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Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 
 
 
8.4 Vigtige definitioner 
 
Afskrivning: En systematisk fordeling af aktivets afskrivningsgrundlag over aktivets 
brugstid. 
 
Afskrivningsgrundlaget: Udgøres af anskaffelses- eller kostprisen. I enkelte tilfælde, 
hvor der eksisterer en scrapværdi, skal denne fratrækkes anskaffelsesprisen. For 
aktiver, der er nedskrevet fratrækkes nedskrivningen, og for aktiver, der er opskrevet, 
tillægges opskrivningen. I udgangspunktet – dvs. ved i ibrugtagelsen – fastsættes 
afskrivningsgrundlaget som anskaffelses- eller kostpris fratrukket eventuel scrapværdi. 
 
Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden er identisk med den tid, som kommunen 
forventer at benytte aktivet, dvs. brugstiden. 
 
Aktiv: Et aktiv defineres i regnskabslitteraturen som en anskaffelse der a) er forbundet 
med fremtidige økonomiske fordele eller servicepotentiale, b) er et resultat af en 
allerede indtruffet begivenhed eller transaktion og c) hvor de fremtidige fordele eller det 
fremtidige servicepotentiale kontrolleres af pågældende myndighed 
 
Anskaffelsesprisen/kostpris: Anskaffelsesværdien består af købsprisen incl. told eller 
andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet – dog excl. moms. Desuden skal 
omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i 
anskaffelsesprisen. Eventuelle mængderabatter fratrækkes anskaffelsesprisen. 
 
Anlægsaktiv: Et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje og som er anskaffet 
til brug til produktion, handel med varer og tjenesteydelser, udlejning eller 
administrative formål. 
 
Bogført værdi: Defineres som anskaffelses- eller kostprisen tillagt eventuelle 
opskrivninger og fratrukket afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. 
 
Brugstid: Den periode aktivet forventes benyttet til det fastsatte formål. 
 
Genanskaffelsesværdi: Den værdi eller det beløb, som skal betales ved genanskaffelse 
eller reproduktion af identiske aktiver eller af aktiver, der har samme produktion-
skapacitet. 
 
Immaterielt anlægsaktiv. Defineres som et ikke-finansielt anlægsaktiv uden fysisk 
substans. 
 
Materielt anlægsaktiv. Et anlægsaktiv med fysisk substans. 
 
Nedskrivning. En reduktion af aktivets værdi som følge af en objektiv konstaterbar 
hændelse, der har bevirket, at den fremtidige nytte af aktivet er lavere end den bogførte 
værdi, og denne værdi forringelse forventes at være permanent.  
 
Nettorealisationsværdien: Nettorealisationsværdien udgøres af den forventede 
salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at 
effektuere salget. 
Omsætningsaktiv: Aktiver der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. 
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Opskrivning: En forøgelse af aktivets værdi som følge af f.eks. en forbedring af aktivet, 
der har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi, og denne 
værdiforøgelse kan forventes at være permanent. 
 
Scrapværdi. Defineres som den forventede salgspris fratrukket eventuelle nedtagelses, 
salgs- og retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid.  
 
Økonomisk levetid: Den periode, hvori anlægsaktivet kan anvendes økonomisk rationelt 
efter dets formål. 
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