Bilag 18: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af
takster
Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center. Mens underskud op til
5 % kan overføres eller dækkes ind via tidligere overskud indenfor samme ledelsesområde/center.
Overføres overskud/underskud indenfor samme ledelsesområde/center efterreguleres som hidtil. Se
eksempler på regulering nedenfor; eksempel 1-3.
Håndtering af reglen om anvendelse af overskud indenfor 5 år:
Der kan etableres et system til håndtering af opsparede overskud indenfor samme
ledelsesområde/center. Overskuddet anvendes indenfor samme ledelsesområde/center.
Så længe puljen er under 5 % af ledelsesområdets/centers ramme er der ikke behov for efterregulering
og indenfor samme ledelsesområde/center kan midlerne anvendes efter behov. Akkumuleres puljen til
mere end 5 %, laves en efterregulering på den del af puljen, som ligger ud over 5 %.

Beskrivelser ift. indregning af overskud eller underskud i taksterne:
Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret, hvilket er det samlede
antal belagte dage gange de relevante takster. Dette holdes op mod det omkostningsbaserede
regnskab. Forskellen mellem det faktiske provenu og det omkostningsbaserede regnskab udgør overeller underskuddet. Der skal derefter tages stilling til, hvad der skal genbevilges i det efter følgende
regnskabsår samt hvad der skal indgå i takstberegningen år 2 efter regnskabet. Jf. de beskrevne regler.
Modellen tager udgangspunkt i, at tilbuddene styres i forhold til deres driftsbudget og ikke i forhold til
tilbuddenes samlede omkostninger og takstindtægter. Når det drejer sig om forskellen mellem
tilbuddenes budget og regnskab anvendes ”mindreforbrug” og ”merforbrug”. Mens ”overskud” og
”underskud” anvendes for forskellene mellem takstprovenuet og det omkostningsbaserede regnskab.

Modellen er delt i 2:
I den første del beregnes det samlede over- eller underskud reguleret for overførsler fra foregående år.
Dette er i tabel 1 vist fra A1 til A5.



Det samlede provenu fremgår af regnskabet, såfremt der foretages intern afregning. Såfremt
der ikke foretages intern afregning, kan provenuet beregnes som antallet af belægningsdage
gange med den takst, der er opkrævet. A1 i tabel 1.



Det faktiske afregningsgrundlag er det beløb, der skulle være opkrævet i forhold til det faktiske
regnskab for året. Dette kan opgøres ved at benytte skabelonen til beregning af taksten med
indsættelse af de endelige regnskabstal i stedet for budgettal. Dette er A2 i tabel 1.
Der skal korrigeres for overførsler fra foregående år. Mindreforbrug, der er overført fra tidligere
år, skal trækkes ud, da der er betalt for det én gang og modsat skal merforbrug fra tidligere år
lægges til, da der ikke er betalt dette. Dette er A3 i tabel 1
A2 + A3 er det samlede regulerede regnskab inkl. overførsler fra året før. Dette er A4 i tabel 1.






A5: Forskellen mellem A1 og A4 er det samlede korrigerede over- eller underskud. Er beløbet
positivt er der opkrævet for meget og er det negativt er der opkrævet for lidt.

I andel del beregnes, hvad taksterne skal reguleres med i år 2, når der korrigeres for overførsel af
tilbuddenes mer- og mindreforbrug til det følgende budget år.




Den enkelte driftsherre kan i de efterfølgende budgetår genbevilge tilbuddets mer/mindreforbrug i henhold til egne regler. Det skal dog være i overensstemmelse med reglerne i
rammeaftalen. Underskud op til 5 % skal dækkes ind via effektiviseringer(overførsel) eller
opsparede overskud fra tidligere år. Dette er A6 i tabel 1.
Den del af det korrigerede overskud, der ikke genbevilges, skal indregnes i takster senest 2 år
efter. Underskud skal være over 5 % for at kunne indregnes i taksterne. Dette er forskellen
mellem A5 og A6 som er lig A7 i tabel 1. Er A7 positiv skal taksterne i år 2 nedreguleres og
omvendt. Det bør bemærkes, at for de driftsherrer, der selv bruger en del af pladserne, vil de
budgetmæssige konsekvenser være et mindre beløb end i A7. Idet de eksterne indtægterne
kun påvirkes med den andel af pladserne, der sælges og dermed ikke med det fulde beløb i A7.
Tabel 1: Beregning af over‐ og underskud.
Bemærkning

Forklaring

Henvisning

Samlet faktisk provenu

Samlede takst indtægter, hvis der
anvendes intern afregning alternativt
kan anvendes takst gange faktiske
belægningsdage

A1

Faktisk afregningsgrundlag

Det omkostningsbaserede regnskab.
Takst skabelonen kan med fordel
anvendes.

A2

Mer/mindreforbrug som er overført fra
foregående år

Mindreforbrug (‐)som er overført fra
tidligere år skal trækkes ud, da der er
betalt for dem og modsat skal
merforbrug(+) fra tidligere år lægges
til, da der ikke er betalt dette

A3

Det faktisk korrigerede regnskab, der
skal indgå i beregningen

Regnskab minus overskud fra
foregående år.(+ ‐)

A4=A2+A3

Regnskab plus underskud overskud fra
foregående år.
(‐‐)
Samlet regulering inkl. overførsler fra
året før.

Overskud = plus

A5=A1‐A4

Underskud = minus
Tilbuddets mer‐ eller mindreforbrug,
der genbevilges i følgende budgetår
eller afsættes på en centralpulje. Ved
merforbrug skal 5 % findes via
effektiviseringer(overførsel eller
opsparede midler.

Overføres til følgende budgetår

Rest overføres til takstberegningen år 2
efter regnskabet

Er a7 plus skal taksten reduceres og
modsat er den negativ skal taksten
forhøjes på baggrund af overførslen

A6

Mindreforbrug (+) trækkes ud
Merforbrug (‐)lægges til

A7=A5‐A6

Nedenfor er der givet en kort vejledning til de enkelte punkter samt en række eksempler på konkrete
beregninger.
Vejledning til indberetning
A1: Det samlede provenu vil fremgå af regnskabet, når der foretages intern afregning. Alternativt kan
provenuet beregnes som antallet af belægningsdage gange med de anvendte takster.
A2: Udgangspunktet for beregningen af det faktiske afregningsgrundlag er regnskabstallene for driften,
som indtastes i den skabelon, der er afvendt til takstberegningen.
Hensættelse til tjenestemandspensioner Indregnes med de faktiske hensættelser eller udgifterne til
forsikring, der skal dog korrigeres for de beløb, der allerede er indregnet i delingsaftalen.
Mer- og mindreforbrug fra år -2, som skal indregnes i taksterne, medtages ligeledes.
Til forrentning og afskrivning anvendes ligeledes tallene for beregning af taksterne. Det betyder, at
renten er den samme, som ved beregningen af taksterne. Der skal dog korrigeres for driftsudgifter, der
konverteres til anlægsudgifter. Større anskaffelser finansieret over driften må ikke tælle med 2 gange i
takstberegningen. Hvis anskaffelsen af for eksempel en bus indgår i de følgende års takster med
forrentning og afskrivning, må den ikke også indgå i anskaffelsesårets driftsregnskab med
anskaffelsesudgiften, men alene med dette års forrentning og afskrivning. Ligeledes skal der korrigeres,
hvis der er fundet fejl i forrentning og afskrivning.
Overhead og udviklingspulje skal indregnes på baggrund af de faktiske udgifter.
A3: Der korrigeres for mer-/mindreforbrug fra tidligere år, som er overført. Mindreforbrug fra året før
skal trækkes ud, da der er betalt for dem og modsat skal merforbrug lægges til, da der ikke er betalt
dette.
A4: Det faktiske afregningsgrundlag reguleret for overførsler fra foregående år.
A5: Den samlede regulering er forskellen mellem A1 og A4. Er der plus er der opkrævet for meget, og
er der minus, er der opkrævet for lidt.
A6: På baggrund af tilbuddenes driftsregnskab fastsættes i henhold til kommunens/regionens
overførselsregler hvad, der skal overføres til det følgende års budget enten til tilbuddet eller til en
centralpulje.
A7: Forskellen mellem A5 og A6 skal indregnes i taksterne 2 år efter.

Eksempler på konkrete beregninger
1. Der er et samlet overskud på 400.000 kr., men tilbuddet har et overskud på 400.000 kr., der overføres til følgende
budgetår. Overskuddet har derfor ingen konsekvenser for takstberegningen i år 2.
Del 1:
A1

Samlet provenu (10.400 dage * 1000)

10.400.000

A2

Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet

10.000.000

A3

‐

Overførsel fra forrige budgetår

A4

=

Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)

A5

Reguleret overskud (A1‐A4)

0
10.000.000
400.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel
M

Tilbuddets budget

9.000.000
8.600.000

M

‐

Tilbuddets regnskab

M

‐

Mindreforbrug

400.000

Mindreforbrug, der genbevilges

400.000

Del 2
A6
A7

‐

Regulering af taksten i år 2 (A5‐A6)

0.000

2. Der er et samlet overskud på 200.000 kr., men tilbuddet har et mindreforbrug på 400.000 kr., der overføres til
følgende budgetår. Der overføres derved mere end overskuddet, hvorfor den skal ske en opregulering af taksterne i
år 2 med 200.000 kr.
Del 1:
A1

Samlet provenu (9.600 dage * 1000)

9.600.000

A2

Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet

9.400.000

A3

‐

Overførsel fra forrige budgetår

A4

=

Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)

A5

Reguleret overskud (A1‐A4)

0
9.400.000
200.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel
M

Tilbuddets budget

9.000.000
8.600.000

M

‐

Tilbuddets regnskab

M

‐

Mindreforbrug

400.000

Mindreforbrug, der genbevilges

400.000

Del 2
A6
A7

‐

Regulering af taksten i år 2 opskrives(A5‐A6)

‐200.000

3. Tilbuddet har et merforbrug på 400.000 kr., heraf overføres 300.000 kr. til næste års drift. Provenuet er på
20.000.000 kr., og det faktiske afregningsgrundlag er på 20.400.000 kr., samtidig har der været en overført et
merforbrug fra forrige budget år på 200.000 kr. Dermed bliver det regulerede underskud på 600.000. Taksterne i år
skal således opskrives med 300.000 kr.
Del 1:
A1

Samlet provenu (10.000 dage * 2.000)

20.000.000

A2

Faktisk afregningsgrundlag ud fra regnskabet

20.400.000
+200.000

A3

‐

Overførsel fra forrige budgetår (merforbrug)

A4

=

Reguleret afregningsgrundlag (A2+A3)

A5

Reguleret underskud (A1‐A4)

20.600.000
‐600.000

Mellem regning – beregning af tilbuddets overførsel
M

Tilbuddets budget

19.000.000
19.400.000

M

‐

Tilbuddets regnskab

M

‐

Merforbrug

‐400.000

Merforbrug, der genbevilges eller finansieres via opsparede midler fra tidligere år.

‐600.000

Del 2
A6
A7

‐

Regulering af taksten i år 2 (opskrives) A5‐A6

0

