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Formkrav til årsregnskabet

7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold
Det er i den kommunale styrelseslovs § 45 fastsat, at kommunens årsregnskab skal
være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser.
Endvidere skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig
vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.
Styrelseslovens § 46 bemyndiger herudover økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab.
Disse regler kommer til udtryk dels i den autoriserede kontoplan, som fastlægger regnskabets indholdsmæssige opdeling, dels i nedenstående regler om udarbejdelse af
oversigter og bemærkninger til regnskabet.
7.2.2 Årsregnskabet
7.2.2.1 Indholdet af årsregnskabet
Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige
oversigter og redegørelser tjener som grundlag for bl.a.:




vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet
opgørelse af beholdninger (balancen)
vurdering af kommunens økonomiske situation

Kommunens samlede årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der
skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer:
Afsnit
7.2.2.1.a
7.2.2.1.b
7.2.2.1.c
7.2.2.1.d
7.2.2.1.e
7.2.2.1.f
7.2.2.1.g
7.2.2.1.h
7.2.2.1.i

Oversigt/redegørelse
Udgiftsregnskab
Regnskabsopgørelse
Finansieringsoversigt
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger
Regnskabsoversigt
Bemærkninger til regnskabet
Anlægsregnskaber
Anvendt regnskabspraksis
Balance
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

7.2.2.1.j
7.2.2.1.k

Øvrige oversigter og redegørelser
Personaleoversigt
Udførelse af opgaver for andre myndigheder
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Balancen skal udarbejdes efter bestemte formkrav. For de øvrige oversigter og redegørelser er der ikke fastsat formkrav. I kapitel 9.4 er der en vejledning om, hvordan årsregnskabet kan opstilles.
Udgiftsregnskab
a.
Regnskabsopgørelse
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter
opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgetterede.
Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde en regnskabsopgørelse. Opgørelsen skal som minimum vise årets resultat
fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det takstfinansierede område (hovedkonto 1). Årsresultaterne sammenholdes med budgettet.
Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede.
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes opstilling af regnskabsopgørelsen.
b. Finansieringsoversigt
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets
regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle
dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver
udvikler sig som budgetteret.
Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde en finansieringsoversigt. Oversigten skal vise, hvilken betydning årets udgiftsbaserede resultat sammen de øvrige finansielle dispositioner (hovedkonto 8) har
for udviklingen i kommunens likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11)
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes opstilling af finansieringsoversigten.
c. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger
Som en del af årsregnskabet skal udarbejdes en oversigt over de driftsbevillinger, som
er genbevilget i det følgende år.
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Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger.
Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i den kommunale styrelseslov, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.
Der eksisterer dog uformelle ordninger til overførsel mellem årene af uforbrugte bevillinger. Kommunalbestyrelsen kan således i budgetbemærkningerne vedrørende en given
bevilling tilkendegive, at man vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte
beløb i det følgende år i form af en forhøjelse af den ordinære bevilling. Denne tilkendegivelse har ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for kommunalbestyrelsens forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb.
Baggrunden for denne oversigt er, at der er tale om oplysninger, som kan være væsentlige for kommunens økonomi. Oversigten over overførte uforbrugte bevillinger oplyser
således om det øgede likviditetsbehov i forhold til det vedtagne budget.
Der er ikke fastsat særlige formkrav til oversigten over overførte uforbrugte bevillinger.
d. Regnskabsoversigt
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. det den skal vise regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal
gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne
tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.
Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde en regnskabsoversigt. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum
være specificeret på de poster - afgrænset i forhold til kontoplanen - hvortil der er
meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. Regnskabsoversigten skal indeholde 3 kolonner for henholdsvis:




De endelige regnskabstal
Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse
Tillægsbevillinger afgivet i løbet af året.

Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes opstilling af regnskabsoversigten. Regnskabsoversigt og bevillingsoversigt til budgettet
skal dog følge samme opstillingsform.
e. Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven fastsætter som nævnt direkte, at årsregnskabet i fornødent omfang skal
være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.
Det er næppe muligt generelt at fastlægge, hvad der er et »fornødent omfang«, eller
hvornår afvigelser må anses for »væsentlige«. Dette må bero på en konkret vurdering i
de enkelte tilfælde og i øvrigt afklares gennem samspillet mellem kommunalbestyrelsen
og den kommunale revision omkring behandlingen og revisionen af regnskabet.
Derimod må det påpeges, at der i bestemmelsen også ligger, at der skal udarbejdes
bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.
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Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde bemærkninger.
Det skal endvidere påpeges, at der i bemærkningerne til regnskabet skal redegøres for
de swap-aftaler, som kommunen har indgået, og som endnu ikke er udløbet. En swap
er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår
over en aftalt periode. For hver enkelt swap-aftale skal der være oplysninger om:








Modparten (eksempelvis en bank)
Kontraktens oprindelige hovedstol
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31. december.
Kontrakten markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december.
Kontraktens udløbstidspunkt
Renteforhold, eksempelvis swap fra variabel til fast rente.
Valutaforhold, eksempelvis swap fra DKK til EUR.

Ligeledes skal der i regnskabsbemærkningerne for det år, hvor en terminskontrakt
indgås, redegøres for hvilke fremtidige kontraktlige betalinger, der er terminssikret,
såfremt terminskontrakten rækker udover regnskabsåret. Endvidere skal der redegøres
for de optioner, som kommunen har indgået i årets løb samt de optioner, som er
indgået i tidligere regnskabsår, men fortsat løber. En option er en rettighed til at købe
eller sælge til en aftalt pris på et aftalt tidspunkt. Redegørelsen skal omfatte det
beløbsmæssige omfang, optionsmodpart, løbetid og oplysninger om valuta og rente.
Herudover skal der i bemærkningerne til regnskabet opgøres andelen af den langfristede gæld, der er eksponeret i anden valuta end danske kroner, baseret på en nettoopgørelse inkl. evt. finansielle instrumenter.
Endelig skal den kursjustering af den langfristede gæld, der skal foretages i regnskabet
ved brug af valutaswaps eller andre finansielle instrumenter, der har betydning for værdien af restgælden opgjort i danske kroner, oplyses i bemærkningerne til regnskabet, jf.
konteringsreglerne til funktionerne 9.55.63-9.55.71.
Der er ikke i øvrigt fastsat særlige bestemmelser for udformningen og indholdet af bemærkningerne til regnskabet.
Ligesom for budgettet vil det imidlertid ofte være hensigtsmæssigt at opdele bemærkningerne i en generel og en speciel del.
I de generelle bemærkninger foretages en sammenligning af det faktiske forløb i regnskabsåret med de generelle planlægningsforudsætninger, bl.a. om pris- og lønudviklingen, som lå til grund for budgetvedtagelsen. Der redegøres for de regnskabsmæssige
konsekvenser af afvigelser mellem det faktiske og det forudsatte forløb. De generelle
bemærkninger afgives mest hensigtsmæssigt i tilknytning til regnskabsopgørelsen, jf.
afsnit 7.2.2.2.a.
I de specielle bemærkninger redegøres mere detaljeret for de konstaterede afvigelser
mellem regnskabs- og bevillingsbeløb. De specielle bemærkninger afgives mest hensigtsmæssigt i tilknytning til regnskabsoversigten, jf. afsnit 7.2.2.2.d.
Det skal i øvrigt anføres, at kommunalbestyrelsen i bemærkningerne til regnskabet har
mulighed for at foretage alternative og forenklede opstillinger af regnskabet, som vil
kunne løse den informationsmæssige opgave over for borgerne.
f. Anlægsregnskaber
Ved større anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Nedenstående regler gælder uanset, om anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt.
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Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.
For anlægsarbejder under denne beløbsgrænse kan kommunalbestyrelsen vælge at
følge samme procedure, men den behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges
særskilt regnskab, optages indtægterne og udgifterne ved anlægsarbejdet i årsregnskabet, og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne, jf. afsnit 7.2.2.l.
g. Beskrivelse af anvendt praksis
Anvendt regnskabspraksis skal kort og præcist beskrive , hvordan de frihedsgrader der
er ved udarbejdelsen af balancen, jf. særligt afsnit 8.4.3, er udnyttet, f.eks.
bagatelgrænser for indregning af aktiver, anvendte afskrivningsperioder, principper for
anvendelse af op- og nedskrivninger m.v.
Beskrivelsen skal endvidere indeholde ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold
til tidligere år.
Årsregnskabsregnskabet skal indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis
og evt. ændringer i forhold til tidligere år.
h.
Balance
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis
ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital
og forpligtelser. De enkelte poster kan uddybes i noter.
Balancen opstilles på følgende måde:
AKTIVER
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (funktionerne 9.58.80-9.58.84)
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (funktion 9.62.85)
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (funktionerne 9.32.21 -9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)
OMSÆTNINGAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER (funktion 9.65.86)
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (funktion 9.68.87)
OMSÆTNINGAKTIVER - TILGODEHAVENDER (funktionerne 9.25.12-9.28.19)
OMSÆTNINGAKTIVER - VÆRDIPAPIRER (funktion 9.32.20)
LIKVIDE BEHOLDNINGER (funktionerne 9.22.01-9.22.11)
PASSIVER
EGENKAPITAL (funktionerne 9.75.91-9.75.99)
HENSATTE FORPLIGTELSER (funktion 9.72.90)
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (funktionerne 9.55.63-9.55.79)
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. (9.38.36-9.48.49)
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (funktionerne 9.50.50-9.52.62)
Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunal-bestyrelsen,
indeholde en balance opstillet efter bestemte formkrav.
Beløb i balancen anføres i 1.000 kr.
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Balancen skal ledsages af forklarende bemærkninger, herunder bemærkninger til
udviklingen i kommunens generelle økonomiske stilling. Større poster bør uddybes i
noter.
i.
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Det er fastsat i den kommunale styrelseslov, at:
Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser.
I budget- og regnskabssystemet er oversigten benævnt som fortegnelsen overgarantier,
eventualrettigheder og -forpligtelser.
Af fortegnelsen over garantier skal som minimum fremgå garantiens størrelse ultimo
regnskabsåret, hvem der er långiver samt for hvem, der er afgivet garanti.
Ved garanti til boligbyggeri kan der angives samlede tal for restgarantisummen.
Ved garanti til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, boliglovgivning mv. eller vejlån, kloaklån mv. må det ikke være muligt gennem garantifortegnelsen at identificere de personer, der er stillet garanti for. Derfor angives alene den samlede restgarantisum ultimo regnskabsåret for de enkelte typer af lån.
Garantier kan, såfremt de økonomiske konsekvenser af disse kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på
kommunens økonomiske ressourcer, indregnes i balancen på funktion 9.72.90 Hensatte forpligtelser.
Ved eventualrettigheder forstås ydelser, som i realiteten må betragtes som drift- eller
anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende,
og/eller hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt, hvis det formål, tilskuddet er ydet til, opgives inden for en given tid.
Fortegnelsen bør også omfatte andre forpligtelser og rettigheder, som eventuelt kan blive aktuelle, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb eller tilbagefald af fast ejendom.
Det gælder også eventualforpligtelser, der adskiller sig fra hensatte forpligtelser ved, at
de ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer.
Endelig bør væsentlige finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler eller operationel leasing fremgå af fortegnelsen.
Beløb i fortegnelsen over garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser anføres i hele
kr.
Ud over de nævnte regler for indholdet af fortegnelsen er der ikke fastsat særlige formkrav for denne.
Øvrige oversigter og redegørelser
j.
Personaleoversigt
Der skal udarbejdes en personaleoversigt til regnskabet med henblik på uddeling til
kommunalbestyrelsens medlemmer.
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Der er ikke fastsat særlige regler for udformningen af denne personaleoversigt. Det er
dog generelt et krav, at personaleoversigten skal kunne danne grundlag for en vurdering af personaleforbruget.
Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen,
indeholde en personaleoversigt.
k.
Udførelse af opgaver for andre myndigheder
Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Der er i bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder fastsat nærmere regler om kalkulationen af de samlede omkostninger, som kommunen skal foretage forinden den afgiver tilbud på eller indgår aftale
om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed. Det er endvidere i bekendtgørelsen fastsat, at:
Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt
opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og
omkostninger.
I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.
Baggrunden for disse bestemmelser er hensynet til at sikre en tilstrækkelig åbenhed om
den kommunale opgavevaretagelse, herunder at sikre en efterfølgende kontrol med, at
opgavevaretagelsen ikke har medført en konkurrenceforvridning i forhold til den private
sektor.
Omkostningskalkulationen, som kommunen skal foretage forud for afgivelsen af et tilbud på en opgave, er en beregning af de forventede omkostninger ved udførelsen af
opgaven - en forkalkulation. Reglerne herom fremgår af bekendtgørelsens § 4 og af vejledningen om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige
myndigheder. Herudover skal kommunen foretage en løbende registrering af de med
opgaven forbundne indtægter og omkostninger. Med udgangspunkt i denne registrering
udarbejdes efter kontraktperiodens udløb et regnskab over de faktiske indtægter og
omkostninger ved udførelsen af opgaven. Dette regnskab danner baggrund for den
regnskabsmæssige redegørelse for opgaven, som optages i den udførende kommunes
årsregnskab i det år, hvor opgaven afsluttes.
I den regnskabsmæssige redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger,
som kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved udførelsen af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de faktiske omkostninger ifølge regnskabet.
Det bemærkes, at omkostningskalkulationen og den regnskabsmæssige redegørelse
skal omfatte alle de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med udførelsen
af opgaven. Det indebærer, at den regnskabsmæssige redegørelse også skal omfatte
omkostninger, som ikke fremgår af kommunens årsregnskab, såsom forrentning af
drifts- og anlægskapital og afskrivning af anlægskapital. Endvidere skal medtages omkostninger, som ikke er knyttet direkte til den udførende enhed, men er fælles for udførelsen af flere opgaver, som f.eks. andel af fællesomkostninger til administration. Der
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henvises til Økonomi – og Indenrigsministeriets vejledning om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder for en nærmere
gennemgang af de forskellige omkostningselementer, som skal medtages, herunder for
hvorledes disse kan opgøres. Endvidere henvises til vejledning om omkostningskalkulation i kapitel 9.
Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens
karakter, hvem den er udført for og andre forhold af generel interesse.
Der skal laves en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også omfatte
eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprindelige opgave.
Ud over de nævnte regler om indholdet af den regnskabsmæssige redegørelse er der
ikke fastsat særlige formkrav til denne.
7.2.2.2 Indsendelse af oplysninger til de centrale myndigheder i tilknytning til
årsregnskabet
Der skal særskilt indsendes visse oversigter og oplysninger til de centrale myndigheder
til brug for opgørelser over den samlede kommunale aktivitet samt statistikformål i øvrigt.
Afsnit

Oversigt/redegørelse

7.2.2.2.a
7.2.2.2.b

Specifikationer til regnskabet
Særlige regnskabsoplysninger

a.
Specifikationer til regnskab
Specifikationerne til regnskabet udgør den detaljerede indberetning af regnskabstal til
de centrale myndigheder.
Indberetningen modsvarer indberetningen af specifikationer til budgettet. Dog er der på
enkelte punkter tale om en større specifikationsgrad for regnskabets vedkommende,
idet dele af kontoplanen er autoriseret i regnskabet, men ikke i budgettet. Dette gælder
artsspecifikationen, hvor budgettet alene er autoriseret på arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. Endvidere er specifikationen
på anlægsgrupperinger som hovedregel kun autoriseret for regnskabet, jf. omtalen af
de generelle konteringsregler i kapitel 2.

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: December 2016

7.2 - side 9
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017

Der skal udarbejdes specifikationer til regnskabet, dvs. en oversigt over de endelige
regnskabsposter, hvor specifikationsgraden svarer til den autoriserede kontoplan.
Specifikationsgraden er følgende:






Hovedkonto
Hovedfunktion
Funktion
Dranst
Ejerforhold

Omkostningssted (hvor dette er autoriseret i regnskabet)

Gruppering (både drift og anlæg)

Art
Specifikationerne til regnskabet skal indrapporteres senest den 1. marts til Danmarks
Statistik.
Det skal bemærkes, at institutionsnavnet for de institutioner der er omfattet af den obligatoriske registrering på omkostningssted skal oplyses i forbindelse med afsendelse
af regnskabsspecifikationer til Danmarks Statistik.
Beløb i specifikationer til regnskabet anføres i hele kr.
b.

Særlige regnskabsoplysninger

Økonomi –og Indenrigsministeriet udsender forud for den posteringsmæssige regnskabsafslutning pr. 1. marts det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse af de særlige regnskabsoplysninger. Skemaet indsendes medio marts til
Økonomi –og Indenrigsministeriet.
Skemaet for særlige regnskabsoplysninger indeholder regnskabsoplysninger af varierende karakter, f.eks. særlige personaleoplysninger og oplysninger om deponerede beløb.

