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Regnskab 
 
Der er udarbejdet et regnskab med det formål at give 
såvel politikere som borgere et overblik over de vigtig-
ste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Furesø 
Kommunes regnskab. Regnskabet for 2016 omfatter 
perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. 

 
Indhold i regnskabet – generel del 
1. Forord  
2. Introduktion til regnskabet  
3. Anvendt regnskabspraksis  
4. Ordbog 
5. Regnskabsresultat 
6. Regnskabsoversigt 
7. Regnskabsredegørelse 
8. Resultatopgørelse (udgiftsbaseret) med noter 
9. Likviditet 
10. Finansiel strategi / investeringspuljen 
11. Anlæg 2016 
12. Finansieringsoversigt  
13. Finansiel status med noter  
14. Balance (omkostningsbaseret) med noter  
15. Garantiforpligtigelser 
16. Forpligtigelser m.v. 
17. Bevillingsoverholdelse (drift)  
18. Overførsler fra 2016 til 2017 på driften 
19. Overførsler fra 2016 til 2017 på anlæg  
20. Personaleoversigt  
21. Nøgletal 

 

Regnskabsberetninger 
 Økonomiudvalget 

 Børne- og Skoleudvalget 

 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 

 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 

 Social- og Sundhedsudvalget 

 Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 
 
Bilag (findes på www.furesoe.dk) 
 Hovedoversigt  

 Tværgående artsoversigt 

 Befolkningsudvikling 

 Restancer m.m.  

 Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 

 Pengestrømsopgørelse 

 Kassefinansierede tillægsbevillinger 

 Regnskab 2016 fordelt på politiske aktivitets områ-
der (drift) 

 Tværgående resultatindikatorer 

 Udvalgsfordelte regnskabsoversigter  

 Anlægsregnskab 
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De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab 
 
Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets be-
kendtgørelse nr. 1834 af 18. december 2015, at års-
regnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrå-
det, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen 
inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.  
 
Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 
15. juni. 

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærk-
ninger fra økonomiudvalg og fagudvalg behandles af 
Byrådet, så kommunens regnskab sammen med revisi-
onens beretning og Byrådets afgørelser hertil, kan sen-
des til tilsynsmyndigheden senest den 31. august. 

De nærmere regler om formen af kommunernes regn-
skab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets 
”Budget- og regnskabssystem”. 

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt 
for kommunens borgere. 

 
 
 

Regnskabets bestanddele 

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav 
til regnskabets indhold:  

Udgiftsregnskab 

 Regnskabsopgørelse 

 Finansieringsoversigt 

 Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 

 Regnskabsoversigt 

 Bemærkninger til regnskabet 

 Anlægsregnskaber 
 
Omkostningsregnskab 

 Anvendt regnskabspraksis 

 Balance  

 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
 
Øvrige oversigter og redegørelser 

 Personaleoversigt 

 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 

 Omkostningskalkulationer ved kommunal leveran-
dørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 

 
 


