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Aktiver 
Et aktiv er i regnskabsmæssig sammenhæng noget som 
en virksomhed kontrollerer og opnår fremtidige fordele 
ved. 
Et anlægsaktiv er en langsigtet værdi som eksempelvis 
en bygning eller transportmiddel. 
Det kommunale regnskab opdeles i: 
 

 Materielle anlægsaktiver kan eksempelvis være en 
bil, en kopimaskine, en computer, en fast ejendom, 
større maskiner etc. 

 Immaterielle anlægsaktiver er aktiver som er an-
skaffet til eje eller brug, uden de er fysiske eller fi-
nansielle. Eksempler på disse kan være investerin-
ger i systemudvikling og patenter/licenser til soft-
ware. 

 Finansielle anlægsaktiver kan være diverse former 
for værdipapirer og kapitalandele – generelt pen-
gemæssige aktiver. 

 Omsætningsaktiver omfatter grunde og bygninger 
bestemt til videresalg samt varebeholdninger. 

 
I balancen i Furesø kommunes regnskab er generelt 
indregnet alle materielle og immaterielle anlægsakti-
ver, hvor kostprisen svarer til eller overstiger 100.000 
kr. og levetiden er over 1 år. 
For omsætningsaktiver gælder i Furesø Kommunes 
regnskab at: 
Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kost-
prisen. 
Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien over-
stiger 1 mio. kr., eller der er væsentlige forskydninger 
på beholdningerne mellem årene. 
 
Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og 
værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 31. decem-
ber i regnskabsåret. For ikke-noterede værdipapirer er 
indregningen foretaget efter den 
Indre værdis metode. Andre kortfristede tilgodehaven-
der er opgjort til nominel værdi. 

 
Balance 
Balance er et begreb, der anvendes i både regnskabet 
og i budgetlægningen. I regnskabet består balancen 
overordnet af materielle og immaterielle aktiver samt 
finansielle aktiver og passiver. Ved passiver forstås 
summen af egenkapital og forpligtelser. Balancen inde-
holder oplysninger om værdien af kommunens grunde 
og bygninger, tekniske anlæg, maskiner og større spe-
cialudstyr, inventar, transportmidler mv.  

I budgetlægningen er balancen udtryk for forholdet 
mellem årets indtægter og årets udgifter. Balancen kan 
være både positiv og negativ. Balancen svarer til, om 
der budgetteres med en forøgelse af kassebeholdnin-
gen eller et fald i kassebeholdningen.  

 
Finansforskydninger 
Ændringer i beholdningen af aktiver og passiver indgår i 
regnskabet som udgifter og indtægter. Sådanne udgif-
ter og indtægter betegnes finansforskydninger. Finans-
forskydninger omfatter fx ændringer i restancer, æn-
dringer i indskuddet i Landsbyggefonden, ændringer i 
pensionisters henstand af ejendomsskatter, ændringer 
i mellemværender med staten og andre offentlige 
myndigheder, ændringer i momstilsvaret m.v. 

 
Finansieringsoversigten 
Oversigten skal vise, hvilken betydning årets udgiftsba-
serede resultat sammen med de øvrige finansielle di-
spositioner har for udviklingen i kommunens likvide 
beholdninger. 

 
Finansposter 
Finansposterne er finansieringssiden af kommunens 
udgifter. Finansposter omfatter områder som skatte-
indtægter, tilskud og udligning, renteindtægter, opta-
gelse og afdrag på lån og generelt alle forskydninger i 
kommunens tilgodehavender og gæld. 

 
Immaterielle anlægsaktiver  
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificer-
bare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk sub-
stans, som er erhvervet til vedvarende eje eller brug i 
produktion, bortforpagtning eller lignende. Typisk vil 
der være tale om udviklingsomkostninger. Det kan 
være udgifter til forskellige udviklingsaktiviteter f.eks. 
investering i systemudvikling eller visse softwareudgif-
ter. 

 
Likviditet 
Likviditet er et udtryk for størrelsen af en kommunes 
kassebeholdning. 
 
Udsvingene i en kommunes kassebeholdning kan være 
ganske markante fra dag til dag. Det skyldes blandt 
andet, at kommunerne nogle dage har store indtægter, 
mens de andre dage har store udgifter. Eksempelvis har 
kommunerne på nogle dage indtægter fra skatteafreg-
ninger og tilskud fra staten, mens de andre dage har 
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udgifter til lønudbetalinger, indkomstoverførsler mv.  
 
Kommunerne skal indberette et gennemsnitligt likvidi-
tetstal til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort 
efter den såkaldte kassekreditregel. Denne regel siger, 
at gennemsnitslikviditeten – opgjort som et gennem-
snit af kommunens kassebeholdning over de seneste 
365 dage – skal være positiv. Hvis en kommunes gen-
nemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen 
bliver negativ, skal kommunen søge Økonomi- og In-
denrigsministeriet om dispensation fra kassekreditreg-
len – det der populært kaldes at blive ”sat under admi-
nistration”. 
 
Den gennemsnitlige likviditet giver et bedre billede af, i 
hvilken retning en kommunes likviditet udvikler sig, 
men fordi det er et gennemsnit over en lang periode, så 
går der også lang tid, før store ændringer i en kommu-
nens likviditet kan aflæses af tallet. 
 
Samtidig siger størrelsen af en kommunes likviditet ikke 
nødvendigvis noget om kommunens øvrige økonomiske 
situation. Likviditeten kan derfor lidt simpelt siges at 
være en slags reserve, der ligger i kommunekassen. 
Mange kommuner har politisk vedtaget, at man ønsker 
en likviditet af en bestemt størrelse for at kunne imø-
dekomme uforudsete udgifter. 

 
Omkostningsbaseret 
Det omkostningsbaserede budget og regnskab er bl.a. 
kendetegnet ved, at investeringer afskrives år for år og 
dermed ikke kun belaster regnskabet i det år, udgiften 
betales. Det omkostningsbaserede budget og regnskab 
belastes heller ikke af lageropbygning, men alene af 
forbruget af varelagre. Feriepenge regnes f.eks. også 
ind i budgettet og regnskabet i det år, de optjenes (og 
ikke i det år, de udbetales). 
Et omkostningsbaseret budget og regnskab svarer til 
det princip, som private virksomheder bruger i deres 
regnskab.  
 

Overførselsudgifter 
Overførselsudgifter er udgifter til: Erhvervsgrundud-
dannelser, Daghøjskoler, Introduktionsprogram mv., 
Introduktionsydelse, Repatriering, Personlige tillæg 
m.v., Førtidspension med 50 pct. Refusion, Førtidspen-
sion med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003, Førtids-
pension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003, 
Sygedagpenge, Sociale formål, Kontanthjælp, Kontant-
hjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, Aktivere-
de kontanthjælpsmodtagere, Boligydelse til pensioni-
ster, Boligsikring, Uddannelsesordning for ledige, der 
har opbrugt dagpengeret, Revalidering, undtagen dr.1 
grp. 004 og 005, Løntilskud til personer i fleksjob m.v., 
Løntilskud til personer i fleksjob m.v., Driftsudgifter til 
den kommunale beskæftigelsesindsats, Seniorjob til 

personer over 55 år og Beskæftigelsesordninger. 
Herudover kommer udgifterne til forsikrede ledige. 
 

Ordinær drift 
Den ordinære drift viser overskuddet af den daglige 
drift. Dvs. Indtægter fra skat og tilskud og udligning 
fratrukket driftsudgifterne og renter. 

 
Passiver 
Passiver i det kommunale regnskab er summen af 
egenkapital og forpligtelser. 

 
Regnskabsoversigt 
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel 
til budgettets bevillingsoversigt, dvs. at den skal vise 
regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten 
skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets 
bevillingsposter og de årets løb afgivne tillægsbevillin-
ger med de enkelte regnskabstal. 
 
Regnskabsredegørelse 
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise 
kommunens udgifter og indtægter opgjort efter ud-
giftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er 
at give en overordnet præsentation af det faktiske 
årsresultat sammenholdt med det budgetterede. 

 
Serviceudgifter  
Serviceudgifterne indbefatter driftsudgifterne til alle de 
væsentlige kommunale sektorområder, fx dagpas-
ningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det socia-
le område samt sundhedsområdet. Dog indgår overfør-
selsudgifter, (se overførselsudgifter), ikke i definitio-
nen.  
Kommunernes samlede serviceudgifter i budgetåret 
aftales mellem regeringen og KL i de årlige økonomi-
forhandlinger.  

 
Udgiftsbaserede principper 
I det udgiftsbaserede regnskab registreres udgifter og 
indtægter, når de henholdsvis afholdes og medtages. 
Der sondres mellem løbende udgifter/indtægter og 
kapitaludgifter/-indtægter. Periodiseringen er begræn-
set til regnskabsåret, inkl. en supplementsperiode. 

 
Årsberetning/-rapport  
Årsberetningen er kommunens regnskab. Hvert år laves 
et regnskab for det netop afsluttede år. Budgetåret 
lukker pr. 31. december, og så er der en supplements-
periode i januar, hvor man kan nå at bogføre regninger, 
der hører til i det foregående år. Regnskabet udarbej-
des på udvalgsniveau, og behandles i hvert udvalg og 
samlet i byrådet. Revisionen (et eksternt firma) gen-
nemgår også regnskabet, og har mulighed for at kom-
me med bemærkninger. 
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