
 

 

Side 1 af 2 

 

 Center for Økonomi 
 

Finans og SAP 

 

Kongens Vænge 2 

DK - 3400 Hillerød 

 

   Direkte  38665871 

  

Journal nr.: 17009877 

Dato: 07. april 2017 

 

 

  

Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 1. kvartal 2017. 

 

Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at opgøre oplysninger om likviditet 

opgjort efter kassekreditreglen. 

 

De indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen, som  

fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med ud-

gangen af 1. kvartal 2017 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet 

med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebe-

holdning skal være positiv.  

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 

1.000 kr. pr. indbygger svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.807 mio.kr. Denne 

forudsætning er ligeledes opfyldt.  

 

Nedenfor er vist forudsætningerne på månedsbasis: 

 

I det vedtagne budget 2017 blev der forudsat en primo kassebeholdning på 291,2 mio. 

kr., svarende til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2016.  

 

Korrigeres der for forventede genbevillinger fra 2016 til 2017 vedr. drifts- og investe-

ringsbudgettet ændres primo beholdningen til 1.782 mio. kr. 

 

Fra tabel 1 ses, at den budgetterede kassebeholdning ultimo 2017 udgør 1.482 mio. kr. 

På baggrund af budgetforudsætninger blev den gennemsnitlige kassebeholdning efter 

kassekreditreglen beregnet til 3,379 mia. kr. Der er i nedennævnte oversigt ikke taget 

højde for likviditetsforskydninger i 3. og 4 økonomirapport. Forskydningerne vil føre 

til et fald i ultimo beholdningen og den gennemsnitlige beholdning efter kassekredit-

reglen.  

 
Tabel 1: Oprindeligt budget 2017  

Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Månedlig gennemsnitlig  
beholdning  

3.409 3.607 3.602 3.265 3.382 3.537 3.325 3.447 3.464 3.121 3.284 3.109 

Kassekreditreglen 3.657 3.655 3.636 3.610 3.603 3.586 3.543 3.522 3.467 3.471 3.413 3.379 

Ultimo kassebeholdning 2.075 2.046 1.959 1.926 1.943 1.959 1.907 1.864 1.851 1.700 1.602 1.482 

 
Den faktiske kassebeholdning primo 2017 blev på 1.337 mio. kr. eller 445 mio. kr. la-

vere end forudsat i det vedtagne budget 2017 baseret på overholdelse af rammerne i 

økonomiaftalen. Det skyldes betalingsforskydninger, som især vedrører indtægtsfor-

skydninger angående sundhedsplatformen. 
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I tabel 2 som er baseret på forudsætningerne i 1. økonomirapport 2017, er udviklingen 

i kassebeholdningen de faktiske tal til og med marts 2017, mens de resterende måne-

der er et skøn, hvor der er taget højde for forventet genbevillinger fra 2017 til 2018. 

 

Tabel 2. Faktisk udvikling til og med marts 2017 og prognose april – dec. 2017. Med genbevilling på 1,469 mia. kr.  

Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Månedlig gennemsnitlig  
beholdning  

2.920 3.724 3.787 3.090 3.148 3.245 2.975 3.038 2.997 2.595 2.700 2.466 

Kassekreditreglen 3.621 3.628 3.625 3.584 3.558 3.516 3.444 3.390 3.296 3.260 3.148 3.057 

Ultimo kassebeholdning 1.362 2.224 1.821 1.730 1.688 1.646 1.535 1.433 1.362 1.152 995 818 

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2017 

på 3.625 mio. kr. mod forudsat 3.636 mio. kr. i det vedtagne budget 2017. 

  

Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kas-

sekreditreglen på 11 mio. kr. 

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen prognosticeres ved året 

udgang til 3.057 mio. kr. baseret på forudsætningerne i 1. økonomirapport 2017 mod 

forudsat 3.379 mio. kr. i det vedtagne budget 2017. 

 

Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen for 2017. Baseret på 

bevillingerne i 1. Økonomirapport 2017. 

   

 
 

Likviditetsudviklingen 

Den skønnede likviditetsudvikling for 2017 er i overensstemmelse med forudsætnin-

gerne i 1. økonomirapport 2017.  

 

Den næste vurdering for 2017 foretages i forbindelse med 2.økonomirapport 2017 

samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 2. kvartal 2017. Der vil 

i næste afrapportering blive fulgt op på udviklingen i indtægterne på sundhedsområ-

det. 


