
Har fået
flere
penge i
kassen
Horsens kommunes regnskab for
1990 viser overskud på godt 25 mill.

Der er overskud i den
kommunale hushold-
nings-kasse. Regnska-
bet for 1990 viser nem-
lig, at Horsens kommu-
ne sidste år fik 25,5
mill. kr. mere i kassen,
end der blev givet ud,
og i forhold til 1989 er
det en forbedring pa
næsten 79 millioner kr.

Kommunen har netop of-
fentliggjort årsberetningen
for 1990. Og via en kulørt  fol-
der har man forsøgt  at lette
forståelsen af det omfattende
regnskab, der viser, hvordan
de mange kommunale kroner
er kommet ind og givet ud
igen.

Og som nævnt viser regn-
skabet, at kommunen i 1990
har været mere påholdende
end året for.

Sagt pa en anden made har
indtægterne  været 25,5 mill.
kr. store end udgifterne, og
sammenlignes det endelige
regnskab med de budgettere-
de tal, har der været tale om
en netto mer-indtægt pa 37,8
mill.

Brugt mindre pa
anlæg og jordkøb

I forhold til 1989 har kom-
munen altså forbedret sit hus-
holdningsregnskab med 79
mill kr., idet man i 1989 brug-
te 53,5 mill. kr. mere, end
man fik ind.

Godt nok er udgifterne i
1990 vokset, men til gengæld

har man Met flere penge ind i
skat og via tilskud.

Kommunen har været me-
get forsigtig med at punge ud
til anlæg, ligesom man har
været tilbageholdene med at
købe jord, selvom der dog er
købt for næsten tre mill. kr.
mere, end der er solgt.

Bruger mest pa
sundhed og social

Og i forbindelse med dette
kommunale husholdnings-
regnskab viser det sig, at ud af
hver krone, som kommunen
bruger, War godt 61 ore til det
område, der hedder sundheds-
og socialvæsenet.

10 ore bruges pa
undervisningog kultur, mens f. eks. en
enkelt ore er brugt til at købe
jord, godt tre ore til anlæg af
veje med mere og godt seks ore
til at administrere det hele
med.

Flest penge fra
skatteyderne

Og hvis man kigger pa, hvor
kronerne kommer fra, er næ-
sten 36 øre ud af hver enkelt
kommunale indtægtskrone
kommet fra skatteyderne.

35 øre er statsrefusioner,
godt otte ore er kommet ind
via afgifter og lign., fire ore via
lån og godt syv ore via bruger-
betaling og drift.

Flere penge pa
kistebunden
Når  man kigger på den an-
den side af kommunens regn-

skab - finansieringsoversig-
ten, så er man også her kom-
met ud af 1990 med et bedre
resultat.

Det betyder, at den sum
penge kommunen har pa ki-
stebunden - de likvide aktiver
- er vokset med godt og vel 66
mill. kr. i forhold til 1989.

Millionerne kommer bl.a.
fra netto-overskuddet fra hus-
holdningsregnskabet, der var
på 37,5 mill. kr.

Hvis man så oven lægger
nye lån og fradrag pa afdrag af
gamle lån har kommunen haft
en tilgang af penge på 126
mill. kr.

Mange penge
tilgode

Derfra er kommunen dog
nødt til at trække ca. 59 mill.
kr., der er den sum penge, som
kommunen har tilgode rundt
omkring, og som man har
brugt pa at afvikle gæld.

Rundt regnet skulle dette
vise, hvordan summen af pen-
ge pa den kommunale kiste-
bund er vokset med ca. 66
mill.kr.

I alt har kommunens
såkaldte likvide aktiver 144,4
mill. kr., men samtidig skyl-
der man mere væk end man

har tilgode bade med hensyn
til kort- og langsigtede Ian.

Ejendomme for
mere end en mia.

Så hvis kommunene kunne
indkassere samtlige tilgode-
havender og samtidig betale
alle sine kreditorer ville der
være 58 mill. kr. tilbage i kas-
sen.

Dertil skal Iægges den gode
milliard kr, som Horsens
kommune har stående i fast
ejendom, og for en ordens
skyld skal nævnes, at kommu-
nen har stillet garantier for en
sum på 700 mill. kr. (birte)
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