Regnskabspraksis for Dragør Kommune

Generelt
Dragør Kommunes regnskab aflægges i forhold til gældende lovgivning og de retningslinjer, der er
fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I
regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende den selvejende
daginstitution, som kommunen har driftsoverenskomst med.
Årsberetningen giver på et overordnet og overskueligt niveau oplysninger om kommunens
årsregnskab.
Overordnet set er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som i 2015.
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger
Udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende
regnskabsår klassificeres som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavender.
Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det
efterfølgende år klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavender.
Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det
regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det
regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden
udløbet af supplementsperioden.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det år, hvori anlægsudgiften afholdes. I
resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet
eller endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.
Balancen
Balancen viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo 2016 og ultimo 2016 idet
der ved passiver forstås summen af egenkapital og gælds-forpligtelser. Der er anvendt primo 2016
og ikke ultimo 2015.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v.
Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk
indhentede tingbogsattester.
Udgifter på over 100.000 kr. 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 udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
Grunde og bygninger
Bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1.
januar 2004 og afskrives i bygningens restlevetid. Bygninger 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.
Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet
anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til
samme formål aktiveres, når der er tale om nybygning eller om en væsentlig modernisering og
udvidelse.
Aktiver med kostpris på under 100.000 kr. aktiveres ikke.
Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:
 Bygninger
15 - 50 år
 Tekniske anlæg, maskiner m.v.
5 - 15 år
 Inventar, IT-udstyr m.v. 3 - 10 år
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes
afskrivning over anlæggets forventede levetid.
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til
rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen.
Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingkontrakter for materielle aktiver, hvor Dragør Kommune har alle væsentlige risici forbundet
med ejendomsretten, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.
Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver, der defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk
substans til vedvarende eje eller brug, f.eks. investering i systemudvikling indgår ikke i balancen.
Kun et meget lille IT-system kan henføres hertil.
Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter
hertil.
Andele af interessentskaber, som Dragør Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med
den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til
kommunens ejerandel.
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter
hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes via balancen, således at det ikke
påvirker årets omkostningsregnskab.
Omsætningsaktiver
Udgifter til indkøb af forbrugsvarer, hjælpemidler m.v. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der
er ikke registreret varebeholdninger over 1 mio. kr. eller beholdninger med væsentlige
forskydninger mellem årene.

Hensatte forpligtelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk
forpligtigelse, 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 forpligtigelsen.
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte
og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser.
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra
ISM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen
vedrørende tjenestemænd. Der er foretaget en aktuarmæssig opgørelse for regnskab 2015. ISM
har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse
med de indgåede aftaler. I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne og øvrige
forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante
funktioner.
Finansielle gældsforpligtelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og banker er optaget med restgælden ultimo året.
Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en
gældsforpligtelse.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden
gæld, måles til nominel værdi.
Egenkapital
I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået
driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

