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7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen  
 
7.1.1. Indledning 
Det kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 indeholder bestemmelser om proce-
duren i forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel 
i lovens §§ 45, 46 og 57 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet endvidere i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 fastsat en række proceduremæssi-
ge krav, herunder om tidsfrister for årsregnskabets afgivelse til revision m.v. 
Endelig er der fastsat visse yderligere bestemmelser om indsendelse af regn-
skabsmateriale m.v. 
 
I dette afsnit er givet en kort beskrivelse af de proceduremæssige regler i for-
bindelse med regnskabsaflæggelsen. De formmæssige krav til indsendelse af 
regnskabsmateriale til de centrale myndigheder og udarbejdelsen af årsregn-
skabet er behandlet i afsnit 7.2. Endvidere er de særlige regler omkring udar-
bejdelse af kvartalsvise likviditetsoversigter omtalt i afsnit 7.3, mens revisionen 
af årsregnskabet omtalt er omtalt i afsnit 7.4. I afsnit 7.5 er vist en samlet 
skematisk oversigt over tidsfristerne ved regnskabsaflæggelsen.  
 
7.1.2. Proceduren ved regnskabsaflæggelsen 
Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterføl-
gende år. Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere omposteringer. 
 
Styrelseslovens § 45 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende be-
mærkninger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. 
 
Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse. 
 
Det fremgår imidlertid af bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003, at af-
læggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af kommunalbestyrelsen til 
revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. 
 
Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunal-
bestyrelsen inden den 15. august. 
 
Revisionens beretning skal herefter forelægges for økonomiudvalget og - for 
revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, 
der hører under økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndig-
hed. 
 
Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudval-
get og de øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen 
på et møde. På mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens 
bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende regnskabet. 
 
Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab 
sammen med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har 
truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisi-
onen) inden udgangen af september måned. 
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Endelig fremgår det af styrelseslovens § 45, at det endeligt godkendte regnskab 
skal være tilgængeligt for kommunens beboere. Der er imidlertid ingen særlige 
formkrav eller regler i øvrigt for, hvorledes den enkelte kommune skal løse den 
informationsmæssige opgave overfor sine beboere med hensyn til regnskabet. 
 
7.1.3. Åbningsbalance opgjort pr. 1. januar 2004 
I forbindelse med overgangen til anvendelse af omkostningsbaserede 
principper i regnskabet skal der senest den 30. september 2004 foreligge en 
revideret åbningsbalance opgjort pr. 1. januar 2004. Åbningsbalancen 
indarbejdes som en del af kommunens årsregnskab for 2004. Dette indebærer, 
at åbningsbalancen skal behandles af kommunalbestyrelsen efter reglerne om 
behandling af kommunens årsregnskab, jf. § 45 i styrelsesloven.  
 
 


