
Årsregnskab 2021 – Side 45 

Anvendt regnskabspraksis  
 
Generelt  
Næstved Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter 
de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet (IBM) i Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der 
omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, 
indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen 
har driftsoverenskomst med. 
 
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og 
regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: 
 
God bogføringsskik  
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 
 
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for 
god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for 
bogføringsområdet. 
 
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og 
Regnskabssystem for kommuner samt at øvrige relevante forskrifter er fulgt. 
 
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, 
beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, 
beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, 
bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for 
kontrolsporet, regnskaber samt revision. 
 
Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år 
Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  
 
 
Driftsregnskab  
 
Indregning af indtægter og udgifter  
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet. 
 
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af 
supplementsperioden, der slutter januar i det nye regnskabsår. Dog kan der på 
enkelte områder være bogført på gammelt regnskabsår indtil ultimo februar det 
efterfølgende år (f.eks. refusionskonti). 
 
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori 
anlægsudgiften afholdes. 
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Præsentation i udgiftsregnskabet 
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede 
regnskab. Der udarbejdes ikke omkostningsregnskab. 
 
Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med 
budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. 
 
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation 
af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. 
 
Bevillingsniveauet er på udvalgsområder. Regnskabsresultatet præsenteres dels ud 
fra en præsentation af de politiske udvalgs ansvarsområder (i regnskabet) og på de 
enkelte politikområder (i de specielle bemærkninger).  
 
Ekstraordinære poster  
Der er ikke konstateret ekstraordinære poster i regnskabet. 
 
Bemærkninger til regnskabet  
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget 
af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og 
regnskabsbeløb. 
 
Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det 
korrigerede budget på bevillingsniveau og/eller på politikområder.  
 
 
Balancen 
 
Præsentation af balancen  
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 forpligtigelser. 
 
Der er af IBM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 
 
Materielle anlægsaktiver  
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den 
forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og 
leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og 
bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. 
 
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kroner 
– afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. 
 
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-
udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Udgifter på over 100.000 kroner, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs 
egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen 
med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre 
reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller 
egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 
 
Grunde og bygninger  
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til 
ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger 
frem til 1. januar 2007. 
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris 
med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.   
 
Øvrige materielle anlægsaktiver  
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af 
afskrivninger. 
 
Levetider er fastlagt i overensstemmelse med IBM’s udmeldinger. 
Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af IBM, er dette anført som note til 
anlægsnoten i regnskabet. 
 
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke 
afskrives. 
 
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er 
ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. 
 
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-
operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og 
genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. 
 
Finansielt leasede anlægsaktiver   
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Næstved Kommune har alle 
væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), 
registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som 
den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af 
minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. 
 
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en 
handel mellem uafhængige parter. 
 
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som 
Næstved Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af 
nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som 
diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Næstved Kommunes 
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alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den 
forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. 
 
Materielle anlægsaktiver under udførelse  
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte 
omkostninger på balancetidspunktet. 
 
Immaterielle anlægsaktiver  
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, 
aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 
 
Finansielle anlægsaktiver – aktier og andelsbeviser  
Andele af interessentskaber, som Næstved Kommune har medejerskab til, indgår i 
balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende 
årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. 
 
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for 
ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages 
indregningen efter indre værdis metode. 
 
Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender  
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive 
regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til 
nettorealisationsværdien. På enkelte tilgodehavender nedskrives med en beregnet 
procent af nominelle værdi. 
 
Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg  
Grunde og bygninger bestemt til videresalg måles til kostpris eller 
nettorealisationspris, hvis denne vurderes lavere. For byggemodning vil kostprisen 
være prisen for jorden tillagt afholdte byggemodningsudgifter.  
 
Fysiske aktiver til salg opskrives til den forventede salgspris, hvis Byrådet har 
vedtaget en mindstepris eller der på anden måde foreligger et objektivt grundlag for 
opskrivning. 
 
Omsætningsaktiver – tilgodehavender  
Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver som 
tilgodehavender, og vedrører udgifter og indtægter for efterfølgende regnskabsår. 
 
Omsætningsaktiver – værdipapirer  
Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring 
kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for 
værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. 
 
Egenkapital  
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende virksomheder, som kommunen har 
indgået driftsoverenskomst med. 
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Hensatte Forpligtelser  
Hensatte forpligtelser vedrørende miljøforurening, indfrielse af garantier til 
enkeltpersoner i henhold til social- /boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, 
bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade 
forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi 
opgjort pr. forpligtelse. 
 
Ovenstående forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen 
har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og 
det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens 
økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af 
forpligtelsen. 
 
Hensættelse til arbejdsskader aktuarberegnes hvert år. 
 
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende 
tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i 
balancen under forpligtigelser. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig 
beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Kommunen har 
senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2017. Beregningen er 
herunder foretaget med udgangspunkt i de nye regler, som er trådt i kraft med 
virkning for regnskabsår 2017 jf. budget - og regnskabssystem for kommuner. 
 
I forpligtelser indregnes bonusbeløb til tjenestemænd med mere end 37 års 
pensionsalder. Engangsbeløbet svarer til 15% af den pensionsgivende løn i perioden 
efter optjeningen af 37 års pensionsalder. Beregningen er lavet ud fra når 
tjenestemændene når folkepensionsalderen. 
 
Fra 2022 vil hensættelser til tjenestemænd blive aktuarberegnet hvert år.  
 
Langfristede gældsforpligtigelser  
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med 
restgælden på balancetidspunktet. 
 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede 
anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens 
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder 
samt anden gæld, måles til nominel værdi. 
 
Næstved kommune har for regnskab 2019 og 2020 opgjort de opsparede feriemidler 
jf. ny ferielov, for funktionærer i overgangsperioden. Forpligtigelsen er ført direkte 
på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med 
modpost på egenkapitalen.  
 
Feriepengeforpligtigelsen er optaget til den pålydende værdi opgjort 31.12.2020. 
Den indekseres løbende, hvilket afregnes over driftsregnskabet. 
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Kortfristet gæld 
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner 
optages med restværdien på balancetidspunktet. 
 
Den almindelige feriepengeforpligtelse indgår ikke i kommunens regnskab.  
 
Noter til driftsregnskab og balance 
Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der 
er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller IBM har stillet krav om 
noteoplysning/regnskabsbemærkning. 
 
 

  


