KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
ÅRSREGNSKAB 2011 – ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Anvendt regnskabspraksis
Kommunens årsregnskab aflægges i henhold til Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om Den
kommunale Styrelse samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. juli 2010 om kommunernes
budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.
Årsregnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter såvel drift som statusposter.
Indtægter og omkostninger henføres – uanset betalingstidspunktet – til det regnskabsår, hvor varen
eller ydelsen er modtaget eller leveret, eller retten til en betaling er erhvervet.
Anlægsudgifter afholdes tilsvarende fuldt ud i det regnskabsår, hvor arbejdet er udført, og
materielle aktiver som fast ejendom, tekniske anlæg, maskiner og inventar m.v. optages ikke som
aktiver i kommunens status.
Der opereres således heller ikke med afskrivninger eller henlæggelser i det kommunale regnskab,
ligesom lager- og driftsbeholdninger ikke aktiveres.
Kommunens tilgodehavender hos kreditorer er opført til kurs 100, uanset at det for en række
tilgodehavender vedrørende sociale udlæg, underholdsbidrag m.v., der er overgivet til inddrivelse
via den centrale inddrivelsesmyndighed må vurderes, at der er begrænset sandsynlighed for, at
restancerne vil blive indfriet. Nedskrivning af sådanne tilgodehavender vil først blive
regnskabsmæssigt registreret, når indstilling om nedskrivning modtages fra
inddrivelsesmyndigheden.
Afskrivninger i kommunens regnskab omfatter således alene afskrivning af uerholdelige fordringer
eller modposter til uanbringelige beløb i forbindelse med afstemninger af beholdningskonti m.v.
Likvide aktiver, herunder indestående på bankkonti opføres som udgangspunkt med den faktiske
saldo pr. 31. december i regnskabsåret.
Værdipapirer optages til anskaffelsessum og kursreguleres ikke i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen.
Tilgodehavender og gæld optages i regnskabet på det tidspunkt, de erhverves henholdsvis stiftes og
medtages i balancen med den pr. 31. december opgjorte saldo. Særligt for konjunkturpant gælder
det, at det registrerede tilgodehavende modsvares som regulerende passiv, og at eventuelle
indfrielser indtægtsføres i driftsregnskabet på indfrielsestidspunktet.
Vedrørende afregning af personskatter er der med årsregnskabet for 2011 skiftet regnskabspraksis,
således at det alene er de i regnskabsåret modtagne a contobeløb, der indgår i regnskabsresultatet,
hvor der hidtil har været korrigeret for opgjorte skattebeløb fra de såkaldte Ultimo II og IIIafregninger. En fastholdelse af den hidtidige praksis ville have afstedkommet et regnskabsresultat,
der ville være misvisende med ca. 45 mio. kr. på grund af forsinkede indberetninger fra
virksomhederne til Skattestyrelsen vedrørende december måned.
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Den ændrede regnskabspraksis på skatteområdet betyder til gengæld, at skatteindtægterne reelt er
bogført med 17,4 mio. mindre, end hvad der rent faktisk er afregnet, da dette beløb, afregnet i
februar og marts måned 2011 blev indtægtsført i regnskabsåret 2010 som Ultimo II og IIIafregninger,
Fremadrettet vil den ændrede regnskabspraksis imidlertid betyde, at årsregnskabet vil afspejle de
faktisk afregnede skatteindtægter.
I øvrigt følges de af det centrale regnskabsråd fastsatte konteringsregler.
Efterpostering:
Efter anvisning fra Revisionen er der - under henvisning til grundlæggende regnskabsprincipper – foretaget
en efterpostering, hvor de 17,4 mio. kr., der i opgørelsen fra Skattestyrelsen er opgjort som vedrørende
Ultimo 2010 og dermed bogført som skatteindtægt i regnskabsåret 2010, er blevet tilbageført som
skatteindtægt vedrørende 2011.

Dette betyder, at de 17,4 mio. kr. indgår i de bogførte skatteindtægter for både 2010 og 2011, og
således kommer til at påvirke begge års endelige regnskabsresultat positivt.
Det vil derfor være nødvendigt at holde sig for øje, at der skal korrigeres for dette forhold ved
fremtidige opgørelser, hvor kommunens samlede skatteindtægter og/eller årsresultat opgøres for
perioden 2009-2011.
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