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T1-1  Åbent   Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 - Godkendelse af anvendt 
regnskabspraksis 
 
037201-2007 
  

 

Resumé
I forbindelse med etableringen af den nye kommunestruktur skal der udarbejdes en ny 
åbningsbalance pr. 1. januar 2007 baseret på de reviderede regler i 
Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem. 
  
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal iflg. reglerne behandles af Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen, således at åbningsbalancen kan afgives til revisionen inden 
udgangen af november 2007. Forinden skal de regnskabsmæssige principper, der 
ligger til grund for åbningsbalancen være politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen.  
  
Revisionen skal inden udgangen af januar 2008 udarbejde beretning om 
åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til Kommunalbestyrelsen. 
  
  
Notat vedr. den regnskabspraksis som foreslås anvendt iåbningsbalancen er vedlagt. 

Baggrund

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 (vedr. 
omkostningsregistrering) aftalt, at der til brug for åbningsbalancen for 2007 etableres 
enslydende retningslinjer for den anvendte regnskabspraksis for alle kommuner. 
  
De nye retningslinjer har til hensigt at øge sammenligneligheden af kommunernes 
åbningsbalancer og regnskaber. 
  
De primære ændringer i forhold til retningslinjerne i den senest udarbejdede 
åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 vedr.: 
  
1. Konsekvenser af Kommunalreformen indarbejdes i åbningsbalancen pr. 1. januar 
2007 dvs. de aktiver og passiver, som kommunen i henhold til delingsaftalen har 
overtaget fra Københavns Amt. 
  
2. Indførelse af faste levetider for aktiver (maksimale levetider/afskrivningsperioder) 
  
3. Regler for værdiansættelse af ejendomme anskaffet før 1. januar 1999  
  
4.  Autoriseret opgørelsesmetode for pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd 
  
5. Indregning af varelager med væsentlige forskydninger og skyldige feriepenge (Det 
er frivilligt, at indarbejde skyldige feriepenge i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007) 
  
(Med gennemførelsen af disse ændringer vil processen med gennemførelsen af 
regnskabsreformen - vedr. indførelse af omkostningsregnskab - i hovedsagen være 
tilendebragt) 
  
De nye retningslinjer er beskrevet nærmere i vedlagte notat vedr. Gentofte Kommunes 
anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for udarbejdelsen af åbningsbalancen 
pr. 1. januar 2007. 
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Mht. pkt. 2,3 og 4 ovenfor er der tale om en præcisering af gældende retningslinjer, 
medens pkt. 1 og 5 skal ses som helt nye obligatoriske krav.  
Gentofte Kommune har efter indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab i 2004 
fulgt de præciserede retningslinjer (jf. pkt. 2,3 og 4).  

Vurdering
Budget & Regnskab anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således 
at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver.  
  
Kommunens revision, Deloitte, har ingen bemærkninger til den anvendte 
regnskabspraksis, der ligger til grund for udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. 
januar 2007. 
  
Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 udarbejdet på baggrund af den valgte 
regnskabspraksis skal forelægges politisk i november måned. 

Indstilling
Budget & Regnskab indstiller 
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At de regnskabsmæssige principper (jf. notat vedr. anvendt regnskabspraksis), der 
ligger til grund for åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes. 

Bilag Notat vedr. anvendt regnskabspraksis ifm. udarbejdelse af 
åbningsbalance pr. 1. jan. 2007

Åben i 
Captia
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