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orpligtigelser og rettigheder 

 
 
 
 

Forpligtigelser og rettigheder mv. - Furesø Kommune ultimo 2016: 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 skal Furesø Kommune i lighed med tidligere år oplyse om de rettigheder 
og/eller forpligtigelser, som ikke direkte fremgår af selve regnskabet, men kan påvirke kommunens finansielle situation 
på kort eller lang sigt. Det kan herunder blandt andet nævnes: 
 

 At kommunen er part i flere retssager. Det 
drejer sig både om retssager, hvor kommunen 
har gjort et krav gældende og retssager, der er 
anlagt af andre mod kommunen. Det er ikke 
Kommunens vurdering, at disse sager på no-
gen måde vil have en negativ indflydelse på 
kommunens økonomi eller på anden måde vil 
kunne påvirke kommunens drift på afgørende 
vis. 

 

 Indskud i Landsbyggefonden er i forbindelse 
med regnskabsafslutningen ført væk. Beløbet 
aktiveres i den ny balance per 1. januar 2017. 
Beløbet udgør 92 mio. kr. 

 

 Indskudsbeviser er i Furesø Kommunes regn-
skab afgangsført, da det er usikkert om kom-
munen har et krav. Samlet indskud i KMD kan 
opgøres til i alt 26.354 kr. Beløb vedr. Kom-
munernes Pensionsforsikring er opgjort til 
nominelt 1.000 kr. De omtalte indskud hidrø-
rer oprindeligt fra den tidligere Farum Kom-
mune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der er indgået lejekontrakt med Dansk Bolig-
selskab gældende for 23 institutioner på sale-
lease-back vilkår. Aftalen er indgået i 1998 og 
udløber ved udgangen af 2017. Udgangspunk-
tet var en salgssum på 104.387.000 kr. med en 
vurderet scrapværdi på 10.500.000 kr. og en 
fast årlig ydelse på 9.740.000 kr. I kontrakten 
er Furesø Kommune desuden forpligtiget til år-
ligt at betale 3 mio. kr. til vedligeholdelse vedr. 
ovennævnte institutioner. 

 

 Udover ovenstående har Furesø Kommune 
indgået flere leasingaftaler med flere forskel-
lige leverandører. Forpligtigelse til leasing ud-
gør ultimo 2016 2,8 mio. kr. og vedrører 
blandt andet biler 

 

 Furesø Kommune har ligeledes indgået længe-
revarende aftaler omkring driften af renovati-
onsområdet (indgået med Vestforbrænding), 
samt vedligeholdelse af en del af de kommu-
nale bygninger (indgået med COOR).  

 

 Furesø Kommune har indgået et samarbejde 
med forsikringsmæglervirksomheden Willis. 
Willis har opgjort Furesø Kommunes arbejds-
skadeforpligtigelse til at udgøre 12,3 mio. kr. 
per ultimo regnskabsåret 2016. 
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