedrørende det skrå skatteloft blev 0,7 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret.

Ejendomsskatter

Merindtægter vedrørende grundskyld og dækningsafgift på 0,6 mio. kr. og mindre udgifter på 1,8 mio. 
kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat på baggrund af klager over vurderingen til SKAT.

Andre skatter

Merindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende andel af bruttoskat efter forskerordningen.

Noter
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2. Tilskud og udligning
Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal 
påvirke udskrivningsprocentens størrelse i modsætning til forskelle i kommunernes 
serviceniveau.

Mio. kr. Regnskab
2015

Budget
2016

Regnskab
2016

Kommunal udligning 754,8 796,7 796,6

Statstilskud til kommuner 177,1 135,3 135,3

Efterregulering af tidligere tilskudsår 2,0 -5,9 -12,3

Udligning af selskabsskat 19,2 16,5 16,5

Udligning vedrørende udlændinge -27,9 -28,9 -28,9

Kommunalt udviklingsbidrag til regionen -11,4 -11,6 -11,6

Beskæftigelsestilskud 194,7 197,5 188,0

Beskæftigelsestilskud, efterregulering 0,8 0,0 -4,5

Tilskud til kommuner med en høj andel af 

borgere med sociale problemer 3,0 6,3 6,3

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 8,7 8,6 8,6

Tilskud til generelt løft af ældreplejen 10,4 10,7 10,7

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 14,0 14,4 14,4

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 31,8 23,8 23,8

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 0,0 0,0 0,8

Tilskud til omstilling af folkeskolen 25,2 27,5 27,5

Tilskud vedrørende skattenedsættelse 0,0 3,8 3,8

Refusionsomlægning midlertidig overgangs ordning 0,0 1,1 8,1

Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge 6,6 0,0 11,5

Tilbagebetaling af købsmomsrefusion  -6,6 -2,0 -1,0

I alt 1.202,5 1.193,6 1.193,5

Der er en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 4,5 mio. kr. vedrørende regnskab 2015 
og en negativ midtvejsregulering for 2016 på 9,5 mio. kr.

I de generelle tilskud er der foretaget en negativ regulering på 6,2 mio. kr. vedrørende DUT.

Der er positiv regulering på 11,5 mio. i ekstraordinært tilskud til modtagelse og integration af 
flygtninge i 2016, 7 mio. kr. ved efterregulering af kompensation vedrørende refusionsomlægningen 
samt tilskud på 0,8 mio. kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmeplejen. 

Tilbagebetaling af købsmoms har medført en udgift på 1 mio. kr. mod budgetteret 2 mio. kr.
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3. Driftsudgifter inkl. overførselsudgifter

Driftsudgifterne omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning 
af skatter, ved tilskud og refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter – eksempelvis 
forældrebetaling på daginstitutionsområdet.

Udgiften er anført netto – det vil sige efter fradrag af såvel driftsindtægter som refusioner.

Mer-/mindreforbrug

I forhold til det oprindelige budget på 5,092 mia. kr., udviser regnskabet et netto mindreforbrug på 
totalt 155,9 mio. kr. (inkl. det takstfinansierede område), svarende til 3,1 procent. 

Specifikation af netto mindreforbrug på udvalg og bevillinger (mio. kr., afrundet): 
(Positive tal angiver merforbrug, negative tal angiver mindreforbrug)

Økonomi- og Erhvervsudvalget, mindreforbrug,  ............................................... -54,6 

- Bevilling 11 Ældreboliger,  .................................................................................. -0,2

- Bevilling 12 Kommunale ejendomme,  ............................................................. -3,3

- Bevilling 14 Centralfunktioner,  ............................................................................7,0

- Bevilling 15 Fælles formål,  ................................................................................ -2,6

- Bevilling 16 Tværgående aktiviteter,  ............................................................... -55,5 

Vej- og Trafikudvalget, merforbrug,  ........................................................................ 4,3

- Bevilling 24 Kollektiv trafik,  ................................................................................ 2,6

- Bevilling 25 Veje,  .................................................................................................. 6,4

- Bevilling 28 Entreprenøropgaver,  ..................................................................... -4,7

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, mindreforbrug,  ............................................. -3,7 

 - Bevilling 34 Kultur og Fritid,  ............................................................................. -3,7

Børne- og Ungeudvalget, mindreforbrug, ........................................................... -18,7

- Bevilling 41 Skoler,  ............................................................................................-17,1

- Bevilling 43 Børn og Familie,  ............................................................................. -5,5

- Bevilling 44 Socialtilsynet,  .................................................................................. 3,2

- Bevilling 45 Handicap - børn,  ............................................................................. 1,0

- Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler,  ..................................................... -0,5

- Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner,  .................................................... 0,2

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, merforbrug,  ............................................ 2,3

- Bevilling 51 Social service,  ................................................................................ -0,2

- Bevilling 52 Sundhedsområdet,  ......................................................................... 6,4

- Bevilling 53 Socialpsykiatri,  ................................................................................ 5,2

- Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering,  ..............................................-7,8

- Bevilling 59 Social service – institutioner,  ........................................................ -1,3
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Arbejdsmarkedsudvalget, mindreforbrug,  .......................................................... -59,8 

- Bevilling 61 Arbejdsmarked - service,  ............................................................... 0,3

- Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler,  ...................................................... -19,6

- Bevilling 67 Sociale overførsler,  ...................................................................... -40,5

- Bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner,  ...................................................... 0,0

Ældre- og Handicapudvalget, mindreforbrug,  .................................................... -10,5

- Bevilling 73 Ældreområdet,  ............................................................................. -16,1

- Bevilling 74 Handicap - voksne,  .......................................................................... 6,4

- Bevilling 78 Fritvalgsområdet,  ........................................................................... -0,8

Plan-, Miljø og Klimaudvalget, merforbrug,  .......................................................... 0,8

- Bevilling 81 Natur og Miljø,  ................................................................................ 0,8

Takstfinansieret område, mindreforbrug,  ........................................................... -16,0

- Bevilling 89 Affaldshåndtering,  ....................................................................... -16,0

For yderligere regnskabsforklaringer henvises til fagudvalgenes behandling af regnskab 2016. 

4. Renter

Kommunen har i 2016 haft en nettorenteindtægt på 5,4 mio. kr. Der var budgetteret med en 
nettorenteudgift på 7,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes primært mindreudgifter til renter vedrørende gæld og rentegodtgørelse 
vedrørende tilbagebetaling af ejendomskat samt merindtægter vedrørende renter af likvide aktiver.
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5. Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne omfatter den almindelige kommunale anlægsvirksomhed, såsom 
investeringer i nye vejanlæg, større vedligeholdelsesarbejder på kommunale institutioner, 
opførelse/ombygning af skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, m.m.

Mer-/mindreforbrug

Anlægsudgifterne (eksklusiv jordforsyning) beløber sig i 2016 til 381,8 mio. kr. mod budgetteret  
324,0 mio. kr.

Specifikation af anlægsudgifterne på hvert enkelt udvalg (kategorien ”Øvrige mindre anlægsarbejder” 
indikerer anlægsarbejder, der hver især har en værdi på under 1 mio. kr., opdelt pr. politisk udvalg):

   Mio. kr. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget .............................................125,7

Ejendomssalg ................................................................................................... -15,0

Ejendomskøb ..................................................................................................... 22,3

Nedrivning af ejendomme .................................................................................. 4,0

Investeringer i energibesparelser 2015 .............................................................. 6,8

Ventilation på skolerne ........................................................................................ 8,7

Energibesparende projekter 2016....................................................................... 8,6

Investeringer i energibesparelser 2014 .............................................................. 2,0

Opførelse af nyt Silkeborg Stadion .................................................................. 25,5

Erstatningsfaciliteter m.v. i forbindelse med opførelse af nyt stadion ........... 5,6

P-kælder på Bindslevs Plads ............................................................................. 42,5

Campus Bindslevs Plads ..................................................................................... 8,0

Anlægstilskud mm. til tyveri- og brandsikring Museum Jorn ......................... 2,1

Øvrige mindre anlægsarbejder .......................................................................... 4,6

Vej- og Trafikudvalget ..............................................................57,7

Sejling Hedevej vest ............................................................................................ 1,2

Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Allé og Bakkeborg ............................ 5,0

Cykelstier mellem Sorring og Voel ..................................................................... 2,1

Erhvervskorridor, vest, Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej ............................. 2,2

Silkeborg som årets trafiksikkerhedsby 2012-2014 .......................................... -1,8

Projekter affødt af trafiksikkerhedsplan ............................................................. 3,0

Udbygning af Christians 8.s Vej - etape nord og etape syd 2 .......................... 1,3

Kabellægning af luftledninger og renovering af berørte fortove..................... 1,2

LED-vejbelysning 2014-2015 ............................................................................... 8,0

Modernisering af Resendalvej ............................................................................ 3,6
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Ombygning af Rådhusgade i Silkeborg ............................................................. 3,3

Projektering og renovering af Torvet i Silkeborg ............................................... 9,6

Mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i 2016 ......................................  3,2

Vejbelysning, kabellægning og renovering af fortove ......................................7,7

Infrastrukturprojekter (rundkørsel Tietgensvej/Nordre Højmarksvej) ............. 4,1

Øvrige mindre anlægsarbejder  ......................................................................... 4,0

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget ............................................18,5

Renoveringsarbejder i Indelukket....................................................................... 1,1

Robaneanlæg, Langsø......................................................................................... 1,5

Aktivitetsområde på Bjerget, Kjellerup .............................................................. 1,3

Ny hal i Kragelund - projektering og opførelse ................................................  6,2

Them Medborgerhus - renovering af Toftebjerg ................................................7,5

Øvrige mindre anlægsarbejder  ......................................................................... 0,9

Børne- og Ungeudvalget ..........................................................37,3

Resenbro Skole, udvidelse og ombygning ...................................................... 10,0

Thorning Skole, modernisering ......................................................................... 4,9

Ny daginstitution i Funder .................................................................................. 3,8

Projektering for erstatningsbørnehave for Fårvang Børnehave ...................... 8,4

Projektering af nyt aflastnings- og forebyggelsescenter - Solbo..................... 1,3

Øvrige mindre anlægsarbejder  ......................................................................... 8,9

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget .......................................5,3

Inventar til nyt hjælpemiddeldepot ....................................................................... 4,9

Øvrige mindre anlægsarbejder  ............................................................................ 0,4

Ældre- og Handicapudvalget .................................................129,5

Nyt plejecenter Marienlund .............................................................................. 53,2

120 boliger, Marienlund .................................................................................... 72,3

Færdiggørelse af udearealer, Gormsvej 1, Voel ................................................ 1,0

Projektering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet ................................ 1,0

Øvrige mindre anlægsarbejder  ......................................................................... 2,0

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ...................................................7,8

Vejanlæg ved udstykningsområder ................................................................... 4,0

Renovering af trækstien ...................................................................................... 1,0

Øvrige mindre anlægsarbejder  ......................................................................... 2,8

I alt afrundet .......................................................................................................... 381,8



v

18
Tilbage til indhold

Noter

6. Jordforsyning

Omfatter blandt andet grunde som kommunen besidder med videresalg for øje.

Udgifter (grundkøb og byggemodningsudgifter) og indtægter (salgsindtægter) registreres 
løbende og påvirker balancens omsætningsaktiver (grunde og bygninger bestemt for 
videresalg).

Indregningen af et aktiv som omsætningsaktiv sker, når Byrådet beslutter at udbyde 
området til salg.  

Balancens saldo er således udtryk for kostprisen på beholdningen af grunde og 
bygninger, kommunen har til salg.

Køb og salg af jord og bygninger, som ikke er bestemt for videresalg er medtaget 
under almindelige anlægsudgifter (note 5) og er i balancen indregnet under materielle 
anlægsaktiver. 

Vejanlæg er i forbindelse med nye udstykningsområder registreres på 02.28 kommunale 
veje og indgår ikke i definitionen af jordforsyning. 

I 2016 er der solgt 27 ha erhvervsjord, 26 boliggrunde og 3 storparceller. 

Ultimo regnskabsåret 2016 er der ca. 63 ha erhvervsareal, 138 boliggrunde og 8 
storparceller til salg. 

7. Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område udviser i regnskab 2016 et underskud på  
13,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 112,0 mio. kr. 

De væsentligste årsager hertil er lavere driftsudgifter (139,9 mio. kr.), renteindtægter  
(5,4 mio. kr.) mod budgetteret renteudgifter (-7,9 mio. kr.), lavere udgifter til 
byggemodning samt færre udgifter til køb af jord. Modsat dette har der været højere 
anlægsudgifter (57,8 mio. kr.) samt færre indtægter for salg af jord. 
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8. Langfristede gældsforpligtelser 

Den langfristede gæld har udviklet sig således:
 Mio. kr.

Langfristet gæld primo 2016 ............................................................................... -624,8

Låneoptagelse:

- Låneoptag og konvertering  ........................................................................... -174,6

Afdrag på lån:

- Ældreboliglån   ................................................................................................... 10,0

- Statens andel ........................................................................................................ 0,5

- Andre lån ........................................................................................................... 193,2

Leasingforpligtelser:

- Tilgang .................................................................................................................. -0,2

- Afdrag .................................................................................................................... 0,7

Indeksreguleringer    ............................................................................................. -0,1

Langfristet gæld ultimo 2016 .............................................................................. -595,3

Kommunens langfristede gæld udgør 595,3 mio. kr. ultimo 2016 

Låneoptag og konvertering

Der er i 2016 optaget/konverteret lån for i alt 174,6 mio. kr. der fordeler sig således:

 Lånenummer Hovedstol Optagelsesår Restløbetid Bemærkning

 201035208 40.379.421 2010 10 år Konverteret
 201239110 39.187.570 2012 12 år Konverteret
 201239645 50.000.000 2012 6 år Konverteret
 201543915 37.500.000 2015 9 år Konverteret
 201645674 15.000.000* 2016 10 år Konverteret
 201646349 6.864.841* 2016 20 år Konverteret
 201645673 13.000.000* 2016 15 år Nyt
 201646531 139.690.259* 2016 10 år Nyt

Lånenumrene med *-markering udgør 174,6 mio. kr., bestående af to nye lån samt to lån der er 
optaget og konverteret i 2016. 

Der er i 2016 konverteret i alt seks lån til ét nyt samlet lån på 139,7 mio. kr. 

SWAP-aftaler

Silkeborg Kommune har indgået fire SWAP-aftaler med Kommunekredit. 

Alle aftaler er fastforrentede og optaget i DKK: 

 Aftale- Oprindelig Nom. restgæld Markedsværdi Udløbs-
 Nummer hovedstol 31.12.2016 31.12.2016 tidspunkt

 S2011Z78286 187.884.833 77.364.343 80.294.916 18.02.2020
 S2012Z89854 50.000.000 30.000.000 30.869.815 08.12.2022
 S2013Z98724 34.000.000 23.800.000 24.984.336 13.12.2023
 S2013Z96757 48.000.000 38.400.000 42.284.065 11.09.2028

Noter
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9. Langfristede tilgodehavender

De langfristede tilgodehavender har udviklet sig således:

Mio. kr. Ultimo 
2015

Ultimo 
2016

Forskel

Aktier og andelsbeviser mv. 3.843,3 3.922,9 79,6

Tilgodehavender hos grundejere 1,0 1,0 0,0

Udlån til beboerindskud 24,4 24,3 -0,2

Indskud i Landsbyggefonden 0,0 0,0 0,0

Andre udlån og tilgodehavender 118,7 120,0 1,3

Deponerede beløb for lån m.v. 36,2 50,5 14,3

Takstfinansieret område (affaldshåndtering) -43,4 -59,4 -16,0

I alt 3.980,2 4.059,2 79,0

Aktier og andelsbeviser mv. 

Ultimo regnskabsåret er den nominelle værdi vedrørende aktier og andelsbeviser 10,2 mio. kr.  
og den regulerede værdi 3.922,9 mio. kr. 

Silkeborg Kommunes ejerandele kan opdeles således:

Mio. kr. Ejerandel 
i pct.

Indre 
værdi

Kommunal 
andel

Hjejlen A/S 20,000 2,3 0,5

HMN Naturgas I/S 4,501 2.109,6 95,0

Karup Lufthavn A.m.b.a. 7,000 15,9 1,1

Silkeborg Forsyning A/S 100,000 3.795,8 3.795,8

Energnist I/S 8,000 0,0 0,0

Midtjysk Brand & Redning I/S* 48,660 62,9 30,6

I alt** 5.986,5 3.922,9

* Kommunal andel er i 2016 beregnet ud fra selskabets åbningsbalance, idet der endnu ikke er aflagt 
et regnskab.  

** Herudover har Silkeborg Kommune en mindre ejerandel i Sampension A/S, Laven Vandværk samt 
Oplandske Dampskibe. 

Med virkning fra 1. januar 2015, er affaldsselskaberne L90 og TAS fusioneret til et fælles 
affaldsforbrændingsselskab, Energnist I/S. Silkeborg Kommunes ejerandel i det fusionerede selskab 
er 8 %. Selskabets egenkapital udviser nul, idet selskabet følger regnskabsreglerne for  
hvile-i-sig-selv-principperne. 

Noter
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Indskud i Landsbyggefonden

Jf. gældende regnskabsprincipper er indskud i Landsbyggefonden indregnet med 0 i værdi  
ultimo regnskabsåret. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen 
tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Den nominelle værdi ultimo 
regnskabsår 2016/primo regnskabsår 2017 er 298,9 mio. kr.

Nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender  

Nedskrivningerne er baseret på gennemsnittet af de reelle afskrivninger for årene 2012-2016.

Der er i regnskabsåret 2016 registreret følgende beløb vedrørende nedskrivning af forventet tab på 
tilgodehavender:

Mio. kr. Nominel
værdi 

Ned- 
skrivning

2016

Bogført
værdi
ultimo 
2016

Statens 
andel af

ned-
skrivning

2016

Statens
andel af
bogført
værdi

Tilbagebet.pl. kontanthjælp 26,4 -9,6 16,8 -3,8 -6,6

Billån 5,1 -0,2 5,0 0,0 0,0

Lån til bet. af ejendomsskat 84,2 -0,2 84,0 0,0 0,0

Udlån til beboerindskud 30,8 -3,3 27,5 -2,3 -19,1

Noter

Statens andel af nedskrivning er registreret under note 15 - kortfristet gæld.

Deponerede beløb for lån m.v. 

Beløbet vedrører garanti for lån stillet for Ferskvandscentret, deponering vedr. Socialtilsyn Midt 
for lejemål på Papirfabrikken, deponering vedrørende energispareprojekter 2014 samt en mindre 
deponering vedr. salg af ejendom i december 2016. 
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10. Kortfristede tilgodehavender

De kortfristede tilgodehavender har udviklet sig således: 

Mio. kr. Ultimo 
2015

Ultimo 
2016

Forskel

Tilgodehavender hos staten 46,4 80,8 34,4

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 74,8 80,7 5,9

Andre tilgodehavender 23,9 2,3 -21,6

Periodeforskydninger mellem årene -2,5 -5,7 -3,2

I alt 142,5 158,1 15,6

Tilgodehavender hos staten

På tilgodehavender hos staten registreres refusionstilgodehavender vedrørende blandt andet sociale 
udgifter, integrationsområdet, boliglån, særligt dyre enkeltsager samt afregning af moms med både 
SKAT og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Bevægelsen i 2016 dækker primært over afregning af købsmoms med Økonomi- og Inden-
rigsministeriet, idet købsmoms for november 2016 er bogført som tilgodehavende hos staten,  
hvor det tidligere har været registreret som ”andre tilgodehavender”. 

Beløb vedr. moms for november udgør 23,2 mio. kr. og december samt supplementsperioden udgør 
tilsammen 43,3 mio. kr.

Derudover vedrører bevægelsen ligeledes refusionstilgodehavender, der primært dækker foreløbig 
restafregning for 2016. Refusionstilgodehavender vedrører merudgifter til børn (ca. 2 mio. kr.), udgif-
ter til uledsagede mindreårige asylansøgere med 100% refusion (1,4  mio. kr.), forskudt udbetaling af 
sygedagpengerefusioner til arbejdsgivere vedrørende 2015 (ca. 4 mio. kr.) samt EGU (1 mio. kr.). 

Desuden indeholder bevægelsen højere udgifter end forventet til aktivering og danskuddannelse vedr. 
flygtninge, større indtægter vedr. resultattilskud (flygtninge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse) 
samt berigtigelser vedr. tidligere år (resultattilskud).

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

På kortfristede tilgodehavender registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere, andre kommu-
ner og kunder. Registreringen sker ved udsendelse af fakturaer og modsvares af selve indbetalingen.

I 2016 er der sket mindre ændringer i kortfristede tilgodehavender vedrørende blandt andet 
fakturering til andre offentlige myndigheder samt diverse regningskrav. 

Periodeforskydninger mellem årene 

Her registreres udgifter og indtægter der afholdes (=betales) inden regnskabsårets udgang, men som 
vedrører efterfølgende regnskabsår. 

Som beskrevet i anvendt regnskabspraksis, finansieres Midtjysk Brand & Redning I/S primært af 
ejerkommunerne. Det bemærkes, at der er i december 2016 er forudbetalt tilskud vedrørende januar 
2017 på 2,5 mio. kr.

11. Værdipapirer

I 2016 er saldoen vedrørende værdipapirbeholdningen reduceret fra 57,2 mio. kr. til 46,2 mio. kr., 
hvilket primært skyldes afskrivning af lån vedr. Teknisk Skole Silkeborg samt øvrige mindre ændringer 
vedrørende pantebreve. 

Noter
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12. Likvide beholdninger

De likvide beholdninger har udviklet sig således:

Mio. kr. Ultimo 
2015

Ultimo 
2016

Forskel

Kontante beholdninger 0,1 0,1 0,0

Indskud i pengeinstitutter m.v. -9,4 26,5 35,9

Investerings- og placeringsforeninger 32,3 34,2 2,0

Realkreditobligationer 930,9 798,1 -132,8

I alt 953,8 858,9 -94,9

I regnskabsåret 2016 er de likvide aktiver formindsket med 94,9 mio. kr. som kan henføres til (mio. kr.):  

Underskud på det skattefinansierede område .................................................. -13,3

Overskud vedr. affaldshåndtering ....................................................................... 16,0

Låneoptagelse  .................................................................................................... 174,6

Afdrag på lån...................................................................................................... -203,2

Øvrige ændringer af tilgodehavender og gæld  
  (inklusive tilgodehavende vedr. affaldshåndtering, 16,0) ................................ -76,1

Kursregulering af obligationsbeholdning m.v. .....................................................7,2

I alt ........................................................................................................................ -94,9

Likviditet skal ses i sammenhæng med kortfristet gæld (note 15) idet kommunen fortsat har aftale 
om REPO-forretninger. Ultimo 2016 er værdien af REPO-forretninger opgjort til 455 mio. kr. som er 
optaget som gæld, hvilket betyder, at reel likviditet ultimo 2016 udgør 403,9 mio. kr.

De likvide beholdninger indgår som en del af kommunens kortfristede formue/gæld. Den kortfristede 
formue/gæld udviser ultimo 2016 en nettoformue på 136,5 mio. kr., jf. noterne 10, 12 og 15. 

I 2016 er beholdning af realkreditobligationer formindsket og andel af indskud i pengeinstitutter er forøget. 

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har i 2016 været på 733,4 mio. kr. 

Finansielle mål

Den finansielle målsætning for likviditeten ved udgangen af 2016 var en ikke-disponeret 
kassebeholdning på ca. 225 mio.kr. 

Årets resultat har medført, at den ikke-disponerede likviditet pr. 31.12.2016 kan sandsynliggøres til at 
svare til ca. 250 mio. kr., inklusive 80 mio. kr. som i budgetaftalen for 2017, er reserveret til støtte til 
svømmecenter og multiarena, hvilket svarer til Byrådets langsigtede målsætning. 

Den samlede likviditet udgør pr. 31.12.2016 ca. 858 mio. kr., hvoraf op mod 600 mio. kr. er disponeret 
til genbevilling i 2017 af primært anlægsmidler og driftsmidler overført fra 2016.  

Investerings- og placeringsforeninger

Silkeborg Kommune anvender investerings- og placeringsforeninger samt realkreditinstitutter. 

Med henvisning til kommunens finansielle strategi, er der oprettet kapitalforvaltningsaftaler som 
giver adgang til brugen af investerings- og placeringsforeninger. Kapitalforvalterne har fuldmagt 
til at sammensætte en individuel værdipapirportefølje inden for de godkendte regler i budget- og 
regnskabssystemet og rammerne i den finansielle strategi.

Noter
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13. Egenkapital

Egenkapitalen er forskellen mellem summen af kommunens aktiver/ejendele og kommunens passiver/
gæld. Egenkapitalen er med andre ord den del af kommunens finansiering af aktiver/ejendele, som ikke 
dækkes gennem gæld. Egenkapitalens størrelse er således en indikator for kommunens soliditet.

Silkeborg Kommunes egenkapital ultimo 2016 er på ca. 5,9 mia. kr., og kan overordnet opsplittes 
i fysiske aktiver (grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar m.m.) med ca. 3,6 mia. kr., og 
nettotilgodehavender på afrundet 2,3 mia. kr.

Nettotilgodehavender kan opdeles således (mio. kr.):

Langfristede tilgodehavender (note 9) ........................................................... 4.059,2

Kortfristede tilgodehavender (note 10) ............................................................. 158,1

Værdipapirer (note 11) .......................................................................................... 46,2

Likvide beholdninger (note 12) .......................................................................... 858,9

Hensatte forpligtelser (note 14) ..................................................................... -1.306,2

Langfristede gældsforpligtelser (note 8) ......................................................... -595,3

Kortfristede gældsforpligtelser (note 15) ......................................................... -880,5

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. ........................................ -10,7

I alt .................................................................................................................... 2.329,7

NoterNoter
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Egenkapitalen har i regnskabsår 2016 udviklet sig således (mio. kr.):

Egenkapital ultimo 2015 .................................................................................. -5.699,1

Primosaldokorrektioner 2016:

- Indskud i Landsbyggefonden ......................................................................... -268,3

- Indregning af forventet tab på tilgodehavender     ........................................... -5,5

Egenkapital primo 2016 .................................................................................... -5.972,9

Bevægelser 2016 vedrørende:

- Nettotilgang materielle og immaterielle anlægsaktiver  
    samt omsætningsaktiver (skattefinansierede aktiver) ................................... -111,9

- Nettoafgang donationer ....................................................................................... 1,7

- Tilgodehavender/gæld:

Balancekonto (driftsresultat)...........................................................................11,5

Reguleringer vedr. ældreboliger ..................................................................... 1,4

Afskrevne restancer ........................................................................................ 13,4

Forpligtelser ................................................................................................... -35,3

Landsbyggefonden ....................................................................................... 298,9

Aktier og ejerandele ...................................................................................... -79,2

Kursreguleringer .............................................................................................. -8,6

Jordforsyning .................................................................................................. -3,4

Øvrige reguleringer .......................................................................................... 6,1

Egenkapital ultimo 2016* ................................................................................ -5.878,3
* Minus-beløb angiver en positiv egenkapital

Kommunens egenkapital er således blevet forøget med 179,2 mio. kr. i perioden ultimo 2015 til  
ultimo 2016. 

Værdien af de fysiske aktiver (grunde, bygninger, maskiner, inventar m.m.) er forøget med  
110,2 mio. kr. i 2016. Nybyggeri, renoveringer, forbedringer og nye indkøb af de fysiske aktiver,  
der er aktiveret på kommunens status (kommunens produktionsapparat), er således  
110,2 mio. kr. højere end nedslidningen (afskrivningerne).

Andelen af aktier og ejerandele er forøget med 79,2 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes etablering  
af Midtjysk Brand & Redning I/S jf. note 9.

Noter
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14. Hensatte forpligtelser

Omfatter ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser, der enkeltvis 
overstiger 100.000 kr.

Forpligtelserne har udviklet sig således:

Mio. kr. Ultimo 
2015

Ultimo 
2016

Forskel

Tjenestemandspensioner -1.146,2 -1.100,5 45,7

Imødegåelse af eventuelle arbejdsskader -189,7 -203,3 -13,6

Andre forpligtelser -5,6 -2,4 3,2

I alt -1.341,5 -1.306,2 35,3

Tjenestemandspensioner 

Udgangspunktet er aktuarberegningen fra 2015.  

Årets ændringer i forpligtelsen svarer til de erhvervsaktive tjenestemænds forøgelse af 
pensionsoptjening, fratrukket årets udbetalinger til pensionerede tjenestemænd. Beløbet er 
nedreguleret med 45,7 mio. kr. i 2016.

Forpligtelsen på 1.100,5 mio. kr. er en nettoforpligtelse, idet Silkeborg Kommune herudover udbetaler 
og hensætter pensioner til tjenestemænd ansat ved Silkeborg Forsyning A/S, værdisat til 50,1 mio. kr. 
Hensættelser vedrørende Silkeborg Forsyning A/S er neutraliseret i Silkeborg Kommunes balance og 
udbetalinger af tjenestemandspension opkræves hos Silkeborg Forsyning A/S.

Silkeborg Kommune er ansættelsesmyndighed over for tjenestemænd ansat hos Midtjysk Brand 
& Redning I/S, hvorfor forpligtelsen til tjenestemandspensioner fortsat er indeholdt i Silkeborg 
Kommunes regnskab 2016.

Der er ultimo regnskabsåret 2016 registreret følgende antal pensionerede og aktive personer med 
tjenestemandsforpligtelser: 

Pensionerede Aktive

Tjenestemænd 399 93*

Børnepensioner 7 0

Opsatte pensioner / ret til opsat pension 74 32

Overgået til staten (forholdsmæssig udgift) 15 8
* Af de 93 aktive tjenestemænd er de 56 personer over 60 år.

Kommunen skal som minimum hvert 5. år genberegne pensionsforpligtelsen aktuarmæssigt.

Arbejdsskader

Forpligtelsen er beregnet med udgangspunkt i aktuarberegning pr. 26. januar 2017. 

Forpligtelsen på 203,3 mio. kr. svarer til de fremtidige udbetalingsforventninger på baggrund af 
aktuarberegningen. Forpligtelsen opskrives med netto 13,6 mio.kr. i forhold til 2015. 

Der opsamles internt midler til imødegåelse af arbejdsskader og beløb, ud over årets udgifter til 
forebyggelse, administration af ordningen og udbetalinger til arbejdsskader i året, tilfalder kassen. 

Andre forpligtelser 

Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis overstiger 100.000 kr. 

Forpligtelsen på 2,4 mio. kr. indeholder eksempelvis hensættelse der afventer afgørelse af tvist, midler 
til istandsættelse ved fraflytning af lejemål samt midler til kapitaludvidelse vedrørende Karup Lufthavn. 
Hertil kommer et estimeret årligt eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd på 1,1 mio. kr. 

Noter
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15. Kortfristede gældsforpligtelser

De kortfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således:

Mio. kr. Ultimo 
2015

Ultimo 
2016

Forskel

Gæld til pengeinstitutter (REPO-forretninger) -483,0 -455,0 28,0

Gæld til staten -19,8 -19,7 0,1

Andre kommuner og regioner -9,9 -3,9 6,0

Skyldige feriepenge -28,2 -27,3 0,8

Kortfristet gæld -313,8 -364,5 -50,6

Mellemregninger -44,6 -10,1 34,5

I alt -899,3 -880,5 18,8

Gæld til pengeinstitutter

Gæld til pengeinstitutter skal ses i sammenhæng med forøgelse af likvide aktiver (note 12), 
idet kommunen har indgået aftale om REPO-forretninger i 2015. 

Silkeborg Kommune har pr. 31.12.2016 følgende REPO-forretninger: 

Forr. nummer Beløb DKK Indgåelsesdato Udløbsdato

8676214 65.000.000 19.12.2016 03.01.2017

8676245 25.000.000 19.12.2016 03.01.2017

8587228 20.000.000 06.12.2016 03.01.2017

8597523 75.000.000 07.12.2016 03.01.2017

8631508 31.000.000 13.12.2016 03.01.2017

8676269 39.000.000 19.12.2016 03.01.2017

8676283 15.000.000 19.12.2016 03.01.2017

8676298 138.000.000 19.12.2016 03.01.2017

8676315 47.000.000 19.12.2016 03.01.2017

455.000.000

Kortfristet gæld

Under kortfristet gæld konteres udgifter der vedrører indeværende regnskabsår, men som først 
udbetales til kreditorerne i efterfølgende regnskabsår. Dermed fremstår beløbene som en gæld for 
kommunen i 2016. 

Kortfristet gæld vedrører leverandørgæld.   

Mellemregninger

Forskydningerne på mellemregningskonti i 2016 skyldes blandt andet overskud på det 
takstfinansierede område på 16,0 mio. kr. Af note 9 ses, at beløbet ligeledes er opført som langfristede 
tilgodehavender, hvorfor resultatet ingen indvirkning har på kommunens egenkapital. 

Desuden er beløb for feriepenge samt gæld ved overtagelse af 2 institutioner fra Region Midt endelig 
opgjort, hvorfor beløbet er nulstillet (9,5 mio. kr.). 

Noter
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16. Anlægsoversigt

Forskellen mellem tallene ultimo 2015 og primo 2016 skyldes måden hvorpå økonomisystemet 
behandler tilgange/afgange med dato 1.1.2016. De systemmæssige forhold medfører, at sådanne 
ændringer registreres som ændringer i primo 2016. Idet oversigten ikke er obligatorisk, tilrettes 
systemet ikke. 
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