
Budget- og regnskabssystem                                     8.3  - side  1 
  
Dato: Maj 2003 Ikrafttrædelsesår: Budget 2003 

 
8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver 

I dette afsnit beskrives reglerne for indregning og måling for forskellige 
kategorier af aktiver dvs. henholdsvis materielle anlægsaktiver, immaterielle 
anlægsaktiver og omsætningsaktiver.   
 

8.3.1 Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inven-
tar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, 
udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én 
regnskabsperiode1. Typiske materielle anlægsaktiver er bygninger, større ma-
skiner og inventar.  

Indregning af materielle anlægsaktiver 

Kriterierne for at materielle anlægsaktiv skal indregnes i anlægskartotek og på 
status er, at kostprisen kan opgøres pålideligt, samt at det er sandsynligt, at der 
for kommunen eller amtskommunen er fremtidige økonomiske fordele forbun-
det med anvendelsen af aktivet (jf. definitionen på et aktiv i afsnit 1.1). At 
kostprisen kan opgøres pålideligt tilfredsstilles oftest umiddelbart ved den pris, 
der betales for aktivet eller ved en opgørelse af omkostningerne forbundet med 
at fremstille aktivet.  

Yderligere krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, 
er:  

 Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet 
brugstid på mere end et år) 

 Materielle anlægsaktiver til en værdi på over 100.000 kr. skal indregnes, 
mens det er frivilligt at indregne aktiver til en værdi på mellem 50.000 og 
100.000 kr.  

Det kan i flere tilfælde være svært at afgøre, hvad der udgør et separat aktiv, 
idet flere aktiver kan optræde sammen. Dette gælder f.eks. en bygning placeret 
på en grund. I sådanne tilfælde skal aktiverne registreres som separate aktiver, 
hvis de forskellige ’dele’ har forskellige levetider. I eksemplet med den kom-
munale bygning placeret på en kommunal grund skal de to aktiver registreres 
separat, da bygningen har en begrænset levetid (antageligt mellem 30 og 50 år), 
som den skal afskrives over, hvorimod grunden – som hovedregel – må forven-
tes at have en ubegrænset levetid, og værdien heraf derfor ikke skal afskrives. 
Dette gælder også, selv om bygningen og grunden erhverves samtidig og tjener 
et samlet formål f.eks. som daginstitution med tilhørende arealer.  

Ligeledes skal en bygning og dens installationer behandles som to separate 
aktiver. Dette skyldes forskelle i de forventede levetider, hvor bygningen som  

                                                 

1 Til kategorien af materielle anlægsaktiver regnes dog også ikke-operationelle aktiver dvs. akti-

ver som ikke anvendes direkte i produktionen f.eks. infrastruktur, parker mv. 
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oftest må forventes at have en længere levetid end de forskellige installationer i 
bygningen. I forbindelse med etableringen af åbningsbalancen kan det dog 
være tilstrækkeligt at aktivere de tekniske installationer/anlæg, hvis selve in-
stallationen er det centrale element, og bygningen alene er at betragte som en 
’skal’ og samtidig udgør et mindre beløb i forhold til det tekniske anlæg (jf. 
afsnit 4). Det kan f.eks. være tilfældet med en transformatorstation eller en 
pumpestation. Hvorvidt bygning og det tekniske anlæg i disse situationer skal 
aktiveres samlet må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Et ud-
gangspunkt er, at der sker en adskillelse, hvis bygningen tjener et formål i sig 
selv. I tilfælde, hvor der gøres en undtagelse fra hovedreglen om at aktivere 
aktiver med forskellige levetider separat, skal der optages en bemærkning her-
om i noterne til anlægskartoteket. 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med oprettelsen af en åbningsba-
lance gælder særlige regler for registreringen af separate aktiver (jf. afsnit 4).  

I andre tilfælde skal enkelte aktiver indregnes i anlægskartoteket som et samlet 
aktiv. Det gælder i forbindelse med indkøb af flere mindre aktiver til et samlet 
formål og ved inventarkøb i forbindelse med nybygning eller væsentlig moder-
nisering/ombygning af en eksisterende bygning. Som eksempel kan peges på 
indkøb af et større antal pc’ere, hvor pc-investeringen betragtes som ét aktiv, og 
den samlede kostpris afskrives over pc’ernes forventede levetid f.eks. 3 år. En 
totaludskiftning i forbindelse med fornyelse af et eksisterende system, skal 
indregnes som et samlet aktiv. Efterfølgende indkøb af enkeltdele til udskift-
ning af defekte enheder skal derimod betragtes som vedligeholdelse og dermed 
registreres som en driftsudgift. Er der derimod tale om en udvidelse af syste-
met, skal dette betragtes som en tilgang til det eksisterende aktiv, og således 
optages i anlægskartoteket, hvis væsentlighedsbetragtningen og øvrige kriterier 
er opfyldt. Et andet eksempel er inventarkøb i forbindelse med opførelse af en 
daginstitution eller en væsentlig modernisering af en eksisterende institution.  

Sammenfattende skal større indkøb af aktiver, der hver for sig falder under 
bagatelgrænsen, indregnes som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet sy-
stem, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med ny-
bygning eller større nyrenovering.  

Materielle anlægsaktiver under opførelse – f.eks. en skole der er ved at blive 
bygget – udgør også et aktiv for kommunen. Aktiver under opførelse skal ind-
regnes i anlægskartoteket under ”04 Materielle anlægsaktiver under udførelse 
og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver” og måles til akkumulerede 
betalinger indtil aktivet er færdigt og kan overflyttes til den kategori, aktivet 
vedrører f.eks. ”01 Grunde og bygninger”. Afskrivninger på materielle anlægs-
aktiver under opførelse samt forudbetalinger for anlægsaktiver skal ikke påbe-
gyndes, før aktivet tages i brug og overføres til den kategori, som aktivet vedrø-
rer. 

Måling af materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver skal måles til kostprisen.  

Kostprisen består af købsprisen incl. told eller andre eventuelle afgifter i for-
bindelse med købet – dog excl. moms. Desuden skal omkostninger, der er di-
rekte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i anskaffelsesprisen.  
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Det kan f.eks. være omkostninger forbundet med montering eller installation af 
aktivet, leveringsomkostninger samt honorarer til fagkonsulenter, der er nød-
vendige at konsultere, inden aktivet kan tages i brug. Eventuelle mængderabat-
ter eller lignende fratrækkes anskaffelsesprisen. Kostprisen på et aktiv, som 
kommunen selv fremstiller, fastsættes ud fra samme retningslinier. I de tilfæl-
de, hvor det for at sikre en kontinuerlig drift er nødvendigt med indkøb af re-
servedele i forbindelse med anskaffelsen af aktivet, skal disse indgå i kostprisen 
og afskrives sammen med aktivet.  

Ældre aktiver, som kommunen har ejet i en længere årrække, og hvor kostpri-
sen ikke er kendt for kommunen, kan være svære at værdiansætte. Dette pro-
blem vil alene gøre sig gældende i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsba-
lancen og er derfor beskrevet i afsnit 4.2. Herefter indregnes materielle anlægs-
aktiver løbende i forbindelse med anskaffelsen, og kostprisen er derfor kendt.  

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et givent aktiv, må kun tillægges 
aktivets værdi, hvis de medfører en egentlig forbedring af aktivet dvs., at de 
fremtidige økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, øges ud 
over det oprindeligt antagne. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de efterføl-
gende udgifter bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output 
forøges udover det oprindeligt antagne. Efterfølgende udgifter, der ikke resulte-
rer i en forøgelse af de økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, 
skal derimod registreres som en udgift i den regnskabsperiode, de relaterer sig 
til (straksafskrives). Som udgangspunkt vil udgifter til reparation eller renove-
ring af et aktiv derfor skulle registreres som en udgift i det regnskabsår, hvor 
reparationen eller renoveringen indtræffer. Er der derimod tale om en gennem-
gribende renovering, der resulterer i et forbedret aktiv, f.eks. fordi levetiden 
forøges udover det oprindeligt antagne, eller at aktivets kapacitet øges, skal 
renoveringen anføres som en tilgang på aktivet. 

Er der tvivl om, hvorvidt efterfølgende udgifter skal straksafskrives i anskaffel-
sesåret eller tillægges aktivets værdi (registreres som en tilgang), skal følgende 
overvejes:  

 overstiger beløbet til de efterfølgende udgifter bagatelgrænsen på 100.000 
kr., eller den af kommunen fastsatte bagatelgrænse i intervallet mellem 
50.000 og 100.000 kr. 

 øges aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet ud over det oprindeligt antag-
ne 

Kun hvis begge betingelser er opfyldt skal udgiften tillægges aktivets værdi.  

Afskrivning af materielle anlægsaktiver 

Afskrivningsgrundlaget for materielle anlægsaktiver fastsættes ved indreg-
ningstidspunktet som kostprisen.  

I nogle enkelte tilfælde kan der eksistere en scrapværdi, som skal fratrækkes 
anskaffelsesprisen og dermed ikke indgå i afskrivningsgrundlaget. Scrapvær- 
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dien er den værdi, som kommunen forventer at få for aktivet ved udløb af dets 
brugsværdi med fradrag af eventuelle nedtagelses-, salgs, eller retableringsom-
kostninger2. Scrapværdien skal kun fratrækkes anskaffelsesprisen i de tilfælde, 
hvor det vurderes, at den vil udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaf-
felsespris, eller hvor der eksisterer en kontrakt med en aftale med en tredje part 
om overtagelse af aktivet efter en fastsat periode. Typisk vil det kun være rele-
vant at tale om scrapværdier for de aktiver, hvor man på forhånd kender ejerpe-
rioden. Det kan f.eks. være biler, der anvendes i hjemmeplejen eller lign., bus-
ser i bytrafikken og forskellige maskiner på det tekniske område. For disse 
aktiver er der typisk tale om en løbende udskiftning, idet kommunens ejerpe-
riode er begrænset, og der er erfaringer med en evt. salgsværdi. 

Oftest vil scrapværdien for materielle anlægsaktiver dog udgøre en meget lille 
andel af kostprisen og vil derfor ikke have nogen væsentlig påvirkning på fast-
sættelsen af afskrivningsgrundlaget.  

Endelig skal det bemærkes, at der i nogle tilfælde kan være omkostninger for-
bundet med at afhænde et aktiv eksempelvis i tilfælde, hvor der er store retable-
ringsomkostninger. I disse tilfælde anføres en note herom i anlægskartoteket. 

Materielle anlægsaktiver skal afskrives lineært over den forventede brugstid. 
Formålet med at foretage afskrivninger er at fordele anskaffelsesprisen for et 
aktiv systematisk over aktivets brugstid. På denne måde synliggøres omkost-
ningerne forbundet med brugen af kommunens aktiver. Denne sideløbende 
registrering i anlægskartoteket bevirker, at omkostningerne relateret til den 
efterfølgende brug af aktivet synliggøres. 

Ved fastsættelse af materielle anlægsaktivers levetid eller brugstid bør følgende 
forhold tages i betragtning:  

 den forventede brugstid for aktivet 

 den typiske levetid eller brugstid for lignende aktiver  

 risikoen for teknologisk forældelse  

 eventuelle juridiske begrænsninger på brugen af aktivet   

 hvorvidt aktivets forventede brugstid afhænger af levetiden på andre akti-
ver 

 det forventede slid af aktivet, som afhænger af den funktion aktivet skal 
tjene 

Afskrivningerne skal påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug. En eventuel 
ændring af brugstiden medfører ændringer af de fremtidige afskrivninger, såle- 

 

                                                 

2 Ved fastsættelse af scrapværdi kan ikke indregnes forventede prisstigninger herunder inflati-

onsgevinster. 
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des at aktivet afskrives over den nye resterende brugstid. Ændring i brugstiden 
indebærer derimod ikke korrektion af allerede foretagne afskrivninger.  

Efterfølgende værdi i anlægskartotek 

Efter at aktivet er optaget i anlægskartoteket, skal det fremgå af anlægskartote-
ket og status til kostprisen fratrukket akkumulerede afskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. Værdien af kommunens aktiver tages løbende op til vurdering.  

Hvis det konstateres, at værdien for et materielt anlægsaktiv uforudset er for-
ringet betydeligt i forhold til den værdi, det er optaget til i anlægskartoteket, og 
værdifaldet ikke anses for at være midlertidigt, skal aktivet nedskrives til denne 
lavere værdi. Det er vigtigt, at nedskrivningen foretages med forsigtighed.  

Værdien af materielle anlægsaktiver må derfor kun nedskrives i de tilfælde, 
hvor aktivets værdi forringes betydeligt på grundlag af en faktisk hændelse, så 
nedskrivningen sker på baggrund af et objektivt grundlag. Det kan f.eks. være 
som følge af en brand, anden materiel beskadigelse, konstatering af forurening 
på grunden, hvor anlægget er opført, eller ny lovgivning, der gør nuværende 
anlæg utidssvarende i forhold til det formål de anvendes til. Materielle anlægs-
aktivers må ikke nedskrives på grundlag af subjektive vurderinger eller som 
følge en generel prisudvikling. Hvis værdien af et materielt anlægsaktiv ned-
skrives f.eks. som følge af en beskadigelse, reduceres afskrivningsgrundlaget 
tilsvarende. 

Ny lovgivning kan som anført også begrunde en nedskrivning. Ved en 
principiel ændring af lovgivningen på et område kan der indføres skærpede 
krav til indretning og faciliteter, der bevirker, at de nuværende anlæg ikke kan 
vurderes at have den samme værdi i fremtidig drift. Som eksempler kan nævnes 
arbejdsmiljøkrav til fysiklokaler i folkeskolen, hvor ny lovgivning krævede 
investeringer i udsugning og ventilation, forinden lokalerne igen kunne 
anvendes til kemiforsøg. En nedskrivning af aktivets værdi i nævnte tilfælde 
synliggør behovet for en investering (f.eks. en renovering), der igen bringer 
aktivet op på et tidssvarende niveau. 
 
Nedskrivningen skal have et omfang, der medfører, at det fremtidige 
afskrivningsgrundlag reguleres til den værdi, som aktivet forventes at have i 
den fremtidige serviceproduktion. Er der eksempelvis konstateret forurening på 
en legeplads i en børnehave, skal grundens værdi nedskrives til nul, idet 
legepladsen lukkes for oprensning af forureningen. Aktivet må aldrig måles til 
en negativ værdi, men såfremt der er en væsentlig omkostning forbundet med 
oprensningen, skal dette oplyses supplerende i en note.  
 
Hvis værdien af en gruppe af aktiver omvendt stiger betydeligt i forhold til 
kostprisen, og værdistigningen opfattes som værende permanent, kan 
kommunen vælge at opskrive disse aktivers værdi til denne højere værdi. Man 
skal være meget forsigtig med opskrivninger. Forbigående værdiopgang 
berettiger ikke til opskrivning. Opskrivninger skal også alene ske på baggrund 
af en faktisk hændelse, der resulterer i en varig forøgelse af aktivets værdi, og 
kun hvis den kan foretages på et objektivt grundlag. Opskrivning af materielle 
anlægsaktiver vil således kun sjældent forekomme. I de tilfælde, hvor der 
foretages opskrivninger, skal opskrivningerne tillægges afskrivningsgrundlaget.
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Et princip om neutralitet tilsiger, at man registrerer en udgift, når den truer, 
men først registrerer en indtægt, når den realiseres. Man bør derfor udvise stør-
re forsigtighed i forhold til opskrivninger end i forhold til nedskrivninger. Det 
er således vigtigt at understrege, at opskrivninger ud fra dette princip ikke må 
påvirke driftsresultatet, da der ikke er tale om en realiseret gevinst. Nedskriv-
ninger skal derimod behandles som en påvirkning af driften i lighed med årets 
afskrivninger.  

Et materielt anlægsaktiv bogføres i anlægskartoteket som en afgang, når det 
ikke længere anvendes i kommunen, og det dermed ikke kan forventes, at det 
vil tilføre kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale. 

Oplysninger i anlægskartoteket 

Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket.  

 kostpris 

 årets afskrivninger 

 akkumulerede afskrivninger 

 årets nedskrivninger 

 akkumulerede nedskrivninger 

 årets opskrivninger  

 akkumulerede opskrivninger 

 den bogførte værdi 

Herudover kan anføres: 

 eventuel scrapværdi 

 afskrivningsgrundlag 

Herudover skal den forventede brugstid samt oplysninger om eventuelle ned-
skrivninger fremgå af bemærkninger til anlægskartoteket. 

Særligt om leasede aktiver 

Ved et finansielt leaset aktiv forstås et aktiv, som kommunen leaser, og hvor 
alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen overføres til kommunen, 
selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. 

Der knytter sig en række regnskabsmæssige problemstillinger til indregningen 
og målingen (værdiansættelsen) af finansielle leasingkontrakter. 

Tilsvarende årsregnskabsloven skal finansielle leasingaktiver indregnes som et 
aktiv i anlægskartoteket samt indregnes i balancen. Det skyldes, at de anses for 
at være under kommunens kontrol, selvom det juridiske ejerskab til aktivet ikke 
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tilhører kommunen men leasinggiver. Finansielt leasede aktiver optages i an-
lægskartoteket som tilsvarende erhvervede aktiver, jf. afsnit 1.2 i dette kapitel.  

Et leasingarrangement er finansielt, såfremt kommunen primært har indgået 
dette af finansieringsmæssige årsager. Men herudover er definitionen af finan-
siel leasing ikke entydig. Følgende er eksempler på situationer, som separat 
eller kombineret vil medføre, at en leasingkontrakt klassificeres som en finan-
siel leasingkontrakt: 

1. Ejendomsretten til leasingaktivet overføres til kommunen på ud-
løbstidspunktet for leasingaftalen.  

2. Leasingperioden dækker den væsentligste del af aktivets økonomiske leve-
tid.  

3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til leasinggiveren svarer stort 
set til aktivets dagsværdi. 

4. Leasingaktivet er så specialiseret, at kun kommunen kan anvende det. 

5. Kommunen har en attraktiv købsoption ved periodens udløb. 

6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af kommunen. 

7. Kommunen afholder omkostninger ved annullering af leasingkontrakten. 

8. Gevinst/tab tilfalder kommunen ved ændringer i dagsværdien for 
leasingaktivet. 

9. Kommunen har option på at lease aktivet i yderligere en periode efter lea-
singkontraktens udløb til en leje, som er væsentlig lavere end markedslejen. 

Alle ovennævnte indikatorer skal ikke nødvendigvis være opfyldt, for at der er 
tale om et finansielt leaset aktiv. Det må vurderes individuelt i den konkrete 
situation. Det er vigtigt at understrege, at det er indholdet af leasingaftalen, 
herunder særligt om den er indgået af finansieringsmæssige årsager, der er af-
gørende for klassifikationen af leasingaftalen som finansiel leasing. 

Såfremt kriterierne for finansiel leasing ikke opfyldes, skal aktivet ikke medta-
ges i anlægskartotek og balance, da der i så fald er tale om operationel leasing. 

Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaf-
taler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets 
anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men 
genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasing-
aftalen. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten og forsik-
ringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom leasingselskabet må bære risiko-
en og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler.  

Endelig skal det skal bemærkes, at finansiel leasing er at sidestille med låne-
finansiering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af bekendtgørelse 
nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier mv. Lånebekendtgørelsen indeholder ikke regler om leasingfinansie-
ring af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt er mulighed herfor. 
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Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med lån, hvorfor 
disse leasingaftaler skal henregnes til kommunens låneramme. 

Beregning af kostpris for det leasede aktiv 

Det leasede aktiv skal indregnes i anlægskartotek og registreres som et aktiv i 
balancen. Det finansielt leasede aktiv skal indregnes i anlægskartoteket under 
den kategori, hvor et tilsvarende erhvervet aktiv placeres f.eks. ’Tekniske an-
læg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler’.  

Kommunen skal indregne finansielt leasede aktiver i lighed med andre anlægs-
aktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det 
leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumleasingydelserne med tillæg af 
omkostninger.  

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en 
handel mellem uafhængige parter. 

Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at be-
tale i leasingperioden samt ethvert beløb garanteret af eller for leasingtager, 
hvilket i praksis typisk svarer til de fremtidige leasingydelser. 

Hvis kommunen får en fordelagtig option til at købe aktivet, således at det ved 
leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet, vur-
deres minimumsydelserne både at omfatte de ydelser, der skal betales over 
leasingperioden, samt den ydelse, der er nødvendig for at udnytte købsoptio-
nen. 

Ved beregning af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser anvendes den 
interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er 
tilgængelig. Hvis dette ikke er tilfældet, skal i stedet anvendes leasingtagers 
alternative lånerente. 

Den interne lånerente i en leasingkontrakt er den tilbagediskonteringsfaktor, 
som ved leasingkontraktens indgåelse får nutidsværdien af de fremtidige lea-
singydelser med tillæg af eventuel restværdi til at svare til dagsværdien af det 
pågældende aktiv. 

Leasingtagers alternative lånerente er den rente, som kommunen skal betale på 
en tilsvarende leasingkontrakt eller tilsvarende lånefinansiering med samme 
beløb, løbetid og sikkerhed. 

Leasingaktiver skal afskrives efter samme regler som kommunens egne erhver-
vede materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at 
kommunen vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasing-
perioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingpe-
rioden eller dets brugstid. 

Den regnskabsmæssige behandling af leasingforpligtelsen er omtalt i konte-
ringsreglerne vedr. funktion 9.79 Gældsforpligtelser vedr. finansiel leasing, jf. 
kapitel 4.9.  

Eksempel 
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Kommunen vælger at lease et køretøj. Dagsværdien for køretøjet er 343.075 kr. 
(ekskl. moms), leasingydelsen er årligt 65.778 kr. og den interne rente er 3 %. 
Leasing- og afskrivningsperioden er 3 år.  

Kommunen har ansvaret for service og vedligeholdelse af køretøjet samt, at 
denne har en restværdi/scrapværdi på 171.574 kr. ved udløbet af leasingperio-
den. I praksis sker dette ved, at kommunen selv sælger køretøjet og betaler 
171.574 kr. til leasinggiver ved kontraktens udløb. 

Bestemmelsen i leasingaftalen om, at gevinst/tab påhviler kommunen ved æn-
dringer i køretøjets værdi i forhold til den aftalte værdi i kontrakten samt det 
forhold, at ansvaret for vedligeholdelsen af køretøjet er pålagt kommunen, gør, 
at der er tale om finansiel leasing. De øvrige indikatorer for finansiel leasing er 
ikke opfyldt i dette eksempel.  

Køretøjet indregnes i anlægskartoteket til nutidsværdien af minimumsleasing-
ydelserne (kostprisen) inkl. Scrapværdien. Nutidsværdien opgøres således: 

(((1+r)n-1)/(r*(1+r)n)*y) + (1+r)-n*s, hvor 

r = interne rente 

n = leasingperiode 

y = konstant årlig minimumsleasingydelse, dvs. nutidsværdien er følgende 

s=scrapværdi 

(((1,033-1)/(0,03*1,033))*65.778) + (1,03-3*171.574) kr.. = 343.075 kr. 

Det bemærkes, at nutidsværdien af minimumsleasingydelserne inkl. scrapværdi 
er lig med dagsværdien i eksemplet. 

Afskrivning foretages med (343.075-171.574)/3=57.167 kr. årligt i 3 år. Der 
afskrives ikke på dagsværdien, da aktivet forventes at have en scrapværdi ved 
leasingperiodens udløb, og da ejendomsretten overgår til kommunen ved lea-
singperiodens udløb. 

Til sammenligning kan det oplyses, at såfremt kommunen selv køber og finan-
sierer køretøjet og beholder det til scrapværdien er 0, kan den årlige afskrivning 
ved en afskrivningsperiode på f.eks. 6 år opgøres til (343.075/6) kr. = 57.179 
kr. 
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8.3.2 Immaterielle anlægsaktiver 

I dette afsnit findes en beskrivelse af de regler, som kommuner og 
amtskommuner skal følge, ved indregning af immaterielle anlægsaktiver i 
anlægskartotek og statusbalance.  
 
Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle an-
lægsaktiver uden fysisk substans, som er erhvervet til vedvarende eje eller brug 
i produktion, bortforpagtning eller lignende. Typisk vil der være tale om udvik-
lingsomkostninger. Det kan være udgifter til forskellige udviklingsaktiviteter 
f.eks. investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter.  
 
Indregning af immaterielle anlægsaktiver 
 
Et kriterium for, at et immaterielt aktiv indregnes i status, er, at det er identifi-
cerbart. At et immaterielt anlægsaktiv er identificerbart, betyder, at aktivet 
udgør et separat aktiv, eller kommunen på anden måde kan opgøre de fremtidi-
ge fordele eller det fremtidige servicepotentiale fra aktivet. 
For at kunne indregne et immaterielt aktiv i anlægskartotek og statusopgørelse, 
skal der endvidere gælde, at det er sandsynligt, at der for kommunen vil være 
fremtidige økonomiske ressourcer forbundet hermed (jf. definitionen på et aktiv 
i afsnit 1.1), samt at aktivets værdi kan opgøres pålideligt.  
 
For internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver vil det ofte være svært at 
opgøre aktivets værdi pålideligt. Denne type af immaterielle anlægsaktiver skal 
alene medtages, hvor aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen.  
 
For immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag kan aktivets værdi 
opgøres pålideligt, og disse skal derfor medtages i anlægskartoteket.   
 
Yderligere krav, som skal være opfyldt for at indregne et immaterielt anlægsak-
tiv er:  

 Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet 
brugstid på mere end et år) 

 Immaterielle anlægsaktiver til en værdi på over bagatelgrænsen på 
50.000/100.000 kr. indregnes, hvis aktivet opfylder de øvrige kriterier for 
indregning.   

 
Måling af immaterielle anlægsaktiver 
 
Immaterielle anlægsaktiver skal måles til kostprisen.  
Kostprisen for immaterielle aktiver omfatter købsprisen incl. eventuelle afgif-
ter3 til told eller lignende i forbindelse med købet. Med til kostprisen skal end-
                                                 

3 Med undtagelse af moms. 
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videre regnes andre omkostninger, der relaterer sig direkte til ibrugtagelsen af 
aktivet som f.eks. honorarer til konsultation af fagkonsulenter. Eventuelle ra-
batter i forbindelse med anskaffelsen af aktivet fratrækkes anskaffelsesprisen.  

Efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv, må kun 
tillægges aktivets værdi, hvis de medfører, at de fremtidige økonomiske res-
sourcer, som aktivet tilfører kommunen, øges ud over det oprindeligt antagne. 
Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis de efterfølgende udgifter bevirker, at akti-
vets levetid, kapacitet eller kvaliteten af output forøges udover det oprindeligt 
antaget. Efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de økono-
miske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, skal derimod registreres som 
en udgift i den regnskabsperiode, de relaterer sig til.  

Oftest vil det for immaterielle aktivers vedkommende være meget vanskeligt at 
vurdere, om efterfølgende udgifter til aktivet vil resultere en forbedring af akti-
vet, således at mængden af fremtidige fordele fra aktivet vil øges. Derfor vil 
udgifter til immaterielle anlægsaktiver, efter at aktivet er indregnet i status, som 
hovedregel altid blive betragtet som en udgift, der straksafskrives, og således 
ikke påvirker målingen af aktivet. 

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver 

Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver fastsættes ved indreg-
ningstidspunktet som kostprisen. I enkelte tilfælde vil der eksistere en scrap-
værdi for aktivet, som skal fratrækkes anskaffelses- eller kostprisen. Scrapvær-
dien for immaterielle aktiver vil dog oftest være nul, hvormed afskrivnings-
grundlaget kan fastsættes som den historiske kostpris. Dette er dog ikke tilfæl-
det, hvis en tredje part har forpligtet sig til at købe kommunens immaterielle 
aktiv efter udløbet af den forventede brugstid. 

Immaterielle anlægsaktiver skal afskrives lineært over den forventede brugstid. 
For immaterielle anlægsaktiver må dog maksimalt anvendes en afskrivningspe-
riode på 10 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for tek-
nisk eller teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af leve-
tiden er større, jo længere levetiden antages at være. Afskrivningsperioden må 
derfor ikke overstige 10 år.  

Ved en vurdering af et immaterielt aktivs levetid skal følgende forhold tages i 
betragtning:  

 den forventede brugstid af aktivet 

 den typiske levetid for lignende aktiver 

 risikoen for teknologisk forældelse 

 eventuelle juridiske begrænsninger på brugen af aktivet 

 hvorvidt aktivets forventede brugstid afhænger af levetiden på andre akti-
ver 
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 det forventede slid af aktivet, som afhænger af den funktion aktivet skal 

tjene 

 

Efterfølgende værdi i anlægskartotek 

Efter et immaterielt anlægsaktiv er optaget i anlægskartoteket skal det fremgå 
til den historiske kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. 

Kommuner og amtskommuner skal med jævne mellemrum tage værdien af de 
immaterielle anlægsaktiver op til vurdering. I enkelte tilfælde kan det være 
relevant at nedskrive et immaterielt anlægsaktiv.  

Nedskrivning af aktivets værdi skal alene ske, hvor aktivets værdi som følge af 
en faktisk hændelse forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i 
aktivets værdi vil være permanent.  

Det er ikke tilladt at foretage opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, da der 
er en stor usikkerhed forbundet med denne type af aktiver.  

Et immaterielt anlægsaktiv bogføres i anlægskartoteket som en afgang, når det 
ikke længere anvendes i kommunen, og dermed ikke kan forventes at tilføre 
kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale.  

Oplysninger i anlægskartoteket  

Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket.  

 kostpris 

 årets afskrivninger  

 akkumulerede afskrivninger 

 årets nedskrivninger  

 akkumulerede nedskrivninger 

 årets opskrivninger [ikke relevant: her angives 0, idet det ikke er tilladt at 
foretage opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver] 

 akkumulerede opskrivninger [ikke relevant: her angives 0, idet det ikke er 
tilladt at foretage opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver] 

 den bogførte værdi 

Herudover kan anføres 

 eventuel scrapværdi 

 afskrivningsgrundlag 
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Herudover skal den forventede brugstid samt oplysninger om eventuelle ned-
skrivninger fremgå af bemærkninger til anlægskartoteket. 

8.3.3 Omsætningsaktiver 

Omsætningsaktiver defineres som aktiver, der ikke er anlægsaktiver. Omsæt-
ningsaktiver defineres traditionelt som varer og tjenesteydelser, der besiddes 
med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb.  

I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte 
forskellige typer af varer – primært grunde og jord – som er bestemt for 
videresalg, samt beholdninger af varer til eget forbrug eller som relaterer sig til 
udførelsen af en given serviceopgave. Der kan være tale om råvarer, 
hjælpematerialer og biprodukter samt varer til kommunens eget forbrug. 
Eksempler på kommunale varebeholdninger findes f.eks. på vejområdet, på 
forsyningsområdet og inden for sundhedsvæsenet. Det kan være store mængder 
af vejsalt, lagre af hjælpemidler eller lignende. 
 
Det skal bemærkes, at det i relation til omsætningsaktiver alene er obligatorisk 
at indregne grunde og bygninger til videresalg i anlægskartotek. Indregning af 
omsætningsaktiver som f.eks. varebeholdninger er frivilligt, men det anbefales 
at disse indregnes, såfremt der sker væsentlige forskydninger i lagerets størrelse 
fra år til år, og en periodisering således giver et mere retvisende billede af de 
forbrugte ressourcer.  
 

Indregning af grunde og bygninger til videresalg 

Grunde og bygninger til videresalg skal altid indregnes i anlægskartotek og 
statusbalance4. En forudsætning for, at et aktiv kan optages som et omsæt-
ningsaktiv er, at der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Grunde og byg-
ninger, som ikke ejes med henblik på salg men til et ubestemt formål, betragtes 
som materielle anlægsaktiver. Afgørende for, hvornår en bygning eller en 
grund er et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv, er formålet med at eje aktivet. 
Hvis grunden eller bygningen ejes til vedvarende eje og brug, skal aktivet be-
tragtes som et anlægsaktiv, mens det bør betragtes som et omsætningsaktiv, 
hvis aktivet ejes med henblik på salg. Aktivet skifter status fra det øjeblik, der 
er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i ser-
viceproduktionen. Det er dermed ikke aktivets karakter men formålet med at 
eje det, der er afgørende for, om aktivet optages som et anlægsaktiv eller som et 
omsætningsaktiv.  

Hvis eksempelvis en børnehave flytter ud af en bygning, der sættes til salg, vil 
denne bygning skifte status til et omsætningsaktiv. Bliver børnehaven boende 
og bruger bygningen, vil hensynet til at kunne opgøre ressourceforbruget ved 
serviceproduktionen i børnehaven tilsige, at aktivet bevarer sin status som an-
lægsaktiv, der afskrives. I dette tilfælde skal det dog af en bemærkning i an-
lægskartoteket fremgå, at bygningen er sat til salg. 

                                                 

4 Med mindre de mod forventning skulle falde under bagatelgrænsen på 100.000 kr.  
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Måling af grunde og bygninger til videresalg 

Grunde og bygninger til videresalg skal måles til kostprisen tillagt eventuelle 
forarbejdningsomkostninger.  

Som et eksempel på måling til anskaffelsesprisen tillagt forarbejdningsomkost-
ninger kan nævnes byggemodning af jord eller grunde. Kommunen ejer et 
stykke land, som den ønsker at byggemodne og herefter videresælge via ud-
stykning til byggegrunde. Her vil forarbejdningsomkostningerne typisk udgøre 
udgifter til kloakering, anden rørlægning og andre udgifter forbundet med at 
byggemodne jorden. Disse forarbejdningsomkostninger skal tillægges kostpri-
sen. 

Efterfølgende værdi i anlægskartotek 

Værdien af omsætningsaktiver afskrives ikke, da omsætningsaktiver ikke er 
bestemt til fortsat brug men til bortsalg eller forbrug i den løbende drift. 

Efter at aktivet er optaget i anlægskartoteket, skal det fremgå af anlægskartote-
ket og status til kostprisen reduceret med eventuelle nedskrivninger.  

Hvis det konstateres, at værdien for grunde eller bygninger til videresalg ufor-
udset er forringet betydeligt i forhold til den værdi, det er optaget til i anlægs-
kartoteket, og værdifaldet ikke anses for at være midlertidigt, skal aktivet ned-
skrives til denne lavere værdi. Det er vigtigt, at nedskrivningen foretages med 
forsigtighed.  

Hvis værdien for grunde og bygninger til videresalg omvendt stiger betydeligt i 
forhold til kostprisen, og værdistigningen opfattes som værende permanent, kan 
kommunen vælge at opskrive disse aktivers værdi til denne højere værdi. Man 
skal være meget forsigtig med opskrivninger. Forbigående værdiopgang 
berettiger ikke til opskrivning. Opskrivninger skal også alene ske på baggrund 
af en faktisk hændelse, der resulterer i en varig forøgelse af aktivets værdi, og 
kun hvis den kan foretages på et objektivt grundlag.  
Opskrivninger må ikke påvirke driftsresultatet, da der ikke er tale om en reali-
seret gevinst. Nedskrivninger skal derimod behandles som en påvirkning af 
driften i lighed med årets afskrivninger. 

 

Oplysninger i anlægskartotek 

Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket.  

 kostpris 

 årets afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver] 

 akkumulerede afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætnings-
aktiver] 

 årets nedskrivninger  
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 akkumulerede nedskrivninger 

 årets opskrivninger 

 akkumulerede opskrivninger  

 den bogførte værdi 

 

Indregning og måling af øvrige omsætningsaktiver 

Det anbefales, at varebeholdninger indregnes, hvis der er væsentlige 
forskydninger i varelagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger 
bagatelgrænsen på 50.000 til 100.000 kr.  
 
Ved indregning af omsætningsaktiver bør der være tale om større eller 
væsentlige varebeholdninger, hvor det har betydning for bedømmelse af 
regnskabet, at der foretages en periodisering af anvendelsen. Indregning af 
varebeholdninger er således specielt vigtig i de tilfælde, hvor der år for år sker 
væsentlige forskydninger i forbrugsmønster og indkøbsmønster. F.eks. kan man 
på det tekniske område have en målsætning om altid at have et vist lager af 
vejsalt til akutte situationer. Såfremt dette lager altid er på 5 tons, er det i sig 
selv ikke interessant, selvom værdien for lageret af vejsalt overstiger 50.000 kr. 
Det, der gør lageret interessant, er, at selve forbruget er uforudsigeligt og falder 
’skævt’ på tværs af regnskabsår.  
 
Vælger kommunen at indregne varebeholdninger skal disse måles til kostprisen 
tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Målingen af en varebeholdning 
skal omfatte kostprisen samt eventuelle forarbejdningsomkostninger og andre 
omkostninger, der kan henføres direkte til den pågældende vare. Kostprisen 
omfatter eventuelle afgifter og andre udgifter direkte knyttet til anskaffelsen. 
Eventuel mængderabat, bonus eller lignende skal derimod fratrækkes 
anskaffelsesprisen. Hvis der er tale om en varebeholdning til senere forbrug, 
som ikke forarbejdes – f.eks. et større lager af asfalt, vejsalt eller lignende – 
skal varebeholdningen optages på status til anskaffelsesprisen. 
 
Ved forbrug fra lageret udgiftsføres værdien af det forbrugte - eksempelvis 
udfra en vejet gennemsnitspris på lagerbeholdningen. Det vejede gennemsnit 
vil være relevant for større beholdninger af en vis mængdeenhed f.eks. 1 ton 
asfalt eller vejsalt. Vejet gennemsnitspris vil i dette tilfælde være pr. ton, og 
prisberegningen er baseret på de priser de enkelte tilgange er bogført til. For 
eksempel vil et lager sammensat af 1 ton asfalt á 50.000 kr. og 4 ton á 54.000 
kr. give en vejet gennemsnitspris på 53.200 kr. pr. ton. 
 
For andre varebeholdninger som eksempelvis hjælpemidler på 
sundhedsområdet er det muligt at identificere det enkelte aktiv f.eks. en 
kørestol, og her kan i stedet driftsføres den faktiske anskaffelsessum ved 
udlevering af kørestolen. Alternativt kan det vedtages, at lagerværdien styres 
efter FIFO princippet (first in first out). Det vil sige, at det altid er den ældste 
registrering, der udgiftsføres først for at sikre, at lageret består af rimelig 
tidssvarende anskaffelsesværdier. 
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I overvejelserne omkring, hvilket princip der skal anvendes, bør der tages 
udgangspunkt i, hvor specifikt det enkelte aktiv kan identificeres (her kan 
faktisk anskaffelsessum eller FIFO) benyttes, eller hvorvidt der er tale om en 
mængde af en ensartet masse (vejet gennemsnit). De fleste 
standardlagermoduler til økonomisystemer kan håndtere disse principper. 
 

Når varebeholdningen er brugt, skal posten slettes fra anlægskartoteket.  

Oplysninger i anlægskartotek 

Følgende oplysninger vedrørende øvrige omsætningsaktiver skal fremgå af 
anlægskartoteket.  

 kostpris 

 årets afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver] 

 akkumulerede afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætnings-
aktiver] 

 årets nedskrivninger 

 akkumulerede nedskrivninger 

 årets opskrivninger 

 akkumulerede opskrivninger 

 den bogførte værdi 


