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7.4 Likviditetsoversigt og forventet årsresultat 
 
7.4.1. Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen 
 
Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september 
og ultimo december – en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. 
 
Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 må-
neder af de daglige saldi på funktionerne 6.10.01-6.10.11 (likvide aktiver) fratrukket 
gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi funktion på 6.50.50, ekskl. 
byggelån, der senere konverteres til langfristede lån. I 2007 opgøres likviditeten efter 
kassekreditreglen som gennemsnittet over den forløbne del af året af de daglige saldi 
på funktionerne 6.10.01-6.10.11 fratrukket gennemsnittet i samme periode af de daglige 
saldi på funktion 6.50.50, ekskl. byggelån, ekskl. byggelån, der senere konverteres til 
langfristede lån. 
 
Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det 
seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. I 2007 skal oversigten 
dog alene indeholde oplysninger for de foregående måneder i 2007. Det er regionerne 
frit for, at udarbejde en mere detaljeret opgørelse af udviklingen i likviditeten opgjort 
efter kassekreditreglen - eksempelvis på baggrund af daglige opgørelser.  
 
Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger. I bemærkningerne redegøres bl.a. 
for baggrunden for de seneste 12 måneders udvikling i likviditeten samt forventningerne 
til den fremtidige udvikling. I 2007 redegøres dog alene for udviklingen i de foregående 
måneder i 2007. 
 
Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges regionsrådets 
medlemmer og medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Oversigten 
forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. 
februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at 
oversigten behandles på et regionsrådsmøde eller et kommunalbestyrelsesmøde med 
mindre, der er et særskilt ønske herom. 
 
Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes kvartalsvist til Social- og 
Indenrigsministeriet. Der indberettes oplysninger om likviditeten ultimo marts, ultimo 
juni, ultimo september og ultimo december. 
 

Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december 
– en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. Oversigten forelægges for 
medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest den 1.  i 
måneden efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.  
 
Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det 
seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Oversigten ledsages af 
forklarende bemærkninger. 
 
Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes kvartalsvist til Social- og 
Indenrigsministeriet.  Der indberettes oplysninger om likviditeten ultimo marts, ultimo 
juni, ultimo september og ultimo december. Indberetningen foretages senest 1. måned 
efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. 

 

 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                     7.4 - side  2 

  

Dato: November 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 

 

7.4.2 Forventet årsresultat 
Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt, der giver en overordnet  
 
præsentation af det forventede årsresultat for drifts- og anlægsvirksomhed   for 
sundhedsområdet  og området for regional udvikling sammenholdt med budgettet og det 
forventede forbrug.  For anlægsvirksomhed omfatter oversigten tillige Fælles formål og 
administration. Oversigten  udarbejdes  efter udgiftsbaserede principper. Oversigten 
udarbejdes i overensstemmelse med skemaerne, der er optrykt som bilag 8 i afsnit 
7.7.8. 
 
Der anføres i oversigten forklaringer på afvigelser mellem det oprindelige budget og det 
forventede årsresultat på hovedkontoniveau. Det præciseres i den forbindelse, at 
afvigelsesforklaringerne skal angives ved både et forventet mer- eller mindreforbrug. 
Herudover at afvigelsesforklaringerne skal beskrive ændringer i 
budgetteringsforudsætninger som fx aktivitetsforudsætninger. 
 
Oversigten forelægges for forretningsudvalgets  medlemmer og medlemmerne af 
kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest seks 
uger efter opgørelsen, jf. tabel 1.  
 
Tabel 1 

Opfølgning  Forbrug pr. x dato Offentliggørelse 

1. 31. marts 6 uger efter 

2. 30. juni 8 uger efter 

3. 30. september 6 uger efter 

4. 31. december 7 uger efter 

5. 15. februar 6 uger efter 

 
Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigten behandles på et 
kommunalbestyrelsesmøde med mindre, der er et særskilt ønske herom. 
 
Oversigten indsendes umiddelbart efter offentliggørelse til Social- og 
Indenrigsministeriet, jf. tabel 1. 
 

Der udarbejdes hvert kvartal – seks uger efter kvartalets udløb – en oversigt, der giver 
en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for drifts- og 
anlægsvirksomhed for sundhedsområdet og området for regional udvikling. For 
anlægsvirksomhed omfatter oversigten tillige Fælles formål og administration. 
Oversigten forelægges for medlemmerne af forretningsudvalget og 
kommunalbestyrelserne i regionen senest seks uger efter opgørelsen.  
 
Oversigten skal opstilles efter bestemte formkrav. Oversigten udarbejdes i 
overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 8 i afsnit 7.7.8. 
 
Oversigten indsendes umiddelbart efter offentliggørelse til Social- og 
Indenrigsministeriet. Der indsendes oplysninger om det forventede årsresultat ultimo 
marts, ultimo juni, ultimo september, ultimo december og pr. 15. februar. 
Indberetningen foretages senest seks uger efter opgørelsen. 
 
Oversigten udarbejdes efter udgiftsbaserede principper. 

 


