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9.5 Omkostninger knyttet til kapitalapparatet 

Omkostninger knyttet til kapitalapparatet omfatter omkostninger til afskrivning 
af anlægsaktiver (maskiner, bygninger m.v.) samt til forrentning af drifts- og 
anlægskapital. Omkostninger hertil indgår i omkostningskalkulationen på lige 
fod med øvrige omkostninger, men behandles særskilt her på grund af de særli-
ge forhold, der gør sig gældende for kalkulationen af sådanne omkostninger. 

9.5.1. Afskrivning af anlægskapital 

I omkostningskalkulationen indregnes omkostninger til afskrivning af anlægs-
kapital. Man skal her være opmærksom på, at de aktiver, der skal afskrives kan 
optræde i både drifts- og anlægsbudgettet/-regnskabet. Anskaffes der f.eks. 
edb-udstyr over driftsbudgettet, skal omkostninger i forbindelse hermed indgå i 
kalkulen. Fra 1. januar 2004 skal der – bl.a. med udgangspunkt i anlægskarto-
teket, jf. kapitel 8 – udarbejdes en samlet statusbalance omfattende såvel finan-
sielle som materielle aktiver. Det vil fra 2004 fremgå heraf, hvilke aktiver der 
afskrives. 

Beregning af afskrivninger foretages efter den lineære metode, hvor der afskri-
ves lige meget hvert år, jf. kapitel 8. Afskrivningsprocentens størrelse fastlæg-
ges ud fra de enkelte aktivers forventede levetid/brugstid. Levetiden skal svare 
til den periode, hvori anlægget under hensyntagen til dets karakter og udgifter-
ne til reparation og vedligeholdelse skønnes at blive anvendt i produktionen. 
Der kan arbejdes med fysisk eller økonomisk levetid. 

Den fysiske levetid bestemmes både af slitage og mere aktivitetsuafhængige 
faktorer som vind og vejr. Den økonomiske levetid bestemmes af f.eks. teknisk 
forældelse (ny teknologi, nye produktionsmetoder m.v.). Er den økonomiske 
levetid kortere end den fysiske, bør den økonomiske levetid bruges som ud-
gangspunkt for beregningerne. Det skal derudover bemærkes, at der ved bereg-
ning af afskrivninger skal tages højde for eventuelle scrapværdier. 

For en uddybende beskrivelse af de generelle regler for opgørelsen af afskriv-
ninger m.v. henvises til kapitel 8. 

9.5.2. Forrentning af driftskapital 

I omkostningskalkulen indregnes omkostninger til forrentning af driftskapital, 
såfremt der er tale om en aktivitet, hvortil der knytter sig væsentlige omkost-
ninger til likviditetsmæssige udlæg i forbindelse med opgavens udførelse. For-
rentning af driftskapital skal modsvare de omkostninger, der er ved likviditets-
mæssig udlægning i forbindelse med produktionen. 

Hvis betalingen af aktiviteten sker løbende – f.eks. løn der afregnes løbende 
samt ved a conto fakturering – vil man i kalkulationen kunne se bort fra for-
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rentning af driftskapital. Tilsvarende gælder, hvis produktionstiden og kreditten 
er meget kort. 

Er der derimod tale om en længere produktionsperiode, hvor betalingen af pro-
duktet først sker ved leveringen, eventuelt med kredittid, kan det være nødven-
digt at indregne en forrentning af driftskapitalen i kalkulationen. 

Markedsrenten vil være den relevante rentefod ved disse beregninger. Da der er 
tale om forrentning af driftskapital benyttes som udgangspunkt en aktuel/kort 
rentesats. 

9.5.3. Forrentning af anlægskapital 

I omkostningskalkulen medtages omkostninger til forrentning af anlægskapital. 
Beregningen foretages som udgangspunkt på grundlag af aktivernes restværdi. 
Restværdien udregnes som anskaffelsesværdi fratrukket tidligere års beregnede 
afskrivninger, jf. i øvrigt kapitel 8. 

Ved beregningen af omkostningerne til forrentning af anlægskapitalen medta-
ges alle større anlægsaktiver – uanset om disse optræder på drifts- eller anlægs-
budgettet. Anskaffes der f.eks. edb-udstyr over driftsbudgettet, inddrages de 
hertil knyttede omkostninger til forrentning i beregningen. Fra 1. januar 2004 
skal der – bl.a. med udgangspunkt i det obligatoriske anlægskartotek, jf. kapitel 
8 – udarbejdes en samlet statusbalance omfattende såvel finansielle som fysiske 
aktiver. Fra 2004 foretages forrentningen på baggrund af registreringerne i 
anlægskartoteket. 

Fastsættelsen af den rentefod, der anvendes ved kalkulation af forrentningen af 
aktivets værdi, skal ske ud fra det enkelte anlægsaktivs karakter. 

Er der tale om aktiver med en lang levetid, anvendes en forrentningsprocent, 
der er udtryk for den gennemsnitlige rente set over en længere periode. Her kan 
eksempelvis tages udgangspunkt i den effektive gennemsnitlige 10-årige stats-
obligation som opgjort af Danmarks Nationalbank. For aktiver med en kortere 
levetid, kan en kortere rentesats benyttes. 


