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nvendt regnskabspraksis 

 

 

Indledning 
Furesø Kommunes regnskab aflægges i overensstem-
melse med gældende lovgivning, samt de retningslinjer, 
der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 
Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnska-
bet aflægges som et totalregnskab, der omfatter samt-
lige registrerede drifts-, anlægs- og kapitalposter. I 
regnskabet indgår desuden udgifter og indtægter, akti-
ver og gæld vedrørende selvejende institutioner, som 
kommunen har driftsoverenskomst med. 
 
I henhold til ovenstående regler skal der udarbejdes et 
såkaldt udgiftsregnskab og øvrige oversigter og redegø-
relser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere 
definerede opgørelser og oversigter.  
 
Fra og med regnskab 2010 har Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet åbnet mulighed for forenkling af det om-
kostningsbaserede regnskab, således at det er frivilligt 
at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, 
dvs. at anvendelsen af hovedart 0 (fysiske aktiver) på 
hovedkonto 0-8 gøres frivillig. Der er dog stadig krav 
om udarbejdelse af den udvidede balance, som er ba-
seret på de omkostningsbaserede principper (dvs. at 
kommunens fysiske aktiver og forpligtelser skal fremgå 
af balancen). 
Registrering af til- og afgange, samt afskrivninger fore-
tages som hidtil detaljeret i anlægskartoteket. 
 
Som en konsekvens af, at det gøres frivilligt at udarbej-
de et omkostningsbaseret driftsregnskab, bliver det 
ligeledes frivilligt at udarbejde en anlægsoversigt, en 
resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse og en 
omregningstabel. 
 
Furesø Kommune har valgt udelukkende at holde an-
lægskartoteket ajour og derfra overføre bevægelser til 
den udvidede balance. Desuden vil kommunens forplig-
telse blive ajourført ultimo regnskabsåret og ligeledes 
overført til balancen.  
 

Forskel mellem det udgiftsbaserede – og det om-
kostningsbaserede regnskab (Balance) 
Kort fortalt opgøres det udgiftsbaserede regnskab efter 
de betalinger der er foretaget i årets løb. Det vil sige, at 
hvis der er anskaffet et større aktiv udgiftsføres det i 
regnskabsåret, mens det i det omkostningsbaserede 
regnskab (balance) alene belastes med en udgift sva-
rende til afskrivningen. 
 

Endvidere indeholder det omkostningsbaserede regn-
skab(balance) hensættelser til ikke-forsikrede tjene-
stemandspensioner, åremålsansættelser og hensatte 
forpligtelser vedrørende arbejdsskader med videre. I 
det udgiftsbaserede regnskab indgår der ikke hensæt-
telser men alene de udgifter, der eventuelt har været 
under ovenstående områder. 
 

Generelt om registrering og bogføring (gælder 
både det udgiftsbaserede- og det omkostningsba-
serede regnskab): 
Generelt har Furesø Kommune valgt at anvende trans-
aktionstidspunktet som grundlag for registrering af 
kommunes indtægter og udgifter. Det betyder følgen-
de: 
 

Løbende indtægter og udgifter 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjenings-
året. Forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres 
endeligt. I modsat fald indgår indtægten i det følgende 
regnskabsår. Ligeledes indregnes kommunens udgifter, 
der vedrører regnskabsåret, hvis udgifterne er opgjort 
og er blevet faktureret. På grund af fremrykket frist for 
regnskabsafslutningen for 2016, foretages registrering 
af væsentlige forventede indtægter og udgifter vedrø-
rende regnskabsåret på driftskonti med modpost på 
statuskonto, dette gælder både for anlægs- og drifts-
området. 
 

Køb og salg af fast ejendom 
Omkring køb og salg af fast ejendom sker registrering af 
købet og salget på overtagelsesdagen (31/12 2016) 
med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er 
betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan 
bevirke, at handlen ikke gennemføres. 
 

Værdipapirer og kapitalandele 
Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til 
dagsværdien (kursværdien) på balancedagen. Ikke 
børsnoterede kapitalandele måles til indre værdi i hen-
hold til senest godkendte årsrapport fra det pågælden-
de selskab (beregningsmetode skal fremgå af regnska-
bet). Værdiregulering af værdipapirer sker via egenka-
pitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som 
forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. sene-
ste 1. januar og registreres via kommunens resultatop-
gørelse. 
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Finansielle gældsforpligtigelser 
Finansielle gældsforpligtigelser indregnes til restgæl-
den. Såfremt der i årets løb er foretaget låneomlæg-
ning eller låneoptagelse skal disse fremgå af regnska-
bet.  
 

Moms 
Stort set alle udgifter i kommunens regnskab er opgjort 
eksklusiv moms idet momsudgifter refunderes via den 
såkaldte momsrefusionsordning eller indgår i de moms-
registrerede virksomheder. 
 

Eventualforpligtigelser og garantier 
Afgivne garantier med videre indregnes ikke i balancen, 
men anføres i årsregnskabet som en eventualforpligti-
gelse. Forpligtigelser anføres i årsregnskabet under 
fortegnelse over eventualforpligtigelser. 
 

Eventualrettigheder 
Eventualrettigheder registreres ikke i kommunens ba-
lance, men anføres i årsregnskabet som en eventualret-
tighed. 
 

Særligt vedrørende omkostningsregnskabet (ba-
lance) 
I anlægskartoteket registreres fysiske aktiver efter 
nedenstående principper: 
 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt 
andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kost-
pris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger 
og indgår i kommunens balance. 
 
Ikke operative aktiver såsom arealer til rekreative- 
naturbeskyttelses- og eller genopretningsformål samt 
infrastrukturelle aktiver som veje, stier med videre 
værdiansættes ikke. 
 
Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: 

 Grunde 

 Grunde og bygninger bestemt til videresalg frem-
går af en særskilt regnskabspost, når der foreligger 
en politisk beslutning om at sætte de pågældende 
bygninger/grunde til salg. 

 Aktiver under udførelse 
 

Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver kan være erhvervede som 
internt oparbejdede rettigheder. Typisk vil der være 
tale om udviklingsomkostninger, investering i system-
udvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, 
rettigheder eller licenser. 
 

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostpri-
sen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelses-
prisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris 
for køb med tillæg af direkte løn og øvrige interne ud-
viklingsomkostninger, der er medgået til aktivet. 
 
Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kost-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. En-
keltaktiver anskaffet den 1. januar 1999 eller senere til 
en kostpris, der overstiger 100 t. kr. samt kostpris for 
enkeltaktiver over 1 mio. kr. uanset anskaffelsestids-
punktet, er aktiveret og vil blive afskrevet. 
 
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den 
forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør mak-
simalt 10 år. 
 

Afskrivningsgrundlag 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af for-
ventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
 
Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser: 

 Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 
1999 værdiansættes til seneste offentlige vurde-
ring før 1. januar 2004. Denne værdi indgår som 
afskrivningsgrundlag pr. 1. januar 2004. 

 Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en 
kostværdi på over 100 t. kr. Dette gælder i forhold 
til enkeltanskaffelser anskaffet den 1. januar 1999 
eller senere. For enkeltanskaffelser med kostpris 
over 1 mio. kr. som fortsat anvendes, er disse lige-
ledes medtaget uanset anskaffelsestidspunktet. 

 Før regnskab 2010 er aktiver, der hver især har en 
værdi under 100 t. kr., men er anskaffet til et sam-
let formål, registreret samlet (klumpet) og optaget 
som aktiv og afskrevet. Ifølge Økonomi- og Inden-
rigsministeriets ændrede regler fra 2010, skal disse 
aktiver ikke optages fremover. De aktiver der alle-
rede er optaget før 2010 fjernes dog ikke fra før de 
er færdigafskrevet. 
 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 

Forbedringer 
Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens 
vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. For-
bedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og 
udvidelser registreres sammen med det oprindelige 
aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt 
renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres 
særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv af-
hænger af om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra 
det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. 



Furesø Kommune – Regnskab 2016       
                                                                                                                                                                            

 
 

3 
 

 

Afskrivningernes størrelse 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgen-
de vurderinger af aktivernes forventede levetider, idet 
der henvises til de af Økonomi- og Indenrigsministeriet 
fastsatte retningslinjer på området. 
 
Bygninger: 

 Administrationsbygninger, beboelsesejendomme, 
værksteder m.v. 45-50 år 

 Skoler, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, 
driftsbygninger, idrætsanlæg m.v. 25-30 år. 

 Diverse øvrige bygninger kiosker, pavilloner m.v. 
15 år 
 

Lejede lokalers indretning afskrives efter den 1. januar 
2007 over 10 år eller over lejeperiodens længde når 
udgiften overstiger 100 t. kr. 
 
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler: 

 Ledninger spildevand anskaffet før 1980 75 år, 
ellers 100 år 

 Forsinkelsesbassin 50 år 

 Pumpestation 20 år 

 Øvrige anlæg 20-30 år 

 Maskiner, traktorer, sneplove, fejemaskiner, as-
faltmaskiner, udstyr til renovation, elektriske mo-
torer, maskiner til storkøkkener, vaskerier med vi-
dere 10-15 år. 

 Tekniske installationer i bygninger 10-15 år 

 Specialudstyr til laboratorier mv. 5-10 år 

 Transportmidler, biler, busser, lastbiler mv. 5-8 år. 
 
Inventar: 

 IT udstyr mv. 3 år 

 Kontorinventar, samt inventar institutioner mv. 3-5 
år 

 Driftsmateriel, el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, 
nye køkkener, værktøj, måleapparater og lignende 
10 år 

 
For anskaffelser foretaget før 1. januar 2007 er der 
foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra 
anskaffelsesåret og frem til 31. december 2006. For 
ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er der alene 
beregnet afskrivninger fra 1. januar 2004. 
Afskrivning påbegyndes i ibrugtagelsesåret og regnes 
altid fra 1. januar. Der afskrives således ikke i afhæn-
delsesåret. 
 

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver: 
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsakti-
ver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og forde-
le forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), 
måles ved første indregning i balancen til nutidsværdi-

en af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af 
nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne 
rentefod som dis-konteringsfaktor eller en tilnærmet 
værdi af denne. Finansielt leasede aktiver behandles 
herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. 
 
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i 
balancen som en gældsforpligtigelse og leasingydelsens 
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-
opgørelsen. 
 

Op- og nedskrivninger 
Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der 
sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i 
en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økono-
misk nytte af anlægsaktivet. Registrering af op- og ned-
skrivninger foretages alene når beløbet ikke er uvæ-
sentligt.  
 

Omsætningsaktiver -Varebeholdninger 
Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv, 
hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, 
og lagerets værdi overstiger 100 t. kr. Varebeholdnin-
ger der overstiger en værdi på 1 mio. kr., skal altid 
indregnes. Varelagre værdiansættes til kostprisen in-
klusive indirekte produktionsomkostninger der er med-
gået til fremstilling af varerne. 
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi. Der foretages op- og 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab til 
nettorealisationsværdien. Det kan oplyses at tilgodeha-
vender i form af indskud i Landsbyggefonden nulstilles 
ultimo regnskabsåret, og fremføres primo regnskabs-
året (optages som eventualrettighed i årsregnskabet), 
Beløbet udgør ca. 92 mio. kr. i 2016. 
 

Egenkapital 
Egenkapitalen opdeles i følgende elementer: 

 Modpost for takstfinansierede aktiver 

 Modpost for selvejende institutioners aktiver 

 Modpost for skattefinansierede aktiver 

 Reserve for opskrivninger 

 Balancekonti 
 

De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i 
relation til omkostningsregistreringerne, mens balan-
cekontoen modsvarer årets samlede drifts, anlæg og 
finansiering samt eventuelle direkte posteringer på 
balancekontoen. 
 

Hensatte forpligtigelser 
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på 
balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, 
som er resultat af en tidligere begivenhed, og det er 
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sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på 
kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foreta-
ges en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. 
Forpligtelser under 100 t. kr. optages ikke i regnskabet. 
 

Skyldige feriepenge 
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede 
regler fra 2010, er det frivilligt at registrere skyldige 
feriepenge som hensat forpligtelse fra og med regn-
skab 2010. Furesø Kommune har i lighed med tidligere 
regnskabsår valgt ikke at foretage denne registrering. 
 

Tjenestemandsforpligtigelser 
Pensionsforpligtigelser over for medarbejdere er som 
udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette 
gælder dog ikke altid i fuldt omfang for tjenestemænd. 
For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig 
opgørelse af denne forpligtigelse mindst hver 5. år. 
Opgørelsen skal indeholde en beregning af alle kendte 
til- og afgange. Der tages ved beregningen udgangs-
punkt i en pensionsalder på 62 år og en rente på 2 %. 
 
Aktuarmæssig beregning af Furesø Kommunes samlede 
pensionsforpligtelser til tjenestemænd m.fl. er senest 
foretaget pr. 31. december 2012 af Sam Pension, ud fra 
bestanden af kendte pensionsforpligtelser ultimo 2012. 
Det kan oplyses, at den samlede forpligtigelse ultimo 
2016 er opgjort til ca. 430 mio. Kr. I forhold til ultimo 
regnskabsår 2015 er der tale om et fald på ca. 30 mio. 
kr. Faldet i forpligtigelsen kan blandt andet henføres til 
færre pensionister mv. 
 

Miljøforpligtigelser, åremålsansættelse, arbejds-
skader og øvrige forpligtigelser 
I omkostningsregnskabet (balancen) er der yderligere 
indregnet hensatte forpligtigelser vedrørende miljøfor-
urening, erstatningskrav, fratrædelsesbeløb ved udløb 
af åremålsansættelser samt arbejdsskadeforpligtelser. 
Hensættelser til arbejdsskader har hidtil været optaget 
under eventualforpligtelser i kommunens regnskab, 
men fra 2010 optages denne forpligtelse i omkost-
ningsregnskabet (balancen) i lighed med de øvrige 
forpligtelser. Ultimo 2016 er forpligtigelsen opgjort til 
12,3 mio. kr. til dækning af arbejdsskader af kommu-
nens forsikringsmægler Willis Tower Watson. 

 
I henhold til miljøforpligtigelser, åremålsansættelser, 
arbejdsskadeforpligtelse og øvrige forpligtigelser er 
årets ændring omkostningsregistreret på de relevante 
funktioner.  
 
Miljøforpligtigelser skal primært indregnes som reduk-
tion af grundværdien. Det kan oplyses, at der efter det 
foreliggende ikke skulle eksistere miljøforpligtigelser 
eller andet der overstiger en bagatelgrænse på 100 t. 
kr. 
 
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser 
optages til nominel værdi i overensstemmelse med 
indgåede aftaler. 
 

Tab på langfristede tilgodehavender. 
Forventede tab på langfristede tilgodehavender fra 
primo til ultimo regnskabsåret er i lighed med tidligere 
år også indregnet i regnskabet for 2016. 
 
Tabet opgøres på baggrund af forventninger samt hi-
storiske data. 
 

Anlægskartotek 
Ovenstående materielle-, immaterielle- og omsæt-
ningsaktiver opgøres og registreres i et anlægskartotek, 
der skal indeholde: 
 

 Kostpris 

 Årets afskrivninger 

 Akkumulerede afskrivninger 

 Årets nedskrivninger 

 Akkumulerede nedskrivninger 

 Årets opskrivninger 

 Akkumulerede opskrivninger 

 Bogført værdi 
 

Øvrige poster i balancen 
Kommunens indskud mv. i fælleskommunale virksom-
heder er optaget til indre værdi med undtagelse af 
indskud i Sam Pension, der er optaget til nominel værdi 
som eventualrettighed. 

 


